
„Chce li by sme, hlavne z dô vo -
du, aby sme sa ne do sta li pod hra -
ni cu chu do by, aby mi ni málna
mzda bo la na úrov ni 410 eur a
vyššie, po kia¾ bu de možnos�,“ pri-
blí žil Manga s tým, že hra ni ca
chu do by pre rok 2014 predsta vo -
va la 353 eur. Pri sta no ve ní výš ky

mi ni málne ho zá robku za mest -
nancov pod¾a KOZ tre ba prihlia -
da� na potre bu rozvo ja vnú torné -
ho tr hu, ce nu prá ce, ale aj na de -
mo gra fic ký vý voj na Slo ven sku.
„Slo ven sko má v sú èasnosti naj-
mladšie oby va te¾stvo spo lu s Ír-
skom a Cyprom,“ do pl nil Manga.

KOZ je presvedèe ná, že zvý še -
nie mi ni málnej mzdy ne bu de ma�
ne ga tívny vplyv na fir my a za -
mestna nos�. „Kaž dý rok sa opa -
ku jú ar gu men ty, že pre mi ni málnu
mzdu sa strá ca konku rencie -
schopnos�. Nikto vecne tieto sú -
vislosti ne do ká zal,“ konšta to val
Manga. Konfe de rá cia in for mo va la
o svo jom ná vr hu aj so ciálnych
partne rov. „Predlo ži li sme im ná -
vrh. Na ša predsta va by bo la, aby
sme sa do hod li na výške. Aso ciá -
cia za mestná va te¾ských zvä zov a
zdru že ní je ochot ná ro ko va� o vyš-
šej mzde, Re publi ko vá únia za -
mestná va te ¾ov asi ne bu de súhla -
si�,“ do dal pre zi dent KOZ Jo zef
Kol lár.

Zvý ši� mi ni málnu mzdu má v

plá ne aj sa mot ná vlá da. Pre mi ér
Ro bert Fi co avi zo val, že akcepto -
va te¾ná hra ni ca pre je ho ka bi net
je 400 eur. Odbo rá ri ten to krok
oce òu jú. „Èís lo, o kto rom ho vo ril
pre mi ér, si mys lí me, že je na po -
èia tok krok dob rým sme rom,“ po -
zna me nal Manga.

Od za èiatku tohto ro ka mi ni -
málna mzda stúpla z 352 eur na
380 eur. Vlá da taktiež za viedla s
úèinnos�ou od ja nuá ra 2015
odpo èí ta te¾nú po lož ku na zdra -
votné od vo dy, kto rá je tiež v su me
380 eur. Ná rok na òu ma jú za -
mestnanci s príjmom do 570 eur.
„Uva žu je sa, že by sa hra ni ca
moh la po su nú�, aby ma li ¾u dia
vyš ší èis tý prí jem,“ priblí žil Kol lár.
Zá ro veò uvie dol, že vlá da so -
ciálnym partne rom pris¾ú bi la, že s
ni mi bu de ro ko va� o dru hom so -
ciálnom ba líè ku ešte predtým, ako
ho de fi ni tívne predsta ví ¾u ïom.
„Urèi te sa bu de me rozprá va� aj o
odvo do vej ú¾a ve v sú vislosti s mi -
ni málnou mzdou,“ avi zo val Kol lár.

(TASR, 28. 4. 2015)
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Mi ni málna mzda by ma la na Slo ven sku v bu dú com ro ku
do siahnu� úro veò 410 eur. Na vr hu je to Konfe de rá cia od -
bo ro vých zvä zov (KOZ) SR. Ako na dnešnej tla èo vej
konfe rencii uvie dol jej vi ce pre zi dent Sla vo mír Manga,
KOZ je pripra ve ná o výške mi ni málnej mzdy ro ko va� so
so ciálny mi partnermi.

,,Akademický senát oce òuje moje úsilie, cítim podporu“
Ho vo rí me s rektorkou Aka dé mie PZ doc. JUDr. Lu ciou Ku ri lovskou, PhD.
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Vlá da za tia¾ ho vo rí o úrov ni 400 eur

l Pa ni rektorka, dlho sa po -
hy bu je te v právnickej bran ži,
oso bitne v trestnom prá ve už
má te po ves� naozajstnej
znalky ne. Zá ko ni te ste te da pri-
šli pra covne do kon tak tu aj s
mno hý mi odborníkmi Aka dé -
mie PZ, nevstú pi li ste na úplne
ne zná mu pô du. Predsa však:
vi die� nieèo zvonka a po tom za -
sa zvnútra – a ešte aj zodpo ve -
da� za všetko, èo vi dí te – to bý -
va rozdiel…

Po li cajnú aka dé miu som na-
ozaj ro ky vní ma la ako trest ný
právnik, keïže sa ro ky zaobe rám
aj le gisla tí vou trest né ho prá va a
je ho apli ká cia mi v pra xi. Mu sím
pre to prizna�, že prostre die aka -
dé mie som vždy – odhliadnuc od
afé ry – vní ma la ve¾mi po zi tívne,
pre to že som tu po zna la množstvo
¾u dí, dob rých odborní kov, s kto rý -
mi som zdie ¾a la ve ¾a spo loèných
poh¾a dov na pro ble ma ti ku trest -
né ho prá va. Bo la som tu aj na nie-

ko¾kých konfe renciách, spá ja la
nás publi kaèná èinnos� a iné ak ti -
vi ty, skrátka, po va žo va la som

aka dé miu aj za liaheò práv nic -
kých trestnoprávnych osob nos tí.
Je o mne zná me, že som pro -
fesne viaza ná na aka de mickú pô -
du, pre to Aka dé mia PZ bo la už

dáv no blízka môjmu srdcu. Pred-
sa však ma po nu ka pá na mi nis tra
Ka li òá ka ve¾mi prekva pi la. Ale bo -
la to nesmierna vý zva, a tak som
po nu ku pri ja la. Aj dnes, po tých
pár me sia coch, èo som vo funkcii,
ho vo rím, že ne ¾u tu jem. Na opak,
¾u to va la by som, ke by som po nu -
ku ne bo la pri ja la. Postupne som
sa v uply nu lých me sia coch oboz-
na mo va la zblíz ka s prostre dím
ško ly a najmä s tým, èo všetko
rek tor ro bí, za èo všetko zodpo ve -
dá.

l Do jmy a ziste nia?
Zisti la som, že je to ho ve¾mi ve -

¾a. Ale vní mam to skôr v dobrom
zmysle slo va, je to vo ve¾kej miere
ma na žérsko – orga ni zaèná a ad-
mi nistra tívna funkcia. Na šla som
tu dob rý, za nie te ný ko lektív. Sa -
mozrejme, do šlo aj k niekto rým
perso nálnym zme nám, ale roz -
hod ne to ne bo lo ni ja ké perso -
nálne ze metra se nie, ako sa vraj
s¾u bo va lo. Niekto rí odišli na vlast-
nú žiados�, napríklad pán pro rek -
tor pre pe da go gickú èinnos�, a ja
som prizva la k spo lu prá ci pár ¾u dí,
kto rých som dobre po zna la z mo -
jej predchádza jú cej pra xe. Spo -
me niem as poò pá na dok to ra Mar -
ka Kordí ka, kto rý je no vým pro -
rekto rom pre pe da go gickú èin -
nos�. Nesmierne sa mi to osvedèi -
lo, je to mi mo riadne konštruktívny
èlo vek, dbá na to, aby ce lý pe da -

go gic ký pro ces bol èo najviac
spä tý s pra xou, sy ste ma tic ky na-
príklad pri zý va ¾u dí z Pre zí dia PZ,
aby k nám cho di li predná ša� a aby
na ša spo luprá ca s Pre zí diom PZ i
s ïalší mi útvarmi PZ bo la sku -
toène mno hotvárna. Mô žem po-
tvrdi�, že o tú to oblas� pre ja vu je aj
pán pre zi dent PZ ge ne rál Gašpar
ve¾ký záujem. Sám bol za mnou,
pre zí dium má ve¾ký inte res na
spo lu prá ci, le bo jej vý sled ky sa
odra zia v apli kaènej pra xi, keï bu -
dú po li caj ti aj lepšie ka zuisticky
pripra ve ní.

l Tak že trest ná právnièka sa
vo vás ne zapre la…

Po cho pi te¾ne, v prvom ra de
som rieši la pe da go gic ké otáz ky, v
rám ci no vej akre di tá cie sme chce -
li po silni� najmä práv nic ké a
bezpeènostné sme ro va nie štú dia,
po lo ži� väèší dô raz na trest né prá -
vo a vô bec bezpeènostný cha rak -
ter štú dia, pre to že by mal tvo ri�
zá klad pre vzde lá va nie pro fe sií na
aka dé mii nášho ty pu, te da na re -
zortnej ško le MV SR. V tom to
trende mienim pokra èo va�. A èo
sa tý ka zži tia s pô dou aka dé mie:
pre mòa je ve¾mi cen né, že aka -
de mic ký se nát oce òu je mo je úsi -
lie, cí tim pod po ru. Sme ro va nie
štú dia je na sta ve né, po èká me si,
ako do pad ne akre di tá cia.

l Aka dé mia PZ sa tra diène
te ší ve¾ké mu záujmu uchádza -

èov o štú dium. Na ten to rok sa
pod¾a va šich slov hlá si lo pri-
bližne 1 200 štu dentov, pri ja -
tých bo lo oko lo 260. V pri jí -
maèkách ko neène pri budli aj
tes ty te lesnej zdat nos ti, èo
mno hí ¾u dia z pra xe oce ni li. Aj
re dakcia PO LÍ CIA však v mi nu -
los ti kri ti zo va la ve ¾a pri jí ma -
ných „ci vi lov“, za tia¾ èo naozaj
ve ¾a po li cajtov štu do va lo na ci -
vilných ško lách tak po ve diac
okresné ho ty pu – naj èastejšie
so ciálnu prá cu a po dob né ve ci,
kto ré vo svo jej pra xi ne zu žitku -
jú a ni ja ko neprospe jú k ich ka -
riérne mu rastu. Ve ¾a po le mík
vy vo lá val aj vy so ký po diel štu -
dentiek v ško le. Sa mozrejme,
ani na ško le ty pu A PZ ne mož -
no pri pusti� ro do vú èi inú for mu
diskri mi ná cie. Otázna je však
reálna potre ba re zor tu, z kto ré -
ho roz poè tu je fi nanco va ná aj
èinnos� A PZ… Na dru hej stra -
ne sa uka zu je, že ab sol ven ti A
PZ ma jú v po rovna ní s „pro -
dukciou“ iných vy so kých škôl
ve¾kú mieru uplatne nia v pra xi,
èo ško le slú ži ku cti…

Pro blém, kto rý ste naèrtli, je
ve¾mi zlo ži tý, mu sím však vy -
chádza� z plat né ho škol ské ho zá -
ko na, sme štátna ško la. Uve diem
nieko¾ko èí siel: Na dennom ba ka -

(Pokračovanie na strane 3)

Dòa 29. septembra 2014 bo la slávnostne inau gu ro va ná
his to ric ky pr vá že na na tejto funkcii: no vá rektorka Aka -
dé mie Po li cajné ho zbo ru doc. JUDr. Lu cia Ku ri lovská,
PhD. Pre šiel ur èi tý èas, a tak re dakcia PO LÍ CIA po žia da la
no vú pa ni rektorku o roz ho vor, aby nám po ve da la, ako sa
zži la s aka dé miou a ako sa s no vou rektorkou zži la aka dé -
mia…

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

KOZ SR po ža du je mi ni málnu mzdu pre rok 2016 vo výške 410 eur

Myšlienka me sia ca: „Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.“ Jean de La Bruyere, francúzsky prozaik a moralista 17. storočia



V súčasnosti možno konštato-
vať, že najmä vyšetrovatelia ok res -
ných riaditeľstiev Policajného zbo-
ru sú na úplnom okraji záujmu ria-
diacich zložiek Ministerstva vnút ra
SR. Prakticky ako jedinej funkcii
v rámci PZ vyšetrovateľom osobit-
né postavenie priznáva samotný
zákon o Policajnom zbore tým, že
na rozdiel od iných funkcií od nich
kumulatívne vyžaduje úpl né vyso-
koškolské vzdelanie, ča ka teľskú
prax a vyšetrovateľské skúš ky. Na-
proti tomu interné predpisy MV SR
takéto postavenie vyšetrovateľovi
nepriznáva, jeho kre dit znižuje na-
príklad aj tým, že ich ignoruje pri
služobnej príprave atď.

Ako inak vysvetliť, že vyšetro-
vateľ chodí na miesto činu, vyko-
náva úkony s páchateľmi závaž-
ných trestných činov, ale nemá
priznaný žiadny rizikový prípla-
tok?  Z akého dôvodu si minister
vnútra vo svojom nariadení myslí,
že „operatívec“ či príslušník OO
PZ, ktorý stojí na mieste činu ved-
ľa vyšetrovateľa, podstupuje vyš-
šie 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 zlo-
žiek PZ.

O nízkom kredite a ohodnotení
vyšetrovateľa svedčí aj skutoč-
nosť, že je problém dostať na mies-
ta vyšetrovateľov skúsených ľudí
z operatívy alebo zo skráteného
vyšetrovania. Prečo ? Jednoducho
preto, že sa im to finančne neopla-
tí. Za viac roboty rovnaké alebo do-
konca nižšie ohodnotenie.

