
V piatok ráno pokračovalo za-
sadanie rady podľa schváleného
programu bez dodatkov. Za
overovateľov zápisnice členovia
odhlasovali predsedov krajských
rád z Prešova a z Bratislavy – An-
dreja Ufnára a Marcela Pašku. 

Aktuálne
Marián Magdoško na úvod v

krátkosti zhodnotil priebeh štvrt -
kového večera. Ocenil, že minis-
ter vnútra nevynechá žiadnu
príležitosť na stretnutie s odborár-
mi, čo v iných rezortoch nebýva
zvykom. Predseda rovnako vyzd-
vihol spoluprácu s prezidentom
PZ, s ktorým sa stretáva pravi -
delne každý týždeň v utorok ráno,
podľa potreby aj častejšie. M.
Magdoško v krátkosti skomento-
val priebeh prípravy i výsledný
tvar platových úprav v rezorte.
Upozornil, že v publikovaných
nariadeniach sú ešte chyby, ktoré
sa musia dodatočne opraviť.
Členom rady vzápätí priblížil
stretnutie vedenia OZP s predák-
mi policajných odborových orga-
nizácií z krajín V-4, ktoré sa kona-
lo 15. a 16. júna 2017 v Bratislave

/o rokovaní OZP v SR s českou,
poľskou a maďarskou delegáciou
sme informovali v júnovom vydaní
POLÍCIE – pozn. red./ Pripo -
menul, že aj členovia V-4 sú orga-
nizovaní v rôznych medzinárod-
ných odborových centrálach,
trieš tenie síl neprospieva schop-
nosti centrál rýchlo a účinne
konať. Cieľom musí byť zjednote-
nie policajných odborárov v Eu-
rópe, aby boli silnými partnermi
pre rokovanie s reprezentáciou
EÚ, osobitne s komisiou ministrov
vnútra a spravodlivosti a s eu-
rokomisárom pre vnútornú bez -
pečnosť. V užšej spolupráci
policaj ných odborov v rámci V-4
predse da vidí možnosť spoloč -
ného postupu a účinnejšej obha-
joby práv policajtov v Európe.
Aj o spolupráci s prokuratúrou

V rámci bodu Aktuálne predse-
da OZP informoval tiež o obsahu
júnovej porady policajného prezi-
denta s riaditeľmi KR PZ /viac o
tejto téme v rozhovore s I.vi-
ceprezidentom PPZ na inom mi-
este – pozn.red./, o niektorých

Tém, ktorých sa minister do-
tkol už vo svojom úvodnom prího-
vore, naozaj nebolo málo. Preja-
vom bol minister veľmi otvorený

a neformálny, „ako medzi svoji-
mi“, hoci prišlo aj na tvrdú kritiku
policajtov. Uplynulé obdobie oz-
načil R. Kaliňák za veľmi náročné,

rezort mal kľúčové úlohy naprík-
lad v príprave a celom úspešnom
priebehu slovenského predsed-
níctva v EÚ, policajti dostávali no-
vé rovnošaty i zbrane, ďalej sa vy-
mieňala automobilová technika.
„Vlastne už vymieňame techniku,
ktorá sa nakupovala v rokoch
2006 až 2010,“ pripomenul. Oce-
nil aj stabilitu osobitného sociál-

neho systému, policajtom dáva
garanciu solídneho dôchodkové-
ho zabezpečenia na desiatky ro-
kov, systém obstál aj v tvrdom po-
súdení inštitútom finančnej politi-
ky. Postupne sa rozbieha proces
rekonštrukcií policajných objek-
tov, začína sa plniť rozsiahly pro-
gram skvalitňovania pracovného
prostredia. V týchto veľkých pro-

cesoch zmien sa vždy objavia aj
chyby a nedorobky, ktorých od-
stránenie či náprava potom vyža-
dujú veľké úsilie, priznal minister.
Použil pritom trefné číselné pri-
rovnanie, že 80 percent z objemu
úloh sa spravidla dá splniť s vyna-
ložením 20 percent úsilia, ale na

Hlava rezortu k platovým úpravám: „Musíme robiť rozdiely!“
Z vystúpenia ministra vnútra SR na letnom zasadaní rady predsedov

Minister vnútra Robert Kaliňák prišiel medzi odborárov na
zasadanie rady predsedov do hotela SOREA vo štvrtok
23. júna večer a v priamej diskusii s predákmi v konfe-
renčnej sále zotrval 2,5 hodiny. 

lVeľa ľuďom v správe gene-
rálneho prokurátora SR Jaro-
míra Čižnára prekážajú najmä
zovšeobecňujúce formulácie,
generalizácia nedostatkov v
práci policajtov. Nemožno pri-
tom povedať, že správa len
krivdí. S mnohými výčitkami sa

dá súhlasiť, ale zasa hádzať
všetkých policajtov do jedného
vreca...

Súhlasím s vami. Uvedenú
správu je nutné pragmaticky a
bez emócií vyhodnotiť a na zákla-
de výsledkov analýzy, ak to bude
potrebné, prijať ďalšie účinné

opatrenia na odstránenie nedo-
statkov. Mnohé akoby opätovne
vytýkané nedostatky podľa mňa
pochádzajú ešte z minulých ro-
kov, vo vedení Policajného zboru
ich nepociťujeme ako nové a
úplne aktuálne. S prezidentom
Policajného zboru sa zúčastňuje-
me súčinnostných porád, stretnutí
s vedením Generálnej prokuratú-
ry SR a s krajskými prokurátormi,
kde sa vždy priamo pýtame na
konkrétne nedostatky, zlyhania či
chyby v trestnom konaní alebo
dokonca na konkrétne prípady

nedodržania pokynov prokuráto-
rov zo strany konajúcich vyšetro-
vateľov či poverených príslušní-
kov. Prokuratúra väčšinou kon-
štatuje spokojnosť a aj ja hodno-
tím spoluprácu na veľmi dobrej
úrovni. Keď aj dôjde k nejakému
nedorozumeniu v konkrétnom prí-
pade, prokurátori uvádzajú, že
vec vedia vyriešiť vo vlastnej
kompetencii. Majú predsa v ru-
kách všetky zákonné možnosti,
systémovo nám nič nevytýkajú.
Preto sa nám zdajú niektoré zov-
šeobecňujúce tvrdenia v zmieňo-

vanej správe nespravodlivé, av-
šak rešpektujeme ich. Je našou
snahou, aby každý na svojej pozí-
cii urobil maximum pre dosiahnu-
tie spoločného cieľa.  

l Ako často mávate súči-
nostné porady? Štvrťročne?

Môžem hodnotiť len obdobie
uplynulého roka, kedy to vnímam
z pozície 1. viceprezidenta PZ. Je
to vždy podľa potreby a aktuálnej
situácie. Porady nemusia byť
vždy pravidelné a len formálne.
Na rôznych úrovniach sa uskutoč-

V čísle:
l Varovanie KOZ SR                      s.2

l Zo správy generálneho prokurátora SR s.4,6

l Násilnosti v Hamburgu šokovali           s.7

l Švédsky problém s imigrantmi                              s.8

l Z vestníka PPZ                                                          s.8
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Myšlienka mesiaca: Zo všetkých živočíchov len človek sa vie smiať, hoci má na to najmenej dôvodov.  /Ernest Hemingway, americký spisovateľ 1899-1961/

Na snímke zľava Ondrej Varačka, Robert Kaliňák, Marián Magdoško, Roman Laco

(Pokračovanie na strane 3)

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 5)

„Vieme o mnohých nedostatkoch a hľadáme spôsoby, ako ich odstrániť alebo aspoň zmierniť“
O správe Generálnej prokuratúry SR hovoríme s I. viceprezidentom PZ plk. Ing. Jaroslavom Málikom

Kritická správa generálneho prokurátora o činnosti pro-
kuratúry a o stave zákonnosti za uplynulý rok vzbudila
rozruch najmä medzi riadiacimi dôstojníkmi polície. O
rozhovor sme požiadali I. viceprezidenta PZ plk. Ing. Jaro-
slava Málika.

Minister vnútra SR Robert Kaliňák opäť zavítal medzi odborárov 
Z letného rokovania Rady predsedov základných organizácií OZP v SR

Letné riadne zasadanie Rady predsedov základných organizácii OZP v SR sa konalo 22.
a 23. júna 2017 /štvrtok a piatok/ v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Vo štvrtok večer
prišiel medzi odborových predákov minister vnútra SR Robet Kaliňák /viac o stretnutí na
inom mieste - pozn.red./, o niečo neskôr prišiel generálny tajomník služobného úradu MV
SR Ondrej Varačka, predseda OZP Marián Magdoško zároveň ospravedlnil prezidenta PZ
gen. Tibora Gašpara, ktorý účasť prisľúbil, napokon sa rokovania nemohol zúčastniť z
rodinných dôvodov. 



personálnych zmenách v polícii a
priblížil členom rady predsedov
reakcie vedenia polície na správu
generálneho prokurátora SR o
činnosti prokuratúry a stave
zákonnosti za rok 2016. Zverej-
nená správa generálneho pro -
kurátora bola tradične kritická
voči kvalite práce Policajného
zboru. /Viac k tejto téme na inom
mieste – pozn. red./ Prečo takúto
správu nepredkladá parlamentu
aj policajný prezident? pýtal sa. V
tejto súvislosti Marián Magdoško
pripomenul, že polícii veľmi chýba
strategický analytický materiál o
tom, kam sa PZ posunul od roku
1993 a aké by malo byť jeho
zásadné smerovanie v dl-
hodobom horizonte bez častých
politicky motivovaných zmien.

Priveľa „šéfov“
V rámci otázok z pléna k ak-

tuálnym témam Marián Mag-
doško a podpredseda Viktor Kiss
komentovali aj výsledky organi -
začných zmien v tzv. plávajúcich
štruktúrach, ktoré do systému
vniesli niekde aj chaos, keď sa na
tých istých funkciách v jednot -
livých okresoch a krajoch začali
množiť aj rozdiely v platoch,
niekde mali zástupcov riaditeľov,
inde nie... „Proti takýmto anomá -
liam sme sa museli postaviť,“ ko-
mentoval situáciu Marián Mag-
doško. „My nie sme brzdou, aj
keď vás doma bijú za nás, že
škrtáme a nesúhlasíme. Ale ak je
nejaká funkcia dôležitá v jednom
okrese, prečo potom nie v dru -
hom?“ pýtal sa. „Táto agenda
väčšinou ide cezo mňa,“ pridal
Viktor Kiss. „Keby ste vedeli,
koľko návrhov na vznik nových

funkcií prichádza ...ale radových
policajtov nepotrebuje nikto...“
dodal.

