Správa
o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2018
Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru každoročne vypracovávala
sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „sekcia“). Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie
roka 2018 (ďalej len „správa“) vypracoval Úrad inšpekčnej služby, zriadený 1. februára 2019
zákonom č. 6/2019 Z. z. z 13. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úrad inšpekčnej služby plní úlohy sekcie,
ktorá sa zrušila 31. januára 2019.
Údaje využité pri spracovaní správy, čerpané z podkladov organizačných zložiek úradu
inšpekčnej služby sekcie (ďalej len „inšpekčná služba“) a organizačných zložiek Prezídia
Policajného zboru analyzujú trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru
(ďalej len „policajt“), ktorým bolo v roku 2018 vznesené obvinenie podľa § 206 zákona
č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku a porovnávajú trestnú činnosť policajtov
s predchádzajúcim obdobím.
Súčasťou správy je aj informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených
a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi.
Zapracovanie uvedenej problematiky do správy vyplynulo z uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 650 z 2. decembra 2015, ktorým sa v bode A.1. zmenila úloha D.2. uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 979/2001 uložená ministrovi vnútra Slovenskej republiky a to
venovať trvalú pozornosť činnosti sekcie pri vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených
a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi
Policajného zboru, údaje o tejto problematike premietnuť do správy o trestnej činnosti
príslušníkov Policajného zboru a predložiť na rokovanie vlády do 30. apríla každoročne.
1. Postavenie a hlavné úlohy inšpekčnej služby
V oblasti boja proti trestnej činnosti policajtov má rozhodujúce postavenie inšpekčná
služba. Vyšetrovateľ a poverený príslušník Policajného zboru inšpekčnej služby
je vo veciach, ktoré vyšetruje procesne samostatný, vo svojej činnosti je viazaný ústavou,
ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v rozsahu ustanovenom
Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Urýchlené, nestranné,
dôkladné a efektívne vyšetrovanie je jednou zo základných zásad trestného konania, ktoré sú
definované v ustanovení § 2 Trestného poriadku a orgány činné v trestnom konaní sa
v maximálnej miere usilujú o dodržanie týchto zásad pri všetkých trestných veciach,
v ktorých vykonávajú trestné konanie. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Každé vydané rozhodnutie
vyšetrovateľa Policajného zboru, resp. povereného príslušníka Policajného zboru vo veci
samotnej je preskúmané príslušnou prokuratúrou.
Prokurátorský dozor v rámci vyšetrovania trestnej činnosti policajtov je vykonávaný
rovnakým spôsobom ako u ostatných orgánov činných v trestnom konaní. Prokurátor je
oprávnený dávať záväzné pokyny na vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie, je oprávnený
na zrušenie nezákonného alebo neopodstatneného rozhodnutia policajta, disponuje
možnosťou odňať vec určitému policajtovi a urobiť opatrenia, aby vec bola prikázaná inému,
nariadiť aby sa konalo vyšetrovanie.

2. Vybrané ukazovatele činnosti inšpekčnej služby
Inšpekčná služba evidovala v roku 2018 na úseku trestného konania 2 034 trestných
vecí (vyšetrovacích spisov), čo je o 148 viac ako v roku 2017. Celkový počet trestných vecí
evidovaných v roku 2018 na úseku trestného konania tvorili veci zaevidované v hodnotenom
období (1 756) a veci, ktoré neboli vybavené v predchádzajúcom roku (278). Z celkového
počtu 2 034 trestných vecí bolo ukončených 1 716 (84,4 %) a o 318 trestných veciach nebolo
k 31. 12. 2018 rozhodnuté.
Celkový počet trestných vecí evidovaných na úseku trestného konania tvorili podnety
získané vlastnou činnosťou inšpekčnej služby, podnety od občanov, oznámenia predkladané
prokuratúrou, Zborom väzenskej a justičnej stráže alebo iné podnety (napríklad oznámenia
postúpené od iných služieb Policajného zboru).
Na úseku odhaľovania trestnej činnosti vykonávanej v rámci operatívno-pátracej
činnosti policajti inšpekčnej služby dokumentovali trestnú činnosť v 692 spisoch a predložili
orgánom činným v trestnom konaní 122 realizačných návrhov, to znamená podnetov, na
základe ktorých bolo následne začaté trestné stíhanie. V 31 prípadoch postúpili podnet
na disciplinárne konanie príslušnému nadriadenému.
Na úseku trestného konania bolo 57 trestných vecí ukončených návrhom na podanie
obžaloby podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku a 12 trestných vecí bolo ukončených
návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku.
V trestných veciach, kde výsledky vyšetrovania preukázali, že nejde o trestný čin,
ale o skutok, ktorý by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní, bolo 61 vecí
postúpených podľa § 214 Trestného poriadku a v 85 prípadoch boli veci odovzdané
na disciplinárne konanie podľa § 197 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, keďže nebol dôvod
na začatie trestného stíhania.
Inšpekčná služba v rámci svojej činnosti plní aj ochrannú funkciu tým, že dôsledne
preveruje oznámenia o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov, keďže medzi
oznámeniami smerujúcimi voči policajtom je veľa vykonštruovaných, tendenčných
a neodôvodnených oznámení, ktoré majú za cieľ narušiť alebo znemožniť služobnú činnosť
policajtov, pomstiť sa, prípadne zakryť vlastnú trestnú činnosť. Z celkového počtu trestných
vecí bolo 1 253 vecí odmietnutých podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku,
keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania, čo predstavuje 61,6 % z celkového počtu.
V 86 prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené zo zákonných dôvodov uvedených v § 215
Trestného poriadku.
Prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku trestného konania
a vybrané spôsoby ich vybavenia podľa ustanovení Trestného poriadku v roku 2018 sú
uvedené v tabuľke č. 1.