Je normálny stav, keď policajt,
ktorý  rieši závažné trestné činy,
obmedzuje osobnú slobodu, ko-
munikuje s prokurátorom a nesie
zodpovednosť za činnosť celej vý-
jazdovej skupiny na mieste činu
ako aj za osobu, ktorej je obme-
dzená sloboda, má menšie ohod-
notenie ako operatívny pracovník,
ktorý žiadnu slobodu neobmedzu-
je, obvinenie nevznáša a v rámci

výjazdu na miesto činu nenesie
žiadnu priamu zodpovednosť?
Do volím si povedať, že vyšetrova-
teľ má často menšie ohodnotenie
ako úradník, ktorý nestretol živého
páchateľa počas celej svojej poli-
cajnej kariéry.

Vráťme vážnosť vyšetrovateľ-
skému stavu v rámci Policajného
zboru tak v oblasti jeho finančné-
ho ohodnotenia, ako aj postavenia
v rámci PZ!

V minulosti, za existencie sa-
mostatnej sekcie vyšetrovania zo
strany funkcionárov OR PZ nebo-
lo možné dávať žiadne pokyny vy-
šetrovateľom, ako vo vyšetrovaní
postupovať. Vyšetrovateľ bol sku-
točne procesne samostatný.
Dnes, často pod hrozbou sankcie,
za účelom plnenia štatistických
ukazovateľov, za ktoré je hodnote-
né  OR PZ, je vyšetrovateľ nútený

niečo vykonať, alebo niečo nevy-
konať, prípadne  vec „umelo“ vy-
kázať, prípadne účelovo vzniesť
obvinenie, či inak meritórne roz-
hodnúť  aj za cenu, že mu uznese-
nie bude zrušené. Podstatné však
bude, že okresu sa vylepší štatisti-
ka a neodborným bude konkrétny
vyšetrovateľ, lebo práve jemu bolo
uznesenie zrušené. Sudcovia
a prokurátori právom tvrdia, že
môžu žalovať a súdiť len to, čo do-
stanú od polície, teda v trestnej
činnosti od vyšetrovateľov. To, akú
kvalitu dostanú, záleží na kvalite
a podmienkach práce vyšetrova-
teľov. Skúsme, ak sa dá,  spraviť
niečo, aby slovo vyšetrovateľ (aj
na OR PZ, nielen na NAKA PPZ)
predstavoval aj stav, a nie len sku-
pinu 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 
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18. aprí la 2015 sa v Pra he ko -
na li osla vy 25. vý ro èia za lo že nia
Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho sva zu
po li cie Èes ké re pub li ky (NOS
PÈR), na kto rom ma li možnos�
zú èastni� sa aj slo venskí odbo rá ri.
Okrem ve de nia OZP v SR prišlo
na osla vy oko lo 30 odbo rá rov z
rôznych kú tov Slo ven s ka, kto rí si
aj zaple sa li v krásnom pa lá ci Žo -
fín. Tu ma li možnos� vi die� množ-
stvo vystú pe ní a rôznych atrakcií,
ako aj spozna� a nadvia za� vz�a hy
s èes ký mi odbo rármi. V krátkom
pri ví ta ní vystú pil s pozdra vom
èes kým ko le gom predse da OZP v
SR Ma rián Magdoško, kto rý pri

tejto prí le ži tosti odovzdal predse -
do vi NOS PÈR Mi la no vi Šte -
pánko vi upo mienko vý dar. Okrem
iných osob nos tí sa osláv spo je -
ných s ple som zú èast ni la pre zi -
dent ka Euro COP–u pa ni An na
Nellberg, ako aj bý va lý pre zi dent
Euro COP–u Heinz Kiefer a de le -
gá cia po¾ské ho od bo ro vé ho zvä -
zu po lí cie. Prí tomná bo la aj ve¾ -
vys lanky òa Ma ro ka v Èeskej re -
publi ke.

Ce lý ve èer spre vádzal mo de -
rá tor a spe vák Vla di mír Hron, po -
èas ve èe ra vy stu po va li rôzne ta -
neèné a hu dobné sku pi ny.

Viktor Kiss, podpredseda OZP v SR

Zme ny v systé me
rekreá cií

V zá ve re aprí la odde le nie
rekreá cií perso nálnej sekcie
nášho mi nis ter stva spus ti lo
akciu, kto rá svo jím rozsa hom
v re zorte ve¾mi ne má ob do bu.
Vy še 40–ti síc za mestnancov
re zor tu do sta lo mailom kom-
pletnú po by to vú po nu ku re -
zortných do má cich rekreaè -
ných za ria de ní na ce lú letnú
se zó nu aj s podrob ný mi
inštrukcia mi, ako postu po va�,
keï ma jú záujem o niekto rú
rekreá ciu – takpo ve diac s ná -
vo dom na použi tie aj s prísluš-
ný mi kontaktmi. V predsti hu o
tom to pro jekte in for mo val
predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško už na marco vom
za sa da ní ra dy predse dov (viï
PO LÍ CIA 4/2015)

O èo vlastne ide? Do te rajší
sys tém po nu ky rekreá cií v
pra xi do sa ho val ne uspo ko ji vé
vý sled ky, keï sa až 75 per-
cent preu ka zov, pri de le ných
na útva ry èi zložky, vra cal bez
záujmu za sa na cent rá lu, a
tak pra covníèky odde le nia
mu se li ce lú ma su po núk zno -
va prepra co va� a v dru hej eta -
pe už obsadzo va li za ria de nia
indi vi duálne na zákla de po žia -
da viek záujemcov: prácne,
má lo efektívne a vo svo jom
roz sa hu už prak tic ky nezvlád-
nu te¾né rieše nie, do slo va prá -
ca „na dvak rát“. Pre to re zort v
spo lu prá ci s OZP v SR pripra -
vil no vý mo del po nu ky rekreá -
cií, z kto rej si mô že kaž dý zá-
ujemca vybra� a prihlá si� sa
pria mo na cent rá le – sa mo -
zrejme, s pí somným súhla -
som nadria de né ho a rekreaè -
nej ko mi sie pod¾a plat ných
pra vi diel pre pri de ¾o va nie
pouka zov. Tým do chádza k
znaè né mu zjedno du še niu ce -
lé ho pro ce su.

Pod¾a slov Ing. Ondre ja Va -
raèku, ge ne rálne ho riadi te ¾a
Sekcie perso nálnych a so ciál -
nych èin nos tí MV SR, mys le lo
sa aj na ¾u dí, kto rí ne ma jú
vlastnú mailo vú ad re su, resp.
prístup k PC – v ta kom prí pa -
de je príslušný nadria de ný po -
vin ný vhod ným spô so bom za -
bezpe èi� zve rejne nie ce lej po -
nu ky na pra co visku, tre bárs
cez stá le služ by.

Ide o prvú eta pu no vé ho
mo de lu, kto rý by pod¾a slov
ge ne rálne ho riadi te ¾a mal na
je seò pokra èo va� dru hou eta -
pou, keï už bu de záujemca o
rekreá ciu ko mu ni ko va� pria mo
s ma nažmentom vybra té ho
rekre aèné ho za ria de nia, èo
pri ne sie ïalšie zjedno du še nie
a zrýchle nie ce lé ho sys té mu.

PS: Cent rum úèe lo vých za -
ria de ní MV SR má no vú web-
stránku, ob sa hu je množstvo
zau jí ma vých informá cií. 

Pozri te: www.cuz.sk

Pe ter Onde ra

V pražskom Žo fí ne gra tu lo va lo aj ve ¾a Slo vá kov

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

Èeskí ko le go via oslá vi li 25. vý ro èie za lo že nia

Našu delegáciu privítal predse-
da NOS PČR Milan Štěpánek.
Predseda OZP v SR Marián Mag-
doško odovzdal predsedovi a
podpredsedom NOS PČR ocene-
nia 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 systé-
mom poskytovaných benefitov
pre členov NOS PČR a spôso-
bom ich zabezpečovania. Najväč-
ší priestor bol venovaný poskyto-
vaniu zvýhodnených mobilných
služieb pre členov NOS PČR, ako
aj poskytovaniu právnej ochrany.

Druhý deň sa delegácie presu-
nuli do Plzne, kde ich prijal riaditeľ
Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje plk. Mgr. Jaro-
mír Kníže. Riaditeľ oboznámil
zúčastnených s plnením úloh
v rámci ich kraja, ako aj problé-
moch, ktoré musia riešiť. Ako
jeden z hlavných problémov uvie-
dol prijímacie konania u nových
policajtov, keďže sa v Plzeňskom
kraji - vzhľadom na nízke percen-
to nezamestnanosti - prejavuje
nezáujem o prácu policajta. Ďalej
si delegácie v spoločnosti riadite-
ľa Dopravného inšpektorátu
Městského ředitelství policie
v Plzni npor. Ing. Karla Machuldu
prezreli ich zrekonštruované pra-

covisko. Na záver bola uskutoč-
nená prehliadka pýchy Plzne,
pivovaru Pilsner Urquell. 

Tretí deň pokračovali rokova-
nia vedení oboch odborových
zväzov, kde došlo k výmene infor-
mácií a skúseností v rámci čin-
nosti na úseku vnútroodborovej,
ako aj činnosti na úseku spoluprá-
ce so zamestnávateľmi. 

Na záver sa predseda OZP
v SR Marián Magdoško poďako-
val hostiteľom za prípravu a cel-
kové zabezpečenie stretnutia
a pozval vedenie NOS PČR na
návštevu nášho zväzu v roku
2016.

Roman Laco, 
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 Sloven-
skej 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. 

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

Vrátime vážnos� vyšetrovate¾om PZ?



V jed nom aprí lo vom dni som v
mé diách za re gist ro val informá cie o
troch krá de žiach, kto ré ma za uja li:
na vý cho de sa (pod¾a trest né ho
ozná me nia) vy tra ti lo „z po zosta -
losti zemplínske ho krá ¾a“ 120 muf-
ló nov. Z ob ce pri Nitre kto si ukra dol
dva nás� vèe lích ú¾ov. Tre tia per liè -
ka: spred by tovky v Modre zmizlo
šes� be tó no vých sôch, kaž dá vá ži -
la oko lo sto ki lo gra mov.

Prí le ži tos� na množstvo úvah.
Za tia¾ èo v prí pa de mufló nov mož -
no ide skôr o to, ko mu mufló ny
„mo mentálne“ patria, trans port je
však od ho cikto ré ho zlo de ja na-
ozaj úcty hod ný vý kon, je den ka -
mión je na prepra vu ta ké ho množ-
stva zvie rat zrejme má lo… Ho ca -
ko, mo tív je zrejmý, zišt ný. Nuž a
úle? Vèe ly sú dnes zaují ma vý arti -
kel, ve ¾a vèelstiev bo lo na padnu -
tých kliešti kom, a tak sa vraj už v
Èes ku i na Slo ven sku po hy bu jú
par tie zlo de jov, za me ra né špe -
ciálne na krá dež ú¾ov aj s obsa -
hom. Dva nás� ú¾ov však tiež nie je
ob jem, kto rý sa zmestí na je den

prí vesný vo zík… Nuž a ro zum na-
ozaj osta ne stá� pri tre tej krá de ži v
prí pa de be tó no vých sôch, èi skôr
odliatkov (ko rytnaè ka, la bu�, hla vi -
ca iónske ho ståpa ako pod sta vec
pod kve ti náè…) Pod¾a ozna mo va -
te ¾a krá de že so chy stá li pred by -
tovkou na trávni ku, te da na vo¾ne
prístupnom mieste, viac ako de sa�
ro kov. Z h¾a diska dru ho su ro vi no -
vé ho sú bez cen né a da jú sa použi�
naozaj len na to, na èo slú ži li už
dlhé ro ky predtým – na okra su
pred záhradky. Kto si dá na predzá-
hradku ukradnu tú be tó no vú so -
chu???

Oso bitne ten to prí pad na bá da
na viace ré úva hy, èo ho sú už dnes
niekto rí Slo vá ci schop ní do konca
aj v prí pa doch po chyb né ho ma jet -
ko vé ho prospe chu. A sú tiež sve -
dectvom to ho, ako sme z¾a -
hostajne li je den vo èi dru hé mu, ako
sme si za po ma ly 26 ro kov osvo ji li
zlo mocnú fi lo zo fiu sta ra� sa len o
se ba a nevší ma� si niè iné. Te raz
sa to mu ho vo rí indi vi dua lizmus. Vo
všetkých spo me nu tých prí pa doch

pri tom s ve¾kou pravde po dobnos -
�ou ne moh lo ís� o akciu jednotlivca,
ale o spo lu pá cha te¾stvo, prí padne
o orga ni zo va nú sku pi nu pá cha te -
¾ov.

Prí pad sôch má na sta ros ti OO
PZ Mod ra. Je ho riadi te¾ npor. Mgr.
Pa vol Ju ráò sa už ani ne èu do val
na šim otázkam. Dnes sa skrátka
kradne všetko, po tvr dil, do konca aj
to, èo je na oèiach, aj to, èo je pri -
va re né èi priskrutko va né. Zlo dejmi
už nie sú len v montérkach ob le èe -
ní ¾u dia, zakrá da jú ci sa hlbo kou
no cou so škra boš kou na tvá ri,
kradnú aj – na poh¾ad – dobre ob -
le èe ní „sluš ní ¾u dia“ za biele ho
dòa. A to úmy selne vy ne chá va me
tzv. kri mi na li tu bielych go lie rov…

Z veľa Slo vá kov sa za posled-
ných 26 ro kov vy tra ti la mo rál ka,
na hra di li ju iné „hod no ty“, kto ré
vraj vyzná va me vedno s najväèšou
sve to vou mocnos�ou. Zdá sa však,
že to to „vyzná va nie hodnôt“ je
najväèším problé mom na šej spo -
loènosti, pri kto rom aké ko¾vek (po -
tenciálne) zvy šo va nie po è tu po li -

cajtov nie je uni verzálnym a už vô -
bec nie efektívnym rieše ním.

