
„S KOZ SR sme sa do hod li na
úpra ve oslo bo de nia od da ne na
príjmy, kto ré sú pri vy bra ných si -
tuá ciách v rám ci so ciálnej vý po -
mo ci vyplá ca né zo so ciálne ho
fon du,“ po tvr dil štátny ta jomník
MF SR Radko Ku ruc. Zá ro veò
uvie dol, že cie¾om tejto úpra vy je
mi ni ma li zo va� možnos� špe ku la -
tívne ho sprá va nia sa subjektov a
predchádza� ne žia du cej da òo vej
opti ma li zá cii.

Od da ne by ma la by� oslo bo -
de ná so ciálna vý po moc do výš ky
2000 eur. „So ciálna vý po moc sa
po sky tu je za mestnanco vi z dô vo -

du úmrtia blízkej oso by ži jú cej v
spo loènej do mác nos ti, odstra òo -
va nia ale bo zmierne nia násled-
kov ži vel ných uda lostí, do èasnej
pra covnej ne schop nos ti v úhrnnej
výške najviac 2000 eur za zda òo -
va cie obdo bie,“ vysvetli la ho -
vorky òa KOZ SR Mar ti na Ne -
metho vá.

Ná vrh zá ko na o da ni z príjmov
už po slal par la ment do dru hé ho
èí ta nia. Vy ro ko va né zme ny sa v
nej pre to bu dú mu sie� usku toèni�
for mou pozme òu jú ce ho ná vr hu.

(TASR, 5. au gus ta 2015)

V čísle:
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l Rómovia na východe a PZ           s.5

l Zdravie v Trenčianskych Tepliciach s.6-6
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Medzi príjmy oslo bo de né od da ne by sa ma la za ra di�
so ciálna vý po moc za mestnancom. Na tejto úpra ve sa v
ná vr hu zá ko na o da ni z príjmov do hod la Konfe de rá cia
od bo ro vých zvä zov (KOZ) SR s Mi nisterstvom fi nancií
(MF) SR.

„Èi nieèo uro bí te ale bo neuro bí te, pre mé diá je to sko ro vždy zle“
Na slo víè ko s plk. JUDr. Mi la nom Lu èanským, I. vi cepre zi dentom PPZ
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a Ma lý úspech, ale predsa

l Pán pr vý vi ce pre zi dent,
ako vní ma te ne dávne vyhlá se -
nia ve rejnej ochranky ne práv
JUDr. Ja ny Du bovco vej k po lí -
cii? Mám na mys li po znat ky z
pub li ko va ných správ, pod¾a
kto rých po lí cia neoprávne ne
použí va tzv. vyhra de né priesto -
ry a pod ni ká neodô vodne né zá -
sa hy v rómskych osa dách.

Ve¾mi po zorne sle du je me vy -
jadre nia pa ni ombudsmanky a vo
ve de ní pre zí dia sme sa už viac-
krát zaobe ra li jej upo zorne nia mi.
Ne má me na všetko to tož ný ná zor.
Vstu py do rómskych osád ne ro bí -
me svojvo¾ne èi sa mo èinne, ale
najèastejšie na zákla de ozná me ní
na lin ku 158, keï sme vyzva ní na
obno ve nie ve rejné ho po riadku
tam, kde do chádza k výtržnos-
tiam, trestnej èin nos ti, k bit kám a
ná silnostiam medzi sku pi na mi
oby va te ¾ov osád. Èas to tiež asi-
stu je me napr. zdra votní kom pri
vstu pe a pri èin nos ti v osa dách.
Be rie me však ar gu men ty pa ni
ombudsmanky k èastejšie mu po-
uží va niu vi deo ka mier a pod ni ká -
me v tom to sme re potrebné kro ky
na za kú pe nie ka mier vo väèšom
množstve.

l K použí va niu ka mier po lí -
ciou sa však stá le ve die aj me-
dzi po li cajný mi odborníkmi èu -
lá disku sia, je to takpo ve diac
dvoj seè ná zbraò…

Áno, aj pa ni ve rejná ochranky -
òa práv si mu sí by� dobre ve do má
to ho, že zho to ve nie a použi tie vi -
deo zázna mov po lí ciou má tiež
svo je obmedze nia z h¾a diska
dodržia va nia ¾udských práv a slô -
bod. Napríklad keï na tá èa me zá -
sah v osa de, nie všetci nasní ma ní
oby va te lia sa do pus ti li ne ja ké ho

trest né ho èi nu ale bo priestupku.
Obá va me sa to ho, že za ène me
dostá va� s�ažnosti v tom sme re,
že neoprávne ne, bez ich súhla su
na tá èa me aj oso by, kto ré ne ma jú
niè spo loèné s úèe lom, kvô li kto -
ré mu sme do osa dy vošli. Má me
už nieko¾ko s�ažností tohto dru hu,
na to èi li sme napr. èlo ve ka, kto rý
pri za tý ka ní klá dol od por a už sa
po no so val, že èi sme na to ma li
súhlas sudcu. Pre to ho vo rím, že
použí va nie ka mier a vy hodno co -
va nie zázna mov má svo je úska -
lia, zá le ží od uhla poh¾a du.

l Pa ni ombudsmanka tiež
vy èí ta po lí cii, že za sa hu je v
osa dách bez vonkajšie ho dô vo -
du, èo má by� napr. prí pad
Vrbni ce. Pod¾a jej vy jadre nia na

vý chodnom Slo ven sku bo lo
vla ni vy še 250 ta kýchto ak cií, v
Bra tisla ve ani jed na.

V osa dách èi v rómskych ko -
mu ni tách, kto ré ma jú nieko¾kosto
ale bo do konca nieko¾ko ti síc oby -
va te ¾ov, je �ažké pátra� po oso be
tak, že k dve rám by tu s je ho me -
novkou prí de po li cajt a za zvo ní.

Ide me do osa dy pátra� po oso be
èi oso bách, o kto rých má me po -
znat ky, že by sa ma li v osa de
zdržia va�. Pre pátra me pre to ce lú
osa du. Nuž a je lo gic ké, že ta ké to
akcie ro bí me najèastejšie na vý -
chodnom Slo ven sku, pre to že je tu
najviac osád. V Bra tisla ve o žiad-
nej ne viem. Pátra cie akcie tohto
dru hu sa bežne, štandardne ro bia
aj v iných kra ji nách. Pri ta kej hus-
to te problé mo vé ho oby va te¾stva v
jed nej lo ka li te si iný spô sob pátra -
nia ani ne viem predsta vi�.

l Ako vní ma te pro blém tzv.
vyhra de né ho priesto ru, kto rý
použí va nie pa ni ombudsmanka
po lí cii vy èí ta?

Dis ku tu je me na tú to té mu, h¾a -
dá me najschodnejšie rieše nie aj

na posla neckej úrov ni. Ve rím, že
nájde me ta ké le gisla tívne rieše -
nie, kto ré pa ni ombudsmanku
uspo ko jí. Osobne si ne mys lím, že
by to bo lo až ta ké hru bé po ru še -
nie práv, ako nám to vy èí ta pa ni
ombudsmanka.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

S niektorými vyjadreniami verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej na adresu polí-
cie časť policajtov nesúhlasila, ombudsmanka sa stretla v dialógu s podpredsedom OZP v
SR plk. Ing. Pavlom Michalíkom. Viac na s. 2-3

JUDr. M. Lučanský

Myšlienka me sia ca:    Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov.“ (J. W. Goethe, 1749-1832)

Od rozde le nia ÈSFR sa 7.
septembra 2015 po prvý-
krát ko na lo v Bra tisla ve
spo loèné ro ko va nie Hos -
po dárskej a so ciálnej ra dy
SR a Ra dy hospo dárskej a
so ciálnej do ho dy ÈR za
úèas ti predse dov vlád SR
a ÈR Ro ber ta Fi ca a Bo hu -
sla va So botku. Za KOZ SR
sa stretnu tia zú èast ni li èle -
no via HSR za od bo ry na
èe le s pre zi dentom a vi -
cepre zi dentom konfe de rá -
cie Jo ze fom Kollá rom a
Sla vo mí rom Mangom.

Na spo loènom ro ko va ní do -
mi no va la najmä té ma mi ni -
málnej mzdy, agentúrne ho za -
mestná va nia a vý me na skú se -

ností so za ve de ním re gistraè -
ných pokladníc. Zástupco via
slo venskej a èeskej tri parti ty tak-
tiež ho vo ri li o so ciálnych zá le ži -
tostiach a podpo re za mestna -
nosti a hospo dárske ho rastu v
sú vislosti s predsedníctvom
Èes kej re pub li ky vo Vy šehrad -
skej sku pi ne a s blí žia cim sa
pred sedníctvom Slo ven s ka v
Ra de EÚ.

Predsta vi te lia slo venskej a
èeskej tri parti ty sa zhodli na
prehåbe ní spo lu prá ce v so ciálnej
ob las ti, pre to podpo ri li ná vrh,
aby sa do pro gra mu kra jín V4
za ra di lo aj za sadnu tie tri partít
všetkých šty roch èlen ských štá -
tov, t.j. Slo ven s ka, Èes ka, Po¾ -
ska a Ma ïar ska.

Kva litný so ciálny dialóg je v
sú èasnosti vý zvou a vzh¾a dom
na vy ni ka jú ce su sedské vz�a hy
oboch kra jín spo loèné roz ho vo ry
prispe li nielen k odovzda niu si
skú se ností, ale aj k za de fi no va -
niu si množstva vy so ko aktuál-
nych tém aj vzh¾a dom na sú -
èasnú geopo li tickú si tuá ciu v
Euró pe.    (KOZ SR, 7. 9. 2015)

His to ric ky pr vé spo loèné ro ko va nie

Zo zasadania výboru EuroCOP-u

Imigrácia: mimoriadna výzva
V sto ve ža tej Pra he sa 2. a 3.

septembra 2015 ko na lo riadne je -
senné za sa da nie vý bo ru Euro -
COP–u, posledné pred no -
vembro vým kongre som. Ako sa
da lo oèa ká va�, okrem „predvo -
lebných“ tém ma la na za sa da ní
pri o ri tu té ma mo hutnej imigraènej

vl ny, kto rá za sa hu je èo raz viac
európskych kra jín a v nich sa bez-
prostredne najviac do tý ka prá ve
príslušní kov po li cajných zbo rov.

Vý bor Euro COP–u v tejto sú -
vislosti upo zor òu je po li ti kov, aby
citli vo vní ma li a pod po ro va li vážne

(Pokračovanie na strane 2)



P. Mi cha lík: Nazdá va me sa,
že je potrebné vzá jomne ko mu ni -
ko va�, va še vyhlá se nia ve¾mi ne -
po moh li prestí ži po lí cie v oèiach
ve rejnosti. Va šou úlo hou je ochra -
na práv obèa nov, po lí cia má ta kú
istú úlo hu. Po lí cia je však èas to
terèom úto kov, že po ru šu je ¾udské
prá va. Ve ¾a po li cajtom sa za sa
zdá, že sú tu sub jek ty, kto ré sa
sna žia ubra� z práv po lí cie a brá -
nia ¾u dí, po dozri vých z trestnej
èin nos ti, kto rí svo jou pro ti zá -
konnou èinnos�ou sa mi po ru šu jú
prá va obèa nov. To nie je v po -
riadku. Váš úrad sa tiež èas to
sústre ïu je na èinnos� po lí cie, je
otázne, èi v spo loènosti ne re zo nu -
jú aj iné pro ble ma ti ky, napr. ne -
banko vé sub jek ty, šmejdi, kde sa
oby èajných ¾u dí nikto ne za sta ne.

Po tvr di li ste, že váš prieskum sa
usku toènil z va šej vlastnej ini cia tí -
vy, nie z podne tu obèa nov.
Dospe li ste napríklad k ziste niu,
že po lí cia neoprávne ne použí va
tzv. vyhra de né priesto ry na
obmedze nie osobnej slo bo dy
obèa nov. My tvr dí me, že na ich
vy uží va ní nie je niè ne zá kon né,
zá kon jedno du cho ne upra vu je de -
tai ly po li cajnej pra xe. Po li caj ti vní -
ma jú niekto ré va še vy jadre nia tak,
že sa zastá va te dru hej stra ny,
pro ti kto rej po lí cia bo ju je.

