
Zvý še nie mi ni málnej mzdy o
7,95 percenta od 1. ja nuá ra 2015
od hla so va la vlá da pre mié ra Ro -
ber ta Fi ca na svo jom za sadnu tí
ešte v októbri 2014. Najnižší mož -
ný hru bý ho di no vý zá ro bok tak v
sú èasnosti do sa hu je 2,184 eura,
v po rovna ní s 2,023 eura mi v mi -
nu lom ro ku.

„Bu de me ne ustá le vytvá ra� tlak
na zvy šo va nie mi ni málnej mzdy.

Mu sí sa viac opla ti� pra co va�, ako
se die� do ma na so ciálnych dáv-
kach,“ ob ha jo val to to rozhodnu tie
Fi co a neskôr pris¾ú bil, že najnižší
mož ný zá ro bok po rastie aj v ro ku
2016. Vý raz né zvý še nie mi ni -
málnej mzdy však kri ti zo va la opo -
zí cia, za mestná va te lia aj viace rí
od bor ní ci.

Osempercentné na vý še nie to -
tiž okrem iné ho zna me ná aj pod-

statne vyššie ná kla dy pre fir my.
Aby rast najnižších pla tov ne vie -
dol k úbyt ku pra covných miest, Fi -
co va vlá da schvá li la ú¾a vu na
zdra votných odvo doch. Na ú¾a vu
ma jú pri tom ná rok všetci za -
mestnanci, kto rí za ro bia do 570
eur me saène.
Ba rié ra ale bo fa lošná sto pa?
Za mestná va te ¾om aj niekto rým

ana ly ti kom však pre ká ža nielen
rast mi ni málnej mzdy, ale aj jej sa -
mot ná existencia. Tvrdia, že pri -
ná ša len rast ne za mestna nosti.
Ne po pu lárnos� zvy šo va nia najniž-
ších pla tov v oèiach za mestná va -
te ¾ov a mno hých eko no mic kých
expertov po tvr dil aj šéf Inšti tú tu fi -
nanènej po li ti ky pri mi nisterstve fi -
nancií Mar tin Filko. Pro blém mi ni -
málnej mzdy však na rozdiel od
ana ly ti kov z INESS ozna èil za „fa -
lošnú sto pu,“ pre to že pod¾a je ho
ná zo ru ne patrí k najväèším pre -
kážkam, kto ré obmedzu jú za -
mestna nos�.

„Ke by sme zvý ši li mi ni málnu
mzdu o de sa� percent a ni ja ko to
ne kompenzo va li, bol by to pro -
blém. Inak však podni ka te ¾ov pri
vytvá ra ní pra covných miest trá pia
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Myšlienka me sia ca: „Strach je choroba zlého svedomia.“                       Karel Čapek, český spisovateľ

(Pokračovanie na strane 6)

Me saèná mi ni málna mzda na Slo ven sku v po rovna ní s ja -
nuá rom mi nu lé ho ro ka vzrástla bez má la o osem percent.
Konkrétne z 352 na 380 eur. Ide o je den z najvyšších per-
centuálnych rastov v ce lej Európskej únii. Vý raznejší rast
za zna me na li v po rovna ní s vla òajškom len Lit va, Estóns-
ko a Ru mun sko. Me saèná mi ni málna mzda na Slo ven sku
vzrástla celko vo o 58 percent, vyš ší rast si pri pí sa li už len
Bulha ri. Informá cie vyplý va jú z najnovších úda jov európ-
ske ho šta tistické ho úra du Eurostat.

Na margo zmien: Dá sa vô bec všetkým vy ho vie�?
Po riadnom jarnom za sa da ní vý bo ru Euro COP–u sa rozprá va me s predse dom OZP v SR M. Magdoškom

Na ša mi ni málna mzda vzrástla sko ko vo

l Kto ré bo dy z avi zo va né ho
pro gra mu za sa da nia vás naj-
viac za uja li?

Ten to rok je už v prostre dí
Euro COP–u po zna me na ný prí -
pra va mi kon gre su Euro COP–u,
kto rý bu de v no vembri. Je to
kong res vo lebný, pra cu je sku pi -
na, kto rá pripra vu je všetky do ku -
men ty, sta no vy, fi nanèný po ria -
dok, ro ko va cí po ria dok a ïalšie.
Do sta li sme k dispo zí cii pr vé ná vr -
hy týchto do ku mentov, kto ré vždy
a vlastne v kaž dej orga ni zá cii vy -
vo lá va jú množstvo disku sií a aj ur -
èi té emó cie, le bo skåbi� poh¾a dy a
po žia davky po li cajtov z 27 kra jín
je ve¾mi zlo ži té, nieke dy takmer
ne mož né. Tak že disku sie bo li za-
ují ma vé, do ku men ty sú ešte otvo -
re né a viace ré èa ka jú na schvá le -
nie v septembri na ro ko va ní vý bo -
ru Euro COP–u v Pra he, kde už by
pri schva ¾o va ní ma li ma� po do bu
konkrétnych návrhov, predlo ži -
te¾ných na ro ko va nie de le gá tom
kon gre su. Pri viace rých do ku -

mentoch sú alterna tívne ná vr hy –
aj èo sa tý ka fi nanco va nia Euro -
COP–u, èo by som po va žo val za
jed nu z najdô le ži tejších otá zok,

le bo kaž dá orga ni zá cia ži je z pe -
òa zí. To bo la mi mo riadne dis ku to -
va ná té ma. S niekto rý mi návrhmi
sme sa ne ve de li sto tožni� a bu de -
me predkla da� vlastný ini cia tívny

ná vrh a náš poh¾ad na fi nanco va -
nie Euro COP–u.

l V ná vr hu pro gra mu ro ko -
va nia vý bo ru sme za re gi stro va -
li aj ná vr hy na vy lú èe nie niekto -
rých orga ni zá cií z Euro COP–u.
Dô vo dy?

Je to, žia¾, tak. Vý kon ný vý bor
Euro COP–u navrhol vy lú èe nie
ma ïar ské ho a bul har ské ho zvä -
zu, ako aj jedné ho z men ších bel -
gic kých zvä zov. Príklad Belgi èa -
nov uka zu je, že viace ro po li -
cajných zvä zov èi orga ni zá cií v
jed nej kra ji ne nie je š�ast né rieše -
nie. Nuž a v prí pa de Bulha rov a
Ma ïa rov je pro blém jednoznaène
fi nanèný: ne za pla ti li èlen ský prí-
spe vok, a tak pa dol ná vrh na vy lú -
èe nie, kto rý vý bor odsúhla sil.

l Ko¾ko je roèný èlen ský
príspe vok?

Je to 1,24 eura na èle na, èo
pod¾a mòa nie je ve¾ký pe niaz. Ale
Euro COP ne má možnos� ani prá -
vo nahlia da� do vnú torné ho hos -
po dá re nia jed not li vých ná rodných
zvä zov èi orga ni zá cií. Mô že uro bi�
len je di né – v prí pa de neuhra de -
nia navrhnú� vy lú èe nie. Euro COP
zintenzívnil spo luprá cu s orgánmi
EÚ, èo si tiež vy ža du je ur èi té ná -
kla dy, bez pe òa zí to jedno du cho
ne jde, Euro COP ži je výhradne z

èlen ských príspevkov. Žia¾, niek -
to ré orga ni zá cie zrejme ne do ká žu
otáz ku fi nancií ustrá ži� a splni� si
svo ju po vinnos�.

l Ïalšie bo dy ro ko va nia?
Ro ko va nie sa vrá ti lo k februá -

ro vé mu se mi ná ru, kto rý or ga ni zo -
val Euro COP v spo lu prá ci so
vzde lá va cím inšti tú tom ETUC–u,
o èom sme v PO LÍ CII už in for mo -
va li. V nadväznosti na ten to se mi -
nár vznik lo vyhlá se nie Euro COP–
u, kto ré ape lu je na inšti tú cie EÚ,
aby po vo la nie po li caj ta bo lo vo
vše obec nos ti uzna né ako ri z iko vé
po vo la nie. Je to mi mo riadne kom -
pli ko va ná té ma, èlen ské štá ty v
tejto otázke ne ma jú jas no a v tejto
chví li ne exis tu je ani ne ja ká ana lý -
za, kto rá by po ve da la, èi vô bec
Bru sel mô že na ria di� jed not li vým
kra ji nám, aby v kaž dej z nich bo lo
po vo la nie po li caj ta vyhlá se né za
ri z iko vé. Je to dô le ži tá té ma, ale
èa ká nás ešte dlhá ces ta. Ïalšia
té ma: Európsky par la ment chys tá
zme nu smerni ce o pra covnom èa -
se, kto rý je v mno hých kra ji nách
rôzne nasta ve ný. Euro COP ma -
pu je si tuá ciu týchto úprav vo vz�a -
hu k po li cajtom v jed not li vých kra -
ji nách a za ujme sta no vis ko. Po -
tom sme pre ro ko va li aj ce lý rad
ïalších vnútrozvä zo vých otá zok,

kto ré tu ne bu dem bližšie otvá ra�.
Prebra li sme roz po èet, èerpa nie
prostriedkov za uply nu lý rok, kon -
tro lu plne nia úloh a rôzne orga ni -
zaèné zá le ži tos ti, sú vi sia ce s prí-
pra vou kon gre su. Po viem úprim-
ne, že sú to ve¾mi zlo ži té a èa so vo
ná roè né disku sie, pre to že ro ku je -
me len v troch ja zy koch, kto ré sa
prekla da jú a napríklad všetky pri jí -
ma né právne do ku men ty mu sia
by� v sú la de s lu xemburgským
prá vom, keïže síd lo Euro COP–u
je v Lu xemburgu. Sú to dos� zlo ži -
té pro ce sy.

l Pad li už aj na vr ho va né me -
ná na je senné vo¾by?

Ešte nie, dnes mô že me len
predpokla da�, kto ré kra ji ny takmer
s isto tou posta via svo jich kandi -
dá tov. Sú to Nemci, Špa nie li, ale
aj se ver ské kra ji ny, zdru že né pod
názvom Nordisca, prí padne aj
niekto ré zvä zy z Ve¾kej Bri tá nie.
Kan di dát ky ešte ne bo li predsta ve -
né, mys lím si, že sa tak sta ne na
je sennom za sa da ní v Pra he.

l Poïme do mov, do Bra ti -
sla vy. Èo vní ma te ako najpod-
statnejšie v tom to ob do bí?

Urèi te je to rieše nie ne rovno -
mernosti pra covné ho èa su, te da
no ve la na ria de nia, ty pi zá cia ob-

(Pokračovanie na strane 2)

V dòoch 3. a 4. marca 2015 sa v Špa nielsku ko na lo riadne
jarné za sa da nie vý bo ru Euro COP–u, kto ré ho sa zú èast nil
aj predse da OZP v SR Ma rián Magdoško. Re dakcia PO LÍ -
CIA mu po lo ži la nieko¾ko otá zok.

V košickej SOŠ PZ skončil kurz členov antikonfliktného tímu praktickým cvičením. Študenti školy - figuranti - si dali povedať a s prísluš-
níkmi PPÚ sa nepobili...