Obaja odboroví predáci sa

zhodli v názore, že vytváranie
stále nových a nových riadiacich
funkcií nie je riešením problémov.
Poriadok do systému musí pri -
niesť typizácia okresných riadi -
teľstiev PZ a ďalších útvarov,
napríklad aj v rámci ÚHCP.

Na otázku z pléna k riešeniu
problémov tzv. koeficientu v
nerovnomernosti Marián Mag-
doško potvrdil, že v súčinnosti s
PPZ je problém – popri mnohých
iných – v riešení. Pripomenul
predsedom, že z uznesenia mi -
nulej rady im vyplynula povinnosť
ohlásiť centrále každý konkrétny
prípad problému s použitím koefi-
cientu, ale neprišiel ani jeden
podnet. Vyslovil predpoklad, že

táto otázka bude vyriešená do
konca augusta.

Na otázku z pléna, či sa môže
členovi obnoviť aj členstvo v pod-

pornom fonde, keď druhýkrát
vstúpi do odborov, bolo stano vis -
ko vedenia negatívne – s odvo -
laním sa na platný štatút pod-
porného fondu. Marián Magdoško
nevylúčil možnosť otvoriť túto
otázku na najbližšom kongrese,
ale v zhode s Viktorom Kissom
nepovažoval za vhodné robiť
kvôli niekoľkým jednotlivcom zo
štatútu trhací kalendár. Pod-
predseda Pavol Michalík pridal:
členstvo v podpornom fonde je
prvkom stabilizázie v OZP, ak vys-
túpim, o túto výhodu prídem. 

Platy v rukách vlády
K problému nových tarifných

platov pre zamestnancov celej
verejnej správy, ktorý za odbory

vyjednáva KOZ SR, M. Magdoško
informoval, že komisia pri úrade
vlády už navrhla niektoré rieše-
nia, o ktorých sa ďalej diskutuje.

Podľa jeho slov jedinou vhodnou
alternatívou je začať platovú
tabuľku v ľavom hornom rohu
minimálnou mzdou, čo však v

úhrne predstavuje hrubým odha -
dom nárast výdavkov z rozpočtu o
jednu miliardu eur, čo slovenský
štátny rozpočet jednorazovo
nezvládne. „Náš návrh je, aby sa
prezident KOZ s vládou dohodol,

aký balík a kedy vie vláda na tento
účel vyčleniť – aby to išlo na
etapy.“ Potvrdil, že odbory chcú
otvoriť kolektívne vyjednávanie aj
na rok 2018, KOZ v tomto smere
oslovila premiéra. Otázka platov
vo verejnej správe vyžaduje poli-
tické rozhodnutie, tlaky na ich
zmenu sú z rôznych strán, existu-
je už aj podanie na ústavný súd,
ozývajú sa volania za 13. plat. To
podľa M. Magdoška nič nerieši, v
prvom rade treba dojednať výšku

dvanástich – normálnych – platov,
bez dorovnávania na minimálnu
mzdu. „Čím neskôr začneme, tým
bude ten balík väčší,“ uzatvoril a
vyjadril nádej, že v septembri už
bude KOZ vedieť viac.

O ekonomike
V druhej časti rokovania pod-

predseda Pavol Michalík predložil
plénu správu o čerpaní rozpočtu
za rok 2016, členovia rady dostali
informáciu o revízii hospodárenia
na centrále OZP a hlasovaním
schválila aj rozdelenie sumy,
získanej z dvoch percent daní za
uplynulý rok. Predseda Marián
Magdoško konštatoval, že získa -
ná suma je hlboko pod mož -
nosťami zväzu, keď aj niektoré
základné organizácie dokázali
vyzbierať viacnásobne vyšší ob-
nos. Požiadal predsedov, aby sa
zamysleli, čo s týmto solidárnym
projektom ďalej, keď získaná
suma z roka na rok klesá. Tejto
téme by sa členovia mohli veno -
vať na septembrovom zasadaní
rady. Pavol Michalík znova
pripomenul, že cieľom projektu je
osloviť tých členov i nečlenov,
ktorí svoje dve percentá daní
nechávajú v prospech štátu – a
takých nie je málo. Nahlas sa pý-
tal, či je ľuďom naozaj tak zaťažko
venovať trochu úsilia agende spo-
jenej s darcovstvom dvoch per-
cent a pomôcť tak kolegom, ktorí
pomoc naozaj potrebujú. 

Podpredseda OZP Roman La-
co predložil predsedom pravidel-
nú informáciu o stave právnej
ochrany, podpredseda Viktor Kiss
zasa informáciu o stave pod-
porného fondu za rok 2016. Ro-
man Laco upozornil predákov,
aby v prípadoch právnej ochrany
hneď na od začiatku postupovali
striktne podľa platného štatútu,
faktúry za neschválené ochrany
centrála následne nemôže pre -
pla tiť. 

Medaile idú do výroby
V závere rokovania Marián

Magdoško hovoril o príprave

výroby nových zväzových oce-
není, vyjadril nádej, že na
septembrovej rade predsedov sa
už ocenení budú môcť tešiť z
nových medailí so stužkou.
Následne členovia rady hlaso-
vaním schválili predložené návrhy
na ocenenie zaslúžilých členov a
funkcionárov zväzu 

spracoval Peter Ondera
snímky: Viktor Kiss, 

Zuzana Zedková
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Minister vnútra SR Robert Kaliňák opäť zavítal medzi odborárov 

Letné zasadanie rady predsedov charakterizovala vysoká účasť členov

Pobavil...
V rámci diskusie o pre-

biehajúcich a pripravova-
ných rekonštrukciách po-
licajných objektov jeden
z predsedov v pléne po-
znamenal: „U nás neumy-
li okná, lebo že už sa ide
objekt rekonštruovať ...
A tak máme neumyté ok-
ná už dva roky ...“

Štát sa ako významný za -
mestnávateľ stavia k riešeniu
problému odmeňovania svojich
zamestnancov veľmi laxne.
Uviedla to dnes v stanovisku
pred stavenstva Konfederácie
od borových zväzov (KOZ) SR a
nevýrobných odborových zväzov
k aktuálnemu odmeňovaniu niek-
torých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
hovorkyňa KOZ SR Martina
Nemethová.

Hlavnou výčitkou KOZ SR
voči aktuálnemu odmeňovaniu
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záu-
jme nie je podľa jej informácií ani
tak systém odmeňovania, ale
nastavenie tarifného systému.

Najväčším nedostatkom pod -
ľa KOZ SR je, že veľký počet tar-
ifných tried a stupňov je pod
úrovňou minimálnej mzdy. Sú -
časnému systému chýba vnú-
torná a vonkajšia spravodlivosť
odmeňovania, hodnotenie za -
mest nancov nespĺňa svoj účel a
je prevažne administratívne,
motivačné účinky odmien sa
strácajú najmä pri nízkopríj-

mových pozíciách (teda v mini -
málnej mzde). Systém neumož -
ňuje získať a udržať kvalifiko-
vaných zamestnancov, neaktuál-
ny je aj samotný katalóg pracov-
ných činností.

Nemethová upozornila, že
zmena platových taríf zamest-
nancov verejnej správy sa
pripravuje na Úrade vlády (ÚV)
SR už druhý rok. V súčasnosti je
rozpracovaná koncepcia odme -
ňo vania týchto zamestnancov,
ktorej finančné dopady neboli
doteraz vyčíslené. „Akoby vláda
naťahovala čas a odďaľovala
riešenie,“ zdôraznila hovorkyňa
KOZ SR.

Zástupcovia zamestnancov
podľa Nemethovej zaujali k danej
situácii jednoznačné stanovisko.
„Ak nebudú dodržané termíny a
ani v druhej polovici tohto roka
nebudú náznaky riešenia tohto
problému, zamestnanci vo vere-
jnom sektore pripúšťajú nát-
lakové aktivity,“ podčiarkla v
stanovisku.

Ako dodala viceprezidentka
KOZ SR Monika Uhlerová, „sme
pripravení nespokojnosť zamest-

nancov demonštrovať aj pros -
tredníctvom nátlakových akcií na
jeseň tohto roka. Štát ako výz-
namný zamestnávateľ sa stavia
k riešeniu tohto problému veľmi
laxne a týmto len ukazuje, že si
svojich zamestnancov neváži“.

Nemethová pripomenula, že
zákon číslo 553 z roku 2003
počas svojej existencie prešiel
pomerne náročným a kompliko-
vaným legislatívnym vývojom a
ani rozsiahly počet noviel však
nepriniesol výrazné zlepšenie
systému odmeňovania zamest-
nancov pri výkone práce vo vere-
jnom záujme a ani odstránenie
nedostatkov, ktoré tento systém
obsahuje. KOZ SR už niekoľko
rokov poukazuje na tieto dispro-
porcie a aj na jej podnet bola pri
ÚV SR zriadená Pracovná
skupina k príprave a tvorbe
nového systému odmeňovania
zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, ktorej úlo-
hou je príprava nového systému
odmeňovania zamestnancov vo
verejnej službe. Jej členmi sú aj
zástupcovia zamestnancov.

/TASR, 12.7.2017/

Viceprezidentka KOZ SR: „Sme pripravení nespokojnosť zamestnancov
demonštrovať aj prostredníctvom nátlakových akcií...“

Postoj štátu k odmeňovaniu vlastných
zamestnancov je veľmi laxný, tvrdí KOZ SR



zvyšných 20 percent úloh spotre-
bujete 80 percent energie...

Druhá etapa...
Nemalú čas svojho vystúpenia

minister venoval aktuálnym plato-
vým úpravám. Zdôraznil význam
úprav najmä pre civilných za-
mestnancov, ktorým je spoloč-
nosť už dlho veľa dlžná. Ubezpe-
čil prítomných, že v rámci mož-
ností urobil pre ľudí v rezorte ma-

ximum a pripomenul, že osobitne
za „civilov“ urputne bojoval pred-
seda OZP v SR Marián Magdoš-
ko. Minister vyjadril presvedčenie,
že aktuálna platová ponuka po-
čiatočných policajných platov je
vlastne druhou etapou mzdových
úprav, ktoré už môžu byť zaujíma-
vé pre mladých ľudí aj v regiónoch
so silnou konkurenciou na trhu
práce, ako je Bratislava a ďalšie
veľké mestá. Zmeny v tarifných
platoch predpokladá minister až
v roku 2019. 

R. Kalińák priblížil aj zámery
pokračovať v získavaní bytov pre
policajtov napriek výhradám opo-
zície, spomenul zámery v oblasti
predajov nepotrebných alebo ne-
využiteľných rezortných objektov.
Získané prostriedky budú použité
na rekonštrukcie, prípadne kúpu
iných, vhodnejších objektov – aj
v prípade budov, ktoré užíva sa-
mo ministerstvo. 