J. Du bovco vá: Som ra da, že
ste prišli a že sa mô že me po -
rozprá va�. Po va žu jem za dô le ži té
vy mie òa� si ná zo ry, je to dô le ži té
pre vzá jomné vní ma nie sa. Ve -
rejný ochranca práv nie je jedno-
stranne za me ra ný na èinnos� po lí -

cie, mô že sa to po li cajtom tak len
ja vi�. Èinnos� ve rejné ho ochrancu
práv je z ústa vy i zo zá ko na za -
me ra ná na èinnos� všetkých orgá -
nov ve rejnej sprá vy, skú ma, èi tie-
to or gá ny pri svo jej èin nos ti ne po -
ru šu jú základné prá va a slo bo dy
fy zic kých osôb. Pre to skú ma aj

èinnos� po lí cie a som ra da, že si to
po li caj ti všim li. Na èinnos� po lí cie
dostá va me množstvo podne tov,
je to lo gic ké v každom štá te, pre -
to že ob èan prí de do kon tak tu s
po lí ciou spra vidla v hra nièných si -
tuá ciach, do chádza k stre tom me-
dzi obèa nom a štá tom a my skú -

ma me, èi je ten to po stup v sú la de
so základný mi prá va mi ob èa na.
Okrem iné ho te da skú ma me, èi
nie sú po ru šo va né základné
¾udské prá va osôb, kto rým je ne -
ja kým spô so bom obmedze ná
osobná slo bo da a èi pri tom nie je
po ru še né je ho prá vo na ¾udskú

dôstojnos� – èi už je to v ústa voch
na vý kon tres tu ale bo vo väzbe, v
bu do vách po lí cie, ale tre bárs aj v
ne mocni ciach èi inde. Dô le ži té je
to aj v prí pa de po lí cie, kto rá má
prá vo moc obmedzi� osobnú slo -
bo du, pri tom však ide o oso by, u
kto rých nie je isté, èi sú naozaj pá -

cha te¾mi ale bo dô vodne po dozri -
vý mi oso ba mi. Pre to sme uro bi li
prieskum v ce lách po li cajné ho za-
iste nia po ce lom Slo ven sku a v
rám ci tohto priesku mu sme na ra -
zi li na pro blém využí va nia tzv. vy-
hra de ných priesto rov v po li caj -
ných bu do vách, kto ré zá kon ne -
po zná. Or gán štátnej sprá vy však
mô že ko na� a postu po va� len v
roz sa hu a spô so bom, kto rý je ur -
èe ný zá ko nom. Je to hneï dru hý
èlá nok Ústa vy SR. Použí va nie ta -
kýchto priesto rov je v rozpo re so
zá ko nom a ve rejný ochranca práv
je pri ziste ní ne zá kon né ho ale bo
pro ti zá konné ho sta vu èi po stu pu
po vin ný upo zorni� štátny or gán,
obozná mi� ho s na ši mi ziste nia mi
a žiada� ná pra vu. Ho ci sme to to
uro bi li už pred ro kom, k nápra ve
ani prís¾u bu ná pra vy zo stra ny po -
lí cie ne do šlo, pristú pi li sme pre to
k zve rejne niu, le bo ve rejný
ochranca práv ne má inú možnos�,
len informo va� ve rejnos�, Ná rodnú
ra du SR. Èo sme aj uro bi li. Upo -
zor òu je me na sku toènos�, že po lí -
cia použí va priesto ry, kto ré nie sú
upra ve né zá ko nom, obmedzu je
¾u dí na slo bo de ne dôstojným spô -
so bom. Ta ké to priesto ry nie je
mož né použí va� v žiadnom de -
mokra tickom štá te, zá kon ale
presne de fi nu je, ako ma jú fungo -

J. Du bovco vá: „Som presvedèe ná, že na ši mi ziste nia mi po lí cii po má ha me“

September  20152

úlo hy po lí cie v tom to ob do bí
„migraènej krí zy“. Euro COP ako
re pre zen tant vy še 500–ti síc po li -
caj ných odbo rá rov upo zor òu je po -
li ti kov, že po lí cia mu sí ma� dosta -

tok síl, vy ba ve nia a prostriedkov,
aby moh la èe li� sú èasným „ex-
trémnym výzvam“. Tra gic ké uda -
losti v Ca lais, v Bu da peš ti a v Tu -
rec ku uká za li, že po li caj ti v sú -
èasnosti mu sia èe li� psy chic ky i fy -
zic ky extrémnym si tuá ciam. Euro -
COP vy slo vil kri ti ku niekto rým vlá -
dam, že na ta ké to si tuá cie ne do -

ká za li ná rodné po lí cie dosta toène
pripra vi�. Kra ji ny vý chodnej a
strednej Euró py sa sta li tranzi tom
pre stá ti sí ce imigrantov na ich ces -
te do kra jín zá padnej a se ver nej
Euró py. To vytvá ra „zá važ ný tlak“

na po li cajtov prak tic ky v ce lej
Euró pe. Úèast ní ci za sa da nia po u -
ká za li na stá le ve¾mi ve¾ké roz die-
ly v cha rakte re, vy ba ve nos ti a ak-
cieschopnosti po li cajných síl v jed -
not li vých štá toch Euró py, sú èasná
si tuá cia však viac ako ke dy ko¾vek

predtým vy ža du je vzá jom nú úzku
spo luprá cu a pod po ru týchto síl.
Euro COP zno va pri po me nul, na
èo už po uka zo val pred pár rokmi –
že je nesprávne a neprí pustné šet-
ri� v èa soch krí zy na po li cajných

rozpoètoch, keï v mno hých kra ji -
nách do chádza lo k zni žo va niu ¾ud -
ských ka pa cít ná rodných po lí cií a
za sta vi la sa mo derni zá cia ich vy -
ba ve nia. Euro COP už vte dy ozna -
èil ta ké to roz hodnu tia za chyb né a
upo zor òo val na ve¾mi vážne mož -

né dôsledky ta kýchto kro kov vlád v
úsi lí zmen šo va� štátne de fi ci ty.
Poddi men zo va nos� po lí cií sa te raz
uka zu je v ne únosnej zá �a ži po li -
cajtov, kto rí v ta kých poètoch a s
aktuálnou vy ba ve nos�ou ne do ká -
žu èe li� ma sám pris�a ho valcov a
zvlá da� s tým spo je nú agen du. Dô-
sledkom je ne dosta tok ka pa cít ná -
rodných po lí cií na rieše nie iných
hro zieb, akou je najmä medzi ná -
rodný zlo èin.

V tejto sú vislosti úèast ní ci je -
senné ho za sa da nia Euro COP–u
pri ja li „Pražskú dekla rá ciu“, upo -
zoròu jú v nej na reálnu možnos�
po hy bu až 60 mi lió nov oby va te ¾ov
z južných te ri tó rií a žiada jú vý kon -
né or gá ny Európskej únie o pri jí -
ma nie efektívnych opatre ní.

(r)

Imigrácia: mimoriadna výzva

Niekto ré vy jadre nia ve rejnej ochranky ne práv na ad re su po lí cie sa ne pá èi li, od bo ry rea go va li

(Pokračovanie na strane 3)

Ve rejná ochranky òa práv JUDr. Ja na Du bovco vá na we bo -
vej stránke i na tla èo vej be se de in for mo va la o výsledkoch
niekto rých priesku mov, z kto rých vy ply nu la kri ti ka MV
SR, resp. Po li cajné ho zbo ru za po ru še nie zá ko nov. S jej
vy jadre nia mi ne súhla si la èas� po li cajtov, kto rí žiada li Od -
bo ro vý zväz po lí cie v SR, aby rea go val. Ve de nie OZP v SR
pre to na vrh lo pa ni ombudsmanke stretnu tie. Ochotne
prosbe vy ho ve la a v najkratšom možnom termí ne sa stret-
la s podpredse dom OZP v SR Pavlom Mi cha lí kom vo vy-
še dvojho di no vom dialó gu. Re dakcia PO LÍ CIA bo la pri
tom, zo zá zna mu vy bra la a spra co va la as poò niekto ré
èasti.

JUDr. Jana Dubovcová

(Pokraèovanie zo strany 1)

Po se zó ne a po ce lý rok
Po li cajné pre zí dium zve rejni lo pre mé diá bi lanciu pô so be nia

ôsmich slo ven ských po li cajtov, kto rí odslú ži li letnú tu ristickú se zó nu
na chorvátskom pobre ží, kde spo lu s do má ci mi ko le ga mi bo li k
dispo zí cii najmä – no nielen – slo ven ským tu ristom. Pre zí dium ne -
šetri lo pochva la mi na ad re su tejto for my medzi ná rodnej po li cajnej
spo lu prá ce a neostá va len po ïa ko va� na šim po li cajtom, že do ká za li
po môc� stov kám Slo vá kov pri rieše ní tých najrozma ni tejších prob lé -
mov, aké mô žu tu ris tu pri po by te v za hra ni èí postihnú�.

Spo me nu tá sprá va najèastejšie z nich aj vy me no va la a ne vy ne -
cha la ani úèas� slo ven ských po li cajtov na úko noch chorvátskej po lí -
cie pro ti na šim obèa nom, le bo pri ta kom ve¾kom po ète Slo vá kov v
Chorvátsku sa nájdu aj „tu ris ti“, kto rí ro bia han bu nášmu štá tu. Na ši
po li caj ti rieši li napr. úèas� slo ven ských obèa nov pri krá de žiach mo to -
rov z èlnov, pri úto ku na ve rejné ho èi ni te ¾a, pri vlá maèkách do ro din -
ných do mov èi pri vykrá da ní vo zi diel. Uži toèná a zá služ ná èinnos�,
le bo vïa ka nej sa mô že aj slo ven ská po lí cia dozve die� nieèo o èin -
nos ti obèa nov, kto rí sú do ma na Slo ven sku mož no be zú honný mi po -
be ra te¾mi so ciálnych dá vok. Èím skôr bu dú pod doh¾a dom, tým lep-
šie, keï už po jmy mo rál ka a trest ná èin nost ako si nejdú do vedna.

Je dob ré, že tieto funkcie plnia a informá cie slo venskej po lí cii
odovzdá va jú aj na ši po li cajní pri de lenci so svo ji mi spo lupra covníkmi
v iných, najmä zá padných štá toch Euró py nielen po letnej se zó ne,
ale ce lo roène. Oso bitne vo Ve¾kej Bri tá nii, kde sa so Slo vákmi – ne -
mám na mys li naozajstných tu ristov èi štu dentov – v posledných ro -
koch roz trh lo vre ce. Za tia¾ sa skôr zo zá ku li sia po lí cie a v ope ra tívnej
po do be vy ná ra jú informá cie o roz sa hu a pe s t ros ti dru hov kri mi nálnej
èin nos ti, kto rej sa v tejto kra ji ne do púš�a èas� ¾u dí s na ším pa som.
Angli èa nia zrejme už dlhšie ¾u tu jú, že ako si opus ti li svoj princíp
„splendid iso la tion“ a nám hro zí, že sa najmä britskí po li caj ti bu dú
po ze ra� kri vým okom na kaž dé ho Slo vá ka, kto rý k nim prí de. Príklad:
Istá mo ja v An glic ku ži jú ca pria te¾ka, èistokrvná, štátnou prísluš-
nos�ou a od na ro de nia slo ven ská blondí na sa po smr ti otca svojho
die�a �a ocit la v núdzi, mu se la tam po žia da� o so ciálnu po moc a osta -
la v šo ku, keï imigraèná úradníèka v Bristo le spo chybni la pra vos� jej
pa su s odô vodne ním, že je na Slo ven ku prí liš biela! Dru hý šok pria -
te¾ka za ži la, keï po preštu do va ní an glic kých podmie nok so ciálnej
po mo ci zisti la, že je pre òu naozaj ne vý hod né by� Slo ven kou. Po ra -
di li jej, aby sa prihlá si la ako „gypsy tra veller“. Ne dá sa to ove ri� a zís-
ka tak vše mož né so ciálne ú¾a vy…

Nuž, ani po zi tívna diskri mi ná cia ne mu sí by� pre kaž dé ho po zi -
tívna, ale diskri mi ná ciou ostá va. Aj pre to je dob ré, keï má na ša po -
lí cia informá cie o na šich krivších obèa noch nielen „z do mu“, ale aj
„zvonka“ – a bez rozdie lu farby ple ti.                        Pe ter Onde ra
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va� ce ly. To je úplne iná ka te gó ria.
Mys lím si pre to, že na ša prá ca je
uži toèná aj pre ra do vých po li -
cajtov, kto rých zastu pu je te, pre to -
že po li cajt mu sí ma� vytvo re né
podmienky na prá cu, aby moh li
pra co va� spô so bom, kto rý je v sú -
la de s Ústa vou SR, so zá ko nom i
medzi ná rodný mi do ho vormi.

P. Mi cha lík: Strá vil som v po li -
cajnej pra xi ako vy šetro va te¾ viac
ako dvadsa� ro kov, pre to mô žem
po ve da�, že po li caj ti ni kdy ne vyu -
ží va jú vyhra de né priesto ry pod¾a
miery po dozre nia vo èi po ten -
ciálne mu pá cha te ¾o vi, ale pod¾a
je ho sprá va nia sa. Keï po li cajt
predve die ne ja kú oso bu, mu sí
uro bi� ur èi té admi nistra tívne úko -
ny a po sú di, èi predve de ný èlo vek
mô že by� hroz bou pre svo je oko lie
ale bo pre se ba sa mé ho. Èastejšie
sem na Slo ven sko cho dia rôzne
medzi ná rodné kon tro ly, najmä z
európske ho vý bo ru pro ti ne ¾ud -
ské mu zaobchádza niu, ma li len
menšie pri po mienky na ve¾kos�
vy medze nej plo chy. Do nu co va cie
prostriedky nám jasne upra vu je
zá kon a je na po li caj to vi, aby roz-
ho dol. Sa mozrejme, aj vo vyhra -
de nom priesto re by ma la by� oso -
ba len na ne vyhnutnú krátku do -
bu, ho ci to ne upra vu je zá kon.