2

prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku
trestného konania a vybrané spôsoby ich vybavenia v roku 2018
§ 209 ods. 1 Trestného poriadku - ukončené návrhom na podanie obžaloby
(NPO) prokurátorovi

počet

%

57

2,8 %

§ 232 Trestného poriadku - konanie o dohode o vine a treste

12

0,6 %

§ 197 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku - odovzdané inému orgánu na
disciplinárne konanie

85

4,2 %

§ 214 ods. 1 Trestného poriadku - postúpenie inému orgánu na disciplinárne
konanie

61

3,0 %

§ 215 Trestného poriadku - zastavené

86

4,2 %

1 253

61,6 %

23

1,1 %

ukončené iným spôsobom podľa ustanovení Trestného poriadku (ukončené
iným spôsobom - napríklad § 197 ods. 1 písm. c), § 216, § 218, § 220,
Trestného poriadku, spojením a pod.)

139

6,9 %

nerozhodnuté trestné veci k 31. 12. 2018

318

15,6 %

2 034

100%

§ 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku - odmietnuté
§ 228 Trestného poriadku - prerušené

spolu trestných vecí

Tabuľka č. 1: Prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku trestného
konania a vybrané spôsoby ich vybavenia v roku 2018
Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2018 vznesené obvinenie
121 policajtom za 141 trestných činov, čo je o 7 policajtov a 13 trestných činov viac
ako v roku 2017. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu 22 017 policajtov
(stav obsadenosti policajných miest k 31. decembru 2018) tvorí 0,55 %. V roku 2017 bol
podiel obvinených policajtov 0,52 % a v roku 2016 bol 0,49 % z celkového počtu policajtov.
Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2018 sa okrem
inšpekčnej služby, ktorá vzniesla obvinenie 115 policajtom, podieľala aj národná kriminálna
agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá na základe uplatnenia výberovej príslušnosti
vzniesla obvinenie 6 policajtom. V niektorých prípadoch boli policajti v rámci hodnoteného
obdobia obvinení viackrát, keďže spáchali viaceré skutky v rôznych časových obdobiach,
ktoré sa postupne inšpekčnej službe podarilo zadokumentovať a vyšetriť. V súvislosti
s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov inšpekčná služba v roku 2018 obvinila
aj 28 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva
alebo samostatnými skutkami, napríklad poskytnutím úplatku za účelom získania
neoprávneného prospechu.
Celkový prehľad počtu obvinených policajtov a počtu spáchaných trestných činov
za obdobie rokov 2010 až 2018 je uvedený v tabuľke č. 2.
rok
počet obvinených
policajtov
počet trestných
činov