„Musíme robiť rozdiely“
Samozrejme, veľa otázok

smerovalo práve k platovým úpra-
vám, prečo tí dostali toľko a hentí
zasa iba toľko... Minister reagoval
trpezlivo. „Ak dáme všetkých na
jednu úroveň, je vymaľované,“ su-
cho skonštatoval. Platové úpravy
od 1. 7. 2017 majú aj sociálny as-
pekt, zdôrazňujú však najmä
akútnosť potrieb jednotlivých pro-
fesií v Policajnom zbore – aj vo
vzťahu k jednotlivým regiónom,
vyplynulo z jeho slov. Viackrát po-
užil termín „diferenčný príplatok“,
ktorý by mal byť definovaný v no-
vom zákone namiesto množstva
nateraz používaných názvov rôz-
nych príplatkov. Nutnosť neraz
ťažkého rozhodovania v riadiacej
komisii pre platové úpravy, ktorej
členom bol aj predseda OZP, oz-
načil za „Sofiinu voľbu“, keďže ne-
raz stáli proti sebe vážne dôvody
i silné argumenty.  „Musíme robiť
rozdiely,“ skonštatoval a potvrdil,
že maximálne preferencie získali
vyšetrovatelia, „pretože ich potre-
bujeme,“ povedal. Na otázku
z pléna, prečo nedostali „skráten-

ci“ viac, pohotovo reagoval, že
skúsených, dobrých „skrátencov“
má práve stavba príspevkov moti-
vovať ku kariérnemu rastu –
k prechodu na posty vyšetrovate-
ľov. 

Kde sú čezety?
Dlhšia diskusia sa viedla aj

okolo prezbrojovania, keď pištole
zn. Glock dostali aj tí, ktorí by po-
trebovali /a chceli/ menšie zbra-
ne, ktoré ponúka Česká zbrojov-

ka, tiež víťaz vyhlásenej verejnej
súťaže. Nedostatok glockov /vrá-
tane nových samopalov ATC/ hlá-
sili policajné školy. Zbrojovka ešte
zbrane nedodala, dôvod však
ostal nejasný. Minister potvrdil, že
pre operatívcov a vyšetrovateľov
sa rátalo najmä s menšou pišto-
ľou vz. ČZ RAMI, týmto požiadav-
kám je potrebné vyhovieť, zdô-
raznil minister. Je zrejme len ve-
cou príslušných rezortných zlo-
žiek, aby sa aj v tomto smere urý-
chlene urobila náprava, vyrozu-
meli sme z jeho slov. Minister po-
užil prímer: „medzi vami a mnou
je nobasilová vrstva“, čím myslel
rezortný úradnícky aparát, ktorý
zabezpečuje úlohy dané minis-
trom. 
Osobný príplatok nie je ľudské

právo...
„Vďačnou“ témou diskusie me-

dzi ministrom a predsedami zá-
kladných organizácií bola aj téma
osobných príplatkov, najmä v prí-
padoch prechodu príslušníka do
iného útvaru, do iného regiónu či
dokonca do iného druhu služby a
v inom regióne. Ako vyplynulo aj
z diskusie, zriedkavé nie sú prípa-
dy, keď príslušník príde do iného
regiónu s príplatkom vo výške,
aký nemá nikto „z domácich“. Na-
opak, inde príplatok ostane na
materskom útvare, policajt odchá-
dza s nulou a dlho trvá, kým sa
k nejakému „prepracuje“. Vzniká
tak veľa problémov a krívd na jed-
nej i druhej strane. 

„Osobné nie je za zásluhy, ale
za výkon. Nie som za to, aby
osobný príplatok prechádzal au-
tomaticky na nové pracovisko,“
reagoval minister. „Osobný prípla-
tok nie je ľudské právo, keď idem
na inú službu do iného kraja, je to
nefér voči tým, čo tam sú.“ Po-
tvrdil, že s odborármi tento pro-
blém už dlhšie rieši. 

Marián Magdoško k tomu po-
vedal, že odborom predovšetkým
chýbajú jasné stanovené pravidlá
pre takéto prípady, aby sa už viac
neriešili systémom ad hoc: „Nech

pravidlá platia rovnako pre každé-
ho!“ Potvrdil, že s prezidentom PZ
už návrh takýchto pravidiel vzni-
ká, predložia ich ministrovi na
schválenie. 

Rázne, ale...
Minister vnútra v príhovore ne-

obišiel ani problematiku služob-
ných zákrokov, niektoré sú veľmi
kriticky medializované. Minister
vyjadril zasahujúcim policajtom
pod poru a vyslovil predpoklad, že
služobným zákrokom sa polícia
nebude vyhýbať, skôr naopak,
pripomenul však dôležitosť strikt-
ného dodržiavania predpisov pri
používaní donucovacích pros -
tried kov. Tematike sa bude prezí-
dium po svojej línii detailnejšie ve-
novať, aby sa riziká minimalizova-
li. 

Problémy s vozidlami
Nemalá časť diskusie sa orien-

tovala aj na problémy s vozidlami,
otvoril ju predseda ZO z Komár-
na: „Máme štyri autá, ktoré majú
najazdené nad 220-tisíc kilome-
trov, čo s nimi?“ Hlasy z pléna po-
tvrdili, že nemálo útvarov používa
vyjazdené autá a žiadanky na
opravy vraj zasa nie sú akcepto-
vané z dôvodu nedostatku finan-
cií. 

Minister potvrdil, že s opravami
vozidiel je problém, neúnosne na-
rástli náklady na opravy najmä
pre vysokú nehodovosť. Hlava re-
zortu sa veľmi kriticky vyjadrila
k vodičským schopnostiam najmä
mladších policajtov, ktorí rozbíjajú
nové, drahé autá a situácia je až
kritická. „Policajná nehoda je vždy
zavinená,“ zdôraznil fakt, že prí-
slušník PZ za volantom služobné-
ho auta nesie oveľa väčšiu zod-
povednosť a nemôže si na ceste

dovoliť chybu. Použil trefný prí-
klad motorkárov: „Na motorke nik-
dy nie ste na hlavnej!“

Po zhrnutí: situácia v množ-
stve nehôd služobných vozidiel
a vo výške spôsobených škôd je
vážna, ďalšia diskusia preto sme-
rovala k odhaleniu príčin tejto si-
tuácie a k prijatiu opatrení k ná-
prave. Na jednej strane je pro-
blém s vysokou „rozjazdenosťou“
vozidiel, podčiarkol minister, dnes
auto najazdí 200-tisíc kilometrov
za päť rokov, predtým to bola me-
nej ako polovica. Na druhej strane
je to o prístupe a schopnostiach
vodičov, za väčšinou príčin do-
pravných nehôd je len ľudský fak-
tor, nesústredenosť, nepozor-
nosť, podcenenie rizík, nezvlád-
nutá technika jazdy. Minister zdô-
raznil aj zodpovednosť veliteľov

útvarov za stav vozového parku,
vo veľa autách videl neporiadok,
špinavý interiér... čo svedčí o ne-
dostatku disciplíny v útvare. An-
drej Čukalovský, predseda ZO
v košickej SOŠ PZ (v PZ od roku
1992) pripomenul, že dnes sa vo-
dič ani nemá kde zdokonaliť, „s
dopravákmi sa pri výcviku jazdí
ako v škôlke a potom chceme,
aby mladí vodiči naháňali drifte-
rov“. V minulosti sa robili pre poli-
cajtov napr. aj školy šmyku, dnes
sa podľa neho pre mladých vodi-
čov nerobí nič. „Kritizujeme ich,
ale skúsme im dať výcvik! V Ma-
ďarsku policajtov školia v jazdách
na zadržaných autách, tie môžu
rozbiť, u nás sa nemajú kde na-
učiť, ako jazdiť, ako zvládať kritic-
ké situácie, chýba im prax a nevá-
žia si nové drahé vozidlá, na kto-
rých jazdia.“ 

Minister s diskutérom súhlasil,
praktický výcvik je určite potreb-
ný. Rezort vybavuje s výrobcami
vozidiel dodanie tzv. nultých sérií
áut, ktoré nesmú ísť na štátnu
cestu, ale môžu veľmi dobre po-
slúžiť pri výcviku. Potvrdil tiež, že
ešte v tomto roku na jeseň bude
ukončená ďalšia súťaž na dodáv-
ku motorových vozidiel pre rezort.
Cieľom je, aby autá v rezorte ne-
mali najazdené viac ako 200-tisíc
kilometrov. 

Ďalšia diskusia sa viedla aj
o spôsobe rozdeľovania nových
vozidiel, keď nie je zriedkavá prax
prideľovať nové vozidlá „šéfom“
a na útvary dávať „ojazdenky“.
S touto praxou sa stretol aj Marián
Magdoško, podporil myšlienku di-
skutéra z pléna, aby právomoc
prideľovať vozidlá - alebo aspoň
možnosť dať návrh - mal okresný

riaditeľ PZ, ktorý najlepšie pozná
podmienky a potreby policajných
pracovísk v regióne.

Na nedostatok vozidiel a stav
tých, čo majú, sa ponosovali aj
odborári z centier a jednotiek pod-
pory. Minister potvrdil, že pri do-
dávkach nových vozidiel v tomto
roku sa ráta aj s vozidlami pre
technický servis, pre opravárov
a iné činnosti, ktoré zabezpečujú
centrá podpory. 
Povýšenie je „statusová vec“

Naostatok spomeňme ešte di-
skusiu k problému povyšovania
policajtov. Košický vyšetrovateľ,
predseda ZO na pracovisku NA-
KA sa ministra pýtal, či v niekto-
rých prípadoch nie je zákon až
pritvrdý, keď vo funkciách s plá-
novanými hodnosťami nie je pod-
ľa platnej úpravy možnosť pový-

šenia a na tej istej hodnosti môže
človek zotrvať vlastne dlhé roky.
Zdôraznil, že ľudia vnímajú pový-
šenie ako morálnu poctu, keďže
z finančného hľadiska nie je prí-
platok za hodnosť podstatný. Mi-
nister označil pripomienku disku-
téra za dobrú, konštatoval, že
hodnosť je „statusová vec“, prax
prináša situácie, kedy platná nor-
ma nezohľadňuje realitu a zrejme
by nemalo byť vždy povýšenie
viazané len na dosiahnuté vzde-
lanie. V niektorých prípadoch tre-
bárs získané vysokoškolské
vzdelanie nemusí byť prínosom
pri výkone služby, napríklad taký
animátor voľného času je použi-
teľný akurát tak v CPZ, pozname-
nal vtipne.

