SPOLOČNÉ KONTAKTNÉ PRACOVISKÁ
Loffler Boris1
Abstrakt : Práca obsahuje charakteristiku normatívnych zmien týkajúcich sa činnosti
hraničnej polície, ktorá spočíva v zrušení, zriadení a zmene územnej pôsobnosti určených
základných útvarov Policajného zboru a v zmene a doplnení normatívnej úpravy o dislokácii ,
typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov PZ . Autor rozoberá problematiku
medzinárodnej policajnej spolupráce vykonávanej prostredníctvom spoločných kontaktných
pracovísk . Článok charakterizuje službu na spoločnom kontaktnom pracovisku ako jednu
z organizačno-taktických foriem činnosti obvodných oddelení PZ. Ozrejmuje čitateľovi
základy dislokácie , typizácie a systemizácie obvodného oddelenia ako základného útvaru
služby poriadkovej polície Rozoberá konkrétne úlohy plnené spoločným kontaktným
pracoviskom a úlohy staršieho referenta kontaktného pracoviska, ako aj požiadavky na jeho
funkciu.
Pôvodná normatívna úprava upravujúca činnosť oddelení hraničnej polície 2
Policajného zboru obsiahnutá v Nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky č. 80/2007
bola zmenená a nahradená Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 55/2008,
ktorého obsahom bolo zrušenie 3, zriadenie a zmena územnej pôsobnosti určených základných
útvarov Policajného zboru ako aj zmena a doplnenie nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov
Policajného zboru .
Na zabezpečenie jednotného plnenia úloh príslušníkmi Policajného zboru služby
poriadkovej polície Policajného zboru a základných útvarov služby poriadkovej polície
Policajného zboru bolo stanovené v nariadení P PZ č.17/2008, že základným útvarom
Policajného zboru sa rozumie:
1/ obvodné oddelenie Policajného zboru,
2/ pohotovostná motorizovaná jednotka Policajného zboru
Základný útvar plní v určených územných obvodoch úlohy v rozsahu ustanovenom
nariadením prezidenta PZ č. 17/2008 o činnosti základných útvarov.4 Zásady a postup pri
zriaďovaní základného útvaru upravujú príslušné interné akty riadenia.
Obvodné oddelenie policajného zboru je základným útvarom Policajného zboru . Zriaďuje sa
na výkon policajnej služby, ktorá v najväčšej miere približuje Policajný zbor verejnosti.
Z tohto dôvodu majú OO PZ podstatný význam a v mnohom kvalita ich činností ovplyvňuje
aj verejnú mienku. Možno tiež uviesť, že i napriek vytváraniu obecných polícií má stále
dominantné postavenie pri dosahovaní celkovej kvality verejného poriadku, ako i plnení
ďalších dôležitých úloh. Pre bližšiu charakteristiku OO PZ je potrebné poukázať na základné
termíny, ktoré sa na tento subjekt verejno-poriadkovej činnosti viažu.
JUDr. Loffler Boris, Katedra policajných služieb
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Sídlo OO PZ 5 je miesto, kde je OO PZ situované. Ide o obec, mesto, resp. to môže byť i časť
mesta. Môže byť určené niekoľkými spôsobmi, pričom konkrétny spôsob sa vyberá
v závislosti od konkrétneho teritória, kde sa má OO PZ zriadiť. V prvom prípade možno sídlo
OO PZ určiť tak aby zodpovedalo sídlu obvodného úradu. V druhom prípade sa sídlo OO PZ
určuje tak, aby bolo v najväčšej obci, ktorá tvorí centrum spádovej oblasti, napríklad obec
v ktorej sa stretávajú najvýznamnejšie siete, dopravné trasy, obchodné siete, zdroje
pracovných príležitostí, atď. V treťom môže byť za sídlo OO PZ určené aj také miesto,
v ktorom si to vyžaduje plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou významných častí územia
blízkosť štátnej hranice, významných objektov, alebo ak to vyžaduje rozsah kultúrneho života
či rekreačného ruchu. Určovanie sídla OO PZ úzko súvisí s faktormi, ktoré sa hodnotia pri
dislokácii OO PZ. Dislokácia OO PZ spočíva v určení čo najlepšieho umiestnenia OO PZ
v určenom teritóriu. Má rozhodujúci vplyv na efektívnosť a účinnosť ochrany bezpečnosti
a verejného poriadku. Dislokácia je určovaná na základe celkového stavu situácie, ktorá
vyjadruje kvalitu bezpečnosti a verejného poriadku. Pri určovaní dislokácie sú hodnotené
viaceré významné faktory Možno uviesť, napríklad: demografická a ekonomicko-politická
charakteristika teritória, špecifiká teritória / napr. strediská politického, kultúrneho života,
cudzineckého ruchu, hraničné oblasti/.
Systemizácia, predstavuje usporiadanie, resp. zatriedenie policajtov, ktorí sú na OO PZ
zaradení. Policajti sú na OO PZ ustanovení do funkcií / napr. referent hliadkovej služby
referent s územnou a objektovou zodpovednosťou, referent spoločného kontaktného
pracoviska / celkový počet miest, plánovaný stav a súčasne i predpokladané funkcie sa
vyjadruje ako, funkčné miesta policajtov a zamestnancov systemizované v tabuľkách zloženia
a počtov .
Typizácia OO PZ sa vzťahuje na počet policajtov konkrétneho OO PZ. Určuje sa
v priamej závislosti na faktoroch, podmienkach a okolnostiach, ktoré sú určujúce pre
dislokáciu ako aj určenie sídla a územného obvodu OO PZ. Počet miest, ktorý môže byť na
OO PZ stanovený, je z pohľadu typizácie OO PZ limitovaný dvomi hranicami. Ide o spodnú
hranicu, ktorá určuje najmenší počet miest pre konkrétny typ OO PZ, to platí pre oba
rozoznávané typy OO PZ. V druhom prípade ide o hornú hranicu, ktorá určuje maximálny
počet miest pre konkrétny typ OO PZ. Táto horná hranica nie je pevne stanovená len pre OO
PZ prvého typu. V rámci typizácie OO PZ rozlišujeme či ide o OO PZ :
a)