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

151

125

135

146

112

121

109

114

121

183

171

186

187

129

145

120

128

141

Tabuľka č. 2: Počty obvinených policajtov a trestných činov v rokoch 2010 až 2018
Na základe porovnania štatistických údajov za roky 2010 až 2018 znázornených v grafe
č. 1 konštatujeme, že počas rokov, znázornených v grafe, kolísal počet obvinených policajtov,
avšak z dlhodobého hľadiska trendová spojnica počtu obvinených policajtov má klesajúcu
tendenciu.
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Graf č. 1: Počty obvinených policajtov v rokoch 2010 až 2018
3. Skladba trestnej činnosti policajtov
Celkovo bolo v roku 2018 zadokumentovaných 141 trestných činov,
z ktorých spáchania boli obvinení policajti, čo je o 13 trestných činov viac ako v roku 2017.
V najväčšom počte boli páchané trestné činy proti poriadku vo verejných veciach,
kde bolo spáchaných 66 trestných činov. V skupine trestných činov proti životu a zdraviu
bolo spáchaných 22 trestných činov a v skupine trestných činov proti majetku 15 trestných
činov. Z porovnania skladby trestnej činnosti s rokom 2017 vyplýva, že k najväčšiemu
nárastu došlo v skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach. V tejto
skupine bolo v roku 2018 spáchaných o 5 trestných činov viac ako v roku 2017. K nárastu
o 4 trestné činy došlo rovnako v skupine trestných činov proti životu a zdraviu a v skupine
trestných činov proti majetku. Skladba a počty trestných činov v rokoch 2017 a 2018
sú znázornené v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Skladba a počty trestných činov v rokoch 2017 a 2018

4

Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
Celkovo bolo spáchaných 66 trestných činov proti poriadku vo verejných veciach,
čo predstavuje takmer polovicu (47 %) z celkového počtu spáchaných trestných činov.
V skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach bol najpočetnejšie zastúpený
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestného zákona, ktorý bol spáchaný v 35 prípadoch. Najčastejšie dochádzalo k spáchaniu
tohto trestného činu v oblasti prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
Oblasti, v ktorých najčastejšie dochádza k páchaniu trestného činu zneužívania
právomoci verejného činiteľa



prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
vykonávanie neoprávnených úkonov v evidencii motorových vozidiel a neoprávnené
vydávanie oprávnení na vedenie motorových vozidiel,
 manipulácia úkonov pri dokumentovaní alebo vyšetrovaní protiprávneho konania,
príp. uvádzanie nepravdivých informácií s úmyslom privodiť sebe alebo inej osobe
prospech alebo ujmu,
 bezdôvodné alebo neprimerané použitie násilia voči predvedenému, pri zisťovaní
totožnosti osoby alebo pri vyšetrovaní,
 poskytovanie informácií z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a poskytnutie informácií policajno-bezpečnostného charakteru neoprávnenej
osobe.
Do tejto kategórie patria aj korupčné trestné činy, kde bol zaznamenaný najväčší nárast
(+11) trestných činov. V roku 2017 bolo zaznamenaných spolu 5 korupčných trestných činov,
kým v roku 2018 to bolo až 16 korupčných trestných činov.
V roku 2018 bolo zaznamenaných 9 trestných činov prijímania úplatku podľa § 329
Trestného zákona, 6 trestných činov podplácania podľa § 333 Trestného zákona a 1 trestný
čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona.
Nárast bol zaznamenaný aj v oblasti, kedy sa policajti snažili ovplyvniť vyšetrovanie
či už v postavení svedka, čím sa dopustili trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy
podľa § 346 Trestného zákona (4), alebo iným spôsobom marili vyšetrovanie a dopustili sa
trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona (4). Zaznamenaná bola
aj snaha pomôcť páchateľovi vyhnúť sa trestnému stíhaniu, čím sa policajti dopustili
trestného činu nadržovania podľa § 339 Trestného zákona (2). V súvislosti s vyzradením
utajovaných skutočností nepovolanej osobe boli spáchané 2 trestné činy ohrozenia dôvernej
skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 Trestného zákona.
Trestné činy proti životu a zdraviu
V roku 2018 bolo spáchaných 22 trestných činov proti životu a zdraviu, čo je o 4 viac
ako v roku 2017. V tejto skupine bolo najviac trestných činov zaznamenaných v súvislosti
s dopravnými nehodami s účasťou policajtov, kedy došlo k porušeniu ustanovení zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, alebo v dôsledku neprispôsobenia vedenia vozidla stavebnému,
dopravno-technického stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam
a svojim schopnostiam.
V roku 2018 bolo zaznamenaných 13 trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 157
a § 158 Trestného zákona (nedbanlivostné trestné činy), pričom v 11 prípadoch súviseli
s dopravnými nehodami (9 mimo služby a 2 so služobným cestným vozidlom),
ale zaznamenaný bol aj prípad neodbornej manipulácie so služobnou zbraňou a ujma
na zdraví pri vykonávaní športovej činnosti. V súvislosti s dopravnými nehodami došlo
aj k spáchaniu 2 trestných činov usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona, v 1 prípade
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dopravnú nehodu spôsobil policajt so služobným cestným vozidlom a v 1 prípade išlo
o dopravnú nehodu policajta mimo služby.
Úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona boli spáchané
v 6 prípadoch, pričom v 3 prípadoch mimo výkonu štátnej služby, v súvislosti
so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným
činom výtržníctva a v 3 prípadoch v súvislosti s použitím neprimeraného násilia voči
poškodeným pri plnení služobných úloh.
V rámci rozpracovaných prípadov súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou, ktorá
patrí do skupiny závažnej trestnej činnosti, inšpekčná služba zadokumentovala 1 prípad,
rovnako ako v roku 2017, kedy sa policajt dopustil spáchania trestného činu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona.
Trestné činy proti majetku
V roku 2018 bolo spáchaných 15 trestných činov proti majetku, čo predstavuje nárast
oproti roku 2017 o 4 trestné činy. Najčastejšie bol spáchaný trestný čin podvodu podľa § 221
Trestného zákona (5) ale zaznamenané boli aj trestný čin úverového podvodu podľa § 222
Trestného zákona (1) a trestný čin poisťovacieho podvodu podľa § 223 Trestného zákona (1).
V prípadoch podvodov obvinení policajti uviedli do omylu tretie osoby za účelom získania
finančných prostriedkov, alebo iných hmotných vecí a dokonca aj nehnuteľnosti. V súvislosti
so správou zverených finančných prostriedkov boli zaznamenané 4 trestné činy sprenevery
