Správa
o trestnej činnosti príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
za obdobie roka 2019
Správu o trestnej činnosti príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže za obdobie roka
2019 (ďalej len „správa“) vypracoval Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou
Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie,
vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných
zborov, to znamená príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) a príslušníkov
Zboru
väzenskej
a justičnej
stráže
(ďalej
len
„príslušník
ZVJS“)
a od 1. januára 2020 je v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby aj vyšetrovanie a skrátené
vyšetrovanie trestných činov colníkov.
Úrad inšpekčnej služby bol zriadený dňa 1. februára 2019 zákonom č. 6/2019 Z. z.,
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 je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, pričom ale má osobitné a nezávislé postavenie. Riaditeľ Úradu
inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
Správa analyzuje trestnú činnosť príslušníkov ZVJS, ktorým bolo v roku 2019 vznesené
obvinenie podľa § 206 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). 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 využité pri spracovaní správy sú čerpané
z podkladov Úradu inšpekčnej služby a vychádzajú z obdobia vydania uznesenia o vznesení
obvinenia v hodnotenom roku, pričom ale treba upozorniť na skutočnosť, že v procese
trestného konania môžu byť niektoré pôvodne vydané uznesenia v nasledujúcom období
zrušené dozorujúcim prokurátorom a niektoré trestné stíhania zastavené.
Súčasťou správy je aj informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených
a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi
ZVJS. Táto informácia je samostatne uvedená v 5. časti. 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.

1. Postavenie a hlavné úlohy Úradu inšpekčnej služby
Inšpekčná služba je jedna zo služieb Policajného zboru a do služieb 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.
Vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade 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. Podľa § 46 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. februára 2019, kedy vznikol Úrad inšpekčnej služby,
v prípadoch trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov sú
v trestnom konaní príslušné krajské prokuratúry, a v osobitných prípadoch Úrad špeciálnej
prokuratúry. Každé vydané rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného zboru zaradeného na Úrade
inšpekčnej služby vo veci samotnej je preskúmané príslušnou prokuratúrou.
Prokurátorský dozor v rámci vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov ZVJS
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 Úradu inšpekčnej služby na úseku trestného konania
Úrad inšpekčnej služby evidoval v roku 2019 na úseku trestného konania 2 004 trestných
vecí (vyšetrovacích spisov). Z celkového počtu 2 004 trestných vecí 215 smerovalo proti
príslušníkom ZVJS.
Trestné veci proti príslušníkom ZVJS evidované na úseku trestného konania boli vedené
na základe podnetov získaných vlastnou činnosťou Úradu inšpekčnej služby, podnetov od
občanov, oznámení predkladaných prokuratúrou, Zborom väzenskej a justičnej stráže alebo
podnetov postúpených od iných služieb Policajného zboru.
Z počtu 215 trestných vecí vedených proti príslušníkom ZVJS bolo 5 ukončených
návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 ods. 1 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, boli 4 veci postúpené
podľa § 214 Trestného poriadku a v 7 prípadoch boli veci odovzdané na disciplinárne konanie
podľa § 197 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, keďže nebol dôvod na začatie trestného
stíhania.
Z počtu 215 trestných vecí vedených proti príslušníkom ZVJS bolo 131 vecí
odmietnutých podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, keďže nebol dôvod na začatie
trestného stíhania, čo predstavuje takmer 61 % z celkového počtu. V 5 prípadoch bolo trestné
stíhanie zastavené zo zákonných dôvodov uvedených v § 215 Trestného poriadku.
Prehľad trestných vecí vedených voči príslušníkom ZVJS na Úrade inšpekčnej služby
v roku 2019 na úseku trestného konania a vybrané spôsoby ich vybavenia podľa ustanovení
Trestného poriadku sú uvedené v grafe č. 1.
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Graf č. 1: Spôsoby ukončenia trestných vecí vedených Úradom inšpekčnej služby proti
príslušníkom ZVJS za rok 2019
V súvislosti s pomerne vysokým počtom odmietnutých a zastavených trestných vecí
(takmer dve tretiny z celkového počtu trestných vecí) je potrebné poukázať na skutočnosť, že
medzi podaniami smerujúcimi proti príslušníkom ZVJS je veľa vykonštruovaných,
tendenčných a neodôvodnených oznámení, ktoré súvisia s charakterom ich práce, keďže
v rámci služobnej činnosti zasahujú do základných práv a slobôd občanov.
3. Počty obvinených príslušníkov ZVJS
Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2019 vznesené obvinenie
7 príslušníkom ZVJS z celkového počtu 4 770 príslušníkov ZVJS (stav obsadenosti
k 31. decembru 2019).
Z celkového počtu boli 3 v riadiacich funkciách. Podiel obvinených príslušníkov ZVJS
k celkovému počtu 4 770 tvorí 0,15 %. Príslušníci ZVJS patria do vecnej príslušnosti Úradu
inšpekčnej služby od 1. februára 2019, preto porovnanie vývoja počtu obvinených príslušníkov
ZVJS s predchádzajúcimi rokmi nie je predmetom tejto správy a analýza vývoja obvinených
a trestnej činnosti bude možná až v nasledujúcich rokoch. Prehľad obvinených príslušníkov
ZVJS podľa organizačnej zložky ich služobného zaradenia je znázornený v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Počty obvinených príslušníkov ZVJS podľa organizačnej zložky ich služobného
zaradenia v roku 2019
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4. Skladba trestnej činnosti príslušníkov ZVJS
V roku 2019 príslušníci ZVJS spáchali celkovo 7 trestných činov. Trestný čin
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona bol spáchaný
príslušníkmi ZVJS v 3 prípadoch, trestný čin výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona
spáchali príslušníci ZVJS v 2 prípadoch. Zaznamenaný bol aj prípad dopravnej nehody mimo
služby, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného
zákona. Uvedené konania nesúviseli s výkonom služobnej činnosti príslušníka ZVJS a boli
spáchané v čase mimo služby. V súvislosti s výkonom služobnej činnosti bol zaznamenaný 1
trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona, ktorý bol spáchaný neúmyselným
konaním pri výcviku so služobnou zbraňou. Skladba a počty trestných činov v roku 2019
sú znázornené v grafe č. 3.
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Graf č. 3: Skladba a počty trestných činov príslušníkov ZVJS v roku 2019
5. Informácia o vyšetrovaní podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb
na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi ZVJS,
evidovaných Úradom inšpekčnej služby
Na vyšetrovanie podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im
podľa ich vyjadrenia boli spôsobené príslušníkmi ZVJS (ďalej len „podanie proti príslušníkom
ZVJS“) je od 1. februára 2019 vecne príslušný Úrad inšpekčnej služby. Jednotlivé podania boli
Úradom inšpekčnej služby v roku 2019 evidované na základe oznámení predkladaných Zborom
väzenskej a justičnej stráže, prokuratúrou, jednotlivými fyzickými osobami, ale aj postúpením
od iných útvarov Policajného zboru.
V súvislosti s uvedenou problematikou je potrebné uviesť, že početnosť týchto podaní
neodzrkadľuje aktivitu Úradu inšpekčnej služby na úseku odhaľovania, nakoľko tieto sú
evidované na základe oznámení iných subjektov a následne sú predmetom posúdenia
vyšetrovateľom Policajného zboru zaradeným na Úrade inšpekčnej služby.
Prehľad podaní smerujúcich proti príslušníkom ZVJS
V roku 2019 bolo Úradom inšpekčnej služby prijatých 41 podaní proti príslušníkom
ZVJS. Prehľad rozhodnutí vydaných v súvislosti s vybavovaním podnetov smerujúcich proti
príslušníkom ZVJS zaevidovaných Úradom inšpekčnej služby a vybrané spôsoby ich
vybavenia podľa ustanovení Trestného poriadku v roku 2019 sú uvedené v tabuľke č. 1.
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rozhodnutia vydané v súvislosti s vybavovaním podaní proti
príslušníkom ZVJS podľa Trestného poriadku

