
MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD 
 

Čl. 7 ods. 1 písm. k) 333/2002 Z.z. oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o 

prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu: “Zločiny proti ľudskosti 

1. Na účely tohto štatútu „zločin proti ľudskosti" znamená akýkoľvek z týchto činov, ak bol 

spáchaný ako súčasť rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému 

obyvateľstvu s vedomím útoku, akým je 

a) vražda, 

b) vyhladzovanie, 

c) zotročenie, 

d) deportácia alebo násilný presun obyvateľstva, 

e) uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá 

medzinárodného práva, 

f) mučenie, 

g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená 

sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, 

h) prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, 

rasových, národnostných, etnických, kultúrnych, náboženských dôvodov, z dôvodu 

pohlavia, ako je definované v odseku 3, alebo z iných dôvodov, ktoré sú všeobecne 

uznávané ako neprípustné podľa medzinárodného práva, v súvislosti s akýmkoľvek činom 

uvedeným v tomto odseku alebo akýmkoľvek trestným činom v rozsahu právomoci Súdu, 

i) nedobrovoľné zmiznutie ľudí, 

j) trestný čin apartheidu, 

k) ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne 

zranenie tela alebo poškodenie duševného či fyzického zdravia. 

2. Na účely odseku 1 

a) „útok namierený proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu" znamená konanie, v 

ktorého priebehu dochádza k opakovanému páchaniu činov uvedených v odseku 1 proti 

akémukoľvek civilnému obyvateľstvu v súlade so štátnou alebo s organizačnou politikou 

uskutočňovania alebo podporovania týchto útokov, 

b) „vyhladzovanie" obsahuje úmyselné privodenie životných podmienok, medziiným 

zmarenie prístupu k potravinám a liekom, ktorého cieľom je zničenie časti obyvateľstva, 

c) „zotročenie" znamená výkon niektorých práv alebo všetkých práv spájajúcich sa s právom 

k vlastníctvu voči osobe a zahŕňa výkon takého práva v priebehu obchodovania s 

osobami, najmä so ženami a s deťmi, 

d) „deportácia alebo násilný presun obyvateľstva" znamená nútené premiestnenie 

dotknutých osôb z oblasti, kde sú zákonne prítomní, vyhnaním alebo iným donucovaním 

bez dôvodov povolených medzinárodným právom, 

e) „mučenie" znamená úmyselné spôsobenie veľkej telesnej alebo duševnej bolesti alebo 

utrpenia väznenej osobe alebo osobe, nad ktorou mal kontrolu obžalovaný. Pod mučenie 

nespadá bolesť alebo utrpenie vyplyvajúce iba z podstaty zákonných sankcií alebo ako ich 

sprievodný jav, 

f) „nútené tehotenstvo" znamená nezákonné obmedzenie ženy násilne privedenej do iného 

stavu s úmyslom ovplyvňovať etnické zloženie akéhokoľvek obyvateľstva alebo vykonávať 



iné závažné porušenia medzinárodného práva. Táto definícia sa v žiadnom prípade nemá 

interpretovať ako ovplyvňovanie vnútroštátnych zákonov súvisiacich s tehotenstvom, 

g) „prenasledovanie" znamená úmyselné a závažné odňatie základných práv v rozpore s 

medzinárodným právom z dôvodu identity skupiny alebo kolektívu, 

h) „trestný čin apartheidu" znamená neľudské činy podobného charakteru, ako sú činy 

uvedené v odseku 1, spáchané v kontexte inštitucionalizovaného režimu systematického 

utláčania a prevahy jednej rasovej skupiny nad akoukoľvek inou rasovou skupinou alebo 

skupinami s úmyslom zachovať tento režim, 

i) „nedobrovoľné zmiznutie ľudí" znamená zatknutie, väzbu alebo zavlečenie osôb s 

úmyslom vyňať ich spod ochrany zákona na dlhšie časové obdobie štátom alebo 

politickou organizáciou alebo s oprávnením, podporou alebo tichým súhlasom štátu alebo 

politickej organizácie s následným odmietnutím priznania tohto odňatia slobody alebo 

poskytovania informácií o osude alebo mieste pobytu takýchto osôb. 

3. Na účely tohto štatútu sa termín „pohlavie" chápe ako termín poukazujúci v spoločenskom 

kontexte na obe pohlavia, mužov i ženy. Termín „pohlavie" nenaznačuje iný význam, ktorý by 

sa líšil od už uvedeného významu.” 

 

 

§ 4 ods. 4 Zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: 

„Ozbrojené sily možno použiť na: 

a) ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti 

ministerstva obrany a obranu ostatných objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých 

objektov, 

b) odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5a) a na riešenie 

mimoriadnych udalostí,7) 

c) boj proti terorizmu, 

d) pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,8) 

e) zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou Slovenskej republiky 

(ďalej len „vláda“), 

f) zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy, 

g) zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej 

prevádzky, 

h) ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany, 

i) poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a) 

j) plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie, 

k) plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi8b) na zachovanie bezpečnosti 

Slovenskej republiky.“ 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/#poznamky.poznamka-5a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/#poznamky.poznamka-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/#poznamky.poznamka-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/#poznamky.poznamka-8a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/#poznamky.poznamka-8b

