Správa
o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2017
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
je odborným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku kontroly
a inšpekčnej služby Policajného zboru. V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky je na úseku boja proti trestnej činnosti v radoch Policajného zboru a na vyšetrovanie
trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vecne príslušný úrad
inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „inšpekčná služba“). Inšpekčná služba ako gestor uvedenej problematiky
každoročne spracováva správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (ďalej len
„správa“). Údaje obsiahnuté v správe vychádzajú z podkladov inšpekčnej služby, najmä
zo štatistických údajov a z podkladov jednotlivých organizačných zložiek sekcie kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru.
Správa analyzuje trestnú činnosť policajtov, ktorým bolo v roku 2017 vznesené
obvinenie podľa § 206 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) a porovnáva ju s trestnou činnosťou
v predchádzajúcom období. Údaje a počty obvinených policajtov a trestných činov
vychádzajú z obdobia vydania uznesenia o vznesení obvinenia v príslušnom roku, pričom
v procese trestného konania mohli byť niektoré pôvodne vydané uznesenia v nasledujúcom
období zrušené dozorujúcim prokurátorom a niektoré trestné stíhania zastavené.
Súčasťou správy sú aj údaje o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených
osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi. Zapracovanie
uvedenej problematiky do správy vyplynulo ako jedno z opatrení v reakcii na správu
Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania a bolo premietnuté do úlohy uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 650/2015 bodom A.1.
1. Postavenie a hlavné úlohy inšpekčnej služby
Inšpekčná služba, ako odborný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je vecne
príslušná odhaľovať a vyšetrovať trestné činy policajtov, alebo bývalých policajtov,
ak k spáchaniu trestného činu došlo počas trvania služobného pomeru, ako aj v prípadoch,
ak zo spáchania trestného činu je podozrivý policajt a k spáchaniu trestného činu došlo
pred vznikom služobného pomeru.
Inšpekčná služba je jedna zo služieb Policajného zboru a do štruktúry Policajného zboru
bola začlenená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
V rámci svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná.
Dozor nad dodržiavaním zákonnosti postupu policajtov inšpekčnej služby
pri vykonávaní procesných úkonov a vydávaní rozhodnutí v rámci trestného konania
vykonáva prokurátor v súlade s Trestným poriadkom. Prokurátor má pri výkone dozoru
k dispozícii rozsiahle oprávnenia, medzi nimi napríklad dávať záväzné pokyny
na vyšetrovanie, vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania, zrušiť nezákonné alebo
neopodstatnené rozhodnutia policajta, príp. odňať vec policajtovi a prikázať ju inému
policajtovi, čím je zabezpečená zákonnosť a nezávislosť vyšetrovania.

2. Vybrané ukazovatele činnosti inšpekčnej služby
Inšpekčná služba evidovala v roku 2017 na úseku trestného konania 1 886 trestných
vecí (vyšetrovacích spisov), čo je o 27 viac ako v roku 2016. Celkový počet trestných vecí
evidovaných v roku 2017 na úseku trestného konania tvorili veci zaevidované v hodnotenom
období (1 649) a veci, ktoré neboli vybavené v predchádzajúcom roku (237). Z celkového
počtu 1 886 trestných vecí bolo ukončených 1 608 (85,3 %) a o 278 trestných veciach nebolo
k 31. decembru 2017 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 653 spisoch a predložili
orgánom činným v trestnom konaní 143 podnetov, na základe ktorých bolo následne začaté
trestné stíhanie. V 21 prípadoch postúpili podnet na disciplinárne konanie príslušnému
nadriadenému.
Na úseku trestného konania bolo 70 trestných vecí ukončených návrhom na podanie
obžaloby podľa § 209 ods. 1 Trestného poriadku a 9 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 51 vecí
postúpených podľa § 214 Trestného poriadku a v 98 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 1 142 vecí odmietnutých podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku,
keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania, čo predstavuje 60,6 % z celkového počtu.
V 113 prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené so zákonných dôvodov uvedených v § 215
Trestného poriadku.
V súvislosti s pomerne vysokým počtom odmietnutých trestných vecí (takmer dve
tretiny z celkového počtu trestných vecí) je potrebné poukázať na zásadu legality, kedy podľa
§ 2 ods. 5 Trestného poriadku má prokurátor zákonnú povinnosť stíhať všetky trestné činy,
o ktorých sa dozvedel, z čoho vyplýva, že ak prokurátor po preskúmaní uznesenia
vyšetrovateľa dospeje k iným právnym záverom a nestotožní sa s rozhodnutím vyšetrovateľa,
zruší jeho uznesenie ex offo a prijme následné opatrenia na zabezpečenie zákonnosti.
Prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku trestného konania
a vybrané spôsoby ich vybavenia podľa ustanovení Trestného poriadku v roku 2017 sú
uvedené v tabuľke č. 1.
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prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku
trestného konania a vybrané spôsoby ich vybavenia v roku 2017
§ 209 ods. 1 Trestného poriadku - ukončené návrhom na podanie obžaloby
(NPO) prokurátorovi

