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KOZ SR požaduje minimálnu mzdu pre rok 2016 vo výške 410 eur

Vláda zatia¾ hovorí o úrovni 400 eur
„Chceli by sme, hlavne z dôvodu, aby sme sa nedostali pod hranicu chudoby, aby minimálna
mzda bola na úrovni 410 eur a
vyššie, pokia¾ bude možnos,“ priblížil Manga s tým, že hranica
chudoby pre rok 2014 predstavovala 353 eur. Pri stanovení výšky
Snímka P. Ondera

Minimálna mzda by mala na Slovensku v budúcom roku
dosiahnu úroveò 410 eur. Navrhuje to Konfederácia od borových zväzov (KOZ) SR. Ako na dnešnej tlaèovej
konferencii uviedol jej viceprezident Slavomír Manga,
KOZ je pripravená o výške minimálnej mzdy rokova so
sociálnymi partnermi.

A je tu Deň detí! Veríme, že veľa základných organizácií pripraví našim ratolestiam veľa pekných
chvíľ...

minimálneho zárobku zamestnancov pod¾a KOZ treba prihliada na potrebu rozvoja vnútorné ho trhu, cenu práce, ale aj na demografický vývoj na Slovensku.
„Slovensko má v súèasnosti najmladšie obyvate¾stvo spolu s Írskom a Cyprom,“ doplnil Manga.
KOZ je presvedèená, že zvýšenie minimálnej mzdy nebude ma
negatívny vplyv na firmy a zamestnanos. „Každý rok sa opakujú argumenty, že pre minimálnu
mzdu sa stráca konkurencieschopnos. Nikto vecne tieto súvislosti nedokázal,“ konštatoval
Manga. Konfederácia informovala
o svojom návrhu aj sociálnych
partnerov. „Predložili sme im ná vrh. Naša predstava by bola, aby
sme sa dohodli na výške. Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a
združení je ochotná rokova o vyššej mzde, Republiková únia zamestnávate¾ov asi nebude súhlasi,“ dodal prezident KOZ Jozef
Kollár.
Zvýši minimálnu mzdu má v

pláne aj samotná vláda. Premiér
Robert Fico avizoval, že akceptovate¾ná hranica pre jeho kabinet
je 400 eur. Odborári tento krok
oceòujú. „Èíslo, o ktorom hovoril
premiér, si myslíme, že je na po èiatok krok dobrým smerom,“ po znamenal Manga.
Od zaèiatku tohto roka minimálna mzda stúpla z 352 eur na
380 eur. Vláda taktiež zaviedla s
úèinnosou od januára 2015
odpoèítate¾nú položku na zdravotné odvody, ktorá je tiež v sume
380 eur. Nárok na òu majú za mestnanci s príjmom do 570 eur.
„Uvažuje sa, že by sa hranica
mohla posunú, aby mali ¾udia
vyšší èistý príjem,“ priblížil Kollár.
Zároveò uviedol, že vláda sociálnym partnerom pris¾úbila, že s
nimi bude rokova o druhom sociálnom balíèku ešte predtým, ako
ho definitívne predstaví ¾uïom.
„Urèite sa budeme rozpráva aj o
odvodovej ú¾ave v súvislosti s mi nimálnou mzdou,“ avizoval Kollár.
(TASR, 28. 4. 2015)

Hovoríme s rektorkou Akadémie PZ doc. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD.

,,Akademický senát oceòuje moje úsilie, cítim podporu“
Dòa 29. septembra 2014 bola slávnostne inaugurovaná
historicky prvá žena na tejto funkcii: nová rektorka Akadémie Policajného zboru doc. JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD. Prešiel urèitý èas, a tak redakcia POLÍCIA požiadala
novú pani rektorku o rozhovor, aby nám povedala, ako sa
zžila s akadémiou a ako sa s novou rektorkou zžila akadémia…
l Pani rektorka, dlho sa pohybujete v právnickej branži,
osobitne v trestnom práve už
máte
poves
naozajstnej
znalkyne. Zákonite ste teda prišli pracovne do kontaktu aj s
mnohými odborníkmi Akadémie PZ, nevstúpili ste na úplne
neznámu pôdu. Predsa však:
vidie nieèo zvonka a potom zasa zvnútra – a ešte aj zodpove da za všetko, èo vidíte – to bý va rozdiel…
Policajnú akadémiu som naozaj roky vnímala ako trestný
právnik, keïže sa roky zaoberám
aj legislatívou trestného práva a
jeho aplikáciami v praxi. Musím
preto prizna, že prostredie aka démie som vždy – odhliadnuc od
aféry – vnímala ve¾mi pozitívne,
pretože som tu poznala množstvo
¾udí, dobrých odborníkov, s ktorý mi som zdie¾ala ve¾a spoloèných
poh¾adov na problematiku trest ného práva. Bola som tu aj na nie-

Myšlienka mesiaca:

ko¾kých konferenciách, spájala
nás publikaèná èinnos a iné akti vity, skrátka, považovala som

akadémiu aj za liaheò právnic kých trestnoprávnych osobností.
Je o mne známe, že som pro fesne viazaná na akademickú pô du, preto Akadémia PZ bola už

dávno blízka môjmu srdcu. Predsa však ma ponuka pána ministra
Kaliòáka ve¾mi prekvapila. Ale bola to nesmierna výzva, a tak som
ponuku prijala. Aj dnes, po tých
pár mesiacoch, èo som vo funkcii,
hovorím, že ne¾utujem. Naopak,
¾utovala by som, keby som ponu ku nebola prijala. Postupne som
sa v uplynulých mesiacoch oboznamovala zblízka s prostredím
školy a najmä s tým, èo všetko
rektor robí, za èo všetko zodpove dá.
l Dojmy a zistenia?
Zistila som, že je toho ve¾mi ve¾a. Ale vnímam to skôr v dobrom
zmysle slova, je to vo ve¾kej miere
manažérsko – organizaèná a administratívna funkcia. Našla som
tu dobrý, zanietený kolektív. Samozrejme, došlo aj k niektorým
personálnym zmenám, ale rozhodne to nebolo nijaké personálne zemetrasenie, ako sa vraj
s¾ubovalo. Niektorí odišli na vlastnú žiados, napríklad pán prorektor pre pedagogickú èinnos, a ja
som prizvala k spolupráci pár ¾udí,
ktorých som dobre poznala z mojej predchádzajúcej praxe. Spo meniem aspoò pána doktora Marka Kordíka, ktorý je novým prorektorom pre pedagogickú èinnos. Nesmierne sa mi to osvedèi lo, je to mimoriadne konštruktívny
èlovek, dbá na to, aby celý peda-

gogický proces bol èo najviac
spätý s praxou, systematicky napríklad prizýva ¾udí z Prezídia PZ,
aby k nám chodili prednáša a aby
naša spolupráca s Prezídiom PZ i
s ïalšími útvarmi PZ bola skutoène mnohotvárna. Môžem potvrdi, že o túto oblas prejavuje aj
pán prezident PZ generál Gašpar
ve¾ký záujem. Sám bol za mnou,
prezídium má ve¾ký interes na
spolupráci, lebo jej výsledky sa
odrazia v aplikaènej praxi, keï budú policajti aj lepšie kazuisticky
pripravení.
l Takže trestná právnièka sa
vo vás nezaprela…
Pochopite¾ne, v prvom rade
som riešila pedagogické otázky, v
rámci novej akreditácie sme chceli posilni najmä právnické a
bezpeènostné smerovanie štúdia,
položi väèší dôraz na trestné právo a vôbec bezpeènostný charak ter štúdia, pretože by mal tvori
základ pre vzdelávanie profesií na
akadémii nášho typu, teda na rezortnej škole MV SR. V tomto
trende mienim pokraèova. A èo
sa týka zžitia s pôdou akadémie:
pre mòa je ve¾mi cenné, že aka demický senát oceòuje moje úsilie, cítim podporu. Smerovanie
štúdia je nastavené, poèkáme si,
ako dopadne akreditácia.
l Akadémia PZ sa tradiène
teší ve¾kému záujmu uchádza-

„Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.“

èov o štúdium. Na tento rok sa
pod¾a vašich slov hlásilo približne 1 200 študentov, prijatých bolo okolo 260. V prijímaèkách koneène pribudli aj
testy telesnej zdatnosti, èo
mnohí ¾udia z praxe ocenili. Aj
redakcia POLÍCIA však v minulosti kritizovala ve¾a prijímaných „civilov“, zatia¾ èo naozaj
ve¾a policajtov študovalo na civilných školách takpovediac
okresného typu – najèastejšie
sociálnu prácu a podobné veci,
ktoré vo svojej praxi nezužitkujú a nijako neprospejú k ich kariérnemu rastu. Ve¾a polemík
vyvolával aj vysoký podiel štu dentiek v škole. Samozrejme,
ani na škole typu A PZ nemož no pripusti rodovú èi inú formu
diskriminácie. Otázna je však
reálna potreba rezortu, z ktoré ho rozpoètu je financovaná aj
èinnos A PZ… Na druhej strane sa ukazuje, že absolventi A
PZ majú v porovnaní s „pro dukciou“ iných vysokých škôl
ve¾kú mieru uplatnenia v praxi,
èo škole slúži ku cti…
Problém, ktorý ste naèrtli, je
ve¾mi zložitý, musím však vy chádza z platného školského zákona, sme štátna škola. Uvediem
nieko¾ko èísiel: Na dennom baka(Pokračovanie na strane 3)

Jean de La Bruyere, francúzsky prozaik a moralista 17. storočia
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Zmeny v systéme
rekreácií
V závere apríla oddelenie
rekreácií personálnej sekcie
nášho ministerstva spustilo
akciu, ktorá svojím rozsahom
v rezorte ve¾mi nemá obdobu.
Vyše 40–tisíc zamestnancov
rezortu dostalo mailom kompletnú pobytovú ponuku re zortných domácich rekreaèných zariadení na celú letnú
sezónu aj s podrobnými
inštrukciami, ako postupova,
keï majú záujem o niektorú
rekreáciu – takpovediac s návodom na použitie aj s príslušnými kontaktmi. V predstihu o
tomto projekte informoval
predseda OZP v SR Marián
Magdoško už na marcovom
zasadaní rady predsedov (viï
POLÍCIA 4/2015)
O èo vlastne ide? Doterajší
systém ponuky rekreácií v
praxi dosahoval neuspokojivé
výsledky, keï sa až 75 percent preukazov, pridelených
na útvary èi zložky, vracal bez
záujmu zasa na centrálu, a
tak pracovníèky oddelenia
museli celú masu ponúk zno va prepracova a v druhej eta pe už obsadzovali zariadenia
individuálne na základe požia daviek záujemcov: prácne,
málo efektívne a vo svojom
rozsahu už prakticky nezvládnute¾né riešenie, doslova prá ca „na dvakrát“. Preto rezort v
spolupráci s OZP v SR pripravil nový model ponuky rekreácií, z ktorej si môže každý záujemca vybra a prihlási sa
priamo na centrále – samo zrejme, s písomným súhlasom nadriadeného a rekreaè nej komisie pod¾a platných
pravidiel pre pride¾ovanie
poukazov. Tým dochádza k
znaènému zjednodušeniu ce lého procesu.
Pod¾a slov Ing. Ondreja Va raèku, generálneho riadite¾a
Sekcie personálnych a sociál nych èinností MV SR, myslelo
sa aj na ¾udí, ktorí nemajú
vlastnú mailovú adresu, resp.
prístup k PC – v takom prípade je príslušný nadriadený po vinný vhodným spôsobom zabezpeèi zverejnenie celej ponuky na pracovisku, trebárs
cez stále služby.
Ide o prvú etapu nového
modelu, ktorý by pod¾a slov
generálneho riadite¾a mal na
jeseò pokraèova druhou eta pou, keï už bude záujemca o
rekreáciu komunikova priamo
s manažmentom vybratého
rekreaèného zariadenia, èo
prinesie ïalšie zjednodušenie
a zrýchlenie celého systému.
PS: Centrum úèelových zariadení MV SR má novú webstránku, obsahuje množstvo
zaujímavých informácií.
Pozrite: www.cuz.sk
Peter Ondera