podľa § 213 Trestného zákona, kedy si policajti neoprávnene prisvojili zverenú finančnú
hotovosť. Okrem uvedených bol v tejto kategórii trestných činov spáchaný aj trestný čin
krádeže podľa § 212 Trestného zákona (1) trestný čin porušovania povinnosti pri správe
cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona (1) a trestné činy poškodzovania cudzej veci
podľa § 245 Trestného zákona (2).
Ostatné trestné činy
V skupine trestných činov, ktoré nespadajú do vyššie uvedených kategórií, došlo v roku
2018 k najväčšiemu nárastu trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona,
ktorý bol spáchaný v 9 prípadoch, čo je o 6 viac ako v roku 2017.
Nárast bol zaznamenaný aj v prípadoch, kedy policajti viedli motorové vozidlá pod
vplyvom alkoholu a došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
podľa § 289 Trestného zákona, ktorý bol zaznamenaný v 11 prípadoch, čo je o 4 viac
ako v roku 2017. Takmer všetky (10) boli spáchané v čase osobného voľna, kedy boli
policajti mimo služby.
Naopak k poklesu došlo v prípadoch, kedy policajti bez služobného dôvodu vykonávali
lustrácie v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a následne
takto získané osobné a úradné údaje odovzdávali neoprávneným osobám, alebo dokonca
osobám z kriminálneho prostredia, čím sa dopustili trestného činu neoprávneného nakladania
s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. V roku 2018 bol tento trestný čin
zaznamenaný v 3 prípadoch, čo je o 5 menej ako v roku 2017.
Ostatné trestné činy boli spáchané ojedinele a išlo o protiprávne konania policajtov,
vo väčšine prípadov v čase mimo služby. V hodnotenom období roka 2018 nedošlo zo strany
policajtov k spáchaniu trestných činov súvisiacich s extrémizmom alebo terorizmom.
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4. Informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb
na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi, evidovaných
inšpekčnou službou
Na vyšetrovanie podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré
im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi (ďalej len „podanie“) bola v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vecne príslušná inšpekčná služba. Jednotlivé
podania boli inšpekčnou službou v roku 2018 evidované na základe oznámení predkladaných
Zborom väzenskej a justičnej stráže, prokuratúrou, jednotlivými fyzickými osobami,
ale aj postúpením od iných útvarov Policajného zboru a zistené vlastnou činnosťou.
Porovnaním štatistických údajov za roky 2002 až 2018 možno konštatovať, že počas
rokov kolísal počet podaní doručených inšpekčnej službe, pričom od roku 2012 do roku 2014
je zaznamenaný ich mierny nárast. Najmenej podaní bolo zaevidovaných v roku 2008,
a to 146 podaní. Je to o 5 podaní menej ako v roku 2018. Najviac podaní bolo v roku 2002,
a to až 320 podaní, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 169 podaní viac.
Inšpekčnou službou bol v roku 2018 prijatých 151 podaní, čo je v porovnaní s rokom
2017, kedy bolo prijatých 172 podaní, o 21 podaní menej. Znázornenie počtu podaní
zaevidovaných inšpekčnou službou za obdobie rokov 2002 až 2018, je uvedené v grafe č. 3.
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Graf č. 3: Znázornenie počtu podaní zaevidovaných inšpekčnou službou za obdobie rokov
2002 až 2018
V roku 2018 bolo prostredníctvom Zboru väzenskej a justičnej stráže podaných 74
podaní, čo je o 4 viac ako v roku 2017. Ďalších 40 podaní bolo v roku 2018 podaných
jednotlivými fyzickými osobami, čo je o 9 podaní menej ako v roku 2017, 12 podaní bolo
podaných prostredníctvom prokuratúry, čo je o 3 podania menej ako v roku 2017 a 25 podaní
bolo podaných prostredníctvom iných útvarov Policajného zboru, čo je o 11 podaní menej
ako v roku 2017. Počty podaní prijatých inšpekčnou službou od jednotlivých subjektov
v rokoch 2017 a 2018 sú znázornené v grafe č. 4.
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Graf č. 4: Počty podaní prijatých inšpekčnou službou od jednotlivých subjektov v rokoch 2017
a 2018
Prehľad podaní zaevidovaných inšpekčnou službou v súvislosti s vybavovaním
podnetov a vybrané spôsoby ich vybavenia podľa ustanovení Trestného poriadku v roku 2018
sú uvedené v tabuľke č. 3.
rozhodnutia vydané v súvislosti s vybavovaním podaní podľa
Trestného poriadku

