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Činnosť polície v komunitách
Anotácia: Autor v predmetnom článku charakterizuje činnosť Policajného zboru so zameraním na prevenciu
kriminality a komunitu.
Kľúčové slová: Polícia, Policajný zbor, bezpečnosť, prevencia kriminality, komunita.

Každá prax, teda i policajná prax predstavuje určitý spôsob fungovania. Predstavuje
súhrn policajno-bezpečnostných a s nimi súvisiacich činností, tvoriacich komplex – systém
cieľavedomej činnosti, ktorý realizáciou stanovených úloh smeruje k uspokojovaniu
spoločenských potrieb a záujmov v oblasti bezpečnosti. Samotnej praxi i riešeným
problémom je v meniacich sa podmienkach vlastná vysoká miera individuálnosti jedinečnosti
a napredovania. Na základe uvedeného sa žiadna prax nevyhne potrebe prispôsobovať sa
neustále meniacim sa podmienkam.1
Základom činnosti polície je zabezpečovanie poriadku, verejného pokoja
a bezpečnosti, jeho udržiavanie a zachovávanie. Táto činnosť vzniká v počiatkoch utvárania
štátu a je s ním identicky spojená. Prvkom zjednotenia ľudí rovnakého rodu pre spoločnú
obranu a ochranu proti nepriateľovi je organizovanie života týchto ľudí na základe verejného
poriadku, podstaty štátu a nepostrádateľného základu pokojného štátneho a kultúrneho
rozvoja.2
Bezpečnosť ako miera minimalizácie nebezpečenstva, možnosti vzniku ujmy s cieľom
jeho eliminácie je objektom neustáleho hodnotenia zo strany občanov. Veľmi dôležité je
skúmať podmienky, za akých by mohli potencionálne nebezpečenstvá vzniknúť, čo je
súčasťou predmetu skúmania bezpečnosti. Nevyhnutným predpokladom cieľavedomého
regulovania možného nebezpečenstva je práve včasné poznanie týchto podmienok.
Medzi dôležité atribúty, ktoré si musí každý demokratický, právny a konsolidovaný
štát chrániť, patrí vnútorný poriadok a bezpečnosť. Vláda Slovenskej republiky, ktorá vzišla
z demokratických parlamentných volieb konaných 17. júna 2006 vo svojom programovom
vyhlásení vlády Slovenskej republiky považuje za mimoriadne dôležité presviedčať svojimi
činmi občanov Slovenskej republiky o schopnosti štátu budovať usporiadanú spoločnosť,
v ktorej budú chránené životy, zdravie, majetok, práva a slobody občanov. Programové
vyhlásenie vlády Slovenskej republiky vychádza zo skutočnosti, že podmienky, v ktorých
ľudia žijú a pracujú, nie sú len ich osobnou vecou alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín,
ale aj vecou verejnou. Je to program rovnováhy zodpovednosti jednotlivca a spoločenskej
solidarity.
Prijatie ďalších potrebných opatrení na premenu Policajného zboru na moderný,
racionálne usporiadaný, funkčný a akcieschopný ozbrojený bezpečnostný zbor, garantujúci
práva, istoty a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky je úlohou vlády Slovenskej
republiky, ktorá jej vyplýva z programového vyhlásenia. Jednou z priorít vlády Slovenskej
republiky bude aj zvýšenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb občanom a prehĺbenie
dôveryhodnosti polície. Dominantným prvkom v priamom výkone služby musí byť vzťah
medzi slušným občanom a slušným policajtom budovaný na princípoch rešpektovania
osobnosti, základných práv a tolerancie. Súčasne však treba posilniť postavenie policajta
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a zvýšiť jeho právnu ochranu vo vzťahu medzi policajtom a osobou porušujúcou zákon.3 Tu
je potrebné uviesť, že vzťah medzi občanom a políciou musí byť založený na dôvere, to
znamená predpoklad, že policajti si zodpovedne a spoľahlivo plnia úlohy vychádzajúce
z požiadaviek spoločnosti a tieto sú jasne upravené zákonom.