I. typu s počtom 31 a viac miest policajtov,

b) II. typu s počtom 12 až 30 miest policajtov.
V rámci typizácie môže v závislosti na podstatnej zmene kvality verejno-poriadkovej situácie
či organizačných zmien dochádzať ku zmenám , tak ako aj rušeniu pôvodných či zriaďovaniu
nových OO PZ.
Obvodné oddelenie PZ plní úlohy najmä na úseku
 ochrany verejného poriadku,
 boja proti trestnej činnosti,
 zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 dokladov a evidencií,
 odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov,
CUĽBA Martin, KLAČAN Marián, Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného
oddelenia PZ, s.70
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trestného konania,
kontroly v rámci pohraničného územia,
správy štátnej hranice,
kontroly vnútorných hraníc pri ich dočasnom obnovení.

Pohotovostná motorizovaná jednotka plní úlohy najmä na úseku
 ochrany verejného poriadku,
 boja proti trestnej činnosti,
 zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 odhaľovania a oznamovania priestupkov, zisťovania ich páchateľov a prejednávania
priestupkov v blokovom konaní,
 trestného konania,
 kontroly v rámci pohraničného územia
 kontroly vnútorných hraníc pri ich dočasnom obnovení
Úlohy pri vykonávaní kontroly v rámci pohraničného územia6
Základný útvar pri vykonávaní kontroly v rámci pohraničného územia plní najmä
nasledujúce úlohy:
 predchádza cezhraničnej trestnej činnosti,
 na určených obvodných oddeleniach zabezpečuje odovzdávanie cudzincov a
preberanie občanov Slovenskej republiky a cudzincov od príslušných orgánov cudzích
štátov a zabezpečuje ich odovzdávanie príslušným orgánom Slovenskej republiky,
 vykonáva spoločný výkon služby s príslušnými orgánmi susedného štátu,
 vykonáva cezhraničné prenasledovanie,
 spolupôsobí pri vykonávaní dozoru nad režimom na hraničných vodných tokoch s
príslušným orgánom štátnej správy.
Úlohy pri správe štátnej hranice, obvodné oddelenie pri správe štátnej hranice najmä:
 kontroluje neporušenosť vyznačenia a pomocného značenia priebehu štátnej hranice
najmenej jedenkrát štvrťročne, s výnimkou obdobia, keď kontrolu nie je možné
vykonať v dôsledku vysokej snehovej pokrývky, záplav a iných mimoriadnych
udalostí,
 zistené porušenia prešetruje, spracováva k nim dokumentáciu a oznamuje ich odboru
správy štátnych hraníc sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky,
 podieľa sa na plnení ďalších úloh správy štátnej hranice v rozsahu ustanovenom
osobitným predpisom.
Obvodné oddelenie nie je oprávnené osadzovať vyvrátené hraničné znaky alebo
narovnávať naklonené alebo uvoľnené hraničné znaky.
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Úlohy pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc
Obvodné oddelenie pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc spolupôsobí
v súčinnosti so službou cudzineckej polície Policajného zboru najmä pri vykonávaní
hraničných kontrol podľa osobitného predpisu, pričom
 kontroluje splnenie podmienok vstupu na územie Slovenskej republiky a vycestovania
z územia Slovenskej republiky osobami, kontroluje pravosť a platnosť cestovných
dokladov,
 vykonáva prehliadku osoby, batožiny a dopravného prostriedku,
 vykonáva previerku osôb a vozidiel prekračujúcich štátnu hranicu v príslušných
evidenciách,
 kontroluje dodržiavanie podmienok dovozu, prevozu, vývozu zbraní a streliva
a odoberá zbrojné sprievodné listy,
 zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v priestore vykonávania hraničnej
kontroly, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie.
Obvodné oddelenie vykonáva hraničný dozor podľa osobitného predpisu, pričom
 predchádza, odhaľuje a zabraňuje nedovolenému prekročeniu štátnej hranice osobami,
dopravnými prostriedkami a nedovolenej preprave tovaru cez štátnu hranicu mimo
priestor vykonávania hraničnej kontroly,
 spolupracuje vo vymedzenom rozsahu s pohraničnými orgánmi susedného štátu,
 vykonáva hraničnú kontrolu občanov zmluvných strán, ktorí prekračujú štátnu
hranicu
 v rámci malého pohraničného styku na turistických chodníkoch alebo mimo miesta
 vykonávania hraničnej kontroly.
.
Formy služobnej činnosti obvodného oddelenia, ktorými sa na plnenia jednotlivé úlohy sú :
 stála služba,
 hliadková služba,
 obchôdzková služba,
 služba na spoločnom kontaktnom pracovisku,
 hlásna služba,
 administratívne práce,
 ostatná služobná činnosť.
Formy služobnej činnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky na plnenie úloh podľa tohto
nariadenia sú :
 hliadková služba,
 hlásna služba,
 administratívne práce,
 ostatná služobná činnosť.

Služba na spoločnom kontaktnom pracovisku
Služba na spoločnom kontaktnom pracovisku plní úlohy podľa medzinárodnej dohody. Je
vykonávaná nepretržite v 12-hodinových zmenách.
Službu na spoločnom kontaktnom pracovisku vykonáva spravidla starší referent kontaktného
pracoviska v rovnošate, vyzbrojený pištoľou s určeným počtom nábojov, ak medzinárodná
dohoda neustanovuje inak. Ak to bezpečnostná situácia vyžaduje, riaditeľ rozhodne o ďalšej
výzbroji, prípadne výstroji.

















