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Úvod  
Ochrana verejného poriadku špecifická možno konštatovať, že i policajno-

bezpečnostná činnosť verejno-poriadkového charakteru realizovaná rozmanitými subjektami, 

orgánmi a inštitúciami, ktoré v zmysle zákona realizujú svoju pôsobnosť za účelom 

dosiahnutia optimálneho stavu na tomto úseku. Jedným zo sekundárnych subjektov ochrany 

verejného poriadku v podmienkach SR je i Policajný zbor konkrétne jedna z jeho služieb, 

služba poriadkovej polície. Táto sa ďalej z dôvodu optimalizácie realizovaných činností ďalej 

vnútorne člení na útvary a zložky prostredníctvom, ktorých následne realizuje plnenie 

jednotlivých bezpečnostných úloh. Jedným zo špecifických útvarov služby poriadkovej 

polície Policajného zboru je i pohotovostný policajný útvar krajského riaditeľstva policajného 

zboru. Pohotovostný policajný útvar má v štruktúrach policajného zboru dlhoročnú tradíciu 

a jeho činnosť v podstatnej miere napomáha k úspešnosti policajno-bezpečnostných aktivít pri 

riešení najrozmanitejších problémov mnohokrát veľmi nebezpečného násilného charakteru. 

Na riešenie takýchto úloh je nevyhnutné, aby príslušný útvar disponoval adekvátnym 

množstvom vyškolených a vycvičených príslušníkov, ako i adekvátnym množstvom  

moderných bezpečnostných technológií, ktoré tieto problémy uľahčujú riešiť a šetria tým 

jednak počet nasadených síl, množstvo vynaložených  finančných prostriedkov a čo je 

najdôležitejšie výrazným spôsobom chránia život a zdravie zakročujúcich policajtov. Autori 

vedeckej štúdie   „Bezpečnostné technológie  pohotovostného policajného útvaru,  špecifickej 

zložky služby poriadkovej polície, analýza  súčasného stavu- prognóza ďalšieho vývoja“ sa 

jej spracovaním pokúsili jednak o analýzu aktuálneho stavu reálne využívaných 

bezpečnostných technológii a prostriedkov. Autori zároveň naznačili nové doposiaľ nie často 

využívané možnosti využitia bezpečnostných technológií typu bezpilotných leteckých 
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prostriedkov (dronov), ktoré podľa ich názoru veľmi vhodným spôsobom dopĺňajú, rozširujú 

a zefektívňujú policajno-bezpečnostnú činnosť pohotovostného policajného útvaru 

Policajného zboru 

 

1. kapitola Policajný zbor, služba poriadkovej polície   

 

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 viazaná3. 

 

Policajný zbor možno charakterizovať ako ozbrojený bezpečnostný zbor pôsobiaci na 

celom území Slovenskej republiky. V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti má 

univerzálne postavenie. Vo vzťahu k iným ozbrojeným zborom, štátnym orgánom, 

organizáciám a orgánom územnej samosprávy sa v jeho činnosti uplatňuje princíp 

subsidiarity. To znamená, že Policajný zbor plní tie úlohy pri ochrane vnútorného poriadku 

a bezpečnosti, ktoré nespadajú do oblasti pôsobnosti iných štátnych orgánov, organizácií 

alebo obcí.  

Ďalej možno konštatovať, že  v Slovenskej republike sa využíva pluralita polícií čo 

znamená, že popri Policajnom zbore tu pôsobia aj ďalšie verejné zbory, ako napríklad 

vojenská polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže či colné orgány, ako aj neštátne polície, 

napríklad obecná či mestská polícia. Ich pôsobnosť je v porovnaní s Policajným zborom 

špecifická a rozsah ich pôsobnosti zúžený vecne, teritoriálne, ako i personálne.4 

Policajný zbor ako celok nie je právnickou osobou. Postavenie právnickej osoby majú 

iba niektoré jeho organizačné zložky, napríklad krajské riaditeľstvá Policajného zboru. 

Policajný zbor vystupuje v právnych vzťahoch prostredníctvom poverených fyzických osôb--

policajtov, ktorí plnia jednotlivé úlohy Policajného zboru v štátno-služobnom vzťahu- 

v služobnom pomere.  
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Zákon o Policajnom zbore  v § 4 stanovuje, že Policajný zbor sa vzhľadom na 

potreby špecializácie,  ďalej vnútorne člení na jednotlivé služby. Tieto služby pôsobia 

v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej 

republiky. Tento zároveň určuje náplň ich činnosti a vnútornú organizáciu5. 

Jednou z nich je i služba poriadkovej polície, ktorá je službou najpočetnejšou, pričom 

počet policajtov v nej zaradených tvorí takmer polovicu personálneho obsadenia Policajného 

zboru. Možno konštatovať, že služba poriadkovej polície svojím širokospektrálnym záberom 

konkrétnych činností, aktivít a pôsobností je v systéme služieb tvoriacich Policajný zbor 

službou dominantnou. Taktiež možno uviesť, že vzhľadom na spôsob realizácie jednotlivých 

činností či plnenia vymedzených úloh predstavuje služba poriadkovej polície pomyselný 

„kontaktný - styčný bod“ vo vzťahu polícia - občan, nakoľko svoju činnosť vykonáva nielen 

na základe princípu subsidiarity /v nadväznosti na problematiku ochrany verejného 

poriadku/, ale i na základe princípu verejnosti a transparentnosti / čo znamená, že jej činnosť 

je v prevažnej väčšine prípadov vykonávaná v služobnej rovnošate a verejne/.Práve táto 

skutočnosť zaväzuje príslušníkov služby poriadkovej polície k tomu, aby plnenie jednotlivých 

úloh realizovali zodpovedným spôsobom, ktorý bude o činnosti Policajného zboru vytvárať 

pozitívny obraz v očiach širokej verejnosti a prehlbovať tak jeho dôveryhodnosť. 