V ďalšom...
Členka predsedníctva OZP

Ľudmila Ptáková za občianskych
zamestnancov poďakovala minis-
trovi za úsilie, ktoré vynaložil pri
úprave platov pre túto kategóriu
zamestnancov. Minister pridal, že
ešte je v riešení situácia žien
v bratislavskom klientskom cent-
re, kde ich záťaž najmä na osob-
ných dokladoch dramaticky, až
takmer na dvojnásobok vzrástla
potom, čo občania dostali mož-
nosť vybaviť si doklady kdekoľ-
vek, nielen v mieste trvalého byd-
liska. „Ženám ešte treba na
mzdách pridať, je to v riešení,“
sľúbil minister, keď upozornil, že
úprava tarifných platov pre za-
mestnankyne v štátnej službe bu-
de možná „až tak o jeden a pol ro-
ka“. 

Podobne – v mene policajtov
za  Prešovský kraj – poďakoval
ministrovi predseda krajskej rady
Andrej Ufnár. Povedal, že slúži 31
rokov, za ministra Kaliňáka ide už
o druhú úpravu, najmä ľudia s níz-
kym príjmom v tomto regióne
úpravu oceňujú. 

Ku klientskym centrám
Z naozaj veľkého množstva

tém, ktorým sa minister venoval,
spomeňme ešte aspoň otázku
ďalšieho budovania klientskych
centier. Predsedníčka krajskej ra-
dy Zuzana Kochlicová sa opýtala
na perspektívy banskobystrické-
ho pracoviska, ktoré kapacitne
nestačí a zápasí s viacerými pro-
blémami. /viackrát sme sa im ve-
novali aj v POLÍCII- pozn. red./
Minister potvrdil, že v Banskej By-
strici rezort hľadá väčší vyhovujú-
ci objekt s dobrými parkovacími
možnosťami a dostupnosťou.
„Poučili sme sa na Bratislave,“
konštatoval minister, „klientske
centrá v krajských mestách musia
mať vyššiu kapacitu kvôli priro-
dzenej gravitácii občanov z celej
spádovej oblasti.“ Informoval, že
objekty v Banskej Bystrici sú ešte
v štádiu výberu a rozhodovania.

Po dve a polhodine predseda
OZP Marián Magdoško oficiálnu
časť stretnutia odborárov s minis-
trom vnútra Robertom Kaliňákom
ukončil a všetkých pozval na ve-
čeru, po ktorej neformálna disku-
sia pokračovala.

Spracoval –er-
Snímky Viktor Kiss, 

Zuzana Zedková
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Hlava rezortu k platovým úpravám: „Musíme robiť rozdiely!“

Robert Kaliňák
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Poslanci zobrali správu na vedomie 81 hlasmi zo 120 prítomných, SaS a OľaNO chýbali

Už Čižnárov predchodca Do-
broslav Trnka si predsavzal
dodávať do parlamentu výročnú
správu v kratšej verzii, aby mala
šancu, že ju poslanci naozaj aj
prečítajú. Veľmi sa mu to nedarilo,
a Jaromírovi Čižnárovi tiež nie,
hoci mal pri nástupe do funkcie
rovnaký úmysel... Čižnárova
sprá va za rok 2016 má úctyhod-
ných 162 strán textu a k tomu

množstvo príloh a tabuliek. Takže
predpoklad, že ju poslanci aj celú
prelúskali, je dosť malý. Veď na
programe rokovania 18. schôdze
mali 78 bodov...

Hocako, svojím kritickým
tónom, najmä však - podľa nás -
neodôvodnenou generalizáciou
nedostatkov v práci príslušníkov
PZ správa už tradične zodvihla
tlak nejednému policajnému
funkcionárovi. Redakcia POLÍCIA
z rozsiahlej správy vybrala aspoň
niekoľko zaujímavých pasáží. 

Trestné oznámenia
V rámci dozoru nad dodržia-

vaním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania prokurátori
podľa § 230 Trestného poriadku
sledujú aj to, či policajt do 30 dní
od prijatia trestného oznámenia
začne trestné stíhanie podľa §
199 ods. 1 Trestného poriadku
alebo postupuje podľa § 197 ods.
1 Trestného poriadku, resp. us-
tanovenia § 197 ods. 2 Trestného
poriadku. Vecne a miestne prís-
lušní policajti uvedení v us-
tanovení § 10 ods. 8 písm. a) až
g) Trestného poriadku pri vybavo-
vaní trestných oznámení často
nedodržiavajú uvedenú poriad-
kovú lehotu, a to z objektívnych,
ale aj subjektívnych príčin. Objek-
tívne príčiny nedodržania poriad-
kovej lehoty v konaní policajtov
pred začatím trestného stíhania
sú determinované neúplnosťou
obsahu prijatých trestných ozná-
mení (trestné oznámenia neob-
sahujú skutkovo-právne relevant-
né údaje o mieste, čase spácha-
nia trestného činu, jeho moduse

operandi a identifikácii podozrivej
osoby), z ktorého dôvodu na
zákonné rozhodnutie o trestnom
oznámení je potrebné vykonanie
výsluchu oznamovateľa, resp.
podozrivej osoby. Subjektívne
príčiny nedodržania poriadkovej
lehoty majú základ v nedos -
tatočnej odbornej schopnosti naj -
mä poverených príslušníkov Poli-
cajného zboru správne a úplne
pochopiť podstatu trestných
oznámení z hľadiska príslušnosti
na ďalšie konanie, ako aj určenia
primárnej (predbežnej) právnej
kvalifikácie skutku ako trestný čin. 

Napriek ochote prokurátorov
neformálne konzultovať ďalší pro-
cesný postup pri vybavení trest-
ných oznámení, často aj pri do-
držaní 30 - dňovej poriadkovej
lehoty od prijatia trestného ozná-
menia, boli rozhodnutia policajtov
v niektorých prípadoch vydané
bez zistenia skutkového stavu v
zákonnom rozsahu. Dôsledkom
takéhoto ich konania a roz -
hodovania bolo uplatnenie pro-
cesných oprávnení prokurátormi
na odstránenie nezákonného
stavu vo forme zrušenia rozhod-
nutí policajtov, prípadne vo forme
vydania pokynov na doplnenie
trestného oznámenia.

V roku 2016 prokurátori pri
výkone dozorovej právomoci vo
viacerých trestných veciach zistili
nezákonný postup policajtov po
prijatí trestných oznámení, a to vo
fáze ich doplnenia, vykonávaním
úkonov trestného konania nad
zákonný rámec upravený v § 196
ods. 2 Trestného poriadku (roz -
sah a obsah dopĺňania trestných
oznámení je determinovaný tým-
to zákonným ustanovením, pri -
čom vykonávanie úkonov trest-
ného konania nad jeho rámec je
možné len po začatí trestného
stíhania). 
Prieťahy v prípravnom konaní 

Prípravné konanie by malo
predstavovať štádium trestného
konania, ktoré pripraví pod-
mienky na vedenie konania pred
súdom za predpokladu, že ne -
dôjde k ukončeniu veci už v
samotnom prípravnom konaní. 

Z hľadiska posledného legis-
latívneho vývoja trestného kona-
nia dochádza k popretiu zamýš -
ľaného účelu prípravného kona-
nia, a to bez toho, aby došlo k le -
gislatívnej zmene. V prípravnom
konaní sa naďalej vykonáva
rozsiahle dokazovanie spojené
s opakovanými výsluchmi 
osôb pred a po vznesení obvi-
nenia, pričom v praxi neexistu-
je obsahový a rozsahový roz -

diel medzi skráteným vyšet -
rovaním a vyšetrovaním, s výn-
imkou rozdielu vo vecnej prís-
lušnosti policajtov. 

Súčasný legislatívny stav týka-
júci sa charakteru trestného kona-
nia na jednej strane proklamuje,
že o vine a treste má rozhodovať
súd, pred ktorým sa má ako pred
nezávislým arbitrom vykonávať
dokazovanie na základe iniciatívy
strán s dôrazom na dôkazné bre-
meno prokurátora. Na strane
druhej je snaha o splnenie tejto
požiadavky a vytvorenie pred-
pokladu pre predloženie trest-
nej veci do štádia súdneho ko-
nania zaťažená povinnosťou
vykonať komplexné a kon-
tradiktórne konanie a dokazo-
vanie už v prípravnom konaní.
Takýto spôsob vykonávania
trestného konania je enormne
zdĺhavý a neefektívny.

Vo všeobecnosti možno kon -
štatovať, že dôvody, ktoré ov-
plyvnili dĺžku prípravného kona-
nia, sa v porovnaní s predchádza-
júcim obdobím výrazne nezme-

nili. Za najčastejšie sa opakujúce
objektívne príčiny predlžovania
prípravného konania, ktoré pro -
kurátor mohol len minimálne
ovplyvniť, možno v súhrne ozna -
čiť (ako už bolo konštatované):

- neprimeranú dobu vypracov-
ania znaleckých posudkov,

- formalizovanú niekoľkoin -
štan čnú realizáciu právnej pomo-
ci,

- účelové postupy (umožňuje
právna úprava) obvinených a ich
obhajcov (námietky na postup
orgánov prípravného konania,
nepreberanie zásielok, vyhýbanie
sa úkonom trestného konania,
účelové ospravedlnenia neúčasti
na nariadených úko noch trest-
ného konania, ...),

- problémy so zabezpečo va -
ním svedkov na úkony trestného
konania,

- rozsah dokazovania,
- personálny stav na jed-

notlivých okresných prokuratú -
rach, ako aj policajných zložkách
(dlhodobo vysoká fluktuácia poli-
cajtov). 

K predĺženiu konania v os-
tatnom období prispelo aj nové
posudzovanie krádeží vlá-
maním, ktoré sú oproti pred-
chádzajúcej právnej kvalifikácii
ako prečinu podľa § 212 ods. 2
písm. a) Trestného zákona teraz
posudzované ako zločin krádeže

podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm.
b) Trestného zákona s poukazom
na § 138 písm. e) Trestného
zákona. Uvedené okrem iného
spôsobilo, že nezanedbateľný
počet vecí, v ktorých by sa inak
vykonávalo skrátené vyšetro -
va nie, sa realizuje vo vyšetro -
vaní. Týmto došlo k náhlemu
výraznému zaťaženiu vyšetro -
vate ľov odborov kriminálnej polí-
cie okresných riaditeľstiev Polica-
jného zboru, čo má vplyv na dĺžku
nielen týchto trestných konaní
samotných, ale aj na dĺžku trest-
ných konaní v iných trestných ve-
ciach, na ktoré sú inak tieto
súčasti vecne príslušné.