počet

%

70

3,71 %

9

0,48 %

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

98

5,20 %

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

51

2,70 %

113

5,99 %

1 142

60,55 %

§ 228 Trestného poriadku - prerušené

32

1,70 %

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

93

4,93 %

278

14,74 %

1 886

100 %

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

§ 215 Trestného poriadku - zastavené
§ 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku - odmietnuté

nerozhodnuté trestné veci k 31. 12. 2017
spolu trestných vecí

Tabuľka č. 1: Prehľad trestných vecí zaevidovaných inšpekčnou službou na úseku trestného
konania a vybrané spôsoby ich vybavenia v roku 2017
Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2017 vznesené obvinenie
114 policajtom za 128 trestných činov, čo je o 5 policajtov a 8 trestných činov viac
ako v roku 2016. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu 22 020 policajtov
(stav obsadenosti policajných miest k 31. decembru 2017) tvorí 0,52 %. V roku 2016 tvoril
podiel obvinených policajtov 0,49 % a v roku 2015 0,54 % z celkového počtu policajtov.
Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2017 sa okrem
inšpekčnej služby, ktorá vzniesla obvinenie 108 policajtom, podieľala aj národná kriminálna
agentúra Prezídia Policajného zboru, ktorá vzniesla obvinenie 5 policajtom a úrad hraničnej
a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý vzniesol obvinenie 1 policajtovi.
V niektorých prípadoch boli policajti v rámci hodnoteného obdobia obvinení viac krát, 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 2017 obvinila aj 35 civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní
trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, pričom najčastejšie
išlo o poskytovanie úplatku za účelom získania neoprávneného prospechu.
Celkový prehľad počtu obvinených policajtov a počtu spáchaných trestných činov
za obdobie rokov 2010 až 2017 je uvedený v tabuľke č. 2.

počet obvinených
policajtov
počet trestných
činov

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

151

125

135

146

112

121

109

114

183

171

186

187

129

145

120

128

Tabuľka č. 2: Počty obvinených policajtov a trestných činov v rokoch 2010 až 2017
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Na základe porovnania štatistických údajov za roky 2010 až 2017 znázornených
v grafe č. 1 možno konštatovať, že z dlhodobého hľadiska má počet obvinených policajtov
klesajúcu tendenciu.
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Graf č. 1: Počty obvinených policajtov v rokoch 2010 až 2017
3. Skladba trestnej činnosti policajtov
Celkovo bolo v roku 2017 zadokumentovaných 128 trestných činov, ktoré spáchali
obvinení policajti, čo je o 8 trestných činov viac ako v roku 2016.
V najväčšom počte boli páchané trestné činy proti poriadku vo verejných veciach,
kde bolo spáchaných 61 trestných činov. V skupine trestných činov proti životu a zdraviu
bolo spáchaných 18 trestných činov a v skupine trestných činov proti majetku 11 trestných
činov. Skladba trestnej činnosti a počty trestných činov obvinených policajtov v roku 2017,
sú znázornené v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Skladba trestnej činnosti a počty trestných činov obvinených policajtov v roku 2017
Z porovnania skladby trestnej činnosti s rokom 2016 vyplýva, že k najväčšiemu nárastu
došlo v skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach. V tejto skupine bolo
v roku 2017 spáchaných o 14 trestných činov viac ako v roku 2016. K poklesu o 6 trestných
činov došlo v skupine trestných činov proti majetku. Skladba a počty trestných činov
v rokoch 2016 a 2017 sú znázornené v grafe č. 3.
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Graf č. 3: Skladba a počty trestných činov v rokoch 2016 a 2017
Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
Celkovo bolo spáchaných 61 trestných činov proti poriadku vo verejných veciach,
čo predstavuje takmer polovicu (48 %) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), ktorý bol
spáchaný v 45 prípadoch. Najčastejšie dochádzalo k spáchaniu tohto trestného činu v oblasti
prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. K nárastu
páchania tohto trestného činu došlo aj v súvislosti s neoprávneným poskytovaním informácií
z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale aj pri neoprávnenom
vydávaní oprávnení na vedenie motorových vozidiel.
Oblasti, v ktorých najčastejšie dochádza k páchaniu trestného činu zneužívania
právomoci verejného činiteľa:






prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
poskytovanie informácií z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a poskytnutie informácií policajno-bezpečnostného charakteru neoprávnenej
osobe,
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.

V súvislosti s trestnými činmi verejných činiteľov boli zaznamenané aj 2 trestné činy
marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona. Do tejto kategórie patria
aj korupčné trestné činy, kde boli zaznamenané 4 trestné činy prijímania úplatku podľa
§ 329 Trestného zákona a 1 trestný čin podplácania podľa § 333 Trestného zákona.
Ostatné trestné činy, ktoré patria do tejto skupiny boli páchané ojedinele a išlo napríklad
o trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, trestný čin krivého
obvinenia podľa § 345 Trestného zákona, trestný čin prevádzačstva podľa § 355 Trestného
5

zákona, ale zaznamenaný bol aj trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 Trestného
zákona.
Trestné činy proti životu a zdraviu
V roku 2017 bolo spáchaných 18 trestných činov proti životu a zdraviu, čo je o 1 viac
ako v roku 2016. V tejto skupine bolo zaznamenaných 10 trestných činov ublíženia
na zdraví podľa § 157 a § 158 Trestného zákona (nedbanlivostné trestné činy). Vo väčšine
prípadov išlo o dopravné nehody s účasťou policajtov, pričom v 6 prípadoch
spôsobili dopravné nehody policajti mimo služby a v 2 prípadoch išlo o dopravné nehody
policajtov v rámci plnenia služobných povinností. V súvislosti s dopravnými nehodami došlo
aj k spáchaniu 3 trestných činov usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona, v 1 prípade
dopravnú nehodu spôsobil policajt so služobným vozidlom, v 1 prípade išlo o dopravnú
nehodu policajta mimo služby a v 1 prípade išlo o nehodu malého plavidla, pri ktorej došlo
k utopeniu člena posádky. V prípadoch dopravných nehôd motorovými vozidlami boli trestné
činy spáchané porušením ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov, alebo v dôsledku neprispôsobenia vedenia vozidla stavebnému,
dopravno-technického stavu cesty, situácií v cestnej premávke, poveternostným podmienkam
a svojim schopnostiam.
Úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona boli
spáchané v 4 prípadoch, pričom v 2 prípadoch mimo výkonu služobnej činnosti, v súvislosti
so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným
činom výtržníctva a v 2 prípadoch v súvislosti s použitím neprimeraného násilia voči
poškodeným pri plnení služobných úloh.
V tejto skupine bol v roku 2017 zaznamenaný aj 1 prípad spáchania trestného činu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 Trestného zákona, čo predstavuje pokles oproti
roku 2016 (3 trestné činy). Napriek skutočnosti, že počet týchto trestných činov medzi
objasnenými prípadmi je nízky, je nevyhnutné uvedenú trestnú činnosť odhaľovať už
v zárodku a maximálne ju potláčať, nakoľko drogová trestná činnosť patrí do skupiny
závažnej trestnej činnosti a jej výskyt v radoch polície dokazujú aj v súčasnosti rozpracované
prípady a poznatky inšpekčnej služby.
Trestné činy proti majetku
V roku 2017 bolo spáchaných 11 trestných činov proti majetku, čo predstavuje pokles
oproti roku 2016 o 6 trestných činov. V roku 2017 bol v tejto kategórii najpočetnejšie
zastúpený trestný čin krádeže podľa § 212 Trestného zákona, ktorý bol spáchaný
v 6 prípadoch. K uvedeným trestným činom došlo väčšinou mimo služby, ale bol
zaznamenaný aj prípad krádeže zverených finančných prostriedkov v rámci služobnej
činnosti. V súvislosti so správou zverených finančných prostriedkov bol zaznamenaný
aj 1 trestný čin sprenevery podľa § 213 Trestného zákona, kedy si policajt neoprávnene
prisvojil zverenú finančnú hotovosť za pokutové bloky vo výške niekoľko desiatok tisíc eur.
V tejto skupine boli zaznamenané aj 3 trestné činy podvodu podľa § 221 Trestného
zákona. V prípadoch podvodov obvinení policajti uviedli do omylu tretie osoby za účelom