J. Du bovco vá: Ni kdy som ne-
uviedla, že po lí cia ne má prá vo
oso bu izo lo va�. Má, ale mu sí to ro -
bi� zá kon ným spô so bom. Vyhra -
de ný priestor ta kú to po žia davku
nespåòa, ne za ru èu je dôstojné
pod mienky, nie je tu WC, nie je tu
niè. Vy si tý mi to priestormi po má -
ha te rieši� ne dostatko vú si tuá ciu,
pri tom sme zisti li, že ta ké to prie-
sto ry sú po uží va né aj tam, kde sú
k dispo zí cii ce ly. Jas né, že ak by
vám napríklad le kár ne dal súhlas
na umieste nie opi té ho èlo ve ka do
CPZ, po tom ne vie te, èo s ním.
Ten to štát vám na rieše nie neut -
vo ril podmienky a vy ste na se ba
zobra li ri zi ko ne zá kon né ho po stu -
pu.

P. Mi cha lík: Ne súhla sím ani s
tým, že by ve de nie po lí cie ni ja ko

ne rea go va lo na va še upo zorne -
nia. Ve de nie OZP v SR má mož-
nos� zú èastòo va� sa po rád ve de -
nia Pre zí dia PZ, èo aj využí va me,
pre to mô žem potvrdi�, že pre zi -
dent PZ be rie va še upo zorne nia
ve¾mi vážne. Bol som svedkom,
keï pre zi dent PZ upo zor òo val

kraj ských riadi te ¾ov PZ, aby po -
zorne sle do va li dodržia va nie zá -
kon nos ti pri obmedzo va ní osob-
nej slo bo dy a striktne rešpekto va li
aj interné predpi sy v tejto ve ci. Vy-
hra de né priesto ry sú pre sú èasnú
po li cajnú prax potrebné, po li cajt
potre bu je èlo ve ka niekde umiesti�,
ale predve de ný má vždy možnos�
po žia da� o návšte vu WC, na po -
žia da nie do sta ne pi�, tak to
umies�u je me ¾u dí naozaj len na
ne vyhnutný èas. Madlo je rovna ko
dob rý prostrie dok, pri pú ta ný èlo -
vek by však ne mal by� na oèiach
ostatným návštevní kom bu do vy.
Vy ste bý va lá sudky òa, pri prá ci
ste ma li úpl ný kom fort, ob ža lo va -
né ho vám predviedli príslušní ci
ZVJS, sta ra li sa o je ho i va šu
bezpeènos� a za sa ho na váš po -
kyn odviedli. Po li cajt ta kú to mož-
nos� ne má, ko¾kokrát je na obvod-
nom odde le ní na všetko sám.
Mno hé predve de né oso by sú
agre sívne, ne bez peè né, po li cajt
má prá vo chrá ni� tak to se ba a
chrá ni� oso bu pred se ba poško de -
ním. Ak je tu ne ja ký le gisla tívny

pro blém, tak tre ba vy vo la� zá ko -
no darnú ini cia tí vu, aby sa odstrá -
nil. Ne po va žu jem to však za k¾ú -
èo vý pro blém. Vyhra de ný priestor
je pri rodze ným rieše ním aktuálnej
si tuá cie, je to priestor, kto rý nám
umož òu je pra co va� s po dozri vý -
mi. Ne mô že predsa se die� na la -

vièke po dozri vý spo lu s obe �ou –
poško de ným. Po dozri vý sa tak do
priesto ru izo lu je, je v bez pe èí a
mô že me ro bi� potrebné úko ny.

J. Du bovco vá: Mo je ziste nia
trva jú. Ne má te to upra ve né v zá -
ko ne. Uve do mu jem si si tuá cie
bežné ho ži vo ta z poh¾a du po li caj -
ta, ale mu sia by� splne né zá kon né
podmienky. Nadria de ní by sa tým
ma li vážne zaobe ra� – aj tým, ako
utvo ri� po li cajtom podmienky, aby
moh li pra co va� v sú la de so zá ko -
nom a do ho vormi. Ko niec koncov,
je to aj va ša par ke ta, odbo rárska.
Mož no že va ši ra do ví po li caj ti by
sa pri da li na mo ju stra nu, le bo oni
ve dia, èo každo denne riešia. Pre -
èo by ma li bra� na se ba zodpo -
vednos� za nieko ho iné ho?

P. Mi cha lík : Stá le mám po cit,
že ste si po lí ciu zobra li na muš ku,
že stá le re zo nu je. Napríklad èas to
obvi òu je te po lí ciu z dras tic kých
zá sa hov v rómskych osa dách.

J. Du bovco vá: Ako ve rejná
ochranky òa práv som po preskú -
ma ní podne tu mu se la kri ti zo va�
bezdô vodný zá sah po lí cie v Mol-

da ve nad Bodvou, sa mi ste sa
roz hod li za siahnu� bez to ho, aby
sa nieèo v osa de dialo. To je zá-
kladné po ru še nie, ku kto ré mu do -
šlo, že po lí cia bezdô vodne „pre -
padla“ niè ne tu šia cu osa du a pri
„pátra ní“ po uži la nepri me ra né
prostriedky. Po dobne Vrbni ca. V
Huncovciach, na opak, som vy so -
ko po zi tívne hod no ti la zá sah po lí -
cie a na pí sa la som aj po li cajné mu
pre zi den to vi, že si to ve¾mi vá žim,
le bo tam po lí cia naozaj za sa ho va -
la na zákla de si tuá cie, kto rá
vznik la a hro zi lo, že na pä tie sa
mô že skonèi� ve¾mi zle. Viem te da
oce ni� aj pro fe sio nálny, dô vodný
zá sah po li cajtov. Mož no sa vo ve -
rejnosti viac ho vo rí o tých ne po da -
re ných zá sa hoch, mô že to by� aj
dôsle dok to ho, ako ve dú ci pra -
cov ní ci po lí cie reagu jú na ziste nia
ve rejné ho ochrancu práv. Mož no
by ma li by� konštruktívnejší vo vy -
jadre niach a posto joch. V de -
mokra tickej spo loènosti ne mô že
sta èi�, keï sa niekto po sta ví pred
mik ro fón a po vie, že sa niè ne sta -
lo, všetko bo lo v po riadku, keï ne -
bo lo. Tre ba ro bi� opatre nia v záuj-
me ve rejnosti i po lí cie. Úèel prá ce
ve rejné ho ochrancu práv spo èí va
v tom, že má preskú ma va� po stup
orgá nov ve rejnej sprá vy, èi ne po -
ru šu jú základné prá va obèa nov a
reakciou štá tu má by� úsi lie o lep-
šiu èinnos�, o utvo re nie lep ších
podmie nok, nie pokra èo va� v zle
na sta ve ných èinnostiach. Po tom
vzni ká zby toèné na pä tie.

P. Mi cha lík: Hodno ti� pri me ra -
nos� zá sa hu pred zá sa hom a po
òom, to je ve¾ký rozdiel. Po lí cia v
prvom kontakte zväèša ne vie, do
èo ho ide, èo ju èa ká. Ak do sta ne
nakla daèku, ešte sa na òu vy rú tia
mé diá, že zá krok ne zvlád li. A to,
že ste niekto rý zá krok aj po zi tívne
oce ni la, nezve rejnia. Po li cajné
zá sa hy tohto dru hu sa spra vidla
ne ro bia v konso li do va ných zosku -
pe niach ¾u dí, najmä príslušní ci
OO PZ ako po li caj ti pr vé ho kon -
tak tu spra vidla nie sú vy cvi èe ní
ani ma te riálne vy ba ve ní na boj s
ma sa mi rozzú re ných opi tých
osôb, na svo ju osobnú ochra nu
ne ma jú žiadne prostriedky. Pozri -
te sa do Ame ri ky: tam po li cajt s
na mie re nou pišto lou vy zve aj niè
ne tu šia ce ho vo di èa, aby vystú pil z
vo zid la, ¾a hol si na ka po tu a dal
ru ky za se ba. Ale bo po uži je vý -
zvu: Nepribli žuj sa, le bo stre lím!
Slo ven ský po li cajt do sia¾ ne má
možnos� ani použi� elek tric ký pa -
ra ly zér. Ke by sa slo venskí po li caj ti
sprá va li ako ame rickí, to by bo lo
kri ku! Ak bu dú aj mé diá stá le
vykri ko va�, akí sme ne mi lo srd ní a
bru tálni, dospe je to do štá dia, že
sa po li caj ti – ne ho vo rím, že všetci
– bu dú bá� za siahnu�. Po lí cia si
chce ro bi� zodpo vedne svo ju prá -
cu a ko na� pro ti tým, èo po ru šu jú
prá va iných, ne mô že by� stá le pod
tla kom. Sme kri ti zo va ní zo všet-
kých strán za každú chy bièku, ale
to množstvo kva litne odve de nej
prá ce ne oce ní nikto.

J. Du bovco vá: Po lí cia, sú dy a
pro ku ra tú ra sú pod ve rejnou kon -
tro lou, no vá tech ni ka umož òu je
zazna me na� a zve rejni� vi deo zá -
zna my a všetci vi dia, ako ten zá -
sah pre be hol. Po lí cia mu sí ma�
dôkladne pripra ve ných ¾u dí na

konfliktné si tuá cie. Mô že te uro bi�
ve ¾a dob rých zá sa hov, prí de je den
po ka ze ný a za èí na te od nu ly. Ne -
mô že funkcio nár na ka me ru po ve -
da�, že sa niè ne sta lo, keï z vi -
deo zá zna mu ti sícky ¾u dí vi dia, že
sa sta lo. To ve¾mi ka zí re no mé po -
lí cie.

P. Mi cha lík: Sme inšti tu cio na -
li zo va ní ochranco via práv – aj po -
lí cia, aj ve rejný ochranca práv,
sme pla te ní zo štátnych prostried-
kov. Od mé dií by som po ža do val
vy rov na né, vy vá že né pô so be nie,
nie len za ve rejòo va nie va šej kri ti -
ky na na šu ad re su. Naozaj si ne-
všimnú ti síc dob rých zákro kov,
rozma žú ten je den me nej vy da re -
ný. To nie je vy vá že nos�. Na èom
sa zhodne me, to je použí va nie ka -
mier. Ne dáv no sa o nich ro ko va lo
aj na po ra de ve de nia PPZ, skú ša
sa v pra xi viace ro dru hov, dis ku tu -
je sa o vý ho dách a ne vý ho dách,
be ží vý be ro vé ko na nie. Nie je to
vše liek, ale bu de me len ra di, keï
ka mier bu de èo najviac.

J. Du bovco vá: Keï má te k
dispo zí cii zá znam, ¾ahšie sa vám
argu men tu je, netre ba sta va� na
domnienkach. Opa ku jem, že ka -
me ry sú sú èas�ou podmie nok pre
lepšiu prá cu po lí cie a spô sob se -
baochra ny po li cajtov. Mys lím si,
že aj predve de né oso by sa bu dú
sprá va� úplne inak, keï bu dú ve -
die�, že sú sní ma né ka me rou.
Pod¾a mòa si po tom bu dú dá va�
väèší po zor na to, ako sa k po li -
cajtom sprá va jú.

P. Mi cha lík: Súhla sím. Opä�
však mu sím po ve da�: mám po cit,
že sa ne ustá le zu žu jú prá va po li -
cajtov, vy ho vu je to len advo kát -
skej lobby. Tak vzni kol aj pro blém
inšpekcie. A aj z niekto rých va šich
vy jadre ní som mal do jem, ako by
bo li Ró mo via v osa dách agre sívni
len pre to, že my ich tam cho dí me
bezdô vodne mlá ti�.

J. Du bovco vá: Ve rejný och -
ranca práv tu je na to, aby sa štát
dozve del, v èom mô že zlepši�
svo ju èinnos�. Štát ne má pro ti ne -
mu bo jo va� ale bo sa ne zao be ra�
podnetmi. Štát by mal na zákla de
ziste ní ve rejné ho ochrancu práv
uro bi� ná pra vu, zlepši� svo ju
 èin nos�. To ne mu sí by� zo dòa na
deò. Som presvedèe ná, že na ši mi
ziste nia mi po lí cii po má ha me.

P. Mi cha lík: Bu dem to tak to
pre zento va� aj na šej odbo rárskej
ve rejnosti, len ke by to tak vyznie -
va lo aj v mé diách. Pre ká ža mi, že
vy chce te zlepšo va� podmienky
po dozri vých, za tia¾èo po li cajtom
ich svo ji mi vystú pe nia mi zhoršu -
je te.