V súvislosti s vecnou prísluš -
nosťou pre skrátené vyšetrovanie
a vyšetrovanie možno príčiny
prieťahov vidieť aj v právnej
úprave rozsahu vyšetrovania
podľa § 200 ods. 2 písm. a) Trest-
ného poriadku. 

Neexistuje žiadny dôvod na
to, aby tie isté trestné veci,
ktoré môžu poverení príslušní-
ci realizovať v skrátenom vy -
šetrovaní, musel realizovať vo
vyšetrovaní vyšetrovateľ len
preto, že obvinený je vo väzbe,
výkone trestu odňatia slobody
alebo na pozorovaní v zdravot-
níckom ústave. Skutkovo a
právne ide totiž stále o tie isté
trestné veci, pričom skutoč -
nosť, že trestnú vec musí
realizovať vyšetrovateľ, nie je
žiadnou garanciou kvalitnejšie
vykonaného konania o takomto
prečine, a to obzvlášť za stavu,
keď v súčasnej aplikačnej praxi
rozdiel medzi skráteným vy  šet -
ro vaním a vyšetrovaním prak-
ticky neexistuje.

Subjektívne príčiny prieťahov v
prípravnom konaní sú v súhrne
identifikované najmä:

- v laxnom prístupe policajtov,
ktorí v mnohých prípadoch neko -
najú samostatne, na základe
vlastného odborného a právneho
názoru, prípadne konajú bez
odbornej znalosti problematiky,
ktorú vyšetrujú a spoliehajú sa na
pokyny dozorového prokurátora,

- v absencii praktických skú -
seností policajtov, ich ne dos -
tatočnej odbornej úrovni, povrch-
nou a nekvalitnou prácou pri
vykonávaní dôkazných prostried-
kov, nedostatočnej a nekvalitnej
činnosti policajtov z iných ok resov
Slovenskej republiky, ktorí boli
dožiadaní o vykonanie úkonov
trestného konania.

V roku 2016 bolo v porov-
naní s rokom 2015 zazname-
nané len minimálne zlepšenie z
hľadiska eliminovania prieťa -
hov v prípravnom konaní zo
strany policajtov. Progres v
tomto smere je minimálny, na-
priek opatreniam zo strany
prokurátorov.

Legislatívne zmeny?
Generálna prokuratúra bude v

súvislosti s touto problematikou
de lege ferenda:

- iniciovať legislatívne zmeny
Trestného zákona a Trestného
poriadku, resp. na nich partici -

povať (napríklad úprava § 212
Trestného zákona, zmena vy-
pustenie

§ 200 ods. 2 písm. a) Trest-
ného poriadku, doplnenie § 228
Trestného poriadku o dôvod pre-
rušenia trestného stíhania počas
doby vykonávania žiadosti slo -
ven ského justičného orgánu o
právnu pomoc), 

- vytvoriť databázu vzorov pí-
somností najčastejšie použí-
vaných v medzinárodnom styku,
a to podľa osobitosti jednotlivých
štátov, s upozornením na požia-
davky, ktoré jednotlivé štáty v
právnom styku uplatňujú (výh rady
k jazy ku, spôsob doru čo vania a
pod.)

- participovať na legislatívnej
zmene týkajúcej sa statusu pov-
erených príslušníkov Policajného
zboru, ktorí vykonávajú skrátené
vyšetrova nie: 

= cieľom legislatívnej zmeny
bude, aby títo policajti neboli
organizačne (služobne) zara -
dení na obvodných oddele -
niach Policajného zboru (v
rámci služby poriadkovej polí-
cie), ale na odboroch kriminál-
nej polície okresných riaditeľ -
stiev Poli caj ného zboru,

= účelom legislatívnej zmeny
bude zníženie zaťaženosti poli -
caj tov inou služobnou činnosťou,
najmä zameranej na zabezpe -
čenie výkonu bezpečnostných
opatrení (napr. na zhromažde -
niach, športových zápasoch);
výs ledkom legislatívnych a orga -
nizačných opatrení bude zefek -
tívnenie a skvalitnenie práce poli-
cajtov, stabilizácia ich personál-
neho stavu a zvýšenie odbornej
pripravenosti.
Problém: pokuty za dopravné

priestupky
Najviac problémov bolo zis-

tených pri trestnom čine ohro -
zenia pod vplyvom návykovej
látky podľa § 289 Trestného
zákona. Pochybenia boli zis-
tené najmä pri ukladaní trestov
zákazu činnosti riadiť motoro -
vé vozidlá všetkých druhov.
Niektorým páchateľom nebol
uložený trest zákazu činnosti na
doživotie alebo v hornej polovici
zákonom stano venej trestnej
sadzby, hoci takýto postup ukladá
zákon. V niektorých prípadoch
ďalší trest zákazu činnosti spolu s
doteraz nevykonaným trestom
zákazu činnosti presiahol hornú
hranicu zákonom stanovenej
trestnej sadzby. Nesprávne bola v
niektorých prípadoch určená
polovica trestu zákazu činnosti
riadiť motorové vozidlá všetkých
druhov a následne aj jej horná
polovica. Bolo tiež zistené, že v
niektorých prípadoch sa obvinení
podrobovali dychovej skúške len
raz, čo znalcom sťažilo alebo
úplne znemožnilo preukázať
skutočné ovplyvnenie alkoholom.
V záujme presného zistenia alko-
holického ovplyvnenia je potreb-
né vykonať dychové skúšky naj -
menej 2 s časovým odstupom
naj menej 15 minút. Najzávažnej -

Generálny prokurátor SR každoročne predkladá Národnej
rade SR správu o činnosti prokuratúry a poznatkoch
prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. V
uplynulých rokoch sa viackrát stalo, že správu prerokoval
parlament až v septembri, čím značne strácala na aktuál-
nosti. V tomto roku bola správa generálneho prokurátora
za rok 2016 predložená do parlamentu 25. mája a ocitla sa
už v programe 18. schôdze NR SR /tlač 556/. Poslanci ju
hlasovaním zobrali na vedomie v posledný deň konania
tejto schôdze 21. 6. 2017.

„V roku 2016 bolo v po-
rovnaní s rokom 2015 za-
znamenané len minimál-
ne zlepšenie z hľadiska
eliminovania prieťahov v
prípravnom konaní zo
strany policajtov. Progres
v tomto smere je minimál-
ny, napriek opatreniam zo
strany prokurátorov.“

/zo správy generálne-
ho prokurátora/

Jaromír Čižnár

(Pokračovanie na strane 6)
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„Vieme o mnohých nedostatkoch a hľadáme spôsoby, ako ich odstrániť alebo aspoň zmierniť“
ňujú spravidla minimálne raz za
štvrťrok, polrok, v poslednom ob-
dobí aj častejšie. Boli porady, ke-
dy som sa na jednej časti zúčast-
nil ja, na druhej zasa pán prezi-
dent, ale nikdy nebolo konštato-
vané niečo konkrétne, čo by sme
sa nesnažili zlepšiť, alebo čomu
by sme nevenovali náležitú po-
zornosť. Napríklad naposledy nás
pán námestník generálneho pro-
kurátora pre trestný úsek Mgr. Pe-
ter Šufliarsky požiadal, aby sme
venovali zvýšenú pozornosť a
kontrolovali trestné veci vo vyše-
trovaní staršie  ako 6 mesiacov,
čo sme samozrejme aj urobili, ro-
bíme tak napokon pravidelne. Prí-
padov nad 6 mesiacov je však
veľmi veľa, ale po ich analýze sa
spravidla ukážu objektívne príčiny
dlhšieho trvania vyšetrovania,
väčšinou viazne na medzinárod-
nej právnej pomoci či dožiada-
niach zo zahraničia, nedá sa ho-
voriť o nečinnosti vyšetrovateľov.
Sú samozrejme oblasti, kde sa s
prokuratúrou nie vždy celkom
zhodneme: často policajti konzul-
tujú s prokurátormi postup iba
ústne, osobne, a potom sa nieke-
dy názor prokurátorov zmení. Mô-
žu z toho vzniknúť nedorozume-
nia, preto  odporúčame konzulto-
vať a predkladať aktívne návrhy
a podnety aj písomne, aby sme sa
takýmto nedorozumeniam vyhli.
Mali sme také prípady, keď vyše-
trovateľ nedal podnet prokuráto-
rovi na podanie návrhu na väzbu,
lebo prokurátor mu to vyslovene
ústne neodporučil. A potom zrazu,
trebárs na základe pokynu z ge-
nerálnej prokuratúry, prokurátor
zmenil názor a policajt ostal v po-
zícii, že takýto postup ani nenavr-
hoval. Samozrejme, je plne v
kompetencii dozorujúceho proku-
rátora, či podnetu alebo návrhu
vyšetrovateľa vyhovie alebo nie.
Cieľom je, aby sme sa nedostáva-
li do patovej situácie, keď ostáva
vo veci otázne tvrdenie o postupe
príslušného orgánu vymáhajúce-
ho právo. 

l Prípady domáceho nási-
lia? Niektoré tragické prípady
boli medializované a kritizova-
né prokuratúrou, keď polícia
nekonala včas a dostatočne
rázne.

Opäť to nevnímam ako tému,
ktorá by bola vhodná na tzv. pau-
šalizáciu a generalizáciu nedo-
statkov zo strany Policajného
zboru. Každé rozhodnutie policaj-
ta je predsa dozorované konkrét-
nym prokurátorom a keď dá pro-
kurátor záväzný pokyn, policajt ho
musí rešpektovať. Domáce nási-
lie je problematika, ktorá neustále
veľmi rezonuje a venuje sa jej
zvýšená pozornosť už od nástupu
generálneho prokurátora Jaromí-
ra Čižnára a vidieť to aj na štatisti-
ke kriminality za posledné obdo-
bia. Môžem povedať, že sme pri-
jali množstvo opatrení a policajti
sa z negatívnych prípadov poučili,
dokonca v oblasti domáceho ná-
silia prebieha ich vzdelávanie,
a to za aktívnej účasti zástupcov
prokuratúry.  

l V správe je tvrdenie, že v

súčasnosti v praxi neexistuje
rozdiel medzi skráteným a kla-
sickým vyšetrovaním, prokura-
túra to označuje za veľké mí-
nus.