V políciách mnohých štátov najmä v minulom období bola samozrejmosťou úzka
väzba medzi políciou a občanmi na danom území. Výrazné zmeny v danej situácii nastali
v období, keď začali vznikať nové druhy trestnej činnosti, pričom dochádza k vytváraniu
organizovaných skupín a k špecializácii páchateľov trestnej činnosti. Dochádzalo k vysokým
škodám, a to najmä na majetku, pričom pri dosahovaní svojich cieľov organizované skupiny
spôsobovali škody aj na životoch a zdraví ľudí. Na takúto situáciu reagovala aj polícia. Táto
sa začala zameriavať na potláčanie tejto trestnej činnosti, začala sa špeciálne školiť, a to
najmä v zahraničí alebo zahraničnými lektormi. Takáto špecializácia spočívala v zameraní
svojej činnosti. Táto sa zameriavala na páchateľov trestnej činnosti a páchateľov závažných
trestných činov. K uvedenému stavu sa prispôsobilo aj hodnotenie policajtov, pričom
najlepšie boli hodnotení tí, ktorí odhalili najviac páchateľov a trestných činov, prípadne tí, čo
uložili najviac sankcií. 4
Poslanie polície sa zameriavalo najmä na zločincov, pričom o týchto sa aj primerane
„starala“. Táto starostlivosť začala po ich odhalení, zadržaní, zaistení, predvedení do
príslušného zariadenia. Týmto páchateľom zabezpečovala ochranu napríklad pred prípadným
lynčovaním zo strany poškodených ich príbuzných, ako aj pred samotnými spolupáchateľmi.
Polícia sa okrem ich bezpečnosti starala aj o ich stravu a poskytovala im ďalšie služby
v zmysle medzinárodných dokumentov. Policajti boli pripravovaní a špecializovaní najmä na
páchateľov trestných činov a na tento účel boli policajti aj špeciálne vyškoľovaní
a pripravovaní, a to tak odborne, ako aj fyzicky a psychicky.
V uvedenom období bolo vzácnosťou pravidelne stretnúť policajta na ulici v uniforme,
ktorý by poskytoval bežným občanom nejakú službu, resp. priamu pomoc. Vedomosť
občanov o práci a úlohách polície bola minimálna. Pri stretnutí však policajt nepristupoval
k nim ako k bezúhonným občanom, ale tak, ako bol vycvičený – ako k páchateľom trestnej
činnosti, aj keď občan požadoval len nejakú informáciu alebo vysvetlenie. Komunikácia
policajta s bežným občanom prebiehala najmä pri riešení určitých problémov, napríklad
priestupkov súvisiacich s parkovaním, ukladaním pokút, prípadne určitými zákazmi alebo
príkazmi. Policajt však pristupuje k týmto občanom spôsobom, akým bol pripravený, teda ako
k páchateľom, k zločincom.
V súčasnosti sa činnosť polície zameriava najmä na dve oblasti. Prvou je oblasť
represie so zameraním na úlohy v boji proti trestnej činnosti, najmä organizovanej a latentnej,
a druhá oblasť je zameraná na verejnosť ako jej služba, teda ako preventívna činnosť.
Na zmeny v kvalite a kvantite kriminality, ktoré nastali po roku 1989 bolo potrebné
reagovať aj v kriminálnej politike. Až do druhej polovice 20. storočia bol najdôležitejší
spôsob kontroly kriminality založený na trestnoprávnom postihu páchateľov. Keď niektoré
štáty
súčasne riešili niektoré sociálne problémy, akými sú chudoba, nezamestnanosť,
nevyhovujúce bývanie, alkoholizmus, úžerníctvo a iné problémy, ktoré sú považované za
determinanty kriminality, mnohokrát tak docieľovali aj preventívne účinky. Podobne aj
aktivity charitatívneho rázu, ak boli zameriavané na jednotlivcov, predstavovali
určité
začiatky prevencie.5
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Kultúrnu úroveň občanov, ako aj ekonomickú prosperitu nie je možné zvyšovať bez
efektívneho riešenia vnútorného poriadku a bezpečnosti. Základnou spoločenskou
objednávkou, očakávaním verejnosti a kategorickým imperatívom policajnej činnosti je
predovšetkým uspokojenie potreby bezpečnosti občanov a ich majetku.6 Ochrana života,
zdravia a majetku patrí medzi základné úlohy Policajného zboru.
