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Slovo tolerancia pochádza z latinského slova tolerare, čo znamená 

trpieť, resp. znášať, čo sa považuje ako spôsob myslenia a konania charak-

terizovaný znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu 

názoru, postoja či konania, ktorý, resp. ktoré nie je všeobecne zdieľaný, 

resp. zdieľané, vrátane uznania práva inej osoby na prejavenie vlastného 

názoru, postoja či konania v prípadoch, ktoré si takéto uznanie vo všeo-

becnosti priamo nevyžadujú. Termín tolerancia sa prvý raz objavil pri-

bližne v šestnástom storočí, pričom približne od osemnásteho storočia sa 

termín tolerancia chápe ako duchovný postoj, či už individuálny alebo 

kolektívny, ktorý každému dáva slobodu vyjadrovať názory a postoje, od-

lišné od názorov ostatných, pričom sloveso tolerare je nielen mno-

hoznačné, ale aj obsahovo členité. Jeho obsah sa viaže na subjekt, ktorý 

trpí, no nie na objekt zapríčiňujúci utrpenie. Prvými historickými a zároveň 

aj filozofickými úvahami snažiacimi sa vysvetliť slovo tolerancia sú úvahy 



Tolerancia vo všeobecnej časti Trestného zákona 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

566 

známeho anglického filozofa a empirika, ktorý sa pokladá aj za jedného zo 

zakladateľov novovekej filozofie Johna Locka (1632 - 1704), ktorý pojem 

tolerancia rozoberá vo svojich dielach Esej o tolerancii (1667), Prvý list 

o tolerancii (1689), Druhy list o tolerancii (1690) a Tretí list o tolerancii 

(1692), pričom však pripúšťa, že pri tolerancii môže ísť o dôsledok skepti-

cizmu, ktorý pripúšťa, že všetky názory majú rovnakú hodnotu a neexistu-

je pravda alebo hodnota, ktorá by stála za to, aby sme ju náruživo 

obhajovali. Zároveň však tvrdí, že uplatňovať toleranciu znamená dávať jej 

hranice. 

Vo vzťahu k trestnoprávnym normám je však lepšie hovoriť o opaku to-

lerancie, čiže o intolerancii, resp. nulovej tolerancii vo vzťahu 

k porušovaniu týchto noriem. Základnou normou trestného práva je Trest-

ný zákon (zákon č. 300/2005 Zb.), ktorý v § 8 upravuje pojem trestný čin, 

ktorý definuje ako „protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto 

zákone, ak tento zákon neustanovuje inak“, pričom podľa § 19 ods. 1 

„páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.“ Z uve-

deného následne vyplýva, že táto základná trestnoprávna norma stanovuje 

nulovú toleranciu k protiprávnemu činu, ktorého znaky uvedené v Trest-

nom zákone páchateľ trestného činu svojim konaním naplnil. Uvedená 

nulová tolerancia však neplatí bezvýhradne, naopak existujú okolnosti, 

ktoré stanovujú výnimky z nulovej tolerancie uvedenej normy a pri týchto 

výnimkách je možné hovoriť o určitej forme tolerancie ku konaniu, ktoré 

vykazuje znaky trestného činu a jeho páchateľovi. Predovšetkým ide 

o okolnosti upravené v § 22 a § 23 Trestného zákona súhrnne nazvané ako 

Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a okolnosti upravené v § 24 až 

§ 30 Trestného zákona súhrnne nazvané ako Okolnosti vylučujúce proti-

právnosť, ale čiastočne aj o ustanovenia o zmene zákona podľa § 84 Trest-

ného zákona, ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 85 a § 86 Trestného 

zákona, ustanovenia o premlčaní trestného stíhania podľa § 87 a § 88 

Trestného zákona a ustanovenia o škode podľa § 125 Trestného zákona. 

Čo sa týka okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť, prvou takouto 

okolnosťou je podľa § 22 Trestného zákona vek (páchateľa). Z obsahu 
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odseku 1. uvedeného paragrafu vyplýva, že kto v čase spáchania činu inak 

trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný, 

pričom v odseku 2 uvedeného paragrafu Trestný zákon odlišne upravuje 

zodpovednosť za trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trest-

ného zákona, za ktorý nie je zodpovedný ten, kto v čase spáchania činu 

nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. Uvedený paragraf teda zakotvuje tole-

ranciu voči osobám mladším ako štrnásť (resp. pätnásť) rokov, hoc by i 

spáchali čin, ktorý by bol inak trestný. Druhou okolnosťou vylučujúcou 

trestnú zodpovednosť je podľa § 23 Trestného zákona nepríčetnosť. 