Na spoločnom kontaktnom pracovisku policajt najmä 7
spracováva písomnú dokumentáciu súvisiacu s výkonom služby,
podieľa sa na rozhodovaní pri plnení úloh vyplývajúcich z readmisných dohôd,
zabezpečuje včasnosť a úplnosť poskytnutých informácií na základe žiadostí
zmluvného štátu,
podieľa sa v potrebnom rozsahu na koordinácii spoločných policajných akcií a na
koordinácii spoločného výkonu služby s príslušnými pohraničnými orgánmi
susedného štátu,
zisťuje a overuje údaje o majiteľoch vozidiel, plavidiel a lietadiel, o držiteľoch
vodičských preukazov, oprávnení na vedenie lodí ako aj o iných oprávneniach pokiaľ
sú o nich vedené evidencie, o miestach pobytu osôb, druhu a oprávnenosti pobytu,
majiteľoch telefonických pripojení a technických údajov s nimi súvisiacich,
o držiteľoch zbraní a streliva,
zabezpečuje pátranie po hľadaných osobách a veciach,
preveruje pravosť a získava informácie k dokumentom,
poskytuje informácie o pôvode vecí, napríklad zbraní, vozidiel a plavidiel,
spolupracuje pri cezhraničnom prenasledovaní,
podieľa sa na riešení incidentov na štátnej hranici,
zabezpečuje výmenu štatistických údajov o nelegálnej migrácii a prevádzačstve,
poskytuje ďalšie policajné informácie v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom,
pripravuje podklady pre spracovanie spoločných situačných správ zmluvných strán,
zúčastňuje sa vyhlásených spoločných bezpečnostných akcií.

Policajti obvodného oddelenia pri výkone služby na spoločnom kontaktnom
pracovisku sú metodicky riadení úradom medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia
Policajného zboru.
Nariadenie prezidenta policajného zboru o medzinárodnej spolupráci vykonávanej
prostredníctvom spoločných kontaktných pracovísk upravuje úlohy a činnosť spoločného
kontaktného pracoviska a postup útvarov pri výmene informácií prostredníctvom spoločného
kontaktného pracoviska, ktoré je zriadené a pôsobí na základe medzinárodných zmlúv a
medzinárodných dohôd.
Za činnosť spoločného kontaktného pracoviska zodpovedá riaditeľ krajského riaditeľstva
Policajného zboru, v ktorého územnej pôsobnosti je spoločné kontaktné pracovisko zriadené.
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru je metodickým
orgánom, ktorý metodicky riadi policajtov spoločného kontaktného pracoviska.
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Pre pochopenie nižšie uvedenej problematiky je nevyhnutné ozrejmenie základných
termínov , ktoré sú obsiahnuté v nasledujúcom texte


štátnou hranicou sa rozumie plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami
po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor,
priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého
druhu od území susedných štátov,



spoločným kontaktným pracoviskom
je pracovisko, zriadené na základe
medzinárodnej zmluvy, alebo medzinárodnej dohody so susedným štátom v blízkosti
štátnej hranice na území Slovenskej republiky alebo príslušného susedného štátu
s cieľom zjednodušenia a urýchlenia výmeny informácií, podpory a prípadnej
koordinácie cezhraničnej a medzinárodnej policajnej spolupráce,



koordinátorom slovenskej časti spoločného kontaktného pracoviska je starší referent
kontaktný pracovník, ktorý koordinuje a vykonáva službu na spoločnom kontaktnom
pracovisku,



policajtom na spoločnom kontaktnom pracovisku je policajt zaradený do funkcie starší
referent kontaktný pracovník a policajt vykonávajúci službu na spoločnom
kontaktnom pracovisku,



medzinárodnou policajnou spoluprácou rozumieme súhrn činností vykonávaný
s cieľom plniť úlohy Policajného zboru, na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov, medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská
republika viazaná,. alebo rozhodnutí orgánov medzinárodných organizácií alebo
integračných zoskupení, ktorých je Slovenská republika členom ako aj interných aktov
riadenia ak je na ich plnenie potrebný kontakt so zahraničným partnerom a nemajú
charakter právnej pomoci v trestných veciach,



cezhraničnou policajnou spoluprácou chápeme činnosť na vykonanie ktorej
je potrebný kontakt s príslušným orgánom susedného štátu,



schengenským priestorom je územie štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi
Schengenského dohovoru a medzi ktorými nie sú vykonávané kontroly osôb a tovaru
na spoločných hraniciach,



bezpečnosťou spoločne chráneného územia chápeme zabezpečenie Schengenským
informačným systémom, harmonizovanými pravidlami pre ochranu vonkajšej hranice
a úzkou spoluprácou zmluvných štátov v ostatných príslušných oblastiach,



zmluvnou stranou je susedný, alebo iný štát, s ktorým má Slovenská republika
zmluvne upravenú policajnú spoluprácu, alebo ktorý je členom schengenského
priestoru.