Èeskí kolegovia oslávili 25. výroèie založenia

V pražskom Žofíne gratulovalo aj ve¾a Slovákov

18. apríla 2015 sa v Prahe konali oslavy 25. výroèia založenia
Nezávislého odborového svazu
policie Èeské republiky (NOS
PÈR), na ktorom mali možnos
zúèastni sa aj slovenskí odborári.
Okrem vedenia OZP v SR prišlo
na oslavy okolo 30 odborárov z
rôznych kútov Slovenska, ktorí si
aj zaplesali v krásnom paláci Žofín. Tu mali možnos vidie množstvo vystúpení a rôznych atrakcií,
ako aj spozna a nadviaza vzahy
s èeskými odborármi. V krátkom
privítaní vystúpil s pozdravom
èeským kolegom predseda OZP v
SR Marián Magdoško, ktorý pri

Predseda OZP v SR M. Magdoško odovzdal českému partnerovi
M. Štěpánkovi upomienkový dar

tejto príležitosti odovzdal predsedovi NOS PÈR Milanovi Štepánkovi upomienkový dar. Okrem
iných osobností sa osláv spojených s plesom zúèastnila prezi dentka EuroCOP–u pani Anna
Nellberg, ako aj bývalý prezident
EuroCOP–u Heinz Kiefer a delegácia po¾ského odborového zväzu polície. Prítomná bola aj ve¾vyslankyòa Maroka v Èeskej republike.
Celý veèer sprevádzal mode rátor a spevák Vladimír Hron, po èas veèera vystupovali rôzne ta neèné a hudobné skupiny.
Viktor Kiss, podpredseda OZP v SR

Èeskí a slovenskí policajní odborári aj na pracovnom stretnutí

V dňoch 27.04.2015 až 29.04.2015 sa na pozvanie vedenia
Nezávislého odborového svazu Policie České republiky
(ďalej len „NOS PČR“) uskutočnilo pracovné stretnutie so
zástupcami vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej len „OZP v SR“). Z vedenia OZP v SR
sa na pracovnom stretnutí zúčastnil predseda Marián
Magdoško, ako aj podpredsedovia Viktor Kiss a Roman
Laco.

Našu delegáciu privítal predseda NOS PČR Milan Štěpánek.
Predseda OZP v SR Marián Magdoško odovzdal predsedovi a
podpredsedom NOS PČR ocenenia za doterajšiu spoluprácu vo
forme medailí OZP III. stupňa.
Prvý deň našej návštevy sa
uskutočnilo rokovanie vedení

oboch zväzov, nosnou témou bolo
bližšie oboznámenie sa so systémom poskytovaných benefitov
pre členov NOS PČR a spôsobom ich zabezpečovania. Najväčší priestor bol venovaný poskytovaniu zvýhodnených mobilných
služieb pre členov NOS PČR, ako
aj poskytovaniu právnej ochrany.

Druhý deň sa delegácie presunuli do Plzne, kde ich prijal riaditeľ
Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže. Riaditeľ oboznámil
zúčastnených s plnením úloh
v rámci ich kraja, ako aj problémoch, ktoré musia riešiť. Ako
jeden z hlavných problémov uviedol prijímacie konania u nových
policajtov, keďže sa v Plzeňskom
kraji - vzhľadom na nízke percento nezamestnanosti - prejavuje
nezáujem o prácu policajta. Ďalej
si delegácie v spoločnosti riaditeľa Dopravného inšpektorátu
Městského ředitelství policie
v Plzni npor. Ing. Karla Machuldu
prezreli ich zrekonštruované pra-

covisko. Na záver bola uskutočnená prehliadka pýchy Plzne,
pivovaru Pilsner Urquell.
Tretí deň pokračovali rokovania vedení oboch odborových
zväzov, kde došlo k výmene informácií a skúseností v rámci činnosti na úseku vnútroodborovej,
ako aj činnosti na úseku spolupráce so zamestnávateľmi.
Na záver sa predseda OZP
v SR Marián Magdoško poďakoval hostiteľom za prípravu a celkové zabezpečenie stretnutia
a pozval vedenie NOS PČR na
návštevu nášho zväzu v roku
2016.
Roman Laco,
podpredseda OZP v SR

Vrátime vážnos vyšetrovate¾om PZ?

V minulosti mala funkcia vyšetrovateľa Policajného zboru
SR určité statusové postavenie voči verejnosti, v rámci
Policajného zboru a v otázke príslušného vzdelania, kariérneho postupu aj v samotnej štruktúre PZ. V minulosti
bol v rámci Policajného zboru vyšetrovateľ „pán trestného
konania“, čo sa odzrkadlilo v rešpektovaní jeho postavenia v rámci Policajného zboru aj mimo neho.

V súčasnosti možno konštatovať, že najmä vyšetrovatelia okresných riaditeľstiev Policajného zboru sú na úplnom okraji záujmu riadiacich zložiek Ministerstva vnútra
SR. Prakticky ako jedinej funkcii
v rámci PZ vyšetrovateľom osobitné postavenie priznáva samotný
zákon o Policajnom zbore tým, že
na rozdiel od iných funkcií od nich
kumulatívne vyžaduje úplné vysokoškolské vzdelanie, čakateľskú
prax a vyšetrovateľské skúšky. Naproti tomu interné predpisy MV SR
takéto postavenie vyšetrovateľovi
nepriznáva, jeho kredit znižuje napríklad aj tým, že ich ignoruje pri
služobnej príprave atď.
Ako inak vysvetliť, že vyšetrovateľ chodí na miesto činu, vykonáva úkony s páchateľmi závažných trestných činov, ale nemá
priznaný žiadny rizikový príplatok? Z akého dôvodu si minister
vnútra vo svojom nariadení myslí,
že „operatívec“ či príslušník OO
PZ, ktorý stojí na mieste činu vedľa vyšetrovateľa, podstupuje vyššie riziko ako vyšetrovateľ ? Alebo

je jeho zdravie alebo život menej
cenný? Z rovnakého dôvodu je
nepochopiteľné, že vyšetrovatelia
počas roka neabsolvujú streleckú
prípravu, napriek tomu, že riešia
úlohy na mieste činu a majú takú
istú povinnosť vykonať služobný
zákrok, ako príslušníci iných zložiek PZ.
O nízkom kredite a ohodnotení
vyšetrovateľa svedčí aj skutočnosť, že je problém dostať na miesta vyšetrovateľov skúsených ľudí
z operatívy alebo zo skráteného
vyšetrovania. Prečo ? Jednoducho
preto, že sa im to finančne neoplatí. Za viac roboty rovnaké alebo dokonca nižšie ohodnotenie.
Je normálny stav, keď policajt,
ktorý rieši závažné trestné činy,
obmedzuje osobnú slobodu, komunikuje s prokurátorom a nesie
zodpovednosť za činnosť celej výjazdovej skupiny na mieste činu
ako aj za osobu, ktorej je obmedzená sloboda, má menšie ohodnotenie ako operatívny pracovník,
ktorý žiadnu slobodu neobmedzuje, obvinenie nevznáša a v rámci

výjazdu na miesto činu nenesie
žiadnu priamu zodpovednosť?
Dovolím si povedať, že vyšetrovateľ má často menšie ohodnotenie
ako úradník, ktorý nestretol živého
páchateľa počas celej svojej policajnej kariéry.

Vráťme vážnosť vyšetrovateľskému stavu v rámci Policajného
zboru tak v oblasti jeho finančného ohodnotenia, ako aj postavenia
v rámci PZ!
V minulosti, za existencie samostatnej sekcie vyšetrovania zo
strany funkcionárov OR PZ nebolo možné dávať žiadne pokyny vyšetrovateľom, ako vo vyšetrovaní
postupovať. Vyšetrovateľ bol skutočne procesne samostatný.
Dnes, často pod hrozbou sankcie,
za účelom plnenia štatistických
ukazovateľov, za ktoré je hodnotené OR PZ, je vyšetrovateľ nútený

niečo vykonať, alebo niečo nevykonať, prípadne vec „umelo“ vykázať, prípadne účelovo vzniesť
obvinenie, či inak meritórne rozhodnúť aj za cenu, že mu uznesenie bude zrušené. Podstatné však
bude, že okresu sa vylepší štatistika a neodborným bude konkrétny
vyšetrovateľ, lebo práve jemu bolo
uznesenie zrušené. Sudcovia
a prokurátori právom tvrdia, že
môžu žalovať a súdiť len to, čo dostanú od polície, teda v trestnej
činnosti od vyšetrovateľov. To, akú
kvalitu dostanú, záleží na kvalite
a podmienkach práce vyšetrovateľov. Skúsme, ak sa dá, spraviť
niečo, aby slovo vyšetrovateľ (aj
na OR PZ, nielen na NAKA PPZ)
predstavoval aj stav, a nie len skupinu policajtov postavených do
kúta, ktorých si nikto nevšíma
a ktorých problémy akoby nikoho
nezaujímali.
Mgr. Bc. Jozef Bakša,
vyšetrovateľ OR PZ Zvolen,
člen OZP v SR