J. Du bovco vá: Som tu pre to,
aby som ochra òo va la základné
prá va a slo bo dy osôb, kto ré prí du
do kon tak tu s orgánmi ve rejnej
sprá vy. Svo ji mi ziste nia mi nezhor-
šu jem podmienky pre prá cu po li -
cajtov, ale na opak, tla èím na to,
aby sa zlep ši li. Bez vy lepše nia
po me rov v po lí cii a bez splne nia
zá kon ných podmie nok pre ich
prá cu to ne pôjde. Sú to spo je né
ná do by. Jed no bez dru hé ho to ne -
jde. To, èo ro bí te vy a èo ro bí me
my, má mno ho spo loèné. Som
ve¾ mi ra da, že ste sa na mòa ob -
rá ti li.

Spra co val Pe ter Onde ra
sním ky au tor

J. Du bovco vá: „Som presvedèe ná, že na ši mi ziste nia mi po lí cii po má ha me“
(Pokraèovanie zo strany 2)

AM STER DAM – Ho landskí po -
li caj ti, štrajku jú ci za lepšie fi -
nanèné ohodno te nie a podmienky

prá ce, za blo ko va li dnes v Haagu
vcho dy do úra du pre mié ra a troch

mi nisterstiev. Da vy pre važne dob-
re na la de ných po li cajtov po sie la li
preè štátnych za mestnancov, kto-

rí pri chádza li do prá ce na mi -
nisterstvách fi nancií, vnútra a

spra vodli vosti, in for mo va la agen-
tú ra Reuters.

Po li cajné od bo ry ACP vy hlá si li,
že príslušní ci „bo li verní už dosta -
toène dlho“, a vy zva li vlá du, aby
zlep ši la svo ju po nu ku. Vlá da po li -
cajtom po nú ka pä�percentné zvý -
še nie miezd a jedno ra zo vý bo nus
500 eur. Pro testná akcia sa ko ná
v èa se, keï par la ment ne ïa le ko
od miesta štrajku ro ku je o ná vr hu
štátne ho roz poè tu a pod¾a vy -
jadre nia ACP sa je ho de ba ta
skon èí o 17.00 h SELÈ.

Pro testu jú ci po li caj ti na ru ši li v
uply nu lých me sia coch ce lý rad
športo vých ak cií, odmietli do ze ra�
na niekto ré ho land ské futba lo vé
zá pa sy prvej li gy, èo viedlo k ich
odlo že niu, a po hro zi li zablo ko va -
ním tra sy cyk lis tic kých pre te kov
Tour de Fran ce cez Ho land sko. V
uto rok po èas štvorho di no vé ho
štrajku rea go va la po lí cia iba na
najdô le ži tejšie ohlá se nia, kto ré za
tú do bu do sta la.

(TASR, 16. 9. 2015)

Ho landskí po li caj ti na pro test za blo ko va li úrad vlá dy a tri mi nisterstvá

Jazdná polícia v Amsterdame  

plk. Ing. Pavol Michalík 
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Rea li ta bo la, chva la bo hu, ove -
¾a pro zaickejšia, ale faktom je, že
vi die� v akcii na jed nom mieste
de sa� vy šetro va te ¾ov, de sa� ope -
ra tívcov a de sa� kri mi na lis tic kých
techni kov naozaj nie v slo ven -
ských po me roch všedné. Vy so kú

koncentrá ciu po li cajných vý jazdo -
vých sku pín spô so bil III. roè ník sú -
�a že pod názvom Miesto èi nu, kto -
rú už tre tí rok po se be or ga ni zu je
Pre zí dium PZ, presnejšie je ho od -
bor pátra nia a kri mi na listicko–
tech nic kých èin nos tí. Pre to sa v
Gra ni te zišlo osem sú �ažných
trojèlenných „vý jazdov“ z jed not li -
vých kraj ských riadi te¾stiev PZ,
pozva nie pri ja la aj repre zentá cia
Vo jenskej po lí cie a tím „štátnych“
po li cajtov z Br na vo farbách ju ho -
mo ravské ho kraj ské ho riadi -
te¾stva.

Rovna ké podmienky
Orga ni zá to ri pripra vi li sú �a žia -

cim de sa� úplne rovna kých miest
èi nu v de sia tich rovna kých mu ro -
va ných chatkách ved¾a se ba. Na
rovna kých miestach v inte rié ri i v
oko lí cha tiek im na ra fi èi li rovna ké
sto py a všetci do sta li jed not ný
sce nár mo de lo vej si tuá cie, kde
ma lo dojs� k se xuálne mu zneu ži -
tiu ma lo le tej a ná sled né mu úni ku
pá cha te ¾a. Sú �a žia ci ma li k dispo -
zí cii aj fi gu rantov – svedkov, kto -
rých ochotne „po ži èa la“ ko šická
SOŠ PZ. Kaž dý „vý jazd“ mal ma�
všetko potrebné so se bou, ale ak
by im predsa len nieèo chý ba lo,
prípravný tím za bez pe èil aj mo -
bilnú po ži èovòu èi vý dajòu vy ba -
ve nia a „ché mie“ pre kri mi na lis tic -
kých techni kov.

Zástupca riadi te ¾a spo me nu té -
ho od bo ru, takpo ve diac zakla da -
te¾ a du ša po du ja tia mjr. JUDr.
Da ni el Èechva la po vy da ní prí-
slušných inštrukcií „pískol“ ost rý
štart a tí my ma li èas do 13. ho di -
ny, aby si po èí na li ako vý jazdo vá
sku pi na na sku toènom mieste èi -
nu pri reali zá cii ne od klad ných a
neopa ko va te¾ných úko nov. Po po -
ludní mu se li spra co va� do ku -
mentá ciu prí pa du, vy šetro va cie
verzie i plán po stu pu vrá ta ne

„predpi so vé ho“ po ba le nia a po pi -
su zaiste ných stôp všetké ho dru -
hu – a najmä mu se li
spra co va� pre zentá ciu
svo jej prá ce, s kto rou
na dru hý deò predstú -
pia pred ko mi siu.

Sú �a žia ci tak zisti li, že z plá no -
va né ho od dy chu a wellne so vých
ra do vá nok v ten to deò ve ¾a ne bu -
de, niekto ré tí my ve ru pra co va li až
do nesko rých ve èerných ho dín a
na ba zén moh li len myslie�!

Vec prestí že
Ich prá cu od sa mé ho za èiatku

„on li ne“ po zorne sle do va li èle no -
via rozhodcovskej ko mi sie, zlo že -
nej z naozajstných odborní kov.
Na jej èe le stál po ma ly už nes tor
vy šetro va nia na na šom pre zí diu,
riaditeľ odboru vyšetrovania ÚKP
PPZ  plk. JUDr. Mi lan Ja ní èek, ale
ces tu na Ší ra vu me ral z Bra ti sla vy
aj pro fe sor Jo zef Me teňko z Aka -
dé mie PZ, v ko mi sii ne chý ba li zá-
stupco via KEÚ PZ, KR PZ Pre šov
i ko šickej SOŠ PZ. Všetko po -
zorne sle do val a na vše li èo sa pý -
tal aj „ci vil“, po sla nec Ná rodnej ra -
dy SR Vi liam Ja saò, podpredse da
vý bo ru NR SR pre so ciálne ve ci,
kto rý pri po me nul, že šty ri ro ky pô -
so bil v branno bezpeènostnom vý -
bo re NR SR, prá ca po li cajtov mu
je pre to ve¾mi blízka a zá le ží mu

na tom, aby po li caj ti ma li k svo jej
prá ci všetko potrebné ma te riálno–
tech nic ké za be pe èe nie, bo li i ná -
le ži te odme òo va ní a so ciálne za -
bez pe èe ní.

Vo štvrtok ve èer bo la prí le ži tos�
tro chu si po se die� a poklá bo si� s
ko le ga mi z iných kra jov, ale všetci
už mys le li na rá no a na to, ako do -
padnú pri hodno te ní, le bo keï už
sem raz bo li vy sla ní, patrí sa im
obhá ji� svo je me no so c�ou…

Zlepše nie
V piatok rá no sa ra dy hos tí eš-

te o èo si rozší ri li, vy po èu li si ko -
mentár ve dú cich tí mov k pre -
zentá ciam, za tia¾èo èle no via ko -
mi sie po kra èo va li vo vy hodno co -
va ní prá ce „vý jazdov“. Sú �a žia -
cich pri šiel podpo ri� I. vi ce pre zi -
dent PPZ plk. JUDr. Mi lan Lu -
èanský, kto rý v krátkom prí ho vo re
o. i. podèiarkol vý znam a dô le ži -
tos�, akú má prá ca po li cajtov na
mieste èi nu, le bo „tu keï sa nieèo
po ka zí, má to ïa le ko siahle dô-
sledky“. Pri po me nul, že pre zí dium
ve nu je po zornos� ma te riálno–
tech nic ké mu za bezpe èe niu kri mi -
na lis tic kých techni kov a osobne
sa za to za sadzo val, onedlho by
„ko neène“ ma li prís� na kra je no vé
špe ciálne vo zidlá s kompletnou
vý ba vou pre vý jazd, pra cu je sa na
ïalších ve rejných obsta rá va niach
v tejto ko mo di te, „aby ste cho di li
do prá ce s väèšou ra dos�ou a ma li
všetko potrebné pre kva litnú prá -
cu“. Po žia dal tých skú se nejších,
aby v prípra ve ve no va li po zornos�
mla dým príslušní kom a zaúèa li
ich, odovzdá va li im svo je prak tic -
ké skú se nosti, pre to že prá ca na
mieste èi nu patrí v po lí cii medzi
najdô le ži tejšie. Pr vý vi ce pre zi dent
zdô raznil, že dô le ži té je usta viè né
vzde lá va nie kri mi na listov a tá to
sú �až je dob rou prí le ži tos�ou vše li -
èo sa nauèi�, pre zí dium ju pre to
bu de podpo ro va� aj v ïalších
roèní koch. Po ïa ko val tiež za zá-
ujem poslanco vi Ja sa òo vi, vy jadril
presvedèe nie, že po mô že ší ri�
dob ré me no po lí cie v parla mente
– s do datkom: keï bu de me nieèo
potre bo va�…, èím vy vo lal po tlesk
prí tomných.

Priestor na vzde lá va nie
Ko mi sia skon èi la svo ju prá cu a

kým sa tla èi li dip lo my pre najlep-
ších, èas vy u žil ma jor Èechva la,
aby tí mom priblí žil prá cu ko mi sie.
Zdô raznil, že pre po li cajtov je
ve¾mi dô le ži té kva litné vzde lá va -
nie, èo najviac za me ra né na prax
– na SOŠ PZ i na Aka dé mii PZ.
Pri dal množstvo konkrétnych od -
bor ných ziste ní, èo všetko moh li

sú �a žia ci aj pri tom to zá po le ní uro -
bi� inak èi lepšie a na opak, èo ro -
bi li ve¾mi dobre. Oce nil zá pal, s
kto rým sa tí my zhos ti li svo jich
úloh, pod¾a je ho slov bo lo vi die�,

že im zá le ží na
vý sled ku. Pre -
to sa ko mi sia
na po kon
zhod la v tom,
že zve rejní len
konkrétne me -
ná na pr vých
troch miestach, všetci ostat ní bu -
dú „štvrtí“, keïže rozdie ly vo vý-
sledkoch bo li naozaj tesné a hlav-
ným cie¾om po du ja tia MIESTO ÈI -
NU 2015 nie je by� na prvom
mieste, ale nieèo sa nauèi� teo re -
tic ky i prak tic ky, keïže sa ma sú -
�až je vlastne vzde lá va cia ak ti vi ta.
Po tvr dil, že ten to roè ník sú �a že
pri nie sol aj niekto ré podne ty pre
ïalšiu prá cu odborní kov na pre zí -
diu – napríklad uká zal potre bu
vypra co va� ur èi té na ria de nie èi
me to dic ké usmerne nie, ako pres-
ne ozna èo va� sto py, po sie la né na
KEÚ PZ, èo všetko a v akej forme
by ma li tieto informá cie na oba le

sto py obsa ho va�, aby bol po stup
na všetkých útva roch aj v tom to
rovna ký.

Nasle do va lo vyhlá se nie ví �a -
zov, slo vá po ïa ko va nia všetkým
zú èastne ným. Patrí sa na tom to
mieste vyslo vi� uzna nie a vïa ku aj
orga ni zá to rom, najmä tí mu
„Èechva lo vých“ ¾u dí z pre zí dia,

kto rí ce lú, na prípra vu ná roènú ak-
ciu do de tai lov pripra vi li, pre to že
pri špe ci fickom cha rakte re sú �a že
ne bo lo jed no du ché nájs� vhod ný
priestor a za bezpe èi� k ne mu ce lú

MTZ, ne ho vo riac o sa mej prípra -
ve a zho to vo va ní stôp, keïže je to
prá ca, kto rú �ažko mož no zve ri�
ne ja kej „ese roèke“, odbornos� je
ne vyhnutná. Po da ri lo sa aj vïa ka
po mo ci ochot ných ¾u dí napr. z ko -
šickej SOŠ PZ, z KEÚ PZ èi po li -
cajných útva rov v oko lí.