 

Organizačná štruktúra služby poriadkovej polície a útvary služby poriadkovej polície 

Organizáciu útvarov PZ, prostredníctvom ktorých pôsobí služba poriadkovej polície, 

možno podľa niektorých autorov z hľadiska vertikálnej roviny6 členiť na: 

 

 Riadiaci útvar, kde zaraďujeme Prezídium PZ, 

 Riadiaco-výkonný útvar, kde zaraďujeme Krajské riaditeľstvo PZ, 

 Výkonný útvar, kde zaraďujeme Okresné riaditeľstvo PZ. 

 

Uvedené útvary majú vlastnú vnútornú organizačnú štruktúru rozdeľujúcu sa ďalej na 

menšie časti, ktorými sú úrady, oddelenia, odbory či skupiny. Vnútorná organizácia 

jednotlivých útvarov je upravená v organizačných poriadkoch, ktoré upravujú postavenie, 
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pôsobnosť, riadenie, oprávnenia i zodpovednosť príslušných útvarov a musia byť v súlade so 

vzorovým organizačným poriadkom.7 

 

Prezídium Policajného zboru 

Jeho pôsobnosť vychádza z pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej len ministerstvo) ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky upravenej 

v Ústave Slovenskej republiky, ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisoch, medzinárodných zmluvách a dohodách, organizačnom poriadku 

ministerstva a iných interných predpisoch8. 

Prezídium je sekciou ministerstva pre riadenie a vo vymedzenom rozsahu spolupôsobí 

v mnohých oblastiach ochrany spoločnosti a spoločenských vzťahov. Jedným z odborov 

pôsobiacich na Prezídiu PZ je i Odbor poriadkovej polície. 

Odbor poriadkovej polície P PZ 9 ,ako sme už vyššie uviedli, plní v hierarchickej 

štruktúre služby poriadkovej polície (ďalej len SPP) funkciu riadiacu a vnútorne sa člení 

nasledovne: 

 Oddelenie poriadkovej polície,  

 Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície, 

 Poriečne oddelenie.10 

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len KR PZ) je riadiacim a výkonným 

územným útvarom Policajného zboru na plnenie úloh zverených do pôsobnosti PZ 

v územnom obvode kraja. Riadi a po odbornej stránke usmerňuje a kontroluje činnosť 

okresných riaditeľstiev PZ v územnom obvode kraja. Vystupuje ako samostatný právny 

subjekt a jeho pôsobnosť vychádza zo Zákona o Policajnom zbore, ako aj z interných 

predpisov vydávaných v pôsobnosti ministerstva.11 
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Odbor poriadkovej polície KR PZ plní funkciu riadiaco-výkonnú a spravidla 

(pripúšťa sa istá možnosť vzniku rozdielov v rámci jednotlivých krajských riaditeľstiev 

podmienená objektívnym posúdením policajno-bezpečnostnej situácie v územnom obvode 

kraja a následného, adekvátneho, racionálneho pretransformovania jeho organizačného 

zloženia v záujme zefektívnenia plnenia konkrétnych úloh) sa člení nasledovne: 

 

 pohotovostný policajný útvar, 

 pohotovostná motorizovaná jednotka, 

 oddelenie služobnej kynológie (napr. KR PZ BA).12 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len OR PZ) je výkonným útvarom 

Policajného zboru na plnenie úloh zverených do pôsobnosti Policajného zboru v územnom 

obvode okresu. Je riadené po odbornej stránke krajským riaditeľstvom Policajného zboru. 

Jeho pôsobnosť vychádza zo zákona o Policajnom zbore a z ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako aj interných predpisov vydaných v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

SR. Jedným z odborov v rámci jeho organizačnej štruktúry je i Odbor poriadkovej polície.13 

Odbor poriadkovej polície OR PZ sa „spravidla“ (podobne ako je tomu u krajských 

riaditeľstiev) člení na: 

 

 Obvodné oddelenie Policajného zboru a policajné stanice, 

 Oddelenie služobnej kynológie14 

 

Uvedené útvary majú vlastnú vnútornú organizačnú štruktúru rozdeľujúcu sa ďalej na 

menšie časti, ktorými sú úrady, oddelenia, odbory či skupiny.15 
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Podoba organizačnej štruktúry, resp. konkrétne usporiadanie oddelení na 

jednotlivých odboroch, býva veľmi často reštrukturalizované v nadväznosti na špecifické 

požiadavky viažuce sa k efektivite plnenia konkrétnych bezpečnostných úloh, ako aj 

v nadväznosti na úroveň a vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v spoločnosti, v územnom 

obvode krajského či okresného riaditeľstva. Z tohto dôvodu dlhodobo stabilné členenie 

a usporiadanie oddelení na jednotlivých odboroch nemožno fixne nadčasovo definovať a 

uvedené členenie treba chápať ako členenie viažuce sa k príslušnej vývojovej etape pôsobenia 

vybraných  útvarov na jednotlivých stupňoch riadenia.16 

 

Keď charakterizujeme službu poriadkovej polície je nutné poukázať na to, že jednou 

z jej charakteristických čŕt je jej bezprostrednosť, pretože plní úlohy v priamom kontakte 

s občanmi, organizáciami, podnikateľmi, právnickými osobami a pod..Medzi jej hlavné úlohy 

patrí zaisťovanie bezpečnosti, ochrana verejného poriadku a boj s trestnou činnosťou. 

Tieto úlohy sú v rozhodujúcej miere zaisťované výkonnými organizačnými zložkami služby 

poriadkovej polície za využitia jej vlastných síl a prostriedkov. Možno konštatovať, že služba 

poriadkovej polície je jednou z najdôležitejších služieb polície. A práve táto služba prispieva 

v potrebnom rozsahu k vytváraniu podmienok pre činnosť ostatných policajných služieb.17 

Úlohy pre službu poriadkovej polície sú vymedzené v zákone o Policajnom zbore 

a pre činnosť útvarov služby poriadkovej polície Slovenskej republiky konkretizované 

v príslušnej internej normatívnej úprave jednotlivých zložiek. Samotné úlohy služby 

poriadkovej polície je treba chápať predovšetkým ako úlohy, ktoré sú zverené do kompetencie 

výkonným organizačným článkom ako špecializovanému subjektu poriadkovej služby. 