Cieľom činnosti spoločného kontaktného pracoviska je podpora a rozvoj cezhraničnej
a medzinárodnej policajnej spolupráce na účely predchádzania a riešenia hrozieb na úseku
bezpečnosti a verejného poriadku.
Úlohy spoločného kontaktného pracoviska sú


zabezpečenie nepretržitého kontaktu s príslušnými orgánmi zmluvných strán,



zabezpečenie výmeny informácií týkajúcich sa služobných činností zmluvných strán,



zabezpečenie vzájomnej informovanosti o zmenách v zákonodarstve štátu,



poskytovanie pomoci a spolupráce pri organizácii spoločných policajných akcií,



vypracúvanie podkladov pre spoločné situačné správy,



spolupôsobenie
pri
spoločných
cezhraničného prenasledovania,



spolupôsobenie pri zjednodušení, urýchlení a koordinácii hraničnej kontroly pri
dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc, spolupôsobenie pri mimoriadnych
udalostiach cezhraničného charakteru,




spolupodieľanie sa na vzdelávaní v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce,
plnenie stanovených úloh pri realizácii readmisných dohôd, pri vykonávaní extradícií
a vydávaní osôb.

cezhraničných

operáciách

vrátane

Ak príslušná medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda obsahuje väčší rozsah
úloh, ako určuje toto nariadenie, plní spoločné kontaktné pracovisko aj úlohy obsiahnuté
v tejto medzinárodnej zmluve alebo medzinárodnej dohode.
Umiestnenie spoločných kontaktných pracovísk8
Spoločné kontaktné pracoviská zriadené na základe medzinárodných zmlúv a
medzinárodných dohôd so susednými štátmi sú :
na hranici s Poľskou republikou
 spoločné kontaktné pracovisko Barwinek - Vyšný Komárnik na území Poľskej
republiky v pôsobnosti operačného odboru Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Prešove,


spoločné kontaktné pracovisko Trstená - Chyžne na území Slovenskej republiky
v pôsobnosti vnútorného odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline,

na hranici s Maďarskou republikou


spoločné kontaktné pracovisko Rajka - Čuňovo na území Maďarskej republiky
v pôsobnosti operačného odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave,



spoločné kontaktné pracovisko Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat na území
Slovenskej republiky v pôsobnosti vnútorného odboru Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej Bystrici,



spoločné kontaktné pracovisko Sátoraljaujhély - Slovenské Nové Mesto na území
Maďarskej republiky v pôsobnosti operačného odboru Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Košiciach,

na hranici s Rakúskou spolkovou republikou
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spoločné kontaktné pracovisko Jarovce - Kittsee na území Slovenskej republiky
v pôsobnosti operačného odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave,

na hranici s Českou republikou


úlohy spoločného kontaktného pracoviska vykonávajú operačné strediská
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Trenčíne a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Zásadná zmena charakteru spoločného
kontaktného
pracoviska,
rozsahu
jeho hlavných úloh, zriadenie nového, presťahovanie alebo zrušenie jestvujúceho je možné
na základe medzinárodnej dohody s príslušným susedným štátom.
Pôsobnosť spoločného kontaktného pracoviska sa prednostne
na príslušný úsek štátnej hranice so susedným štátom a územie k nemu priľahlé.

vzťahuje

Spoločné kontaktné pracovisko poskytuje informácie z informačných systémov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vybavuje


žiadosti útvarov krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev
Policajného zboru adresované útvarom susedného štátu,



v nevyhnutných prípadoch, napríklad v prípade ohrozenia z omeškania, keď nie je
možné zaslať žiadosť cez úrad, žiadosti útvarov krajských riaditeľstiev Policajného
zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru adresované centrálnym útvarom
susedného štátu,



žiadosti centrálnych a líniovo riadených útvarov adresované útvarom susedného
štátu,



v nevyhnutných prípadoch žiadosti centrálnych a líniovo riadených útvarov
adresované centrálnym útvarom susedného štátu a opačne,



podľa potreby žiadosti policajných útvarov z iných členských štátov Európskej
únie,
o čom písomne informuje úrad



žiadosti z krajín mimo Európskej únie tak, že ich odstupuje na vybavenie úradu.