získania finančných prostriedkov, alebo iných hmotných vecí. Spoločným motívom v tejto
skupine trestných činov bola snaha o neoprávnené obohatenie.
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Ostatné trestné činy
V skupine trestných činov, ktoré nespadajú do vyššie uvedených kategórií došlo v roku
2017 k najväčšiemu nárastu trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
podľa § 374 Trestného zákona – celkovo bolo spáchaných 8 trestných činov, čo je o 4 viac
ako v roku 2016. Išlo o prípady, 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. Zaznamenané boli aj formy poskytovania informácií o akciách
a úkonoch súvisiacich s plnením úloh Policajného zboru. Únik informácií zo služobnej
činnosti patrí k závažným formám trestnej činnosti, nakoľko narušuje dôveru občanov
v políciu a spôsobuje škody v rámci odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a ochrany
osobných údajov.
V roku 2017 došlo aj k spáchaniu 3 trestných činov týranie blízkej a zverenej osoby
podľa § 208 Trestného zákona, pričom v roku 2016 nebol tento trestný čin zaznamenaný.
V hodnotenom období boli zaznamenané aj prípady, kedy policajti viedli motorové
vozidlá pod vplyvom alkoholu a došlo k spáchaniu 8 trestných činov ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, čo je o 1 menej ako v roku 2016. Takmer
všetky boli spáchané v čase osobného voľna, kedy boli policajti mimo služby.
Zaznamenané boli aj trestné činy výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona, ktoré boli
spáchané v 3 prípadoch, trestné činy vydierania podľa § 189 Trestného zákona, ktoré boli
spáchané v 3 prípadoch a trestné činy nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného
zákona, ktoré boli spáchané v 2 prípadoch.
Ostatné trestné činy boli spáchané ojedinele a išlo o protiprávne konania policajtov
vo väčšine prípadov v čase mimo služby. V hodnotenom období nedošlo zo strany policajtov
k spáchaniu trestných činov súvisiacich s extrémizmom alebo terorizmom.
4. Informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb
na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi, evidovaných
inšpekčnou službou
V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je na vyšetrovanie podaní
zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli
spôsobené policajtmi (ďalej len „podanie“) vecne príslušná inšpekčná služba. Jednotlivé
podania boli inšpekčnou službou v roku 2017 evidované na základe oznámení predkladaných
Zborom väzenskej a justičnej stráže, prokuratúrou, jednotlivými fyzickými osobami, ale aj
postúpením od iných útvarov Policajného zboru.
Na základe porovnania štatistických údajov za roky 2002 až 2017 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 26 podaní menej ako v roku 2017. Najviac podaní bolo v roku
2002, a to až 320 podaní, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 148 podaní viac.
V roku 2017 inšpekčná služba prijala 172 podaní. V porovnaní s rokom 2016 je to o 12
podaní menej, kedy bolo prijatých 184 podaní. Znázornenie počtu podaní zaevidovaných
inšpekčnou službou za obdobie rokov 2002 až 2017, je uvedené v grafe č. 4.
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Graf č. 4: Znázornenie počtu podaní zaevidovaných inšpekčnou službou za obdobie rokov
2002 až 2017
Najviac podaní v roku 2017, a to 70, bolo podaných prostredníctvom Zboru väzenskej
a justičnej stráže, čo je o 31 podaní menej ako v roku 2016. Ďalších 51 podaní bolo v roku
2017 podaných jednotlivými fyzickými osobami, čo je o 3 podania viac ako v roku 2016,
15 podaní bolo podaných prostredníctvom prokuratúry, čo je o 5 podaní viac ako v roku 2016
a 36 podaní bolo podaných prostredníctvom iných útvarov Policajného zboru, čo je
o 11 podaní viac ako v roku 2016. Počty podaní prijatých inšpekčnou službou od jednotlivých
subjektov v rokoch 2016 a 2017 je znázornené v grafe č. 5.
120