MÁJ 2015

,,Akademický senát oceòuje moje úsilie, cítim podporu“
maximálne prepojenie štúdia s
praxou, usilujeme sa organizova
semináre na konkrétne témy, ktoré prináša prax, snažím sa získa va projekty, èím sa posilní aj vedeckovýskumná èinnos. Ak spomeniem závereèné seminárne
práce, tak ¾udia z prezídia robia
konzultantov i oponentov, štátnicové komisie som poskladala tak,
aby èlenmi komisie boli renomovaní odborníci, máme aj emeritného sudcu, docentov z iných
fakúlt, dbáme na prepojenie i poh¾ad zvonka. Skrátka, robíme všetko pre to,
aby sa škola èo najviac priblížila praxi. V pondelok
som bola predsedníèkou
komisie na obhajobu diplomoviek a milo ma prekvapi li, bolo vidie prepojenie s
výkonom, poslucháèi si vedeli nájs konzultantov i
zdroje z útvarov, konzultá cie, vedeli si nájs chodníèky, poznatky od odborníkov
z útvarov. Je toho ve¾a, èo
je potrebné posúva dopredu, ale pôsobí tu ve¾a ¾udí,
ktorí nielenže sú odborníci vo svojom odbore, ale sú aj správne zanietení. Niè nejde zo dòa na deò,
ve¾a zámerov je v etape prerokúvania, príprav. Dnes je máloèo
jednoduché, najmä keï sa snažíte získa prostriedky na tieto projekty. Od zaèiatku som sa však
nastavila optimisticky a ani po
tých nieko¾kých mesiacoch pôsobenia nemám pocit, že by som
prišla do nejakého nepriate¾ského
prostredia, ¾udia sú otvorení, s
chuou aj pre nové myšlienky. S
niektorými vecami, samozrejme
bojujem, najmä v oblasti materiálno – technického zabezpeèenia.
l Pani rektorka, ako vnímate
otázku celoživotného vzdelávania v našom rezorte – osobitne
príslušníkov PZ? Zdá sa, že v
blízkom èase, po stabilizácii

personálnej situácie v polícii
nadobudne ich ïalšie vzdeláva nie ove¾a väèší význam.
Urèite, aj kvôli stabilizácii, ale
aj preto, že mnoho druhov trestnej
èinnosti – osobitne ekonomickej –
je èoraz sofistikovanejších, obja vujú sa stále nové formy ekonomickej kriminality, túto trestnú
èinnos páchajú vysokokvalifikovaní a pritom aj ve¾mi solventní
páchatelia, ktorí majú dostatok

akreditaèné programy vzdelávania pre vyšší manažment i pre
skrátené vyšetrovanie. Skrátka,
my sme otvorení a vieme vyhovie
jasne definovaným požiadavkám
na vzdelávanie policajtov. Ale potreby musí v prvom rade zadefinova druhá strana. V rámci diskusie
nemôžeme vylúèi ani to, že v systéme celoživotného vzdelávania
policajtov budú participova SOŠ
PZ s našou akadémiou i opaène.
l Už ste naznaèili
problém materiálno –
technického zabezpe èenia školy. Po príchode som videl na viace rých miestach v areáli
stavebný ruch, rôzne
úpravy…
Povedala som si, že
táto škola má nielen
vzdeláva, ale aj vychováva, a jednou z možností
výchovy je skultúrnenie,
zve¾adenie prostredia, v
ktorom pracujeme èi uèíme sa. Keï som na zaèiatku vstúpila do týchto
priestorov, v prvej chvíli
som mala pocit, že sem by rovno
mohol prís filmový štáb a natáèa
film zo sedemdesiatych rokov.
Darmo, areál je dispoziène pekný,
je to pôsobivý campus, ale zub
èasu už je zrete¾ne vidie a ja sa
budem usilova o jeho skrášlenie.
Máme vypracované viaceré projekty a postupne sme ich zaèali
realizova. Zdá sa, že toto úsilie
sa stretáva s ocenením medzi zamestnancami i poslucháèmi. Videla som už nieko¾ko vysokých
škôl obdobného typu v zahranièí… V skratke poviem, že máme
èo doháòa.
l Poznáte tú klasiku – dejte
mi lidi a peníze, pak to udìlám…
Z môjho poh¾adu to ide pomaly, a tak bojujem – nielen na poli finanènom. Ale som èlovek konSnímka P. Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

lárskom štúdiu je v odbore ochrana osôb a majetku z 299 poslucháèov 112 príslušníkov PZ. Na
bakalárskom externom štúdiu v
tomto odbore je z celkového poètu 321 študentov 250 z radov príslušníkov PZ a iných mimorezortných ozbrojených zložiek. Na
magisterskom externom štúdiu je
z 342 študentov 290 policajtov a
príslušníkov mimorezortných zložiek. A èo sa týka podielu nežného pohlavia, tak v dennom štúdiu
je celkovo zo 621 poslucháèov
321 žien, v externom je zo 631
študentov 132 žien.
l Na jednej strane je objednávka štátu, resp. MV SR, na
druhej záujem potenciálnych
uchádzaèov o štúdium a otázky
ich motivácie. Vyšší podiel štu dujúcich policajtov v dennom
štúdiu je zrejme limitovaný tým,
že príslušník sa môže prihlási
na školu až po piatich rokoch
služby, to už má deti a pôžièky
na byt, nie je jednoduché odís
od rodiny na taký dlhý èas – a
za takých finanèných podmie nok. A to aj v prípade, že mu
nadriadený denné štúdium
umožní. Takých nie je ve¾a. Aj v
externom štúdiu dosia¾ ve¾a policajtov volilo ¾ahšiu cestu, ako
sme už spomenuli: „okresné
univerzity“, kde nepotrebujú
ani súhlas nadriadeného. Situá ciu pod¾a názoru odborov ve¾mi
skomplikuje predåženie doby
externého štúdia na vysokej
škole. Sedem rokov je pre poli cajta vo výkone nemyslite¾ne
dlhá doba!
To sú faktory, ktoré zo svojej
pozície neovplyvním, ale urèite o
nich treba diskutova zrejme aj na
najvyššej úrovni. A urèite som za
to, aby predovšetkým vyšetrovatelia boli absolventmi našej alebo
právnickej školy. Ako som už povedala, osobne ve¾mi dbám na

prostriedkov aj na renomovaných
právnikov – napríklad v oblasti eurofondov, medzinárodného zloèinu, ale na domácej pôde trebárs
aj v problematike domáceho násilia a v ochrane obetí trestného èinu. Èeli im môžu len dobre
pripravení, priebežne vzdelávaní
policajti. Naša škola vníma tieto
trendy, spracovali sme už viacero
programov, v rámci rezortnej
akreditaènej skupiny je možné
schva¾ova rôzne študijné programy, ktoré si vyžiada prax. Najmä v
súvislosti s legislatívou Európskej
únie ide o vysokoodborné veci,
menia sa transpozície, smernice
EÚ, tu musíme drža krok s dobou
– aj v rámci jazykovej prípravy,
kde tiež posilòujeme naše programy v nemèine, angliètine i v rušti ne. Teraz boli prijímané nové

Malé zamyslenie nad krádežou betónových odliatkov sôch v Modre

Beh na dlhú tra…

V jednom aprílovom dni som v
médiách zaregistroval informácie o
troch krádežiach, ktoré ma zaujali:
na východe sa (pod¾a trestného
oznámenia) vytratilo „z pozostalosti zemplínskeho krá¾a“ 120 muflónov. Z obce pri Nitre ktosi ukradol
dvanás vèelích ú¾ov. Tretia perlièka: spred bytovky v Modre zmizlo
šes betónových sôch, každá vážila okolo sto kilogramov.
Príležitos na množstvo úvah.
Zatia¾ èo v prípade muflónov mož no ide skôr o to, komu muflóny
„momentálne“ patria, transport je
však od hociktorého zlodeja naozaj úctyhodný výkon, jeden ka mión je na prepravu takého množstva zvierat zrejme málo… Hoca ko, motív je zrejmý, zištný. Nuž a
úle? Vèely sú dnes zaujímavý arti kel, ve¾a vèelstiev bolo napadnu tých klieštikom, a tak sa vraj už v
Èesku i na Slovensku pohybujú
partie zlodejov, zamerané špe ciálne na krádež ú¾ov aj s obsahom. Dvanás ú¾ov však tiež nie je
objem, ktorý sa zmestí na jeden

prívesný vozík… Nuž a rozum naozaj ostane stá pri tretej krádeži v
prípade betónových sôch, èi skôr
odliatkov (korytnaèka, labu, hlavica iónskeho ståpa ako podstavec
pod kvetináè…) Pod¾a oznamova te¾a krádeže sochy stáli pred bytovkou na trávniku, teda na vo¾ne
prístupnom mieste, viac ako desa
rokov. Z h¾adiska druhosurovino vého sú bezcenné a dajú sa použi
naozaj len na to, na èo slúžili už
dlhé roky predtým – na okrasu
predzáhradky. Kto si dá na predzáhradku ukradnutú betónovú so chu???
Osobitne tento prípad nabáda
na viaceré úvahy, èoho sú už dnes
niektorí Slováci schopní dokonca
aj v prípadoch pochybného majet kového prospechu. A sú tiež sve dectvom toho, ako sme z¾a hostajneli jeden voèi druhému, ako
sme si za pomaly 26 rokov osvojili
zlomocnú filozofiu stara sa len o
seba a nevšíma si niè iné. Teraz
sa tomu hovorí individualizmus. Vo
všetkých spomenutých prípadoch

pritom s ve¾kou pravdepodobnosou nemohlo ís o akciu jednotlivca,
ale o spolupáchate¾stvo, prípadne
o organizovanú skupinu páchate¾ov.
Prípad sôch má na starosti OO
PZ Modra. Jeho riadite¾ npor. Mgr.
Pavol Juráò sa už ani neèudoval
našim otázkam. Dnes sa skrátka
kradne všetko, potvrdil, dokonca aj
to, èo je na oèiach, aj to, èo je privarené èi priskrutkované. Zlodejmi
už nie sú len v montérkach obleèení ¾udia, zakrádajúci sa hlbokou
nocou so škraboškou na tvári,
kradnú aj – na poh¾ad – dobre obleèení „slušní ¾udia“ za bieleho
dòa. A to úmyselne vynechávame
tzv. kriminalitu bielych golierov…
Z veľa Slovákov sa za posledných 26 rokov vytratila morálka,
nahradili ju iné „hodnoty“, ktoré
vraj vyznávame vedno s najväèšou
svetovou mocnosou. Zdá sa však,
že toto „vyznávanie hodnôt“ je
najväèším problémom našej spo loènosti, pri ktorom akéko¾vek (potenciálne) zvyšovanie poètu poli-

cajtov nie je univerzálnym a už vôbec nie efektívnym riešením.
Za socializmu naši odborníci na
politickú ekonómiu presne definovali príèiny zloèinnosti v kapitalistických krajinách. Dnes vieme, že
Marx v prvom dieli Kapitálu ve¾mi
dobre definoval príèiny ve¾kých
hospodárskych kríz, lebo ich po vyše 150 rokoch zasa zažívame na
vlastnej koži ako v prvotnopospolnom kapitalizme a stále fungujú
pod¾a Marxových definícií. Ale nevieme pochopi, preèo trebárs „kapitalistickí“ Nóri vo svojom krá¾ovstve nepotrebujú zamyka nielen
svoje autá, ale ani svoje domovy.
U nás sa pomery zmenili až v
roku 1989 a slovenská pospolitos
v roku 2015 je, zdá sa, napriek štatistickému poklesu „nápadu“ trestnej èinnosti, stále ešte len na zaèiatku cesty zmien v myslení ¾udí –
neh¾adiac na rozdielnos životnej
úrovne v porovnaní (trebárs) s Nórskom.
Beh na dlhú tra, zhodli sme sa
s riadite¾om OO PZ v Modre. Aj o
tom je krádež betónových odliatkov z predzáhradky bytovky…
Peter Ondera