Činnosť poriadkovej služby má všestranný charakter a jej ťažisko spočíva predovšetkým 

v realizácii úloh na úseku správneho zamerania verejno-poriadkovej činnosti18 so zameraním 

na ochranu verejného poriadku ako aj  na úseku trestnoprávnom.19 

Služba poriadkovej polície teda predstavuje špecializovaný, výkonný a vnútorne 

štruktúrovaný aparát najpočetnejšej z policajných služieb. Prívlastok špecializovaný je nutné 

chápať v tomto zmysle slova tak, že sa ide o službu zameranú, špecializovanú, na riešenie 

problematiky verejného poriadku, boja prevažne s drobnou pouličnou kriminalitou a pod. 
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činnosti v oblasti ochrany verejného poriadku  a bezpečnosti, tvoriacu organickú súčasť vnútorných vecí  
19CHMELA, Z. Management výkonních organizačních článkú. s. 9. 



Tento výklad charakteristiky služby poriadkovej polície je však nutné dokresliť 

konštatovaním, že i napriek uvedenej špecializácii sa ide o službu, ktorá v podstate 

komplexne zaisťuje plnenie úloh vo zverenom teritóriu.20 

Obsahová náplň výkonu policajnej verejno-poriadkovej činnosti realizovanej službou 

poriadkovej polície v sebe zahŕňa natoľko rozsiahle spektrum špecifických problémov 

a cieľových oblastí, že i v rámci nej je nutné v nadväznosti na špecializáciu jednotlivých 

činností prerozdeliť jednotlivé kompetencie medzi jej útvary v rámci nej pôsobiace. 

V nasledujúcom členení zadefinujeme útvary služby poriadkovej polície, spolupodieľajúce sa 

na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti s akcentom na špecializáciu konkrétnych 

činností nimi vykonávaných pri eliminácii protiprávnych konaní počas výkonu policajnej 

verejno-poriadkovej činnosti21.  

Základné útvary služby poriadkovej polície: 

 obvodné oddelenie,22 

 pohotovostná motorizovaná jednotka.    

 

Ďalšie špecializované útvary služby poriadkovej polície: 

 poriečne oddelenie,  

 pohotovostný policajný útvar.  

 

Vzhľadom na obsahové zameranie vedeckej štúdie sa v ďalšej časti tejto štúdie    budeme 

venovať charakteristike špecializovaného  útvaru služby poriadkovej polície, ktorý pri výkone 

svojej pôsobnosti realizuje osobitné špecifické policajno-bezpečnostné činnosti a s ohľadom 

na riešenie problémov súvisiacich s ochranou osôb a majetku. Týmto útvarom je  

v podmienkach Slovenskej republiky  pohotovostný policajný útvar  
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21MACEK, P. a FILÁK, A. v diele Základy teorie policejne bezpečnostní činnosti, charakterizovali  verejno-                                                                           

-poriadkovú činnosť v užšom poňatí ako činnosť vyvíjanú predovšetkým službou poriadkovej polície, ale 

i ďalšími policajnými službami. V širšom poňatí potom tiež ako činnosť subjektov ďalších pristupujúcich 

k užuvedeným, ktoré sú zo zákona garantmi plnenia úloh v oblasti poriadkovej činnosti ibaže na základe zákonov  

aj všeobecne záväzných  právnych predpisov  spolupracujú s ďalšími subjektmi poriadkovej činnosti. 
22KOČAN, Š., LÖFFLER, B., ZAMEK, D. Poriadková polícia,  Plzeň 2013, s.105. 

 



2. kapitola Pohotovostný policajný útvar – špecializovaná zložka služby poriadkovej 

polície   

 

Vývoj spoločenských vzťahov po roku 1989 smeroval nielen k demokratizačným 

procesom v spoločnosti, ale i k prílevu novej trestnej činnosti rôzneho, i násilného charakteru, 

ako i dovtedy nepoznanému rozmachu pôvodnej násilnej protispoločenskej činnosti. Na 

základe spôsobu páchania tejto trestnej činnosti vyznačujúceho sa vysokým stupňom 

agresivity a brutality páchateľov, ako i na plnenie ďalších dôležitých, špecifických 

služobných činností, bolo nevyhnutné adekvátnym spôsobom reagovať a zabezpečiť plnenie 

týchto úloh útvarom, ktorý by dokázal účelne a efektívne konať v situáciách, ktorých riešenie 

si vyžaduje špecifické spôsoby konania, taktické postupy, či využitie náležite vycvičených síl 

a použitie adekvátnych technických či donucovacích prostriedkov. V podmienkach 

Policajného zboru Slovenskej republiky je na plnenie úloh takéhoto charakteru zriadený 

pohotovostný policajný útvar23, ktorého spôsob prípravy jednotlivých príslušníkov smeruje 

k tomu, aby reakcia na vzniknutý problém predstavovala zákonnú, no pritom dostatočne ráznu 

a dokonale profesionálne zvládnutú činnosť  eliminujúcu akékoľvek, i násilné negatívne javy 

ohrozujúce vnútorný poriadok a bezpečnosť v štáte, ako i život, zdravie či majetok občanov. 

Pohotovostný policajný útvar vykonáva služobnú činnosť najmä v územnej pôsobnosti 

krajského riaditeľstva a nasadzuje sa za účelom plnenia nasledovných úloh: 

 Boj proti trestnej činnosti, v rámci ktorého vykonáva alebo podieľa sa napríklad na:  

• služobných zákrokoch proti páchateľom trestnej činnosti, 

• plní úlohy pri riešení vysokoprofilových incidentov,  

• plnení úlohy súvisiace s ochranou civilnej leteckej dopravy v súvislosti s vyhlásením 

akcií podľa typového projektu,  

• podieľa sa na pátracích akciách. 

