Správa
o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2015

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“). Z uvedeného vyplýva, že inšpekčná služba vyšetruje aj
podania zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia
boli spôsobené policajtmi (ďalej len „podania“).
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 úradu inšpekčnej služby, najmä zo štatistických
údajov a z podkladov jednotlivých organizačných celkov sekcie kontroly a inšpekčnej služby
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Do správy boli zahrnuté podklady aj od iných
útvarov, ktoré sa tiež podieľali na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov.
Správa analyzuje trestnú činnosť policajtov, ktorým bolo v roku 2015 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. Orgány činné v trestnom konaní vydajú v prípravnom konaní
uznesenie o vznesení obvinenia, ak je na základe zistených skutočností dostatočne
odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba. Napriek tomu sa voči obvinenému
v plnej miere uplatňuje zásada prezumpcie neviny podľa § 2 ods. 4 Trestného poriadku,
keďže každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd
nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Údaje a počty obvinených
policajtov a trestných činov vychádzajú z obdobia vydania uznesenia o vznesení obvinenia
v príslušnom roku.

1. Postavenie a hlavné úlohy inšpekčnej služby
Inšpekčná služba ako odborný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je vecne
príslušná odhaľovať a vyšetrovať trestné činy spáchané policajtmi 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. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti
v súvislosti s činnosťou inšpekčnej služby v trestnom konaní vykonáva miestne príslušná
prokuratúra v súlade s Trestným poriadkom, čím je zabezpečená zákonnosť a nezávislosť
vyšetrovania. Vo svojej činnosti sa inšpekčná služba riadi Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Inšpekčná služba plní
úlohy prostredníctvom svojich organizačných zložiek s vymedzenou miestnou príslušnosťou.
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.

Porovnanie postavenia inšpekčnej služby v 30 európskych krajinách preukázalo,
že sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je jednou
z najnezávislejších. Inšpekčná služba je jednou zo zložiek Policajného zboru, čo je upravené
v zákone. Je priamo podriadená ministrovi vnútra Slovenskej republiky, aby bola zaručená
nezávislosť od ostatných služieb Policajného zboru.

2. Stav a vývoj trestnej činnosti policajtov
Inšpekčná služba evidovala v roku 2015 na úseku trestného konania 1 824 vecí, čo je
o 236 menej ako v roku 2014. V celkovom počte vecí evidovaných v roku 2015 na úseku
trestného konania boli zahrnuté aj veci z predchádzajúceho roka, v ktorých k 31. 12. 2014
nebolo rozhodnuté.
Z celkového počtu 1 824 vecí bolo vybavených 1 585 (86,9 %) a o 239 veciach nebolo
k 31. 12. 2015 rozhodnuté. Spôsoby vybavenia vecí vedených na úseku trestného konania
podľa ustanovení Trestného poriadku sú uvedené v tabuľke č. 1.
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Tabuľka č. 1: Spôsoby vybavenia vecí inšpekčnou službou na úseku trestného konania

Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2015 vznesené obvinenie 121
policajtom za 145 trestných činov, čo je o 9 policajtov a 16 trestných činov viac ako v roku
2014. Pri skutočnom počte 22 294 policajtov (podľa stavu obsadenosti policajných miest
k 1. januáru 2016) podiel obvinených policajtov tvorí 0,54 %. V roku 2014 tvoril podiel
obvinených policajtov 0,50 % z celkového počtu. Celkový prehľad počtu obvinených
policajtov za obdobie rokov 2008 až 2015 je uvedený v tabuľke č. 2 a znázornený
v grafe č. 1.
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počet obvinených
policajtov
počet trestných
činov