Ako strážco via bez peè ných
spo loèností sa po li caj ti po ce lej
Euró pe v rám ci plne nia po vin nos ti
chrá ni� obèa nov Euró py denne

vysta vu jú ri zi ku, pri po me nu la pre -
zi dentka. „Ne dávny ma sa ker vo
Francúzsku, kde prišlo o ži vot 17
obe tí, z to ho tra ja po li caj ti, a ne -
dávny dánsky útok, sú tra gic ký mi
pri po mienka mi me nia cej sa po va -
hy bezpeènostných hro zieb, kto -
rým èe lia európske kra ji ny. Ïalšie
prí pa dy do má ce ho te ro rizmu, na-
príklad v Belgicku, uka zu jú, že po -

li caj ti sa stá le èastejšie stá va jú
terèom úto kov. Sú èasné a bu dú ce
hroz by pre spo loènos� už nie je
¾ahké de fi no va�, úèinne èe li� týmto

hroz bám je mož né len vïa ka so li -
da ri te a spo lu prá ci medzi európ -
sky mi obèanmi, po lí ciou a vlá da -
mi.“

Pre zi dentka Euro COP–u v ot -
vo re nom liste upo zor ni la na to, že
zni žo va nie po li cajných roz poètov
zna me ná me nej pe òa zí pre za -
bezpe èe nie potrieb vý ko nu služ by
po li cajtov, èo mô že vies� až k ich

zly ha niu. Konšta to va la, že škr ty v
rozpoètoch zni žu jú aj roz sah prí-
pra vy po li cajtov a ich vy ba ve nia,
kto rým by ma li èe li� ro dia cim sa
hroz bám v európskom bezpeè -
nostnom prostre dí. Škr ty v roz -
poètoch tak ohro zu jú aj bez -
peènos� po li cajtov v uli ciach.

Kým roz sah týchto úspor ných
opatre ní sa v jed not li vých štá toch
EÚ vý razne lí ši, otvo re né hra ni ce
EÚ zna me na jú, že po kles vnú -
torných rozpoètov èlen ských štá -
tov na po lí ciu má do mi no vý efekt
na bezpeènos� širšie ho re gió nu.
Me nia ca sa po va ha vnú torných
bezpeènostných hro zieb, kto rým
èe lia európske kra ji ny, zna me ná
aj to, že európski po li caj ti hra jú
èo raz rozma ni tejšie ro le. Od po li -
cajtov sa žiada, aby ro bi li viac za
me nej pe òa zí a s hor ším za -
bezpe èe ním, èo ich sa mých de -
mo ra li zu je. Je pre to na najvýš dô -
le ži té za bezpe èi�, aby po li caj ti
ma li dosta toèné zdro je, vy ba ve nie
a odbornú prípra vu pre boj pro ti
týmto me nia cim sa hroz bám.
Rozdie ly medzi èlenský mi štátmi
EÚ brá nia po silne niu po li cajnej
spo lu prá ce v EÚ, kto rej sna hou je
vytvo ri� spo loènú kultú ru európ-
skej po lí cie. V tejto sú vislosti vzni -
ká otáz ka konkrétnej zodpo -
vednosti jed not li vých štá tov za
ochra nu hra níc. S tým sú vi sia ce
pro blé my niekto rých èlen ských

štá tov by tiež ma li by� vza té do
úva hy. Ho ci Euro COP uzná va zá -
sadné rozdie ly, kto ré existu jú me-
dzi po li cajný mi si la mi v Euró pe –
rovna ko aj zvrcho va né oprávne -
nia èlen ských štá tov EÚ k riade -
niu vý ko nu prá va na svo jom úze -
mí – Euro COP sa domnie va, že
vzh¾a dom k dnešnej reali te sa
Euró pa potre bu je priblí ži� na prin -
cí pe spo loènej kultú ry pre sadzo -
va nia prá va. To by sa ma lo odra zi�
v reali zá cii obno ve nej Stra té gie
vnú tornej bez peè nos ti, podpo ro -
va nej ra dom konkrétnych na vr ho -
va ných opatre ní a akti vít v rôz-
nych oblastiach, osvedèe ných po -
s tu pov, ško le ní, èi vý me ny spra -
vo dajských informá cií, pod èiarkla.

„Bo hu žia¾, som si dobre ve do -
má to ho, že ni kdy ne mô že me vy -
lú èi� prí pa dy extrémne ho ná si lia,
po li caj ti sú si ve do mí tohto ri zi ka a
v službe ho podstu pu jú dobro -
vo¾ne. Je však dô le ži té uve do mi�
si úlo hu po lí cie pri rieše ní me nia -
ce ho sa bezpeènostné ho prostre -
dia v Euró pe, je potrebné za po ji�
sa do dialó gu so všetký mi prísluš-
ný mi za in te re so va ný mi stra na mi
a za bezpe èi�, aby európski po li -
caj ti moh li èe li� týmto no vým vý-
zvam koope ra tívne, úspešne a
bezpeène. Euro COP pre to ví ta di-
sku sie k týmto problé mom, kto ré
pre bie ha jú tak na úrov ni EÚ, ako
aj na vnútroštátnych úrovniach.“
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Keï sa chce,
všetko sa dá
Pred Od bo ro vým zvä zom

po lí cie v SR sto jí po VI. kon -
gre se úlo ha nájs� ces ty k
zvý še niu èlenskej základne.
Rov no cen ným partne rom
za mestná va te ¾o vi mô žu by�
od bo ry len vte dy, keï sú
po èetne sil né a jed not né v
posto joch, v tom je ich si la.
Zná ma vec, prav da… Ciest,
kto ré by viedli k vy tý èe né -
mu cie¾u, je viace ro, aj skú -
se nosti na šich ko le gov z
Èes ka presvedèi vo do ka zu -
jú, že „fun gu je“ po nu ka rôz-
nych be ne fi tov, kto ré ro bia
èlen stvo atraktívnejšie.
Niek to ré mož no vy ro ko va�
len z úrovne cen trá ly, do ko -
na lá zna los� miestne ho pro-
stre dia však pre kraj ské ra -
dy i základné orga ni zá cie
otvá ra ce lú ple já du mož -
nos tí, ako svo jim èle nom,
prí padne aj všetkým èle -
nom OZP utvo ri� rôzne vý -
ho dy. Vý borne si v tom to
sme re po èí na napríklad
predse da ZO na ko šickej
SOŠ PZ Da ni el Èu ka lovský,
kto rý s po mo cou èle nov vý -
bo ru, najmä však miestnou
zna los�ou a pre dovšetkým
úsi lím do ká zal pouzatvá ra�
zmlu vy na z¾a vy pre èle nov
v rôznych vo¾no èa so vých
orga ni zá ciach – a to do -
konca pre všetkých èle nov
OZP. Do ká zal, že keï sa
chce, všetko sa dá. Patrí mu
za to ve¾ké uzna nie! Ko niec
koncov, s po nu ka mi najmä
z je ho dielne sa mô žu
obozná mi� èi ta te lia PO LÍ CIE
i návštevní ci na šich we bo -
vých strá nok. Má me viace ro
základných orga ni zá cií, kto -
rým sa tá to for ma zatrak -
tívòo va nia èlen stva celkom
da rí, pri poh¾a de na ce lok je
však jasne vi die�, že ve de -
nie mno hých základných
orga ni zá cií ne má vô ¾u, chu�
ale bo ani schop nos ti spra -
vi� pre svo jich i „cudzích“
èle nov nieèo na viac a ne raz
sa len ve zú na ak ti vi tách
slu žobné ho ve de nia v ob-
lastiach, kde by od bo ry ma -
li a moh li hra� prím. Do ka zu -
jú to aj skú se nosti zo spo -
me nu tej ko šickej SOŠ PZ.
Do odbo rov po èas štú dia
vstú pi re la tívne ve¾ký po èet
poslu chá èov, pre to že vi dia
aj vý ho dy èlen stva. Po tom
však prí du na pra co visko a
zistia – tre bárs – že od bo ry
v tom to sme re niè ne ro bia,
a tak za sa vystú pia… Dnes
je už má lo len èa ka�, kto èo
uro bí. Èím skôr si to do sia¾
pa sívne ma nažmenty odbo -
rárskych orga ni zá cií uve do -
mia a pre be rú sa k ži vo tu,
tým lepšie aj pre nich.

(on)

Z otvo re né ho lis tu pre zi dentky Euro COP–u An ny Nellbergo vej po li ti kom v Euró pe
Pre zi dentka Euro COP–u An na Nellbergo vá De ni so vá dòa
18. februá ra 2015 zve rejni la otvo re ný list po li ti kom v Euró -
pe. Vy zva la ich uzna� úlo hu po lí cie v spo loènosti a pri ja�
ta ké opatre nia, kto ré za bezpe èia, že po li caj ti bu dú ma�
zdro je, zruè nos ti a schopnos� udrža� bezpeènos� a isto ty
pre európskych obèa nov s dlho do bou perspektí vou.

V prá ci bez stre su? Uzatvorte si poiste nie
zodpo vednosti za ško du pri vý ko ne 
po vo la nia s dvoj ná sob ným kry tím 

vo Wüstenrot pois�ovni. 

vodných odde le ní PZ a opti ma li -
zá cia po èet ných sta vov na cen-
trách pod po ry. Ve¾mi som skla ma -
ný z reakcie niekto rých na šich ko -
le gov – neèle nov, ale aj niekto -
rých na šich èle nov, kto rí odbo rom
takpo ve diac pri ší va jú všetko, èo
sa im ne pá èi pri ko neènom rieše-
ní niekto rých prob lé mov. Viackrát
som sa v tom to du chu vy jadril a
zdô razním to zno va: Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR je jedným z
úèastní kov pri po mienko vé ho ko -
na nia – keï vô bec je. Pri po -
mienku je, ne roz ho du je. My vzne -
sie me pri po mienky, rieši me aj in -
di vi duálne dôsledky chýb, od -
vádza me v tom to sme re pod¾a
môjho ná zo ru kus dob rej ro bo ty,
ale ne vy dá va me ani roz ka zy, ani
na ria de nia. Napriek to mu sa na
nás vždy zne sie spàška invektív a
ni èím ne podlo že ných vý èi tiek. Po -
u ži jem ako príklad ne rovno mer -
nos�: bo li to na ši ¾u dia, kto rí dlho
vzná ša li kri ti ku vo èi platnej pra xi v
tom to sme re. Ini cio va li sme zme -
nu, pri ja la sa úpra va, kto rá nie je
zlá, ale má aj svo je chy by, kto ré
sa v disku sii so za mestná va te ¾om
usi lu je me odstrá ni�, keïže na ria -
de nie vstú pi do plat nos ti až 1. 4.