Za so cia lizmu na ši od bor ní ci na
po li tickú eko nó miu presne de fi no -
va li prí èi ny zlo èin nos ti v ka pi ta lis -
tic kých kra ji nách. Dnes vieme, že
Marx v prvom dieli Ka pi tá lu ve¾mi
dobre de fi no val prí èi ny ve¾ kých
hospo dárskych kríz, le bo ich po vy -
še 150 ro koch za sa za ží va me na
vlastnej ko ži  ako v prvotno pos -
polnom ka pi ta lizme a stá le fungu jú
pod¾a Mar xo vých de fi ní cií. Ale ne -
vie me po cho pi�, pre èo tre bárs „ka -
pi  ta listickí“ Nó ri vo svo jom krá ¾ov -
stve ne potre bu jú za my ka� nielen
svo je autá, ale ani svo je do mo vy.

U nás sa po me ry zme ni li až v
ro ku 1989 a slo ven ská pospo li tos�
v ro ku 2015 je, zdá sa, napriek šta -
tistické mu po kle su „ná pa du“ trest-
nej èin nos ti, stá le ešte len na za -
èiatku ces ty zmien v mysle ní ¾u dí –
neh¾a diac na rozdielnos� ži votnej
úrovne v po rovna ní (tre bárs) s Nór-
skom.

Beh na dlhú tra�, zhodli sme sa
s riadi te ¾om OO PZ v Modre. Aj o
tom je krá dež be tó no vých odliat-
kov z predzáhradky by tovky…

Pe ter Onde ra
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lárskom štú diu je v odbo re ochra -
na osôb a ma jet ku z 299 poslu -
chá èov 112 príslušní kov PZ. Na
ba ka lárskom externom štú diu v
tom to odbo re je z cel ko vé ho po è -
tu 321 štu dentov 250 z ra dov prí-
slušní kov PZ a iných mi mo re -
zortných ozbro je ných zlo žiek. Na
ma gisterskom externom štú diu je
z 342 štu dentov 290 po li cajtov a
príslušní kov mi mo re zortných zlo -
žiek. A èo sa tý ka po die lu nežné -
ho pohla via, tak v dennom štú diu
je celko vo zo 621 poslu chá èov
321 žien, v externom je zo 631
štu dentov 132 žien.

l Na jed nej stra ne je ob jed -
náv ka štá tu, resp. MV SR, na
dru hej záujem po tenciálnych
uchádza èov o štú dium a otáz ky
ich mo ti vá cie. Vyš ší po diel štu -
du jú cich po li cajtov v dennom
štú diu je zrejme li mi to va ný tým,
že príslušník sa mô že prihlá si�
na ško lu až po piatich ro koch
služ by, to už má de ti a pô žièky
na byt, nie je jed no du ché odís�
od ro di ny na ta ký dlhý èas – a
za ta kých fi nanèných podmie -
nok. A to aj v prí pa de, že mu
nad ria de ný denné štú dium
umož ní. Ta kých nie je ve ¾a. Aj v
externom štú diu do sia¾ ve ¾a po -
li cajtov vo li lo ¾ahšiu ces tu, ako
sme už spo me nu li: „okresné
uni ver zi ty“, kde ne potre bu jú
ani súhlas nadria de né ho. Si tuá -
ciu pod¾a ná zo ru odbo rov ve¾mi
skompli ku je predåže nie do by
externé ho štú dia na vy so kej
ško le. Se dem ro kov je pre po li -
caj ta vo vý ko ne ne mysli te¾ne
dlhá do ba!

To sú fak to ry, kto ré zo svo jej
po zí cie neovplyvním, ale urèi te o
nich tre ba disku to va� zrejme aj na
najvyššej úrov ni. A urèi te som za
to, aby pre dovšetkým vy šetro va -
te lia bo li absolventmi na šej ale bo
právnickej ško ly. Ako som už po -
ve da la, osobne ve¾mi dbám na

ma xi málne pre po je nie štú dia s
pra xou, usi lu je me sa orga ni zo va�
se mi ná re na konkrétne té my, kto -
ré pri ná ša prax, sna žím sa získa -
va� pro jek ty, èím sa po sil ní aj ve -
decko výskumná èinnos�. Ak spo -
me niem zá ve reèné se mi nárne
prá ce, tak ¾u dia z pre zí dia ro bia
konzultantov i opo nentov, štátni -
co vé ko mi sie som poskla da la tak,
aby èlenmi ko mi sie bo li re no mo -
va ní od bor ní ci, má me aj eme ritné -
ho sudcu, do centov z iných
fa kúlt, dbá me na pre po je -
nie i poh¾ad zvonka. Skrát-
ka, ro bí me všetko pre to,
aby sa ško la èo najviac pri-
blí ži la pra xi. V ponde lok
som bo la predsedníèkou
ko mi sie na ob ha jo bu diplo -
mo viek a mi lo ma prekva pi -
li, bo lo vi die� pre po je nie s
vý  ko nom, poslu chá èi si ve -
de li nájs� konzultantov i
zdro je z útva rov, konzultá -
cie, ve de li si nájs� chod níè -
ky, po znat ky od odborní kov
z útva rov. Je to ho ve ¾a, èo
je potrebné po sú va� dopre -
du, ale pô so bí tu ve ¾a ¾u dí,
kto rí nielenže sú od bor ní ci vo svo -
jom odbo re, ale sú aj správne za -
nie te ní. Niè ne jde zo dòa na deò,
ve ¾a zá me rov je v eta pe pre ro kú -
va nia, príprav. Dnes je má lo èo
jed no du ché, najmä keï sa sna ží -
te získa� prostriedky na tieto pro -
jek ty. Od za èiatku som sa však
na sta vi la op ti mis tic ky a ani po
tých nieko¾kých me sia coch pô so -
be nia ne mám po cit, že by som
prišla do ne ja ké ho nepria te¾ské ho
prostre dia, ¾u dia sú otvo re ní, s
chu �ou aj pre no vé myšlienky. S
niek to rý mi ve ca mi, sa mozrejme
bo  ju jem, najmä v ob las ti ma te riál -
no – tech nic ké ho za bezpe èe nia.

l Pa ni rektorka, ako vní ma te
otáz ku ce lo ži votné ho vzde lá va -
nia v na šom re zorte – oso bitne
príslušní kov PZ? Zdá sa, že v
blízkom èa se, po sta bi li zá cii

perso nálnej si tuá cie v po lí cii
na do budne ich ïalšie vzde lá va -
nie ove ¾a väèší vý znam.

Urèi te, aj kvô li sta bi li zá cii, ale
aj pre to, že mno ho dru hov trestnej
èin nos ti – oso bitne eko no mickej –
je èo raz so fisti ko va nejších, obja -
vu jú sa stá le no vé for my eko no -
mickej kri mi na li ty, tú to trestnú
èinnos� pá cha jú vy so kokva li fi ko -
va ní a pri tom aj ve¾mi sol vent ní
pá cha te lia, kto rí ma jú dosta tok

prostriedkov aj na re no mo va ných
právni kov – napríklad v ob las ti eu-
ro fondov, medzi ná rodné ho zlo èi -
nu, ale na do má cej pô de tre bárs
aj v proble ma ti ke do má ce ho ná si -
lia a v ochra ne obe tí trest né ho èi -
nu. Èe li� im mô žu len dobre
pripra ve ní, prie bežne vzde lá va ní
po li caj ti. Na ša ško la vní ma tieto
tren dy, spra co va li sme už viace ro
progra mov, v rám ci re zortnej
akre di taènej sku pi ny je mož né
schva ¾o va� rôzne štu dijné pro gra -
my, kto ré si vy žia da prax. Najmä v
sú vislosti s le gisla tí vou Európskej
únie ide o vy so koodborné ve ci,
me nia sa transpo zí cie, smerni ce
EÚ, tu mu sí me drža� krok s do bou
– aj v rám ci ja zy ko vej prípra vy,
kde tiež po silòu je me na še pro gra -
my v nemèi ne, anglièti ne i v rušti -
ne. Te raz bo li pri jí ma né no vé

akre di taèné pro gra my vzde lá va -
nia pre vyš ší ma nažment i pre
skrá te né vy šetro va nie. Skrátka,
my sme otvo re ní a vieme vy ho vie�
jasne de fi no va ným po žia davkám
na vzde lá va nie po li cajtov. Ale po-
tre by mu sí v prvom ra de za de fi no -
va� dru há stra na. V rám ci disku sie
ne mô že me vy lú èi� ani to, že v sys-
té me ce lo ži votné ho vzde lá va nia
po li cajtov bu dú parti ci po va� SOŠ
PZ s na šou aka dé miou i opaène.

l Už ste na zna èi li
pro blém ma te riálno –
tech nic ké ho za bezpe -
èe nia ško ly. Po prí cho -
de som vi del na viace -
rých miestach v areá li
sta vebný ruch, rôzne
úpra vy…

Po ve da la som si, že
tá to ško la má nielen
vzde lá va�, ale aj vy cho vá -
va�, a jed nou z mož nos tí
vý cho vy je skultúrne nie,
zve ¾a de nie prostre dia, v
kto rom pra cu je me èi uèí -
me sa. Keï som na za -
èiatku vstú pi la do týchto
priesto rov, v prvej chví li

som ma la po cit, že sem by rov no
mo hol prís� fil mo vý štáb a na tá èa�
film zo se demde sia tych ro kov.
Dar mo, areál je dispo ziène pekný,
je to pô so bi vý campus, ale zub
èa su už je zre te¾ne vi die� a ja sa
bu dem usi lo va� o je ho skrášle nie.
Má me vy pra co va né viace ré pro -
jek ty a postupne sme ich za èa li
reali zo va�. Zdá sa, že to to úsi lie
sa stre tá va s oce ne ním medzi za -
mestnanca mi i poslu cháèmi. Vi -
de la som už nieko¾ko vy so kých
škôl ob dob né ho ty pu v za hra ni -
èí… V skratke po viem, že má me
èo do há òa�.

l Po zná te tú kla si ku – dej te
mi li di a pe ní ze, pak to udì -
lám…

Z môjho poh¾a du to ide po ma-
ly, a tak bo ju jem – nielen na po li fi -
nanènom. Ale som èlo vek kon-

štruktivny, viem jasne po me no va�
ve ci a na zákla de to ho ko na�. A tu
sa mi ob èas sta ne, že nieèo po -
viem – a niè, ale bo to dlho tr vá
ale bo je to inak po cho pe né. Kri èa�
nezvyknem, aku rát rozmýš¾am, èi
nieke dy nezvo li� inú ré to ri ku. Ho -
ca ko, chcem prispie� k to mu, aby
areál vy ze ral lepšie, je to naozaj
krásny campus, kto rý by mal štu -
dentom poskytnú� kompletné zá -
ze mie, ur èi té este tièno, dosta tok
li te ra tú ry, podkla dov všetké ho
dru hu na štú dium a ve ¾a mož nos tí
pre aktívne využi tie vo¾né ho èa su.
Je tu atle tic ký areál, strelni ca, bo -
hu žia¾ ne funkèný ba zén…

l Areál je po tých ro koch
pre vádzky zre lý na ge ne rál ku.
Je ho sú èas�ou sú aj ob jek ty, v
kto rých sídli KEÚ PZ, ale patria
vám. Hni lé inži nierske siete, za -
te ka jú ce stre chy, rozpadnu té
ne tesnia ce okná a ne za teple né
ob jek ty, kto ré sú do slo va žrú -
tom ener gie a v prí pa de KEÚ
prestupy tepla často až zne-
možňujú zna leckú èinnos�….
ná pra va si však vy ža du je vo va -
šom prí pa de naozaj ve¾ké fi -
nanèné prostriedky. Má te ich?

Sme sa mo stat ná rozpoèto vá
orga ni zá cia, žia¾, len ope ra tívne
od stra òu je me zá va dy a ro bí me
drobnú údrž bu. Ne dáv no nám
pod vply vom vetra vy pad lo ce lé
ok no, ke by tam niekto stál, tak ho
za bi je. Ve¾mi ma mr zí prá ve ne -
funkèná pla vá reò, kto rá by inak
ma la ob rov ský po ten ci ál. Pre bie -
ha tu vý cvik, vša de, kde pozrie te,
pý ta jú za ria de nia pe nia ze na re -
konštrukciu a mo derni zá ciu. Má -
me smo lu aj v tom, že ško la je v
Bra tislavskom kra ji, náš prístup k
euro fondom je tak ve¾mi s�a že ný,
ak nie zne možne ný. Spo lu s ve -
de ním re zor tu h¾a dá me ces ty, ako
získa� prostriedky, za tia¾ však ne -
viem po ve da� niè konkrétne.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

,,Akademický senát oce òuje moje úsilie, cítim podporu“
(Pokraèovanie zo strany 1)

Psy cho vy šetre nia vo di èov
kaž dých päť ro kov?