V prípade žiadosti o poskytnutie informácie z medzinárodných informačných systémov,
odstupuje tieto na vybavenie príslušnému úradu.
Komunikačné prostriedky a prístup do informačných systémov
Jednotlivé útvary a spoločné kontaktné pracoviská na vybavovanie žiadostí používajú


elektronickú komunikáciu prostredníctvom počítačovej siete Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky,



faxové spojenie,



telefonické spojenie,



inú bezpečnú formu, napríklad kuriér.

Komunikácia so zahraničným
ak nie je ustanovené inak.

partnerom

je

vykonávaná

v písomnej

forme,

Po zavedení spoločných kontaktných pracovísk do elektronického registratúrneho
a komunikačného systému úradu je hlavnou formou komunikácie tento systém.
Spoločné kontaktné pracovisko musí mať zabezpečený prístup do informačných
systémov. Každý policajt zaradený na tomto pracovisku do piatich pracovných dní od
zaradenia požiada gestora o prístupové práva do informačných systémov.
Spoločné kontaktné pracovisko musí mať zabezpečený elektronický prístup k všeobecne
záväzným právnym predpisom a verejným informáciám
Vybavovanie žiadosti9
Spoločné kontaktné pracovisko koná samostatne na základe žiadosti a vo veciach, ktoré
patria do jeho vecnej pôsobnosti podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy, medzinárodnej
dohody a tohto nariadenia.
Žiadosť sa spoločnému kontaktnému pracovisku zasiela písomne (faxom,
e-mailom) v slovenskom jazyku, v naliehavých prípadoch telefonicky s následným písomným
potvrdením. Získanú informáciu spoločné kontaktné pracovisko zašle žiadajúcemu útvaru
preloženú do slovenského jazyka, alebo informuje žiadateľa o inom spôsobe vybavenia
žiadosti. Žiadosť a odpoveď na žiadosť obsahuje hodnosť, meno, priezvisko, zaradenie
a kontaktné údaje spracovateľa.
Spoločné kontaktné pracovisko
a vybavených žiadostí

vedie

štatistický

prehľad všetkých

doručených

Spoločné kontaktné pracovisko predkladá mesačne do piateho dňa nasledujúceho mesiaca
úradu a príslušnému nadriadenému útvaru písomnú informáciu o počte vybavených
žiadostí
Po zavedení spoločných kontaktných pracovísk do elektronického registračného
a komunikačného systému úradu sa ustanovenie odseku 3 a 4 nepoužije, okrem povinnosti
predkladania prehľadu o činnosti spoločného kontaktného pracoviska nadriadenému
útvaru podľa jeho pokynov.
Policajt
spoločného
kontaktného
pracoviska
vybavuje
žiadosť
ihneď.
Pri odstupovaní žiadosti vecne príslušnému útvaru postupuje podľa interného aktu
riadenia.
Útvary zasielajú svoje žiadosti spoločnému kontaktnému pracovisku priamo alebo
prostredníctvom svojho príslušného operačného strediska alebo operačného odboru.
Na plnenie úloh je spoločné kontaktné pracovisko oprávnené žiadať
od útvarov potrebné informácie a súčinnosť. Ak sa spoločnému kontaktnému pracovisku
informáciu nepodarilo získať alebo zabezpečiť, požiada o vybavenie žiadosti úrad.
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Spoločné kontaktné pracovisko môže o vybavenie žiadosti
policajných pridelencov a styčných dôstojníkov v zahraničí.

