
 

 

 

Probačný a mediačný úradník 

 vykonáva kontrolu technickým prostriedkom 

 rieši vzniknuté incidenty 

Policajný zbor 

 poskytuje probačnému a mediačnému úradníkovi 

potrebnú súčinnosť 

 môže zasiahnuť po ohlásení incidentu, 

ak je ohrozený život alebo zdravie 

alebo ak je podozrenie zo spáchania 

trestného činu 

TELEFONICKÉ OVERENIE PRÍTOMNOSTI KONTROLOVANEJ OSOBY 
NA URČENOM MIESTE V URČENOM ČASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie 

o intervencii 

 

 

Kontrolovaná osoba 

 počas celého trvania kontroly má vo svojom obydlí zavedenú pevnú linku 

a inštalovaný telefonický aparát 

 je povinná dodržiavať určený režim 

 kontrola sa realizuje telefonátmi z centrálneho monitorovacieho systému, 

pričom kontrolovaná osoba je identifikovaná na základe hlasovej biometrie 

 kontaktuje probačného a mediačného úradníka alebo operačné stredisko pri riešení 

neočakávaných situácií a situácií, ktoré majú vplyv na dodržiavanie režimu 

 oznamuje každú zmenu podmienok kontroly probačnému a mediačnému úradníkovi 

 podieľa sa na náhrade nákladov za výkon kontroly v sume 1,50 €/deň 

Hodnotenie 

incidentu 

Operačné stredisko 

 v prevádzke nonstop (24 hodín denne 7 dní v týždni) 

 zabezpečuje  technickú podporu pre probačného 

a mediačného úradníka 

 zabezpečuje nepretržitý dohľad nad dodržiavaním uložených 

povinností, obmedzení alebo zákazov pomocou režimu každej 

kontrolovanej osoby v centrálnom monitorovacom systéme 

 zaznamenáva prevádzkové a bezpečnostné incidenty 

 rieši prevádzkové incidenty s kontrolovanou osobou  

(napr. výpadok elektriny) 

 ohlasuje bezpečnostné incidenty probačnému a mediačnému 

úradníkovi (napr. nezhoda hlasovej vzorky pri overovaní) 

 pri ohrození života alebo zdravia alebo podozrení zo spáchania  

trestného činu ohlasuje bezpečnostný incident aj Policajnému zboru 

 vykonáva sa na základe rozhodnutia súdu alebo prokurátora v súlade so zákonom 

č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 

 uplatňované pri treste zákazu účasti na verejných podujatiach a zákaze návštev športových 

alebo iných hromadných podujatí 

 prebieha vo vzájomnej spolupráci kontrolovanej osoby,  

probačného a mediačného úradníka,  

operačného strediska, prípadne Policajného zboru 

 pred začiatkom kontroly je potrebné splnenie  

týchto podmienok: 

 funkčná elektrická prípojka 

 pevná linka  

 telefónny prístroj 

 poučenie kontrolovanej osoby 

 viac informácií získate  

na www.justice.gov.sk 


