
 
 

 
Brusel, 1. august 2019: Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) poskytne právnu pomoc Rómom z Milhosti, 

ktorí boli 23. júla 2019 fyzicky napadnutí príslušníkmi policajného zboru po ich zatknutí v miestnom pohostinstve 

a taktiež týraní počas ich zadržania na Obvodnom oddelení PZ v Čani. Dve ďalšie ženy, matka a teta jedného z 

chlapcov, boli tiež fyzicky napadnuté potom, ako policajti vošli do ich domu a následne ich bili na priedomí pre 

očami mnohých svedkov a počas ich zadržania na Obvodnom oddelení PZ v Čani. Obete podali sťažnosť na Úrade 

inšpekčnej služby v Košiciach. 

Po slovnej a fyzickej potýčke medzi majiteľom pohostinstva a dvomi rómskymi chlapcami dňa 23.7.2019 ktorá 

sa odohrala v pohostinstve v Milhosti okolo 19. 00 hodiny bola privolaná policajná hliadka, ktorá následne 

zadržala dvoch mladých Rómov. 

Počas prevozu na Obvodné oddelenie PZ v Čani boli chlapci vystavení fyzickým útokom zo strany 

doprevádzajúcich príslušníkov policajného zboru: ‘’Zobrali nás do auta a začali nás biť po celej ceste’’ Po 

príchode na oddelenie fyzické útoky pokračovali, chlapci museli stáť čelom voči stene. V prípade 

neuposlúchnutia boli vystavení opätovnému fyzickému násiliu vo forme faciek a kopancov. Po tom ako jeden 

z rómskych chlapcov už nevládal stáť jeho bitie pokračovalo: “Tri hodiny sme stáli, ja som ležal na zemi lebo som 

už nevládal vstávať; ja som sedel v strede a dvaja ma udierali z boku všade“ taktiež došlo k napľúvaniu do úst zo 

strany príslušníkov policajného zboru.  

ERRC VYKONÁ KROKY K ZABEZPEČENIU 

SPRAVODLIVOSTI V PRÍPADE TÝRANIA RÓMOV POLÍCIOU 



Po fyzických útokoch zo strany príslušníkov policajného zboru žiadali chlapci o poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti. Táto pomoc im však bola z ich strany odopretá. Z neznámych príčin boli chlapci prevezení do 

Moldavy nad Bodvou a následne do Košíc a potom opätovne do Čane a až následne prepustení na slobodu. 

Po obdŕžaní telefonátu od strýka a brata jedného zo zadržaných v deň potýčky o tom, že rómski chlapci v danú 

noc ostanú zadržaní, sa príbuzní – mama a jej sestra - jedného z chlapcov vybrali na miesto incidentu 

v pohostinstve zistiť, čo sa stalo.  Tam však došlo k opätovnej potýčke medzi osoby nachádzajúcimi sa v 

pohostinstve a príbuznými. Opätovne bola privolaná polícia, pričom na miesto incidentu bolo vyslaných niekoľko 

hliadok, ktoré čakali na príbuzných rómskych chlapcov pred ich domom. Následne vstúpili do ich obydlí a fyzicky 

napadli príbuzných. Počas pátrania  mali policajti priložiť pištoľ k čelu osoby, ktorá sa nachádzala vo svojom 

dome: ‘’Prišli policajti a hľadali nás po dvoroch, našli mňa a chytili ma za vlasy a ťahali ma vonku na most, tu ma 

začali biť’’. Počas toho ako príslušníci policajného zboru ťahali jednu príbuznú, von došlo k priloženiu služobnej 

zbrane k hlave švagrinej napadnutej: ‘’Zobral pištoľ a tak mi dal na čelo a držal’’. Bitie dvoch žien pokračovalo aj 

na moste pred očami mnohých svedkov. Taktiež došlo k fyzickému napadnutiu rómskeho muža, ktorý nebol 

účastníkom žiadnej šarvátky a rasovým urážkam na jeho osobu zo strany zasahujúcich príslušníkov policajného 

zboru. 

Počas útoku na dve ženy zo strany príslušníkov policajného zboru svedkovia incidentu kontaktovali tiesňovú 

linku so žiadosťou o zaslanie policajnej hliadky nakoľko dochádza k fyzickému násiliu. Hoci službu konajúci 

operátor potvrdil, že hliadka bude vyslaná,  žiadna iná policajná hliadka už nedorazila na miesto činu vyšetriť 

tento útok. 

Tri príbuzné rómskych chlapcov boli po incidente zadržané a predvedené na Obvodné oddelenie v Čani. Príbuzné 

boli neštandardne  zamknuté na mužskom záchode a v sklade mimo kamerových záznamov. Počas ich pobytu 

na policajnej stanici  fyzické násilie zo strany príslušníkov policajného zboru pokračovalo. Ženy bolo prepustené 

z Obvodného oddelenia v Čani až okolo 4:00 hodiny 24.7.2019. 

„Nie je žiadnym tajomstvom, že polícia na Slovensku brutálne napáda a používa neprimeranú silu voči  rómskym 

komunitám. Pri mnohých príležitostiach sme na tento skutkový stav verejne poukázali“ uvádza ERRC prezident 

Ðorđe Jovanović. „Sme už unavení, keď počúvame výhovorky a sledujeme praktiky, ktoré znamenajú, že 

policajní príslušníci ostávajú nepotrestaní v podobných prípadoch, keďže výsledkom vyšetrovaní je absencia 

pochybenia z ich strany. ERRC je pripravené postúpiť tento ako aj podobné prípady Európskemu súdu pre ľudské 

práva, ak slovenská policajná inšpekcia opäť nedokáže vykonať účinné a promptné vyšetrenie tohto útoku bez 

predpojatosti voči napadnutým Rómom. 
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