101

100
70

80
60

51

48

40

0

15

10

20

36

25

Zbor väzenskej a
justičnej stráže

fyzické osoby

prokuratúra

iné útvary
Policajného zboru

2016

101

48

10

25

2017

70

51

15

36
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Rozhodnutia vydané inšpekčnou službou v roku 2017 v súvislosti s vybavovaním 172
podaní 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

z celkového
počtu (%)

počet

141

81,98 %

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

5

2,91 %

začaté trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku

8

4,66 %

vznesenie obvinenia podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku

2

1,16 %

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

3

1,74 %

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

2

1,16 %

11

6,39 %

172

100 %

nebolo rozhodnuté v hodnotenom období
spolu podaní

Tabuľka č. 3: Rozhodnutia vydané inšpekčnou službou v súvislosti s vybavovaním podaní
v roku 2017
Z celkového počtu 172 podaní sa v 144 prípadoch (83,72 %) neprimerané násilie
zo strany policajtov nepotvrdilo. Tieto podania boli v 141 prípadoch ukončené vydaním
uznesenia o odmietnutí veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku a v 3 prípadoch
boli ukončené zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a), b) 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.
V 2 veciach bolo vyšetrovateľom Policajného zboru vznesené obvinenie 2 policajtom
podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku. V uvedených veciach bolo príčinou protiprávneho
konania policajtov použitie neprimeraného fyzického násilia a osobné zlyhanie policajtov
v konkrétnej situácii.
V 7 prípadoch sa násilie nepotvrdilo, ale boli zistené porušenia interných predpisov,
ako aj skutočnosti, kedy násilie nedosahovalo intenzitu trestného činu. V uvedených
prípadoch bolo 5 vecí odovzdaných na disciplinárne konanie podľa § 197 ods. 1 písm. b)
Trestného poriadku a 2 veci postúpené podľa § 214 Trestného poriadku, keďže výsledky
vyšetrovania preukázali, že nešlo o trestný čin, ale o skutok, ktorý môže byť prejednaný
v disciplinárnom konaní.
Okrem 172 podaní zaevidovaných v roku 2017 inšpekčná služba preverovala
aj 19 podaní, ktoré boli zaevidované v roku 2016 a 1 podanie v roku 2015 o ktorých nebolo
v príslušnom roku rozhodnuté. Z uvedených podaní bolo v roku 2017 5 vecí ukončených
návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku 7 policajtom, v 6 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 1 veci
bolo prerušené trestné stíhanie podľa § 228 Trestného poriadku z dôvodu, že sa nepodarilo
zistiť páchateľa, v 1 veci nebolo rozhodnuté a v ostatných veciach boli podania odmietnuté
9