V PO LÍ CII sme už pub li ko va -
li zmienky o kri ti ke po li cajtov a
niekto rých re zortných psy cho ló -
gov vo èi – pod¾a nich – èas tým
a termí no vo sa pre lí na jú cim
psy cho lo gic kým testom pre vo -
di èov mo to ro vých vo zi diel s
prá vom prednostnej jazdy a
„VRZ–om“. Po dlhšej disku sii,
kto rá pre bie ha la medzi od bor -
ný mi útvarmi na Pre zí diu PZ a
MV SR nám JUDr. An ton Ku -
lich, riadi te¾ Cent ra vzde lá va nia
a psy cho ló gie MV SR ozná mil,
že sa zro dil ná vrh na zjedno te -
nie le hôt na pä�roèné in ter va ly.
Istý èas však ešte po tr vá úpra -
va internej le gisla tí vy.

(er)

Ma lé za mysle nie nad krá de žou be tó no vých odliatkov sôch v Modre

Beh na dlhú tra�…
Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 12. júna 2015
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Perso nálnu prá cu v sú èasnosti
vy ko ná va jú perso nálne odde le nia
centier pod po ry v sídlach kra jov a
príslušní slu žobne nadria de ní
funkcio ná ri. Kým perso nálne od -
de  le nia ma jú vy ko ná va� rozbo ro -
vú, ana ly tickú a admi nistra tívnu
èinnos�, príslušní slu žobní funk -
cio ná ri vy ko ná va jú a zodpo ve da jú
za jej praktickú reali zá ciu.

Ne jas nos ti èi po chyb nos ti vy -
vo lá va sku toènos�, že perso nálne
odde le nia ne podlie ha jú do podria -
de nosti kraj ských riadi te ¾ov PZ
(obdobne na úrov ni okre su). Zá -
ro veò kraj ské centrá pod po ry za -
bezpe èu jú èin nos ti na úse ku per-
so nálnom, mzdo vom, eko no mic -
kom, ma te riálno–technickom, te -
le ko mu ni kaènom, informaèných
slu žieb, auto dopra vy a ïalšie pre
všetky útva ry, orga ni zá cie a za ria -
de nia v zria ïo va te¾skej pô sob -
nosti MV SR, kto ré pô so bia na te -
ri tó riu príslušné ho kra ja (t.j. popri
KR PZ a OR PZ sú to aj ob dob né
kraj ské a okresné útva ry HaZZ,
okresné úra dy, orga ni zá cie a za -
ria de nia v pô sobnosti mi nis ter stva
so sídlom ale bo dislo ká ciou na
úze mí kra ja, napr. SOŠ PZ).

Ako sme uviedli už vyššie, do
vecnej pô sobnosti kraj ských cen-
tier pod po ry sú zaèle ne né aj èin -
nos ti vy ko ná va né na krajskej
úrov ni riade nia niekdajší mi perso -
nálny mi a mzdo vý mi odbormi,
eko no mic ký mi odbormi a odbormi
te le ko mu ni ká cií a informa ti ky. Pri -
èom kraj ské riadi te¾stvá PZ sa zo
sa mo stat ných roz poè to vých orga -
ni zá cií sta li preddavko vý mi orga -
ni zá cia mi mi nis ter stva vnútra. Na-
priek to mu, že prá vo moc riadi te ¾a
KR PZ v ob las ti pri jí ma nia no vých
po li cajtov zostá va ne do tknu tá, ta -
ké to perso nálne riade nie a eko no -
mic ká „ne sa mostatnos�“ mô žu ob-
medzo va� rozho do va nie riadi te ¾a
KR PZ. Zvláš� bu de absento va�
ana ly tic ká, rozbo ro vá a hodno tia -
ca èinnos� perso nálnej prá ce pre
je ho úro veò riade nia. Priznajme,
že múdry gazda ne pus tí zo svo -
jich rúk pe nia ze ani vý ber osôb, s
kto rý mi bu de pra co va�.

Apo li tic ký?
Priznajme, že sú na to aj iné

dô vo dy. Po kia¾ mi nister nie je vo
funkcii opa ko va ne ale bo po dlhšiu
do bu, v proble ma ti ke – najmä po -
li cajnej – sa �ažko orien tu je. O
ïalšej „neapo li tickosti“ nasvedèu -
je, že mi nister vnútra vo svo jej
usta no vu jú cej pô sobnosti vy me -
nú va aj ge ne rálne ho riadi te ¾a, ria-
di te ¾a úra du mi nis ter stva, riadi te ¾a

od bo ru mi nis ter stva. Tak to mô že
vlastne vy me ni� ce lú riadia cu sú-
sta vu funkcio ná rov mi nis ter stva.
A ako to už bý va, ne zostá va len
pri zme ne pre zi den ta PZ. Ïa lej sa
me nia riadi te lia KR PZ, následne

aj riadi te lia OR PZ a nieke dy sa
me ní aj ich najbližšie pra covné
oko lie.

Po ïalších parla mentných vo¾ -
bách sa ten to ko lo toè zno va opa -
ku je. A to¾kokrát opa ko va ný ka -
riérny po stup v PZ, ale bo rešpek-
to va nie po žia da viek odbornej a
mo rálnej spô so bi losti sa ne do -
držia va jú. V pra xi da ný po stup vý-
znamne u¾ahèu je, a je vy uží va né
(èi skôr zne uží va né) usta no ve nie
zá ko na o slu žobnom po me re
príslušní kov PZ pod¾a § 35 ods. 2,
pod¾a kto ré ho mô že mi nister pre -
vies� ale bo pre lo ži� po li caj ta na
inú funkciu aj bez uve de nia dô vo -
du. Po parla mentných vo¾bách ni -
ko mu nepre ká ža je ho existencia,
snáï len po li cajtom, kto rí ma jú
funkcie opusti�. V ko neènom dô-
sledku však tr pí sta bi li ta PZ, od-
bornos� a mo rálna vyspe los� na-
dria de ných.

V ja nuá ri tohto ro ku mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák v te le -
víznom pre no se vy hlá sil, že chce
sta bi li zo va� štátnu služ bu. Ako to
už bý va, na je ho vystú pe nie rea -
go val exmi nister vnútra Da ni el
Lipšic slo va mi, že Smer chce za -
be tó no va� svo jich prívržencov na
funkciách. Rieše nie je jed no du -
ché: za kotvi� do zá ko na sys tém
vý be ro vých ko na ní s tým, že vyš-
šie uve de né usta no ve nie zá ko na
bu de zru še né. Ga ranto va nie sta -
bi li ty, od bor nos ti, ga ranto va nie
ka riérne ho po stu pu, ale aj apo li -
tickosti sa mô že do cie li� je di ne vý -
be ro vým ko na ním na riadia ce po -
li cajné funkcie v rám ci orga ni -

zaèno–riadia cej hierarchickej
štruk tú ry PZ. Sta èí využi� skú se -
nosti zo Švajèiarska, Ne mecka,
Francúzska a Ve¾kej Bri tá nie.
Francúzski po li caj ti – ko le go via
ho vo ria: „Vlá dy odchádza jú a pri -
chádza jú a po lí cia zostá va. Na -
najvýš dôjde k vý me ne po li cajné -
ho pre fek ta“. V septembri ro ku
1997 po èas odbornej stá že v An -
glic ku, v grófstve Chester (úro veò
nášho bý va lé ho kra ja), bo la prvý-
krát v de ji nách Anglicka do funk-
cie vy me no va ná že na. Dô vod bol

jed no du chý: su ve rénne vyhra la
vý be ro vé ko na nie. Za ve de nie
sys té mu vý be ro vé ho ko na nia by
„pritla èi lo“ vy ko ná va� slu žobné
hodno te nia po li cajtov (prie bežné,
mi mo riadne resp. pra vi del né 5–
roèné) ove ¾a zodpo vednejšie, nie
iba v po do be nezriedka vých „slo -
ho vých cvi èe ní“.

Pre zi dent PZ a ïalší riadia ci
slu žobní funkcio ná ri, kto rých do
funkcie vy me nú va mi nister vnút-
ra, by kon èi li svo je funkèné pô so -
be nie spo lu s vlá dou. Tre ba však
h¾a da� ces ty, ako obmedzi� po è ty
týchto funkcio ná rov, kto rých vy -
me nú va mi nister vnútra.

Na le gisla tívnu úpra vu vý be ro -
vé ho ko na nia je zá sadná po žia -
davka v tom, aby ga ran to va la vý -
ber na riadia ce slu žobné funkcie
na princí pe najlepšie ho z najlep-
ších. Riadia ci slu žobní funkcio ná ri
by si ma li uve do mi�, že v žiadnom
prí pa de by ne ma li de le go va� svo -
je prá vo mo ci, zvláš� z ob las ti per-
so nálne ho riade nia, na podria de -
ných po li cajtov (napr. vypra co va -
nie slu žobných hodno te ní, vy ko -
ná va nie po ho vo rov). Tí to riadia ci
slu žobní funkcio ná ri, kto rí aj v tej-
to ob las ti de le gu jú prá vo moc, de -
le gu jú ju neoprávne ne a mu sia si
uve do mi�, že ak podria de ných po -
li cajtov ne cha jú plni� úlo hy za se -
ba, tí skôr èi neskôr na do budnú
presvedèe nie, že sú lep ší ako oni
sa mot ní.

Do funkcií najlepších
Vý be ro vé ko na nie má ešte je -

den zá sadný vý znam v tom, že
po má ha vybra� na riadia ce funk-
cie najlepších. Mô že me to vy jadri�
nasle dovne: „Múdry èlo vek sa ob -
klo pu je múdry mi ¾uïmi a má z to -
ho úži tok orga ni zá cia i on sám“.
Me nej zdat ný riadia ci pra cov ník
sa ob klo pu je ¾uïmi, kto rí by ho
nepresko èi li a ne nahra di li vo funk-
cii. Nie je dob rou vi zit kou pre ria-
dia ce ho pra cov ní ka len formálna
au to ri ta. Podria de ní sú zvláš� cit li -
ví a vy ža du jú rovna ký a spra vodli -
vý prístup. Len z èest ných a od-
borne zdatných po li cajtov bu de -
me ma� prí nos pre zvy šo va nie do -
sa ho va nia úèin nos ti vý ko nu po li -
cajnej èin nos ti. Po li caj ti a ich
nadria de ní by sa ma li riadi� zá sa -
dou: „Èestne ži�, ni ko mu neubli žo -
va� a kaž dé mu prizna� to, èo mu
patrí“. V po li cajnej deonto ló gii by
sa ma li riadi� zá sa dou: „Viac zmô -
žu dob ré mra vy, ako dob ré zá ko -
ny“. Najmä absolventom Aka dé -
mie PZ by ma la by� zná ma (aj
osvo je ná) pro ble ma ti ka po li cajnej
deonto ló gie. Je za rá ža jú ce, èo

všetko podria de ní po li caj ti nieke -
dy strpia, zostá va jú ti cho a mlè ky
zná ša jú tzv. riadia ce „po stu py“
nadria de ných. Èím viac nezmy -
selných a èa so vo ná roè ných po -
rád, pre jedná va nie pseu doproblé -
mov a po dob ná „nadprá ca“ odvá-
dza od rieše nia sku toèných prob -
lé mov, ubí ja ini cia tí vu a ak ti vi tu,
otu pu je po zornos� a z po li cajtov
sa stá va jú po sluš ní „pri ky vo va te -
lia“ tohto tzv. riade nia. Je den nad -
ria de ný, kto rý po ží va len formálnu
au to ri tu získa nú usta no ve ním do
riadia cej funkcie, svo je ná zo ry zá -
sadne pre sadzo val argu men tom:
„Tak sme to ro bi li v …“. Je den z
bý va lých ko le gov ešte za bý va lé -
ho re ži mu ho vo ril: „Bo jím sa ne -
schop ných ¾u dí, le bo tí sú schop ní
všetké ho“. Ak sa ta ká to oso ba
ocit ne na riadia cej funkcii, zrejme
si ani neuve do mu je svo ju zodpo -
vednos�. Prí bu zenstvo, kra jan -
stvo, sponzorstvo, uprednost òo -
va nie vïaèných, špe ku la tívne pri-
spô so bo va nie sa no vým garni tú -
ram po parla mentných vo¾bách, to
všetko by vy lú èi lo (ale bo as poò
vý znam nou mierou obmedzi lo)
vý be ro vé ko na nie.

Obchádza nie?
Aj keï vý kon po li cajných èin -

nos tí riadi, usmeròu je a kont ro lu je
Pre zí dium PZ, do perso nálnej
prá ce a jej riade nia zrejme zá -
sadne ne za sa hu je. Svedèí o tom
najmä po stup, keï sa na štá be
KR PZ pre jedná va li sprá vy o per-
so nálnom riade ní a perso nálnej
prá ci v rám ci KR PZ. Úèast ník štá -
bu za Pre zí dium PZ zá sadne tieto
sprá vy dá val po sudzo va� SPSÈ a
OÚ MV SR a pre zen to val ich pí -
somne vy pra co va né sta no vis ko.
Sys tém jed nej a jednotnej perso -
na listi ky riade nej z MV SR zrejme
pre durèil aj da ný sys tém jej riade -
nia. Už vyššie bo lo na zna èe né, že
pre ne se ním perso nálne ho riade -
nia a najmä perso nálnej prá ce na
perso nálne odde le nia kraj ských
centier pod po ry do chádza k ur èi -
té mu obchádza niu riadi te ¾ov KR
PZ (OR PZ). Vyvstá va otáz ka,
ako v ce lom systé me riade nia KR
PZ (OR PZ) bu de vy vá že ná rov -
no vá ha ce lé ho sys té mu riade nia
KR PZ. Vzni ká ne bezpe èenstvo,
že mô žu by� na ru še né komplexné
informaèné väzby, mô žu by� ne -
úpl né, èi inak trpia ce informaèným
šu mom. Ïalším dô vo dom vyššie
uve de ných zmien zrejme sú aj dô -
vo dy ze fektívne nia èin nos ti (úspo -
ry eko no mic ké a fi nanèné) pri za -
bezpe èo va ní týchto podporných
èin nos tí, ako sa ozna èu jú v no -
vom po òa tí. Je už otázny sa mot ný
ná zov, ozna èe nie – podporné èin -
nos ti èi centrá pod po ry. Teória ria-
de nia najmä na zákla de zovšeo -
becne nia pra xe po ža du je, aby ná -
zov orga ni zá cie a jej orga ni zaèná
štruktú ra èo najlepšie vy sti ho va la
posla nie, funkcie a úlo hy, kto ré
má plni�.