Pôvodná myšlienka pri vzniku
skráteného vyšetrovania mala za
cieľ najmä zrýchlenie prípravného
konania. Tento predpoklad sa na-
ozaj účinne nenapĺňa, súhlasím
s generálnym prokurátorom. Ale
ak je v správe konštatované, že
v ostatnom období došlo k pre-
dĺženiu konania z dôvodu nového
posudzovania krádeží vlámaním,
čo spôsobilo, že nezanedbateľný
počet vecí, v ktorých by sa inak

vykonávalo skrátené vyšetrova-
nie sa realizuje vo vyšetrovaní, je
teda prirodzené, že došlo k náhle-
mu výraznému zaťaženiu vyše-
trovateľov, čo negatívne ovplyvni-
lo aj dĺžku trestných konaní
v iných trestných veciach, v kto-
rých sú vecne príslušní. Reaguje-
me a žiadame okresné a krajské
riaditeľstvá PZ, aby eliminovali
nepriaznivý vývoj situácie vo
vlastnej kompetencii, a to syste-
mizačnými zmenami v počtoch
vyšetrovateľov a poverených prí-
slušníkov. Bohužiaľ, aj tu dochá-
dza k nepochopeniu priorít a
okresní riaditelia PZ sa takýmto
zmenám bránia, pretože poverení
príslušníci plnia na základných
útvaroch PZ aj iné úlohy.

l ... a to bola ďalšia vážna
výhrada zo strany generálneho
prokurátora, ktorý chce dosiah-
nuť zmenu legislatívy v tom
zmysle, aby sa poverení prí-
slušníci znova vrátili do štruk-
túry odboru kriminálnej polície
okresného riaditeľstva PZ. Zdô-
vodňuje to tým, že poverení prí-
slušníci na OO PZ sú príliš za-
ťažovaní inou činnosťou a ne-
majú potom čas na spisy...  Pa-
mätáme si nekonečné diskusie,
keď sa malo skrátené vyšetro-
vanie presunúť na základné
útvary, koľko bolo kvôli tomu
kriku, koľko argumentov za a
koľko proti! Zasa vznikne vojna
policajtov? 

Nevidím to tak tragicky, ale je

pravdou, že sa neustále snažíme
reagovať, hľadať  najoptimálnej-
šie a najefektívnejšie riešenia.
Rozhodnutiam ale musí predchá-
dzať dôkladná analýza všetkých
vplyvov a okolností. Avšak za naj-
vhodnejšiu platformu na odbornú
diskusiu a prijímanie zásadných
systémových zmien pokladám sú-
činnostné porady. Som presved-
čený, že nič iné ako naša každo-
denná práca nemôže generálne-
ho prokurátora SR presvedčiť, že
robíme maximum pre zvýšenie
kvality trestného konania vykoná-
vaného poverenými príslušníkmi.

l V parlamente je z každej,

akokoľvek výsostne odbornej
témy, zasa iba politika. Stačí si
pozrieť výsledky hlasovania o
správe generálneho prokuráto-
ra v parlamente. Poslanci sprá-
vu generálneho prokurátora len
berú na vedomie, pričom 21. jú-
na 2017 hlasovalo 120 poslan-
cov. Z tohto počtu bolo 81 po-
slancov najmä z koalície za,
piati boli proti a 34 poslancov
sa zdržalo hlasovania. Tridsiat-
ku neprítomných tvorili takmer
kompletné kluby SaS a OĽaNO.
Čistá politika, neišlo im o ob-
sah... Ak by ste sa vy osobne
mali na výsledky polície pozrieť
sebakriticky?

Priznávam, že vo fungovaní
Policajného zboru ako celku exi-
stujú určité rezervy, ale neustále
pracujeme na ich odstraňovaní
a sme otvorení aj konštruktívnej
kritike, ktorá je založená na kon-
krétnych faktoch a argumentoch.
Netvrdím, že pri poukazovaní na
niektoré nedostatky nemá gene-
rálny prokurátor oprávnene aj po-
cit nespokojnosti, ten máme aj
my. Na pravidelných poradách
vedenia Prezídia PZ s riaditeľmi
odborov Prezídia a s krajskými
riaditeľmi PZ býva veľmi kritická,
avšak konštruktívna atmosféra a
neraz sa aj poriadne iskrí. Vieme
o mnohých nedostatkoch a hľadá-
me spôsoby, ako ich odstrániť
alebo aspoň zmierniť. Ak naprík-
lad hovoríme o kvalite vyšetrova-
nia, sám musím priznať, že vidím

priestor na zásadné zlepšenie.
Ale musíme si aj uvedomiť, že
nám z Policajného zboru v uply-
nulých rokoch odišlo veľa skúse-
ných vyšetrovateľov a povere-
ných príslušníkov. Mladší prísluš-
níci, prípadne menej skúsení, ne-
ovládajú na požadovanej úrovni
taktiku a metodiku vyšetrovania
a bohužiaľ častokrát zlyhávajú aj
ich nadriadení. Preto prehodno-
cujeme štruktúru Úradu kriminál-
nej polície PPZ, chceme ho aktív-
nejšie zapojiť do metodického ria-
denia vo vzťahu k okresom a kra-
jom, aby sme zvýšili kvalitu trest-
ného konania. Pri kontrolnej čin-
nosti veľmi často konštatujeme
nedostatky jednotlivých vyšetro-
vateľov, poverených príslušníkov
v konkrétnych prípadoch naprík-
lad nesprávnej kvalifikácie skutku
alebo nekvalifikovanej práce na
mieste činu. A práve pri týchto ne-
dostatkoch absentuje riadiaca a
kontrolná činnosť stredného poli-
cajného manažmentu, ktorý má
priamu osobnú zodpovednosť za
výkon služby na tomto úseku. Je
absolútne nevyhnutné, aby v ak-
tuálnom operačnom dni mali pre-
hľad o napadnutých udalostiach
a ich riešení, aby sa zúčastňovali
organizácie činnosti na mieste či-
nu, riadili ju a rozhodovali na zá-
klade dôkladného poznania kon-
krétnej situácie. Nie je novinkou,
že zvažujeme aj myšlienku zria-
denia profesionálnych výjazdo-
vých skupín, čo sa zasa nestretá-
va s pochopením okresných i
niektorých krajských funkcioná-
rov PZ. My ale hovoríme, že keď
sa budeme ďalej stretávať s prí-
padmi nesprávnej kvalifikácie
trestného činu, so zanedbaním
neodkladných a neopakovateľ-
ných úkonov na mieste činu, tak
potrebujeme prijať účinné systé-
mové opatrenia. Koniec koncov, v
tom nám aj prokurátori môžu byť
veľmi nápomocní. Vrátim sa ale k
zodpovednosti našich riadiacich
pracovníkov, ktorí akoby sa tejto
neraz zbavovali tvrdením, že vy-
šetrovateľ je v trestnom konaní
samostatný a riadi sa len pokynmi
dozorujúceho prokurátora.  Abso-
lútne odmietam zasahovanie do
vyšetrovania, ale predsa riadiaci
pracovník je povinný riadiť a kon-
trolovať aj vyšetrovateľa, musí
mať prehľad ako vyšetrovateľ po-
stupuje, či dodržiava lehoty, či je
jeho postup v súlade s platnou le-
gislatívou a vykonávaný riadne
a včas. Bohužiaľ sa napriek tomu
výnimočne zistia aj excesy typu,
že vyšetrovateľ napríklad 14 me-
siacov nekonal vo veci. Tu je na
mieste riešiť aj jeho nadriadené-
ho. Je neprípustné, aby si v rámci
kontrolnej činnosti takú vec nevši-
mol. Sú to síce výnimočné prípa-
dy, ale stále sa stávajú. Príčinou
je flagrantné zlyhanie riadiacej a
kontrolnej činnosti. 

l Keď hľadáme príčiny prie-
ťahov v prípravnom konaní, na-
rážame na začarovaný kruh.
Poverený príslušník musí robiť
všetko ako vyšetrovateľ, aby
mu to prokurátor nevrátil. Pro-
kurátor sa zasa bráni tým, že
mnoho úkonov požaduje len

preto, že nechce pohorieť na
súde. Napríklad znalecký posu-
dok vyžaduje aj v prípadoch,
kde by postačovalo odborné
vyjadrenie. Tento stav pretrvá-
va roky, v legislatíve je jadro
problémov. Jedna novela trest-
ných kódexov stíha ďalšiu no-
velu, ale aj správa generálneho
prokurátora konštatuje, že sú-
dy v praxi presúvajú svoju po-
vinnosť viesť dokazovacie ko-
nanie na súde až do štádia prí-
pravného konania.

Súhlasím, ale toto nie je otázka
len na Policajný zbor. Na riešení
tohto problému sa musí podieľať
aj Generálna prokuratúra Sloven-
skej republiky a Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky. 

l Čo by sa ešte dalo  zlepšiť
v prípravnom konaní zo strany
polície?

Opäť musím začať legislatí-
vou. Asi sa zhodneme v tom, že
trestné právo za tie dlhé roky ne-
prešlo dôkladnou rekodifikáciou,
boli tu rôzne pokusy, ktoré sa nik-
dy nedotiahli do konca, reaguje sa
len na čiastkové problémy a  eu-
rópska legislatíva sa zapracúvava
do nášho právneho systému vždy
len nejakou novelou ad hoc, sys-
témovo a komplexne sa však legi-
slatíva nemení. Problém je mož-
no aj v tom, že systémové zmeny
si vyžadujú širokú politickú zhodu.
V oblasti trestného práva však aj
naše návrhy často narážali práve
na rozpoltenosť politickej scény.
Žiaľ, v tejto oblasti ešte svetlo na
konci tunela nevidím. Zdá sa mi,
akoby naša spoločnosť ešte ne-
dozrela k poznaniu, že trestné kó-
dexy sú tu na zabezpečenie bez-
pečnosti všetkých obyvateľov tej-
to republiky a stability štátu, nie
len pre vybranú politickú stranu,
prípadne záujmovú skupinu. Sa-
mozrejme, odbornosť bez politic-
kých vplyvov musí byť garantova-
ná vo všetkých orgánoch vymá-
hajúcich právo. Pripúšťam, že by
sme sa aj na Prezídiu PZ mali ak-
tívnejšie zapájať do zákonodar-
ného procesu v snahe priblížiť sa
k optimalizácii stavu v prípravnom
konaní. Čo sa týka policajnej pra-
xe, môžem konštatovať, že Aka-
démia PZ v Bratislave v súčas-
nosti pripravuje absolventov na
požadovanej odbornej úrovni. Vy-
šetrovanie zasa nie je jadrová fy-
zika, sú to procesy, na ktoré sa dá
odborne pripraviť, ktoré sa dajú
osvojiť, ak pracujeme s ľuďmi,
ktorí sa chcú učiť a chápu, že bez
dôkladného zvládnutia Trestného
zákona, Trestného poriadku, ďal-
šej súvisiacej legislatívy a jej
praktickej aplikácie sa vyšetrova-
nie kvalitne viesť nedá. Rezervy
vidím v kontrolnej činnosti stred-
ného manažmentu, v zanedbáva-
nej metodike a slabom celoživot-
nom vzdelávaní vyšetrovateľov a
poverených príslušníkov. Aj tejto
oblasti je nutné venovať viac po-
zornosti a súčasne personálne
zastabilizovať skúsenejších star-
ších vyšetrovateľov, aby bolo
možné prirodzene odovzdávať
skúsenosti mladším kolegom.  