Ví �a zi sú �a že MIESTO ÈI NU
2015

I. miesto: KR PZ Pre šov v
zlo že ní kpt. PhDr. Róbert Ada-
mečko, npor. Martin Tomáško,
npor. Matej Čuchta

II. miesto: KR PZ Nit ra v zlo -
že ní kpt. JUDr. Pe ter Ju hás,
npor. Bc. Mar tin Ci riak, npor.
Bc. Ma rián Fo�ko

III. miesto: KR PÈR Br no v
zlo že ní kpt. Ing. Jan Kny bel,
kpt. Bc. Du šan Hla váè, nprap.
Vlas ti mil Ko lo fík

PS: Na miesto zá ve ru pri dajme
ešte zo pár ku rio zít: Bra ti slav ský
vý jazd tvo ri li tra ja mla dí mu ži s
rov na kým krstným me nom Ma rek.
Vïa ka to mu si ich nikto pri oslo ve -
ní ne mý lil. V 30–èlennom ko lektí -
ve sú �a žia cich bo la je di ná že na
mjr. Ing. Re ná ta Mochná èo vá zo
Ži li ny. Na po kon: intenzívne pátra -
nie sú �a žia cich po sto pách v inte -
rié ri i exte rié ri cha tiek pri nieslo
nieko¾ko zaují ma vých ná le zov,
napr. bongo, zho to ve né z plastic-
kej f¾a še, v inte rié ri bo la na skrin-
ke zaiste ná pe òa ženka (prázd na),
ba v jed nej zo skri niek i slu ši vé
dámske no ha vièky… Pod¾a ubez -
pe èe nia èle nov prípravné ho tí mu
tieto predme ty ne patri li medzi na-
inšta lo va né sto py…

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Uži toèná vzde lá va cia akcia pre ¾u dí s úprimným záujmom o svo ju pro fe siu

Vyhlásenie výsledkov: (zľava) Poslanec NR SR Viliam Jasaň,
riaditeľka SOŠ PZ Košice Lucia Vargová a predseda komisie

Milan Janíček

Na Zemplínskej Ší ra ve sa usku toènil tre tí roè ník sú �a že MIESTO ÈI NU

Ne za inte re so va ný po zo ro va te¾ by vo štvrtok 10. septemb-
ra v blíz kos ti ho te la Gra nit na Zemplínskej Ší ra ve mo hol
za ži� po riadny šok. Pod¾a po è tu po hy bu jú cich sa bielych
ove ra lov mo hol na do budnú� do jem, že tu pre bie ha ploš ná
de ra ti zá cia ho te lo vé ho kom ple xu. Ale ak by tre bárs od de -
vy na re cepcii zís kal informá ciu, že sú to všetko po li caj ti
a vši mol by si ich vy ba ve nie, už by vo lal ne ja kú ko merènú
te le ví ziu, pre to že pod¾a týchto zna kov v ho te li Gra nit mu -
se lo dôjs� k ma so vej vražde!

„Dušou“ podujatia bol Daniel
Čechvala

Na kolená, hlavu takmer
do misy a makať! Aj taká je
práca krim. technika...

Putovný pohár si  odniesli Prešovčania

Druhé miesto pre Nitru

„Brňáci“ obsadili tretiu priečku
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Stretli sme sa s riadi te ¾om od -
bo ru po riadko vej po lí cie OR PZ
Mi cha lov ce pplk. JUDr. Anto nom
Be rešèí kom (podpredse da mi cha -
lovskej ZO OZP). Pý ta li sme sa
ho na skú se nosti z prá ce v tejto
ob las ti a za ují ma li nás aj je ho ná -
zo ry na po znat ky z priesku mov,
kto ré v uply nu lom ob do bí rea li zo -
val úrad ve rejné ho ochrancu práv
pod ve de ním ve rejnej ochranky ne
práv JUDr. Ja ny Du bovco vej. Na -

mie ta ne zá konnú existenciu a vy-
uží va nie tzv. vyhra de ných priesto -
rov v po li cajných objektoch na ob-
medze nie osobnej slo bo dy. V mi -
mo riadnej sprá ve pa ni ombuds-
manka tiež na mie ta, že po li caj ti
pri zákro koch údajne neoprávne -
ne vstu pu jú do rómskych cha tr èí,
ho ci od sudcu ne ma jú prí kaz na
vstup do obydlia ale bo na do mo vú
prehliadku.

l Aká je si tuá cia v okre se
Mi cha lov ce z h¾a diska po è tu
so ciálne neprispô so bi vých ob -
èa nov, te da pre dovšetkým Ró -
mov?

V okre se Mi cha lov ce je oko lo
135–ti síc oby va te ¾ov, z to ho je asi
21–ti síc so ciálne neprispô so bi -
vých obèa nov, èo je, ako isto
uzná te, dos� ve ¾a. Na rozdiel od
si tuá cie na Spi ši, u nás nie je ve ¾a
kla sic kých rómskych osád v tom
zmysle, že by to bo li sú bo ry ne le -
gálnych obyd lí kde si na kon ci ob -
ce ale bo za obca mi. U nás je pria -
mo v obciach zmie ša né oby va -
te¾stvo, utvá ra jú sa ko mu ni ty. V
mno hých obciach prevlá da róms-
ke oby va te¾stvo, napr.v Trho višti
tvo rí po diel Ró mov asi 80 percent,
v Pavlovciach mož no 85 percent.
Má me se dem obvodných odde le -
ní PZ, v každom z nich má po lí cia
najviac prá ce s rómsky mi obèan -
mi. Ten to po diel tvo rí asi 80 per-
cent z každo dennej pra covnej ná-
plne príslušní kov OO PZ. Najhor-
šie je to v ob do bí vyplá ca nia so -
ciálnych dá vok, približne od 17.
do 23. v každom me sia ci je to mi -
mo riadne �ažké, najzlo ži tejšia je
vždy si tuá cia v lo ka li tách Trho -
vište, Ve¾ké Ka pu ša ny èi Pavlov-
ce nad Uhom. Nie je zriedka -
vos�ou, keï má me v tom to ob do bí
13 èi 15 te le fo ná tov za noc kvô li
bit kám, hádkam a iným po týèkam
v obciach.

l Ko le go via zo Spi ša kon -

šta tu jú, že v posledných ro -
koch ve¾mi rastie agre si vi ta Ró -
mov. Vraj s ni mi bo li pro blé my
vždy, ale nie ta ké ve¾ké, ako v
sú èasnosti.

Mô že me to potvrdi�. Agre si vi ta
rastie najmä medzi mla dý mi Ró -
ma mi, približne od roèní kov na ro -
de nia 1990 a vyššie. Na uèi li sa,
že nám mô žu beztrestne vulgárne
na dá va�, ve dia, že už ne exis tu je
verbálny útok na ve rejné ho èi ni te -
¾a. V mi nu los ti exis to val väèší reš-
pekt pred po li cajnou rovno ša tou.
Keï pri šiel na miesto na ru še nia
ve rejné ho po riadku po li cajt, hneï
bol na sto le ný „po ria dok“, exis to -
val rešpekt, sta èi lo sa „uká za�“. V
sú èasnosti je to ove ¾a horšie, èe lí -
me rastú cej agre si vi te, fy zic ké
úto ky na po li cajtov sú tu ve¾mi
èas té. �ažko to vysvet¾o va� nieko -
mu, kto ne po zná zblíz ka spô sob
ži vo ta ta kýchto ¾u dí, kde je se stra
zá ro veò man žel kou a ne te rou a
otec je zá ro veò bra tom. Ne fun gu -
je už ani inšti tút vajdov, moc v ko -
mu ni tách pre be ra jú tí, kto rí ma jú
najviac pe òa zí a ovlá da jú ostat -
ných cez „rôzne pô žièky“. Skrát-
ka, za vajdu si v mi nu los ti vy be ra li
Ró mo via to ho najschopnejšie ho,
ro zum né ho a skú se né ho, dnes sa
na èe lo ko mu ni ty dostá va najbo -
hatší. Tí to ¾u dia sa vyzna èu jú ab-
so lútnou ne úctou k zá ko nu a je ho
no si te ¾om, a vô bec k zauží va ným
pra vidlám ci vi li zo va nej spo -
loènosti. Kvô li akejko¾vek ma liè -
kos ti be zoh¾adne fy zic ky úto èia.
Ma li sme prí pad, keï ta ký to Róm
kvô li ba nálne mu doprav -
né mu priestupku za úto èil
na po li caj ta, kto ré mu
sko ro od hry zol prst. Sú
èím ïa lej drzej ší, dra hé
mo bi ly v ru kách a vykri -
ku jú, že vy nám niè ne -
mô že te… Mu sím ale
pozna me na�, že je tu aj
ma lá èas� Ró mov, kto rí
sa dlho do bo zdržia va jú v
za hra ni èí, prešli ur èi tou
re so cia li zá ciou, a tí to nie
sú pro blé mo vý mi obèan -
mi.

l V akej zosta ve
cho dí te k rómskym
obydliam?

Vo ¾a ke dy naozaj sta èi lo prís� v
rovno ša te tre bárs do krè my, ma xi -
málne sa buch lo do sto la, po ve -
da lo sa zá kon né pouèe nie a bol
k¾ud. Te raz cho dia dvojèlenné
hliadky, keï sa dá, tak radšej dve,
ale keï má te oko lo se ba osemde -
siat rozzú re ných Ró mov, kri èia ce
de ti a úto èia ce že ny, radšej sa
stiahne te a vo lá te po si ly. Dob ré
sú psy, pso vod má u Ró mov reš-
pekt, má me tu aj hliadky PMJ,
kto ré sú nepretrži te k dispo zí cii.
Ale keï ide te tre bárs do tzv. vy bý -
va ných by to viek na Èi èa rovskú
uli cu vo Ve¾kých Ka pu ša noch,
psov mu sí te nies� na ru kách, aby
si ne po re za li la by na vrst vách od -

pa du, èo tu je na uli ci. Kto to osob-
ne ne po zná, neuve rí.

l Je to naozaj zná ma lo ka li -
ta, ¾u dia sa tu pro ti Ró mom bú -
ri li už pred piati mi rokmi, žiada-
li múr…

Lo ka li ta s mú rom sa na chádza
v Mi cha lovciach a bo la po sta ve ná
z dô vo du zabrá ne nia hlu ku z blíz -
ko le žia ce ho hlavné ho �a hu z Ko -
šíc do Vyšné ho Ne mecké ho. Ale
ta kýchto lo ka lít má me viac. Oby -
va te lia, kto rých su sedmi sú so -
ciálne neprispô so bi vé oso by �až-
ko zná ša jú, že v prí pa de objasne -
nia trest né ho èi nu im ško du spô -
so be nú ta kýmto skutkom nikto
na nahra dí, na ko¾ko ta ké to oso by
sú spra vidla od ká za né len na so -
ciálne dáv ky, te da ná hra da ško dy
je ne mož ná.

l Použí va te tzv. vyhra de né
priesto ry pre predve de né èi za-
iste né oso by?