požiadať slovenských

Žiadosť o vykonanie procesných úkonov a iných foriem poskytovania právnej pomoci
spoločné kontaktné pracovisko vráti žiadajúcemu útvaru s vysvetlením, že nie je vecne
príslušné žiadosť vybaviť.
Pracovníci spoločného kontaktného pracoviska
Pracovníkmi slovenskej časti spoločného kontaktného pracoviska sú určení policajti
a zástupcovia iných slovenských orgánov, uvedení v medzinárodnej zmluve
alebo medzinárodnej dohode. O ustanovení policajta do funkcie na spoločnom
kontaktnom pracovisku, alebo o zaradení policajta na spoločnom kontaktnom pracovisku
rozhoduje nadriadený s personálnou pôsobnosťou.
Nadriadený s personálnou pôsobnosťou určí koordinátora spoločného kontaktného
pracoviska. Koordinátorom slovenskej časti spoločného kontaktného pracoviska je
policajt starší referent kontaktný pracovník a to i v prípade, ak sa spoločné kontaktné
pracovisko nachádza na území štátu druhej zmluvnej strany a pracovníkmi spoločného
kontaktného pracoviska sú i zástupcovia iných slovenských orgánov.
Kvalifikačné požiadavky, úlohy koordinátora, základné pracovné postupy policajtov a zoznam
informačných systémov
Kvalifikačné požiadavky na ustanovenie policajta do funkcie10
Do funkcie na spoločnom kontaktnom pracovisku môže byť ustanovený a štátnu službu na
spoločnom kontaktnom pracovisku môže vykonávať len policajt, ktorý slovom i písmom
ovláda jazyk druhej zmluvnej strany, alebo iný jazyk, v ktorom je možné viesť efektívnu
komunikáciu s pracovníkmi príslušného spoločného kontaktného pracoviska,
delegovanými druhou zmluvnou stranou.
Policajti vykonávajúci štátnu službu na spoločnom kontaktnom pracovisku (ďalej len
„policajt spoločného kontaktného pracoviska“) musia mať vedomosti, znalosti a zručnosti
potrebné na cezhraničnú spoluprácu, vrátane znalostí príslušnej zmluvnej úpravy,
základov právneho poriadku, administratívnych postupov a organizácie polície susedného
štátu, ako i relevantnej legislatívy Európskej únie.
Vzhľadom na potrebu špeciálnej odbornej prípravy je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu
personálnu stabilitu a eliminovať migráciu zaškolených policajtov spoločného
kontaktného pracoviska na iné útvary Policajného zboru. Bez vykonania potrebného
školenia policajt nemôže byť trvalo zaradený na výkon štátnej služby na spoločnom
kontaktnom pracovisku. Potrebnú odbornú prípravu po dohode zabezpečí metodický
orgán v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi.
Úlohy koordinátora
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Koordinátor slovenskej časti spoločného kontaktného pracoviska v potrebnej miere
spolupracuje s koordinátorom druhej zmluvnej strany s cieľom zabezpečenia riadneho
chodu spoločného kontaktného pracoviska.
Podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spoločne s koordinátorom druhej
zmluvnej strany vyhodnotia spoluprácu za uplynulé obdobie a posúdia otázky ďalšej
spolupráce a vývoja spoločného kontaktného pracoviska.