V ne dávnej mi nu los ti tieto, v
sú èasnosti ozna èo va né ako cent-
rá pod po ry, bo li ozna èo va né ako
útva ry funkèné. Tieto tzv. funkèné
útva ry utvá ra li perso nálne a ma te -
riálne podmienky pre riadne za -
bezpe èe nie vý ko nu. A riadia ci po -
li cajný funkcio nár (riadi te¾ KR PZ,
OR PZ) mo hol okamži te a so zna -
los�ou ve ci reago va� na potre by

týchto útva rov slu žieb. Bez vhod -
ných perso nálno–osobnostných a
ma te riálnych podmie nok ne mô že
bezproblé mo vo fungo va� ani ro di -
na, ani orga ni zá cia, ani štát. Pre -
va lencia šetre nia a eko no mic ká
efektívnos� ne mô žu nahra di� prá -
cu s ¾udský mi zdrojmi a ich po -
tenciá lom. S ¾uïmi, od kto rých zá -
le ží plne nie úloh Po li cajné ho zbo -
ru.

Skú se nosti, a nielen mo je,
presviedèa jú, že Aka dé mia PZ v
Bra tisla ve má dosta toèný ve -
decký po ten ci ál, aby v rám ci ap li -
ko va né ho výsku mu najmä me tó -
dou ve decké ho ex pe ri men tu ove -
ri la funkènos� no vo za vádza ných
prvkov riade nia orga ni zá cie ešte
pred ich za ve de ním do pra xe. Na-
príklad aj to, ako bu de fungo va�
no vý sys tém perso nálne ho riade -
nia a perso nálnej prá ce prostred-
níctvom perso nálnych odde le ní
kraj ských centier pod po ry.

V de cembri 1999 sme pri ná-
všte ve francúzskych po li cajtov o.
i. po rov ná va li po è ty po li cajtov na
100 000 oby va te ¾ov u nich a na
Slo ven sku. Po è ty po li cajtov (plus
žandá rov) vo Francúzsku bo li tak-
mer to tož né. Po kia¾ Francúzsko
po è ty ne na vý ši lo, Slo ven sko ich
zrejme presko èi lo. Mo derná po lí -
cia pro blé my bez peè nos ti osôb a
ma jet ku však ne rie ši len na vy šo -
va ním poètov po li cajtov. Sú to
pre dovšetkým opatre nia riadia co–
orga ni zaèné, štruktu rálne s úèin -
ným využí va ním tech nic kých pro-
striedkov a systé mov. Opo me nú�
ne mož no ani opatre nia sú èin -
nostné vo vzá jomných vz�a hoch a
pô so be niach ostat ných ozbro je -
ných zbo rov. Perso nálna prá ca a
perso nálne riade nie ne mô že opo -
mí na� ani otáz ky psy cho hy gie ny
(vlastnej a podria de ných) a vys -
po ra dú va nia sa a pre ko ná va nia
prie mernosti. Vytvá ra� na pra co -
visku po zi tívnu klí mu, žiadú ci ži -
vot ný štýl, osvo jo va nie èa su na
prá cu, od dy chu a re la xá cie. Od-
mietnu� ne mennos� ve ci, disku to -
va� o problé moch, pri púš�a� kri ti ku
a otvo re nos� vy jadro va nia ná zo -
rov (De mokra cia, to je disku sia.
T.G. Ma sa ryk). Stagná cia v dneš-
nom sve te je ústup z po zí cií a po -
tom sa netre ba di vi�, že vás
nahra dia (aj vo funkciách) „ino va -
tívni kon ku ren ti“. Uve dom si, že
ak uro bíš chy bu, a nepriznáš si ju,
uro bíš ïalšiu.

JUDr. Jo zef Dieneš, CSc.

Nieko¾ko pozná mok k perso nálnej prá ci v Po li cajnom zbo re
Po li cajný zbor, ale aj ostatné bezpeènostné zbo ry a ar má -
da sú apo li tic ké, as poò formálne. Dôslednejšie apo li tic ké
však bo li za prvej Èeskoslo venskej re pub li ky, ke dy ich
príslušní ci ne ma li ani vo lebné prá vo. V sú èasnosti je PZ
zvláš� spá ja ný (aj vo ve rejnej mienke) s exe ku tí vou, najmä
s vlá dou. Vlá da vypra cú va bezpeè nostnú po li ti ku a na jej
reali zá ciu má svojho mi nis tra a štátnych ta jomní kov. Tí to
sú spra vidla z po li tickej stra ny, kto rá vyhra la vo¾by a sfor-
mo va la vlá du. Pre zi den ta PZ vy me nú va do funkcie mi -
nister vnútra. Tre ba pri pusti�, že aj keï funkcia pre zi den-
ta PZ nie je „vý sostne“ po li tic kou funkciou, je tam zrejmý
po li tic ký „ru ko pis“ a, na viac, Po li cajný zbor je podria de ný
mi nis tro vi vnútra. Zdô vodòu je sa to aj tým, že mi nister
mu sí ma� svo jich ¾u dí, kto rým mô že dô ve ro va� a tí to bu dú
plni� pro gra mo vé vyhlá se nie vlá dy v ob las ti bezpeè -
nostnej po li ti ky vlá dy.

Pre mi lovní kov
triatlo nu 

Športo vý klub po lí cie Mar tin
v spo lu prá ci s UNI TOP SR
uspo ria da dòa 18. jú la 2015 v
rám ci triatlo nu Ora va man, M–
SR PZ v triatlo ne pre rok 2015.
Sú �a ži� sa bu de na obje moch 1
km plá va nie, 37 km cyk lis ti ka a
14 km beh v ka te gó riách mu ži a
že ny bez rozdie lu ve ku. Uzá -
vierka prihlá šok je 31. má ja
2015, prihlášky za sie lajte na 
e-mail: jan.ho li ga @minv.sk

npor. Mgr. Ján Ho li ga, 
OR PZ Mar tin



Kú pe¾no–lieèebný ústav Druž -
ba za èal posky to va� kú pe¾nú
lieèbu pre po li cajtov a pra covní -
kov mi nis ter stva vnútra dòom 1.
9. 1978. Svo je služ by po sky to val
po li cajtom v pô sobnosti ce lej bý -
va lej ÈSSR a taktiež zahra nièným
po li cajtom z Po¾ska, Ma ïar ska a
Ne meckej de mo kra tickej re pub li -
ky.

Prvým po li cajtom, kto rý bol v
na šom ústa ve odlie èe ný, bol pán
An ton Jamriška, kto rý nastú pil na
kú pe¾nú lieèbu 5.9.1978. Do
dneš né ho dòa je na šim klien tom.

Zria ïo va cou lis ti nou è.p.: SH–
776–28/6–1996 zo dòa 1.1.1997
je ústav prís pevko vá orga ni zá cia
Mi nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky, zria de ná na do bu neurèi -
tú. Ako štátna príspevko vá orga ni -
zá cia mi nis ter stva je práv nic ká
oso ba, kto rá hospo dá ri pod¾a
vlastné ho roz poè tu, schvá le né ho
zria ïo va te ¾om a svo je príjmy vy-
uží va na fi nanco va nie vlastnej
èin nos ti.

Pro fe sio nálny tím le ká rov,
zdra votníckych za mestnancov a
pre vádzko vých za mestnancov
po s ky tu je zdra votnú sta rostli vos�
for mou kú pe¾nej sta rost li vos ti a
lieèebno–pre ventívnej re ha bi li tá -
cie príslušní kom PZ,  re kondiè -
ných po by tov príslušní kom Ha siè -
ské ho a zá chran né ho zbo ru. V
rám ci vo¾ných ka pa cít vy ko ná va -
me tú to èinnos� pre poistencov
zdra votných pois�ovní a pre iné
práv nic ké a fy zic ké oso by.

Uve de nú zdra votnú sta rostli -

vos� DRUŽ BA po sky tu je na zákla -
de no vé ho rozhodnu tia Štátnej
kú pe¾nej ko mi sie Mi nis ter stva
zdra votníctva Slo venskej re -
pub li ky, kto ré na do budlo prá -
voplatnos� dòom 30.1.2008.
Roz hod nu tím bo lo vy da né po -
vo le nie na pre vádzko va nie kú -
pe¾nej lieèebne v zdra -
votníckom za ria de ní Kú pe¾no–
lieèebný ústav MV SR v
Barde jovských Kú pe ¾och s vy -
uži tím prí rodnej lieèi vej vo dy.

V Barde jovských Kú pe ¾och
je osem je di neè ných mi ne -
rálnych pra me òov, kto ré svo -
jim zlo že ním patria k najvýz-
namnejším v Euró pe. Využí va -
jú sa na pit né kú ry, inha lá cie,
výpla chy horných dý cha cích
ciest a na mi ne rálny kú pe¾. Na
zákla de od bor ných balneo lo -
gických po sudkov prí rodná
lieèi vá vo da je hydrouhli èi ta no vá,
chlo ri do vá, sodná, že le zi tá, uhli èi -
tá, stu de ná, hy po to nická.

Zákla dom na šej lieèby je využi -
tie uve de ných prí rodných mi ne -
rálnych vôd, kli ma tické ho prostre -
dia, kto ré spo lu s diéto te ra piou,
fy zi kálnou lieèbou a balneo lo -
gický mi pro ce dú ra mi prispie va jú k
pri navrá te niu zdra via po li cajtom,
kto rí vy ko ná va jú ná roènú prá cu z
h¾a diska psy chic ké ho a fy zic ké ho
za �a že nia.

Stre so vé si tuá cie spô so bu jú
napr. trá via ce �ažkosti, vy so ký
krvný tlak, cuk rov ku a prá ve na
tieto ocho re nia sa náš lieèebný
ústav za me ria va. Na zákla de

rozhodnu tia Štátnej kú pe¾nej ko -
mi sie Mi nis ter stva zdra votníctva
Slo venskej re pub li ky lieèi me na-
sle dovné indi ká cie:

– onko lo gické cho ro by
– cho ro by obe ho vé ho ústro -

jenstva

– cho ro by trá via ce ho ústro -
jenstva,

– cho ro by z po ru chy látko vej
vý me ny a žliaz s vnú tornou sekré -
ciou,

– ne tu berku lózne cho ro by dý -
cha cích ciest ,

– cho ro by obli èiek a mo èo vých
ciest

– niekto ré cho ro by z po vo la nia.
Ústav má za ve de ný a použí va

sys tém ma na žérstva kva li ty v sú -
la de s európskou nor mou EN ISO
9001:2008 pre èin nos ti posky to -
va nie ústavnej a ambu lantnej kú -
pe¾nej sta rost li vos ti a všeo becnej
ambu lantnej sta rost li vos ti.

Pod jed nou stre chou po sky tu -
je me lieèebné, stra  vo va cie a uby -
to va cie služ by.

Po prí cho de do nášho ústa vu
po li cajt ab sol vu je vstupnú le kár -

sku prehliadku. Le kár predpi su je
diétu a lieèebné pro ce dú ry so za -
me ra ním na konkrétne ocho re nie.

Kaž dá pro ce dú ra je po sky to -
va ná pod¾a lieèeb ných a ošetro -
va te¾ských štandardov pria mo v
ústa ve. Lieèebné odde le nie je vy -

ba ve né zdra votníckou tech ni kou
vo do lieèby, elektro lieè by, teplo -
lieèby, inha laènej lieèby, svetlo -
lieèby, ply no vý mi injekcia mi, su -
chým uhli èi tým kú pe ¾om, prís tro jo -
vou lymfo ma sá žou a oxy ge no te -
ra piou. Po dá va me reflexné a kla -
sic ké ma sá že, lymfo ma sá že a in-
di vi duálnu re ha bi li tá ciu. V lie èeb ni
je nepretrži te po li cajtom k dispo zí -
cii vy ba ve ná te locvièòa a fínska
sauna.

Lieèebný ba zén a wellness po -
sky tu je me v Barde jovských Kú pe -
¾och, a.s. Pit ná kú ra je po dá va ná
na ko lo ná de v areá li Barde jov -
ských Kú pe ¾ov.

Kva li fi ko va ný zdra votnícky
per so nál po sky tu je nepretrži tú le -
kársku sta rostli vos� a ošetro va -
te¾skú sta rostli vos�. Dô le ži tou for -
mou lieèby je aj diéto te ra pia, kto-

rú po sky tu je me 15 druhmi diét,
kaž dé mu kli en to vi na zákla de roz-
hodnu tia le ká ra.