štruktivny, viem jasne pomenova
veci a na základe toho kona. A tu
sa mi obèas stane, že nieèo poviem – a niè, alebo to dlho trvá
alebo je to inak pochopené. Krièa
nezvyknem, akurát rozmýš¾am, èi
niekedy nezvoli inú rétoriku. Hocako, chcem prispie k tomu, aby
areál vyzeral lepšie, je to naozaj
krásny campus, ktorý by mal študentom poskytnú kompletné zázemie, urèité estetièno, dostatok
literatúry, podkladov všetkého
druhu na štúdium a ve¾a možností
pre aktívne využitie vo¾ného èasu.
Je tu atletický areál, strelnica, bo hužia¾ nefunkèný bazén…
l Areál je po tých rokoch
prevádzky zrelý na generálku.
Jeho súèasou sú aj objekty, v
ktorých sídli KEÚ PZ, ale patria
vám. Hnilé inžinierske siete, za tekajúce strechy, rozpadnuté
netesniace okná a nezateplené
objekty, ktoré sú doslova žrú tom energie a v prípade KEÚ
prestupy tepla často až znemožňujú znaleckú èinnos….
náprava si však vyžaduje vo vašom prípade naozaj ve¾ké finanèné prostriedky. Máte ich?
Sme samostatná rozpoètová
organizácia, žia¾, len operatívne
odstraòujeme závady a robíme
drobnú údržbu. Nedávno nám
pod vplyvom vetra vypadlo celé
okno, keby tam niekto stál, tak ho
zabije. Ve¾mi ma mrzí práve ne funkèná plaváreò, ktorá by inak
mala obrovský potenciál. Prebieha tu výcvik, všade, kde pozriete,
pýtajú zariadenia peniaze na rekonštrukciu a modernizáciu. Máme smolu aj v tom, že škola je v
Bratislavskom kraji, náš prístup k
eurofondom je tak ve¾mi sažený,
ak nie znemožnený. Spolu s vedením rezortu h¾adáme cesty, ako
získa prostriedky, zatia¾ však neviem poveda niè konkrétne.
Zhováral sa Peter Ondera

Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 12. júna 2015
Redakcia

Psychovyšetrenia vodièov
každých päť rokov?
V POLÍCII sme už publikovali zmienky o kritike policajtov a
niektorých rezortných psychológov voèi – pod¾a nich – èastým
a termínovo sa prelínajúcim
psychologickým testom pre vodièov motorových vozidiel s
právom prednostnej jazdy a
„VRZ–om“. Po dlhšej diskusii,
ktorá prebiehala medzi odbornými útvarmi na Prezídiu PZ a
MV SR nám JUDr. Anton Kulich, riadite¾ Centra vzdelávania
a psychológie MV SR oznámil,
že sa zrodil návrh na zjednotenie lehôt na päroèné intervaly.
Istý èas však ešte potrvá úprava internej legislatívy.
(er)
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Nieko¾ko poznámok k personálnej práci v Policajnom zbore
Policajný zbor, ale aj ostatné bezpeènostné zbory a armáda sú apolitické, aspoò formálne. Dôslednejšie apolitické
však boli za prvej Èeskoslovenskej republiky, kedy ich
príslušníci nemali ani volebné právo. V súèasnosti je PZ
zvláš spájaný (aj vo verejnej mienke) s exekutívou, najmä
s vládou. Vláda vypracúva bezpeènostnú politiku a na jej
realizáciu má svojho ministra a štátnych tajomníkov. Títo
sú spravidla z politickej strany, ktorá vyhrala vo¾by a sformovala vládu. Prezidenta PZ vymenúva do funkcie minister vnútra. Treba pripusti, že aj keï funkcia prezidenta PZ nie je „výsostne“ politickou funkciou, je tam zrejmý
politický „rukopis“ a, naviac, Policajný zbor je podriadený
ministrovi vnútra. Zdôvodòuje sa to aj tým, že minister
musí ma svojich ¾udí, ktorým môže dôverova a títo budú
plni programové vyhlásenie vlády v oblasti bezpeènostnej politiky vlády.
Personálnu prácu v súèasnosti
vykonávajú personálne oddelenia
centier podpory v sídlach krajov a
príslušní služobne nadriadení
funkcionári. Kým personálne oddelenia majú vykonáva rozboro vú, analytickú a administratívnu
èinnos, príslušní služobní funk cionári vykonávajú a zodpovedajú
za jej praktickú realizáciu.
Nejasnosti èi pochybnosti vyvoláva skutoènos, že personálne
oddelenia nepodliehajú do podria denosti krajských riadite¾ov PZ
(obdobne na úrovni okresu). Zároveò krajské centrá podpory za bezpeèujú èinnosti na úseku personálnom, mzdovom, ekonomickom, materiálno–technickom, telekomunikaènom, informaèných
služieb, autodopravy a ïalšie pre
všetky útvary, organizácie a zaria denia v zriaïovate¾skej pôsob nosti MV SR, ktoré pôsobia na te ritóriu príslušného kraja (t.j. popri
KR PZ a OR PZ sú to aj obdobné
krajské a okresné útvary HaZZ,
okresné úrady, organizácie a zariadenia v pôsobnosti ministerstva
so sídlom alebo dislokáciou na
území kraja, napr. SOŠ PZ).
Ako sme uviedli už vyššie, do
vecnej pôsobnosti krajských centier podpory sú zaèlenené aj èinnosti vykonávané na krajskej
úrovni riadenia niekdajšími personálnymi a mzdovými odbormi,
ekonomickými odbormi a odbormi
telekomunikácií a informatiky. Prièom krajské riadite¾stvá PZ sa zo
samostatných rozpoètových orga nizácií stali preddavkovými orga nizáciami ministerstva vnútra. Napriek tomu, že právomoc riadite¾a
KR PZ v oblasti prijímania nových
policajtov zostáva nedotknutá, takéto personálne riadenie a ekonomická „nesamostatnos“ môžu obmedzova rozhodovanie riadite¾a
KR PZ. Zvláš bude absentova
analytická, rozborová a hodnotia ca èinnos personálnej práce pre
jeho úroveò riadenia. Priznajme,
že múdry gazda nepustí zo svo jich rúk peniaze ani výber osôb, s
ktorými bude pracova.
Apolitický?
Priznajme, že sú na to aj iné
dôvody. Pokia¾ minister nie je vo
funkcii opakovane alebo po dlhšiu
dobu, v problematike – najmä po licajnej – sa ažko orientuje. O
ïalšej „neapolitickosti“ nasvedèu je, že minister vnútra vo svojej
ustanovujúcej pôsobnosti vyme núva aj generálneho riadite¾a, riadite¾a úradu ministerstva, riadite¾a

odboru ministerstva. Takto môže
vlastne vymeni celú riadiacu sústavu funkcionárov ministerstva.
A ako to už býva, nezostáva len
pri zmene prezidenta PZ. Ïalej sa
menia riaditelia KR PZ, následne

aj riaditelia OR PZ a niekedy sa
mení aj ich najbližšie pracovné
okolie.
Po ïalších parlamentných vo¾bách sa tento kolotoè znova opakuje. A to¾kokrát opakovaný kariérny postup v PZ, alebo rešpektovanie požiadaviek odbornej a
morálnej spôsobilosti sa nedodržiavajú. V praxi daný postup významne u¾ahèuje, a je využívané
(èi skôr zneužívané) ustanovenie
zákona o služobnom pomere
príslušníkov PZ pod¾a § 35 ods. 2,
pod¾a ktorého môže minister pre vies alebo preloži policajta na
inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu. Po parlamentných vo¾bách ni komu neprekáža jeho existencia,
snáï len policajtom, ktorí majú
funkcie opusti. V koneènom dôsledku však trpí stabilita PZ, odbornos a morálna vyspelos nadriadených.
V januári tohto roku minister
vnútra Robert Kaliòák v tele víznom prenose vyhlásil, že chce
stabilizova štátnu službu. Ako to
už býva, na jeho vystúpenie rea goval exminister vnútra Daniel
Lipšic slovami, že Smer chce za betónova svojich prívržencov na
funkciách. Riešenie je jednodu ché: zakotvi do zákona systém
výberových konaní s tým, že vyššie uvedené ustanovenie zákona
bude zrušené. Garantovanie sta bility, odbornosti, garantovanie
kariérneho postupu, ale aj apoli tickosti sa môže docieli jedine výberovým konaním na riadiace po licajné funkcie v rámci organi -

zaèno–riadiacej
hierarchickej
štruktúry PZ. Staèí využi skúsenosti zo Švajèiarska, Nemecka,
Francúzska a Ve¾kej Británie.
Francúzski policajti – kolegovia
hovoria: „Vlády odchádzajú a prichádzajú a polícia zostáva. Nanajvýš dôjde k výmene policajného prefekta“. V septembri roku
1997 poèas odbornej stáže v Anglicku, v grófstve Chester (úroveò
nášho bývalého kraja), bola prvýkrát v dejinách Anglicka do funkcie vymenovaná žena. Dôvod bol

jednoduchý: suverénne vyhrala
výberové konanie. Zavedenie
systému výberového konania by
„pritlaèilo“ vykonáva služobné
hodnotenia policajtov (priebežné,
mimoriadne resp. pravidelné 5–
roèné) ove¾a zodpovednejšie, nie
iba v podobe nezriedkavých „slohových cvièení“.
Prezident PZ a ïalší riadiaci
služobní funkcionári, ktorých do
funkcie vymenúva minister vnútra, by konèili svoje funkèné pôsobenie spolu s vládou. Treba však
h¾ada cesty, ako obmedzi poèty
týchto funkcionárov, ktorých vymenúva minister vnútra.
Na legislatívnu úpravu výberového konania je zásadná požiadavka v tom, aby garantovala výber na riadiace služobné funkcie
na princípe najlepšieho z najlepších. Riadiaci služobní funkcionári
by si mali uvedomi, že v žiadnom
prípade by nemali delegova svoje právomoci, zvláš z oblasti personálneho riadenia, na podriade ných policajtov (napr. vypracovanie služobných hodnotení, vyko návanie pohovorov). Títo riadiaci
služobní funkcionári, ktorí aj v tejto oblasti delegujú právomoc, delegujú ju neoprávnene a musia si
uvedomi, že ak podriadených policajtov nechajú plni úlohy za seba, tí skôr èi neskôr nadobudnú
presvedèenie, že sú lepší ako oni
samotní.
Do funkcií najlepších
Výberové konanie má ešte jeden zásadný význam v tom, že
pomáha vybra na riadiace funkcie najlepších. Môžeme to vyjadri
nasledovne: „Múdry èlovek sa obklopuje múdrymi ¾uïmi a má z to ho úžitok organizácia i on sám“.
Menej zdatný riadiaci pracovník
sa obklopuje ¾uïmi, ktorí by ho
nepreskoèili a nenahradili vo funkcii. Nie je dobrou vizitkou pre riadiaceho pracovníka len formálna
autorita. Podriadení sú zvláš citliví a vyžadujú rovnaký a spravodlivý prístup. Len z èestných a odborne zdatných policajtov budeme ma prínos pre zvyšovanie dosahovania úèinnosti výkonu policajnej èinnosti. Policajti a ich
nadriadení by sa mali riadi zásadou: „Èestne ži, nikomu neubližova a každému prizna to, èo mu
patrí“. V policajnej deontológii by
sa mali riadi zásadou: „Viac zmôžu dobré mravy, ako dobré záko ny“. Najmä absolventom Akadé mie PZ by mala by známa (aj
osvojená) problematika policajnej
deontológie. Je zarážajúce, èo