Koordinátori národných častí spoločného kontaktného pracoviska si vzájomne poskytujú
zoznamy všetkých pracovníkov svojich národných častí. O situácii uvedenej
v písm. A ods. 4 tejto prílohy koordinátor slovenskej časti spoločného kontaktného
pracoviska bezodkladne informuje koordinátora druhej zmluvnej strany, pričom mu
oznámi i meno zastupujúceho policajta spoločného kontaktného pracoviska. Následne
elektronickou poštou informuje metodický orgán.
Koordinátor spoločného kontaktného pracoviska je povinný bezodkladne informovať
svojho nadriadeného s personálnou pôsobnosťou o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ohroziť nepretržitú prevádzku a nadriadený s personálnou pôsobnosťou musí prijať
opatrenia na jej udržanie. O ohrození nepretržitej prevádzky a opatreniach na jej udržanie
musí byť bezodkladne informovaný aj koordinátor druhej zmluvnej strany a úrad.
Základné pracovné postupy pri vybavovaní žiadostí
Policajt spoločného kontaktného pracoviska na vyžiadanie priamo poskytuje informácie,
ktoré sú mu dostupné a ktoré je v zmysle zmluvnej úpravy možné žiadateľovi poskytnúť
(napr. z informačných systémov, o právnych a služobných predpisoch, organizácii
Policajného zboru a pod.). V ostatných prípadoch zasiela žiadosť na vybavenie miestne
alebo vecne príslušnému útvaru, pričom podľa potreby zabezpečí preklad do slovenského
jazyka alebo jazyka druhej zmluvnej strany.
Policajt spoločného kontaktného pracoviska po prijatí odpovede na žiadosť preverí jej
úplnosť, pri pochybnostiach kontaktuje spracovateľa a podľa potreby požiada o spresnenie
alebo doplnenie informácie. Takéto doplnenie alebo spresnenie sa podľa okolností môže
uskutočniť aj ústne (telefonicky). Prijatú odpoveď následne doplní a komplexnú
informáciu odovzdá, alebo zašle druhej zmluvnej strane. K zasielaným služobným
informáciám neprikladá vlastné komentáre alebo výklad. Na účely efektívnejšieho
a rýchlejšieho vybavenia žiadosti však môže pripojiť svoje odporúčanie týkajúce sa
spôsobu vybavenia žiadosti (napr. ktoré útvary Policajného zboru, okrem adresáta, by
mohli byť vo veci príslušné a pod.).
Policajt spoločného kontaktného pracoviska po prijatí informácie o prebiehajúcom
cezhraničnom prenasledovaní smerom z územia Slovenskej republiky bezodkladne
vyrozumie druhú zmluvnú stranu a požiada o vyrozumenie príslušného orgánu susedného
štátu. V rámci svojej pracovnej náplne poskytuje podporu pri komunikácii policajtom na
území susedného štátu.
Po prijatí informácie od zahraničného partnera o cezhraničnom prenasledovaní smerom
na územie Slovenskej republiky, bezodkladne o tom vyrozumie operačné stredisko, alebo
operačný odbor územne príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru, alebo ak je
to z hľadiska služobného zákroku vhodnejšie, najskôr operačné stredisko príslušného
okresného riaditeľstva Policajného zboru a následne operačné stredisko respektíve
operačný odbor príslušného krajského riaditeľstva Policajného zboru. V rámci svojej
pracovnej náplne poskytuje podporu pri komunikácii.

