
Slovenská republika zlyháva – Rómovia opätovne obeťami policajného násilia? 

 

 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so znepokojením prijalo informáciu  

o údajnom násilí zameranom voči príslušníkom rómskeho etnika, ktoré je zachytené 

na šíriacich sa videách, zdieľaných prostredníctvom sociálnej siete Facebook. O udalostiach 

informovali PRESS.TV a GIPSY TELEVISION. Stredisko poukazuje už na samotnú 

neprimeranosť a neodôvodnenosť opatrení súvisiacich s izoláciou Rómov, ktorá je výsledkom 

rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, zameraného na prednostné testovanie rómskych 

komunít v nadväznosti na zabránenie šírenia pandémie koronavíru, ale taktiež na narastajúce 

nepokoje v izolovaných osadách. 

 

 Stredisko vyzýva prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky, gen. Mgr. 

Milana Lučanského, aby preveril skutočnosti, šíriace sa na sociálnych sieťach a prijal náležité 

opatrenia v prípade, ak sa potvrdí, že postupom polície došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti 

dotknutých Rómov, či k mučeniu alebo inému neľudskému a krutému zaobchádzaniu alebo 

trestaniu. Stredisko upozorňuje, že právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj zákaz 

mučenia sú absolútnymi ľudskými právami, ktoré nesmú byť obmedzené za žiadnych 

okolností. Obzvlášť odsúdeniahodným je údajné násilie páchané pri výkone policajnej služby 

na deťoch, resp. maloletých osobách. Zabezpečenie ochrany ich telesnej a duševnej integrity 

musí byť samozrejmosťou a povinnosťou každého z nás, príslušníkov Policajného zboru 

Slovenskej republiky nevynímajúc. Vystaviť dieťa, či skupinu detí ponižujúcemu 

zaobchádzaniu či trestaniu zo strany policajných zložiek je zároveň porušením čl. 37 

Dohovoru o právach dieťaťa. 

 

 Stredisko dlhodobo odsudzuje prípady policajného násilia zameraného na príslušníkov 

rómskeho etnika. Už v roku 2015, v hodnotiacej Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane 

zásady rovnakého zaobchádzania, Stredisko odporúčalo Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky, aby zabezpečilo zhotovovanie videozáznamov zo všetkých policajných zásahov, 

pri ktorých existuje predpoklad použitia donucovacích prostriedkov. Rovnako tak odporučilo 

uvedenému ministerstvu, aby zabezpečilo vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru 

Slovenskej republiky, ktorého predmetom by bolo ich oboznámenie s medzinárodnými 

štandardmi ochrany základných ľudských práv a slobôd, s osobitným akcentom na ich 

ochranu počas výkonu policajnej služby. Samotné odporúčania akoby zapadli prachom, resp. 

neboli vypočuté a dostatočne implementované, čoho dôkazom sú udalosti zachytené na vyššie 

zmienených videách a fotografiách. 

 

 Slovenská republika je dlhodobo kritizovaná zo strany medzinárodných 

ľudskoprávnych inštitúcií, ako aj Európskej komisie, za prípady tzv. policajného násilia,  

ku ktorým došlo v minulosti v súvislosti s policajnými zásahmi voči Rómom. V prípade, že sa 

potvrdí tak autentickosť, ako aj súvislosť medzi výkonom policajnej služby a následkami, 

ktoré sú zachytené na telách dotknutých osôb, pôjde o ďalšie zlyhanie štátu,  

za ktoré by mala byť vyvodená nielen politická, ale aj právna zodpovednosť vo vzťahu  

ku konkrétnym osobám, zodpovedným za riadny výkon policajnej služby. „Ani súčasná 

situácia a vyhlásený núdzový stav nedávajú autoritám mandát na tak závažný zásah do 

https://presstv.sk/krimi/videopolicajt-mal-fyzicky-napadnut-pat-malolete-deti-pouzit-mal-aj-sluzobnu-zbran/
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ľudských práv a dôstojnosti občanov, akým je neprimerané použitie sily a násilia. Apelujem 

na kompetentné orgány, aby situáciu náležite preverili. Prijaté karanténne opatrenia 

v rómskych komunitách sú veľmi krehko nastavené. Ich zmyslom je chrániť a pomáhať, nie 

súdiť a trestať.“, uviedol Tomáš Fӧldes, dočasne poverený vedením Strediska.  