podľa § 197 ods. písm. d) Trestného poriadku. V 1 prípade je vec realizovaná vydaním
uznesenia o vznesení obvinenia 3 policajtom podľa § 206 Trestného poriadku, keďže bolo
preukázané neprimerané použitie násilia z ich strany, ktoré prekročilo mieru nevyhnutnú
na dosiahnutie účelu.
5. Analýza obvinených policajtov podľa sledovaných kritérií
5.1 Podľa miesta 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 Prezídia Policajného zboru s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú organizačné zložky
dislokované v rámci celého územia Slovenskej republiky a krajské riaditeľstvá Policajného
zboru. Z celkového počtu 114 obvinených policajtov v roku 2017 bolo z hľadiska miesta ich
služobného zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji (27) a Žilinskom kraji (19).
Najväčší nárast bol zaznamenaný v Žilinskom kraji, kde bolo o 10 obvinených
policajtov viac oproti roku 2016. Počty obvinených policajtov podľa miesta ich služobného
zaradenia v rokoch 2016 a 2017 v jednotlivých krajoch sú uvedené v grafe č. 6.
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Graf č. 6: Počty obvinených policajtov podľa miesta ich služobného zaradenia v rokoch
2016 a 2017
5.2 Podľa fyzického veku obvinených policajtov
Počty obvinených policajtov podľa ich fyzického veku v rokoch 2016 a 2017
je znázornené v grafe č. 7. Najväčší počet obvinených policajtov bol opätovne vo vekovej
kategórii od 31 do 40 rokov – 46, čo je rovnaký počet ako v roku 2016. K nárastu
o 5 policajtov došlo vo vekovej kategórii od 41 do 50 rokov, ktorá tvorí druhú najpočetnejšiu
skupinu.
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Graf č. 7: Počty obvinených policajtov podľa ich fyzického veku v rokoch 2016 a 2017
5.3 Podľa zaradenia obvinených policajtov v službách Policajného zboru
Počty obvinených policajtov v rokoch 2016 a 2017 z hľadiska ich zaradenia
v jednotlivých službách Policajného zboru a v iných organizačných útvaroch Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (napríklad organizačné a analytické útvary, ako aj útvary
zabezpečujúce podporu výkonu služobnej činnosti) sú uvedené v grafe č. 8. V roku 2017 bol
nárast oproti roku 2016 zaznamenaný pri službe poriadkovej polície a kriminálnej polície o 5
policajtov a dopravnej polície o 4 policajtov. Najväčší pokles bol zaznamenaný u služby
hraničnej a cudzineckej polície o 6 policajtov a pri službe železničnej polície o 4 policajtov.
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Graf č. 8: Počty obvinených policajtov z hľadiska ich zaradenia v jednotlivých službách
Policajného zboru a v iných organizačných útvaroch Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v rokoch 2016 a 2017
5.4 Podľa dĺžky služobného pomeru obvinených policajtov
Prehľad obvinených policajtov podľa rokov odslúžených v Policajnom zbore v rokoch
2016 a 2017 je uvedený v grafe č. 9. K najväčšiemu poklesu, o 12 policajtov, došlo
v roku 2017 v skupine policajtov, ktorí sú v služobnom pomere 6 až 10 rokov.
Vo všetkých ostatných skupinách došlo k nárastu, pričom najväčší nárast o 7 policajtov viac
ako v predchádzajúcom roku bol zaznamenaný v skupine policajtov, ktorí boli v služobnom
pomere nad 20 rokov.
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Graf č. 9: Počty obvinených policajtov podľa dĺžky služobného pomeru v rokoch 2016
a 2017
6. Záver
Vyhodnotenie stavu a vývoja objasnenej trestnej činnosti policajtov poukazuje
na skutočnosť, že policajti sa dopustili protiprávnych konaní, najmä v oblasti prejednávania
priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri neoprávnenom nakladaní
s osobnými údajmi, pri ochrane vonkajšej hranice Schengenského priestoru a v súvislosti
s neprimeraným použitím násilia pri plnení služobných povinností.
Na odstraňovaní príčin a podmienok umožňujúcich páchanie protiprávnej činnosti
policajtmi voči zadržaným, zaisteným a obvineným osobám a páchanie násilia zo strany
policajtov sa podieľal aj odbor kontroly Prezídia Policajného zboru. Každoročne vypracováva
prehľad nedostatkov v služobnej činnosti policajtov zistených vlastnou kontrolnou činnosťou
Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Zovšeobecnené
nedostatky zasiela organizačným zložkám Prezídia Policajného zboru, stredným odborným
školám Policajného zboru a Akadémii Policajného zboru v Bratislave, s cieľom obmedziť
výskyt týchto nedostatkov v policajnej praxi.
Pri vyšetrovaní a odhaľovaní trestnej činnosti s účasťou policajtov, ktorá prekračuje
hranice Slovenskej republiky, inšpekčná služba úzko spolupracuje aj s partnerskými zložkami
štátov hraničiacich so Slovenskou republikou. Popri odhaľovaní a vyšetrovaní inšpekčná
služba kladie dôraz aj na prevenciu a kontrolu polície smerom dovnútra Policajného zboru,
či už formou prednáškovej činnosti, kontrolnej činnosti, informovaním verejnosti, ale aj
návrhmi opatrení na predchádzanie trestnej činnosti. Dôležitým opatrením, ktoré sa plnilo aj
v minulosti a bez ktorého nie je možné poznať skutočný stav plnenia služobných úloh
a dodržiavania postupov upravených predpismi, je aj naďalej výkon kontrolnej činnosti.
Zistené nedostatky musia byť signálom na urýchlenú nápravu a prijatie opatrení zo strany
nadriadených. Potrebné je, aby sa kontrolná činnosť stala súčasťou riadenia na každej úrovni.
Bezpečnosť občanov štátu, zákonnosť a poriadok v štáte sú východiskom pre zdravý
vývoj každej spoločnosti. Policajný zbor a ďalšie represívne zložky štátu sú dôležitými
inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť. 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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