2015. A ve rím, že sa nám po da rí
do siahnu� do ho du so za mestná -
va te ¾om, ale èe lí me spàške invek-
tív. A to je pred dve ra mi no ve la zá -
ko na è. 73, v kto rej ce lú tú to ob-
las� chce me rieši� úplne inak, pre -
to že je do sia¾ rieše ná dos� ne -
š�astne, ne jed noznaène, v mno -
hých prí pa doch umož òu je rôzny
vý klad. Ho vo rím o ce lej ob las ti ne -
rovno mernosti, smennosti, sviat -
kov, prá ce v so bo tu a ne de ¾u…
Má me so zá ko nom è. 73 množ-
stvo skú se ností a urèi te prí de me s
návrhom, aby sa tý kal všetkých
po li cajtov a po kia¾ mož no bol aj èo
najspra vodli vejší. Sa mozrejme,
ni kdy ne bu de mož né vy ho vie�
všetkým. Po dob né je to aj s ty pi -
zá ciou obvodných odde le ní PZ.
Vieme, aké pro blé my s tým bo li,
keï bo li iba dva ty py obvodných
odde le ní a te raz, ked sa uro bil ná -
vrh zme ny ty pi zá cie, kto rá by ma -
la do nich vnies� po ria dok, zno va
èe lí me spàške mailov, pro testov,
ná mie tok. Predlo že ný ná vrh
pod¾a mòa má ve¾ké ra cio, ale,
sa mozrejme, ni kdy ne bu dú všetci
spo kojní. Ak no vá ty pi zá cia po mô -
že 90 percentám obvodných
odde le ní, tak bo hu žia¾, men ši na
sa mu sí prispô so bi�.

l V marci pre bie ha li odvo la -
cie ko na nia k hodno te niu jed-
notlivcov v ko mi siách, v kto -
rých ma jú od bo ry svo jich zá-
stupcov. Aké má te po znat ky?

Odvo la cie ko na nia pre bie ha li,
mys lím si, objektívne. Ale zis�u je -
me, že stá le ešte má me istú sku -
pi nu ¾u dí, kto rá sa bo jí ozva�, po -
ve dia, že nie sú spo kojní so svo -
jím hodno te ním, ale sa neodvo la -
jú. Tejto ka te gó rii ¾u dí ne vie me po -
môc�, stá le pla tí sta ré slo ven ské,
že ne mé mu die�a �u ani vlastná
ma ter ne ro zu mie. Chce to èas,
aby za mestnanci aj ich nadria de ní
dozre li, mys lím si, že sys tém ide
ve¾mi správnym sme rom a bu de
ve¾mi dô le ži tý z h¾a diska od me òo -
va nia i ka riérne ho po stu pu. Stá le
ide o testo va ciu pre vádzku, prie -
bežne hod no tí me, ako to fun gu je
a za tia¾ mô žem po ve da�, že aj
hodno tia ce ko mi sie sa osvedèi li.
¼u dia, kto rí bo li úp rimne pre -
svedèe ní o nespra vodli vosti svoj-
ho hodno te nia, ma li ar gu men ty a
pre ja vi li od va hu po da� odvo la nie,
tak zisti li, že ich žiados� bo la se -
riózne po sú de ná a že vo ve¾kej
väèši ne prí pa dov odchádza li spo -
kojní.

l Do sta lo sa nám do uší, že

pripra vo va ný zá kon o štátnej
službe sa do stal do ko lí zie s ná-
vrhom no vé ho zá ko na o ci vil nej
spra vo dajskej službe…

Áno, v èlán ku 6 ten to ná vrh zá -
ko na nepria mo no ve li zu je náš zá -
kon è. 73. K to mu má me ob rov ské
vý hra dy. Èa kám, ke dy ma prijme
mi nister, aby som mu tlmo èil na še
ná mietky. V ro ku, ke dy by sme
ma li predlo ži� azda najväèšiu no -
ve lu pre nás ma xi málne dô le ži té -
ho zá ko na, a to je prá ve zá kon è.
73, tak niekto ide v tom to èa se ro -
bi� nepria mu no ve lu zá ko na è. 73
cez zá kon o ci vilnej spra vo dajskej
službe?! To je pre nás abso lútne
nepri ja te¾né. A to mu sím ešte po -
ve da�, že sme – ako od bo ro vý
zväz – ten to ná vrh zákona ani ne -
do sta li na pri po mienko va nie, èo je
tiež ne po cho pi te¾né. My sme sa
však o tom dozve de li a prostred-
níctvom KOZ SR uplat ní me zá -
sadné pri po mienky, ná vrh má me
spra co va ný. To, èo sa sta lo, sa mi
zdá – slušne po ve da né – ve¾mi
neštandardné. Zá kon è. 73 je pre
nás je den z k¾ú èo vých zá ko nov a
po dob né de formá cie sú pre nás
abso lútne nepri ja te¾né.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Na margo zmien: Dá sa vô bec všetkým vy ho vie�?
(Pokraèovanie zo strany 1)
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Zabudli sme
na obeť?

V súvislosti s kauzou údaj-
ného šikanovania a týrania
rómskych chlapcov  v Košiciach
chce pán Pollák spravodlivosť.
V tom, že spravodlivosť je po-
trebná, sme v zhode. Ale ak sa
jej domáha pán Pollák na gene-
rálnej prokuratúre, začať mal
niekde inde. Zabudol – tak ako
aj ostatné zaangažované orga-
nizácie (Ženská platforma, AI) –
na podstatu, prečo problém
vznikol? Rómski chlapci spá-
chali lúpež, pri ktorej zranili a
okradli starú pani. O tú sa však
nikto nezaujíma, ani ju nikto ne-
rieši odškodnením. Jej trauma
zrejme nie je podstatná. Ako
tento stav zavinila ona? Ako sa
s traumou vyrovnala? A zaobe-
ral sa tým vôbec niekto okrem
polície a policajtov?

Neschvaľujem postup poli-
cajtov, ktorý sa zgeneralizoval.
Ale prepustenie z PZ bez zo-
hľadnenia prechádzajúcich vý-
sledkov služby je príliš tvrdý
trest za skutok, ktorý sa stal. V
mnohých prípadoch policajti
utrpeli traumu. Ako boli vyrieše-
ní za lúpež rómski chlapci a tí,
čo zodpovedajú za ich výcho-
vu? Bolo to ich prvé protiprávne
konanie? Ak bolo posledným,
potom to všetko malo význam.

Drzosť, pod ktorú sa svojím
listom podpisuje aj pán Pollák,
je požiadavka rómskych chlap-
cov na odškodnenie vo výške
30–tisíc eur pre každého. Toto
považujem za výsmech a pre-
jav arogancie voči všetkým
ostatným občanom Slovenska.
Takže, pán Pollák, ak ste cítili
potrebu angažovať sa v záujme
týchto rómskych chlapcov, zač-
nite tým, že sa písomne a verej-
ne ospravedlníte obeti ich skut-
ku a zároveň sa dištancujete od
požiadavky na odškodnenie
rómskych chlapcov. A prejavom
vašej úcty k práci poctivých po-
licajtov by malo byť aj ospra-
vedlnenie príslušníkom PZ, kto-
rí boli pri zákrokoch fyzicky na-
padnutí – napríklad naposledy v
Kapušanských Kľačanoch. Bol
by to váš prvý verejný prejav
úcty k práci konkrétnych poli-
cajtov.

A ešte poznámka pre „Žens-
kú platformu – nás nerozoštve-
te": skúste sa zaoberať aj chy-
bami vo výchove detí a čo sa v
tomto dá zmeniť. A možno by
ste tiež mali vysloviť svoje po-
ľutovanie obeti – ak, pravda, cí-
tite zodpovednosť za rómskych
chlapcov.

Miroslav Litva

Pri splne ní týchto dvoch pod -
mie nok mož no oèa ká va� vý znam -
ný prí nos kri mi na lis tic kých techni -
kov k zvy šo va niu objasne nosti
trestnej èin nos ti a „bez po ru cho vé -
ho“ prie be hu prípravné ho i súdne -
ho trest né ho ko na nia. Fo renzné
vedné dis cip lí ny, konšta tu jú od -
bor ní ci, zazna me ná va jú dy na mic -
ký roz voj, ne ustá le pri bú da jú no vé
techno ló gie a po stu py na odha ¾o -
va nie la tentných stôp a ich zais�o -
va nie s vy uži tím mo derných prí-
stro jov a ma te riá lov, o kto rých sa
kri mi na listickým techni kom pár
de sa�ro èí do za du ani nesní va lo. A
nie je to len oblas� èas to spo mí na -
nej ana lý zy DNA, s kto rou sa u
nás za èa lo až po ro ku 1990. Ob -
rov ský ve decko technický po krok
zazna me ná va jú aj mno hé „kla sic -
ké“ fo renzné dis cip lí ny, tre bárs
dakty losko pia, ba listi ka, me cha -
nosko pia… Pri získa va ní dô ka zov
tak na do bú da jú fo renzné ve dy èo -
raz väèší vý znam. Èa sy, keï vy -
šetro va te ¾o vi – obrazne – sta èi lo
pro cesne vy po èu� pár ¾u dí a na
zákla de ich vý po ve dí sa už pí sal
ná vrh na po da nie ob ža lo by, sú už
preè, konšta tu jú mno hí od bor ní ci.
Dr ží me s týmto vý vo jom krok?

Záujem je
Do aktuálne ho be hu základné -

ho kva li fi kaèné ho kurzu kri mi na -
lis tic kých techni kov nastú pi lo od

za èiatku marca de sa� záujemcov
z ra dov PZ a na zákla de medzi re -
zortnej do ho dy aj dva ja príslušní ci
vo jenskej po lí cie. Zaují ma lo nás,
ako sa vlastne usku toèòu je vý ber
kandi dá tov na úèas� v kurze. Na -
ša ma lá an ke ta medzi poslu -
cháèmi uká za la, že na pospol ide
o po li cajtov, kto rí dlho do bejšie
pre ja vo va li záujem o tú to prá cu a
èa ka li na vhodnú chví ¾u, ke dy sa v
ich okre se uvo¾ní miesto tech ni ka,
ale na kurz prišli aj ta kí, kto rým tú -
to po nu ku pre dostrel sám nadria -

de ný a ma li èas po nu ku si roz-
myslie�. Všetci sa te da zú èastòu jú
kurzu dobro vo¾ne, bez ne ja ké ho
si lo vé ho „na ve le nia“. Na opak, pre
mno hých sa už úèas�ou v kurze
pl ní ich predsta va o ïalšom ka -
riérnom postu pe, keïže vo svo jej
prá ci si èas to vší ma li èinnos� ko le -

gov techni kov a oslo vi la ich, prí -
padne ich tá to „pro fe sia“ za uja la
už po èas základnej po li cajnej prí-
pra vy.