2008
158

2009
140

2010
151

2011
125

2012
135

2013
146

2014
112

2015

209

171
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187

129

145

121

Tabuľka č. 2: Počty obvinených policajtov a trestných činov v rokoch 2008 až 2015
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Graf č. 1: Počty obvinených policajtov v rokoch 2008 až 2015
V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov inšpekčná služba obvinila aj 34
civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva,
alebo samostatnými skutkami. Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov
v roku 2015 sa okrem inšpekčnej služby podieľala aj národná kriminálna agentúra Prezídia
Policajného zboru, ktorá obvinila jedného policajta za jeden trestný čin.
3. Analýza páchateľov trestnej činnosti
Z celkového počtu 121 obvinených policajtov bolo z pohľadu miesta ich služobného
zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji (26) a Košickom kraji (27). V tejto
súvislosti treba podotknúť, že na uvedenú skutočnosť vplýva viacero faktorov akými sú najmä
dislokácia veľkých miest na území kraja a v prípade hlavného mesta aj dislokácia útvarov
s celoslovenskou pôsobnosťou a počty policajtov vykonávajúcich činnosť v mieste
služobného zaradenia.
Najväčší pokles oproti roku 2014 bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, kde bolo
o 13 obvinených menej. Počty obvinených policajtov a ich porovnanie podľa miesta ich
služobného zaradenia v rokoch 2014 a 2015 v jednotlivých krajoch sú uvedené v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Porovnanie počtov obvinených policajtov podľa miesta ich služobného zaradenia
v rokoch 2014 a 2015
Z hľadiska jednotlivých služieb Policajného zboru je počet obvinených policajtov,
ako aj ich porovnanie s rokom 2014, uvedený v grafe č. 3. V roku 2015 bol najväčší nárast
oproti roku 2014 zaznamenaný pri službe kriminálnej polície, kedy sa počet obvinených
zvýšil o 12. Najväčšie zastúpenie majú dlhodobo služby poriadkovej polície (62), dopravnej
polície (24) a kriminálnej polície (24), vzhľadom na to, že ide o najpočetnejšie služby. Sú to
služby Policajného zboru, ktoré sú príslušné na prejednávanie priestupkov, služby pôsobiace
na úseku trestného konania a na úseku operatívno-pátracej činnosti.
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Graf č. 3:

