
Titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, poštové smerovacie číslo, obec 

Ministerstvo vnútra SR

Prezídium Policajného zboru

Národná kriminálna agentúra

Národná protikorupčná jednotka
expozitúra Bratislava

Račianska 45

812 72 Bratislava

ČVS: ....................................

V Bratislave, dňa 28. júna 2010

VEC: ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE POSTUPU POLICAJTA
Týmto podaním  žiadam o preskúmanie postupu policajta ...................................
v zmysle § 210 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný
poriadok“) v konaní vedenom Národnou kriminálnou agentúrou, Národnou
protikorupčnou jednotkou, expozitúrou Bratislava pod ČVS: ..........................  z nižšie
uvedených dôvodov.

Dňa 11. apríla 2010 bolo osobne v podateľni Národnej kriminálnej agentúry, Národnej
protikorupčnej jednotky, expozitúra Bratislava podané trestné oznámenie.

Dôkaz: kópia trestného oznámenia s potvrdením o jeho prijatí

Podľa ust. § 196 ods. 2 prvá veta Trestného poriadku: 
„Ak prokurátor alebo policajt po prijatí trestného oznámenia zistí, že je potrebné ho
doplniť, doplnenie vykoná výsluchom oznamovateľa alebo poškodeného alebo
vyžiadaním písomných podkladov od oznamovateľa alebo od inej osoby alebo
orgánu príslušný prokurátor alebo príslušný policajt tak, aby mohol rozhodnúť podľa §
197 alebo § 199 v   lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia  .“

Do hlavičky žiadosti o preskúmanie postupu policajta je potrebné uviesť presnú
identifikáciu žiadateľa. Okruh osôb, ktoré môžu žiadať preskúmanie postupu policajta je
zákonom obmedzený. Žiadosť môže podať len osoba, proti ktorej sa konanie vedie,
poškodený a zúčastnená osoba.

Adresáta žiadosti o preskúmania postupu
policajta je potrebné určiť podľa toho, ktorý
orgán v danej trestnej veci koná. 
Policajt žiadosť bez meškania predloží
dozorujúcemu prokurátorovi.

Pre ident ifikáciu konania s lúži čís lo
vyšetrovacie spisu (ČVS), ktoré je uvedené
na každom rozhodnutí vyšetrovateľa. 
V prípade, ak vec zatiaľ nemá pridelené číslo,
je možné trestnú vec identifikovať dňom
a miestom podania trestného oznámenia.

Každé podanie musí byť označené
miestom a dňom jeho spísania.

Úvodom žiadosti o preskúmanie postupu policajta je potrebné uviesť hodnosť, meno
a priezvisko policajta, ktorý trestnú vec vybavuje, ďalej útvar, v ktorom policajt pôsobí
a číslo vyšetrovacieho spisu, pod ktorým je konanie vedené.

Ďalej je potrebné v žiadosti prehľadne a vecne zhrnúť okolnosti podstatné pre žiadosť
o preskúmanie policajta. Žiadosť sa môže týkať napríklad nevybavenia trestného
oznámenia v lehote, prieťahov v konaní (zavinených, ale aj nezavinených policajtom),
neumožnenie nahliadnuť do spisu, vydanie rozhodnutia policajtom, ktoré bolo vydané
v rozpore so zákonom alebo nevydanie rozhodnutia, ktoré podľa zákona policajt vydať
mal a pod.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20170101#paragraf-199
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20170101#paragraf-197
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20170101#paragraf-197


Do dnešného dňa (viac ako 2 mesiace od môjho podania) mi nebolo doručené žiadne
rozhodnutie policajta ohľadom môjho podania zo dňa 11. apríla 2010. Pritom v zmysle
vyššie citovaného ustanovenia Trestného poriadku je policajt povinný po prijatí
trestného oznámenia rozhodnúť do 30 dní od prijatia trestného oznámenia. 

Z uvedeného dôvodu považujem postup policajta za nesprávny, a preto žiadam
postup policajta bezodkladne preskúmať prokurátorom a dosiahnuť odstránenie
prieťahov v konaní.

...................................................
Titul, meno a priezvisko oznamovateľa

Zoznam príloh:
1. Kópia podania zo dňa 11. apríla 2010

Žiadosť o preskúmanie policajta nie je obmedzená lehotou a možno ju podať aj
opakovane.
Prokurátor si zadováži potrebné podklady a preverí postup policajta s ohľadom na to, či
sa v konaní vyskytujú prieťahy alebo iné nedostatky. Tieto odstráni on sám alebo dá na
ich odstránenie pokyn policajtovi.
Prokurátor oprávnenú osobu písomne upovedomí o výsledku preskúmania a o tom, aké
opatrenia boli urobené v záujme nápravy zistených nedostatkov.

Podanie musí obsahovať podpis osoby,
ktorá ho robí.

V žiadosti o preskúmanie postupu policajta uvedieme, akým konaním bol policajtom
porušený zákon. V tomto prípade išlo o nedodržanie lehoty policajtom na rozhodnutie o
prijatom trestnom oznámení (prieťahy v konaní).
Iné príklady porušenia zákona môžu spočívať v nedodržaní procesných práv (napr.
neumožnenie nahliadnuť do spisu), prípadne v nevykonaní navrhovaných dôkazov
policajtom.

Na záver podania je vhodné uviesť zoznam
príloh a jednotlivé prílohy očíslovať.

V žiadosti o preskúmanie postupu policajta je vhodné citovať ustanovenie zákona, ktoré
bolo policajtom v konaní porušené. Uvádzame základné zásady, ktorými sa musí riadiť
vyšetrovanie. Nakoľko vyšetrovanie zasahuje do práv podozrivého, dôraz sa kladie na
dodržiavanie práv podozrivej osoby:
- Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať
len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba
rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku)
- Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o
ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie.
Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany.
Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace
proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch
vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. (§ 2 ods. 10
Trestného poriadku)
- Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom
podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých
okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány
činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán. (§ 2 ods. 12 Trestného poriadku)
- Orgány činné v trestnom konaní a súd spolupracujú so záujmovými združeniami
občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie. (§ 2 ods. 13 Trestného poriadku)
- Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poškodený, zúčastnená osoba
alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na
tlmočníka a prekladateľa. (§ 2 ods. 20 Trestného poriadku)
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