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ZÁKON

z 20. decembra 1968,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I
Zákon zo 17. júna 1965 č. 59 Zb. o výkone trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 61 znie:

„§ 61
(1) Úlohy nápravnovýchovnej činnosti podľa tohto zákona, ako aj stráženie a správu v nápravnovýchovných ústavoch
a v ústavoch, v ktorých sa vykonáva väzba, vykonáva Zbor nápravnej výchovy.

(2) Zbor nápravnej výchovy je ozbrojený a podľa vojenských zásad organizovaný zbor podriadený ministrovi
republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov; podrobnosti o jeho organizácii ustanoví a predpisy upravujúce jeho
činnosť v súlade s jeho poslaním vydáva minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov.

(3) Minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov, je priamym nadriadeným všetkých príslušníkov Zboru
nápravnej výchovy a vykonáva nad nimi disciplinárnu právomoc.

(4) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy sú povinní spravovať sa rozkazmi ministra republiky, ktorý vykonáva štátnu
správu súdov, a príslušných veliteľov a náčelníkov.“

2. Za § 61 sa zaraďuje § 61a v znení:

„§ 61a
(1) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy sa pri plnení svojich úloh dôsledne spravujú ústavou, zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi; vo všetkej svojej činnosti, najmä vo svojom vystupovaní a pri zákrokoch sú povinní zachovávať
požiadavky ľudskej a občianskej dôstojnosti a dbať na dobré meno a česť príslušníka Zboru.

(2) Základnou úlohou Zboru nápravnej výchovy je zabezpečovať, aby nápravnovýchovná činnosť čo najlepšie plnila
svoju spoločenskú funkciu a vytvárala predpoklady pre trvalú nápravu odsúdených a pre ich normálne zaradenie do
života socialistickej spoločnosti.“

3. Paragraf 62 znie:

„§ 62
(1) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy sú oprávnení v záujme zabezpečenia účelu výkonu trestu odňatia slobody a
väzby, najmä pri zákrokoch proti rušiteľom ustanoveného poriadku a disciplíny a proti mareniu služobného úkonu a
pri odvracaní útoku na osobu, ak nestačila predchádzajúca výzva či dohováranie, použiť v miere nevyhnutnej na
dosiahnutie účelu zákroku obušok, priložiť putá, prípadne použiť iné prostriedky; podrobnejšie podmienky a pravidlá
pre použitie obuška, pút a iných prostriedkov ustanoví minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov,
osobitnými predpismi.

(2) Strelnú zbraň je príslušník Zboru nápravnej výchovy oprávnený použiť pri výkone svojej právomoci len výnimočne,
a to v týchto prípadoch:

a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaci alebo útok
na život inej osoby;

b) ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho závažného služobného zákroku;

c) ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt;

d) podľa príslušných predpisov, najmä pri výkone strážnej a eskortnej služby, na zamedzenie úteku nebezpečného
páchateľa, ktorého nemožno iným spôsobom zadržať, alebo na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje
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strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

(3) Pri použití strelnej zbrane je príslušník Zboru nápravnej výchovy povinný dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä čo
najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, a dbať, aby nebol ohrozený život iných osôb.

(4) Ak to dovolia okolnosti prípadu, je príslušník Zboru nápravnej výchovy pred použitím strelnej zbrane povinný
použiť prostriedky podľa ustanovenia odseku 1.

(5) Ak príslušníci Zboru nápravnej výchovy zakročujú pod jednotným velením a vedením, spravujú sa rozkazom
veliteľa, ktorý rozhoduje o použití strelnej zbrane podľa zásad uvedených v odsekoch 2 až 4.“

4. Za § 62 sa zaraďuje § 62a v znení:

„§ 62a
(1) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri
výkone služby alebo v súvislosti s ňou a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú,
aby zostali utajené pred nepovolanými osobami; minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov, ustanoví,
kedy príslušník Zboru nápravnej výchovy môže byť tejto povinnosti zbavený.