Porovnanie počtov obvinených policajtov z hľadiska jednotlivých služieb
Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Policajného zboru v rokoch 2014 a 2015
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Počty obvinených policajtov podľa fyzického veku a ich porovnanie v rokoch 2014
a 2015 sú znázornené v grafe č. 4. Najväčší počet obvinených policajtov bol tak, ako aj
v predchádzajúcich obdobiach, vo vekovej kategórii od 31 do 40 rokov a od 18 do 30 rokov.
Poukazujeme na skutočnosť, že tieto vekové kategórie sú v Policajnom zbore najpočetnejšie.
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Graf č. 4: Porovnanie počtov obvinených policajtov v rokoch 2014 a 2015 podľa fyzického
veku
Prehľad obvinených policajtov podľa rokov odslúžených v Policajnom zbore a ich
porovnanie v rokoch 2014 a 2015 je uvedený v grafe č. 5. K najväčšiemu nárastu došlo
v roku 2015 v skupinách policajtov, ktorí sú v služobnom pomere do 10 rokov. Naopak,
pokles bol zaznamenaný u policajtov v skupine s dĺžkou služby nad 15 rokov.
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Graf č. 5: Porovnanie počtov obvinených policajtov v rokoch 2014 a 2015 podľa dĺžky
služobného pomeru
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4. Skladba trestnej činnosti policajtov
Celkovo bolo v roku 2015 zadokumentovaných 145 trestných činov, čo je o 16
trestných činov viac ako v roku 2014.
V najväčšom počte boli páchané trestné činy proti poriadku vo verejných veciach,
kde bolo spáchaných 71 trestných činov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli trestné činy
proti životu a zdraviu, kde bolo spáchaných 20 trestných činov. V skupine trestných činov
proti majetku bolo spáchaných 14 trestných činov. Percentuálne zastúpenie vybraných skupín
trestných činov je znázornené v grafe č. 6.
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Graf č. 6: Počty trestných činov podľa právnej kvalifikácie, za ktoré boli obvinení policajti
v roku 2015
Z analýzy trestnej činnosti policajtov vyplýva, že k najväčšiemu nárastu došlo v skupine
trestných činov proti poriadku vo verejných veciach. V tejto skupine bolo v roku 2015
spáchaných o 20 trestných činov viac ako v roku 2014. Porovnanie počtov trestných činov
podľa právnej kvalifikácie v rokoch 2014 a 2015 je znázornené v grafe č. 7.
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Graf č. 7: Porovnanie počtov trestných činov podľa právnej kvalifikácie v rokoch 2014
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4.1 Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach
Celkovo bolo zaznamenaných 71 trestných činov proti poriadku vo verejných veciach,
čo predstavuje 49 % 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 53 prípadoch.
Do tejto kategórie patria aj korupčné trestné činy, ktoré boli najčastejšie spáchané
v jednočinnom súbehu s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
V hodnotenom období bolo spáchaných 6 trestných činov prijímania úplatku podľa
§ 329 Trestného zákona a 1 trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona.
V tejto skupine trestných činov boli zaznamenané 2 trestné činy marenia úlohy
verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona, 3 trestné činy marenia spravodlivosti
podľa § 344 Trestného zákona, 5 trestných činov falšovania a pozmeňovania verejnej listiny,
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 Trestného
zákona a 1 trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353
Trestného zákona.
4.2 Trestné činy proti životu a zdraviu
V roku 2015 bolo spáchaných 20 trestných činov proti životu a zdraviu, čo je 13,8 %
z celkového počtu spáchaných trestných činov. V tejto skupine bolo zaznamenaných
8 trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 157 a § 158 Trestného zákona (nedbanlivostné
trestné činy), ku ktorým došlo v súvislosti s porušením ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, alebo v dôsledku neprispôsobenia vedenia