Z obsahu uvedeného paragrafu vyplýva, že kto pre duševnú poruchu v čase 

spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť 

alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak 

tento zákon neustanovuje inak. V tomto prípade zákon zakotvuje toleran-

ciu voči konaniu páchateľa, ktorým spáchal trestný čin, ak tento pre 

duševnú poruchu nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať 

svoje konanie.  

Obdobne je to aj v prípade okolností upravených v § 24 - § 30 Trestného 

zákona súhrnne nazvaných ako Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. 

Prvou takouto okolnosťou je podľa § 24 Trestného zákona okolnosť kraj-

nej núdze, v zmysle ktorej čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebez-

pečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je 

trestným činom, pričom nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečen-

stvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okol-

ností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako 

ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečen-

stvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

povinný ho znášať. V tomto smere zákon stanovuje toleranciu voči kona-

niu, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 

chránenému týmto zákonom, avšak zároveň stanovuje z tejto tolerancie 

výnimku, v prípade, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záuj-

mu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo 

ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil a rovnako 
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tak, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. Druhou takouto okol-

nosťou je podľa § 25 Trestného zákona okolnosť nutnej obrany, podľa 

ktorej čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo 

trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom, 

čiže zákon toleruje konanie, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo 

trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom. Aj v tomto prípade 

zákon stanovuje výnimku z tolerancie takéhoto konania, keď konštatuje, že 

nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, 

najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe 

útočníka alebo k osobe obrancu. Avšak paradoxne nasledovne zákon za-

kotvuje výnimku z výnimky, čiže konanie, ktoré je v rámci uvedenej 

výnimky tolerovateľné a to takým spôsobom, že stanovuje, že ten, kto 

odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpove-

dný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku 

zmätku, strachu alebo zľaknutia. Treťou takouto okolnosťou je podľa § 26 

Trestného zákona okolnosť oprávneného použitia zbrane, ktorá stanovuje, 

že použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom, pričom za 

použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti 

inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak oso-

ba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nej-

de o nutnú obranu, čo neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená 

smrť. V tomto prípade zákon toleruje použitie zbrane, pokiaľ je použitá 

v súlade so zákonom, za čo sa považuje aj jej použitie vo svojom obydlí na 

ochranu života, zdravia alebo majetku voči osobe, ktorá do neho vnikla 

alebo v ňom neoprávnene zotrvala. Aj z tohto konania zákon zakotvil 

výnimku, keď stanovuje, že nie je možné toto konanie tolerovať be-

zvýhradne a to v prípade, ak by ním bola inému úmyselne spôsobená smrť. 

Štvrtou takouto okolnosťou je podľa § 27 Trestného zákona okolnosť 

dovoleného rizika, podľa ktorej čin inak trestný nie je trestným činom, ak 

niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva spoločensky 

prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný 
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výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez 

rizika ohrozenia záujmu chráneného týmto zákonom, pričom nejde o dovo-

lené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nez-

odpovedá miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne 

záväznému právnemu predpisu, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti 

alebo sa prieči dobrým mravom. Na tomto mieste je zakotvená tolerancia 

zákona voči riziku, ktoré vzniká pri výrobe a výskume v oblasti spoločen-

sky prospešnej činnosti, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od 

konania očakáva nemožno dosiahnuť bez ohrozenia záujmu chráneného 

týmto zákonom. Avšak aj v tomto prípade zákon dodáva, že nie je možné 

tolerovať riziko ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nez-

odpovedá miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne 

záväznému právnemu predpisu, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti 

alebo sa prieči dobrým mravom. Piatou okolnosťou vylučujúcou proti-

právnosť činu je podľa § 28 Trestného zákona okolnosť výkonu práva 

a povinnosti, podľa ktorej čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o 

výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného 

právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, 

z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje vše-

obecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu 

práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu 

predpisu, pričom uvedené ustanovenie sa nepoužije, ak bol spáchaný 

trestný čin genocídia podľa § 418, trestný čin nedobrovoľného zmiznutia 

podľa § 420a alebo trestný čin neľudskosti podľa § 425 splnením nariade-

nia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadria-

deného a rovnako uvedené ustanovenie sa nepoužije, ak bol spáchaný 

trestný čin vojnového bezprávia podľa § 433 splnením nariadenia, príkazu, 

rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného, okrem 

prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn 

mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo 

pokyn, alebo nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je 

nezákonné, alebo obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu 
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nenasvedčoval, že je nezákonné. V tomto prípade zákon zakotvuje toleran-

ciu ku konaniu, ktoré by inak bolo trestným činom, avšak v dôsledku toho, 

že uvedené konanie nastalo pri výkone práva alebo povinnosti, ktorá vy-

plynula zo všeobecne záväzného právneho predpisu, prípadne z rozhodnu-

tia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, alebo z plnenia pracovných či 

iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému 

právnemu predpisu ani ho neobchádza zákon stanovuje tolerovateľnosť 

tohto konania, avšak zároveň dodáva, že takéto konanie nie je možné tole-

rovať v prípade, ak by bol spáchaný trestný čin genocídia, trestný čin ne-

dobrovoľného zmiznutia alebo trestný čin neľudskosti splnením nariade-

nia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadria-

deného a rovnako uvedené konanie nie je tolerovateľné, ak by bol 

spáchaný trestný čin vojnového bezprávia splnením nariadenia, príkazu, 

rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného, okrem 

prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn 

mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo 

pokyn, alebo nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je 

nezákonné, alebo obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu 

nenasvedčoval, že je nezákonné. Šiestou okolnosťou vylučujúcou proti-

právnosť je podľa § 29 Trestného zákona okolnosť súhlasu poškodeného, 

podľa ktorej čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so 

súhlasom poškodeného a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu. Nejde 

o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a do-

brovoľný alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin. V tomto 

prípade zákon toleruje konanie, ktorým poškodenému vzniká škoda 

v prípade ak tejto škode dal súhlas, avšak tento súhlas musí byť daný vo-

pred, musí byť vážny a dobrovoľný. Zákon však odmieta tolerovať konanie, 

ktorým by došlo v súvislosti s týmto súhlasom k spáchaniu iného trestného 

činu, resp. ak by spáchaný čin smeroval proti životu a zdraviu poško-

deného. Siedmou a poslednou okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť je 

podľa § 30 Trestného zákona okolnosť použitia agenta (v trestnom ko-

naní), podľa ktorej čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent 
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ustanovený podľa osobitného predpisu pri odhaľovaní trestného činu a pri 

zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší záujem chránený týmto 

zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou alebo 

teroristickou skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvod-

nej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby. Toto ustanovenie 

neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy 

podľa § 145, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, 

sexuálneho zneužívania podľa § 201, všeobecného ohrozenia podľa § 284 

ods. 2 až 4, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a 

lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudzi-

ny podľa § 293, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republi-

ke podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, 

sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, genocídia podľa § 418, 

terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo 

neľudskosti podľa § 425 alebo ak uvedeným činom spôsobí ťažkú ujmu na 

zdraví alebo smrť. Čin inak trestný uvedený v § 332 až 335 a v § 336 ods. 2 

spáchaný na účely odhalenia trestného činu alebo zistenia páchateľa trest-

ného činu podľa § 326, § 328 až 331 alebo § 336 ods. 1 spôsobom usta-

noveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom. V tomto posled-

nom prípade zákon stanovuje toleranciu ku konaniu agenta, ktorým došlo 

k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu chráneného Trestným zákonom, ak 

bol tento k tomu donútený zločineckou alebo teroristickou skupinou, 

v ktorej pôsobí, príp. ak spácha uvedený čin v dôsledku obavy o svoj život 

alebo zdravie, resp. o život alebo zdravie blízkej osoby. Zároveň zákon 

explicitne vymenúva trestné činy, ktoré nie je možné tolerovať, aj keď by 

sa ich dopustil agent. V odseku 3 uvedeného paragrafu však zákon rovnako 

explicitne vymenúva trestné činy, ktoré nie sú trestné ak sa ich dopustí 

agent na účely odhalenia trestných činov taxatívne vymenovaných, resp. na 

účely odhalenia páchateľa uvedených trestných činov. 

Ďalšou výnimkou z nulovej tolerancie trestného zákona sú ustanovenia 

o zmene zákona podľa § 84 Trestného zákona a ustanovenia o účinnej 

ľútosti podľa § 85 a § 86 Trestného zákona. Podľa § 84 Trestného zákona 
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trestnosť činu, ktorý mal v čase spáchania znaky niektorého trestného činu 

uvedeného v osobitnej časti tohto zákona, zaniká, ak neskorší zákon usta-

noví, že tento čin nie je trestným činom. V tomto prípade zákon stanovuje 

toleranciu ku konaniu, ktoré síce v čase spáchania skutku bolo trestným 

činom, avšak v dôsledku novšej právnej úpravy jeho trestnosť zanikla 

z dôvodu, že novšia právna úprava takéto konanie páchateľa nepostihuje 

ako trestný čin.  