všetko podriadení policajti niekedy strpia, zostávajú ticho a mlèky
znášajú tzv. riadiace „postupy“
nadriadených. Èím viac nezmyselných a èasovo nároèných porád, prejednávanie pseudoproblé mov a podobná „nadpráca“ odvádza od riešenia skutoèných problémov, ubíja iniciatívu a aktivitu,
otupuje pozornos a z policajtov
sa stávajú poslušní „prikyvovatelia“ tohto tzv. riadenia. Jeden nadriadený, ktorý požíva len formálnu
autoritu získanú ustanovením do
riadiacej funkcie, svoje názory zá sadne presadzoval argumentom:
„Tak sme to robili v …“. Jeden z
bývalých kolegov ešte za bývalé ho režimu hovoril: „Bojím sa neschopných ¾udí, lebo tí sú schopní
všetkého“. Ak sa takáto osoba
ocitne na riadiacej funkcii, zrejme
si ani neuvedomuje svoju zodpovednos. Príbuzenstvo, krajan stvo, sponzorstvo, uprednostòovanie vïaèných, špekulatívne prispôsobovanie sa novým garnitúram po parlamentných vo¾bách, to
všetko by vylúèilo (alebo aspoò
významnou mierou obmedzilo)
výberové konanie.
Obchádzanie?
Aj keï výkon policajných èinností riadi, usmeròuje a kontroluje
Prezídium PZ, do personálnej
práce a jej riadenia zrejme zá sadne nezasahuje. Svedèí o tom
najmä postup, keï sa na štábe
KR PZ prejednávali správy o personálnom riadení a personálnej
práci v rámci KR PZ. Úèastník štábu za Prezídium PZ zásadne tieto
správy dával posudzova SPSÈ a
OÚ MV SR a prezentoval ich písomne vypracované stanovisko.
Systém jednej a jednotnej personalistiky riadenej z MV SR zrejme
predurèil aj daný systém jej riadenia. Už vyššie bolo naznaèené, že
prenesením personálneho riade nia a najmä personálnej práce na
personálne oddelenia krajských
centier podpory dochádza k urèi tému obchádzaniu riadite¾ov KR
PZ (OR PZ). Vyvstáva otázka,
ako v celom systéme riadenia KR
PZ (OR PZ) bude vyvážená rov nováha celého systému riadenia
KR PZ. Vzniká nebezpeèenstvo,
že môžu by narušené komplexné
informaèné väzby, môžu by neúplné, èi inak trpiace informaèným
šumom. Ïalším dôvodom vyššie
uvedených zmien zrejme sú aj dôvody zefektívnenia èinnosti (úspory ekonomické a finanèné) pri zabezpeèovaní týchto podporných
èinností, ako sa oznaèujú v novom poòatí. Je už otázny samotný
názov, oznaèenie – podporné èinnosti èi centrá podpory. Teória riadenia najmä na základe zovšeobecnenia praxe požaduje, aby názov organizácie a jej organizaèná
štruktúra èo najlepšie vystihovala
poslanie, funkcie a úlohy, ktoré
má plni.
V nedávnej minulosti tieto, v
súèasnosti oznaèované ako centrá podpory, boli oznaèované ako
útvary funkèné. Tieto tzv. funkèné
útvary utvárali personálne a mate riálne podmienky pre riadne zabezpeèenie výkonu. A riadiaci po licajný funkcionár (riadite¾ KR PZ,
OR PZ) mohol okamžite a so znalosou veci reagova na potreby

týchto útvarov služieb. Bez vhodných personálno–osobnostných a
materiálnych podmienok nemôže
bezproblémovo fungova ani rodina, ani organizácia, ani štát. Prevalencia šetrenia a ekonomická
efektívnos nemôžu nahradi prácu s ¾udskými zdrojmi a ich potenciálom. S ¾uïmi, od ktorých záleží plnenie úloh Policajného zboru.
Skúsenosti, a nielen moje,
presviedèajú, že Akadémia PZ v
Bratislave má dostatoèný vedecký potenciál, aby v rámci apli kovaného výskumu najmä metódou vedeckého experimentu overila funkènos novozavádzaných
prvkov riadenia organizácie ešte
pred ich zavedením do praxe. Napríklad aj to, ako bude fungova
nový systém personálneho riadenia a personálnej práce prostredníctvom personálnych oddelení
krajských centier podpory.
V decembri 1999 sme pri návšteve francúzskych policajtov o.
i. porovnávali poèty policajtov na
100 000 obyvate¾ov u nich a na
Slovensku. Poèty policajtov (plus
žandárov) vo Francúzsku boli takmer totožné. Pokia¾ Francúzsko
poèty nenavýšilo, Slovensko ich
zrejme preskoèilo. Moderná polícia problémy bezpeènosti osôb a
majetku však nerieši len navyšovaním poètov policajtov. Sú to
predovšetkým opatrenia riadiaco–
organizaèné, štrukturálne s úèinným využívaním technických prostriedkov a systémov. Opomenú
nemožno ani opatrenia súèinnostné vo vzájomných vzahoch a
pôsobeniach ostatných ozbrojených zborov. Personálna práca a
personálne riadenie nemôže opomína ani otázky psychohygieny
(vlastnej a podriadených) a vys poradúvania sa a prekonávania
priemernosti. Vytvára na pracovisku pozitívnu klímu, žiadúci životný štýl, osvojovanie èasu na
prácu, oddychu a relaxácie. Odmietnu nemennos veci, diskutova o problémoch, pripúša kritiku
a otvorenos vyjadrovania názorov (Demokracia, to je diskusia.
T.G. Masaryk). Stagnácia v dnešnom svete je ústup z pozícií a potom sa netreba divi, že vás
nahradia (aj vo funkciách) „inovatívni konkurenti“. Uvedom si, že
ak urobíš chybu, a nepriznáš si ju,
urobíš ïalšiu.
JUDr. Jozef Dieneš, CSc.

Pre milovníkov
triatlonu
Športový klub polície Martin
v spolupráci s UNITOP SR
usporiada dòa 18. júla 2015 v
rámci triatlonu Oravaman, M–
SR PZ v triatlone pre rok 2015.
Súaži sa bude na objemoch 1
km plávanie, 37 km cyklistika a
14 km beh v kategóriách muži a
ženy bez rozdielu veku. Uzá vierka prihlášok je 31. mája
2015, prihlášky zasielajte na
e-mail: jan.holiga@minv.sk
npor. Mgr. Ján Holiga,
OR PZ Martin
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Predstavujeme naše kúpe¾no – lieèebné ústavy

Skvost nášho východu: Bardejovské Kúpele
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej èasti
Šariša v tichom a príjemnom prostredí Bardejovských Kúpe¾ov sa nachádza Kúpe¾no–lieèebný ústav MV SR Družba.
Kúpe¾no–lieèebný ústav Družba zaèal poskytova kúpe¾nú
lieèbu pre policajtov a pracovníkov ministerstva vnútra dòom 1.
9. 1978. Svoje služby poskytoval
policajtom v pôsobnosti celej bývalej ÈSSR a taktiež zahranièným
policajtom z Po¾ska, Maïarska a
Nemeckej demokratickej republiky.
Prvým policajtom, ktorý bol v
našom ústave odlieèený, bol pán
Anton Jamriška, ktorý nastúpil na
kúpe¾nú lieèbu 5.9.1978. Do
dnešného dòa je našim klientom.
Zriaïovacou listinou è.p.: SH–
776–28/6–1996 zo dòa 1.1.1997
je ústav príspevková organizácia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zriadená na dobu neurèitú. Ako štátna príspevková organizácia ministerstva je právnická
osoba, ktorá hospodári pod¾a
vlastného rozpoètu, schváleného
zriaïovate¾om a svoje príjmy využíva na financovanie vlastnej
èinnosti.
Profesionálny tím lekárov,
zdravotníckych zamestnancov a
prevádzkových
zamestnancov
poskytuje zdravotnú starostlivos
formou kúpe¾nej starostlivosti a
lieèebno–preventívnej rehabilitácie príslušníkom PZ, rekondiè ných pobytov príslušníkom Hasièského a záchranného zboru. V
rámci vo¾ných kapacít vykonávame túto èinnos pre poistencov
zdravotných poisovní a pre iné
právnické a fyzické osoby.
Uvedenú zdravotnú starostli-

vos DRUŽBA poskytuje na základe nového rozhodnutia Štátnej
kúpe¾nej komisie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej re publiky, ktoré nadobudlo právoplatnos dòom 30.1.2008.
Rozhodnutím bolo vydané povolenie na prevádzkovanie kúpe¾nej lieèebne v zdravotníckom zariadení Kúpe¾no–
lieèebný ústav MV SR v
Bardejovských Kúpe¾och s vy užitím prírodnej lieèivej vody.
V Bardejovských Kúpe¾och
je osem jedineèných minerálnych prameòov, ktoré svojim zložením patria k najvýznamnejším v Európe. Využívajú sa na pitné kúry, inhalácie,
výplachy horných dýchacích
ciest a na minerálny kúpe¾. Na
základe odborných balneolo gických posudkov prírodná
lieèivá voda je hydrouhlièitanová,
chloridová, sodná, železitá, uhlièitá, studená, hypotonická.
Základom našej lieèby je využitie uvedených prírodných minerálnych vôd, klimatického prostredia, ktoré spolu s diétoterapiou,
fyzikálnou lieèbou a balneologickými procedúrami prispievajú k
prinavráteniu zdravia policajtom,
ktorí vykonávajú nároènú prácu z
h¾adiska psychického a fyzického
zaaženia.
Stresové situácie spôsobujú
napr. tráviace ažkosti, vysoký
krvný tlak, cukrovku a práve na
tieto ochorenia sa náš lieèebný
ústav zameriava. Na základe

rozhodnutia Štátnej kúpe¾nej komisie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky lieèime nasledovné indikácie:
– onkologické choroby
– choroby obehového ústrojenstva

sku prehliadku. Lekár predpisuje
diétu a lieèebné procedúry so zameraním na konkrétne ochorenie.
Každá procedúra je poskytovaná pod¾a lieèebných a ošetrovate¾ských štandardov priamo v
ústave. Lieèebné oddelenie je vy-

