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Národná kriminálna agentúra
a práca polície
Hovorí sa, že zmena je život, ale príliš časté zmeny nie vždy prinesú očakávané výsledky
v plánovanom čase. Ako je to v Policajnom zbore SR? Orientujú sa v novovzniknutých
situáciách bez problémov? Ďalej už prezident Policajného zboru Slovenskej republiky,
Tibor GAŠPAR a redaktorka PK Anna Komová.
Zlepšuje sa aj efektívnosť boja proti kriminalite?
Robíme všetko pre to, som presvedčený, že
do budúcna bude boj s trestnou činnosťou efektívnejší. Čas ukáže, či naše rozhodnutie bolo
správne a prinesie očakávané výsledky.
Pracujú policajti, ktorí sa doposiaľ venovali
kriminalite, aj v Národnej kriminálnej
agentúre?
Všetci špecialisti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite a Úradu boja proti korupcii zostali pracovať na NAKA.

Už 1. decembra v minulom roku vznikla
Národná kriminálna agentúra, aké ciele si
vytýčila a čo to znamená pre organizovanú
kriminalitu?
V rámci policajného zboru vznikol vysokošpecializovaný útvar – Národná kriminálna
agentúra, s líniovým riadením, ktorý má za
úlohu bojovať proti všetkým formám organizovanej kriminality.
Cieľom vzniku Národnej kriminálnej agentúry je najmä boj s organizovaným zločinom,
ktorý vedie národná protizločinecká jednotka,
boj s daňovými podvodmi a inou závažnou
ekonomickou trestnou činnosťou, ktorý vedie
národná jednotka finančnej polície, boj s najzávažnejšími drogovými deliktami, ktorý vedie národná protidrogová jednotka a v neposlednom rade je to korupcia, s ktorou bojuje
národná protikorupčná jednotka. Za svoj osobný cieľ v súvislosti s Národnou kriminálnou
agentúrou považujem dobudovanie národnej
jednotky finančnej polície, z materiálnej aj personálnej stránky, ktorá de facto vznikla 1. 12.
2012.
Ako sa zabezpečuje koordinácia a spolupráca zložiek, ktoré pôsobia pri odhaľovaní
trestnej činnosti?
V rámci NAKA (Národná kriminálna agentúra) sa spolupráca a koordinácia zabezpečuje
na úrovni centrálneho riadenia, kde sa sústreďujú, vyhodnocujú a analyzujú všetky relevantné informácie súvisiace s bojom so závažnou trestnou činnosťou.
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Aké je tempo vyšetrovania trestnej činnosti,
ste spokojný?
Tempo vyšetrovania trestnej činnosti nezávisí len od polície, resp. činnosti vyšetrovateľov. Vyšetrované prípady NAKA sú mimoriadne rozsiahle, náročné a zložité na dokazovanie.
Vyžadujú si najmä vykonávanie právnych pomocí do zahraničia a znaleckých posudkov, čo
sú veci, ktoré vyšetrovatelia nedokážu reálne
ovplyvniť. Do budúcna vidím perspektívu v
zrýchlení vyšetrovania cez budovanie medzinárodných vyšetrovacích tímov.
Prispievajú organizačné zmeny k objasneniu trestnej činnosti?
Veľavravným príkladom sú úspechy na úseku finančnej polície, pri odhaľovaní daňových
podvodov, k čomu prispela najmä Daňová
kobra. Čo je spolupráca policajných zložiek,
čiže Národnej kriminálnej agentúry so zložkami ministerstva financií. Hovoríme o Národnej jednotke finančnej polície a jej súčinnosti s Odborom boja proti daňovým podvodom a Kriminálnym úradom finančnej správy.
Štátny rozpočet prichádza o peniaze najmä nelegálnymi daňovými únikmi, ide o milióny eur.
Na túto oblasť sa s Daňovou kobrou zameriavame.
Aká je spokojnosť napríklad s prácou na
východnej hranici, sú dôležité ďalšie investície pre udržanie získanej úrovne?
Pri poslednom hodnotení zo strany Európskej únie v roku 2007 bola Slovenská republika vyzdvihnutá, ako krajina, ktorá má zavedený jeden z najmodernejších systémov fyzickej
a technickej kontroly vonkajšej hranice. Vysoko vyzdvihnutý bol najmä systém automatickej detekcie neoprávneného prekračovania
južného úseku vonkajšej hranice s Ukrajinou.
Od tohto posledného hodnotenia zo strany
Európskej únie sme posilnili južný úsek vonkajšej hranice zabudovaním seizmických sen-

zorov a doplnením o perimetrický podzemný
kábel.
Konečným stavom by malo byť vybudovanie detekčného systému na odhaľovanie neoprávneného prekračovania vonkajšej hranice
s Ukrajinou v celej jej dĺžke, ktorá je zhruba
98 kilometrov. Dosiahnutie tohto stavu si však
bude vyžadovať vynaložiť ešte nemalé finančné prostriedky zo strany Slovenskej republiky.
Progres, aký dosiahla Slovenská republiky
za posledných 5 rokov v postupnom budovaní
technického zabezpečenia vonkajšej hranice s
Ukrajinou bude aj predmetom následného
schengenského hodnotenia pozemnej hranice
Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v júli
2013.
Aby sme nevynechali ani dopravnú políciu
– ako ste spokojný s prácou dopravných policajtov, kde vidíte rezervy na udržanie výsledkov a ďalšie zlepšenie činnosti dopravnej polície?
Činnosť práce dopravnej polície je citlivo
vnímaná verejnosťou, pretože ide o zložku,
ktorá je v denno-dennom kontakte s občanom.
S prácou príslušníkov služby dopravnej polície
je možné vyjadriť vo všeobecnosti spokojnosť,
či už vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom –
znižovaniu dopravných nehôd s následkom na
živote a zdraví, ako i vo vzťahu k verejnej
mienke. Minulý rok bolo zaznamenané historicky najnižšie číslo v počte usmrtených osôb
pri dopravných nehodách – 296. V tomto vývoji služba dopravnej polície pokračuje aj v
prvých jedenástich týždňoch roku 2013, kedy
bolo pri dopravných nehodách usmrtených 33
osôb, čo je o 18 osôb menej ako v rovnakom
období roku 2012.
Na pokračovanie nastúpeného trendu treba
v budúcnosti zriadiť centrálny dopravný inšpektorát s cieľom realizovať objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla. Postupným dobudovaním diaľnic a rýchlostných ciest chceme
vytvoriť nové 2 diaľničné oddelenia Policajného zboru v pôsobnosti Krajských riaditeľstiev
Policajného zboru v Banskej Bystrici a Košiciach, čo prispeje k dodržiavaniu pravidiel
cestnej premávke na týchto úsekoch. Ďalším
dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje činnosť
tejto služby je technické vybavenie. V oblasti
výkonu služby je potrebné dovybaviť službu
dopravnej polície najmä novými modernými
meračmi rýchlosti, testermi na alkohol a drogy,
ktoré napomáhajú postihovať predovšetkým
arogantných a agresívnych účastníkov cestnej
premávky, ktorí porušujú jej pravidlá závažným spôsobom.