 

 Ochrana určených osôb, v rámci ktorej sa podieľa na: 

• sprevádzaní a ochrane určených osôb a zahraničných delegácií, 

• sprevádzaní a ochrane svedka. 

 

 Ochrana života, zdravia a majetku osôb, v rámci ktorej vykonáva alebo podieľa sa 

napríklad na:  
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• záchrane ľudských životov, ochrane zdravia a majetku pri živelných pohromách, 

ekologických a prevádzkových haváriách, dopravných a leteckých nehodách, 

požiaroch výbuchoch a únikoch životu nebezpečných látok, 

• sprevádzaní a ochrane pri preprave jadrových materiálov či iných nebezpečných látok, 

• opatreniach na ochranu prevádzky jadrových elektrární. 

 

 Sprevádzanie a eskorty, v rámci ktorých vykonáva alebo podieľa sa napríklad na: 

• ochrane pri prevážaní finančných hotovostí a cenností, 

• eskortách cudzincov, 

• policajných prevozoch,  

• eskortách osôb, pri ktorých by vzhľadom na ich povahové vlastnosti a predchádzajúcu 

trestnú činnosť bolo nasadenie iných policajných síl spojené s neprimeraným rizikom. 

 

 Zabezpečenie verejného poriadku, v rámci ktorého sa najmä: 

• podieľa na jeho obnove, ak bol narušený väčším počtom osôb, v prípade potreby aj za 

použitia špeciálnej techniky,  

• podieľa  na zabezpečovaní nerušeného priebehu dôležitých zhromaždení, športových, 

verejných kultúrnych a iných podujatí, 

• posilňuje priamy výkon služby (hliadkovej, obchôdzkovej, ak si to vyžaduje 

bezpečnostná situácia v územnom obvode obvodného oddelenia ) 

 

 Zvláštne činností, v rámci ktorých vykonáva napríklad: 

• pyrotechnické prehliadky, vyhľadáva a likviduje muníciu, výbušniny, výbušné 

predmety a systémy, používa výbušniny na špeciálne účely a trhacie práce, organizuje 

prípravu a výcvik s výbušninami, vykonáva prepravu skladovanie a manipuláciu 

s výbušninami, 

• parašutistickú činnosť,  

• potápačskú činnosť,  

• činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, 

• ostreľovačskú činnosť, 

• činnosť spojenú s krízovým vyjednávaním, 

• kynologickú činnosť, 

• záchranársku a inú špeciálnu činnosť či obsluhu špeciálnej techniky. 

 



 Služobná príprava, v rámci ktorej napríklad: 

• organizuje a plní úlohy na úseku špeciálnej taktickej prípravy, 

• uskutočňuje previerky z telesnej zdatnosti, zo streleckej prípravy a zo sebaobrany 

policajtov pohotovostného policajného útvaru, 

• zabezpečuje a vykonáva vstupné previerky uchádzačov žiadajúcich o prijatie do 

služobného pomeru a policajtov žiadajúcich o zaradenie na pohotovostný policajný 

útvar, 

• zabezpečuje a vykonáva telesnú, streleckú a špeciálnu taktickú prípravu policajtov 

pohotovostného policajného útvaru a ďalších útvarov krajského riaditeľstva, 

• riadi po odbornej stránke, koordinuje, kontroluje, zabezpečuje a vykonáva výcvik 

poriadkových jednotiek krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev.24  

 

Organizačná štruktúra pohotovostného policajného útvaru je spravidla nasledovná: 

 jednotka zvláštnych činností,  

 jednotka policajných akcií, 

 oddelenie alebo skupina výcviku. 

 

Systemizácia funkcií na pohotovostnom policajnom útvare je spravidla nasledovná:  

• veliteľ pohotovostného policajného útvaru, 

• odborný referent. 

 

Na jednotke zvláštnych činností: 

• veliteľ jednotky zvláštnych činností, 

• zástupca veliteľa jednotky zvláštnych činností, 

• referent špecialista jednotky zvláštnych činností,  

• starší referent pyrotechnik jednotky zvláštnych činností, 

• starší referent vodič špeciálnej techniky jednotky zvláštnych činností, 

• starší referent jednotky zvláštnych činností, 

• referent jednotky zvláštnych činností. 

 

Na jednotke policajných akcií: 

• veliteľ zmeny jednotky policajných akcií, 
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• starší referent jednotky policajných akcií, 

• referent jednotky policajných akcií. 

Na oddelení výcviku:  

• vedúci oddelenia výcviku, 

• referent špecialista oddelenia výcviku, 

• starší referent- inštruktor oddelenia výcviku. 

 

Formy služobnej činnosti pohotovostného policajného útvaru sú: 

• stála služba, 

• hlásna služba, 

• administratívna činnosť, 

• ostatná služobná činnosť. 

 

Stála služba sa vykonáva na každom pohotovostnom policajnom útvare, najmä za 

účelom zabezpečenia akcieschopnosti pohotovostného policajného útvaru pri jeho 

spohotovení a na ochranu a obranu objektu sídla pohotovostného policajného útvaru. 

Vykonáva sa nepretržite a vykonáva ju jeden referent jednotky zvláštnych činností alebo 

jeden referent jednotky policajných akcií. V odôvodnených prípadoch i iný policajt 

pohotovostného policajného útvaru. V čase výkonu stálej služby je príslušník, ktorý ju 

vykonáva, odetý v služobnej rovnošate, pričom je vyzbrojený krátkou služobnou zbraňou. 

V rámci stálej služby sa prijímajú oznámenia a vykonávajú následné nevyhnutné opatrenia. 

Kontrolujú sa osoby vstupujúce do objektu, pričom sa súčasne  tieto i evidujú. Stála služba 

taktiež vykonáva spohotovostnenie útvaru, zodpovedá za uloženie a zabezpečenie zbraní, 

munície a iných prostriedkov. V neprítomnosti veliteľa pohotovostného policajného útvaru 

zodpovedá za riadny chod pohotovostného policajného útvaru. 

