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ÒYRG
Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Činnosť Policajného zboru upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov. Policajný zbor chráni život a bezpečnosť osôb a majetok, zaisťuje osobnú
bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na
území Slovenskej republiky poskytuje osobná ochrana podľa medzinárodných zmlúv, a ochranu určených objektov, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, vykonáva vyšetrovanie a vyhľadávanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu,
zabezpečuje ochranu štátnych hraníc, zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak
ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva, vykonáva pátranie po osobách a pátranie po
veciach, plní úlohy štátnej správy a iné úlohy ak tak ustanovujú osobitné predpisy a plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä
pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a
zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných
činoch, vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej
republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo
vládou, zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom alebo vládou a spolupôsobí
pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, zabezpečuje ochranu štátnej hranice, ak osobitný predpis neustanovuje inak, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, odhaľuje priestupky a zisťuje
ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva, vykonáva pátranie
po osobách a pátranie po veciach, poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť, spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva, plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy, plní úlohy na úseku prevencie
v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom1. Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov. Pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi
1

Správne právo hmotné: Všeobecná a osobitná časť / P. Škultéty a kol. – Bratislave : Vyd. Odd. Právnickej fakulty UK, 1997 ; Správne právo hmotné: Všeobecná časť / P. Škultéty a kol. – Šamorín : Heuréka, 2009 ; Správne právo hmotné (osobitná časť) / P. Škultéty
a kol. – Šamorín : Heuréka, 2010. – 314 s. ; Škultéty P. Správne právo hmotné. Všeobecná časť / P. Škultéty. – Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. – 221 s. ; Škultéty P. Verejná správa a správne právo /
P. Škultéty. – Bratislava : VEDA, 2008. – 204 s. ; Škultéty P. Správne právo hmotné, osobitná časť / P. Škultéty, J. Tóth, P. Raučinová. –
Šamorín : Heuréka, 2010.
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verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje
najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.
V demokratickom štáte by mala byť zaručená existencia a dodržiavanie demokratických princípov a základných
ľudských práv a slobôd. Mal by v ňom fungovať účinný systém ochrany záujmov občanov zaručených Ústavou
SR. Štát má povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu osôb a majetku, pretože nie je možné, aby spoločnosť udržovala tieto atribúty iba na základe tolerancie a vzájomných dohôd medzi občanmi, túto povinnosť sa pokúša štát
dodržiavať pomocou štátnych orgánov, ktoré disponujú štátnym donútením. Takýmto orgánom je práve spomínaný Policajný zbor Slovenskej republiky, ktorý má potrebnú právomoc aby mohol zabezpečiť verejný poriadok.

ÒORK\DULDGHQLH3ROLFDMQpKR]ERUX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
Úlohy a riadenie Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej aj “PZ SR”) sú upravené v zákone č. 171/1993
Z. z. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Činnosť Policajného zboru kontroluje
Národná rada Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná. Policajný zbor plní tieto úlohy:
a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a
bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku2;
b) odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov;
c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z
trestnej činnosti a financovania terorizmu;
d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činochla) a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch;
e) vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f ) zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “minister”) a ďalších osôb určených zákonomlaa) alebo vládou (ďalej len
“určená osoba”);
g) zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom1aa) alebo vládou (ďalej len
“určený objekt”) a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení;
h) zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky;
i) spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie;
j) dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení;
k) odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje
a prejednáva3;
l) vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach;
m) poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi;
n) vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť;
o) spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva;
p) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov;
q) dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh;
r) podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v
obvode železničných dráh;
s) spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.
PZ SR plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. Policajný zbor plní úlohy na
úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické
2