Uby to va nie po sky tu je me v
dvo jposte ¾o vých izbách, siedmich
apartmá noch a v  jedno poste ¾o -
vých izbách. Na kaž dej izbe je sa -

mo stat né WC, spr cha, umý -
vadlo, te le ví zor, chlad niè ka,
te le fón a rá dio.

V ústa ve je za bez pe èe ný
prístup na internet. V spo lo -
èenskej miestnosti je zria de -
ný bu fet na ma lé obèerstve -
nie.

V areá li ústa vu po sky tu je -
me bez plat né parko va nie.

Po li caj ti v areá li Barde -
jovských Kú pe ¾ov mô žu vy-
uži� nasle dovné služ by:

Vonkajšie kú pa lisko, te ni -
so vé kurty, bowling, ki no,
mô žu navští vi� Ša rišské mú -
zeum èi skan zen ¾u do vej ar-
chi tektú ry ale bo sa popre -
chádza� po le so parku a kys lí -
ko vej drá he. V areá li Bar de -
jovských Kú pe ¾ov sú po èas
letnej se zó ny or ga ni zo va né

let né kultúrne dni, kto ré spestria
váš po byt.

Najvýznamnejšou kultúrnou
pa miatkou je go ticko–re ne sanèné
mesto Barde jov, oce ne né ce nou
UNESCA za zá chra nu kultúrnych
pa mia tok. V blíz kos ti Barde jov -
ských Kú pe ¾ov je zná my Zbo -
rovský hrad, agro tu risti ka sa po -
nú ka na Slneènom ma je ri, ly -
žiarske vle ky sú v Nižnej Po lianke
a na Re ge tovke.

Po dlho roèných skú se nostiach
mô že me potvrdi�, že kú pe¾ná sta -
rostli vos� po nú ka ná v na šom
ústa ve má priazni vý vplyv na
zdra votný stav po li cajtov. Po èas
po by tu si po li caj ti oddýchnu a zre -
ge ne ru jú svo je fy zic ké a psy chic -
ké si ly, o èom svedèí spo kojnos�
na šich klientov, kto rí sa k nám ra-
di vra ca jú.

Predsta vu je me na še kú pe¾no – lieèebné ústavy
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Skvost nášho východu: Bardejovské Kúpele
Na se ve ro vý chodnom Slo ven sku, v najse vernejšej èasti
Ša ri ša v ti chom a prí jemnom prostre dí Barde jovských Kú -
pe ¾ov sa na chádza Kú pe¾no–lieèebný ústav MV SR Druž -
ba.

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba

Dòa 17. aprí la 2015 sa èle no -
via KPH Lu èe nec vo svo jich do -
bo vých uni for mách a na mo to ro -
vých vo zidlách vo farbách bý va lej
Ve rejnej bez peè nos ti zn. LA DA
2001, 2102, 2103 a Tat ra 613, zú -
èast ni li zaují ma vej akcie pod ná-
zvom „VZNIK A VÝ VOJ PO LÍ -
CIE“, kto rá sa ko na la v histo ric -
kom prostre dí na nádvo rí Plum -
lovské ho zám ku v meste Plumlov
v Èe chách.

Na tejto akcii, kto rú orga ni zo -
va lo zdru že nie „Po ho to vost ní
útvar Ve øejnej bez peè nos ti“ na èe -
le s pá nom Ro ma nom Nezhy bom
a gesciu nad po du ja tím mal mi -
nister vnútra ÈR Mi lan Cho va nec.
Okrem èle nov KPH Lu èe nec sa v
Plumlo ve stretli mno hí nad šen ci
po li cajnej histó rie z Èes ka, ale aj
Slo ven s ka.

Návštevní ci si moh li prezrie�
do bo vé uni for my, kto ré bo li po uží -
va né na úze mí bý va lej Èeskoslo -
venskej re pub li ky od ro ku 1918 až
po sú èasnos�, v inte rié ri zám ku
bo lo otvo re ná pú ta vá expo zí cia s
do bo vý mi re likvia mi, ma jú ci mi
vz�ah k bezpeènostnej službe.

Nádvo rie zám ku bo lo zaplne né

do bo vý mi vo zidla mi, a to nielen
vo farbách bezpeènostných slu -
žieb, ale aj v ci vilnom a vo -
jenskom pre ve de ní. Medzi „ra rit -
ky“ urèi te patril ame ric ký po li cajný
voz 30. ro kov mi nu lé ho sto ro èia.

Pro gram, kto rý or ga ni zá tor pri -
pra vil ve¾mi citli vo všetkým zú -

èast ne ným, dá val jednoznaènú
odpo veï, že po du ja tie bo lo prip -
ra ve né s lás kou a vy so kou pro fe -
sio na li tou orga ni zá to rov.

V zá ve re si úèast ní ci moh li pre-
zrie� ukážky z do bo vých filmov,
kde bo li stvárne né po sta vy zo
zná mych èes kých trhá kov, a tak

nám bo lo dopria te vi die� prí chod
ma jo ra Ze ma na na je ho pr vé slu -
žobné pô so bisko, ale bo ïalšie
ve¾mi zaují ma vé a èas to aj ko mic -
ké èi tra gi ko mic ké scén ky, ako na-
príklad prí beh mu ža s ko že nou
braš nou, kto rý ne mô že prejs�,
pre to že „úlo ha zne la jasne“ – z

úspešné ho fil mu „Pe líšky“, ale bo
ïalšie po li cajné scén ky z nie me -
nej zná mych ce lo ve èerných fil-
mov mi nu lé ho sto ro èia „Vrch ní pr-
chni“, „Dív ka na koš tì ti“, „Co pak
je to za vo já ka“.

Klub po li cajnej histó rie, Lu èe nec

„Vznik a vý voj po lí cie“ na Plumlovskom zám ku v Èeskej re publi ke
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l Pán pre zi dent, pre väèši nu
¾u dí aj u nás bol asi zisk zla ta
šo kom. Priznám sa, ani ja som
ne ve del, že Slo ven sko má po li -
cajný ho ke jo vý tím…

Veï sme ho ke jo vý tím ani ne -

ma li! V mi nu lých ro koch bo lo nie-
ko¾ko po ku sov utvo ri� ho ke jo vý
tím z po li cajtov, ale ako si to ne vy -
šlo. Vla ni som bol na jed nom
športo vom po du ja tí v Ku vajte, kde
som sa stre tol s èes kým ko le gom
a rozprá va li sme sa o ho ke ji. Pri-
znám sa, myšlienka ko neène
utvo ri� po li cajné ho ke jo vé muž -
stvo aj na Slo ven sku ma ve¾mi
oslo vi la – mož no aj pre to, že sám
ešte hrám ho kej. Pre ro ko val som
myšlienku s ko le ga mi na odbo re
vý cvi ku PPZ. Zástupca riadi te ¾a
tohto od bo ru pán Barna je rovna -
ko ve¾ký priazni vec ho ke ja, za èal
te da h¾a da� po útva roch na Slo -
ven sku hrá èov, kto rí by pri chádza -
li do úva hy. Na pí sal som pá no vi
po li cajné mu pre zi den to vi, že by
sme chce li pre li be recký šam pio -
nát v ro ku 2015 posta vi� slo ven -
ský po li cajný tím. Pán pre zi dent
ge ne rál Gašpar tú to myšlienku
podpo ril, ve¾mi nám po mo hol aj
riadi te¾ kance lá rie pre zi den ta PZ
pán Be òo. Na po kon sme na
sklon ku lanské ho ro ka ma li zosta -
vu va ri 35 po tenciálnych hrá èov.
Akú si základòu sme si utvo ri li v
Trenèí ne na Gá bo rí ko vom šta dió -
ne, pr vý tré ning sme ma li až 4.
de cembra 2014. Pr vý prípravný
zá pas sme v ja nuá ri zohra li ta -
kisto v Trenèí ne s miestny mi ju -
niormi. Po prvej tre ti ne sme pre-
hrá va li 4:0, ale na ko niec sme
vyhra li 7:5, èo mla dých dos� roz la -
di lo. Vo februá ri sme hra li s muž-
stvom HaZZ, vyhra li sme. V marci
sme bo li v èeskom Trutno ve na
prvom tur na ji, skon èi li sme tre tí.
Pa ra dox, ma ïarskú repre zentá -
ciu sme tam na bi li 26:1, pri tom to
bol vlastne náš úplne pr vý medzi -
ná rodný zá pas. Ale s Èechmi sme
prehra li 6:1, aj s mužstvom Trut -
no va, kto ré však hrá prvú èeskú li -
gu. Po návra te som dospel k ná -
zo ru, že muž stvo ešte mu sí me
po silni�, ak chce me uspie�, na šli

sme ešte piatich dob rých hrá èov a
tak sa de fi ni tívna sú piska
skomple ti zo va la. Väèši na z nich
ešte hrá va li go vý ho kej na rôznej
úrov ni. V prvom ra de chcem pre to
po ïa ko va� ve de niu Pre zí dia PZ i

kraj ským riadi te ¾om PZ, že hrá -
èom utvo ri li podmienky a uvo¾òo -
va li ich na na še tré ningy i na zá -
pa sy.

l Ako sa k muž stvu do stal
Zde no Cí ger?

Zde no Cí ger ve die Aka dé miu
mlá de že, v rám ci pre vencie kri mi -
na li ty je ho èinnos� pod po ru je aj

na še mi nis ter stvo. Úèas� pá na Cí -
ge ra v prípra ve sme ve¾mi uví ta li,
pre to že je to ve¾ká ho ke jo vá
osobnos�, má pri rodze ný rešpekt,
vo èi chlapcom sa však sprá val
ve¾mi ne nú te ne, pria te¾sky, a
ve¾mi nám po mo hol najmä svo ji mi

tak tic ký mi ra da mi a skú se nos�a mi
v prípra ve i po èas šam pio ná tu.

l Pripra vi� na sve to vý šam -
pio nát ce lý man šaft hrá èov aj s
¾uïmi oko lo nich nie je orga ni -
zaène ani fi nanène niè jed no du -
ché…

Ce lú orga ni zá ciu za bez pe èo -
val UNI TOP s pod po rou sponzo -
rov. V mno hom nám ve¾mi po -
moh la napríklad aj na ša Ne mocni -
ca svä té ho Mi cha la. Ale pripra vi�
muž stvo v ta kom krátkom èa se na

po du ja tie sve to vé ho vý zna mu na-
ozaj ne bo lo jed no du ché.

l Tak že poïme už pria mo do
Li berca…

Na šampio ná te sa zú èast ni lo
de sa� mužstiev. Dva švajèiarske
tí my, je den z nich ako úra du jú ci ví -

�az. Okrem Švajèia rov prišli Ka na -
ïa nia, Ame ri èa nia, Nemci, Ra kú -
ša nia, Èe si, Ru si, Slo vin ci a my.
Pr vý zá pas sme hra li prá ve so
švajèiarsky mi obhajca mi ti tu lu a
vyhra li sme 4:2.

l To asi vzbu di lo po -
zornos�…

Áno, dovte dy nás nikto ne po -
znal, na šampio ná te sme bo li pr vý
raz a hneï vý hra nad úra du jú cim
šampió nom… Pre ostat ných
úèastní kov to bol šok. Hra lo sa v
dvoch lo so va ných sku pi nách, my
sme ma li zho dou okol nos tí sú pe -
rov zo všetkých po ne mecky ho -
vo ria cich kra jín. Po èas ce lé ho tur-
na ja sme však neprehra li s ni kým.
Dru hý švajèiarsky tím sme na bi li
12:1, Nemcov 11:0 a Ra kú ša nov

5:2. V se mi fi ná le sme po ra zi li Èe -
chov 6:0 a fi ná le s Rusmi bo lo
priam nesku toèné, v riadnom hra -
com èa se sme do tiahli na re mí zu.
Ce lá ha la nám aplau do va la,

vyhra li sme až po nieko¾kých ner -
vydrá sa jú cich sé riách sa mo stat -
ných ná jazdov. Návštevnos� v ha -
le bo la na všetkých zá pa soch
ve¾mi sluš ná, podpo ri� nás pri šiel
aj vi ce pre zi dent PZ pán Ábel aj s
riadi te ¾om kance lá rie pre zi den ta
pá nom Be òom. Šampio ná tom na-
ozaj žil ce lý Li be rec. Po du ja tie bo -
lo vý borne za bez pe èe né, s dob -
rou pro pa gá ciou, všetko fun go va -
lo na jed not ku. Po návra te nám
po gra tu lo val aj mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák, všetkých hrá èov
oce nil. Ce lý šam pio nát bol naozaj
skve lým zá žitkom, som ve¾mi rád,
že na ši po li caj ti hneï na pr vý raz
dosiahli ta ký to ob rov ský úspech.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Senzaèný úspech v silnej medzi ná rodnej konku rencii
V dòoch 13. až 19. aprí la 2015 sa v Li ber ci ko nal Sve to vý
po hár po li cajtov v ¾a do vom ho ke ji. Tur naj sa or ga ni zu je
pod zá šti tou Sve to vej po li cajnej športo vej únie (USIP)
kaž dý dru hý rok. Vô bec po pr vý raz sa tu predsta vi li aj
slo venskí ho ke jisti pod hla viè kou MV SR a PZ. A hneï pri -
viezli do Bra ti sla vy zla to! Re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o
priblí že nie tohto zá po le nia pre zi den ta UNI TOP–u plk. Ing.
Sta ni sla va Zá torské ho.