Indi vi duálny prístup
Nie je dva nás� ¾u dí v kurze má -

lo? pý ta me sa ve dú ce ho predme -
to vej sku pi ny kri mi na listi ky pplk.
Ing. Já na Ži do va. Pod¾a je ho slov
je op ti mum 14 poslu chá èov, ma xi -
mum 16, èo je da né existu jú cim
tech nic kým vy ba ve ním uèeb ní a
na po kon aj potre bou úzke ho indi -
vi duálne ho kon tak tu pe da gó ga s
poslu cháèmi v teore tickej, najmä
však v praktickej èasti. Kaž dý
poslu cháè do sta ne v kurze k dis-
po zí cii kva litný fo to apa rát s príslu -
šenstvom a laptop. Ško la dis po -
nu je naozaj všetkým, èo kri mi na -

lis tic ký tech nik k prá ci potre bu je.
Keï ho vo rí me „všetkým“, zna me -
ná to, že poslu chá èi sa tu stretnú
aj s najmo dernejší mi prístrojmi a
tech ni kou, kto rú „na okre se“ sot va
bu dú ma� v pri de le nej skri ni. To sa
tý ka napríklad mo nochro ma -
tických sve tiel (kto ré sú k dispo zí -
cií iba na kraj ských riadi te¾stvách)
a ce lé ho ra du ïalších vy mo že -
nos tí, kto rý mi je ško la vy ba ve ná.
Ne na darmo aj riadi te¾ka ško ly
pplk. PaedDr. Lu cia Vargo vá ho -
vo rí, že kurzy kri mi na lis tic kých
techni kov sú zo všetkých na ško le
rea li zo va ných kurzov vô bec naj-
drahšie, je to da né najmä množ-
stvom špe ciálnych ma te riá lov,
kto ré sa spotre bu jú pri praktickej
výuke.

Vždy je čo naučiť sa
Do sta li sme možnos� podrob-

nejšie sa obozná mi� s ce lým

systé mom prípra vy kri mi na lis tic -
kých techni kov v základnom, te da
kva li fi kaènom, ale aj v špe cia li -
zaènom kurze, kto rý ško la rea li zu -
je. Základný kurz po zostá va z
trojdòo vé ho vstup né ho sústre de -
nia, kde sa poslu chá èi zozná mia
najmä so systé mom vý uky for mou
e–learningu. Ce lú teore tickú èas�
prípra vy po tom po èas piatich
týžd òov (de sa� ho dín týždenne)
reali zu jú na dia¾ku for mou e–lear-
ningu, èo je najmä pri vy �a že nosti
techni kov na pra co visku ve¾kou
vý ho dou. Pre to aj dru hú, praktic-

kú èas� kurzu v roz sa hu siedmich
týždòov, usku toèòo va nú pria mo
na pô de ško ly, rozde li li do troch
sústre de ní, aby ¾u dia na pra co -
visku ne chý ba li v ku se ta ký dlhý

èas – okrem iné ho aj pre to, aby až
tak neško do va li na èastiach pla tu,
po sta ve ných na vý ko ne.

Zdo ko na ¾o va cí kurz, kto rý mu sí
absolvo va� kri mi na lis tic ký tech nik
kaž dých pä� ro kov, ak chce ïa lej
pra co va� s oprávne ním, je v trva ní
jedné ho týždòa, kto ré sa rea li zu je
for mou prak tic ké ho sústre de nia
pria mo v ško le. Po diel praktickej
výuèby v kurze je 90 %. Podmien-
kou úspešné ho ukonèe nia zdo ko -
na ¾o va cie ho kurzu, je – obdobne
ako u kurzu kva li fi kaèné ho – ab-
solvo va nie praktickej zá ve reènej
skúšky pred skú šobnou ko mi siou,
kto rú tvo ria pe da gó go via ško ly,
zástupca KEÚ PZ a zástupca úra -
du kri mi nálnej po lí cie Pre zí dia Po -
li cajné ho zbo ru. Posledné ro ky,
pri po mí na pplk. Ži dov, sa si tuá cia
vo vzde lá va ní techni kov už do sta -
la do „nor má lu“, keïže ro ky od za -

èiatku vzde lá va nia v ro ku 2007
vlastne do há òa li rest z predchá-
dza jú ce ho dlhé ho obdo bia, ke dy
kri mi na lis tic kých techni kov po
rozde le ní re pub li ky ne mal kto
vzde lá va�. Dnes by sa už pod¾a
je ho slov ne ma lo sta�, aby tech nik
ne mal možnos� doplni�, prehåbi� a
rozší ri� si ve do mosti v pätroènom
interva le. Ani pe da gó go via v ško -
le ne ži jú uzatvo re ní v aka de mic -
kom vá kuu, sú vo ve¾mi èastom
kontakte s pra xou, po uzatvo re ní
do hôd s ve de ním po lí cie v Ko -
šickom i v Pre šovskom kra ji sú

pri zý va ní na obhliadku miesta zá -
važ ných trest ných èi nov v po zí cii
od bor ných konzultantov. Ško la
má vý bornú spo luprá cu aj s KEÚ

Kva litná prípra va kri mi na lis tic kých techni kov je pr vou fá zou, dru hou je prax v okre soch a kra joch

Dobre za do ku mento va ná, nespo chybni te¾ná sto pa je aj pred sú dom najlepší dô kaz
Od za èiatku marca spus ti li na ko šickej SOŠ PZ 16. kva li fi -
kaèný špe cia li zaèný kurz pre kri mi na lis tic kých techni kov,
a tak sme sa bo li pozrie� na sys tém ich prípra vy bližšie.
Dô vo dy sú jas né: po zí cia kri mi na lis tic kých techni kov pri
objasòo va ní trest né ho èi nu je ne zastu pi te¾ná, veï vyh¾a -
da ná a zaiste ná sto pa, pre me ne ná na jas ný a nespo -
chybni te¾ný dô kaz, je naplne ním sna kaž dé ho vy šetro va -
te ¾a. Pre to je v záujme kaž dé ho po li cajné ho zbo ru, aby
bo li na tejto pro fe sii vy so ko odborne vzde la ní a prak tic ky
špièko vo pripra ve ní ¾u dia. Dru hou podmienkou je ich kva -
litné ma te riálne, tech nic ké a prístro jo vé vy ba ve nie.

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 13. apríla 2015
Redakcia

(Pokraèovanie na strane 4)
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PZ, predná ša� cho dia od bor ní ci
na jed not li vé fo renzné dis cip lí ny
nielen z Ko šíc, ale aj z Bra ti sla vy,
pria mo však riadia aj niekto ré

prak tic ké za mestna nia v ško le a,
sa mozrejme, poslu chá èi ma jú
možnos� de tailnejšie sa obozná -
mi� s èinnos�ou všetkých ko šic -
kých pra co vísk KEÚ. Pod plu kov -
ník Ži dov zdô razòu je vý znam tejto
spo lu prá ce, tvo rí spätnú väzbu,
keï si aj dlho roèní prakti ci mô žu
od odborní kov z KEÚ vy po èu�, v
èom tech ni ci ro bia chy by napr. pri
zais�o va ní èi expe dí cii stôp do la -
bo ra tó rií. „Viete, do zdo ko na ¾o va -
cích kurzov cho dia aj ¾u dia s pät-
nás�– èi dvadsa�roènou pra xou,
niekto rí ma jú po cit, že už všetko
ve dia a ne má me ich èo nauèi�.
Svojho èa su nás kraj ské riadi -
te¾stvo PZ po žia da lo o úèas� na
obhliadke miesta èi nu vraž dy, od
kto rej uply nu li už dva ro ky. Išiel
tam skú se ný tech nik, kto rý si bol
istý, že po dvoch ro koch tam ne -
má èo nájs�. Mal to prosto už vsu -
ge ro va né. Ale my sme mož no po

piatich ho di nách s po uži tím mo -
nochro ma tických sve tiel na šli po-
uži te¾nú sto pu, bol to oter ko že na
omietke a po tvr di la sa indi vi duál -
na zho da s po dozri vým. Skrát ka,
keï im predve die me, èo sa dá
dnes uro bi� pri vyh¾a dá va ní stôp,
mu sia uzna�, že sa stá le ma jú èo
uèi�.“

Spo luprá ca fun gu je aj opaène:
no vo vy me no va ní fo renzní znal ci
cho dia do ško ly, aby v pra xi vi de li,
ako vlastne vzni ká sto pa, èo sa dá
za bezpe èi� a èo už nie, ro bia spo -
loèné prak tic ké cvi èe nia a osoh z
to ho ma jú obe stra ny.

S apa rá tom na kr ku
Pe da gó go via ko šickej ško ly si

v mi nu lom vy da ní PO LÍ CIE, v
èlán ku o èin nos ti bra ti slav ských
kri mi na lis tic kých techni kov všim li
aj kri ti ku z úst bra ti slav ských tech-
ni kov „na kra ji“, že niekto rí mlad ší

tech ni ci ne ve dia fo togra fo va�. Ko -
šic kých pe da gó gov sa to to vy -
jadre nie dot klo, prizna li. A na fak-
toch nám zdokla do va li, aké ve¾ké

množstvo vyuèo va cích, najmä
prak tic kých ho dín sa v kurzoch
ve nu je prá ve kri mi na listickej fo to -
gra fii, kto rá je dnes zákla dom do -
ku mento va nia miesta èi nu a prí -
cho dom di gi tá lu sa jej otvo ri li úpl -
né no vé ob zo ry. „Však poslu chá èi
v praktickej èasti vý uky po ma ly
ani ne dá va jú fo to apa rát do le z kr -
ku!“ rea go val zástupca riadi te ¾a
ko šickej SOŠ PZ plk. JUDr. Vác -
lav Vaško. Na po kon sme sa zhod-
li, že ne na uèí sa tu fo togra fo va�
len ten, kto ne chce. Presnejšie, v
ško le vi die�, že tu ma jú utvo re né
všetky predpokla dy a aj sa ve dia
nauèi�, zly ha nie je skôr vý nimkou,
ale v pra xi – èlo vek už je ta ký – u
niekto rých vi die� tendenciu z¾ah -
èo va� si po vin nos ti aj na mieste èi -
nu. „Najväèší pro blém vi dím prá ve
v prístu pe niekto rých absolventov
kurzov, mož no aj zá ¾a ha po vin -
nos tí ich po tom v pra xi ve die k
zjedno du šo va niu prá ce aj na po li
kri mi na listickej fo to gra fie,“ kon -
šta to val pod plu kov ník Ži dov. Na-
priek to mu, po tvr di la nám pa ni ria-
di te¾ka, ško la spra co va la ná vrh

zdo ko na ¾o va cie ho kurzu špe ciál -
ne len pre oblas� kri mi na listickej
fo to gra fie, kto rý bol po konzultá cii
s úra dom kri mi nálnej po lí cie PPZ
predlo že ný na akre di taènú ko mi -
siu pre vzde lá va nie MV SR.

Ko šickí pe da gó go via sa pohrá -
va jú aj s ïa¾šou, pod¾a nás ve¾mi

zaují ma vou myšlienkou, ako po -
su nú� úro veò prípra vy a následnej
kva li ty prá ce kri mi na lis tic kých
tech ni kov ešte vyššie. Už po èas
zá kladnej po li cajnej prípra vy je
pod¾a ich slov vi die�, kto z poslu -
chá èov ja ví záujem o kri mi na listi -
ku, ško la im utvá ra podmienky pre
prá cu v krúžkoch aj nad rá mec
osnov. Už v ško le by te da pe da -
gó go via ve de li vy se lekto va�, kto z
poslu chá èov má v bu dúcnosti
väè šie predpokla dy pre funkciu
kri mi na lis tic ké ho tech ni ka – po -
vedzme for mou odpo rú èa nia pre
za mestná va te ¾a, aby mal u¾ahèe -
ný vý ber, keï bu de se lekto va� ¾u -
dí, kto rých vy šle na kurz. Podnet-
né!…

Summa summa rum: Nieke dy v

ro koch 2005 a 2006 pre zí dium PZ
h¾a da lo spô sob, ako za bezpe èi�
vz de lá va nie kri mi na lis tic kých
tech ni kov. Ko šická SOŠ PZ sa
roz hod la pri ja� tú to vý zvu a dnes
už je jas né, že to bo lo rozhodnu tie
ve¾mi dob ré pre kva li tu prípra vy
kri mi na lis tic kých techni kov, a te da

pre ce lý Po li cajný zbor. Dnes
SOŠ PZ Ko ši ce za bez pe èu je nie-
len špe cia li zaèné vzde la nie pre
kri mi na lis tic kých techni kov z ra -
dov PZ, ale v sú la de spo lu prá ce
medzi re zortmi aj špe cia li zaèné
vzde lá va nie v ob las ti kri mi na -
listicko–tech nic kých èin nos tí pre
príslušní kov Vo jenskej po lí ciie a
príslušní kov Kri mi nálne ho úra du
Fi nanènej sprá vy SR.