Vieme o výhra dách pa ni
ombudsmanky. Uve diem vám prí-
klad: má te v ru kách to tálne agre -
sívne ho, zú ria ce ho èlo ve ka, kto rý
vystrá ja, ská èe, hádže sa o ste nu,
sám si ubli žu je… èo s ním má te
uro bi�? Bu dem na òom vi sie�, ho -
di ny ho objí ma� ru ka mi ale bo ho
mám po lo ži� na zem a le ža� na
òom? A to je hu mánne? A keï je k
to mu ešte aj opi tý, èo je väèši -
nou? Najbezpeènejšie je asi po-
uži� vyhra de ný priestor. Sa -
mozrejme, vo lá me le ká ra, na
umieste nie do CPZ nám ale súh-
las ne dá, zá chytky neexistu jú,
nieke dy je mož né použi� psy -
chiatriu. Aj tam mu popruhmi spú -
ta jú no hy i ru ky, ale je as poò pod
do zo rom le ká ra. Ne viem si v pra xi
predsta vi� iné rieše nia, aké použí -
va me te raz. My netvo rí me zá ko ny,
my ich apli ku je me v pra xi. Použi -
tie do nu co va cích prostriedkov je
usta no ve né zá ko nom a to to strikt-

ne dodržia va me. Mô že me èlo ve -
ka pri pú ta� k vhod né mu predme -
tu. Má me tre bárs pá cha te ¾a zlo èi -
nu, kto rý je v zmysle Trest né ho
po riadku zadrža nou oso bou, vz -
pie ra sa, je opi tý, pusti� ho ne mô -
že me, umiesti� do ce ly po li cajné -
ho zaiste nia tiež nie, drža� ho vo
vyhra de nom priesto re vraj tiež
nesmie me, ale èo s ním po tom
má me ro bi�? Pusti� ho zno va me-
dzi sluš ných ¾u dí? Tak ho usa dí me
na la viè ku v uzatvo re nom priesto -
re, kde to ne vi dia strán ky, a keï
tre ba, aj pri pú ta me. Èo ho má me
zobra� k se be do kance lá rie, kde
vy po èú va me poško de né ho, kto ré -
ho prá ve olú pil? Ale bo ho drža� v
miestnosti stá lej služ by, kým uro -

bí me ne vyhnutnú admi nistra tí vu?
Na po žia da nie do sta ne stra vu,
vo du, mô že ís� v dopro vo de na
WC. Tre ba si uve do mi� aj na še
perso nálne mož nos ti, tre bárs v
no ci, keï je v rám ci OO PZ jed na
hliadka. Ne má me tre tie ho èlo ve -
ka, kto rý by ne ro bil niè iné, len
strá žil tohto èlo ve ka. Aké iné
rieše nie pri chádza do úva hy? 

l Ka me ry?
Èo sa tý ka použi tia ka mier,

sme jednoznaène za. Ale tiež to
nie je uni verzálny re cept, je po-
trebné vy rie ši� niekto ré ve ci, napr.
spô sob upevne nia ka me ry na rov-
no ša tu tak, aby ne do šlo k po ru še -
niu ustro jo va cej dis cip lí ny. Má me
už aj ka me ry v autách, ho ci za tia¾
nie vo všetkých, ale tiež nie sú
vše moc né, vi dia len pria mo
dopre du. Tiež mu sí me dá va� po -
zor, aby nám ich spo luobèa nia pri
zákro koch ne poško di li, ne mô že -
me ne cha� autá v prvej lí nii zá sa -
hu. Mô žem konšta to va�, že v sú -
èasnosti ešte ne dispo nu je me ta -
kou vyspe lou tech ni kou, kto rá by
nám umož ni la uro bi� kva litný zá -
znam akcie pod jed not ným ve le -
ním a v zhorše nej vi di te¾nosti.

l Má me tu ïalší pro blém, na
kto rý po uká za la pa ni ombuds-
manka: konkrétne aj vo va šom
okre se ma lo dôjs� k k prí pa dom
zby toèné ho ná si lia pri zákro -
koch v ko mu ni tách pod jed not -
ným ve le ním. Priestor na se -
bakri ti ku? Ombudsmanka po -
uka zu je na to, že po li caj ti ne -
ma jú prá vo vniknú� do aké ho -
ko¾ vek obydlia bez súhla su
sudcu.

My po li caj ti sme bi tí z dvoch
strán. Keï ne za siahne me, je zle.
Keï za siahne me, za sa je zle. Bo li
sme obvi ne ní z bru ta li ty pri zá kro -
ku v jed nej osa de, Ró mo via ho vo -
ri li, že nás už nechcú vi die�, le bo

ich bi je me. Viete, ko¾ko-
krát nás odvte dy vo la li,
aby sme im po moh li, keï
sa bi li medzi se bou? Sa -
mozrejme, nesmú sa ani
z na šej stra ny vyskytnú�
ex ce sy. Na dru hej stra ne,
keï po li cajt za ro ky služ -
by pri chádza väèši nou do
sty ku s ¾uïmi, kto rí ne -
patria do ka te gó rie sluš -
ných, urèi te bu de ne ja -
kým spô so bom de for mo -
va ný. Mé diá väèši nou
uka zu jú tvrdšie zá kro ky,
ale ni kdy ne po ve dia, èo
im predchádza lo, ako

kon flikt vzni kol. Keï da jú nieko mu
priestor na vy jadre nie, pre objek-
tívne po sú de nie je potrebné, aby
sa vy jadri la aj dru há stra na. Èo sa
tý ka konkrétne ho zá kro ku, tak sa
pravde po dobne jed ná o zá krok v
ob ci Vàb ni ca, kde je ve de né trest -
né stí ha nie a je v štá diu šetre nia.
Te da k to mu to sa vy jadro va� ne -
bu dem. Ne viem o prí pa de, kde by
ma li po li caj ti tu najšie ho OR PZ
vniknú� do obydlia bez splne nia
ná le ži tých zá kon ných usta no ve ní.

l Ako je to so vstu pom do
rómske ho obydlia?

Zá kon ne roz li šu je obydlie, kto -
ré obý va jú Ró mo via, èi oso by inej
ná rod nos ti. Do mo vú prehliadku,
prehliadku iných priesto rov a po -

zem ku, osobnú prehliadku a iné
zá sa hy do práv ne dotknu te¾nosti
oso by a obydlia ga ran to va né ús -
ta vou le ga li zu jú usta no ve nia
Trest  né ho po riadku a taktiež zá -
kon o PZ.

l V mi nu lom vy da ní PO LÍ CIE
sme spo me nu li prí pad osa dy
Za bi ja nec, kde ži je na mi ni -
málnej plo che 600 ¾u dí na troch
po pis ných èíslach… Z tých 600
Ró mov ma lo 445 priezvisko
Horváth ale bo Horvátho vá…

Aj u nás má me ta ké to prí pa dy,
v rómskej ko mu ni te pre to ne mô -
že te h¾a da� èlo ve ka na zákla de
presnej ad re sy, pre to to ro bí me s
na sa de ním väèšie ho po è tu po li -
cajtov sú èasne, a pre to je asi na
vý cho de ove ¾a viac ak cií tohto
dru hu, ako tre bárs v Bra tisla ve.
Kde tam ma jú osa dy s ti sícka mi
Ró mov pohro ma de bez presnej
ad re sy, na kto rej by sa do tyè ný
naozaj aj zdržia val? Tu na vý cho -
de nám rastú ca agre si vi ta Ró mov
ro bí sta ros ti, stú pa im – aj s pod -
po rou mé dií – ne zdra vé se ba ve -
do mie, ne rešpektu jú niè. Po tom
už ostá va len dô raznejšia si la, ak
chce me, aby bo li po ria dok a zá -
konnos� za cho va né aj v rómskych
ko mu ni tách.

l Èo s rómskym problé mom
z vášho poh¾a du?

Si tuá ciu Ró mov po lí cia ne vy rie -
ši. Z nášho, po li cajné ho poh¾a du
by po moh la vy ko na te¾nos� prá va.
To zna me ná, aby sa pro ces urý-
chlil, aby oso ba obvi ne ná, bo la v
èo najkratšom èa se adekvátne po -
tres ta ná a, ako som už spo mí nal,
aj s podmienkou ná hra dy spô  so -
be nej ško dy. V mno hých prí  pa -
doch, najèastejšie krá de ží, je ško -
da na odcudze ných ve ciach vy  èís -
 le ná ako od pad v zberných su ro vi -
nách, pri èom „mo rálna“ ško  da je
nieko¾ko ná sobne vyššia. Ta ký je,
pod¾a môjho ná zo ru, aj poh¾ad –
za tia¾ – ma jo ritné ho oby va te¾stva
v na šom re gió ne. Chý ba nám vy -
ko na te¾nos� zá ko na. Stá va sa, že
na pá cha te ¾a zlo èi nu, napr. úto ku
na ve rejné ho èi ni te ¾a, ne jde ani
len podnet na vza tie do väzby, na -
ko¾ko ta ká to oso ba ne bo la v pos -
ledných dvoch ro koch prá vo platne
odsú de ná. Ta kí to ¾u dia sa nám po -
tom sme jú do oèí. Ra do vý sluš ný
ob èan to vi dí a po ze rá sa na po lí -
ciu s rastú cim dešpektom, vie, že
mu mno ho krát ne vie me po môc�,
ne do ká že me tre bárs potresta� zlo -
de ja. V tom to štá te sa mno ho ¾u dí
aj tre bárs z tre tie ho sekto ra dobre
ži ví tým, že bo ju je za tzv. ¾udské
prá va tých, kto rí poškodzu jú zá-
kladné ¾udské prá va sluš ných ¾u dí.
Je to úplne obrá te né. Aj èo sa tý ka
na šich zákro kov: my sa mu sí me
rozhodnú� v se kunde a v inten-
ciách zá ko na. Kontrolné or gá ny,
pre šetru jú ce s�ažnosti, ma jú èas
na skú ma nie, èi sme to uro bi li
dobre. Môj subjektívny ná zor – od-
hliadnuc od po li cajné ho za ra de nia
– je, že sú èasná si tuá cia utvá ra
priestor pre extré mistov, tak to naj-
mä z mla dých ¾u dí vy cho vá va na -
cio na listov. My tu ne má me pro -
blém so sluš ný mi ¾uïmi, bez oh¾a -
du na farbu ple ti, je to úplne jed no.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, ar chív OR PZ

Prianie: do siahnu� vy ko na te¾nos� zá ko na
V okre se Mi cha lov ce ma jú po li caj ti s neprispô so bi vý mi obèanmi po dob né pro blé my ako na Spi ši

V augusto vom èís le PO LÍ CIE sme priblí ži li pro blé my, kto -
ré ma jú spišsko no vo veskí po li caj ti v rómskych osa dách.
Ne má lo �ažkostí ma jú so so ciálne neprispô so bi vý mi sku -
pi na mi oby va te ¾ov aj príslušní ci PZ v okre se Mi cha lov ce.

Priestor pri „bytovke“ vo Veľkých Kapuša-
noch, Čičarovská ulica

JUDr. Anton Bereščík
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Kú pe le Trenèianske Tep li ce
predsta vu jú tzv. balneo lo gický
ide ál. Pra me ne vy vie ra jú pria mo
do kú pe¾ných ba zé nov a umožòu -
jú kú pa nie v pô vodnej pra me ni tej
vo de. Okrem to ho ma jú ideálnu
tep lo tu 36,6 – 40,2 °C, kto rú
¾udský orga nizmus dobre to le ru je.
Opti málne je mi ne rálne zlo že nie a
na sý te nos� pra me ni tej vo dy si ro -
vo dí kom, kto rý má základný lieèi -
vý úèi nok najmä na cho ro by po hy -
bo vé ho ústro jenstva. Kú pe¾ná
lieèba je cha rakte ri zo va ná tým, že
v lieèebných postu poch využí va
prí rodné lieèi vé zdro je a použí va
všetky zná me a do stup né pro-
striedky fy zi kálnej lieèby, teplo -
lieèby, vo do lieèby a ciele nej –
hlavne indi vi duálne ve de nej re ha -
bi li tá cie.

V sa mom centre mesta
Trenèianske Tep li ce dal tu najší
podni ka te¾ Arnold Ro senfield v ro -
ku 1929 posta vi� vi lu – penzión.
Do stal me no ARCO (spo je nie ini -
ciá lok ma ji te ¾ovho me na, priezvis-
ka a spo loènosti, te da Compa ny).
Cez II. sve to vú voj nu penzión slú -
žil ako útu lok pre de ti ne meckých
dôstojní kov, po vojne pre šiel do
štátnych rúk a do sia¾ ho uží va mi -
nis ter stvo vnútra. V ro ku 1976 k

pô vodné mu ob jek tu pri budla prí-
stavba, kú pe¾ný dom už niesol ná -
zov Hviezda.

K pô vodné mu ná zvu ARCO sa
lieèebný dom do stal až po ïalšej
rozsiahlej re konštrukcii v ro koch
1992 – 1995. Odvte dy má dnešnú
po do bu. Dlho do bo je ob¾ú be ný
pre ko morné prostre die v
lieèebnom do me a vy so ký štan-
dard slu žieb. Po nú ka prepra co va -
né zdra votné a lieèebné pro gra -
my, kto ré využí va jú vyššie uve de -
né prí rodné zdro je v chrá ne nom
ži votnom prostre dí pod ve de ním
eru do va né ho zdra votné ho per so -
ná lu.

Lieèia sa tu všetky cho ro by po -
hy bo vé ho ústro jenstva – èi že
kåbov i chrbti ce, zá pa lo vé reuma -
tické ocho re nia a tiež sta vy po
úra zoch a ope rá ciach po hy bo vé -
ho apa rá tu. V ne poslednej ra de
niekto ré z ner vo vých cho rôb, ako
napríklad nervosva lo vé a de ge ne -
ra tívne ocho re nia, Parkinso no vá
cho ro ba, èi roztrú se ná skle ró za.