vozidla dopravno-technického stavu cesty, poveternostným podmienkam a svojim
schopnostiam. V 1 prípade došlo k usmrteniu účastníka dopravnej nehody, ktorej účastníkom
bol policajt mimo služby, kedy bol obvinený z trestného činu usmrtenia podľa
§ 149 Trestného zákona. V tejto skupine bolo zaznamenaných aj 6 prípadov spáchania
trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 a § 172 Trestného zákona. Úmyselné trestné
činy ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona boli v 5 prípadoch spáchané mimo
výkonu služobnej činnosti, v súvislosti so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch
a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným činom výtržníctva.
4.3 Trestné činy proti majetku
V roku 2015 bolo spáchaných 14 trestných činov proti majetku, čo je 9,6 % z celkového
počtu spáchaných trestných činov. V roku 2015 boli zaznamenané 2 trestné činy krádeže
podľa § 212 Trestného zákona, 3 trestné činy spáchané v súvislosti s podvodmi, z toho
2 trestné činy podvodu podľa § 221 Trestného zákona a 1 trestný čin úverového podvodu
podľa § 222 Trestného zákona. V tejto kategórii došlo aj k spáchaniu 3 trestných činov
neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a § 217 Trestného
zákona, 2 trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.
Zaznamenaný bol aj 1 trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného
prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 Trestného zákona,
1 trestný čin falšovania a pozmeňovania identifikačných údajov motorového vozidla podľa
§ 220 Trestného zákona, 1 trestný čin podielnictva podľa § 231 Trestného zákona
a 1 trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.
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4.4 Ostatné trestné činy
V skupine trestných činov, ktoré nespadajú do vyššie uvedených kategórií, medzi
najzávažnejšie patrili trestné činy výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona, ktoré boli
spáchané v 10 prípadoch, 1 trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného
zákona a 1 trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Trestného zákona.
Vo všetkých prípadoch išlo o konflikty a fyzické útoky policajtov mimo výkonu služby.
V roku 2015 bol zaznamenaný nárast prípadov, kedy policajti viedli motorové vozidlá pod
vplyvom alkoholu a kde došlo k spáchaniu 12 trestných činov ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona. V súvislosti s výkonom služby došlo
k spáchaniu 5 trestných činov neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374
Trestného zákona a 2 trestných činov porušovania služobných povinností podľa § 411
Trestného zákona. Ostatné trestné činy boli páchané ojedinele a išlo o protiprávne konania
policajtov vo väčšine prípadov v čase mimo služby.
5. Informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb
na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi Policajného
zboru, evidovaných inšpekčnou službou
V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je na vyšetrovanie podaní vecne
príslušná inšpekčná služba.
Jednotlivé podania boli inšpekčnou službou v roku 2015 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 2015 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 21 podaní menej ako v roku 2015. Najviac podaní bolo v roku
2002, a to až 320 podaní, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 153 podaní viac.
Najviac podaní v roku 2015 a to 75 bolo podaných prostredníctvom Zboru väzenskej
a justičnej stráže, čo je o 29 podaní menej ako v roku 2014. Ďalších 54 podaní bolo v roku
2015 podaných jednotlivými fyzickými osobami, čo je o 17 podaní menej ako v roku 2014,
13 podaní bolo podaných prostredníctvom prokuratúry, čo je o 1 podanie menej ako v roku
2014 a 25 podaní bolo podaných prostredníctvom iných útvarov Policajného zboru, čo je
o 1 podanie menej ako v roku 2014. Porovnanie počtov podaní prijatých inšpekčnou službou
od jednotlivých subjektov v rokoch 2014 a 2015 je znázornené v grafe č. 8.

