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Často kladené otázky 

Je legálne zverejňovať a šíriť intímne fotografie alebo videá, na ktorých sme 
my sami alebo iné osoby? 

Zverejňovať a šíriť vlastné intímne fotografie alebo videá, na ktorých sa nachádza len dotyčná osoba, je legálne. 
Pokiaľ sa však na záberoch nachádza aj iná osoba, treba mať jej súhlas. V opačnom prípade porušujeme § 376 
Trestného zákona (Poškodzovanie cudzích práv). Rovnako aj samotné zábery nemožno vyhotoviť bez vedomého 
súhlasu ostatných zobrazených osôb. Neoprávnené zhotovenie záznamu a jeho sprístupnenie inej osobe je 
trestné podľa § 377 Trestného zákona (Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy). 
Na záberoch zobrazujúcich intímne, erotické scény a pod. sa smú nachádzať len dospelé osoby (t.j. vo veku 18 
rokov a viac) a zábery sa smú sprístupniť opäť len dospelým osobám. 

Hrá pri tom nejakú úlohu to, či je pôvodný „majiteľ“ takéhoto obsahu dospelý 
alebo neplnoletá osoba? 

Áno. Na intímnych, erotických záberoch sa nesmú nachádzať deti, t.j. osoby mladšie ako 18 rokov, dokonca ani 
osoby vyzerajúce ako deti. Napriek tomu, že pohlavný styk je legálny od veku 15 rokov, zhotovenie takéhoto 
záznamu detí starších ako 15 rokov je tiež trestné a považuje sa za výrobu detskej pornografie (§ 368 Trestného 
zákona). Nelegálne je aj sprístupnenie akýchkoľvek pornografických materiálov dieťaťu, čo možno chápať ako 
ohrozovanie mravnosti (§ 372 Trestného zákona). 

Do akej miery sú rodičia zodpovední za to, keď ich 14-ročné dieťa posiela cez 
internet svoje nahé fotografie? Môžu za to byť rodičia stíhaní? 

Podľa slovenských zákonov je trestne zodpovedná osoba, ktorá dovŕšila vek 14 rokov (s výnimkou trestného činu 
sexuálneho zneužívania, kedy je hranica 15 rokov). Za trestné činy, ale aj priestupky detí do 14 rokov sú 
zodpovední rodičia, ktorí sú povinní starať sa výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa. Rodičia môžu 
byť pri zanedbaní svojich povinností obvinení napr. z ohrozovania mravnej výchovy mládeže (§ 211 Trestného 
zákona). To však neznamená, že nemožno právne postihnúť aj samotné dieťa – deťom do 14 rokov môže byť 
namiesto trestnej sankcie uložená tzv. ochranná výchova či výchovné opatrenia zo strany školy. 

Deti od 14 do dosiahnutia 18 rokov sa považujú za mladistvých. Vzťahujú sa na nich osobitné ustanovenia 
Trestného zákona, trestné sadzby sa o polovicu znižujú. 

Smiem dávať na internet fotografie mojich detí alebo je to zakázané? 

Zverejnením fotografií svojich detí na internete zákon neporušujeme. Opatrne však treba postupovať pri 
záberoch, na ktorých sú deti nahé, v plavkách a pod. Treba si uvedomiť, že zákon chápe ako detskú pornografiu 
nielen zobrazenie pohlavného styku s dieťaťom, ale aj „zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby 
vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ (§ 132 Trestného zákona). 
Nakoľko je skutočne problematické posúdiť, kde presne je pomyselná hranica, odporúčame takéto fotografie na 
internete radšej nezverejňovať. Navyše sú fotografie nahých detí pri kúpaní a pod. veľmi vyhľadávané a šírené na 
čiernom trhu. 

Je legálne prezerať si na internete pornografický obsah, sťahovať ho do 
počítača alebo ho nahrávať na webové stránky? 

Prezerať si na internete pornografický obsah je legálne, pokiaľ ide o dospelú osobu (18 rokov a viac). Nesmie 
však ísť o detskú pornografiu. Pri tej je trestná nielen jej výroba, ale aj jej prechovávanie (napr. v počítači) a 
dokonca aj pokus o prístup k nej prostredníctvom internetu. Pri náhodnom, neúmyselnom navštívení takéhoto 
obsahu na internete je dobré nahlásiť webovú stránku cez anonymný formulár na stopline.sk. 

Trestné je pornografiu vyrábať, kupovať, dovážať alebo si ju inak zadovážiť a následne ju predávať, požičiavať 
alebo inak zverejňovať. Myslia sa tu pornografické zábery, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo 
ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky (§ 371 Trestného zákona). Z 
toho vyplýva, že nahrávať takýto obsah na internet je nelegálne. Nezáleží na tom, či ide o vlastné záznamy alebo 
získané z iného zdroja. Samotné stiahnutie do počítača (bez šírenia ďalej) zakázané nie je, pokiaľ samozrejme 
neporušíme autorské alebo vlastnícke práva. 