odmietnuté podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku

počet

(%)

127

84,11%

odovzdané inému orgánu na disciplinárne konanie podľa § 197
ods. 1 písm. b) Trestného poriadku

3

1,99%

začaté trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku

4

2,64%

vznesenie obvinenia podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku

1

0,66%

zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. a), b) Trestného poriadku

7

4,63%

postúpenie na disciplinárne konanie inému orgánu podľa § 214 ods.
1 Trestného poriadku

1

0,66%

ukončené iným spôsobom - odovzdaním

2

1,34%

nebolo rozhodnuté v hodnotenom období

6

3,97%

151

100%

spolu podaní

Tabuľka č. 3: Rozhodnutia vydané inšpekčnou službou v súvislosti s vybavovaním podaní
v roku 2018
Z celkového počtu 151 podaní sa v 134 prípadoch (88,75 %) neprimerané násilie
zo strany policajtov nepotvrdilo. Tieto podania boli v 127 prípadoch ukončené vydaním
uznesenia o odmietnutí veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, keďže nebol
dôvod na začatie trestného stíhania a v 7 prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené
zo zákonných dôvodov podľa § 215 Trestného poriadku.
Ako dôvody odmietnutia veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
vyšetrovateľmi Policajného zboru zaradenými na inšpekčnej službe sú uvádzané najmä
zákonnosť použitia donucovacích prostriedkov pri služobnom zákroku, nepreukázanie
skutkového stavu podľa údajov oznamovateľov, postup v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, príp. nenaplnenie znakov skutkovej podstaty preverovaného podozrenia
z trestného činu.
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V 1 veci bolo vyšetrovateľom Policajného zboru vznesené obvinenie 2 policajtom
podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku. Príčinou protiprávneho konania policajtov bolo
použitie neprimeraného fyzického násilia a osobné zlyhanie policajtov v konkrétnej situácii.
V 4 prípadoch sa násilie nepotvrdilo, ale boli zistené porušenia interných predpisov,
ako aj skutočnosti, kedy násilie nedosahovalo intenzitu trestného činu. V uvedených
prípadoch boli 3 veci odovzdané na disciplinárne konanie podľa § 197 ods. 1 písm. b)
Trestného poriadku a 1 vec postúpená podľa § 214 Trestného poriadku, keďže výsledky
vyšetrovania preukázali, že nešlo o trestný čin, ale o skutok, ktorý môže byť prejednaný
v disciplinárnom konaní.
Okrem 151 podaní zaevidovaných v roku 2018 inšpekčná služba preverovala
aj 3 podania, ktoré boli zaevidované v roku 2016 a 14 podaní zaevidovaných v roku 2017,
o ktorých nebolo v príslušnom roku rozhodnuté. Z uvedených podaní bolo v roku 2018
6 podaní ukončených návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku
9 policajtom. V 2 prípadoch bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia podľa § 206
Trestného poriadku 4 policajtom, keďže bolo preukázané neprimerané použitie násilia z ich
strany, ktoré prekročilo mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. V 1 veci bolo trestné stíhanie
prerušené podľa § 228 Trestného poriadku z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť páchateľa.
V 5 veciach bolo vydané uznesenie o zastavení trestného stíhania podľa § 215 Trestného
poriadku, v 1 veci bolo vydané uznesenie o postúpení veci podľa § 214 Trestného poriadku,
v 2 veci bolo vydané uznesenie o začatí trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného
poriadku. V ostatných veciach boli podania odmietnuté podľa § 197 ods. 1 písm.) d Trestného
poriadku.
5. Analýza obvinených policajtov podľa sledovaných kritérií
5.1 Miesto služobného zaradenia obvinených policajtov v rámci krajov Slovenskej republiky
V počtoch obvinených policajtov podľa miesta ich služobného zaradenia v rámci krajov
Slovenskej republiky sú zahrnuté útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Policajného zboru s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú organizačné zložky
dislokované v rámci celého územia Slovenskej republiky a krajské riaditeľstvá Policajného
zboru.
V roku 2018 bolo celkovo obvinených 121 policajtov, čo predstavuje oproti roku 2017
nárast o 7 obvinených policajtov, kedy bolo obvinených 114 policajtov. Najviac obvinených
policajtov roku 2018 bolo v Bratislavskom kraji (36) a v Prešovskom kraji (19). Zároveň
v týchto krajoch prišlo oproti roku 2017 aj k najväčšiemu nárastu obvinených policajtov
a to o 9 policajtov. Mierny nárast obvinených policajtov oproti roku 2017 bol v Nitrianskom
kraji (3) a Banskobystrickom kraji (3). V ostatných krajoch prišlo oproti roku 2017 k poklesu
počtu obvinených policajtov. Výrazný pokles s porovnaním roku 2017 nastal v Žilinskom
kraji, a to o 9 obvinených policajtov.
Počty obvinených policajtov podľa miesta ich služobného zaradenia v rokoch 2017
a 2018 v jednotlivých krajoch sú uvedené v grafe č. 5.
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Graf č. 5: Počty obvinených policajtov podľa miesta ich služobného zaradenia v rokoch 2017
a 2018
5.2 Fyzický vek obvinených policajtov
Počet obvinených policajtov podľa ich fyzického veku v roku 2018 s porovnaním roku
2017 je znázornené v grafe č. 6.
Z dlhodobého hľadiska je najvyšší počet obvinených policajtov vo vekovej kategórii
od 31 až 40 rokov. V roku 2018 počet obvinených policajtov v tejto vekovej kategórii
s porovnaním roku 2017 predstavoval nárast o 18 policajtov.
Pokles o 7 obvinených policajtov oproti porovnávanému roku 2017 nastal vo vekovej
kategórii 41 – 50 rokov fyzického veku a pokles o 4 obvinených policajtov nastal aj
vo vekovej kategórii nad 50 rokov fyzického veku.
Veková kategória 21 – 30 fyzického veku je na rovnakej úrovni ako v roku 2017.
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Graf č. 6: Počty obvinených policajtov podľa ich fyzického veku v rokoch 2017 a 2018
5.3 Zaradenie obvinených policajtov v službách Policajného zboru
Počty obvinených policajtov v rokoch 2017 a 2018 z hľadiska ich zaradenia
v jednotlivých službách Policajného zboru a v iných organizačných zložkách Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (napríklad organizačné a analytické útvary, ako aj útvary
zabezpečujúce podporu výkonu štátnej činnosti) sú uvedené v grafe č. 7.
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V roku 2018 nárast oproti roku 2017 bol zaznamenaný v službe dopravnej polície (11),
v službe hraničnej a cudzineckej polície (5) a v službe železničnej polície (2). Výrazný pokles
počtu obvinených policajtov v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný
v službe poriadkovej polície, a to o 13 policajtov. Počet obvinených policajtov v službe
kriminálnej polície a v službe ochrany určených osôb je v roku 2018 na rovnakej úrovni
ako v roku 2017.
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Graf č. 7: Počty obvinených policajtov z hľadiska ich zaradenia v jednotlivých službách
Policajného zboru a v iných organizačných útvaroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v rokoch 2017 a 2018
5.4 Dĺžka služobného pomeru obvinených policajtov
Prehľad obvinených policajtov podľa rokov odslúžených v Policajnom zbore v rokoch
2018 a 2017 je uvedený v grafe č. 8. Najvýraznejší nárast obvinených policajtov v roku 2018
nastal v skupine obvinených policajtov, ktorí sú v služobnom pomere 11 až 15 rokov
(+18 obvinených policajtov). Mierny nárast je zaznamenaný v skupine obvinených policajtov,
ktorí sú v služobnom pomere 6-10 rokov (+7 obvinených policajtov). V ostatných skupinách
je zaznamenaný pokles, k najvýraznejšiemu poklesu prišlo v skupine obvinených policajtov,
ktorí sú v služobnom pomere nad 20 rokov (-8) a v skupine obvinených policajtov, ktorí sú
v služobnom pomere do 5 rokov (-7).
40