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba
– choroby tráviaceho ústrojenstva,
– choroby z poruchy látkovej
výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
– netuberkulózne choroby dýchacích ciest ,
– choroby oblièiek a moèových
ciest
– niektoré choroby z povolania.
Ústav má zavedený a používa
systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO
9001:2008 pre èinnosti poskytovanie ústavnej a ambulantnej kú pe¾nej starostlivosti a všeobecnej
ambulantnej starostlivosti.
Pod jednou strechou poskytujeme lieèebné, stravovacie a uby tovacie služby.
Po príchode do nášho ústavu
policajt absolvuje vstupnú lekár-

bavené zdravotníckou technikou
vodolieèby, elektrolieèby, teplolieèby, inhalaènej lieèby, svetlo lieèby, plynovými injekciami, su chým uhlièitým kúpe¾om, prístrojovou lymfomasážou a oxygenoterapiou. Podávame reflexné a kla sické masáže, lymfomasáže a individuálnu rehabilitáciu. V lieèebni
je nepretržite policajtom k dispozícii vybavená telocvièòa a fínska
sauna.
Lieèebný bazén a wellness poskytujeme v Bardejovských Kúpe¾och, a.s. Pitná kúra je podávaná
na kolonáde v areáli Bardejovských Kúpe¾ov.
Kvalifikovaný zdravotnícky
personál poskytuje nepretržitú lekársku starostlivos a ošetrovate¾skú starostlivos. Dôležitou formou lieèby je aj diétoterapia, kto-

rú poskytujeme 15 druhmi diét,
každému klientovi na základe rozhodnutia lekára.
Ubytovanie poskytujeme v
dvojposte¾ových izbách, siedmich
apartmánoch a v jednoposte¾ových izbách. Na každej izbe je sa mostatné WC, sprcha, umývadlo, televízor, chladnièka,
telefón a rádio.
V ústave je zabezpeèený
prístup na internet. V spoloèenskej miestnosti je zriadený bufet na malé obèerstve nie.
V areáli ústavu poskytujeme bezplatné parkovanie.
Policajti v areáli Bardejovských Kúpe¾ov môžu využi nasledovné služby:
Vonkajšie kúpalisko, tenisové kurty, bowling, kino,
môžu navštívi Šarišské múzeum èi skanzen ¾udovej architektúry alebo sa poprechádza po lesoparku a kyslíkovej dráhe. V areáli Bardejovských Kúpe¾ov sú poèas
letnej sezóny organizované
letné kultúrne dni, ktoré spestria
váš pobyt.
Najvýznamnejšou
kultúrnou
pamiatkou je goticko–renesanèné
mesto Bardejov, ocenené cenou
UNESCA za záchranu kultúrnych
pamiatok. V blízkosti Bardejovských Kúpe¾ov je známy Zborovský hrad, agroturistika sa ponúka na Slneènom majeri, lyžiarske vleky sú v Nižnej Polianke
a na Regetovke.
Po dlhoroèných skúsenostiach
môžeme potvrdi, že kúpe¾ná starostlivos ponúkaná v našom
ústave má priaznivý vplyv na
zdravotný stav policajtov. Poèas
pobytu si policajti oddýchnu a zregenerujú svoje fyzické a psychic ké sily, o èom svedèí spokojnos
našich klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

„Vznik a vývoj polície“ na Plumlovskom zámku v Èeskej republike
Dòa 17. apríla 2015 sa èleno via KPH Luèenec vo svojich dobových uniformách a na motoro vých vozidlách vo farbách bývalej
Verejnej bezpeènosti zn. LADA
2001, 2102, 2103 a Tatra 613, zúèastnili zaujímavej akcie pod názvom „VZNIK A VÝVOJ POLÍCIE“, ktorá sa konala v historickom prostredí na nádvorí Plumlovského zámku v meste Plumlov
v Èechách.
Na tejto akcii, ktorú organizovalo združenie „Pohotovostní
útvar Veøejnej bezpeènosti“ na èele s pánom Romanom Nezhybom
a gesciu nad podujatím mal minister vnútra ÈR Milan Chovanec.
Okrem èlenov KPH Luèenec sa v
Plumlove stretli mnohí nadšenci
policajnej histórie z Èeska, ale aj
Slovenska.
Návštevníci si mohli prezrie
dobové uniformy, ktoré boli použí vané na území bývalej Èeskoslovenskej republiky od roku 1918 až
po súèasnos, v interiéri zámku
bolo otvorená pútavá expozícia s
dobovými relikviami, majúcimi
vzah k bezpeènostnej službe.
Nádvorie zámku bolo zaplnené

dobovými vozidlami, a to nielen
vo farbách bezpeènostných služieb, ale aj v civilnom a vojenskom prevedení. Medzi „raritky“ urèite patril americký policajný
voz 30. rokov minulého storoèia.
Program, ktorý organizátor pripravil ve¾mi citlivo všetkým zú-

nám bolo dopriate vidie príchod
majora Zemana na jeho prvé služobné pôsobisko, alebo ïalšie
ve¾mi zaujímavé a èasto aj komické èi tragikomické scénky, ako napríklad príbeh muža s koženou
brašnou, ktorý nemôže prejs,
pretože „úloha znela jasne“ – z

èastneným, dával jednoznaènú
odpoveï, že podujatie bolo pripravené s láskou a vysokou profesionalitou organizátorov.
V závere si úèastníci mohli prezrie ukážky z dobových filmov,
kde boli stvárnené postavy zo
známych èeských trhákov, a tak

úspešného filmu „Pelíšky“, alebo
ïalšie policajné scénky z nie menej známych celoveèerných filmov minulého storoèia „Vrchní prchni“, „Dívka na koštìti“, „Copak
je to za vojáka“.
Klub policajnej histórie, Luèenec
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Naši policajní hokejisti na svetovom pohári v Liberci: prišli prvýkrát a hneï pre zlato!

Senzaèný úspech v silnej medzinárodnej konkurencii
V dòoch 13. až 19. apríla 2015 sa v Liberci konal Svetový
pohár policajtov v ¾adovom hokeji. Turnaj sa organizuje
pod záštitou Svetovej policajnej športovej únie (USIP)
každý druhý rok. Vôbec po prvý raz sa tu predstavili aj
slovenskí hokejisti pod hlavièkou MV SR a PZ. A hneï priviezli do Bratislavy zlato! Redakcia POLÍCIA požiadala o
priblíženie tohto zápolenia prezidenta UNITOP–u plk. Ing.
Stanislava Zátorského.
l Pán prezident, pre väèšinu
¾udí aj u nás bol asi zisk zlata
šokom. Priznám sa, ani ja som
nevedel, že Slovensko má policajný hokejový tím…
Veï sme hokejový tím ani ne-

podujatie svetového významu naozaj nebolo jednoduché.
l Takže poïme už priamo do
Liberca…
Na šampionáte sa zúèastnilo
desa mužstiev. Dva švajèiarske
tímy, jeden z nich ako úradujúci ví-

5:2. V semifinále sme porazili Èechov 6:0 a finále s Rusmi bolo
priam neskutoèné, v riadnom hracom èase sme dotiahli na remízu.
Celá hala nám aplaudovala,

taktickými radami a skúsenosami
v príprave i poèas šampionátu.
l Pripravi na svetový šam pionát celý manšaft hráèov aj s
¾uïmi okolo nich nie je organi zaène ani finanène niè jednodu ché…
Celú organizáciu zabezpeèoval UNITOP s podporou sponzorov. V mnohom nám ve¾mi pomohla napríklad aj naša Nemocnica svätého Michala. Ale pripravi
mužstvo v takom krátkom èase na

az. Okrem Švajèiarov prišli Kanaïania, Amerièania, Nemci, Rakúšania, Èesi, Rusi, Slovinci a my.
Prvý zápas sme hrali práve so
švajèiarskymi obhajcami titulu a
vyhrali sme 4:2.
l To asi vzbudilo pozornos…
Áno, dovtedy nás nikto nepo znal, na šampionáte sme boli prvý
raz a hneï výhra nad úradujúcim
šampiónom… Pre ostatných
úèastníkov to bol šok. Hralo sa v
dvoch losovaných skupinách, my
sme mali zhodou okolností súperov zo všetkých po nemecky hovoriacich krajín. Poèas celého turnaja sme však neprehrali s nikým.
Druhý švajèiarsky tím sme nabili
12:1, Nemcov 11:0 a Rakúšanov

vyhrali sme až po nieko¾kých nervydrásajúcich sériách samostat ných nájazdov. Návštevnos v hale bola na všetkých zápasoch
ve¾mi slušná, podpori nás prišiel
aj viceprezident PZ pán Ábel aj s
riadite¾om kancelárie prezidenta
pánom Beòom. Šampionátom naozaj žil celý Liberec. Podujatie bolo výborne zabezpeèené, s dob rou propagáciou, všetko fungovalo na jednotku. Po návrate nám
pogratuloval aj minister vnútra
Robert Kaliòák, všetkých hráèov
ocenil. Celý šampionát bol naozaj
skvelým zážitkom, som ve¾mi rád,
že naši policajti hneï na prvý raz
dosiahli takýto obrovský úspech.

sme ešte piatich dobrých hráèov a
tak
sa
definitívna
súpiska
skompletizovala. Väèšina z nich
ešte hráva ligový hokej na rôznej
úrovni. V prvom rade chcem preto
poïakova vedeniu Prezídia PZ i

Prezident UNITOP-u a minister vnútra: Pohár je náš!
mali! V minulých rokoch bolo nieko¾ko pokusov utvori hokejový
tím z policajtov, ale akosi to nevyšlo. Vlani som bol na jednom
športovom podujatí v Kuvajte, kde
som sa stretol s èeským kolegom
a rozprávali sme sa o hokeji. Priznám sa, myšlienka koneène
utvori policajné hokejové muž stvo aj na Slovensku ma ve¾mi
oslovila – možno aj preto, že sám
ešte hrám hokej. Prerokoval som
myšlienku s kolegami na odbore
výcviku PPZ. Zástupca riadite¾a
tohto odboru pán Barna je rovnako ve¾ký priaznivec hokeja, zaèal
teda h¾ada po útvaroch na Slovensku hráèov, ktorí by prichádzali do úvahy. Napísal som pánovi
policajnému prezidentovi, že by
sme chceli pre liberecký šampio nát v roku 2015 postavi slovenský policajný tím. Pán prezident
generál Gašpar túto myšlienku
podporil, ve¾mi nám pomohol aj
riadite¾ kancelárie prezidenta PZ
pán Beòo. Napokon sme na
sklonku lanského roka mali zostavu vari 35 potenciálnych hráèov.
Akúsi základòu sme si utvorili v
Trenèíne na Gáboríkovom štadióne, prvý tréning sme mali až 4.
decembra 2014. Prvý prípravný
zápas sme v januári zohrali ta kisto v Trenèíne s miestnymi juniormi. Po prvej tretine sme prehrávali 4:0, ale nakoniec sme
vyhrali 7:5, èo mladých dos rozladilo. Vo februári sme hrali s mužstvom HaZZ, vyhrali sme. V marci
sme boli v èeskom Trutnove na
prvom turnaji, skonèili sme tretí.
Paradox, maïarskú reprezentá ciu sme tam nabili 26:1, pritom to
bol vlastne náš úplne prvý medzinárodný zápas. Ale s Èechmi sme
prehrali 6:1, aj s mužstvom Trut nova, ktoré však hrá prvú èeskú li gu. Po návrate som dospel k ná zoru, že mužstvo ešte musíme
posilni, ak chceme uspie, našli

naše ministerstvo. Úèas pána Cí gera v príprave sme ve¾mi uvítali,
pretože je to ve¾ká hokejová
osobnos, má prirodzený rešpekt,
voèi chlapcom sa však správal
ve¾mi nenútene, priate¾sky, a
ve¾mi nám pomohol najmä svojimi

krajským riadite¾om PZ, že hrá èom utvorili podmienky a uvo¾òovali ich na naše tréningy i na zá pasy.
l Ako sa k mužstvu dostal
Zdeno Cíger?
Zdeno Cíger vedie Akadémiu
mládeže, v rámci prevencie kriminality jeho èinnos podporuje aj