Hlásna služba podáva hlásenia o mimoriadnych udalostiach, ako i spracováva 

prehľady o činnosti pohotovostného policajného útvaru. 

V rámci administratívnej činnosti je pohotovostný policajný útvar samostatná 

administratívna jednotka. Akúkoľvek činnosť súvisiacou s tvorbou, evidenciou, 

spracovávaním, prepravou, prenášaním, ukladaním, rozmnožovaním písomností, či 

administratívnymi pomôckami upravujú osobitné predpisy. Medzi administratívne pomôcky 

patrí plán služieb, kniha inštruktáží, kniha fonogramov a hlásení, atď.25  

                                                           
25 Príloha č. 1 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č. 10/2009 o činnosti pohotovostných policajných 

útvarov 



Do ostatnej služobnej činnosti zaraďujeme činnosť spojenú najmä so zabezpečením 

materiálno-technického vybavenia, ošetrovaním techniky, výstroje a výzbroje, organizovaním 

výkonu služby, ako aj činnosť propagujúcu Policajný zbor.  

O nasadení pohotovostného policajného útvaru rozhoduje riaditeľ krajského 

riaditeľstva Policajného zboru. Pohotovostný policajný útvar v plnom rozsahu riadi 

a zodpovedá za jeho činnosť veliteľ pohotovostného policajného útvaru. Veliteľa 

pohotovostného policajného útvaru riadi riaditeľ odboru poriadkovej polície krajského 

riaditeľstva.  

Ako sme už vyššie uviedli, pohotovostný policajný útvar plní úlohy najmä v územnej 

pôsobnosti krajského riaditeľstva. Ak si to však situácia vyžaduje, riaditeľ krajského 

riaditeľstva môže na nevyhnutný čas rozhodnúť o plnení úloh pohotovostným policajným 

útvarom i mimo územnej pôsobnosti krajského riaditeľstva. Pri súčinnostom bezpečnostnom 

opatrení alebo policajnej akcii, pri ktorom je nasadený pohotovostný policajný útvar, ich 

činnosť podlieha priamo policajtovi zodpovednému za riadenie bezpečnostného opatrenia 

alebo akcie, ktorý je uvedený v žiadosti o nasadenie.  

Nasadenie pohotovostného policajného útvaru je vykonávané pod priamym riadením 

riadiaceho určeného v príkaze na nasadenie policajtov pohotovostného policajného útvaru, 

pričom riadiacim môže byť len veliteľ pohotovostného policajného útvaru alebo ním 

poverený policajt, ktorý zároveň rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov a o taktike 

služobného zákroku. Tento taktiež zodpovedá za spracovanie písomného hlásenia o použití 

donucovacích prostriedkov a vyhodnotení nasadenia pohotovostného policajného útvaru.  

Žiadosť útvaru Policajného zboru o nasadenie pohotovostného policajného útvaru 

musí byť písomná a odôvodnená. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo z dôvodu 

utajenia, môže byť žiadosť o nasadenie prerokovaná telefonicky alebo osobne. V tomto 

prípade však musí byť bez meškania spracovaná i písomne a zaslaná príslušnému riaditeľovi 

krajského riaditeľstva. Obsahom žiadosti o nasadenie pohotovostného policajného útvaru je 

i účel jeho nasadenia, napríklad asistencia pri predvádzaní, eskorta, zadržanie páchateľa pri 

páchaní trestnej činnosti, asistencia pri domovej prehliadke, atď. Obsahom žiadosti sú taktiež 

údaje o osobe, voči ktorej bude útvar nasadený, kto zodpovedá za riadenie nasadenia, za 

riadenie opatrenia alebo akcie, v ktorom má pohotovostný policajný útvar byť nasadený, ako 

i možné riziká spojené s realizáciou opatrenia (akcie), napríklad, či je osoba ozbrojená, má 

agresívne správanie, je nutné prekonať predpokladané agresívne násilné správanie, je nutné 



vykonať služobný zákrok rýchlo z dôvodu možného zničenia stôp, respektíve prekonania 

mechanických zábran vstupu do priestoru a podobne.26  

  

Medzi ďalšie doplňujúce údaje slúžiace k úspešnému vykonaniu služobného zákroku 

obsiahnuté v žiadosti sú informácie o osobe, foto, opis osoby, povahové rysy, prezývka, či je 

osoba ozbrojená, predchádzajúca trestná činnosť, používané vozidlá, ďalej informácie 

o mieste služobného zákroku, adresa, príjazdové trasy, náčrt pohybu osoby, informácie 

o osobách, ktoré sa môžu nachádzať na mieste služobného zákroku, predvídané prekážky, 

strážna služba, ochranka osoby, agresívny pes, oplotenie. 

Na základe žiadosti môže riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru vydať 

príkaz na nasadenie pohotovostného policajného útvaru, ktorý musí byť daný písomne 

a musí byť odôvodnený. Ústny príkaz môže riaditeľ krajského riaditeľstva vydať len vtedy, ak 

vec nepripúšťa odklad a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. V tomto prípade je riaditeľ 

krajského riaditeľstva povinný vydať písomný príkaz dodatočne, bez meškania. Obsahom 

príkazu na nasadenie pohotovostného policajného útvaru sú údaje týkajúce sa útvaru, ktorý 

o nasadenie pohotovostného policajného útvaru žiadal, účel, na ktorý má byť využitý, voči 

komu má byť využitý, aké sily a prostriedky má pri tom použiť, kto bude veliteľom, celkový 

počet nasadených policajtov, ich výstroj a výzbroj, počet nasadených služobných cestných 

vozidiel, kto vykoná inštruktáž pred nasadením, ako aj jej miesto a čas nástupu policajtov 

a miesto plnenia úloh, komu bude podané hlásenie o priebehu plnenia úloh pohotovostného 

policajného útvaru.27  

Do nasadenia pohotovostného policajného útvaru je možné zaradiť len tých policajtov 

pohotovostného policajného útvaru, ktorí v potrebnej miere zvládli služobnú prípravu a sú 

odborne pripravení úlohy v nasadení pohotovostného policajného útvaru splniť. 