38

35

32

30
25

25

24

24

17

20

21

20

21
13

15
10
5
dĺžka služobného
pomeru

0

do 5 rokov

6 až 10 rokov

11 až 15 rokov

16 až 20 rokov

nad 20 rokov

2017

24

25

20

24

21

2018

17

32

38

21

13

Graf č. 8: Porovnanie počtov obvinených policajtov v rokoch 2017 a 2018 podľa dĺžky
služobného pomeru
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6. Záver
Cieľom vyhodnotenia stavu a vývoja objasnenej trestnej činnosti policajtov
v sledovanom období je získať prehľad o štruktúre, vývoji, dynamike trestnej činnosti
policajtov v podmienkach Policajného zboru, o páchateľoch podľa fyzického veku,
služobného zaradenia a dĺžky služobného pomeru a taktiež o oblastiach, kde najčastejšie
dochádza k tomuto negatívnemu spoločenskému javu. Na základe týchto údajov je možné
pomenovať tie skupiny alebo oblasti, kde sa tento jav najčastejšie objavuje a identifikovať
ktorým smerom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a prijímaním vhodných opatrení
vytvárať také podmienky, aby páchanie trestnej činnosti bolo v čo najväčšej miere
obmedzené.
Vyhodnotenie stavu a vývoja objasnenej trestnej činnosti policajtov poukazuje
na skutočnosť, že najviac bolo spáchaných trestných činov zneužívania právomoci verejného
činiteľa, ktorých sa policajti dopustili najmä na úseku prejednávania priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v súvislosti s vykonávaním neoprávnených
úkonov v evidencii motorových vozidiel, ako aj v súvislosti s neprimeraným použitím násilia
pri plnení služobných úloh. Oproti minulému roku bol zaznamenaný aj nárast korupčných
trestných činov. Trestné činy ublíženia na zdraví boli spáchané najmä v súvislosti
s dopravnými nehodami.
Úrad inšpekčnej služby pri plnení úloh venuje pozornosť aj opatreniam a návrhom
legislatívnych zmien, ktoré umožňujú efektívnejšie odhaľovať a účinne vyšetrovať trestnú
činnosť policajtov vrátane korupcie. Popri tvrdom a nekompromisnom postihovaní trestnej
činnosti policajtov plní aj ochrannú funkciu tým, že dôsledne preveruje oznámenia
o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov, keďže medzi podaniami je veľa takých,
ktoré majú za cieľ narušiť alebo znemožniť služobnú činnosť policajtov, pomstiť sa
alebo zakryť vlastnú trestnú činnosť. Dôsledná a včasná realizácia prípadov protiprávneho
konania policajtov významnou mierou prispieva k odstráneniu týchto negatívnych javov v
spoločnosti. Úrad inšpekčnej služby plní nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečovaní funkčnosti
Policajného zboru a zvyšovaní jeho dôveryhodnosti, čo je základný predpoklad toho, aby
Policajný zbor mohol plniť svoje základné úlohy, ktorým je ochrana vnútorného poriadku
a bezpečnosti. Znižovanie kriminality v podmienkach Policajného zboru je základným
predpokladom na to, aby bol Policajný zbor dôveryhodný, funkčný a akcieschopný
bezpečnostný zbor.
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