V § 85 zákon stanovuje toleranciu k explicitne vymenovaným trestným 

činom (šírenia nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby podľa § 163, 

ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 

168, brania rukojemníka podľa § 185, legalizácie príjmu z trestnej činnosti 

podľa § 233, § 234, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 

podľa § 238, porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou 

podľa § 254, porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom 

a technológiami podľa § 255, § 256, § 257, ohrozenia devízového hospo-

dárstva podľa § 258, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evi-

dencie podľa § 260, poškodzovania finančných záujmov Európskych spo-

ločenstiev podľa § 263, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, 

telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264, skrátenia dane a 

poistného podľa § 276, všeobecného ohrozenia podľa § 284, poškodzova-

nia a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300, § 301, 

vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312, 

teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, sabotáže podľa 

§ 317, vyzvedačstva podľa § 318, ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 

319, § 320, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti 

podľa § 353, vzbury väzňov podľa § 358, šírenia poplašnej správy podľa § 

361, § 362, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na 

terorizme podľa § 419, neľudskosti podľa § 425 a používania zakázaného 

bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja podľa § 426), ktorých 

spáchanie mieni tolerovať, ak páchateľ dobrovoľne škodlivý následok 

trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo urobil o takomto trestnom 
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čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo 

ešte zabrániť, pričom oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom 

konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj 

svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu 

odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a 

justičnej stráže.  

V § 86 zákon zasa stanovuje toleranciu k explicitne vymenovaným 

trestným činom s výslovným uvedením podmienok, ktoré musí ich pácha-

teľ splniť na to, aby takéto konanie mohlo byť zákonom tolerovateľné. 

V tomto prípade ide o trestné činy zanedbania povinnej výživy podľa 

§ 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju 

povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu, 

resp. zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého 

predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin 

nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd 

odobral na záverečnú poradu, trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného 

podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ 

svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trest-

ného činu, trestný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250, 

ak páchateľ svojím konaním umožnil podnikateľovi alebo inej právnickej 

osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa záko-

na upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže, trestný čin neodvedenia 

dane a poistného podľa § 277 ods.1 alebo nezaplatenia dane a poistného 

podľa § 278 ods.1, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli 

dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ 

po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami, trest-

ný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 

296 alebo založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny 

podľa § 297, ak páchateľ urobil dobrovoľne oznámenie orgánu činnému v 

trestnom konaní alebo Policajnému zboru o zločineckej skupine alebo 
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teroristickej skupine a jej činnosti v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré hrozi-

lo z jej ďalšej činnosti, sa mohlo ešte odstrániť, pričom vojak môže toto 

oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a 

osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj 

príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, trestný čin podplácania 

podľa § 332, § 333, alebo § 335 a nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2, 

ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a 

urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trest-

nom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj 

svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu 

odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a 

justičnej stráže. 

Čiastočne je možné za výnimku z nulovej tolerancie považovať aj usta-

novenia § 87 a § 88 Trestného zákona o premlčaní trestného stíhania, 

v ktorých zákon stanovuje pre jednotlivé trestné činy jednotlivé obdobia, 

po uplynutí ktorých toleruje konanie, ktoré naplnilo znaky toho – ktorého 

trestného činu. Zároveň zákon stanovuje aj prípady, kedy sa premlčanie 

trestného stíhania prerušuje, ako aj odkazom na príslušnú hlavu osobitnej 

časti trestného zákona stanovuje, ktoré trestné činy, s výnimkou explicitne 

vymenovaných trestných činov sa nepremlčujú, teda ktorých spáchania ani 

po uplynutí príslušnej premlčacej doby nie je možné tolerovať. 

Rovnako za určitú obdobu výnimky z nulovej tolerancie Trestného 

zákona je možné považovať ustanovenia o škode podľa § 125 Trestného 

zákona, avšak iba vo vzťahu k trestným činom, pri ktorých je škoda kvalifi-

kačným znakom ich skutkovej podstaty, pričom pri uvedených skutkoch 

Trestný zákon toleruje konanie, ktorým nebola spôsobená škoda vyššia 

ako 266,- eur a nepovažuje ho za trestný čin.  

Záverom je treba uviesť, že uvedené výnimky z nulovej tolerancie trest-

ného zákona neplatia automaticky a bezvýhradne, ale je potrebné ich ci-

tlivo posudzovať a aplikovať na každý jeden skutok osobitne, so zreteľom 

na jeho výnimočnosť a s prihliadnutím na okolnosti a to najmä na miesto, 

čas a spôsob jeho spáchania... 
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Summary 

This article provides insight at tolerance, resp. rather intolerance of cri-

minal standards contained in the Criminal Code in relation to the violations 

of them and then exceptions to these standards that define under what con-

ditions and to what extent it is possible to tolerate the procedure, primarily 

to the circumstances provided for in § 22 and § 23 of the Criminal Code col-

lectively known as Circumstances excluding criminal responsibility and the 

circumstances provided for in § 24 to § 30 of the Criminal Code collectively 

known as Circumstances excluding illegality, but partly also to the provisions 

of the Criminal Code amending the Act pursuant to § 84 of the Criminal Code, 

provisions on effective regret under § 85 and § 86 of the Criminal Code, pro-

visions on limitation of prosecution under § 87 and § 88 of the Criminal Code 

and provisions for damages under § 125 of the Criminal Code. 
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