Zásadné zmeny bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky zohľadňuje
bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 548
z 13. júla 2005. Cieľom bezpečnostnej stratégie SR je zaručiť požadovanú úroveň bezpečnosti
občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí. V predmetnom
dokumente sa uvádza, že Slovenská republika bude vytvárať podmienky na aktívnu účasť
občanov na realizácii bezpečnostnej politiky SR aj prostredníctvom vzdelávania
a informovania odbornej aj laickej verejnosti. Vláda bude venovať pozornosť aktívnej
informovanosti o vývoji bezpečnosti a bezpečnostného prostredia, o opatreniach na zaručenie
bezpečnosti občana a štátu s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti. 7 Môžem povedať, že
uvedené sa v súčasnosti v značnej miere napĺňa, je však potrebné zo strany občanov, ako aj
samotnej polície aktívnejšie identifikovať a vzájomne riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú
kvalitu života v komunite.
Vzťah dôvery a nedôvery medzi občanom a políciou súvisí so spoľahlivosťou
a nespoľahlivosťou plnenia úloh, ktoré sú stanovené v zákonoch a najmä zákonom
o Policajnom zbore.8 V rámci prevencie kriminality môže pôsobiť mnoho subjektov, medzi
ktorými má špecifické miesto polícia, ktorá je pri ochrane spoločnosti pred kriminalitou
nezastupiteľná. Na prevenciu vykonávanú Policajným zborom je pamätané aj v zákone
o Policajnom zbore, v ktorom je upravené, že Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v
rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Zastávam názor, že by bolo potrebné prehodnotiť
predmetné úlohy a konkretizovať ich najmä na úseku prevencie, kde by bolo podrobnejšie
stanovené, aké úlohy Policajný zbor plní v danej oblasti, ako aj presnejšie vymedzenie pojmu
„spolupôsobí“, pretože predmetné vymedzenie plnenia úloh nie je jednoznačné a v praxi môže
umožňovať rôzny výklad. Ide najmä o úlohu súvisiacu so spolupôsobením pri zabezpečovaní
verejného poriadku.
V návrhu zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý bol
vládou Slovenskej republiky schválený, sa prevenciou kriminality rozumie cieľavedomé,
plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú
alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom jej predchádzania,
potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti.
Ďalej sa kriminalitou rozumie trestný čin a inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré
je priestupkom alebo iným správnym deliktom, a za inú protispoločenskú
činnosť sa
považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí
negatívne na spoločnosť.
Pojem prevencia kriminality je konkrétnejšie vymedzený v navrhovanom zákone, a to
najmä tým, že zahrňuje komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky. Aj cieľ je formulovaný
konkrétnejšie a dá sa povedať odvážnejšie pri definícii prevencie kriminality v návrhu zákona,
ktorý chce kriminalite predchádzať, potláčať a zamedzovať ju v celom možnom rozsahu,
a nielen aspoň sčasti, ako to uvádza stránka Rady vlády pre prevenciu kriminality.
K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie a aj iných
sociálnopatologických javov. Prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené,
zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky
kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami
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pôsobenia aspoň sčasti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne
podporovať vytváranie podmienok antikriminogénnych. 9
V súčasnosti je zapojenie občanov do sociálno-preventívnych aktivít nedostatočné.