Škultéty P. Správne právo hmotné, osobitná časť / P. Škultéty, J. Tóth, P. Raučinová. – Šamorín : Heuréka, 2010. – S. 89.
Škultéty P. Správne právo hmotné. Všeobecná časť / P. Škultéty. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. – S. 57.
3
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prostriedky, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov. Policajný zbor pri plnení svojich
úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou, s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej
samosprávy spolupracuje najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou4. PZ SR sa člení na službu operačného riadenia, službu vyšetrovania, kriminálnej polície,
službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu
ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených
osôb a inšpekčnú službu; organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov. Služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister; zároveň určuje náplň ich činností
a vnútornú organizáciu. Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za útvar PZ
SR koná pred súdom riaditeľ útvaru alebo ním poverený policajt alebo zamestnanec. Útvary Policajného zboru
sú organizované spravidla podľa organizácie súdov. Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa osobitného zákona.
PZ SR je podriadený ministrovi. Prezident PZ SR je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister. Príslušník Policajného zboru vo vyšetrovaní a v skrátenom
vyšetrovaní6a) vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný vykonať ich v súlade
so zákonom a zodpovedá za ich včasné vykonanie. Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie,
ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.

6SUDF~YDQLHLQIRUPiFLt3ROLFDMQêP]ERURP65
PZ SR spracúva podľa tohto zákona informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného
zboru vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie. PZ SR je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné
záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti
alebo služobného zákroku. Ak sú na vyhotovovanie záznamov zriadené automatické technické systémy, je Policajný zbor povinný vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov. Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Policajný zbor, ako aj zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných,
ktoré vedie Policajný zbor, sa poskytujú prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému
spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colnej správe, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému
úradu na plnenie ich úloh a obecnej polícii podľa osobitného predpisu, iným orgánom alebo osobám a do zahraničia a ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa
osobitného zákona. PZ SR prijíma opatrenia, aby sa neposkytovali a nesprístupňovali osobné údaje, ktoré sú
nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, a ak je to možné, pred ich poskytnutím alebo sprístupnením overuje
ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Ak to okolnosti dovoľujú, Policajný zbor k poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia príjemcovi posúdiť ich mieru správnosti,
úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti5. Nepravdivé osobné údaje Policajný zbor nemôže poskytovať a sprístupňovať; neoverené osobné údaje Policajný zbor musí pri poskytovaní alebo sprístupňovaní takto označiť a
musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak Policajný zbor neoprávnene poskytne alebo sprístupní osobné údaje
alebo poskytne alebo sprístupní nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informovať a žiadať všetkých príjemcov osobných údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli alebo sprístupnili, aby ich bezodkladne opravili, doplnili, zlikvidovali alebo blokovali. Požiadaní príjemcovia
sú povinní žiadosti Policajného zboru vyhovieť, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Informácie a osobné
údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádza4

Škultéty P. Verejná správa a správne právo / P. Škultéty. – Bratislava : VEDA, 2008. – S. 56.
Kačík E. Polícia vo vývoji verejnej správy / E. Kačík. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky, 1996. – 141 s. ;
Kačík E. Polícia vo vývoji verejnej správy (historicko-právne aspekty na území Slovenskej republiky a Českej republiky do roku 1945) /
E. Kačík. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky, 1995. – 248 s. ; Kačík E. Polícia vo vývoji verejnej správy /
E. Kačík. – Bratislava, 1996. – 210 s.
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júcim súhlasom Policajného zboru. Ak Policajný zbor preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných
údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Policajného zboru, bezodkladne takéto osobné
údaje zlikviduje, blokuje alebo anonymizuje. Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme
informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými zmluvnými stranami a pridruženými štátmi Schengenského dohovoru; výmenu
doplňujúcich informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom svojho osobitného útvaru SIRENE.
Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme postupuje PZ SR podľa
osobitného predpisu.
PZ SR spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ďalej len “Interpol”) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh PZ SR
spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými orgánmi členských štátov Interpolu; výmenu informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom Národnej ústredne Interpol6. Informácie a osobné údaje
zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa osobitného predpisu a informácie a osobné údaje z
osobitného informačného systému a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú:
a) ministerstvu;
b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky;
c) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky;
d) súdu;
e) prokuratúre;
f ) finančnej správe.
Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, je
ministerstvo. Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené s lehotou,
po uplynutí ktorej sa musia poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje zlikvidovať, blokovať alebo preveriť,
či sú na plnenie úloh PZ SR naďalej potrebné, je PZ SR touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje potrebné na prebiehajúce predchádzanie a odhaľovanie
trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a
výkon rozhodnutí v trestnom konaní. O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie
dokumentáciu na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov, vnútornej kontroly a zabezpečenia
ochrany a bezpečnosti osobných údajov.