Pred ve de ním re zor tu a po lí cie
sto jí te raz dru há úlo ha: po su nú�
vyššie prax kri mi na lis tic kých tech-
ni kov v po li cajnom vý ko ne. To bu -
de ešte tvrd ší orie šok. Vo lá sa
nor ma ISO 17020.

Pe ter Onde ra
Snímky SOŠ PZ Košice, autor

Dobre za do ku mento va ná, nespo chybni te¾ná sto pa je aj pred sú dom najlepší dô kaz
(Pokraèovanie zo strany 3)

Dve percentá da ne z príjmu sú
uš¾achti lou for mou po mo ci!

Je marec 2015 a OZP v SR opa ko va ne vyzýva všetkých za -
mestnancov Mi nis ter stva vnútra SR, aby pre ja vi li svo ju so li da ri tu a
po uká za li 2% z da ní z príjmu prostredníctvom OZP v SR svo jím ko -
le gom, kto rí sú preu ká za te¾ne na ta kú to po moc od ká za ní. Ešte je
èas, ale ve¾mi sa krá ti!

Spô sob po mo ci je jed no du chý.
1/Kaž dý, kto chce pouká za� svo je 2% da ne z príjmov, mu sí

po žia da� svojho za mestná va te ¾a o vysta ve nia tla èi va „ Potvrde -
nie o zapla te ní da ne“ /Ten to krok už má te zrejme za se bou – zvyk -
ne sa to ro bi� do 31. ja nuá ra aktuálne ho ro ka/

2/ Následne si vyzdvihni te na va šej „mzdo vej úètárni“ /Cent -
rum pod po ry, Jed not ka pod po ry– eko no mic ké odde le nie/ tla èi -
vo „ Potvrde nie o zapla te ní da ne“.

3/ Z na šej we bo vej strán ky OZP v SR si stiahni te
„predvyplne né“ tla èi vo „Vyhlá se nie o pouká za ní su my do výš ky
2% zapla te nej da ne z príjmov fy zickej oso by….“.

4/ To to tla èi vo sta èí jedno du cho vyplni� v riadkoch 01 – 11, v
spodnej èasti tla èi va vy pí sa� miesto vyplne nia tla èi va a deò
vyplne nia, podpí sa� v pra vom dolnom ro hu a spo loène s Po-
tvrde ním o zapla te ní da ne zasla� poš tou, ale bo osobne za nies�
na miestne príslušný da òo vý úrad do 30.04.2015 – ale bo tieto
tla èi vá odovzda� predse do vi ZO OZP na príslušnom pra co -
visku, prí padne niekto ré mu z èle nov vý bo ru ZO OZP, kto rí tú to
èinnos� uro bia.

Pouká za nie svo jich dvoch percent je mož né reali zo va� do konca
aprí la 2015, ale ne ne chá vajme to na ko niec le ho ty. Skúsme pre ko -
na� sa mi se ba a ne chysta� si už te raz vý ho vorky, ako sme na to po -
za budli, nikto nás ne oslo vil, ne ve de li sme ako to tre ba uro bi�… a po -
dobne. Sta èí mi ni mum na šej èin nos ti, aby sme po moh li dru hým. Je
to na ším posla ním – Po má ha� a chrá ni�. Ešte je èas….

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Je dob ré ma� ve ci pod zámkom…
V európskych mestách sa roz moh la no vá mó da ve ša� zám ky

na rôzne zábradlia, najmä na mostoch. Za ¾ú benci si vraj tak to istia
svo ju lás ku, keï po „uzamknu tí“ svo jej lás ky spo loène ho dia k¾ú -
èik do rieky. Miestne sú s týmto ri tuá lom už aj pro blé my, v Pa rí ži
sa pod �archou ti sí cok zámkov èas� zábradlia mos tu na Seine zrú -
ti la do vo dy…

Tá to mó da už do ra zi la aj do Ko šíc. Stov ky (za tia¾) zámkov vi sia
na zá brad lí mostí ka pri Ja ka bo vom pa lá ci. Kto vie, èi mu miestni
po li caj ti ve nu jú zvý še nú po zornos�, faktom je, že pri ¾ahlý naozaj
krásne vy no ve ný mestský park je do slo va pod drobnoh¾a dom ka -
mier a po li cajných hlia dok, mi len ci si tu asi ve¾mi neuži jú… Park
je ce lý oplo te ný a na noc ho správca za my ká – zrejme na znak
lás ky k mestské mu ma jet ku...

(po)
Sním ky web a au tor

Zoči-voči: hodinu kriminalistickej fotografie dokumentoval redak-
tor, ktorý však bol aj na mieste činu...

pplk. Ing. Ján Židov



Obme na vo zo vé ho par ku re -
zor tu vnútra sa tý ka viace rých au-
to mo bi lo vých tried. Mi nis ter stvo
tiež pripra vu je sú �až na ná kup pri-
bližne 300 vo zi diel trie dy SUV G2,
te da ve¾kých off–roadov. Hod no tu
predbežne vy èísli li na takmer 12
mi lió nov eur.

Men ší druh te rénnych áut SUV

mi nis ter stvo objedná va lo ne dáv -
no, tender na tú to ka te gó riu s
hod no tou viac ako 17 mi lió nov eur
uzavre li vla ni na je seò. Po li caj ti
tak dosta nú Hyundai ix35, Kia
Sporta ge a Volkswa gen Ti guan.
Okrem te rénnych áut me ni li v re -
zorte aj vo zidlá nižšej strednej
trie dy.

Napríklad vla ni do sta li po li caj ti
740 vo zi diel VW Golf za takmer
17 mi lió nov eur. Okrem to ho ku -
po va li aj vo zidlá Kia a Hyundai a
tiež menšie Peu geo ty. Mi nis ter -
stvo me ní aj do dáv ky a mikro bu -
sy, do dá va te ¾om je v tom to seg-
mente Por sche Slo va kia s vo -
zidla mi VW Transporter a VW
Crafter. Vy hodno ti li aj tender na
lu xusnejšiu trie du, kde uspe li vo -
zidlá Audi A4, Ško da Su perb a
Volkswa gen Passat.

(www.sme.sk; 05.03.2015)
Snímka ar chív

Ju raj Štau dinger: „Nás nie je
ve ¾a, zá klad tvo ri li tra ja aktívni po -
li caj ti, tra ja vo výslužbe a tra ja ci -
vi li. No a èest ný predse da je otec
nášho predse du La di slav Ko le sár,
kto rý sa ve¾mi zaslú žil aj tým, že
oslo vo val star ších ko le gov…“

Nuž, ofi ciálnych (do ne dáv na)
de vä� èle nov klu bu: Ka mil Ko le -
sár, Ju raj Štau dinger, Ro bert
Václa vík, Ivan Kru pa, trojèlenná
ro di na Obrta lovcov a „aso cio va ní
èle no via “ Ro man Záò a Ti bor De -
vát… – to naozaj nie je ve ¾a. (Pod
pojmom „aso cio va ný èlen“ ro zu -
mejme èle na, kto rý si mu sí èo – to
odro bi�, až po tom sa sta ne riad-
nym èle nom…) Ale ten vý kon!

Už sa ma expo zí cia, roz sah po -
è tu vy sta ve ných expo ná tov a ich
vý ni moènos� bu dí úctu, ne ho vo -
riac o tom, že umieste nie akej -
ko¾vek „re lik vie“ (ich vý raz) v
expo zí cii v bu do ve lu èe necké ho
okresné ho riadi te¾stva PZ je vlast-
ne už len úspešné zavàše nie ce lé -
ho pre došlé ho úsi lia tí mu nadšen-
cov.

Aby po nás niečo osta lo…
„Ce lé to za èa lo v ro ku 2013,

keï ko le ga Ka mil Ko le sár pri šiel
za mnou, že má po ot co vi z èias
VB La du 2105 a èi by sme ju zno -
va neuro bi li ako po li cajnú…“ spo -
mí na Ju raj Štau dinger. Tak sa
pod¾a je ho slov rozbehla disku sia
medzi ko le ga mi a pria te¾mi, že by
bo lo dob ré ve no va� sa po li cajnej
histó rii tu v re gió ne ne ja ko syste -
ma tickejšie, le bo si to zaslú žia ¾u -
dia, kto rí po li cajnej prá ci obe to va li
de siatky ro kov – aby po nich
nieèo osta lo a aby sa o tom moh li
dozve die� aj tí mlad ší. Pý ta li sa ¾u -
dí v oko lí, èo si myslia o tejto my-
šlienke a èi by bo li ochot ní po -
môc�. „Skrátka, aby z to ho bo lo

nieèo po riadne, le bo v tom èa se
som napríklad už spo lu pra co val s
ky no ló gom Petrom Ne volným na
de ji nách po li cajnej slu žobnej ky -

no ló gie, histó ria po lí cie je mi ve¾mi
blízka.“

Ju raj Štau dinger je, mi mo cho -
dom, „ce lo ži votný psíèkar“ a cho -
dia ca kro ni ka po li cajnej slu žobnej
ky no ló gie, keï s òou za èí nal v ro -
ku 1982. Umieste ní na rôznych
ky no lo gic kých sú �a žiach má už
ne po èí ta ne, je pre zi dentom Zvä zu
športo vej ky no ló gie SR i spo lu -
zakla da te¾ Klu bu po li cajnej histó -
rie v Lu èenci…

Tak sa v ko lektívnom du chu
myšlienky Tho ma sa Manna: „Kto
ne po zná mi nu los�, ne po cho pí bu -
dúcnos�“ zro di li sta no vy klu bu,
kto ré jasne de fi no va li, èo ma lá
sku pi na nadšencov po li cajnej his -
tó rie chce ro bi� a èo tým chce do -
siahnu�, aké ciele si kla die a akou
ces tou sa k týmto cie¾om bu de

ube ra�. No vé obèianske zdru že -
nie Klub po li cajnej histó rie Lu èe -
nec (KPH) za re gi stro va li na MV
SR a za èa li rozví ja� èinnos� vlast-
ne v po lo vi ci ro ku 2013.