V rám ci fi nanèných mož nos tí –
v podmienkach príspevko vej or -
ga ni zá cie MV SR – lieèebný dom
každo roène zvy šu je svo ju prí �ažli -
vos� i po nu ku slu žieb. Dis po nu je
106 izba mi, roène tu ab sol vu je

lieèebný po byt oko lo 2 200 pa -
cientov. Z nich je až 80 percent
za mestnancov MV SR, zvy šok
tvo ria mi mo re zortní klien ti zdra -
votných pois�ovní a sa moplatci –
vrá ta ne zahra nièných. Pod¾a slov
riadi te¾ky KLÚ ARCO Ing. Mar ti ny
Pa ná ko vej sa hostia do ARCA ra -
di vra ca jú: „Má me tu napríklad pa -

ni z Èes ka, tá je tu va ri 40–ty krát,
te raz prišla na ce lé dva me sia -
ce…“

V do me je komplexne vy ba ve -
né lieèebné odde le nie s balneo lo -
gickou pre vádzkou, re ha bi li taè -
ným odde le ním, elektro lie èebným
odde le ním, ne chý ba sauna, in -
frasau na, fitnescentrum. Lieèeb ný
pro gram pre pa cientov je skonci -
po va ný indi vi duálne na zákla de
aktuálne ho kli nic ké ho sta vu pa ci -

en ta, ziste né ho pri vstupnom le -
kárskom vy šetre ní. V za ria de ní je
24–ho di no vá zdra votná služ ba.
Cie¾om absolvo va nia kú pe¾nej
lieèby je, aby pa ci ent odchádzal s
ve do mím, že psy chic ky i fy zic ky
na èerpal si lu do ïalšie ho ži vo ta,
že bo les ti kåbov ale bo chrbti ce
ustú pi li, èi sa zmierni li a je ho cho -

ro ba prešla do be nignejšie ho štá -
dia. Dô le ži tým cie¾om je, že sa na -
uèil pre èo je dô le ži té cvi èi�, èo
zna me ná ra cio nálna stra va,
jedno du cho, že sa na uèil zaanga -
žo va� sa na svo jom zdra ví.

Uby to va nie je komfortné na
jed no– a dvojlôžko vých izbách s
vlastným so ciálnym príslu šen -
stvom (WC, spr cha), vy ba ve né
rá diom, te le ví zo rom so sa te litným
príjmom, te le fó nom, kanvi cou a

chladnièkou, v spo loèných pries -
to roch je bez plat ná WI–FI sie�. K
dispo zí cii sú tri apartmá ny.

Lieèebòa má vlastnú stra vo va -
ciu pre vádzku s dvo ma je dálòa mi
a denným ba rom. Stra va je tra -
diène chut ná, ka lo ric ky vy vá že ná
s prihliadnu tím na dodržia va nie
lieèebné ho diétne ho sys té mu.
Vieme sa pružne prispô so bi� všet-
kým lieèebným re ži mom stra vo -
va nia (dia be tes, aler gie, atï).
Všetky služ by a pro ce dú ry, okrem
termálnych ba zé nov, kto ré sú
vzdia le né do 150 m od LD ARCO,
sú po sky to va né pria mo v lieèebni.

Lieèebný dom ARCO za bez pe -
èu je kú pe¾nú sta rostli vos�, kto rá je
fa kulta tívnou sú èas�ou lieèebne –
pre ventívnej sta rost li vos ti pre
oso by s cho ro ba mi urèe ný mi v
indi kaèných zozna moch pre kú -
pe¾nú lieèbu. Vyh¾a dá va ná je i
Ambu lantná for ma lieèe nia, naj-
mä pre pa cientov z blízke ho oko -
lia. Za bez pe èu je taktiež re la xaèné
a re ha bi li taèné po by ty pod¾a plat-
nej le gisla tí vy pre po li cajtov i ha si -
èov, za me ra né na re ge ne rá ciu fy -
zic kých a du ševných síl. Vo vo¾ -
ných termí noch ARCO po nú ka
služ by aj hos�om – mi mo re zort -
ným sa moplatcom, v po nu ke sú aj
ví ken do vé po by ty.

(Viac na we bo vej stránke ale bo
v pra covnom èa se info na
032/6552431).

(red)

Predsta vu je me Kú pe¾no – lieèebný ústav MV SR ARCO v Trenèianskych Tepli ciach

Sil ný ozdra vu jú ci efekt, ko morné prostre die lieèebné ho do mu v lo ne prí ro dy

Riaditeľka kúpeľného domu ARCO Ing. M. Panáková: „Dovoli� si môžeme len to, na èo si zarobíme"

Ako v kruhu ve¾kej rodiny

Pr vá od bor ná zmienka o lieèi vých úèinkoch mi ne rálnej
vo dy v Trenèianskych Tepli ciach po chádza už z ro ku
1247. V 19. sto ro èí patri li Trenèianske Tep li ce medzi kú -
pe¾né kle no ty vte dajšie ho Ra kúsko – Uhorska.

l Pa ni riadi te¾ka, ne chcem
li cho ti�, ale o ARCU idú naozaj
už dlho do bo najmä dob ré zves-
ti, pa cien ti sú spo kojní, po by ty
si pochva ¾u jú. Na rozdiel od
niekto rých ve¾kých objektov
ho te lo vé ho ty pu, kde sa pa -
cient cí ti ako v ne moc ni ci, u vás
sa mô že cí ti� sko ro ako do ma,
vy chutna� si ko morné prostre -
die lieèebne s po nu kou prí -
jemných pro ce dúr, ne ho vo riac
o èa re ce lej do li ny, v kto rej
Trenèianske Tep li ce le žia. Ako
ste spo kojná vy na èe le pra -
covné ho ko lektí vu?

Dú fam, že všetci na ši pa cien ti
resp. klien ti sa cí tia u nás ako do -
ma. 90 percent po by tov je 14 a
viac dní, tak že je na šou po -
vinnos�ou klientom to to prostre die
vytvá ra�. A keï odchádza jú fy zic -
ky a psy chic ky spo kojní, tak sme
spo kojní aj my, ce lý ko lektív. Má -
me sta bi li zo va ný, vy so kokva li fi ko -
va ný a skú se ný per so nál, usi lu je -

me sa v rám ci na šich mož nos tí ro -
bi� ma xi mum, za bezpe èo va� im
príslušný kom fort pra covné ho
prostre dia, se bavzde lá va nie na

rôznych se mi ná roch a ško le niach,
s cie¾om uspo ko ji� všetky po žia -
davky pa cientov a po nú ka� im ne -
ustá le vy so ký štandard slu žieb.
Na še za ria de nie je i ško lia cim

pra co viskom, kde náš kva li fi ko va -
ný per so nál odborne pripra vu je
štu dentov Trenèianskej uni ver zi ty
a Strednej zdra votníckej ško ly do
pra xe. Zá ro veò je to vý me na no -
vých teo re tic kých poznatkov a ná -
stroj mo ti vá cie èi už vlastných za -
mestnancov, ale i štu dentov. 

l Pri de ba tách s ve dú ci mi
pra covníkmi na šich rekreaè -
ných i kú pe¾no–lieèeb ných za -
ria de ní èas to na ra zí me na pro -
blém fi nancií, kto ré li mi tu jú roz -
sah opráv a re konš trukcií ob-
jektov, prí padne zne možòu jú
roz ší re nie po nu ky a kva li ty po -
nú ka ných slu žieb. ARCO je prí-
spevko vá orga ni zá cia mi nis ter -
stva vnútra, po zná te po jem prí-
spe vok?

Sme príspevko vá orga ni zá cia
zria de ná Mi nisterstvom vnútra
SR, tak že sa mozrejme väèši na
tržieb predsta vu jú úhra dy od ná-
šho zria ïo va te ¾a, èo aktuálne pr-
dsta vu je asi 80 percent. Sa -
mozrejme, v prostre dí ve¾kej kon-
ku rencie sa sna ží me oslo vo va� i
iných partne rov: sa moplatcov, fir -
my, kto ré mu sia za bezpe èi� re -
kondièné po by ty pre vlastných za -
mestnancov a v ne poslednom ra -
de zdra votné pois�ovne. Zna me -
ná to rešpekto va� vy so ké ná ro ky
na splne nie podmie nok perso -
nálne ho a ma te riálno tech nic ké ho
za bezpe èe nia za ria de ní. Naš�as-

tie, má me ce lo roène prak tic ky
plnú obsa de nos�. Najkri tickejšie
sú „po via noèné“ me sia ce ja nuár a
február, kto ré sú z poh¾a du klien-
tov najme nej atraktívne. Sna ží me
sa aj v tom to ob do bí po nú ka� na-
príklad ví ken do vé po by ty – èi už s
pro ce dú ra mi ale bo aj bez nich – a
do sa ho va� sa mozrejme fi nanène
klad ný hospo dársky výsle dok. Fi -
nancie vo forme príspevku z mi -
nis ter stva nám po moh li a po má -
ha jú odstrá ni� ha va rijné sta vy ale -
bo skva litni� služ by. Ob jekt pre šiel
rozsiahlou re konštrukciou v ro ku
1995, no nekva li ta vte dajších prác
nám však na ro bi la pro blé my v
rozvo doch i v ka na li zá cii. Vïa ka
príspevkom z mi nis ter stva sme
moh li z èasti zmo derni zo va� kú -
pe¾ne, rieši li sme ha va rijný stav
dvoch vý �a hov, má me no vý kon-
vekto mat v ku chy ni, ne dáv no sme
zre konštuo va li kompletne ce lé
odde le nie vo do lieèby, vrá ta ne od-
pa dov. Z vlastných prostriedkov
sme vy me ni li okná, na kú pi li sme
no vé po ste le, zre konštruo va li iz-
by, re cepciu. Tak že by som v sú -
èasnosti hod no ti la vnú torný i von-
kajší stav nášho lieèebné ho do mu
ako sluš ný, ta ký je aj poh¾ad na -
šich hos tí. V po rovna ní s iný mi
lieèebný mi za ria de nia mi mô žem
po ve da�, že sme aj v zdra -
votníckej a lieèebnej ob las ti vý -
borne vy ba ve ní mo derný mi lie -

èeb ný mi prístrojmi a re ha bi li taè -
ný mi po môcka mi.

l Úpl ná spo kojnos�?
Urèi te nie, má me ïalšie pred-

sta vy o možnostiach zlep še ní, ale
sys tém tzv. ná kla do vých cien je
naozaj li mi tu jú ci, do vo li� si mô že -
me len to, na èo si za ro bí me, má -
me napríklad už naozaj prestarnu -
té osobné au to atï. Ná kla do vá
ce na jedné ho dòa po by tu pa ci en -
ta, za mestnanca MV SR je s uby -
to va ním, pl nou penziou a tro mi
pro ce dú ra mi denne 36 eur. Keïže
ne má me vlastný termálny mi ne -
rálny ba zén, pla tí me faktú ry za
kaž dý po byt nášho klienta v mi ne -
rálnom ba zé ne Slo ven ským lie -
èeb ným kú pe ¾om, a.s. A ten to rok
nás prekva pi li ce no vým na vý še -
ním o 30 percent. Za jed nu
návšte vu ba zé na nám faktu ru jú
6–9 eur, èo je dos� za �a žu jú ce.

l Mno hé fi nanèné manti ne ly
sú objektívne, ži je me v reali te
štátne ho roz poè tu, niekto ré
pro blé my však mô žu ma� aj
subjektívny cha rak ter a da li by
sa mož no – as poò vo vz�a hu k
MV SR – odstrá ni�.

Pro blé my nám ro bí napríklad
to, že dos� nesko ro, až nieke dy v
októbri – no vembri dostá va me ob -
jed náv ku na po èet odobra tých po-
uka zov po by tov na nasle du jú ci
ka lendárny rok. Ten to pro ces je

Lieèebný dom MV SR ARCO v Trenèianskych Tepli ciach je
v re zorte už de sa�ro èia dobre zná my a ob¾ú be ný, bla ho -
darnos� úèinkov teplickej vo dy po cí ti li mno hí pa cien ti na
zlep še ní svojho zdra votné ho sta vu a a ve ¾a z nich oce òu -
je tu najšie prostre die i kva li tu te ra pie. Od ro ku 2008 ve die
vy še 50–èlenný ko lektív za mestnancov lieèebné ho do mu
šarmantná riadi te¾ka Ing. Mar ti na Pa ná ko vá. Po lo ži li sme
jej nieko¾ko otá zok.

(Pokračovanie na strane 7)
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Riadi te ¾om orga ni zaèné ho štá -
bu majstrovstiev bol vy me no va ný
zástupca riadi te ¾a a sú èasne ve -
dú ci stre diska špe cia li zo va né ho
vý cvi ku slu žobných psov OKH
PPZ plk. Ing. Ma rián Charvát, a
predse dom orga ni zaèné ho štá bu
ve dú ci stre diska kla sic ké ho vý cvi -
ku slu žobných psov OKH PPZ v
Ma lých Le vá roch pplk. Ing. Patrik
Vincúr.