Zhováral sa Peter Ondera

Jaroslav Málik

(Pokračovanie zo strany 1)



ším zistením bolo, že tresty uk-
ladané pre tento trestný čin boli
neprimerane nízke. Tresty zá -
kazu činnosti riadiť motorové
vozidlá boli ukladané spravidla v
rozsahu 1 až 3 roky. Vyskytol sa
dokonca prípad, keď súd uložil
trest zákazu činnosti pod dolnú
hranicu záko nom stanovenej
sadzby, prípadne súdy neuložili
trest zákazu čin nosti vôbec.
Zvyčajne však boli obvineným
ukla dané spolu s trestom zákazu
činnosti riadiť motorové vozidlá
všetkých druhov podmienečné
tresty odňatia slobody, peňažné
tresty - spravidla 100,- až 500,-
eur alebo tresty povinnej práce -
spravidla 80 až 150 hodín. Podľa
štatistiky vyžiadanej z Prezídia
Policajného zboru sa v roku
2015 priemerná výška pokuty
za priestupky v doprave v
súvislosti s alkoholom pohybo-
vala v sume 411,85 eur a
priemerná dĺžka zákazu čin -
nosti za tieto priestupky bola
18,32 mesiacov. Za 9 mesiacov
roku 2016 bola priemerná výš-
ka pokuty 425,13 eur a prie -
merná dĺžka zákazu činnosti
20,4 mesiacov. Je absurdné, že
v trestnom konaní je možné pá -
chateľovi uložiť nepomerne
miernejší trest ako v konaní o
priestupku a takéto miernejšie
tresty sú páchateľom aj ukla -
dané. Túto anomáliu však môže
napraviť len legislatívna zmena,
ktorá určí dolnú hranicu trestu

zákazu činnosti, aj dolnú hranicu
peňažného trestu.

Domáce násilie
S účinnosťou od 1. januára

2016 došlo k legislatívnej zmene
ustanovenia § 208 Trestného
zákona, a to jeho doplnením
novým odsekom 2. Jeho účelom
malo byť zavedenie trestno-
právneho postihu páchateľov v
prípade konaní, ktoré boli opako-
vane vyhodnocované ako pries-
tupky proti občianskemu spolu-
nažívaniu podľa § 49 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o priestupkoch“).
Vzhľadom na nejednoznačnosť
a neúplnosť definície zákon-
ných znakov tejto samostatnej
skutkovej podstaty trestného
činu sa zákonné ustanovenie
ukázalo v praxi orgánov čin -
ných v trestnom konaní ako
neaplikovateľné. Pre uvedený
trestný čin boli vedené iba dve
trestné stíhania (v obvode Kraj -
skej prokuratúry Prešov), ktoré
boli skončené postúpením veci
podľa § 214 ods. 1 Trestného po-
riadku.

/úpravy, zvýraznenia textu a
medzititulky redakcia/
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V obchode
Dobrý deň, máte podložky

na jogu?
- Nemáme.
A fitlopty?
- Tie tiež nemáme. My

predávame víno.
Tak si prosím liter bieleho.

Ale Boh mi je svedkom, že
som chcela začať cvičiť!

Formalita
Mladý muž stojí pri vchode do domu a hovorí: „Idem vás

požiadať o ruku vašej dcéry, hoci je to len formalita.“
„No prepáčte,“ hnevá sa budúci svokor, „podľa vás je pýtať

od rodičov súhlas na sobáš len formalita? To vám kto
povedal?“

„Gynekológ.“

Bezpečný sex
Čo je pre blondínku bez -

pečný sex?
Keď zamkne dvere na

aute.

Otázky pre otca
Syn sa pýta otca: Prečo je Tichý oceán tichý?
Otec:  „Nejakú rozumnejšiu otázku nemáš?“
Syn: Mám. Ako zomrelo Mŕtve more?

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

„Dôvod, dôvod... Poznám ta-
kýto prípad s dôvodom. Na stani-
ci – vtedy ešte neboli okrskári,
ale stanice – bola sa viackrát
sťažovať istá žena. Plakala, aby
preboha dačo robili s jej mužom.
Každú sobotu, keď sa vráti do-
mov (nepracoval v dedine) ju
tlčie, všetko rozbíja, mrzko nadá-
va a vyháňa ju do noci aj s jej
matkou. Už to ďalej nevládze.
Vraveli jej, nemáme dôvod k vám
prísť a robiť poriadok v rodinných

veciach, pochopte to, kým niečo
nespraví, nemáme dôvod. My-
sleli si, že sú to scény, chlap že-
nu bije a potom sa pomeria.

Raz v noci zo soboty na nede-
ľu ktosi na stanici zabúchal,
a keď otvorili dvere, vtackala sa
dnu tá žena, nočnú košeľu mala
pofŕkanú krvou, pustila na zem
sekáč a vystrela pred seba skrí-
žené ruky, pýtala si putá. Teraz
už máte dôvod k nám prísť. Viac
nepovedala. Tú ženu neodsúdili.
Lebo sa zbláznila.“

Úvodný citovaný popis príbe-
hu domáceho násilia s tragickým
koncom je z knižky Romana Ka-
liského, ktorú pod názvom Obža-
lovaný, vstaňte! vydal Slovenský
spisovateľ. Hoci nám príbeh pri-
pomína udalosti celkom nedáv-
ne, táto zbierka bravúrne napí-
saných krimipríbehov vyšla v ro-
ku 1964... 

I z toho vidieť, že problém do-
máceho násilia nie je vôbec nový
a už vôbec nie rýdzo slovenský,
skôr celosvetový. V správe ge-
nerálneho prokurátora SR o čin-
nosti prokuratúry za rok 2016 sa
k problematike domáceho nási-
lia uvádza: „V porovnaní s rokom
2015, kedy bolo vedených 211
trestných stíhaní proti konkrét-
nym osobám, došlo v roku 2016
k ďalšiemu výraznejšiemu ná-
rastu tohto ukazovateľa. Pre
trestný čin týrania blízkej osoby
a zverenej osoby podľa § 208
Trestného zákona voči konkrét-
nemu páchateľovi bolo vede-
ných 245 trestných stíhaní. V
kvantitatívnom vyjadrení to zna-
mená nárast o 34 obvinených (o
13,8%). Z celkového počtu trest-
ne stíhaných obvinených bolo až
155 obžalovaných (63,2%
osôb), pričom v porovnaní s ro-
kom 2014 ide o nárast o 70 obvi-
nených osôb (nárast o 28,5%).“

Spoločnosť sa azda prebúdza
a menej toleruje javy, ktoré by sa
už v roku 2017 v našich bytoch a
domoch nemali diať. Ak k zmene
spoločenskej klímy prispejú aj
orgány činné v trestnom konaní,
tým lepšie. Prví v šíku musia byť
príslušníci OO PZ s miestnou a
osobnou znalosťou, ktorí sa však
pri odhaľovaní často latentnej
trestnej činnosti tohto typu ne-
zaobídu bez dôvery miestnych
obyvateľov, pedagógov, sociál-
nych pracovníčiek...

- on -

Keď nebol dôvod...

Som občiansky zamestna-
nec centra podpory a pred pár
dňami som dostal výmer o zvý-
šení môjho osobného príplatku
o sto eur. Je to chvályhodné
gesto, ale tarifné platy ostali ne-
zmenené. Dokedy ešte? 

Náhodou som našiel noviny
POLÍCIA z má-
ja 2013, je tam
publikovaný
rozhovor s vte-
dajším podpredsedom OZP Ma-
riánom Magdoškom, ktorý upo-
zorňuje na absurdný fakt, že
úroveň platových tried časti za-
mestnancov štátu je už pod hla-
dinou minimálnej mzdy. V tej do-
be bola minimálna  mzda 337,70
eura. Môj tarifný plat bol v tom

čase 1,7 násobok minimálnej
mzdy. Dnes, v roku 2017, je to
iba 1,2 násobok minimálnej
mzdy. Pýtam sa, či to nie je  de-
honestujúce pre človeka so stre-
doškolským vzdelaním v najpro-
duktívnejšom veku? Postavenie
väčšiny občianskych zamest-

nancov je stre-
sujúce a je len
otázkou času,
kedy začnú dá-

vať najavo svoju nespokojnosť.
Počúvame zo všetkých strán,
ako sa slovenskej ekonomike
darí, v akej je dobrej kondícii.
Kedy chce vláda riešiť týchto
obyčajných ľudí, ak nie teraz? 

František Bača, Bratislava 

Kedy, ak nie teraz?

Poslanci zobrali správu na vedomie 81 hlasmi zo 120 prítomných, SaS a OľaNO chýbali
(Pokračovanie zo strany 4)

Trocha humoru na letné chvíle oddychu
Policajná správa

Policajný hovorca: Žena v
strednom veku zavraždila
manžela, lebo jej pošliapal
čerstvo umytú podlahu.

Novinár: Zadržali ste ju?
Hovorca: Ešte nie. Poč -

káme, kým uschne podlaha.

Policajné príhody
„Pán veliteľ,“ prosia deti pri

besede,  „povedzte nám nejakú
veselú príhodu z policajnej
akadémie!“

- No, príhody som mal dve.
Mozgové.

Nevidíš, že mám prednosť, ty krava!?