Zasielanie, prijímanie a vybavovanie žiadostí o readmisiu vykonávajú v súlade
s príslušnými readmisnými dohodami útvary určené v týchto dohodách. Readmisia musí
byť na spoločné kontaktné pracovisko nahlásená vopred, pričom dátum a čas
uskutočnenia readmisie si zúčastnené strany dohodnú prostredníctvom spoločného
kontaktného pracoviska písomnou, pri časovej tiesni telefonickou formou a následným
písomným potvrdením.
Je neprípustné, aby bola readmitovaná osoba privezená na spoločné kontaktné pracovisko
bez vopred dohodnutého termínu s druhou zmluvnou stranou. Podiel policajta spoločného
kontaktného pracoviska pri plnení úloh vyplývajúcich z readmisných dohôd spočíva
v koordinácii miesta a času odovzdania alebo prevzatia osoby medzi orgánmi oboch strán.
Readmitovanú osobu osobne neodovzdáva ani nepreberá. V neodkladnom prípade vykoná
nevyhnutné preklady písomností ak sú vystavené v jazyku druhej zmluvnej strany a poskytne
zúčastneným stranám potrebnú súčinnosť na prekonanie jazykovej bariéry. Uvedené
sa v plnej miere vzťahuje aj na extradície a vydávanie osôb.
Policajt spoločného kontaktného pracoviska nezabezpečuje preklady písomností, ktoré neboli
získané jeho činnosťou, alebo ktoré nemajú jednoznačne charakter medzinárodnej policajnej
spolupráce (napr. komerčné informácie, pozvánky na spoločenské akcie, informačné bulletiny
a pod.).
Policajt spoločného kontaktného pracoviska pri zistení protiprávneho konania na štátnej
hranici ohlási toto príslušnému operačnému stredisku alebo operačnému odboru krajského
riaditeľstva Policajného zboru a písomnú informáciu zašle príslušnému hraničnému
splnomocnencovi. Hraničnými splnomocnencami za príslušný úsek štátnej hranice Slovenskej
republiky sú riaditelia krajských riaditeľstiev Policajného zboru.
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