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Správa o výsledkoch z policajnej akcie „Modrá 24“ 

  

Policajný zbor sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do medzinárodných policajných akcií, 

ktoré organizuje Európska asociácia železničných polícií – RAILPOL. Naposledy v dňoch 13. 

a 14. novembra 2019 sa príslušníci Policajného zboru služby železničnej polície Policajného 

zboru v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru služby poriadkovej polície Policajného 

zboru zapojili do medzinárodnej policajnej akcie „Modrá 24“.  

 

Železničné polície resp. iné polície plniace úlohy v obvode železničných dráh nielen v členských 

krajinách RAILPOL-u, ale aj v ďalších európskych krajinách zaujímajúcich sa o členstvo 

v RAILPOL-e sa zapájajú do spoločnej medzinárodnej policajnej akcie v Európe za účelom 

zvýšenia bezpečnosti a predchádzaniu protiprávnemu konaniu v európskom železničnom 

dopravnom priestore. Každá participujúca krajina sa zapája do medzinárodnej policajnej akcie 

v intenciách národnej legislatívy.  

 

Uvedená medzinárodná policajná akcia bola v Slovenskej republike zameraná predovšetkým na 

predchádzanie krádežiam na osobách a krádežiam batožiny cestujúcej verejnosti, na pátranie po 

osobách a veciach, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s 

bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky. 

 

Počas 24 hodín trvania akcie (od 7,00 h dňa 13. novembra 2019 do 7,00 h dňa 14. novembra 

2019) sa policajnej akcie zúčastnilo 184 príslušníkov Policajného zboru, z toho zo služby 

železničnej polície 166, zo služby poriadkovej polície 18 a 6 príslušníkov Finančnej správy 

s pridelenými služobnými psami. Policajnej akcie sa zúčastnilo aj 19 zamestnancov Dopravného 

úradu. Celkovo  skontrolovali 478 osôb, 325 vlakov osobnej prepravy a 258 železničných staníc.  

 

Počas policajnej akcie bolo celkovo riešených 48 priestupkov, 2 trestné činy (1x usmrtenie 

z nedbanlivosti a 1x nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo 

prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi), boli vypátrané 3 veci a 1 osoba. Suma 

uložených pokút predstavuje 625,00 eur. Najčastejšie dochádzalo k nerešpektovaniu zákazu 

prechádzania cez dráhu mimo určeného priestoru, nerešpektovaniu prevádzkových pravidiel 

v priestoroch železničných staníc a zastávok a k porušovaniu povinností účastníka cestnej 

premávky. Počas policajnej akcie bolo vykonaných celkovo 469 skúšok na alkohol, z toho 1 

s pozitívnym výsledkom. 
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