8

120
104
100
75

80

71
54

60
40

26
14

20

25

13

0
2014

Zbor väzenskej a
justičnej stráže

fyzické osoby

Prokuratúra

iné útvary Policajného
zboru

2015

Graf č. 8: Porovnanie počtov podaní prijatých inšpekčnou službou od jednotlivých subjektov
v rokoch 2014 a 2015
V roku 2015 inšpekčná služba prijala 167 podaní. V porovnaní s rokom 2014 je to o 48
podaní menej, kedy bolo prijatých 215 podaní. Prehľad vývoja početnosti podaní od prijatia
úlohy D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 979/2001 poskytuje tabuľka č. 3.

rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

počet
320
podaní

301

204

155

227

164

146

172

184

158

158

199

215

167

Tabuľka č. 3: Počet podaní evidovaných inšpekčnou službou v rokoch 2002 až 2015
Z celkového počtu 167 podaní bolo vybavených 152 (91 %) a o 15 podaniach nebolo
k 31. 12. 2015 rozhodnuté. Spôsoby vybavenia podaní v roku 2015:
a) 7 (4,60 %) podaní bolo uznesením odovzdané inému orgánu na disciplinárne konanie
podľa § 197 ods. 1, písm. b) Trestného poriadku,
b) 142 (93,42 %) podaní bolo uznesením odmietnutých podľa § 197 ods. 1
písm. d) Trestného poriadku, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania alebo
na postup podľa odseku 2, uvedeného ustanovenia Trestného poriadku,
c) 1 (0,66 %) podanie bolo realizované vydaním uznesenia o postúpení veci podľa
§ 214 ods. 1 Trestného poriadku,
d) 2 (1,32 %) podania boli realizované zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1,
písm. a) alebo písm. b) Trestného poriadku.
K 31. 12. 2015 boli z 15 podaní 3 podania realizované vydaním uznesenia o začatí
trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, 2 podania boli realizované vydaním
uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku a 10 podaní bolo
predmetom ďalšieho šetrenia, keďže nebolo o nich rozhodnuté v hodnotenom období.
V 2 veciach, ktoré boli realizované vydaním uznesenia o vznesení obvinenia podľa
§ 206 ods. 1 Trestného poriadku mali 2 policajti použiť neprimerané násilie.
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Z celkového počtu 167 podaní sa v 144 prípadoch neprimerané násilie zo strany
policajtov nepotvrdilo. Tieto podania boli ukončené vydaním uznesenia o odmietnutí veci
podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku v 142 prípadoch a zastavením trestného
stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a), b) Trestného poriadku v 2 prípadoch.
Dôvodmi odmietnutia veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku
vyšetrovateľmi Policajného zboru zaradenými na inšpekčnej službe bolo najmä preukázanie
zákonnosti použitia donucovacích prostriedkov pri služobnom zákroku, nepreukázanie
skutkového stavu podľa údajov oznamovateľov, postup v súlade so všeobecne záväznými
predpismi alebo nenaplnenie znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.
V 7 veciach, ktoré boli uznesením odovzdané inému orgánu na disciplinárne konanie
podľa § 197 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, išlo o osobné zlyhanie konkrétnych
policajtov, resp. o skratovú reakciu pri služobných zákrokoch.
V 1 prípade, kde vec bola uznesením postúpená podľa § 214 ods.1 Trestného poriadku
nešlo o trestný čin, ale o skutok, ktorý môže byť prejednaný v disciplinárnom konaní.
Podaniam je zo strany inšpekčnej služby venovaná náležitá pozornosť a sú preverované
všetky podania od občanov. Z údajov obsiahnutých v informácii vyplýva, že protiprávne
konanie zo strany policajtov vo viac ako 94 % prešetrených podaní preukázané nebolo.
Z podaní, prijatých v roku 2014, o ktorých nebolo v príslušnom roku rozhodnuté, boli
v roku 2015 ukončené návrhom na podanie obžaloby 3 podania, kde bolo preukázané
neprimerané použitie násilia zo strany policajtov, ktoré prekročilo mieru nevyhnutnú
na dosiahnutie účelu. Z ostatných podaní prijatých v roku 2014, bolo následne počas roka
2015 v 3 veciach vydané uznesenie o zastavení trestného stíhania podľa § 215 Trestného
poriadku, v 1 veci bolo vydané uznesenie o postúpení veci podľa § 214 Trestného poriadku
a v ostatných veciach boli podania odmietnuté podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného
poriadku.
V 1 prípade, ktorý bol v roku 2013 realizovaný odmietnutím veci podľa § 197 ods. 1
písmeno d) Trestného poriadku, bolo v roku 2014 na pokyn prokurátora obnovené konanie
a bolo začaté trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, následne v priebehu
roku 2015 realizované zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. b), ods. 4
Trestného poriadku.
6. Záver
S cieľom posilniť úsilie Policajného zboru v oblasti dodržiavania ľudských práv
pri obmedzovaní osobnej slobody počas vykonávania služobných zákrokov policajtmi, boli
počas roka 2015 vykonávané kontroly pracovníkmi úradu kontroly sekcie kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zamerané boli na priamy
výkon služby a dodržiavanie služobných predpisov.
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 Akadémií Policajného zboru v Bratislave, s cieľom obmedziť
výskyt týchto nedostatkov v policajnej praxi.
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Jedným z nástrojov realizovania preventívnych aktivít je aj prednášková činnosť
pracovníkov sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na stredných odborných školách Policajného zboru a Akadémii Policajného zboru
v Bratislave. Táto je zameraná najmä na vyhodnocovanie trestnej činnosti policajtov
s dôrazom na korupciu, na dodržiavanie Etického kódexu policajtov a Európskeho kódexu
policajnej etiky.
V praxi sa osvedčilo objektívne informovanie verejnosti o najzávažnejších prípadoch
trestnej činnosti policajtov v spolupráci s tlačovým odborom kancelárie ministra vnútra
Slovenskej republiky.
Inšpekčná služba významnou mierou prispieva z dlhodobého hľadiska k znižovaniu
kriminality v podmienkach Policajného zboru a plní nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečovaní
jeho funkčnosti a zvyšovaní jeho dôveryhodnosti, čo je základný predpoklad toho, aby
Policajný zbor mohol plniť svoje základné poslanie, ktorým je ochrana vnútorného poriadku
a bezpečnosti.
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