DETEKCIA PRIBLÍŽENIA SA KONTROLOVANEJ OSOBY
K CHRÁNENEJ OSOBE A OKAMŽITÉ VAROVANIE CHRÁNENEJ OSOBY

Kontrolovaná osoba




vykonáva sa na základe rozhodnutia súdu alebo prokurátora v súlade
so zákonom č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí
technickými prostriedkami



uplatňovaná pri zákaze priblížiť sa k chránenej osobe na určenú

na určenie polohy kontrolovanej osoby (obdoba mobilného telefónu)



je povinná dodržiavať určený režim a prevádzkové pokyny zariadení



kontaktuje probačného a mediačného úradníka alebo operačné stredisko pri riešení neočakávaných
situácií a situácií, ktoré majú vplyv na dodržiavanie režimu

vzdialenosť a príkaze nezdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodeného



počas celého trvania kontroly nosí osobné identifikačné zariadenie (tzv. náramok) a zariadenie

prebieha vo vzájomnej spolupráci kontrolovanej osoby,
chránenej osoby, probačného a mediačného úradníka,



oznamuje každú zmenu podmienok kontroly probačnému a mediačnému úradníkovi



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

operačného strediska, prípadne Policajného zboru



môže byť prerušená na nevyhnutný čas



pred začiatkom kontroly je potrebné splnenie
týchto podmienok:



Policajný zbor


poskytuje probačnému a mediačnému úradníkovi
potrebnú súčinnosť

Hodnotenie
incidentu



funkčná elektrická prípojka



dostupný GPS signál a signál mobilnej siete

život alebo zdravie alebo ak je podozrenie



poučenie kontrolovanej aj chránenej osoby

zo spáchania trestného činu



súhlas chránenej osoby



viac informácií získate
na www.justice.gov.sk

Rozhodnutie
o intervencii

môže zasiahnuť po ohlásení incidentu, ak je ohrozený

Chránená osoba (obeť, poškodený)


počas celého trvania kontroly nosí pri sebe zariadenie varovania
blízkosti (obdoba mobilného telefónu)

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
alebo s chránenou osobou (napr. strata signálu GPS)



ohlasuje bezpečnostné incidenty probačnému a mediačnému
úradníkovi (napr. úmyselné priblíženie sa kontrolovanej osoby
k chránenej osobe)



pri ohrození života alebo zdravia alebo podozrení zo spáchania
trestného činu ohlasuje bezpečnostný incident aj Policajnému zboru



je varovaná o priblížení kontrolovanej osoby (kontrolovaná osoba
nie je informovaná o približovaní sa k chránenej osobe)
prostredníctvom zariadenia varovania blízkosti



v prípade ohrozenia môže alarmom zariadenia okamžite
kontaktovať operačné stredisko a pri riešení neočakávaných
situácií súvisiacich s režimom sa obrátiť aj na probačného
a mediačného úradníka

 môže kn
Probačný a mediačný úradník


vykonáva kontrolu technickými prostriedkami



zabezpečuje inštaláciu a deinštaláciu technických zariadení



zabezpečuje aktiváciu a deaktiváciu režimu kontroly



rieši vzniknuté incidenty