Tuláci pri výsluchu
„Kde bývate?“
„Nikde,“ odpovie tulák.
„A vy?“ obráti sa policajt na

druhého.
„Tiež nikde, my sme susedia.“
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Stretnutie svetových špičiek štátov G 20 prilákalo do Hamburgu desiatky tisíc radikálov všetkých farieb

Násilnosti v prístavnom meste šokovali celý nemecký národ

Výsledok pár dní násilností je
desivý - niektoré ulice pripomína-
jú vojnový Stalingrad. Vyrabova-
né obchody, porozbíjané výklady,
vytrhaná dlažba a ohňom poniče-

né barikády. Zhoreli desiatky vozi-
diel, v nemocniciach ošetrili ešte
nespresnený počet demonštran-
tov, polícia hlásila takmer 220 zra-
nených príslušníkov. /Niektoré

zdroje uvádzali v závere týždňa
až 479 zranených policajtov - po-
zn.aut./

Nemecká verejnosť je rozsa-
hom násilností v Hamburgu šoko-

vaná, terčom kritiky je primátor
mesta Olaf Scholz, ktorý obyvate-
ľov mesta pred začiatkom summi-
tu ubezpečoval, že jeho konanie
si „sotva všimnú“. V realite sa z

hotela pre boje v uliciach nemohla
dostať ani manželka amerického
prezidenta Melania. „Vďaka“ prí-
tomnosti Donalda Trumpa summi-
tu venovali mimoriadnu pozor-

nosť aj najväčšie americké mé-
diá. Nemecká polícia nasadila
okolo 20-tisíc príslušníkov, v den-
nej permanencii boli policajné
vrtuľníky, vodné delá a príslušníci
všetkých špeciálnych útvarov, do-
šlo aj na slzotvorné granáty a va-
rovné výstrely. S demonštrantmi,
ktorí často kládli len pasívny od-
por, si polícia nevedela dať rady,
protestujúci ľudia posediačky, v
hustých kruhoch odolávali aj sú-
stredeným prúdom vody z diel a
neustále preskupovali sily, polícia
preto často nevedela, kam má ísť
na zásah skôr. 

Ochromená bola verejná do-

prava v meste, pomalým pocho-
dom blokovali hlavnú triedu tre-
bárs aj stovky mátoh, pokrytých
akýmsi prachom. Akcia nazvaná
Tisíc podôb mala symbolizovať

bezmocnosť ľudí v modernom
svete - a naozaj bola pôsobivá.
Radikáli zrejme stáli aj za koordi-
novanou akciou neznámych pá-
chateľov, ktorí požiarmi poškodili
zabezpečovacie zariadenia že-
lezníc /najmä kábelovody a elek-
tricky ovládané výhybky/ najme-
nej na trinástich miestach vo via-
cerých spolkových krajinách. Po-
stihnuté boli predovšetkým veľké
mestá: Berlín, Hamburg, Kolín
nad Rýnom, Dortmund, Lipsko a
Brémy. Táto veľmi nebezpečná
sabotážna akcia sa našťastie za-
obišla bez havárií a obetí. Škody,
spôsobené násilnosťami v Ham-
burgu i na iných miestach, idú do
miliónov eur.

/podľa www.idnes.cz a AP
spracoval - on-/

Svetovú revolúciu, koniec kapitalizmu, komunizmus, rov-
nosť pohlaví a ešte všeličo iné žiadali desaťtisíce demon-
štrantov v uliciach Hamburgu. Pokojné sprievody tisícok
ľudí narúšali už pred začiatkom summitu G20 početné ná-
silné akcie najmä ľavicových radikálov, ktoré pokračovali
ešte aj po skončení summitu v sobotu a nedeľu 8. a 9. jú-
la.



Verejnosť s napätím očakávala
správu o bezpečnostnej situácii,
ktorú 21. júna na tlačovej konfe-
rencii predstavil švédsky národný
policajný komisár Dan Eliasson.
Kľúčovou témou boli imigranti
a ich vplyv na stav bezpečnosti
krajiny. Dan Eliasson definoval 61
oblastí krajiny, kde považuje si-
tuáciu za vážnu, v 23 oblastiach
za akútnu a v šiestich za alarmu-

júcu. Hoci používal termín „sociál-
ne zraniteľné oblasti“, v podstate
vymedzil najkrízovejšie lokality
s veľkým výskytom imigrantom,
označované za tzv no-go zóny

alebo oblasti, ktoré už k tomuto
stavu majú veľmi blízko. 

Národný policajný komisár po-
tvrdil, že v týchto oblastiach nie je
v silách švédskej polície zaručiť

občanom bezpečný každodenný
život. Lokality ovládajú imigrants-

ké zločinecké gangy, rozmáha sa
výpalníctvo, sexuálne násilie, vý-
tržnosti na uliciach, imigranti si tu
budujú pluralitné sociálne štruktú-
ry, fungujúce podľa vlastných pra-

vidiel bez ohľadu na švédsky de-
mokratický spoločenský poriadok
a právny systém. Komisár zdô-

raznil, že situácia už presahuje
možnosti polície, jej normalizácia
si vyžaduje súčinnosť celej spo-
ločnosti. „Pomôžte nám!“ vyzval.
Podľa jeho slov kriminalitu pácha
veľa maloletých z imigrantských
rodín, nerešpektujú školskú do-
chádzku, asi polovica dospelých
imigrantov je bez práce, rozmohli
sa konflikty medzi zločineckými
skupinami.

Situácia je o to kritickejšia, že
švédska polícia pociťuje vážny
nedostatok policajtov - osobitne
v najohrozenejších regiónoch,
v posledných mesiacoch kriticky
veľa policajtov odišlo do civilu.
Vláda prisľúbila pomoc, chce poli-
cajné povolanie aj platovo zatrak-
tívniť, sústrediť sa na masívne
zvýšenie počtu príslušníkov polí-
cie a ich vzdelávanie v oblasti ko-
munikácie s minoritami. Tento
proces však - podľa komentátorov
- môže trvať aj niekoľko rokov. 

Denník Svenska Dagbladet
konštatuje, že vláda musí zaviesť
núdzový plán, ako čeliť problé-
mom, s ktorými sa predtým Švédi

nikdy nestretli. Pod tlakom okol-
ností najmä obyvatelia na vidieku
začínajú organizovať nočné ob-

čianske hliadky, vláda vyčlenila
prostriedky na ďalšie rozšírenie
kamerových systémov v uliciach,
do udržiavania verejného poriad-
ku by mali byť viac zapojené aj
rôzne súkromné bezpečnostné
služby. Policajti v mestách volajú
po väčšom počte osobných telo-
vých kamier, pretože pri konflik-
toch a služobných zákrokoch voči
imigrantom sú často obviňovaní
najmä aktivistami tretieho sektora
z používania nezákonných postu-
pov. Osobitne problémovou sku-
pinou imigrantov je podľa policaj-
nej správy mládež, ktorá nereš-
pektuje ani základné švédske
pravidlá, neprejavuje žiadnu sna-
hu o integráciu a ťaží zo štedrej
sociálnej pomoci švédskeho štá-
tu, pričom si je vedomá veľmi libe-
rálnej trestnej politiky štátu voči
maloletým a mladistvým delikven-
tom. Denník prirovnáva prácu
švédskej polície k situácii lekára,
ktorý sa snaží zastaviť krvácanie
na jednom mieste, pričom zisťuje,
že pacient začína krvácať aj na
ďalších miestach. 

Viaceré celoštátne médiá pri-
pomínajú, že Švédsko je štátom
s veľmi malým počtom policajtov

v pomere k počtu obyvateľov. Po-
licajtov deprimujú skúsenosti, keď
často zadržia delikventov, tí však
pre benevolenciu súdov ostávajú
nepotrestaní. 

/podľa švédskej tlače –on-/

Bulharskí policajti a
hasiči demonštrovali

za vyššie platy
Tisíce bulharských policaj-

tov a hasičov sa zhromaždili
dnes pred budovou národného
parlamentu v Sofii, kde sa
doža dovali okamžitého zvýše-
nia svojich miezd. Podľa de-
monštrantov by sa mali platy
zvýšiť o 15-20 percent, vláda
konzervatívneho premiéra Boj-
ka Borisova však vyhlasuje, že
to bude možné najskôr v
priebehu budúceho roka.

Dnešná akcia bola v Bul-
harsku prvým významnejším
protestom od nástupu nového
vedenia na čele s Borisovom
pred dvoma mesiacmi. Ďalšiu
demonštráciu plánujú policajti a
hasiči  na 18. júla.

Nástupný mesačný plat poli-
cajtov v Bulharsku, ktoré je naj -
chudobnejším členským štá-
tom EÚ, dosahuje v prepočte
približ ne 330 eur, čo je len asi o
95 eur viac ako tamojšia min-
imálna mzda, ktorá sa má v naj -
bliž ších rokoch výrazne zvyšo -
vať.

(TASR/HSP, 5. júla 2017)
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Čiastka 58
58. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o streleckej prí-
prave pracovníkov oddelenia fy-
zickej ochrany objektov a kuriér-
nej služby odboru ochrany objek-
tov Prezídia Policajného zboru

Čiastka 59
59. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Prezídia Poli-
cajného zboru č. 53/2015 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 60
60. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o spoločnom tíme
zahraničnej jednotky Policajné-
ho zboru vyslaného na územie
Gréckej republiky a Tureckej re-
publiky

Čiastka 61
61. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru o rozhodovaní o
vodičskom oprávnení a evidova-
ní skutkov spáchaných v cestnej
premávke

Čiastka 62
62. Pokyn riaditeľa odboru do-

pravnej polície Prezídia Policaj-
ného zboru o podrobnostiach o
rozhodovaní o vodičskom opráv-
není, vykonávaní skúšky, osobit-

nej skúšky, preskúšania, rozho-
dovaní o zadržaní vodičského
preukazu a jeho vrátení

Čiastka 63
63. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta Poli-
cajného zboru č. 23/2015 o za-
bezpečení jednotného postupu
príslušníkov Policajného zboru
pri uhrádzaní poplatkov za vyho-
tovenie kópií spisov, ich častí a
kópií elektronických nosičov v
znení neskorších predpisov

Čiastka 64
64. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o opatreniach v
cestnej premávke počas letnej
turistickej sezóny v roku 2017

Čiastka 65
65. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o pracovnej skupi-
ne na prípravu nariadenia Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky o používaní prostriedkov
nástrahovej techniky

Čiastka 66
66. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 76/2015 o vymenovaní
komisie na rozhodnutie o ne-
upotrebiteľnosti majetku štátu a
na likvidáciu majetku štátu za ko-
moditnú skupinu 09 – technika a
materiál na ochranu objektov

Spomíname...
Dňa 7. júla 2017 uplynuli štyri roky, čo nás náhle vo
veku 28 rokov opustila
nstržm. Mgr. Zuzana Šebeková,
naposledy zaradená na OO PZ Staré Mesto stred,
OR PZ Bratislava I.

* * *
Onedlho uplynú dva roky, čo  nás dňa 7. augusta
2015 po ťažkej zákernej chorobe vo veku 66 rokov
navždy opustil
Michal Šebek,
dlhoročný zamestnanec MV SR, naposledy 
zaradený na Centre podpory v Bratislave.

Stále spomíname!
Smútiaca rodina a kolegovia

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 14. augusta 2017

Redakcia

Švédsky šéf polície bije na poplach, situácia s imigrantmi je vážna