Výcvik a príprava policajtov pohotovostného policajného útvaru tvoria mesačne 30 % 

základného času služby, pričom do výberového konania o zaradenie na pohotovostný 

policajný útvar sa môže zúčastniť len policajt, ktorý má ukončené základné policajné 

vzdelanie a je v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru najmenej dva roky. 

Začiatok výberového konania je zverejňovaný formou obežníka v územnej pôsobnosti 

krajského riaditeľstva. Uchádzač musí úspešne absolvovať jednak psychologické vyšetrenie 
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a posúdenie osobnostných predpokladov, ako i previerky telesnej zdatnosti a streleckej 

prípravy.  

 

3. kapitola Bezpečnostné technológie pohotovostného policajného útvaru  

V tejto kapitole sa budeme zaoberať bezpečnostnými technológiami používanými 

pohotovostným policajným útvarom. V krátkosti sa zameriame najmä na strelné zbrane 

a v závere popíšeme aj ťažkú techniku, ktorú má tento útvar k dispozícií. Dôraz pritom 

kladieme najmä na technický popis a obrazové znázornenie jednotlivých prostriedkov.  

 

 

Obrázok č. 1 Glock 17 Gen 4 z oboch strán28 

 

K štandardnej výzbroji jednoznačne patrí krátka zbraň s označením Glock 17 Gen 4 od 

firmy Glock. História tejto zbrane siaha až do roku 1980, kedy ju skonštruoval Gaston 

Glock.29 Zbrane generácie Gen 4 začali vyrábať v roku 2009 a v súčasnosti už je rozšírená aj 

ich piata generácia. Glock 17 má samonabíjací prevádzkový rezim. Maximálna kapacita 

zásobníka je 17 nábojov, kaliber 9 mm Luger. Jej hmotnosť v nabitom stave je 915 g, bez 

nábojov 703 g a má praktické rozmery (Š x V x D) 30 x 138 x 186 mm, čo z nej robí 

efektívnu zbraň na krátke vzdialenosti. Úsťová rýchlosť strely dosahuje až 360 m/s, čo je 

v prípade takéhoto typu zbrane plne vyhovujúca.30 
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Obrázok č. 2 Samopal Brügger & Thomet  APC 9 z oboch strán31 

 

Ďalšou súčasťou výzbroje týchto jednotiek je samopal SMG APC 9 od firmy Brügger 

& Thomet kalibru 9 mm s nábojmi 9 x 19 mm. Váži 2600 g a môže mať kapacitu zásobníka 

až 30 nábojov. Jej kompaktné rozmery (Š x V x D) 67 x 293 x 385 mm a presný a spoľahlivý 

efektívny dostrel 75 m (dostrel 150 m) z nej robia ideálnu zbraň pre všetky policajné či 

vojenské úlohy.32 Túto zbraň v niektorých vlastnostiach mierne prekonáva svetoznáma MP5 

typu A5 od výrobcu Heckler & Koch, ktorú tiež vlastnia členovia pohotovostného policajného 

útvaru. Výrobca udáva, že táto zbraň je univerzálne použiteľná vo všetkých oblastiach 

(policajných aj vojenských) a za všetkých podmienok, keďže sa v súčasnosti vyrábajú vo viac 

ako sto rôznych variantoch. Má nižšiu hodnotu kadencie, približne 800 rán za minútu, oproti 

1080 ranám za minútu, ako to je v prípade APC 9. Rozmerovo a hmotnostne sú tieto zbrane 

porovnateľné, keďže MP5 váži približne 2900 g a má rozmery približne (Š x V x D) 67 x 230 
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x 675 mm. Kapacita zásobníka je rovnaká, rozdiel však nájdeme v efektívnom dostrele, keďže 

MP5 dosahuje hodnotu až 100 m, pričom má dostrel až 150 m.33 

 

 

Obrázok č. 3 Samopal Heckler & Koch MP5 A534 

 

Inú triedu tvorí samopal vzor 58, pôvodne vyrábaný v ČSSR. Laickej verejnosti môže 

pripomínať vychýrenú zbraň AK 47, avšak okrem prvotnej vizuálnej podobnosti nemajú veľa 

spoločných čŕt. S rozmermi (Š x V x D) 57 x 255 x 845 mm aj hmotnosťou je táto zbraň 

porovnateľná s vyššie popísanými samopalmi, má však podstatne vačšiu dĺžku hlavne, až 390 

mm oproti 225 mmm v prípade MP5 a 175 mm v prípade APC 9. Priamo s tým súvisí aj 

úsťová rýchlosť strely, ktorá je až 705 m/s pri účinnom dostrele až 300 m. Rýchlosť paľby 

predstavuje až 800 rán za minútu s muníciou kalibru 7,62 x 39 mm. Samopal vzor 58 je veľmi 

účinnou a spoľahlivou voľbou na plnenie policajných a vojenských úloh.35 
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Obrázok č. 4 Samopal vzor 5836 

 

Okrem zbraní so smrtiacim efektom disponuje pohotovostný policajný útvar aj 

s nesmrtiacimi prostriedkami. Medzi ne patrí jednoznačne aj FN 303 „less lethal launcher“37 

od belgického výrobcu FN Herstal. Táto poloautomatická zbraň používa k svojej činnosti 

stlačený dusík, pričom 40 barový tlak poháňa špeciálne projektily úsťovou rýchlosťou až 91 

m/s do efektívnej vzdialenosti 100 m. Výrobca udáva extrémnu presnosť strely až do 50m 

(zásah trupu). Hmotnosť zbrane nepresahuje 2,9 kg ani s plnou tlakovou nádobou 

s maximálnou kapacitou 100 výstrelov a plným zásobníkom 15 nábojov s kalibrom 18 mm.38  

 

Obrázok č. 5 Nesmrtiaca zbraň FN 30339  

 