„Auto servis VB“
V prvom ro ku èin nos ti pod¾a ich

slov do mi no va li re no vá cie vo zi -
diel, ku kto rým sa do stá va li tým
najrôznejším spô so bom. Ho ci nik-
to z èle nov KPH nie je vy uèe ný
au to me cha nik, s po mo cou ka ma -
rá tov (je den z nich je už èle nom
KPH) to zvlád li a dnes už sluš ná
flo ti la zre no vo va ných dopravných
prostriedkov ich predchodcov sa

sta la ve¾kým magne tom na rôz-
nych po du ja tiach, kto rých sa za -
èa li zú èastòo va�. Dnes sa zá-
ujemca aj o prie be hu týchto re no -
vá cií dozvie všetko pod stat né na
rozví ja jú cej sa we bo vej stránke
www.kph.ilu min.sk. Strán ka už
dnes sto jí za štú dium!

Ho vo ria to s ¾ahkos�ou a jedno -
du cho, ale za tý mi to slo va mi je
množstvo úsi lia a ve ¾a, ve ¾a ho dín
èa su, kto rý autám ve no va li.
Medzi èa som sa skontakto va li s
po dob ným klu bom v Èeskej re -
publi ke i s mú zeom èeskej po lí cie,
da li si po ra di�, nadvia za li no vé
kon tak ty a ako sa rozši ro va la sie�
kontaktov, tak za èa li pri bú da� aj
ex po ná ty. Vzni kol pro blém
priesto ru. „H¾a da li sme po zná -
mych, nieèo nám po núklo mesto,

ale ne bo lo to ono, na po kon sa
uká za la šanca získa� priestor pria -
mo v objekte nášho okresné ho
riadi te¾stva PZ – v miestnosti bý -
va lej je dálne. Z ne vyu ži té ho

priesto ru sa tak vla ni na je seò sta -
la expo zí cia, kto rá je – na po žia -
da nie – prístupná aj ve rejnosti. A
keïže sa im po èet expo ná tov stá -
le rozši ru je, už rozmýš¾a jú o
ïalších vhod ných priesto roch v
blíz kos ti.“
Vý znam ná po moc odbo rov
Zdá sa to by� neuve ri te¾né, ale

prvú ho di nu ich rozprá va nia na ši
nad šen ci po jem pe nia ze vlastne
nespo me nu li. V klu be ne vy be ra jú
èlen ské, na ne vyhnutný ma te ri ál
èi na ben zín pla tia zo svo jich. Pro -

blém vzni kol, keï cent rum pod po -
ry vy ru bi lo im, te da obèianske mu
zdru že niu ná jomné za miestnos�
„mú zea“. Su ma vraj – v po me re k
po è tu štvorco vých metrov – ne bo -

la ve¾ká, ale pre obèianske zdru -
že nie tohto ty pu likvi daèná.
Keïže sa však tu najšia základná
orga ni zá cia OZP v SR pod ve de -
ním To má ša Èaslovské ho od my-
šlienky klu bu neod�a ho va la, na -
opak, sú takpo ve diac na jed nej lo -
di, základná orga ni zá cia OZP pro -
blém vy rie ši la tak, že ná jomné za

rok 2014 uhra di la. V ro ku 2015 sa
už po da ri lo do siahnu� do ho du s
OR PZ, pod¾a kto rej už ná jomné
pla ti� ne mu sia.

Klub po li cajnej histó rie v Lu èenci má neuve ri te¾ný rozbeh
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Zo pár nadšencov do ká že pri tiahnu� ïalších, v tom je zá klad
Klub po li cajnej histó rie v Lu èenci (KPH) dal o se be ofi -
ciálne ve die�, keï 1. septembra 2014 sprístupnil ve -
rejnosti svo ju expo zí ciu v priesto roch lu èe necké ho OR
PZ, o èom sme vïa ka ich akti vi te in for mo va li aj èi ta te ¾ov
PO LÍ CIE. Po tom nás obozná mi li s ïalší mi svo ji mi skutka -
mi, a to nám už ne da lo, po pro si li sme o osobné stretnu tie
a za šli za ni mi do Lu èenca. Pri ví tal nás predse da klu bu
mjr. Mgr. Ka mil Ko le sár, ta jomník klu bu plk. Mgr. Ju raj
Štau dinger a èlen klu bu npor. Bc. Ro bert Václa vík.

Re zort plá nu je ná kup úžitko vých vo zi diel pre ky no ló giu,
zá mer zve rejni li vo Vestní ku ve rejné ho obsta rá va nia. V
plá ne je do dáv ka približne 60 ku sov auto mo bi lov trie dy
G1ÚVK pre ky no ló gov mi nis ter stva vnútra, uviedli v pred-
bežnom ozná me ní. Hod no tu tendra odha du jú na 2,1 mi lió -
na eur.

Obme na vo zo vé ho par ku re zor tu vnútra sa tý ka viace rých auto mo bi lo vých tried

No vé autá pre re zort vnútra

(Pokračovanie na strane 6)

Má te po svo jich otcoch èi de doch po li cajné sú èiastky? Rozšírte na šu zbierku!

Pátra me…
Pátra me po rôznych výstrojných sú èiastkach (uni for my, èiapky,

opas ky, puzdrá, preu ka zy a po dobne) príslušní kov bezpeènostných
zbo rov. Ak ne ja ké ta ké to ve ci má te a ne potre bu je te ich, po núkni te
ich nám! My ich zaevi du je me, ošetrí me, za konzervu je me a bu dú
tvo ri� sú èas� na šej zbierky. Do vo ¾u je me si tiež popro si� o zasla nie
do bo vých fo tiek príslušní kov èetníctva, žandárstva, ZNB,  PS a pod.
Ucho vajme histó riu pre na šich po tomkov!

Ka mil Ko le sár, predse da Klu bu po li cajnej histó rie Lu èe nec
OR PZ Lu èe nec
Kon takt: ka mil.kph.lc@gmail.com
Mo bil 0911 310 469

Volkswagen Tiguan

Predseda KPH Lučenec Kamil Kolesár: Každá rovnošata má
svoju históriu...

Robert Václavík a Juraj Štaudinger: Tie stroje sú ako nové, ale tej
driny...



Medzi èa som pri bú da li akcie:
pre zentá cia na ce loslo venskom
Dni po lí cie v Banskej By stri ci, re -
konštrukcia a pietny akt pri ná -
hrob ku po li caj ta Bi delni cu, kto rý
za hy nul v bo ji s oku pantmi pri
oslo bodzo va ní Èes ko slo ven ska v
Ka li no ve, ukážka èin nos ti klu bu
na medzi ná rodnom stretnu tí ky -
no ló gov v Ma lom La pá ši… To
všetko aj vïa ka podpo re a priaz-
ni, kto rú èin nos ti klu bu ve nu je aj
osobne kraj ský riadi te¾ PZ v Ban-
skej By stri ci plk. Ma rián Slo -
bodník, najmä však množstvo ko -
le gov, ka ma rá tov a ich star ších
ro din ných príslušní kov.

Odvážne ciele
Èlo vek si mu sí dá va� ve¾ké cie-

le, ak chce ve ¾a do siahnu�, ho vo -
ria o bu dúcnosti. Krát ko po na -
šom odcho de za sa da lo predsed-
níctvo klu bu, na kto rom pri ja li
troch no vých èle nov (Mar tin Kle -
baško, Adrián Ga raj a Gab riel Bá -
lint) a urèi li si prio ri ty èin nos ti v
tom to ro ku. Už 17. aprí la za mie ria
do Plumlo va v okr. Pro stì jov na
Deò histó rie po lí cie, 1. má ja bu dú
v ob ci Vi di ná na I. roè ní ku zra zu
his to ric kých vo zi diel, po tom ich
èa ká konfe rencia po li cajných his-

to ri kov v Bra tisla ve a následne
ce loštátny Deò po lí cie v Nitre.
Okrem to ho ma jú v  plá ne už v
tom to polro ku uro bi� na svo jej we -
bo vej stránke „virtuálny pa mätník“
všetkým slo ven ským po li cajtom,
kto rí za hy nu li pri vý ko ne služ by
po ro ku 1918. Ma jú už takmer 220
mien… A po tom uva žu jú aj o riad-
nom, ka mennom pa mätní ku, kde
by bo li vy te sa né všetky me ná ne -
bo hých po li cajtov, rozmýš¾a jú o
umieste ní pa mätní ka, o je ho
stvárne ní, ale aj o fi nanco va ní, le -
bo to už je ná roè ná akcia… Pí sa li
aj na sekciu eko no mi ky MV SR,
že by ma li záujem o niekto ré po li -
cajné za ria de nia, kto ré sa vy ra ïu -
jú ale bo už dáv no le žia kde si
hlbo ko v skla doch ako ne funkèné,
ne potrebné, bez cen né… Zá kon
to umož òu je, ostatné je ve cou do -
ho dy, tak uvi dia. Medzi èa som si
ešte zbie ra jú pod kla dy do pripra -
vo va nej publi ká cie o histó rii
bezpeènostných zbo rov na Slo -
ven sku…

Tak že elán i fortie¾ lu èe neckým
èle nom klu bu ne chý ba. Neostá va,
než im vyslo vi� ob div a popria� ve -
¾a úspe chov do ïalšej èin nos ti!

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor
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(Pokraèovanie zo strany 5)

Zo pár nadšencov do ká že pri tiahnu� ïalších, v tom je zá klad

Smr� – tá najkru tejšia po do ba
ži vo ta – nám vza la vzácne ho
èlo ve ka, dob ré ho pria te ¾a a ko -
le gu. A zra zu zis�u je me, že svet
oko lo nás ako si ochu dobnel.

Plk. Ing. Ján Ze me ník sa na -
ro dil 9. ja nuá ra 1964 v ob ci La -
do mi ro vá ne ïa le ko Duk ly. Mož -
no aj miesto pre ži tia je ho  det-
ských ro kov spô so bi lo, že už
odma la mal vz�ah k zbra niam.
Aj pre to je ho kro ky po skon èe ní
strednej ško ly sme ro va li na Vo -
jenskú aka dé miu v Brne. Po jej
absolvo va ní pô so bil pä� ro kov
vo viace rých funkciách v armá -
de ako pro fe sio nálny vo jak.

K Po li cajné mu zbo ru a zá ro -
veò na Kri mi na lis tic ký a exper-
tízny ústav Po li cajné ho zbo ru
nastú pil v ro ku 1991 ako star ší
ex pert odde le nia ba listi ky a py -
ro techni ky. Tu pô so bil nielen
ako ba listik, ale vy ko ná val aj
prá ce py ro tech ni ka. V ro ku
1993 bol usta no ve ný do funkcie
ve dú ce ho odde le nia, v kto rej
pra co val až do svo jej smr ti, te da
22 ro kov.

Je ho prá ca mu bo la nielen
po vinnos�ou, ale aj ko níèkom a
ži vo tom. Ve no val sa jej zodpo -

vedne, sve do mi to a ni kdy ne mal
pro blém pra co va� aj nad rá mec
pra covné ho èa su. Okrem štan-
dardnej pra covnej náplne vy ko -
ná val ak ti vi ty v ob las ti zbra ní a
vý bušnín a aj z tohto dô vo du
spo lu pra co val na rôznych pro -
jektoch, tvorbe no riem, zá ko -
nov, vyhlá šok, pre zentá cií èi
pred ná šok.