6SUDF~YDQLHRVREQêFK~GDMRYSULSOQHQt~ORK3ROLFDMQpKR]ERUXQD~þHO\WUHVWQpKRNRQDQLD
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných
činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní (ďalej len “plnenie úloh PZ SR na účely
trestného konania”) je Policajný zbor pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinný:
a) písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať;
b) zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený
účel;
c) uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania;
d) spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení
iných úloh Policajného zboru.
PZ SR je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním:
a) zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely;
b) spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
PZ SR je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových
6

Machajová J. Všeobecné správne právo / J. Machajová. – 4. vyd. – Bratislava : BVŠP, 2009 ; Machajová J. Základy priestupkového
práva: Komentár k zákonu o priestupkoch a súvisiace právne predpisy / J. Machajová. – Šamorín : Heuréka, 1998.

1/2015

53

Visegrad Journal on Human Rights
organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života (ďalej len “osobitné kategórie osobných
údajov”), ak je to vzhľadom na povahu trestného činu nevyhnutné. Policajný zbor je oprávnený spracúvať
osobitné kategórie osobných údajov aj o osobách určitej komunity, ktoré spáchali trestný čin, ak sa hromadne vyskytujú trestné činy páchané osobami tejto komunity. PZ SR je oprávnený spracúvať osobné údaje pri
plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania i bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinný dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh Policajného zboru na účely
trestného konania, PZ SR zlikviduje osobné údaje; ak také osobné údaje neboli zlikvidované, PZ SR dotknutej
osobe oznámi, že sa o nej vedú osobné údaje. Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú
v spisovom materiáli a v súvislosti s evidenciou trestných spisov. PZ SR spracúva aj osobné údaje získavané pri
predchádzaní, odhaľovaní a zisťovaní páchateľa inak trestného činu, ktorého sa dopustila osoba trestne nezodpovedná pre nedostatok veku alebo pre nepríčetnosť. Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané ďalej spracúvať aj na iný účel, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na
tento iný účel potrebné a primerané. PZ SR môže osobné údaje spracúvané a osobné údaje, ktoré anonymizoval, spracúvať na historické, štatistické alebo vedecké účely.
Pri pátraní po osobách je PZ SR oprávnený:
a) zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely;
b) spracúvať osobitné kategórie osobných údajov takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.
Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby PZ SR bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak osoba bola nezvestná alebo sa hľadala opakovane, možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná, osobné údaje o osobe sa
spracúvajú pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným konaním.
Každý, kto hodnoverným spôsobom preukáže svoju totožnosť, má právo písomne požiadať PZ SR:
a) o poskytnutie informácie, aké osobné údaje PZ SR spracúva o jeho osobe;
b) o poskytnutie informácie, aké osobné údaje a komu boli poskytnuté alebo sprístupnené;
c) o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov, likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o blokovanie osobných údajov o jeho osobe;
d) ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitného predpisu, o poskytnutie informácie týkajúcej sa ich
pôvodu a účelu spracúvania.
PZ SR je povinný bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. PZ SR
je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje, aby bez predchádzajúceho
súhlasu Policajného zboru neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených
osobných údajov. Ak je PZ SR požiadaný o poskytnutie informácie a osobné údaje boli poskytnuté alebo
sprístupnené od orgánu členského štátu Európskej únie (ďalej len “orgán členského štátu”) oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie
trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní alebo od orgánu členského
štátu s podmienkou, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez jeho súhlasu, PZ SR poskytne takejto osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim
súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil. PZ SR na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bezplatne a bezodkladne opraví nesprávne osobné údaje, doplní neúplné
osobné údaje, zlikviduje nepravdivé alebo nepotrebné osobné údaje alebo blokuje osobné údaje vzťahujúce sa na dotknutú osobu. Policajný zbor namiesto opravy nesprávnych osobných údajov, doplnenia
neúplných osobných údajov alebo likvidácie nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov osobné
údaje blokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby. V žiadosti o blokovanie
osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukázať, že blokovanie je nevyhnutné na zabezpečenie
ochrany svojich práv. Ak dotknutá osoba poprie správnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, môže PZ SR takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu
spracúvaniu osobných údajov. PZ SR alebo ministerstvo dotknutej osobe pri zistení nesprávnych osobných
údajov oznámi, že ich opravil, pri zistení neúplných osobných údajov, že ich doplnil, pri zistení nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov, že ich zlikvidoval alebo že nesprávne, neúplné, nepravdivé
alebo nepotrebné osobné údaje blokoval, a v ostatných prípadoch žiadateľovi oznámi, že jeho žiadosť sa
preverila. Policajný zbor poskytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie úloh PZ SR. PZ SR neposkytne dotknutej osobe informáciu o spracúvaných
osobných údajoch alebo obmedzí informáciu o spracúvaných osobných údajoch, ak:
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a) môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo šetrenia;
b) môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní
páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v
trestnom konaní;
c) je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu;
d) je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb;
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Ak PZ SR neposkytne informáciu o spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzí informáciu o spracúvaných osobných údajoch, je povinný to bezplatne žiadateľovi písomne oznámiť najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. PZ SR uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia informácie o
spracúvaných osobných údajoch alebo obmedzenia informácie o spracúvaných osobných údajoch; to neplatí,
ak sa dotknutej osobe neposkytnú informácie o spracúvaných osobných údajoch alebo sa obmedzia informácie
o spracúvaných osobných údajoch. PZ SR je zároveň povinný poučiť žiadateľa o možnosti prešetrenia oznámenia o neposkytnutí informácie alebo poskytnutí obmedzenej informácie podľa osobitného zákona. Ak PZ SR
odmietne vyhovieť žiadosti o opravu nesprávnych osobných údajov, doplnenie neúplných osobných údajov,
likvidáciu nepravdivých alebo nepotrebných osobných údajov alebo o ich blokovanie, je povinný odmietnutie
bezplatne žiadateľovi písomne oznámiť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Policajný zbor je zároveň povinný poučiť žiadateľa o možnosti prešetrenia oznámenia o odmietnutí jeho žiadosti.