Projektil FN 303 bol špeciálne navrhnutý a vyvinutý tak, aby zabezpečil optimálnu 

presnosť s maximálnou účinnosťou pri minimálnej miere rizika smrtiaceho účinku. Úder 

projektilu je dostatočne bolestivý na to, aby zasiahnutá osoba okamžite opustila od ďalšieho 

pokračovania v nezákonnom alebo nežiaducom konaní. Projektily sa vyrábajú a dodávajú 

v rôznych prevedeniach, pričom majú rovnakú trajektóriu a bod zásahu. Okrem zásahu 

a pôsobenia bolesti v bode nárazu môžu byť plnené pre sekundárny účinok zmývateľnou 
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37 Menej smrteľné 
38 Dostupné online dňa 13. 12. 2018 na https://www.fnherstal.com 
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farbou, permanentnou farbou, práškom s dráždivým účinkom alebo inertným práškom. Táto 

zbraň je účinným a obľúbeným prostriedkom nielen proti osobám, ale v prípade potreby aj 

proti agresívnym zvieratám. 

 

 

Obrázok č. 6 Projektil FN 30340 

 

Okrem týchto a mnoho ďalších špeciálnych zbraní a prostriedkov využíva 

pohotovostný policajný útvar pri svojej činnosti aj tzv. ťažkú techniku. Medzi ne patria 

špeciálne obrnené vozidlá, napr. Tatra T-815 ŠAKAL, alebo inak špeciálne upravené vozidlá, 

ako je napr. vodná striekačka Tatra T-815 KROPIČ s pohonom 6x6 a s najväčším výkonom 

motora 235 kW. Toto vozidlo vzbudzuje rešpekt  už samotnými rozmermi (Š x V x D) 2550 x 

3800 x 9000 mm, pričom je vybavený vodným delom ovládaným z kabíny vozidla. 

Maximálny objem nádrže je až 8400 litrov vody, pričom pomocou čerpadla dokáže vodné 

delo vystriekať až 3000 litrov vody za minút pri tlaku 1,5 MPa. Vozidlo je vybavené aj 

kamerovým systémom v počte 4ks videokamier, vonkajším audio systémom, akusticko-

svetelným výstražným zariadením a farebným označovačom osôb. Okrem toho je vozidlo 

vybavené aj obrannými zariadeniami, ako je balistická ochrana kabíny vozidla odolná proti 

strelám z krátkych a dlhých guľových zbraní, balistická ochrana okien, samohasenie všetkých 

kolies, obrana slzotvorným plynom a posuvná zábrana na prehradenie priestoru.  
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Obrázok č. 7 Tatra T-815 KROPIČ, špeciálna vodná striekačka41 

 

Je samozrejmosťou, že okrem vyššie uvedených technických prostriedkov využívajú 

pohotovostné policajné jednotky aj ďalšie moderné bezpečnostné technológie. Je potrebné 

povedať, že žiaden technický prostriedok nedokáže v plnej miere nahradiť človeka – policajta, 

ktorý ich používa. Je veľmi dôležité, aby sa s nimi užívatelia naučili správne manipulovať 

a najmä dodržiavali základný princíp primeranosti pri ich aplikácií. 

 

4. kapitola Bezpilotné letecké prostriedky (drony) a ich využitie pri služobnej činnosti 

pohotovostného policajného útvaru   

Ako je to z predchádzajúcej kapitoly zrejmé, pohotovostný policajný útvar pri svojej 

služobnej činnosti využíva najmodernejšiu dostupnú technológiu. Je potrebné, aby 

kompetentní stále sledovali pokroky vo vývoji bezpečnostných technológii a boli tak 

pripravení testovať a nasadiť pokročilé prostriedky a metódy. Medzi ne nepochybne patria aj 
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bezpilotné lietajúce prostriedky. Možnosti ich nasadenia boli skúmané tímom pracovníkov 

Akdémie Policajného zboru v Bratislave v rámci vedeckovýskumnej úlohy pod vedením prof. 

Ing. Antona Talla, CSc., - „Analýza využitia bezpilotných prostriedkov vo vybraných 

službách policajného zboru“ –, z ktorej nižšie prezentujeme vybrané výsledky.42  

 

Za jeden z najdôležitejších faktorov považujeme v našom prípade  odpovede 

respondentov na otázku „Bol by bezpilotný prostriedok  u vášho útvaru prínosom?“.  

Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Prínos Percent 

Zásadný 34,8% 

Štandardný 21,7% 

Čiastočný 17,4% 

Žiadny 26,1% 

Tabuľka č. 1 Vyhodnotenie výskumnej otázky – prínos bezpilotných prostriedkov 

Na túto otázku odpovedalo najviac, takmer 35 % oslovených respondentov, že by bol 

zásadným prínosom. Pozitívne sa vyjadrilo takmer 74 % opýtaných, pričom zvyšných 26 % 

označilo  ako druhú najpočetnejšiu možnosť, že bezpilotné prostriedky nie sú žiadnym 

prínosom. 

 Na otázku „Ako často podľa vás by bol bezpilotný prostriedok  využívaný?“ 

odpovedalo najviac, až 42,9 % oslovených respondentov, že by bol využívaný raz týždenne.  

Až 19 % oslovených sa vyjadrilo, že podľa ich názoru by bol bezpilotný prostriedok 

využívaný denne a len  9,5 % oslovených sa vyjadrilo, že frekvencia využitia by 

neprekračovala hodnotu raz za mesiac. Výsledky sú uvedené aj v tabuľke č. 2. 