Od ro ku 1998 bol èle nom slo -
venskej pra covnej sku pi ny pre
C.I.P. (Medzi ná rodná ko mi sia
pre skúšky palných zbra ní), kde
re di go val an glic ké prekla dy prí-
slušných európskych smerníc o
zbra niach a aktívne sa sna žil o
ich apli ká ciu do slo ven ských zá -
ko nov, na ria de ní a tech nic kých
no riem. Nieko¾ko ro kov bol èle -
nom li cenènej ko mi sie na Mi -
nisterstve hospo dárstva Slo -
venskej re pub li ky pre obcho do -
va nie s vo jen ským ma te riá lom a
aj v sú èasnej do be pô so bil ako
od bor ný po radca v tejto ob las ti.

Svo je skú se nosti po sudzo -
va te ¾a Slo venskej ná rodnej
akre di taènej služ by pre ná šal do
každo dennej prá ce v ob las ti
kva li ty, bol spo luau to rom nie-
ko¾kých štandardných pra cov -
ných postu pov a pra covných in-
štrukcií. Obdobne vy uží val aj
svo je ve do mosti a skú se nosti
znalca z od bo ru strelných zbra -
ní a vý bušnín, èi už pri po sudzo -
va ní a ohodno co va ní zbra ní, po -
sudzo va ní strelníc, èi pri úèas ti v
zna lec kých ko mi siách Mi nis ter -
stva spra vodli vosti Slo venskej
re pub li ky. Znaè ná èas� strelníc
na Slo ven sku bo la Janko vým
zna lec kým dielom.

Odde le nie ba listi ky pod je ho
ve de ním kva li ta tívne a odborne

vzrástlo a do sta lo sa na úro veò
vyspe lých kra jín. Aktívne spo lu -
pra co val s klubmi vo jenskej his-
tó rie pri orga ni zo va ní uká žok
pre ve rejnos�, rovna ko so stre -
lec ký mi klubmi, kde pô so bil ako
uz ná va ná au to ri ta. Za príkladný
vý kon služ by, sve do mi té a ini -
cia  tívne plne nie slu žobných po -
vin  nos tí po èas takmer 30 roènej
služ by pre štát bol plk. Ing. Ján
Ze me ník 75–krát odme ne ný a
bo la mu ude le ná me dai la za
slu ž bu v Po li cajnom zbo re III.
stup òa.

Jan ko bol nielen dob rým kri -
mi na listickým expertom, ale i
ko le gom – pria te ¾om. Te šil sa z
dobre vy ko na nej prá ce, zo ži vo -
ta a tú to ra dos� roz dá val ïa lej.
Ob di vo va li sme je ho ¾udskú vy -
rovna nos� a po ho du, kto rú si ne -
ne chá val iba pre se ba. Bol èlo -
ve kom s ve¾kým otvo re ným srd -
com, kto rý po má hal kaž dé mu a
svo je si ly, um a ži vot né skú se -
nosti ve no val tam, kde pô so bil.
Je ho náhly od chod spô so bil, že
sme mu za to ani ne ma li èas po -
ïa ko va� sa. Smr� nášho ko le gu
je zavàše ním bo ha té ho, èi no ro -
dé ho ži vo ta naplne né ho túžbou
po harmó nii.

Pria te¾stvo a úsmev bo la naj-
krajšia vec, kto rú ve del no si�. V
na šej pa mä ti zosta ne Jan ko ako
èlo vek s ve¾kým srdcom, ve se lý
a úprimný.

S plk. Ing. Já nom Ze me ní -
kom sme sa na vždy rozlú èi li 4.
marca 2015 v bra tislavskom
kre ma tó riu.

Èes� je ho pa miatke!
Ko le go via a ko le gy ne 

z Kri mi na lis tic ké ho 
a expertízne ho ústa vu PZ

Za Já nom Ze me ní kom, ko le gom a pria te ¾om
iné ve ci,“ po ve dal v de cembro -
vom rozho vo re pre Aktuálne.sk.

Mi ni málnu mzdu ne pozna jú
všetky èlen ské kra ji ny Európskej
únie. Dán ska, ta lianska, cy per s -
ká, ra kúska, fínska èi švéd ska
eko no mi ka fungu jú aj bez hra ni -
ce, kto rá ur èu je mi ni málny mož ný

zá ro bok. Do ne dáv na k nim patri la
aj ne mecká. Od ja nuá ra 2015 sa
však hru bá mi ni málna ho di no vá
mzda vo všetkých spol ko vých
kra ji nách Ne mecka po hy bu je na
úrov ni 8,50 eura.

(aktualne.sk, 1.3.2015, 
Jo zef Ry bár, krá te né)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Na ša mi ni málna mzda vzrástla sko ko vo

Zdroj: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches
Institut) – Mindestlohndatenbank, Stand January 2014, ČTK Smú toèné ozná me nie

Dòa 28. 2. 2015 nás ná hle, bez rozlúèky, vo ve ku ne do ži tých 44
ro kov na vždy opus til náš ko le ga, príslušník OR PZ a èlen Ra dy
predse dov OZP v SR za ZO OZP SR v Spišskej No vej Vsi,

npor. Bc. Ja ro slav FI LIP,
na po sle dy slu žobne za ra de ný vo funkcii 
star ší re fe rent od bo ru kri mi nálnej po lí cie 
OR PZ v Spišskej No vej Vsi.
V sna he zmierni� bo les� a zo stra ty 
mi lo va né ho otca dvoch dospie va jú cich dcér 
a man že la 

ro di ny, skúsme as poò ma te riálne podpo ri� 
ro di nu a po môc� jej v tejto ži votnej si tuá cii.
Kto sa roz hod ne po môc�, mô že pria mo prispie�
na èís lo úètu  3556706002/5600 v Pri ma banke Slo ven sko a.s.

Kto ste ho po zna li, ve nujte mu ti chú spo mienku.

Ko lektív OR PZ Spiš ská No vá Ves
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Ro di na, ško la, vrstovnícke sku -
pi ny, ale aj masmé diá, po li tic ké
stra ny a tiež ce lý rad ïalších so -
cia li zaèných èi ni te ¾ov vytvá ra jú na
kaž dé ho èlo ve ka znaè né pro ti -
klad né so cia li zaèné tla ky. ¼udské
sprá va nie je tak výsledkom spo lu -
pô so be nia oso by,
ako aj si tuá cie.
Kaž dý èlo vek pri -
ná ša do je di -
neènej si tuá cie
je di neènú osob-
nos� (Ta vel, Gec-
ko va, 2008). Od -
raz zmien, pre -
mien spo lo èen -
ských hodnôt vo
fungo va ní ro di ny
bol za zna me na ný pre do všetkým
po ro ku 1989, keï sme sa sta li
sved ka mi rozši ro va nia indi vi dua -
lis tických posto jov, za me ra nia sa
na se ba rea li zá ciu, slo bo du vo¾by,
za zna me na li sme prud ký roz voj
konzumné ho spô so bu ži vo ta, èo

spô so bi lo upred nostòo va nie li be -
rálnych hodnôt pred tra dièný mi
hod no ta mi, a tak vzrástla he do -
nis tická hod no to vá orientá cia,
kto rá je v sú èasnej do be do mi nu -
jú ca.

Keï sa po vie do mov, zvy èajne
sa nám vy ba via
¾u dia, kto rí nás
ma jú ra di a kto -
rých má me aj
my ra di. Ide o
miesto bezpe -
èia a isto ty, kde
nás akceptu jú
ta kých, akí
sme. Do mov
bý va èas to ide -
a li zo va ný ako

miesto isto ty a š�astia, ale pri tom
sa stal najne bez peè nejším mies-
tom mo dernej spo loènosti (Šev èík
et al., 2011). Ná si lie a agre si vi ta
sa stá va jú vše obec nou otáz kou,
kto rá zaují ma takmer všetkých ¾u -
dí.

Najtrva lejšia rea li ta
Ná si lie predsta vu je jed nu z

najtrva lejších so ciálnych realít; aj
keï v rôznom roz sa hu a rôznej
intenzi te. Pod¾a de fi ní cie Ra dy
Euró py z ro ku 1986, je „ná si lie
aký ko¾vek akt ale bo za nedba nie,
kto ré ovplyvòu je ži vot, fy zickú a
psy chickú in teg ri tu ale bo slo bo du
osob nos ti, ale bo kto rý zá važne
poškodzu je roz voj osob nos ti“ (Ba -
ko šo vá, 2008, s. 100). V sú èasnej
eta pe vý vo ja spo loènosti má me
do èi ne nia s jas nou glo ba li zá ciou
ná si lia, kto ré sa mô že od prí pa du
k prí pa du lí ši�, mô že na do bú da�
rôznu in ten zi tu, pre niknú� do všet-
kých ob las tí nášho ži vo ta a to v
po do be indi vi duálnej, skry tej i
zjavnej, až celkom otvo re nej. Tu
ide vlastne o ne bezpe èenstvo, že
glo ba li zá cia ná si lia v spo loènosti
do siahne ta ký mo ment, v kto rom
mô že ohro zi� sa mot né zá kla dy
¾udskej ci vi li zá cie. Ná si lie je i špe -
ci fickým pre ja vom ne gá cie ¾ud -
skej slo bo dy.

Pro blém de fi ní cie
Dlho ta buizo va ná té ma do má -

ce ho ná si lia sa postupne stá va
predme tom skú ma nia a od bor né -
ho záujmu, a to nielen z poh¾a du
teórie, ale aj pra xe. Jed no znaè né
vy medze nie po jmu „do má ce ná si -
lie“ ale ne exis tu je, je to spô so be -
né tým, že kaž dá dis cip lí na, kto rá
sa ná si lím zaobe rá, usi lu je sa o
vytvo re nie vlastnej de fi ní cie. Ná si -

lím sa zaobe ra jú aj ra kúski bá da -
te lia B. Ci zek a O. K. Ká pella
(2001), kto rí ho vo ria o týchto zá-
kladných ty poch de fi ní cií do má ce -
ho ná si lia:

– norma tívne de fi ní cie,
– kli nic ké de fi ní cie,
– výskumné de fi ní cie,
– spo lo èenské de fi ní cie,
– fe mi nistické de fi ní cie

(Bodná ro vá, Fi la delfio vá, 2002).
De fi ní cií ná si lia je ve ¾a, rozdie ly

sú v tom, aké je ich za me ra nie, èi
ide o postihnu tie všetkých fo riem
ná si lia, ich prí èin a dôsledkov, èi o
úmy sel pá cha te ¾a ná si lia. Ná si lie
v ro di ne mož no vy medzi� ako bez-
právne vy nú te nú nad vlá du niekto -
ré ho èle na ro di ny nad iným èle -
nom, respektí ve èlenmi (Špa te ko -
vá, 2011). Najèastejšou obe �ou
do má ce ho ná si lia bý va jú že ny,
pre to sa použí va po jem ná si lie na
že nách (violence against wo -
men). Najvyššia inci dencia do má -
ce ho ná si lia je v partnerskom
vz�a hu, pre to bý va do má ce ná si lie
v užšom chá pa ní po pi so va né ako
ná si lie medzi partnermi (part ner
violence), respektí ve part ner ské
ná si lie (Marvá no vá, et. al., 2008).