Stretávame sa s neochotou občanov vystúpiť a zakročiť proti vandalizmu, chuligánstvu,
rôznym formám násilia, organizovanej, ale aj pouličnej kriminalite, s neochotou svedčiť,
poskytovať odborné posudky, zúčastňovať sa na hlavnom pojednávaní a ďalších aktivitách
proti kriminalite. Veľký význam pri zvyšovaní aktivity a iniciatívy ľudí má dôvera občanov
v schopnosť bezpečnostných orgánov, prokuratúry a súdov včas odhaliť a spravodlivo
potrestať páchateľa, ako aj účinne chrániť obete zločinu.10
V prevencii kriminality má dominantné postavenie občianska spoločnosť a najmä jej
hodnoty, na ktorých je založená jej súdržnosť, spoločenská atmosféra, postoje k zákonom,
kvalita ľudských vzťahov. Tieto hodnoty dávajú kriminalite väčšie či menšie možnosti.
Občianska spoločnosť sa skladá z veľkého množstva komunít, ktorými sú mestá, obce,
obchodné spoločnosti, družstvá, spolky, kluby, cirkvi, školy, rodiny a pod.
Za vytvorenie právneho rámca pre prevenciu kriminality a represiu, za zabezpečenie
potrebných podmienok okrem vlády nesú zodpovednosť orgány miestnej úrovne, kde sú tieto
problémy vnímané a preciťované najbezprostrednejšie a kde je pocit ohrozenia bezpečnosti
každodennou skutočnosťou.
Realizáciou koncepcie a prístupov, ktoré sa zaoberajú líniami prevencie kriminality
podrobne, vrátane alternatívnych trestov, obecnej a mestskej polície, podpory občianskeho
vzdelávania, zaoberania sa výskumom, komunikáciou a koordináciou programov rôznych
subjektov je poverená predovšetkým miestna samospráva.
Za riešenie prevencie kriminality musí niesť spoločnú zodpovednosť viacero
zainteresovaných a príslušných subjektov. Každodenné konflikty by nemali riešiť len polícia
a súdy, ale viacero útvarov, ktoré je potrebné podporovať. Tieto môžu združovať napríklad
zástupcov verejnej správy, politikov, súkromného a dobrovoľného sektora, médií, školstva,
polície, miestnych obyvateľov, úradov sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva.11
Spolupráca medzi rôznymi subjektmi s rôznou príslušnosťou, medzi ktoré patria najmä
polícia, prokuratúra, súdy, orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, združenia občanov,
ako aj obyvatelia žijúci v danej lokalite, v súčasnosti nie je veľmi rozvinutá. Ich tendencia je
konať samostatne, nezávisle a podľa vlastných pravidiel. Vzájomná spolupráca je odďaľovaná
v značnej miere aj preto, že jednotlivé subjekty by mali právo nahliadať do výkonu právomocí
a výsledkov činností , čo vyvoláva určitú nevôľu.
Policajná práca sa v poslednom období orientuje aj na komunitu, a to v rámci
Community policing. Ide o policajnú činnosť, ktorá sa podriaďuje potrebám komunity, obce,
je zameraná na komunikáciu medzi políciou a spoločnosťou a na partnerstvo medzi
formálnymi a neformálnymi inštitúciami na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti
i na úseku prevencie.
Poslaním uvedeného programu je, aby polícia zameriavala svoju činnosť nielen
represívne, ale aj preventívne a plnila svoje úlohy podľa aktuálnych potrieb a v spolupráci so
samosprávou komunity a občianskym združením. Ide vlastne o zavedenie zásady územnej
zodpovednosti jednotlivých policajtov zaradených v službe poriadkovej polície, ktorí by mali
byť čo najlepšie oboznámení so svojím územným obvodom a s ľuďmi v ňom pracujúcimi
a žijúcimi. Snahou a cieľom je odstránenie nedôvery riadnych občanov k polícii.