Prezident UNITOP-u a minister vnútra: Pohár je náš!

Na ši po li cajní ho ke jisti na sve to vom po há ri v Li ber ci: prišli prvýkrát a hneï pre zla to!

Na ši ho ke jisti v Li ber ci:
Ve de nie družst va
plk. Ing. Sta ni slav Zá torský – ve dú ci vý pra vy, 
pre zi dent UNI TOP SR
plk. Mgr. Mi loš Barna – ve dú ci družst va, OV P PZ
kpt. Ing. Ja ro slav Ma te jov – tré ner, OKP Le vi ce
mjr. JUDr. Mar tin Smolka – asis tent tré ne ra, 
PPU OPP KR PZ Tren èín
Útok
1.)Ma rek Gatt – PMJ OPP KR PZ Pre šov
2.)Mi chal Ko váè – OOPZ Prie vidza
3.)Pe ter Va silko – NA KA PPZ Nit ra
4.)Ma rek Tkáè – OR PZ Ko ši ce
5.)Ró bert Franc – OO PZ Ko ši ce
6.)Patrik Bo sák – OO PZ To po¾èa ny
7.)Mi lan Mo ko šák – ODI Ži li na
8.)¼u bo mír Plandor – OO PZ Hri òo vá 
9.)Ši mon Vy sta vil – OOO PPZ
10.)Ma rian Tvrdoò – OO PZ Ve¾ké Zá lu žie 
Obra na
1.)Mar tin Sú der – OO PZ Prie vidza
2.)Ján Tu ran – ODI OR PZ Zvo len
3.)Vla di mír Sa bol – OO PZ Pre šov
4.)Ma túš Bogdaò – OO PZ Li pa ny
5.)Ján Ku rej – OO PZ Mo èe nok
6.)Vlas ti mil Ka la fut – OO PZ Dubni ca nad Vá hom
7.)Ju raj Varga – OŽP No vé Zám ky
Branká ri
1.)Pe ter Hri èi na – ODI Ži li na
2.)Ma rek Ta lár – OO PZ Prie vidza

Športo vý klub Po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce má na svo jom
konte ïalší cen ný úspech. Po sta -
ra la sa oň repre zen -
tantka Slo ven s ka v
kickbo xe Ve ro ni ka Pet -
rí  ko vá, zve renky òa tré -
ne ra Pet ra Bonka.

Ko šická ro dáèka
zví �a zi la v bo ji o ti tul
pro fe sio nálnej Majster-
ky Euró py v štý le „full
contact“ – 54,1 kg. Sú -
boj o opa sok európskej šam pión -
ky medzi Ta liankou Spa no vou a
na šou Ve ro ni kou bol jedným z
hlavných zá pa sov rím ske ho ga -
la ve èe ra ko na né ho 12. aprí la
2015 pod názvom „In ter na tio nal
Fight“ a bol vy pí sa ný na osem
dvojmi nú to vých kôl. Ve ro ni ka
ma la na najdô le ži tejší zá pas svo -
jej ka rié ry štvortýžd òo vú prípra -
vu, èo bo lo dosta èu jú ce.

Pod¾a slov klu bo vé ho tré ne ra
Pet ra Bonka je Ve ro ni ka skrom -
ná, pria te¾ská a cie¾a ve do má
sleè na s úsme vom na tvá ri. Ako -
náhle vstú pi do rin gu po dá va sú-
stre de né a ma xi málne vý ko ny. Je
mi mo riadne odol ná a �a ží z vý -
bornej kondiènej pripra ve nos ti.

Má lokto rá sú perka jej v rin gu vy -
dr ží odo lá va�, pre to mno ho zá pa -
sov kon èí pred èa so vým li mi tom.

Keïže tré nu je od
ro ku 2006 má za se bou
nieko¾ko úspe chov na
do má cej i medzi ná -
rodnej scé ne. „Ti ger“,
ako ju v do má com klu -
be pre zý va jú, si svo ji mi
ne kompro misný mi
údermi bu du je rešpekt
aj u sve to vej kick bo -

xerskej eli ty. Je hrdou no si te¾kou
ti tu lu pro fe sio nálnej majsterky
sve ta WA KO PRO na 7 kôl v
po¾skej Varša ve v ro ku 2010, kde
bo jo va la ako je di ná Slo ven s ka v
histó rii.

Zú èast ni la sa olym piá dy bo jo -
vých športov World Combat Ga -
mes 2013 v ruskom Petro hra de,
kde postú pi lo osem najlepších
pre te ká rok sve ta. Ob rov ským
úspe chom bol aj zisk strie bornej
me dai ly z Majstrovstiev sve ta se -
nio rov v tu reckej Anta lyi v ro ku
2013, vïa ka èo mu sa Ve ro ni ka
sta la na júspešnejšou èlen kou
na šej repre zentaènej vý p ra vy.

Ja na Ra ba ti no vá, 
ŠO SOŠ PZ Ko ši ce

Ïalší cen ný úspech v kickbo xe
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V po lo vi ci de vä�de sia tych ro -
kov, ako sám uvádza, rozho dol sa
ve decky spra co va� po znat ky o
zna leckom po sudzo va ní pá cha te -
¾ov vrážd. Granto vú úlo hu na tú to
té mu riešil s tí mom ko le gov:
„Spra co va li sme 176 zna lec kých
po sudkov na pá cha te ¾ov vrážd z
ro kov 1979 až 1997. Vy bra né vý -
sled ky som pub li ko val v dvoch
mo nogra fiách: Extrémna agre sia
I. Fo renzná psy cho ló gia vraž dy
(1999, 2. vy da nie 2012) a v spo -
luau torstve s Vla di mí rom No vot -
ným Extrémna agre sia II. Fo -
renzná psy chiatria vraž dy (2012).
Mno hé skú se nosti som po užil aj
na ilustro va nie vy so koškolskej
uèeb ni ce Fo renzná psy cho ló gia,
kto rá v ro ku 2013 vy šla už v tre -
�om vy da ní. Aj na ïa lej „zbie ram
vra hov“ cez svo je zna lec ké po -
sud ky a najnovšie tren dy dá vam
výskumne spra cú va� na šim štu -
dentom v diplo mo vých prá cach.“

Ne dáv no pro fe so ro vi He re ti ko -
vi vy šla kni ha v ko merènom vy da -
va te¾stve s jed no du chým názvom
ZLO. Po sé rii od bor ných publi ká -
cií pro fe sor He re tik vy dal kni hu
„pre laikov“. Po nú ka v nej svo je

spo mienky na kri mi nálne prí pa dy,
na objasne ní kto rých spo lu pra co -
val, ne chý ba jú však ani ka pi to ly,

pribli žu jú ce ve rejnosti zá ku tia fo -
renznej psy cho ló gie. Sám v úvo -
de knižky konšta tu je, že „spo -
mienky má èlo vek pí sa� vte dy, keï
už má na èo spo mí na� a ešte si
nieèo pa mä tá…“ Re dakcia PO LÍ -
CIA po žia da la pro fe so ra He re ti ka
o roz ho vor.

l Pán pro fe sor, pri svo jej

zna leckej prá ci ste sa de sa�ro -
èia stre tá va li aj s príslušníkmi
Po li cajné ho zbo ru. Ako vní ma -
te po li cajtov oèa mi psy cho ló -
ga?

Najèastejšie som pri chádzal do
kon tak tu s vy šetro va te¾mi ná silnej
kri mi na li ty, po znal som dobre 
napr. prostre die tzv. mordparty z
bu do vy „U dvoch le vov“. Bo li to
skú se ní ¾u dia, kto rí ve de li po lo ži�
dob ré otáz ky a na uèi li sa èí ta� na -
še po sud ky. Spo lu s ko le ga mi
sme sa na Aka dé mii PZ po die ¾a li
aj na vzde lá va ní príslušní kov PZ,
te raz však mi mo FF UK predná -
šam fo renznú py cho ló giu len na
Právnickej fa kulte UK. ¼u dia, te da
aj po li caj ti sú ve¾mi rôzno ro dí, po
ro ku 1989 prišlo do pro fe sie vy -
šetro va te ¾ov ve ¾a ¾u dí z iných pro -
fe sií, pri chádza li aj inži nie ri po¾no -
hospo dárstva èi ve te ri ná ri… Ale v
posledných ro koch sa to už zlep -
šu je, na pos ty vy šetro va te ¾ov zno -
va pri chádza ve ¾a mla dých s práv -
nic kým vzde la ním, a zdá sa, že
opro ti mi nu los ti rastie po diel žien.

l Po li caj ti si ob èas všimnú,
že zna lec ké po sud ky psy -
chiatrov a psy cho ló gov na pá -
cha te ¾ov nie sú vždy zhodné.
Po tom sa mu sia ro bi� ïalšie po -
sud ky od iných znalcov ale bo z
ústa vu…

Psy chi ka èlo ve ka je nesmierne
zlo ži tá, po su dok psy cho ló ga èi
psy chi at ra sa ne dá po rovna� s po -

sudkom z ba listi ky èi dak ty lo sko -
pie, v prí pa de nezrovna lostí pri -
chádza jú na rad ïalšie po sud ky.
No vin kou je, že sme s psy chiatra -
mi za lo ži li spo loèný zna lec ký
ústav, kde prá ve pri ta kýchto zlo -
ži tých prí pa doch vy be rá me tím,
kto rý obvi ne né ho èi svedka po -
sudzu je.

l Èas to vo svo jich prá cach
zdô razòu je te, že vra hom sa mô -
že sta� kaž dý z nás… Ne ve die
to u fo renzných psy cho ló gov k
pro fe sio nálnej de formá cii, že
sa na kaž dé ho – te da aj na po li -
caj ta – po ze rá te ako na po ten -
ciálne ho vra ha?

Agre si vi ta je pri rodze ná ¾udská
vlastnos�, naozaj kaž dý èlo vek sa
mô že sta� vra hom. Fo renzná psy -
cho ló gia je však len jed na mo ja
špe cia li zá cia, dru há je kli nic ká
psy cho ló gia. Te da ve nu jem sa aj
psy cho diagnosti ke a psy cho te ra -
pii ¾u dí, kto rí sú na opak má lo
agre sívni, úzkost ní až depre sívni.
Tak sa u mòa obidve tieto za me -
ra nia vy va žu jú a ne ja ko kompen-
zu jú hro zia cu pro fe sio nálnu de -
formá ciu.

l Mys lí te si, že po li caj ti do -
ká žu by� dob rý mi psy cho -
lógmi?

Jed na múdros� ho vo rí, že po li -
ti ke, futba lu a psy cho ló gii u nás
ro zu mie kaž dý. Rozdiel medzi
laický mi psy cho lógmi a na mi je v
tom, že sa lí ši me v ¾udských vlast-

nostiach, ako sme schop ní ¾u dí
po cho pi�, vcí ti� sa do nich. Má me
na viac ve¾ké od bor né zna los ti o
psy cho pa to ló gii, o diagnosti ke, o
tom, èo všetko sa dá u èlo ve ka
zis�o va�, odha ¾o va�, me ra�. Tým
by sme sa ma li lí ši� od laikov psy -
cho ló gov a to by ma la by� pri da ná
hod no ta na šich zna lec kých po -
sudkov. Sa mozrejme, aj mno hí
po li caj ti ma jú ve¾mi dobre vy vi nu -
té po zo ro va nie, ich postre hy z vý -
slu chov sú mno ho krát ve¾mi pres-
né…

l Už sa mo dob ré ve de nie vý-
slu chu vy ža du je skú se nos�,
schop nos� vy cí ti�, ako s „klien-
tom“ vies� výsluch, ako klás�
otáz ky… Dob rý ope ra tí vec èi
vy šetro va te¾ tak pod¾a mòa mu -
sí ma� aj predpokla dy by� dob -
rým psy cho ló gom…

Iní vy šetro va te lia to za sa be rú
skôr tech nic ky, viac sa orientu jú
na si lu a množstvo dô ka zov, tým-
to ty pom je po tom všetko jas né,
me nej ich zaují ma tre bárs mo ti vá -
cia po dozri vé ho èi pá cha te ¾a.

l Po li cajt ako psy cho ló gov
kli ent?

Po li cajná psy cho ló gia je špe -
ciálny od bor, kto ré mu sa sí ce ne -
ve nu jem, ale nazdá vam sa, že
problé mom po li cajnej psy cho ló gie
je, že sa viacme nej ve nu je vý be ru
do Po li cajné ho zbo ru, ale ve¾mi
má lo sa ve nu je sta rost li vos ti o du -

Zho vá ra me sa s kli nickým a fo renzným psy cho ló gom, pro fe so rom Anto nom He re ti kom

Vrahom sa môže sta� každý z nás
Pro fe sor PhDr. An ton He re tik, CSc. (nar. 19. 7. 1950) patrí
medzi na šich najzná mejších kli nických a fo renzných psy -
cho ló gov. Súdnym znalcom je od ro ku 1980, spra co val
zna lec ké po sud ky na vy še dvesto pá cha te ¾ov trest né ho
èi nu vraž dy.