Naši hokejisti v Liberci:
Vedenie družstva
plk. Ing. Stanislav Zátorský – vedúci výpravy,
prezident UNITOP SR
plk. Mgr. Miloš Barna – vedúci družstva, OV P PZ
kpt. Ing. Jaroslav Matejov – tréner, OKP Levice
mjr. JUDr. Martin Smolka – asistent trénera,
PPU OPP KR PZ Trenèín
Útok
1.)Marek Gatt – PMJ OPP KR PZ Prešov
2.)Michal Kováè – OOPZ Prievidza
3.)Peter Vasilko – NAKA PPZ Nitra
4.)Marek Tkáè – OR PZ Košice
5.)Róbert Franc – OO PZ Košice
6.)Patrik Bosák – OO PZ Topo¾èany
7.)Milan Mokošák – ODI Žilina
8.)¼ubomír Plandor – OO PZ Hriòová
9.)Šimon Vystavil – OOO PPZ
10.)Marian Tvrdoò – OO PZ Ve¾ké Zálužie
Obrana
1.)Martin Súder – OO PZ Prievidza
2.)Ján Turan – ODI OR PZ Zvolen
3.)Vladimír Sabol – OO PZ Prešov
4.)Matúš Bogdaò – OO PZ Lipany
5.)Ján Kurej – OO PZ Moèenok
6.)Vlastimil Kalafut – OO PZ Dubnica nad Váhom
7.)Juraj Varga – OŽP Nové Zámky
Brankári
1.)Peter Hrièina – ODI Žilina
2.)Marek Talár – OO PZ Prievidza

Zhováral sa Peter Ondera

Ïalší cenný úspech v kickboxe
Športový klub Polície Policajná škola Košice má na svojom
konte ïalší cenný úspech. Postarala sa oň reprezen tantka Slovenska v
kickboxe Veronika Petríková, zverenkyòa trénera Petra Bonka.
Košická
rodáèka
zvíazila v boji o titul
profesionálnej Majsterky Európy v štýle „full
contact“ – 54,1 kg. Súboj o opasok európskej šampiónky medzi Taliankou Spanovou a
našou Veronikou bol jedným z
hlavných zápasov rímskeho galaveèera konaného 12. apríla
2015 pod názvom „International
Fight“ a bol vypísaný na osem
dvojminútových kôl. Veronika
mala na najdôležitejší zápas svojej kariéry štvortýždòovú prípravu, èo bolo dostaèujúce.
Pod¾a slov klubového trénera
Petra Bonka je Veronika skromná, priate¾ská a cie¾avedomá
sleèna s úsmevom na tvári. Akonáhle vstúpi do ringu podáva sústredené a maximálne výkony. Je
mimoriadne odolná a aží z výbornej kondiènej pripravenosti.

Máloktorá súperka jej v ringu vydrží odoláva, preto mnoho zápasov konèí pred èasovým limitom.
Keïže trénuje od
roku 2006 má za sebou
nieko¾ko úspechov na
domácej i medzinárodnej scéne. „Tiger“,
ako ju v domácom klube prezývajú, si svojimi
nekompromisnými
údermi buduje rešpekt
aj u svetovej kickboxerskej elity. Je hrdou nosite¾kou
titulu profesionálnej majsterky
sveta WAKO PRO na 7 kôl v
po¾skej Varšave v roku 2010, kde
bojovala ako jediná Slovenska v
histórii.
Zúèastnila sa olympiády bojových športov World Combat Games 2013 v ruskom Petrohrade,
kde postúpilo osem najlepších
pretekárok sveta. Obrovským
úspechom bol aj zisk striebornej
medaily z Majstrovstiev sveta seniorov v tureckej Antalyi v roku
2013, vïaka èomu sa Veronika
stala najúspešnejšou èlenkou
našej reprezentaènej výpravy.
Jana Rabatinová,
ŠO SOŠ PZ Košice
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Zhovárame sa s klinickým a forenzným psychológom, profesorom Antonom Heretikom

Vrahom sa môže sta každý z nás

Profesor PhDr. Anton Heretik, CSc. (nar. 19. 7. 1950) patrí
medzi našich najznámejších klinických a forenzných psychológov. Súdnym znalcom je od roku 1980, spracoval
znalecké posudky na vyše dvesto páchate¾ov trestného
èinu vraždy.
V polovici devädesiatych rokov, ako sám uvádza, rozhodol sa
vedecky spracova poznatky o
znaleckom posudzovaní páchate ¾ov vrážd. Grantovú úlohu na túto
tému riešil s tímom kolegov:
„Spracovali sme 176 znaleckých
posudkov na páchate¾ov vrážd z
rokov 1979 až 1997. Vybrané výsledky som publikoval v dvoch
monografiách: Extrémna agresia
I. Forenzná psychológia vraždy
(1999, 2. vydanie 2012) a v spoluautorstve s Vladimírom Novotným Extrémna agresia II. Forenzná psychiatria vraždy (2012).
Mnohé skúsenosti som použil aj
na ilustrovanie vysokoškolskej
uèebnice Forenzná psychológia,
ktorá v roku 2013 vyšla už v tre om vydaní. Aj naïalej „zbieram
vrahov“ cez svoje znalecké po sudky a najnovšie trendy dávam
výskumne spracúva našim štu dentom v diplomových prácach.“
Nedávno profesorovi Heretikovi vyšla kniha v komerènom vydavate¾stve s jednoduchým názvom
ZLO. Po sérii odborných publiká cií profesor Heretik vydal knihu
„pre laikov“. Ponúka v nej svoje

spomienky na kriminálne prípady,
na objasnení ktorých spolupracoval, nechýbajú však ani kapitoly,

Anton Heretik
približujúce verejnosti zákutia fo renznej psychológie. Sám v úvo de knižky konštatuje, že „spomienky má èlovek písa vtedy, keï
už má na èo spomína a ešte si
nieèo pamätá…“ Redakcia POLÍCIA požiadala profesora Heretika
o rozhovor.
l Pán profesor, pri svojej

znaleckej práci ste sa desaroèia stretávali aj s príslušníkmi
Policajného zboru. Ako vníma te policajtov oèami psychológa?
Najèastejšie som prichádzal do
kontaktu s vyšetrovate¾mi násilnej
kriminality, poznal som dobre
napr. prostredie tzv. mordparty z
budovy „U dvoch levov“. Boli to
skúsení ¾udia, ktorí vedeli položi
dobré otázky a nauèili sa èíta naše posudky. Spolu s kolegami
sme sa na Akadémii PZ podie¾ali
aj na vzdelávaní príslušníkov PZ,
teraz však mimo FF UK prednášam forenznú pychológiu len na
Právnickej fakulte UK. ¼udia, teda
aj policajti sú ve¾mi rôznorodí, po
roku 1989 prišlo do profesie vyšetrovate¾ov ve¾a ¾udí z iných profesií, prichádzali aj inžinieri po¾nohospodárstva èi veterinári… Ale v
posledných rokoch sa to už zlepšuje, na posty vyšetrovate¾ov zno va prichádza ve¾a mladých s právnickým vzdelaním, a zdá sa, že
oproti minulosti rastie podiel žien.
l Policajti si obèas všimnú,
že znalecké posudky psychiatrov a psychológov na páchate¾ov nie sú vždy zhodné.
Potom sa musia robi ïalšie posudky od iných znalcov alebo z
ústavu…
Psychika èloveka je nesmierne
zložitá, posudok psychológa èi
psychiatra sa nedá porovna s po-

sudkom z balistiky èi daktyloskopie, v prípade nezrovnalostí prichádzajú na rad ïalšie posudky.
Novinkou je, že sme s psychiatrami založili spoloèný znalecký
ústav, kde práve pri takýchto zložitých prípadoch vyberáme tím,
ktorý obvineného èi svedka posudzuje.
l Èasto vo svojich prácach
zdôrazòujete, že vrahom sa mô že sta každý z nás… Nevedie
to u forenzných psychológov k
profesionálnej deformácii, že
sa na každého – teda aj na policajta – pozeráte ako na potenciálneho vraha?
Agresivita je prirodzená ¾udská
vlastnos, naozaj každý èlovek sa
môže sta vrahom. Forenzná psy chológia je však len jedna moja
špecializácia, druhá je klinická
psychológia. Teda venujem sa aj
psychodiagnostike a psychoterapii ¾udí, ktorí sú naopak málo
agresívni, úzkostní až depresívni.
Tak sa u mòa obidve tieto zamerania vyvažujú a nejako kompenzujú hroziacu profesionálnu deformáciu.
l Myslíte si, že policajti do kážu by dobrými psychológmi?
Jedna múdros hovorí, že politike, futbalu a psychológii u nás
rozumie každý. Rozdiel medzi
laickými psychológmi a nami je v
tom, že sa líšime v ¾udských vlast-

nostiach, ako sme schopní ¾udí
pochopi, vcíti sa do nich. Máme
naviac ve¾ké odborné znalosti o
psychopatológii, o diagnostike, o
tom, èo všetko sa dá u èloveka
zisova, odha¾ova, mera. Tým
by sme sa mali líši od laikov psychológov a to by mala by pridaná
hodnota našich znaleckých posudkov. Samozrejme, aj mnohí
policajti majú ve¾mi dobre vyvinuté pozorovanie, ich postrehy z vý sluchov sú mnohokrát ve¾mi presné…
l Už samo dobré vedenie výsluchu vyžaduje skúsenos,
schopnos vycíti, ako s „klientom“ vies výsluch, ako klás
otázky… Dobrý operatívec èi
vyšetrovate¾ tak pod¾a mòa mu sí ma aj predpoklady by dob rým psychológom…
Iní vyšetrovatelia to zasa berú
skôr technicky, viac sa orientujú
na silu a množstvo dôkazov, týmto typom je potom všetko jasné,
menej ich zaujíma trebárs motivá cia podozrivého èi páchate¾a.
l Policajt ako psychológov
klient?
Policajná psychológia je špe ciálny odbor, ktorému sa síce nevenujem, ale nazdávam sa, že
problémom policajnej psychológie
je, že sa viacmenej venuje výberu
do Policajného zboru, ale ve¾mi
málo sa venuje starostlivosti o du(Pokračovanie na strane 8)
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Vrahom sa môže sta každý z nás