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Doterajšie zahraničné skúsenosti z projektov
spoločnosti možno zhrnúť do nasledovných záverov:12

približovania

polície

občianskej

1. priority policajnej práce v oblasti služby poriadkovej polície by mala určovať
komunita – obec a táto by ju mala hodnotiť,
2. doplniť náplň služby poriadkovej polície vytvorením peších hliadok nadväzujúcich
kontakty s občanmi,
3. zamerať iniciatívu na ďalšie služby, ako je práca s obeťami trestných činov,
4. organizovať susedskú výpomoc na úseku prevencie pouličnej kriminality a vlámaní do
objektov,
5. organizovať prednášky a „dni otvorených dverí“,
6. do služieb polície prijať príslušníkov národnostných menšín, ktoré tvoria vlastné
komunity,
7. vytvárať integračné systémy – polícia štátna, obecná, súkromné bezpečnostné
agentúry, hasiči a iné.
Policajný zbor v spolupráci s holandskou políciou realizoval program MATRA II,
ktorého cieľom je zlepšenie vzťahov medzi políciou a verejnosťou. Program Matra II mal
prispieť k vytvoreniu systému preventívnych projektov príslušníkov Policajného zboru.
Príslušníci Policajného zboru sa v rámci projektu MATRA II zúčastňovali na rôznych
seminároch a poradách s holandskými expertmi. Po absolvovaní ďalších školení príslušníci
Policajného zboru ako policajní špecialisti pre prácu s komunitami v rámci projektu
policajných špecialistov pre prácu s komunitami v miestnej pôsobnosti vybraných útvarov
vykonávajú najmä dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a riešenie drobných sporov
v rómskej komunite, ktoré dosiahli intenzitu priestupku. Počas pôsobenia v komunite sa na
pravidelných stretnutiach s členmi komunity a všetkými zainteresovanými terénnymi
sociálnymi pracovníkmi územnej samosprávy, štátnej správy a pracovníkov mimovládnych
organizácií analyzujú situácie a problémy vedúce k protiprávnemu konaniu príslušníkov
komunity a hľadajú optimálne postupy riešenia problémov. Uvedený projekt, ktorý je
v súčasnosti v realizačnej fáze, priniesol množstvo nadštandardných služieb aj pre obyvateľov
komunít. Títo vedia, že sa v prípade potreby so svojimi problémami môžu obrátiť na policajta,
ktorého poznajú a o ktorom vedia, že im poskytne odbornú pomoc. Občania zas svojmu
policajtovi poskytujú informácie a poznatky, ktoré prispievajú k objasneniu priestupkov
a trestných činov. V spolupráci s miestnou samosprávou sa zúčastňujú na tvorbe
a uskutočňovaní projektov.13
Ani polícia, ani miestne orgány nemôžu realizovať koncepciu prevencie kriminality
bez vzájomnej aktívnej spolupráce. Spolupráca môže byť zameraná na určenie alebo
navrhnutie trás, úsekov a časového harmonogramu vykonávania služby v rámci hliadkovej
a pochôdzkovej služby, poskytovanie poradenskej služby, ktorej cieľom by bolo obmedzenie
podmienok a príčin na páchanie kriminality. Toto je úlohou nielen štátnej polície, ale aj
mestskej polície. Miestne orgány by mali akceptovať, že priama činnosť uniformovaných
policajtov je vnímaná verejnosťou ako najlepšia policajná metóda na predchádzanie
kriminalite, ako aj ostatnej protispoločenskej činnosti.
Policajný zbor sa podieľa na zabezpečovaní a realizácii úloh vyplývajúcich
z koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Činnosť Policajného
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zboru na úseku prevencie je zameraná dvomi smermi, jednak smerom dovnútra Policajného
zboru, jednak smerom k občanom.