9]ĢDK\3=65NãWiWQ\PRUJiQRPREFLDPSUiYQLFNêPRVREiPDN]DKUDQLþLX
Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary PZ SR so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Policajného
zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť. Minister financií Slovenskej republiky a guvernér
Národnej banky Slovenska (ďalej len “guvernér”) môžu požiadať ministra o to, aby služba finančnej polície plnila
úlohy, ktoré súvisia s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo s legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ak tieto úlohy nemôže Ministerstvo financií Slovenskej
republiky alebo Národná banka Slovenska zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami; to neplatí, ak ide o daňové úniky a nezákonné finančné operácie alebo o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, ktoré majú súvislosť s
porušovaním colných predpisov. Služba finančnej polície poskytne informácie, ktoré získa pri plnení úloh alebo
pri ostatnej služobnej činnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky alebo Národnej banke Slovenska, ak sú
potrebné pre ich činnosť. Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu, alebo iného orgánu verejnej moci, ak tieto osoby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia nemôžu
výkon rozhodnutia uskutočniť a ak o poskytnutie tejto ochrany písomne požiadal príslušný orgán, správca konkurznej podstaty, predbežný správca alebo súdny exekútor.
O poskytnutie ochrany možno požiadať len vtedy, ak výkon rozhodnutia bol zmarený alebo z konania alebo
charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osoby
poverenej výkonom rozhodnutia.
Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou útvar PZ SR zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením súdu na ochranu osôb ohrozených násilím podľa osobitného
predpisu. Úradný záznam o vykonaní kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého predbežným opatrením
súdu, útvar Policajného zboru bezodkladne odošle súdu, ktorý o predbežnom opatrení rozhodol. Ak nie je obec
schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboru je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť. Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku spolupracujú.
Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami
a prostriedkami príslušných orgánov, Policajný zbor je povinný zúčastniť sa na odvrátení tohto nebezpečenstva.
Činnosť Policajného zboru sa v takomto prípade obmedzí na vykonanie nevyhnutných opatrení. Ak nevyhnutné
opatrenia boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu, Policajný zbor je povinný okamžite vyrozumieť tento
orgán o vykonaných nevyhnutných opatreniach. Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh
požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie. Štátne orgány, obce,
právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne poskytnúť, ak im v tom
nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Požadované podklady a informácie poskytujú štátne orgány, obce, právnické osoby a fyzické osoby bezodplatne. PZ SR môže takto získané
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podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinný chrániť ich pred vyzradením. Policajný
zbor je oprávnený po vyhlásení pátrania po hľadaných a nezvestných osobách prostredníctvom priameho prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby, zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa
hľadanej alebo nezvestnej osoby. U nezvestných osôb musí Policajný zbor zabezpečiť predchádzajúci súhlas príbuzného v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha nezvestnej
osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor, okrem prípadov, kedy je táto osoba bezprostredne ohrozená na živote a tento súhlas nie je možné zabezpečiť. U hľadaných
osôb musí byť právoplatné rozhodnutie príslušného súdu na obmedzenie osobnej slobody konkrétnej osoby.
Útvary PZ SR upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich
činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej
dopravy alebo železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú
objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na
činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných
prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.