(Pokračovanie z str. 7)
ševné zdravie policajtov. Prísluš níci PZ, najmä z niektorých odborností, by nielen mali chodi pravidelne na testy, ale mali by by s
psychológmi v kontakte priebežne, aby sa nauèili pracova s
ažkými životnými príbehmi. Práca policajtov je komplikovaná, rizi ková a spracova túto záaž nemusí vedie každý. Vidíme to pri
zlyhaniach policajtov, ktorí sa dopustia trestnej èinnosti preto, že
vyhoria alebo ich práca zdeformuje. Poukázali sme vo viacerých
prácach na to, že nestaèí psychologický výber, ale treba položi dô raz na psychologickú starostlivos
o týchto ¾udí, aby ich práca psy chicky nenièila a nekrivila ich charakter.
l Ve¾a sa aj medzi policajtmi
diskutuje, èi testy dokážu odha li všetko, èi naozaj vidíte do
duše èloveka. Mali sme v polícii
aj vrahov a páchate¾ov inej ažkej kriminality, aj tí predtým ús pešne prešli psychotestami…
To, èo sa robí aj u polície, je tzv.
skríning, to znamená odhalenie
¾udí, ktorí majú problematické
vlastnosti alebo dokonca poruchy,
ktoré im bránia vykonáva profe siu policajta, lebo je riziko, že zly hajú. Vieme pomerne dobre zmera také psychologické vlastnosti,
ako je intelekt, pamä, pozornos,
mnohé osobnostné vlastnosti. Ale
charakter je nieèo, èo sa dá pri takom vyšetrení ažko psychologicky mera. Charakter je nieèo, èo
spoznávame, až keï je èlovek
dlhšie v praxi, v kolektíve na pra covisku, tam sa práve ukazuje, že
tie problémy u jednotlivcov mali
už svoje signály, varovné príznaky, ktoré ¾udia v danom kolektíve,
alebo ich nadriadení prehliadali èi
z¾ahèovali, až dozreli aj do trestnej èinnosti.
l Ve¾a sa diskutuje napríklad
aj o tom, preèo by policajti mali
robi psychotesty, keï chcú

zbrojný preukaz na súkromnú
zbraò. Ak neurobí test, nemôže
robi policajta, kde denne nosí
služobnú zbraò… Hovorí sa, že
psychotesty presadzuje istá
lobby z kruhov psychológov.

Kto zlyhá pri psychologickom
vyšetrení, tak je z h¾adiska práce
policajta problematický. Vnímal
som prípad Harmana, tie diskusie
k významu a efektu psychologic kých vyšetrení… Vy isto viete, že
po revolúcii bol prijatý zákon o
nutnosti psychologických vyšetrení k zbrojnému preukazu. Ale zasa po¾ovnícka lobby jeden èas dosiahla ich zrušenie. Jeden z
uvádzaných dôvodov bol finanèný, hoci si myslím, že èlovek, ktorý chce chodi na po¾ovaèky, nemôže ma problém investova 50
èi 70 eur za vyšetrenie. Psychotest na zbrojný preukaz je skríning, teda vyh¾adávanie problematických jedincov. Kto neprejde
skríningom, tak je pre výkon poli cajnej funkcie problematický a kritika nie je vôbec na mieste. Je to
však len hrubé sito.
l U nás ¾udia položartom èi
polovážne hovoria, že policajt,
ktorý je v službe 15 èi 20 rokov,
je už zrelý na psychodiagnó zu… Bolo by pod¾a vás dobré,
aby policajti periodicky pre-
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opatrenie prezidenta Policajného
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chádzali psychotestami v nejakom intervale služby?
Psychologická starostlivos nie
je len o testoch. Je, mala by by o
tom, aby policajti boli vedení k
zvládaniu stresu, k zvládaniu
konfliktov, aby boli priebežne psychologicky viac pripravovaní na
èinnosti, ktoré robia. Aby boli aj
psychologicky pripravovaní na to,
ako si v takejto práci uchova duševné zdravie, pretože vidíme,
ko¾ko ¾udí z polície má potom trebárs problém s alkoholom, v manželských vzahoch… až po ich podiel na trestnej èinnosti.
l Celkom nedávno sme mali
tuším za jeden deò dve samo vraždy policajtov… V súèas nosti robí pre políciu približne
to¾ko psychológov, ko¾ko je duchovných. Obèas neviem, kto rých je ve¾a a ktorých málo. Ho ci, na druhej strane, mohli by sa
na pracoviskách ideálne dopåòa…
Policajti by v každom prípade
mali ma väèšiu ponuku psycholo gickej starostlivosti. Je potrebné,
aby sa aj nadriadení prestali pozera na psychológov a psychiatrov ako na cvokárov, a naopak, aby sa aj policajti nauèili
bez hanby a obáv prís za nami so

Úryvok z kapitoly
„o bossovi všetkých
bossov“
Zakaždým, keï kriminalisti
vykopali v horehronských lesoch ïalšiu kostru, došlo k
rozšíreniu obvinenia o novú
vraždu. A vždy boli nariadené aj
nové posudky z odvetví psycho lógie a psychiatrie. Výjazdy, ktoré sme spolu s psychiatrami
Edom Kolibášom a Vladom Novotným podnikali do väznice v
Ilave, prebiehali pod¾a rovnakého scenára. V Bratislave sme
nasadli do auta a viezli sa dve
hodiny do Ilavy. Tam sme prešli
komplikovanými prehliadkami
na šiestich èi siedmich bránach,
kým sme sa dostali do vyšetrovacej miestnosti. Po chvíli priviedli Mikuláša È., ten nám po dal ruku a zahlaholil bodrým
hlasom: „Chlapi, neberte si to
osobne, ale nepodrobím sa…
nedám sa vyšetrova… Toto je
zmanipulovaný proces, a preto
nebudem spolupracova… Vá žim si vás ako odborníkov… pozerám vás vo svojom televízore… ale vyšetri sa nedám.“ Nato nám znovu popodával ruku a
dal sa odvies. Pred odchodom
z väznice sme všetci traja znalci požiadali, aby sme mohli použi toaletu, a vydali sme sa naspä do Bratislavy. Takých výjazdov sme absolvovali zo pä.
Volali sme to „ís sa vymoèi do
Ilavy“.

svojím problémom skôr, ako sa
nieèo stane. Práca psychológov v
polícii nemôže by len o testoch
na prednostnú jazdu èi používanie
majákov a sirén. Investícia do
psychologickej starostlivosti je
dnes nevyhnutnos, ale títo psychológovia musia by pripravení
na prácu v špecifikách rezortu
vnútra. Musia dobre pozna problematiku jednotlivých policajných
služieb a naopak, aj policajti sa
musia nauèi, že psychológovia
tam nie sú na to, aby ich kádrova li, robili im problémy na pracovisku a obmedzovali ich, ale majú
pomôc policajtom vyhnú sa psychickým problémom. A ak sa aj
objavia, psychológovia by im mali
ukáza, ako ich môžu odstráni.
Základným predpokladom je tu
vzájomná dôvera, založená o. i. aj
na mlèanlivosti psychológov.
l Vráme sa priamo k vašej
práci s vrahmi. Sú takí, ktorí
vám – z psychologického h¾a diska – nadlho utkveli v pamä ti? Robili ste napríklad posudok na Ondreja Riga. Pravdu povediac, keby prešiel okolo
mòa na ulici, vôbec si ho nevšimnem, napoh¾ad tuctový
èlovieèik…
Keï už ste ho spomenuli, pre
mòa bol zaujímavý ešte predtým,
ako sme ho spoznali. Mal som totiž urobi a urobil som psychologický profil neznámeho páchate¾a
– sériového vraha. A potom som
na Ondreja Riga robil znalecký
posudok. To bolo jedineèné spoje nie, bolo zaujímavé vysledova,
do akej miery sa naše predpoklady z profilu neznámeho páchate¾a
naplnili. Ako spomínam aj vo svo jej knihe, rozdiel bol v tom, že sme
u tohto sériového vraha predpokladali nejakú formu sexuálnej
delikvencie už v jeho predchádzajúcom živote. Nebola žiadna, tento mechanizmus jeho modus vi vendi, teda spojenia beštiálneho
usmrtenia žien a ich posmrtného
pohlavného zneuctenia sa u neho
spustil až prvou vraždou v zahranièí. Pre mòa nie sú zaujímavé len
prípady, ktoré priahujú pozornos

bulváru trebárs svojou brutalitou,
ale zaujíma ma psychologické pozadie trestného èinu. Momentálne
trebárs píšem posudok na páchate¾a vraždy vlastnej matky, ktorá
zabila jeho otca, keï mal dva mesiace. Odsedela si trest, potom si
chlapca zobrala k sebe, vychovala ho… To je ako z gréckej drámy.
Vôbec nejde o senzaènos spôsobu spáchania vraždy, ale skôr o
zložitosti motivaèného pozadia.
l Vo svojej knižke ZLO máte
aj kapitolu, popisujúcu ne dávnu trestnú èinnos kuklá èov, teda príslušníkov PPÚ…
Áno, vybral som do knižky aj
tento prípad, pretože k ich trestnej
èinnosti dochádzalo prakticky v
priamej súvislosti s ich profesiou,
s výkonom povolania. Okrem
iných faktorov, ktoré sa podie¾ali
na motivácii, bol tu prvok trénova nia: agresivita, sila, a zároveò
anonymita skrytej tváre v kukle pri
zákroku. Anonymita zabíja charakter. Keï èlovek schová svoju
tvár, správa sa úplne iným spôsobom, a keï je k tomu ešte aj vedený a je anonymný, tak môže ma
tendenciu aj k trestnej èinnosti.
Veï tí kukláèi boli èasto v kontakte
s podsvetím a dokonca robili vyhadzovaèov aj v erotických salónoch, v ktorých predtým vykonali
služobný zákrok. To sú tie psychologické paradoxy.
l Skúsení policajní riadiaci
pracovníci èasto zdôrazòujú, že
dobrý riadiaci pracovník, tre bárs riadite¾ OO PZ by mal svo jich ¾udí dokonale pozna, mal
by o nich vedie všetko, pozna
aj ich súkromie, motivácie k
službe, frajerky… Dnes, zdá sa,
takéto znalosti riadiacim pracovníkom neraz chýbajú…
Nosíme si pracovné problémy
domov a opaène. Možno sa poli cajt svojmu nadriadenému neposažuje trebárs s manželskými
problémami. Ale psychológovi by
sa mohol zveri. Psychológovia by
mali by v tomto smere využívaní
ïaleko viac najmä v polícii.
Zhováral sa Peter Ondera

SPOMIENKA
Smr sa nepýta, ani si nevyberá…prichádza neèakane… bolí, keï nám berie tých, s ktorými sme
tu ešte chceli by… dòa 22.05.2015 uplynú dva roky, èo nás navždy opustil nás kolega a priate¾

npor. Karol Gajdoš

Na chví¾u sa zastavme a spomínajme…
kolektív OO PZ Vrútky

Spomíname každý deň
Dňa 28.6. 2015 si pripomíname 10. výročie od
tragického úmrtia nášho milovaného
práp. Ľubomíra Bukovca, nar. 03.11.1974.
Naposledy bol služobne zaradený ODI OR PZ Nitra.
Mama a sestra s rodinou
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