Anton Heretik

(Pokračovanie na strane 8)



ševné zdra vie po li cajtov. Prísluš -
ní ci PZ, najmä z niekto rých od bor -
nos tí, by nielen ma li cho di� pra vi -
delne na tes ty, ale ma li by by� s
psy cho lógmi v kontakte prie bež -
ne, aby sa na uèi li pra co va� s
�ažký mi ži vot ný mi prí behmi. Prá -
ca po li cajtov je kom pli ko va ná, ri zi -
ko vá a spra co va� tú to zá �až ne -
mu sí ve die� kaž dý. Vi dí me to pri
zly ha niach po li cajtov, kto rí sa do -
pustia trestnej èin nos ti pre to, že
vy ho ria ale bo ich prá ca zde formu -
je. Po uká za li sme vo viace rých
prá cach na to, že ne sta èí psy cho -
lo gic ký vý ber, ale tre ba po lo ži� dô -
raz na psy cho lo gickú sta rostli vos�
o týchto ¾u dí, aby ich prá ca psy -
chic ky ne ni èi la a nekri vi la ich cha -
rak ter.

l Ve ¾a sa aj medzi po li cajtmi
dis ku tu je, èi tes ty do ká žu odha -
li� všetko, èi naozaj vi dí te do
du še èlo ve ka. Ma li sme v po lí cii
aj vra hov a pá cha te ¾ov inej �až-
kej kri mi na li ty, aj tí predtým ús -
pešne prešli psy cho testa mi…

To, èo sa ro bí aj u po lí cie, je tzv.
skrí ning, to zna me ná odha le nie
¾u dí, kto rí ma jú pro ble ma tic ké
vlast nos ti ale bo do konca po ru chy,
kto ré im brá nia vy ko ná va� pro fe -
siu po li caj ta, le bo je ri zi ko, že zly -
ha jú. Vieme po merne dobre zme -
ra� ta ké psy cho lo gic ké vlast nos ti,
ako je in te lekt, pa mä�, po zornos�,
mno hé osobnostné vlast nos ti. Ale
cha rak ter je nieèo, èo sa dá pri ta -
kom vy šetre ní �ažko psy cho lo gic -
ky me ra�. Cha rak ter je nieèo, èo
spozná va me, až keï je èlo vek
dlhšie v pra xi, v ko lektí ve na pra -
co visku, tam sa prá ve uka zu je, že
tie pro blé my u jednotlivcov ma li
už svo je sig ná ly, va rov né prízna -
ky, kto ré ¾u dia v da nom ko lektí ve,
ale bo ich nadria de ní prehlia da li èi
z¾ahèo va li, až dozre li aj do trest-
nej èin nos ti.

l Ve ¾a sa dis ku tu je napríklad
aj o tom, pre èo by po li caj ti ma li
ro bi� psy cho testy, keï chcú

zbrojný preu kaz na súkromnú
zbraò. Ak neuro bí test, ne mô že
ro bi� po li caj ta, kde denne no sí
slu žobnú zbraò… Ho vo rí sa, že
psy cho testy pre sadzu je istá
lobby z kru hov psy cho ló gov.

Kto zly há pri psy cho lo gickom
vy šetre ní, tak je z h¾a diska prá ce
po li caj ta pro ble ma tic ký. Vní mal
som prí pad Harma na, tie disku sie
k vý zna mu a efek tu psy cho lo gic -
kých vy šetre ní… Vy isto viete, že
po re vo lú cii bol pri ja tý zá kon o
nut nos ti psy cho lo gic kých vy šetre -
ní k zbrojné mu preu ka zu. Ale za -
sa po ¾ovnícka lobby je den èas do -
siahla ich zru še nie. Je den z
uvádza ných dô vo dov bol fi nan è -
ný, ho ci si mys lím, že èlo vek, kto -
rý chce cho di� na po ¾o vaèky, ne -
mô že ma� pro blém investo va� 50
èi 70 eur za vy šetre nie. Psy cho -
test na zbrojný preu kaz je skrí -
ning, te da vyh¾a dá va nie pro ble -
ma tic kých je dincov. Kto neprejde
skrí ningom, tak je pre vý kon po li -
cajnej funkcie pro ble ma tic ký a kri -
ti ka nie je vô bec na mieste. Je to
však len hru bé si to.

l U nás ¾u dia po lo žartom èi
po lo vážne ho vo ria, že po li cajt,
kto rý je v službe 15 èi 20 ro kov,
je už zre lý na psy cho diagnó -
zu… Bo lo by pod¾a vás dob ré,
aby po li caj ti pe rio dic ky pre -

chádza li psy cho testa mi v ne ja -
kom interva le služ by?

Psy cho lo gic ká sta rostli vos� nie
je len o testoch. Je, ma la by by� o
tom, aby po li caj ti bo li ve de ní k
zvlá da niu stre su, k zvlá da niu
konfliktov, aby bo li prie bežne psy -
cho lo gic ky viac pripra vo va ní na
èin nos ti, kto ré ro bia. Aby bo li aj
psy cho lo gic ky pripra vo va ní na to,
ako si v ta kejto prá ci ucho va� du -
ševné zdra vie, pre to že vi dí me,
ko¾ko ¾u dí z po lí cie má po tom tre -
bárs pro blém s alko ho lom, v man -
žel ských vz�a hoch… až po ich po -
diel na trestnej èin nos ti.

l Celkom ne dáv no sme ma li
tu ším za je den deò dve sa mo -
vraždy po li cajtov… V sú èas -
nos ti ro bí pre po lí ciu približne
to¾ko psy cho ló gov, ko¾ko je du -
chovných. Ob èas ne viem, kto -
rých je ve ¾a a kto rých má lo. Ho -
ci, na dru hej stra ne, moh li by sa
na pra co viskách ideálne dopå -
òa�…

Po li caj ti by v každom prí pa de
ma li ma� väèšiu po nu ku psy cho lo -
gickej sta rost li vos ti. Je potrebné,
aby sa aj nadria de ní presta li po -
ze ra� na psy cho ló gov a psy -
chiatrov ako na cvo ká rov, a na -
opak, aby sa aj po li caj ti na uèi li
bez han by a obáv prís� za na mi so

svo jím problé mom skôr, ako sa
nieèo sta ne. Prá ca psy cho ló gov v
po lí cii ne mô že by� len o testoch
na prednostnú jazdu èi použí va nie
ma já kov a si rén. Investí cia do
psy cho lo gickej sta rost li vos ti je
dnes ne vyhnutnos�, ale tí to psy -
cho ló go via mu sia by� pripra ve ní
na prá cu v špe ci fi kách re zor tu
vnútra. Mu sia dobre pozna� pro -
ble ma ti ku jed not li vých po li cajných
slu žieb a na opak, aj po li caj ti sa
mu sia nauèi�, že psy cho ló go via
tam nie sú na to, aby ich kád ro va -
li, ro bi li im pro blé my na pra co -
visku a obmedzo va li ich, ale ma jú
po môc� po li cajtom vyhnú� sa psy -
chic kým problé mom. A ak sa aj
obja via, psy cho ló go via by im ma li
uká za�, ako ich mô žu odstrá ni�.
Základným predpokla dom je tu
vzá jomná dô ve ra, za lo že ná o. i. aj
na mlèanli vosti psy cho ló gov.

l Vrá�me sa pria mo k va šej
prá ci s vrahmi. Sú ta kí, kto rí
vám – z psy cho lo gic ké ho h¾a -
diska – nadlho utkve li v pa mä -
ti? Ro bi li ste napríklad po su -
dok na Ondre ja Ri ga. Pravdu -
po ve diac, ke by pre šiel oko lo
mòa na uli ci, vô bec si ho ne-
všimnem, na poh¾ad tuc to vý
èlo vie èik…

Keï už ste ho spo me nu li, pre
mòa bol zaují ma vý ešte predtým,
ako sme ho spozna li. Mal som to -
tiž uro bi� a uro bil som psy cho lo -
gic ký pro fil nezná me ho pá cha te ¾a
– sé rio vé ho vra ha. A po tom som
na Ondre ja Ri ga ro bil zna lec ký
po su dok. To bo lo je di neè né spo je -
nie, bo lo zaují ma vé vysle do va�,
do akej miery sa na še predpokla -
dy z pro fi lu nezná me ho pá cha te ¾a
na pl ni li. Ako spo mí nam aj vo svo -
jej kni he, rozdiel bol v tom, že sme
u tohto sé rio vé ho vra ha pred -
pokla da li ne ja kú for mu se xuálnej
de likvencie už v je ho predchádza -
jú com ži vo te. Ne bo la žiadna, ten -
to me cha niz mus je ho mo dus vi -
ven di, te da spo je nia beštiálne ho
usmrte nia žien a ich po smrt né ho
pohlavné ho zneucte nia sa u ne ho
spus til až pr vou vraž dou v za hra -
ni èí. Pre mòa nie sú zaují ma vé len
prí pa dy, kto ré pri �a hu jú po zornos�

bul vá ru tre bárs svo jou bru ta li tou,
ale zaují ma ma psy cho lo gic ké po -
za die trest né ho èi nu. Mo mentálne
tre bárs pí šem po su dok na pá cha -
te ¾a vraž dy vlastnej mat ky, kto rá
za bi la je ho otca, keï mal dva me -
sia ce. Odse de la si trest, po tom si
chlapca zobra la k se be, vy cho va -
la ho… To je ako z gréckej drá my.
Vô bec ne jde o senzaènos� spô so -
bu spá cha nia vraž dy, ale skôr o
zlo ži tosti mo ti vaèné ho po za dia.

l Vo svo jej knižke ZLO má te
aj ka pi to lu, po pi su jú cu ne -
dávnu trestnú èinnos� kuklá -
èov, te da príslušní kov PPÚ…

Áno, vy bral som do knižky aj
ten to prí pad, pre to že k ich trestnej
èin nos ti do chádza lo prak tic ky v
pria mej sú vislosti s ich pro fe siou,
s vý ko nom po vo la nia. Okrem
iných fakto rov, kto ré sa po die ¾a li
na mo ti vá cii, bol tu pr vok tré no va -
nia: agre si vi ta, si la, a zá ro veò
ano ny mi ta skry tej tvá re v kukle pri
zá kro ku. Ano ny mi ta za bí ja cha -
rak ter. Keï èlo vek scho vá svo ju
tvár, sprá va sa úplne iným spô so -
bom, a keï je k to mu ešte aj ve de -
ný a je ano nymný, tak mô že ma�
tendenciu aj k trestnej èin nos ti.
Veï tí kuklá èi bo li èas to v kontakte
s podsve tím a do konca ro bi li vy -
hadzo va èov aj v ero tic kých sa ló -
noch, v kto rých predtým vy ko na li
slu žobný zá krok. To sú tie psy -
cho lo gic ké pa ra do xy.

l Skú se ní po li cajní riadia ci
pra cov ní ci èas to zdô razòu jú, že
dob rý riadia ci pra cov ník, tre -
bárs riadi te¾ OO PZ by mal svo -
jich ¾u dí do ko na le pozna�, mal
by o nich ve die� všetko, pozna�
aj ich súkro mie, mo ti vá cie k
službe, fra jerky… Dnes, zdá sa,
ta ké to zna los ti riadia cim pra -
covní kom ne raz chý ba jú…

No sí me si pra covné pro blé my
do mov a opaène. Mož no sa po li -
cajt svojmu nadria de né mu ne -
pos�a žu je tre bárs s man žel ský mi
problé ma mi. Ale psy cho ló go vi by
sa mo hol zve ri�. Psy cho ló go via by
ma li by� v tom to sme re vy uží va ní
ïa le ko viac najmä v po lí cii.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Úry vok z ka pi to ly 
„o bosso vi všetkých

bossov“
Za každým, keï kri mi na listi

vy ko pa li v ho rehronských le -
soch ïalšiu kost ru, do šlo k
rozší re niu obvi ne nia o no vú
vraž du. A vždy bo li na ria de né aj
no vé po sud ky z odvetví psy cho -
ló gie a psy chi at rie. Vý jazdy, kto -
ré sme spo lu s psy chiatra mi
Edom Ko li bá šom a Vla dom No -
vot ným pod ni ka li do väzni ce v
Ila ve, pre bie ha li pod¾a rovna ké -
ho sce ná ra. V Bra tisla ve sme
na sadli do au ta a viezli sa dve
ho di ny do Ila vy. Tam sme prešli
kom pli ko va ný mi prehliadka mi
na šiestich èi siedmich brá nach,
kým sme sa do sta li do vy šetro -
va cej miestnosti. Po chví li pri -
viedli Mi ku lá ša È., ten nám po -
dal ru ku a za hla ho lil bod rým
hla som: „Chla pi, ne ber te si to
osobne, ale ne podro bím sa…
ne dám sa vy šetro va�… To to je
zma ni pu lo va ný pro ces, a pre to
ne bu dem spo lupra co va�… Vá -
žim si vás ako odborní kov… po -
ze rám vás vo svo jom te le ví zo -
re… ale vy šetri� sa ne dám.“ Na -
to nám zno vu po po dá val ru ku a
dal sa odvies�. Pred odcho dom
z väzni ce sme všetci tra ja znal-
ci po žia da li, aby sme moh li po-
uži� toa le tu, a vy da li sme sa na-
spä� do Bra ti sla vy. Ta kých vý -
jazdov sme ab sol vo va li zo pä�.
Vo la li sme to „ís� sa vy mo èi� do
Ila vy“.

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

SPO MIENKA
Smr� sa ne pý ta, ani si ne vy be rá…pri chádza ne -

èa ka ne… bo lí, keï nám be rie tých, s kto rý mi sme
tu ešte chce li by�… dòa 22.05.2015 uply nú dva ro -
ky, èo nás na vždy opus til nás ko le ga a pria te¾ 
npor. Ka rol Gajdoš

Na chví ¾u sa za stav me a spo mí najme…
ko lektív OO PZ Vrútky