PZ SR je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné
údaje, a to na jeho náklady; tento je povinný písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu
vyhovieť, ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby, informačného systému občianskych preukazov, informačného systému cestovných dokladov, informačného systému obyvateľov a informačného systému
dopravných evidencií je povinný PZ SR na plnenie jeho úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k
informáciám a osobným údajom z príslušného informačného systému. PZ SR je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnený žiadať v rozsahu potrebnom na plnenie konkrétnej úlohy Policajného zboru a
na čas nevyhnutný na splnenie tejto úlohy od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú elektronické
komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, prevádzkové údaje a údaje komunikujúcich strán podľa
osobitného predpisu spôsobom umožňujúcim diaľkový, nepretržitý a priamy prístup. Právnické osoby a fyzické
osoby, ktoré poskytujú elektronické komunikácie, sú povinné písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť. PZ SR je oprávnený využívať informácie a osobné údaje len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare Policajného zboru alebo o policajtovi, ktorý
o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach
podľa prvej vety je prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné
údaje, povinný zachovávať mlčanlivosť7.
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, spracúvané na základe osobitného zákona je povinný poskytnúť Policajnému zboru na účely zaistenia ochrany osoby, o
ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, informácie o oznamovaní každého
poskytnutia osobného údaja. PZ SR poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak
je to potrebné na plnenie úloh PZ SR. PZ SR je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred
ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Policajného zboru podľa
osobitných zákonov. Informácie a osobné údaje možno využívať len na plnenie úloh PZ SR. Policajt je oprávnený
v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu
ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti. Policajný zbor spolupracuje s
políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov najmä formou výmeny informácií, výmeny styčných dôstojníkov,
prípadne inými formami. Policajný zbor môže plniť úlohy Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní policajtov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister. Ministerstvo
môže na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať policajtov k medzinárodným policajným organizáciám, políciám iných štátov, medzinárodným misiám, medzinárodným operáciám
7
Choma P. Poriadková činnosť polície I. diel: Úlohy Policajného zboru, povinnosti, oprávnenia a služobné zákroky / P. Choma. –
Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1994. – 123 s. ; Choma P. Poriadková činnosť polície II diel / P. Choma. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 1994. – 115 s. ; Choma P. Poriadková činnosť polície III diel / P. Choma. – Bratislava : Akadémia
Policajného zboru, 1996. – 118 s.
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civilného krízového manažmentu alebo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky k
zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
Príslušník polície iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom, vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti policajta. Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej
republiky spoločnej operácie alebo poskytuje pomoc pri riešení krízovej situácie, môže vykonávať oprávnenia
a povinnosti policajta za podmienok podľa osobitného predpisu. Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak je to potrebné na plnenie úloh Policajného zboru, možno so súhlasom ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu využiť v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom príslušníka polície iného štátu:
a) ako legalizanta a agenta;
b) na vykonanie predstieraného prevodu veci;
c) na sledovanie osôb a vecí;
d) na použitie informačno-technických prostriedkov a nástrahovej a zabezpečovacej techniky.