 

Frekvencia Percent 

Denne 19% 

Jedenkrát za  týždeň 42,9% 

Jedenkrát za  mesiac 9,5% 
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Tabuľka č. 2 Vyhodnotenie výskumnej otázky – frekvencia využitia bezpilotných 

prostriedkov 

Zo záverov výskumu vyplýva, že bezpilotný prostriedok je pri verejno-poriadkovej 

činnosti  využiteľný hlavne pri sledovaní osôb a davu, vyhľadávaní osôb a obhliadke miesta 

udalosti. Verifikovanie hypotézy služby poriadkovej polície HPP nemožno považovať za 

jednoznačný výsledok, nakoľko celková využiteľnosť bezpilotných prostriedkov v prípade 

respondentov s čiastočnými znalosťami zo Slovenskej republiky nebola potvrdená. V prípade 

ostatných participujúcich respondentov ju môžeme na hladine významnosti 95% považovať 

za potvrdenú. V prípade služieb poriadkovej polície kolegov z ČR bola hypotéza o 

využiteľnosti bezpilotných prostriedkov vo svojich činnostiach potvrdená všetkými 

respondentmi, bez ohľadu na rozdiely v úrovni znalostí o bezpilotných prostriedkoch. 

Pozorovacími prostriedkami, ktorými by mal byť bezpilotný prostriedok pri činnosti 

poriadkovej polície  vybavený podľa názoru väčšiny respondentov bez ohľadu na štátnu 

príslušnosť sú termokamera, denná kamera súčasne a ďalšie vhodné dorozumievacie 

prostriedky, ako je svetlomet alebo megafón. Bezpilotný prostriedok by mal mať dolet cca 1 

km až 5 km a vytrvalosť letu by mohla postačovať jedna hodina. Bezpilotný prostriedok by 

ďalej mal byť schopný detegovať postavu a identifikovať tvár.43 

V súčasnosti sa na úseku výkonu služby poriadkovej  polície bezpilotné prostriedky  

nevyužívajú vôbec, resp. využívajú sa minimálne pri špecifických činnostiach. Výsledky 

predmetnej vedeckovýskumnej úlohy však napomáhajú pri úspešnej aplikácii bezpilotných 

prostriedkov (dronov) vo výkone služby poriadkovej  polície v rámci vybraných verejno-

poriadkových činností  (napr. dohľad nad požadovanou úrovňou verejného poriadku 

a vnútornej bezpečnosti, odhaľovanie, objasňovanie priestupkov a trestných činov súvisiacich 

s verejným poriadkom či inou protiprávnou či protispoločenskou činnosťou a pod. ). Medzi 

čiastkové činnosti, pri realizácii ktorých je možné využiť bezpilotný prostriedok, patrí: 

 monitorovanie narušenia či hromadného narušenia verejného poriadku , protiprávnej 

činnosti davu, na miestach konania rôznych zhromaždení  spoločenských, športových, 

kultúrnych podujatí, ma miestach konania demonštrácii resp. protestných podujatí, na 

ktorých sa zúčastňuje veľký  počet osôb a ohrozujú alebo obmedzujú požadovanú 

úroveň verejného poriadku, 
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 využitie informácii získaných pomocou bezpilotného prostriedku pri plánovaní 

a organizovaní policajných verejno-poriadkových činností rôzneho druhu, 

 odhaľovanie a dokumentovanie priestupkov  a prečinov útvarmi poriadkovej polície,  

tam kde to iným spôsobom nie je možné (napr. ťažko prístupné miesta,  riečne toky  

a pod.,  

 využitie informácii získaných pomocou bezpilotného prostriedku pri činnosti 

pohotovostného policajného útvaru, poriečneho oddelenia, pri realizácii policajno- 

bezpečnostných činností viažucich sa k osobitným aktivitám týchto útvarov,  

 zhotovovanie fotografií a video dokumentácie z miest, kde reálne došlo k narušeniu 

verejného poriadku,  spáchaniu trestnej činnosti či priestupku a pod.  

 pátranie po osobách a veciach, 

 pátranie po osobách a veciach v rámci policajno-bezpečnostných akcií.  

 monitorovanie chráneného objektu spadajúceho pod PCO (pult centralizovanej 

ochrany). 44 

 

 

Záver  

Pohotovostný policajný útvar Policajného zboru slovenskej republiky predstavuje 

v nadväznosti na jednotlivé metódy  policajnej verejno-poriadkovej činnosti  prevažne 

profilakticky a represívne pôsobiacu a konajúcu špecifickú zložku, ktorá pri plnení 

jednotlivých bezpečnostných úloh využíva široké spektrum bezpečnostných technológií 

a prostriedkov, ktoré jej výraznou mierou uľahčujú neľahkú úlohu v plnení bezpečnostných  

úloh najnebezpečnejšieho a najrizikovejšieho charakteru. Pohotovostný policajný útvar je 

v rámci svojej pôsobnosti  nasadzovaný prevažne v režimoch  policajno-bezpečnostná akcia 

a policajno-bezpečnostné opatrenie. Oba tieto režimy (niektorý autori viď. M. Kľačan, M. 

Cuľba zastávajú názor, že možno hovoriť o  osobitných formách činnosti) predstavujú 

najvyššiu možnú formu či režim konania, pôsobenia policajno-bezpečnostného orgánu či 

zložky (v rámci osobitne zriadenej zložky ide o nasadenie PPÚ, ako operačnej skupiny 

v rámci poriadkovej jednotky) pri plnení bezpečnostných  úloh. Autori predmetnej vedeckej 

štúdie na základe poznatkov nadobudnutých spracovaním vedeckej štúdie dospeli k záveru, že 

nie je nemožné dosahovať želané výsledky  bez využívania nimi charakterizovaných 
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bezpečnostných technológií a prostriedkov. Zároveň zastávajú názor, že v blízkej budúcnosti 

nebude možné účelné a efektívne plnenie bezpečnostných úloh pohotovostným policajným 

útvarom   bez rozšírenia portfólia ním využívaných  bezpečnostných technológií (napr. o 

bezpilotný letecký prostriedok dron). Tieto tvrdenia sa opierajú i o relevantné závery 

pochádzajúce z Výskumu Anton Tallo, Analýza využitia bezpilotných prostriedkov vo 

vybraných službách policajného zboru   ako i  Výskumu  Meteňko Jozef, Metódy výskumu 

a vývoja policajných činností. 
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