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

počet

(%)

36

87,80%

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

1

2,44%

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

1

2,44%

ukončené iným spôsobom

1

2,44%

nebolo rozhodnuté v hodnotenom období

2

4,88%

41

100%

spolu podaní proti príslušníkom ZVJS

Tabuľka č. 1: Rozhodnutia vydané Úradom inšpekčnej služby v súvislosti s vybavovaním
podaní proti príslušníkom ZVJS v roku 2019
Z celkového počtu 41 podaní proti príslušníkom ZVJS sa v 37 prípadoch (90,24 %)
neprimerané násilie z ich strany nepotvrdilo. Tieto podania smerujúce proti príslušníkom ZVJS
boli v 36 prípadoch ukončené vydaním uznesenia o odmietnutí veci podľa § 197 ods. 1 písm.
d) Trestného poriadku, keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania a v 1 prípade bolo
trestné stíhanie zastavené zo zákonných dôvodov podľa § 215 Trestného poriadku.
V 1 prípade sa násilie nepotvrdilo, ale boli zistené porušenia interných predpisov.
Predmetná vec bola odovzdaná na disciplinárne konanie podľa § 197 ods. 1 písm. b) Trestného
poriadku. V 1 prípade bola vec ukončená iným spôsobom a to vrátená Ústavu na výkon trestu
odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove na ďalšie konanie a o 2 veciach nebolo
rozhodnuté.
6. Záver
Úrad inšpekčnej služby vypracoval správu ako informatívny materiál. Cieľom správy je
získať prehľad o štruktúre trestnej činnosti príslušníkov ZVJS v hodnotenom období z pohľadu
jej početnosti, charakteru a závažnosti protiprávneho konania, ako aj z pohľadu zaradenia
páchateľov v organizačných zložkách Zboru väzenskej a justičnej stráže. Správa neobsahuje
porovnanie s predchádzajúcim obdobím, keďže príslušníci ZVJS patria do vecnej príslušnosti
Úradu inšpekčnej služby od 1. februára 2019. Analýza vývoja trestnej činnosti príslušníkov
ZVJS bude predmetom správ v nasledujúcich obdobiach. Informácie uvedené v správe pomôžu
identifikovať oblasti, kde najčastejšie dochádza k páchaniu trestnej činnosti a následne môžu
byť využívané na poradách a pracovných stretnutiach nadriadených pri prijímaní
preventívnych opatrení na predchádzanie trestnej činnosti v rámci Zboru väzenskej a justičnej
stráže.
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