=iYHU
Našu spoločnosť netvoria len občania, ktorí si vzorne plnia svoje občianske povinnosti a bezvýhradne dodržiavajú zákony a predpisy, ale sú i takí ľudia, ktorí svojim konaním a správaním narúšajú občianske spolužitie, alebo priamo páchajú trestnú činnosť. Práve na tieto účely, keď prevencia zo strany príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky nie je dostatočne účinná, je potrebné rozvíjať a rozširovať oprávnenia policajných zložiek.
V budúcnosti sa pravdepodobne budú musieť meniť a prispôsobovať aj oprávnenia príslušníkov Policajného
zboru Slovenskej republiky, nakoľko budú vznikať závažné spoločenské konflikty, k riešeniu ktorých je potrebná
polícia, s tým súvisí aj možnosť používania donucovacích prostriedkov. Donucovacie prostriedky je oprávnený
použiť len v prípade ochrany verejného poriadku. Najmä na odvrátenie útoku na seba, na prekonanie odporu,
ktorý smeruje k zmareniu služobného zákroku. Pričom má povinnosť vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou že bude použitý donucovací prostriedok. Policajt je povinný použiť donucovacie
prostriedky stanovené zákonom a zároveň primerané, závažnosti situácie. S tým súvisí problematika vzťahu Policajt – občan z pohľadu etiky policajnej služby. Na to aby sa čo najlepšie naplnili základné princípy činnosti PZ, sú
predovšetkým morálne a etické vlastnosti policajtov. Presadzovať významné hodnoty by sa mali stať súčasťou aj
jeho skutočného života. Morálka policajta má byť v súlade s požiadavkami spoločnosti. Bakalárska práca nemala
vyčerpávajúcim spôsobom riešiť problematiku profesijnej etiky policajta. V širších súvislostiach poukazuje na
fakt, že Policajný zbor musí mať jasné pravidlá správania vo vzťahu k celej spoločnosti. Avšak etickému správaniu
chceme venovať aspoň posledné riadky tejto práce. Možno v tomto kontexte spomenúť aj Etický kódex príslušníka Policajného zboru. Etický kódex policajta ustanovením základných pravidiel reguluje správanie a činnosť
profesie policajta. Vnímajme ho ako súbor pravidiel, zásad, ktorých dodržiavanie sa prejavuje aj vo forme integrity policajta, resp. Policajného zboru. Ide o morálnu normu, sú to zásady, ktoré by mal mať každý policajt takpovediac v krvi. Príslušník Policajného zboru pri výkone služby i mimo služby koná v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, ako aj s Európskym kódexom policajnej etiky a rešpektuje ľudské práva a slobody. Policajt vykonáva
služobnú činnosť bez ohľadu na náboženské, rasové, národnostné, sociálne, politické, triedne a iné vonkajšie
faktory. Policajt pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti vystupuje nestranne a zdržanlivo tak, aby nevyvolal pochybnosť o svojej nestrannosti. Policajt dodržiava zásady občianskeho spolužitia tak na verejnosti, ako aj
vo svojom súkromnom živote. Policajt nezneužíva svoju príslušnosť k Policajnému zboru, svoje služobné zaradenie a prístup k informáciám na získanie osobných výhod alebo výhod pre iné právnické osoby a fyzické osoby.
Kladie verejné záujmy nad vlastné, slúži verejnosti8. V záujme riadneho plnenia služobných povinnosti sa policajt
zdržiava obchodných aktivít, ktoré by boli v rozpore s nezávislosťou policajta a s riadnym plnením služobných
povinností. Policajt sa v duchu služobnej zdvorilosti správa k spolupracovníkom korektne a neznevažuje ich profesionálnu spôsobilosť. Netoleruje však u nich korupčné ani iné neetické správanie. Správanie policajta voči občanom je transparentné. Policajt prejavuje slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez
rozdielu. Nepoužíva násilie, donucovacie prostriedky používa iba za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom. Policajt sa mimo svojej služobnej činnosti vedome nestýka s osobami, o ktorých by vzhľadom na okolnosti
8
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a na svoje osobné pomery, resp. svoje služobné zaradenie vedieť mal alebo mohol, že sú osobami spojenými s
páchaním závažnej trestnej činnosti. Toto sa nevzťahuje na činnosť policajtov, ak ide o dôležitý záujem služby, a
činnosť policajtov operatívnych služieb Policajného zboru, pokiaľ táto súvisí s plnením úloh Policajného zboru,
napríklad využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru. Služobné styky policajta sú transparentné.
Nadriadený dbá na to, aby jeho podriadení boli na služobnú činnosť primerane pripravení. Vytvára priaznivú
sociálno-psychologickú atmosféru a pracovné podmienky pre výkon služby svojich podriadených a podporuje
ich ďalšie vzdelávanie. Nadriadený stimuluje a podporuje etické správanie svojich podriadených, vyžaduje od
nich dodržiavanie etického kódexu a sám je im v jeho dodržiavaní príkladom9.