Hartl a Hartlo vá (2001) vy -
medzu jú do má ce ná si lie aj ako fy -
zic ké zneu ží va nie, tý ra nie za me -
ra né pro ti ži vot né mu part ne ro vi,
ale bo iné mu èle no vi ro di ny (Šev -
èík, et. al., 2011). Štruktú ra
partne rov obe tí ná si lia potvrdzu je,

že vý skyt do má ce ho ná si lia ne má
žiadne hra ni ce, a te da prekra èu je
všetky ka te gó rie – vzde la nostné,
ako aj ve ko vé a pra covné (Bodná -
ro vá, Fi la delfio vá, 2002). Ro -
zozna� ná si lie nie je vždy ¾ahké,
pre to že významnú ro lu zohrá va jú
for my ná si lia. Medzi najèastejšie
for my ná si lia patria tieto:

– fy zic ké ná si lie – ko pa nie, bi -
tie, sá ca nie, bit ka s úmyslom až
usmrti�,

– vy vo lá va nie stra chu –
najèastejšie ná stro je útla ku,

– ob�a žo va nie a te ror – lis ty s
vyhrážka mi, te le fo no va nie, pre -
nasle do va nie na pra co visku, vy-
hrážky…,

– psy chic ké ná si lie – ci to vé,
slovné tý ra nie, oso èo va nie…,

– so ciálne ná si lie – ná si lie, kto -
ré má za cie¾ že nu izo lo va�, èi už
ide o zá kaz stre tá va� sa s ro di nou,
pria te¾mi…,

– eko no mic ké ná si lie – muž
zneu ží va svo ju moc tým, že dis -
po nu je s fi nanèný mi prostriedka -
mi, ta jí svo je príjmy…,

– se xuálne ná si lie – zahàòa
všetky se xuálne èi ny, kto ré sú že -
ne na nú te né, nú te nie k rôznym
se xuálnym ak ti vi tám… (Fröschl,
Löw, 1998).

Po jem mo ci a nad vlá dy
Všetky for my do má ce ho ná si lia

ma jú spo loèný cie¾ – získa� moc a
udrža� si plnú moc nad dru hým.

Ná si lie ako zá važ ný so ciálny pro blém

(Pokračovanie na strane 8)

Na jú èinnejším liekom je pre vencia a vzde lá va nie

Èlo vek bez spo loènosti vlastne ne mô že existo va�. Iba v
nej mô že v pl nej miere reali zo va� svo ju so ciálnu pod sta tu
a tiež po cho pi� pozna nie, že spô sob ži vo ta jed not li vých
spo loèností sa v rôznych oblastiach vy ví jal di fe renco va -
ne. So cia li zá ciou pre chádza kaž dý ¾udský tvor, ak sa chce
sta� so ciálnou a kultúrnou by tos�ou, òou sa stá va a sprá -
va ako èlen urèi tej spo loènosti. Tre ba si však uve do mi�,
že so cia li zá cia má aj svo je pro ble ma tic ké dôsledky. Pre -
ná ša nielen kultúrne hod no ty, ale aj so ciálne ne rov nos ti.
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DIÉTA RIUM
Èím viac diétnych je dál ješ,
tým silnejšiu diétu dr žíš.

STRA TÉ GIA SPOTVO RE NIA
Eidam a Eva.

STRA TÉ GIA URÝCHLE NIA
Èo mô žeš uto pi� dnes,
neodkla daj na zajtra!

SIL NÉ SLO VÁ
Slovná kul tu ris ti ka.

SVE TO BEŽNÍK
Obežník, kto rý obe hol
ce lý svet.

ROVNO BEŽKA
Ko lo bežka s pria mou tra sou.

SMEÈ
Stra til som reè,
zmizla mi preè.

SLO VEN SKO
Vlas� slov.

ZÁ HA DA
Za to èe né pi vo.

TRO CHA DU ŠEVNÉ HO 
OSVIE ŽE NIA
Hladné pi vo.

OPAK
Prí jemný a prídrsný.

OBY ÈA JE
Oby èajné èa je.

KO ŠIC KÉ OBY ÈA JE
Oby èajné de vy.

HRÔ ZOSTRAŠNÁ 
DO VO LEN KA
Hor ský ho ror.

VNEM
Nepre èuchnu te¾né pa chy.

VZÁCNOS�
Inte li gentle man.

Z aforizmov Pav la Ja ní ka
Slovné hry a vý hry

Ná sil ní je din ci použí va jú množ-
stvo praktík, aby to do siahli, èi už
ide o fy zic ké ná si lie, psy chic ké,
eko no mic ké, so ciálne, se xuálne.
V ná si lí sa rea li zu je hod no to vá
hierarchia, a to prostredníctvom
ná silnícke ho èlo ve ka, je ho sprá -
va nia ovlá da ním iné ho èlo ve ka –
ide o sú èas� lo gi ky ovlá da nia.

Oso by, kto ré sú ohro zo va né
do má cim ná si lím, v prvom ra de
potre bu jú po moc, kto rá je žiadu ca
pri obno ve se ba dô ve ry a tiež
prak tic ké ra dy, kto ré sa tý ka jú za-
iste nia základných potrieb pre
pre ži tie. Je dô le ži té, aby od bor ní
pra cov ní ci do ká za li s ohro ze nou
oso bou nadvia za� kon takt, kto rý
je za lo že ný na úcte, rešpekte, na
vytvá ra ní at mo sfé ry a bezpe èia.
Do chádza k vytvo re niu vz�a hu –
kli ent – so ciálny pra cov ník. Ide o
vz�ah, kto rý kla die znaè né ná ro ky
na je ho osobnos�, odbornos�, kva -
li fi ká ciu, prax a pripra ve nos�. Je to
vz�ah ná roè ný z poh¾a du so ciálno
– medzi ¾udské ho – etic ké ho.

Dô le ži té je bra� na zre te¾ dô-
stojnos� a hod no tu èlo ve ka a tiež
¾udské vz�a hy, bez kto rých by so -
ciálna pre vencia ne bo la v dosta -
toènej miere úèin ná a efektívna.
Nesporne ne zastu pi te¾nú ro lu v
systé me po mo ci oso bám ohro zo -
va ným do má cim ná si lím ma jú tak -
zva né intervenèné centrá (IC),
bez ich existencie by sys tém ako
ce lok ne fun go val. V rám ci pre -
vencie tre ba uvies� aj pro gra my,
kto ré sú za me ra né na uèe nie žien
se baobranným tech ni kám, na-
príklad Wen Do–Wo men’ s Self
De fe rence ale bo Wenli do (Scha -
vel, 2012).

Aj európsky pro blém
Od ro ku 1986 Ra da Euró py

pri ja la de vä� odpo rú èa ní k proble -
ma ti ke ná si lia. Té me ná si lia pá -

cha né ho na že nách vo svo jej
agende ve nu je vážnu po zornos�.
Pod ve de ním Ko mi sie Ra dy Euró -
py bol vy pra co va ný Akèný plán na
boj pro ti ná si liu pá cha né mu na
že nách. V ro ku 1999 sa v Štras-
burgu ko nal se mi nár na té mu:
„Mu ži a ná si lie pá cha né na že -
nách“. Žiada sa spo me nú� aj kon-
fe renciu mi nistrov EÚ, kto rí sú
zodpo vední za rovnos� prí le ži tostí
o ná si lí vo èi že nám. Ko na la sa v
ro ku 2002 v Špa nielsku a Slo ven -
ská re pu bli ka na nej ma la zastú -
pe nie. V èlen ských štá toch EÚ
pa nu je zho da, že „do má ce ná si lie
je mno hotvárny jav…, kto rý je vý -
ra zom so ciálne ho po riadku za lo -
že né ho na ne rov nos ti, tvo re né ho
na zákla de uèe nia rôznych ro lí
pre mu žov a že ny… To to ná si lie,
kto ré je ma ni festá ciou ro do vej ne -
rov nos ti, je formu lou, ku kto rej sa
uchy ¾u jú mno hí mu ži, aby do mi -
no va li že nám a aby udrža li svo je
pri vi lé gia v rám ci ro di ny a má
hroz né dôsledky pre obe te…, je
prí èi nou a zá ro veò i dôsledkom
diskri mi ná cie žien vo všetkých as-
pektoch ich súkromné ho i ve -
rejné ho ži vo ta“ (Ac ti on…, 2002).

Zho da je tiež v tom, že „…po li -
ti ky za me ra né na rovnos� prí le ži -
tostí žien a mu žov  by ma li do má -
ce ná si lie po va žo va� za jed nu zo
základných ob las tí svo jej ak ti vi ty.
Aby bo li intervenèné opatre nia
reali zo va né, mu sia by� za me ra né
na vy ko re ne nie ná si lia prostred-
níctvom pre vencie – zabra òo va -
nia úto kom; a to je mož né do -
siahnu� iba ta kým vzde lá va ním,
kto ré bu de za lo že né na rov nos ti a
bu de zba ve né ro do vej diskri mi ná -
cie.“ (Bodná ro vá, Fi la delfio vá,
2012).

pplk. PhDr. Sta ni slav Palka,
MV SR

Ná si lie ako zá važ ný so ciálny pro blém
(Pokraèovanie zo strany 7)Piatok tri náste ho je vo väèši ne

prí pa dov vní ma ný ako ne š�ast ný
deò pl ný rôznych ne hôd. Ten to
mý tus sa však po da ri lo vyvrá ti�
po li cajtom v Tre bi šo ve, keï prá ve
v piatok tri náste ho februá ra sa
tam ko nal 24. repre zentaèný ples

ZO OZP s netra dièným, ale vtip -
ným za èiatkom o 18:59 hod.

Úvodné slo vo patri lo predse -
do vi základnej orga ni zá cie Jo ze -
fo vi Pi lá to vi, kto rý pri ví tal všetkých
prí tomných. Keïže èle nom tu -
najšej ZO OZP je aj Ma rián Mag-

doško, kto rý v Tre bi šo ve ple sá so
že lez nou pra vi delnos�ou, J. Pi lát
mu ad re so val aj gra tu lá ciu k zvo -
le niu do funkcie predse du OZP v
SR.

Prekva pe nie, kto ré nikto ne èa -
kal, prišlo presne o polno ci, keï
kaž dý pár do stal „lam pión š�as-
tia“. Všetci ho vy pus ti li z te ra sy
pred ho te lom, kde sa ples ko nal.
Spo kojnos� za bá va jú cich sa bo lo
vi die� na ich tvá rach aj pri lo so va -
ní tom bo ly, kde bo lo množstvo
kva litných cien.

Za zmienku sto jí aj fakt, že ple -
su sa zú èast ni lo celko vo 90 pá rov,
z kto rých až 73 pá rov bo lo s
úèas�ou príslušní ka PZ. Tre bi -
šovské od bo ry si tak zno vu po ro -
koch stagná cie pri pi su jú ïalšiu
úspešnú akciu na svo je kon to.

Ja ro slav Li èák, 
ZO OZP Tre bi šov

Fo to: Ma rián Va ¾ovský

Piatok 13–te ho mal v Tre bi šo ve svo je èa ro