(2) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy požívajú pri výkone svojej právomoci zákonnú ochranu ako verejní činitelia.
Kto ruší alebo sťažuje výkon ich právomoci, zodpovedá podľa zákona.

(3) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy majú právo bezprostredne prenasledovať osobu utekajúcu z výkonu trestu
odňatia slobody alebo z výkonu väzby a robiť nevyhnutné opatrenia na jej zadržanie, najmä sú oprávnení zisťovať
totožnosť podozrivých osôb a vykonať prehliadku objektu alebo dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie,
že sa v nich utekajúca osoba zdržiava; v rozsahu tohto oprávnenia majú práva a povinnosti orgánov Zboru národnej
bezpečnosti.“

5. Paragraf 63 znie:

„§ 63
(1) Príslušníkom Zboru nápravnej výchovy sa môže stať bezúhonný, socialistickému zriadeniu oddaný
československý občan, ak spĺňa i ostatné predpoklady pre výkon služby.

(2) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy vykonajú pri nastúpení služby služobnú prísahu. Znenie prísahy ustanoví
minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov.

(3) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy musia byť na výkon svojej služby náležite vycvičení a vyškolení a sú povinní
ďalej prehlbovať svoje vzdelanie, kvalifikáciu a politické i odborné znalosti.

(4) Na zabezpečenie úspešného plnenia úloh nápravnovýchovnej činnosti ustanoví minister republiky, ktorý vykonáva
štátnu správu súdov, pre každú funkciu vykonávanú v Zbore nápravnej výchovy príslušné kvalifikačné predpoklady.

(5) Minister republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov, môže po dohode s inými ministrami dočasne poveriť alebo
splnomocniť iné orgány plnením úloh Zboru nápravnej výchovy na úseku stráženia.“

6. Za § 63 sa zaraďuje § 63a v znení:

„§ 63a
(1) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy podliehajú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských; ich
hodnosti zodpovedajú rovnakým vojenským hodnostiam.

(2) Príslušníci Zboru nápravnej výchovy, ktorí vykonali vojenskú základnú službu, sú po dobu činnej služby v tomto Zbore
oslobodení od služobných povinností podľa branného zákona, ktoré by inak boli povinní vykonať.

(3) Na služobné pomery príslušníkov Zboru nápravnej výchovy, na ich materiálne a finančné zabezpečenie, na nemocenskú
starostlivosť a sociálne zabezpečenie sa vzťahujú doterajšie predpisy; splnomocnenia upravovať tieto otázky podrobnejšími
predpismi, zverené skôr vydanými zákonmi ministrovi vnútra, pokiaľ ide o Zbor nápravnej výchovy, prenášajú sa na ministra
republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov, ktorý pri tom bude dbať na to, aby úprava služobných pomerov a zabezpečenia
príslušníkov Zboru nápravnej výchovy zodpovedala spoločenskej funkcii Zboru a obdobným úpravám v iných ozbrojených
zboroch."*)

7. Doterajší § 66 sa zrušuje.

8. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 3 ods. 1 a 2, § 11 ods. 3, § 18 ods. 1, § 29 ods. 2, 4 a 5, § 65, § 67 a § 72 hovorí o ministrovi
(ministerstve) vnútra a tento sa splnomocňuje na vykonanie určitých opatrení alebo sa mu zverujú určité právomoci, ide o ministra
republiky, ktorý vykonáva štátnu správu súdov, na ktorého sa uvedené splnomocnenia a právomoci prenášajú.

Čl. II
Pôsobnosť a splnomocnenia ministra (ministerstva) vnútra v otázkach výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody a Zboru nápravnej
výchovy, obsiahnuté v iných skôr vydaných zákonoch a právnych predpisoch, prechádzajú na ministra republiky, ktorý vykonáva štátnu
správu súdov.

Čl. III
Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia
slobody, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto a ďalšími zákonmi.

Čl. IV
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Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ide o splnomocnenia obsiahnuté v týchto zákonoch: 
zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov 
ozbrojených síl, 
zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, 
zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, 
Zákonník práce č. 65/1965 Zb., 
zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, 
vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným 
chorobám."
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