Zhrnutie
Článok sa zaoberá postavením Policajného zboru Slovenskej republiky. Policajný zbor Slovenskej republiky
je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi
Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Policajný zbor
chráni život a bezpečnosť osôb a majetok, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb
určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na území Slovenskej republiky poskytuje osobná
ochrana podľa medzinárodných zmlúv, a ochranu určených objektov, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, vykonáva vyšetrovanie
a vyhľadávanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu, zabezpečuje ochranu štátnych hraníc, zabezpečuje
ochranu objektov osobitného významu, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený,
robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej
riadení, odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov.

Summary
The article deals with the role of the Police Force of the Slovak Republic. The Police Corps of the Slovak
Republic is an armed security corps performing tasks in the field of public order and security. Police activity
overseen by the National Council of the Slovak Republic and the Government. Police Force, in its activity follows
the Constitution, statutes, laws and other generally binding regulations. Police force protect the life and safety
of persons and property, ensuring the personal security of the President and other persons designated by the
government, security of the person at their residence in the Slovak Republic provides personal protection in
accordance with international treaties, and the protection of identified objects, reveals the crime and finds the
perpetrators, assists in detecting tax evasion and illicit financial transactions, conduct investigations and search
of offenses, leading the fight against terrorism, ensuring the protection of state borders, ensuring the protection of objects of special importance, assists in ensuring public order and, if such violation, takes measures to
restore it, oversees the safety and flow of traffic and assists in its regulation, detects misdemeanors and their
perpetrators.
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