Činnosť príslušníkov Policajného zboru ako celku je pod neustálou kontrolou a je
občanmi intenzívne vnímaná, posudzovaná a hodnotená. Príslušníci Policajného zboru sú
vnímaní a hodnotení z hľadiska svojej profesionálnej roly, vo forme požiadaviek, očakávaní
a návrhov, ako by sa mal príslušník Policajného zboru správať a konať. V danej skutočnosti je
potrebné poukázať a vedieť, aké sú požiadavky, či sú reálne, alebo nereálne, zákonné alebo
protizákonné a pod. a ako sú realizované samotnými príslušníkmi Policajného zboru. 14
Poznanie príčin a podmienok páchania trestnej činnosti je predpokladom na to, aby jej
Policajný zbor pôsobením na uvedené javy v nasledujúcom období cieľavedome predchádzal.
Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení považuje prevenciu za základ
trestnej politiky štátu.
Policajný zbor spolupracuje v oblasti prevencie kriminality okrem organizačných
celkov rezortu ministerstva vnútra aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
s inštitúciami miestnej štátnej správy (napr. v rámci projektov pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti) a samosprávy, s mestskými a obecnými políciami. Spolupráca je
rozvíjaná aj s organizáciami tretieho sektora a so zahraničnými políciami. Okrem uvedených
inštitúcií spolupracuje Policajný zbor s poradnými orgánmi vlády Slovenskej republiky, a to
s Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a s Výborom ministrov vlády
Slovenskej republiky pre kontrolu drog a drogových závislostí. Spolupráca s orgánmi tretieho
sektora a inštitúciami miestnej štátnej správy prebieha na centrálnej úrovni v rámci Prezídia
Policajného zboru, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni.15
Druhy, spôsoby, ako aj zvýšený nárast kriminality si vyžaduje intenzívnejšiu podporu
polície, ktorá je potrebná na to, aby polícia, prokuratúra a súdy mohli efektívne vykonávať
svoju činnosť a plniť vymedzené úlohy a svoje poslanie. Získanie podnetov a informácií
o trestnej činnosti si vyžaduje dobrú spoluprácu polície s verejnosťou. Hlavným faktorom
ovplyvňujúcim vzťah verejnosti k polícii je kvalita každodenného styku. Pretože postoj
verejnosti voči polícii je v bezpečnostnej praxi veľmi významný, je potrebné vykonávať jeho
pravidelné hodnotenie. Hodnotiť ho je možné z rôznych hľadísk a ukazovateľov, ale
významné je hodnotenie na základe poznania postojov občanov, postojov rôznych vplyvných
skupín, komunít, ako aj etnických náboženských a sociálno-ekonomických zoskupení voči
polícii.16
Verejnosť na miestnej úrovni by sa mala podieľať na realizácii boja proti kriminalite
a na preventívnych aktivitách. Táto spolupráca by mala miestnym orgánom umožniť reagovať
na ich potreby a zlepšenie poskytovania služieb, pomôcť zvýšiť dôveru verejnosti, znížiť
kriminalitu a prispieť ku skvalitneniu života. Pri činnosti komunity je účasť obyvateľov
základnou súčasťou a podmienkou na riešenie problémov komunít, spočívajúca
v každodennej práci policajtov v komunite.
Práca a činnosť polície smerovaná v prospech verejnosti môže byť prostriedkom na
zlepšovanie vzťahov medzi políciou a komunitou a cestou k získaniu verejnej podpory. Čím
viac je polícia považovaná za súčasť komunity, tým lepšie sú výsledky, a to najmä v oblasti
prevencie, čo v konečnom dôsledku zvyšuje dôveru občanov k polícii.
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Summary
Author characterises the activity of the police and their focus not only on the
repression but on prevention as well. He describes the tendency of the police in the last
decades. He points out a current modification of prevention, act on prevention and other
illegal action adopted by the Slovak government, as well as possibilities to enhance the cooperation on the local level. Moreover, the author mentions current tendency of the Police
force activities for the public benefit also within community activities of the police. Police
activities should adapt to the needs of a given community predominantly for maintaining the
safety.
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