Hlavným rozhodcom bol in-
štruktor stre diska kla sic ké ho vý -
cvi ku slu žobných psov OKH PPZ
npor. Ma rek Mi ženko. Od bor ky -
no ló gie a hi po ló gie PPZ v záujme
o ne stran né po sú de nie vý ko nu
slu žobných psov po zval na tohto -
roèné majstrovstvá aj ne zá vis lých
a skú se ných rozhodcov – pre zi -
den ta Zvä zu športo vej ky no ló gie
SR plk. Mgr. Ju ra ja Štau dinge ra a
kpt. v. v. Bc. Iva na Te re na. Ako
ïalší èle no via rozhodcovské ho tí -
mu pra co va li inštrukto ri stre diska
kla sic ké ho vý cvi ku slu žobných
psov OKH PPZ – kpt. So òa Ko žá -
ko vá, npor. Zden ko Ko reò a npor.
v. v. Jo zef Tonka. Ako èle no via
tech nic ké ho štá bu pra co va li
nstržm. Bc. Ja na Ševèo vi èo vá,

npráp. Ji øí Kolda a ppráp. Ján
Trenèanský.

Obran né prá ce fi gu ro va li pso -
vo di špe cia listi – npor. Mar tin
Kme�, npor. Mi ro slav Scherhau fer,
npráp. Ju raj Linhart a Pe ter Mi -
èúch.

Rozhodcovský tím po vy -
hodno te ní bo do vých ziskov jedno-
tlivcov a dvojèlenných družstiev
rozho dol o nasle dovnom po ra dí:

– v ka te gó rii sú �až jednotliv-
cov zís kal:

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka na rok 2015 npráp. Ma -
rek Šu pa so slu žobným psom Lo -

gan z KR PZ v Banskej By stri ci,
kto rý sú èasne zís kal po hár za 2.
miesto v pa cho vých prá cach, Pu -
tovný po hár fir my LTRANS pre
naj lepšie ho psa v kla sickej po li -
caj nej ky no ló gii, a po hár za 1.
miesto v sú �a ži družstiev. 

2. miesto npor. Vojtech Sa bol
so slu žobným psom Lerry z KR
PZ v Banskej By stri ci, kto rý sú -
èasne zís kal po hár za 1. miesto v
cvi koch po sluš nos ti, po hár za 2.
miesto v obran ných prá cach, a
po hár za 1. miesto v sú �a ži druž-
stiev.

3. miesto ppráp. ¼u do vít Kne -
žo so slu žobným psom Tan go z
RHCP Sobrance, kto rý sú èasne
zís kal po hár za 3. miesto v cvi -
koch po sluš nos ti. 

Eme ritný riadi te¾ OKH PPZ
plk. v. v. RNDr. Vla di mír Ïu ri šin
odovzdal tohto roèné mu Majstro vi
Slo ven s ka 2015 npráp. Ma re ko vi
Šu po vi gra fic ký list aka de mic ké ho

ma lia ra Mgr. Art. Igo ra Piaèku
„Boj sv. Ju ra ja s dra kom“ ako
sym bol bo ja pro ti zlu, s po ïa ko va -
ním za do siahnu té vý sled ky v
tohto roènej sú �a ži.

– v ka te gó rii sú �až družstiev,
repre zentu jú cich jed not li vé kraj -

ské riadi te¾stvá Po li cajné ho zbo ru
a RHCP Sobrance zís kal:

1. miesto a ko lektívny ti tul
Majstri Slo ven s ka na rok 2015
tím KR PZ v Banskej By stri ci, v
zlo že ní: npor. Vojtech Sa bol a
npráp. Ma rek Šu pa,

2. miesto tím KR PZ v Ko ši -
ciach v zlo že ní: kpt. Pe ter Lo rinc
so slu žobným psom Eron a por.
Pe ter Ambruž so slu žobným
psom Co nan Po lí cia – Slo va kia,
kto rý sú èasne zís kal po hár za 1.
miesto v pa cho vých prá cach, 2.
miesto v cvi koch po sluš nos ti a
Po hár na júspešnejšie ho slu -
žobné ho psa po chádza jú ce ho z
cho vu Po lí cia – Slo va kia.

3. miesto tím RHCP Sobrance
v zlo že ní: npráp. Pe ter Fe ïaèko
so slu žobným psom Chester a
ppráp. ¼u do vít Kne žo so slu -
žobným psom Tan go, kto rý zís kal
po hár za 3. miesto v sú �a ži po -
sluš nos ti. 

Po hár za 1. miesto v obran -
ných prá cach si vy bo jo val ži linský
re pre zen tant npráp. Oto Ca lík so
slu žobným psom Larry, a po hár
za 3. miesto v obran ných prá cach
zís kal je ho ko le ga – vše stran ný ži -
linský re pre zen tant práp. Jo zef
Ganèár so slu žobným psom Oton
(na Majstrovstvách Slo ven s ka
2015 v špe ciálnej po li cajnej ky no -
ló gii zís kal so slu žobným psom
Quito 2. miesto vo vyh¾a dá va ní
vý bušnín).

Po hár za 3. miesto v pa cho -
vých prá cach si vy bo jo val pre -
šovský re pre zen tant npráp. Mar -
tin Bu ta la so slu žobným psom Sa -
dick.

Je di ná zástupky òa nežné ho
pohla via – por. Mgr. Re ná ta Ron -
èo vá so slu žobným psom Quasi z
KR PZ v Trna ve, skon èi la v tvr dej
muž skej konku rencii na 14. mies-
te. obr. 04 Ronèo vá

Riadi te¾ od bo ru ky no ló gie a hi -
po ló gie PPZ plk. Mgr. Bc. Bra -
nislav Di ïák oso bitne oce nil ná -
roènú prá cu fi gu rantov a ob jek ti vi -
tu zbo ru rozhodcov de le go va ných
na tohto roèné majstrovstvá. Vy -
bra ným hos�om a spo lupra covní -
kom ude lil pa mätnú pla ke tu tohto -
roèných majstrovstiev.

Text a fo to: © Mgr. Pe ter Ne volný

Exce lo va li Bansko bystri èa nia!
V dòoch 7. až 11. septembra 2015 sa v stre disku vý cvi ku
slu žobných psov od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie PPZ v Ma -
lých Le vá roch a na vy bra ných pra co viskách v ka tastri pri -
¾ahlých ob cí usku toèni li v po ra dí už XIX. majstrovstvá
Slo ven s ka vo vý ko ne po li cajných psov v kla sickej ky no -
ló gii, na kto rých sa zú èast ni lo de vä� sú �ažných družstiev
(18 na júspešnejších pso vo dov z kraj ských sú �a ží), kto rí
re pre zen to va li jed not li vé kraj ské riadi te¾stvá PZ a Riadi -
te¾stvo hra niènej a cudzi neckej po lí cie Sobrance.

Ako v kruhu ve¾kej rodiny
sa mozrejme na via za ný na nastá -
va jú ci rozpoèto vý rok, tak že konti -
nuálny pre chod bez rešpekto va -
nia konca a za èiatku ka lendárne -
ho ro ka nie je mož ný. Z na šej
stra ny sú po uka zy vyexpe do va né
na zdra votný od bor v po lo vi ci no -
vem bra. Ve¾mi nás te ší záujem
klientov o absolvo va nie lieèby
prá ve v na šom kú pe¾nom do me,
vá ži me si na še dob ré me no a že
¾u dia oce òu jú lieèebnú sta rostli -
vos�, kto rú im re zort za dar mo po -
s ky tu je. Sta rostli vos� o pa cientov
v ARCU je od bor ná, dôsledná a
rov no cen ná – bez oh¾a du na funk-
ciu zastá va nú v re zorte – a chce -
me, aby tu po byt strá vi li ako v kru -
hu ve¾kej ro di ny a od nás odchá-
dza li všetci spo kojní a zre la xo va -
ní!

l Služ ba v ho te lo vom èi
lieèebnom za ria de ní je non stop
pro ces a prá ca s pa cientmi,
kto rí sú rôzni…

Ako som už spo me nu la, má me
ve¾mi dob rý, za behnu tý ko lektív
za mestnancov, kto rí si svo ju prá -
cu vá žia, ro bia ju ra di a s lás kou,

a aj tou to ces tou sa im všetkým
chcem po ïa ko va� za úsi lie i na še
vý sled ky. Denný pra covný ko lo -
beh nieke dy zvádza k ru ti ne, kon -
tro la a každo denná dôslednos�
na šich riadia cich a pre vádzko -
vých pra covní kov je pre to stá le
potrebná. Je to ich pri rodze ná èrta
osob nos ti. Naozaj mô žem vy jadri�
spo kojnos�, na ši ¾u dia ro bia všet-
ko pre to, aby vy ho ve li všetkým
pria niam pa cientov, ak je to èo len
tro chu mož né a aby sa tu hostia
cí ti li prí jemne. Dostá va me množ-
stvo ïa kovných listov èi po chval -
ných zá pi sov do na šej kro ni ky.
Zá ro veò sme drži te¾mi Certi fi ká tu
kva li ty EN ISO 9001:2008, èo nás
za vä zu je k udrža niu si po ža do va -
ných štandardov po sky to va ných
slu žieb.

l V niekto rých na šich za ria -
de niach sme sa od per so ná lu
ob èas stretli s po no sa mi na
kva li tu vy sú �a že ných do dá vok
potra vín èi iných ko mo dít…

S týmto problé mom sa sa -
mozrejme stre tá va me i my, kedže
sme štátne za ria de nie. Najviac
asi v ob las ti stra vo va nia, keï pa -

ra me ter najnižšia ce na sa ne rov -
ná najlepšia kva li ta. Napríklad 1
kg ma lých ze mia kov nie je to isté
ako 1 kg ve¾kých ze mia kov, pre to -
že po oškria ba ní 1 kg ma lých ze -
mia kov v škrabke nám zosta lo
600 g . Na viac, pro ces rekla má cie
je ve¾mi zlo ži tý, pre to že prázdny
ta nier na stôl da� ne mô že me. Ale
mu sí me sa aj s tou to oblas�ou po -
pa so va�, aby to klien ti a za -
mestanci ne cí ti li. Sú to ty pic ké
„pre vádzko vé sta ros ti“.

l Ke by ste ma li neobmedze -
nú moc a ve ¾a pe òa zí, èo by ste
v ARCU zme ni li, zlep ši li?

(smiech) Trá pia nás viace ré
pro blé my, s kto rý mi ne vie me po-
hnú�. V po me re ku ka pa ci te má -
me ne dosta tok parko va cích
miest. Tu, v centre mesta je boj o
kaž dý me ter vo¾nej plo chy, reálnu
možnos� na rozší re nie parko viska
by po nú ka lo len prekry tie ïalšej
èasti ko ry ta po to ka pred na ším
do mom, ako to uro bi li na ši su se -
dia, ale ten to zá mer ve¾mi ne na -
šiel po cho pe nie u ve de nia mesta
a bol by aj ve¾mi ná klad ný. Tak že
hos�om odpo rú èa me parko va� za
zvý hodne nú ce nu 1,50 €/deò na
plo chách pri iných za ria de niach.
Dru hým �ažko rieši te¾ným problé -
mom je už od za èiatku pro jek tu
poddi menzo va ný priestor je dálne
v po me re k po è tu pa cientov. Stra -
vu je me te da ¾u dí na dvak rát, na
dve eta py a pri sto loch se dia po

šiestich. Ale v serví ro va ní sa dr ží -
me kla si ky, hos tí obslu hu je me pri
sto loch, neprešli sme na sys tém
švédskych sto lov a tep lých bu fe -
tov. Ja to na opak po va žu jem za
na šu vý ho du, veï kde vám dnes
ser vír ka pri ne sie pl ný ta nier, bez
strka nia sa pri bu fe to vom sto le.
Pri serví ro va ných jedlách ma jú
klien ti aj možnos� vý be ru zo všet-
kých diet z re ži mu stra vova nia. K
dispo zí cií sú služ by na šej asis -
tent ky vý ži vy, kto rá vie odborne
po ra di� a ochotne po mô že pri
stra vo va cich problé moch klie nov.

l Je tu ešte je den – ale na-
ozaj vážny pro blém, kto rý ve¾mi
kri ti zu je aj ve de nie mesta. Je to
osud lieèebných do mov Sa ra -
tov a Parti zán, kto ré v ro ku
2008 zís ka lo mi nis ter stvo vnút-
ra be zodplatným pre vo dom od
mi nis ter stva ob ra ny. Pri tom Sa -
ra to vu chý ba lo už len pár me -
sia cov do do konèe nia náklad-
nej re konštrukcie z roz poè tu
mi nis ter stva ob ra ny. Doteraz
neslú ži. Pre èo?

Pro blém Sa ra to va, žia¾, nie je v
mo jej kompe tencii, ho ci sme z
právne ho h¾a diska uží va te lia a je
v na šej sprá ve. Ak to ve¾mi zos -
truèním, mi nis ter stvo vnútra už
pred pár rokmi vyèle ni lo ne ma lé
pros triedky na do konèe nie re kon -
štrukcie, ale pre rôzne pro blé my a
prie �a hy pri ve rejnom obsta rá va ní
sme na po kon pe nia ze po troch ro -

koch mu se li vrá ti� na úèet MV SR.
Dú fam, že sa v blízkej do be po da -
rí SA RA TOV – aj keï to je len jed -
na zo spo mí na ných bu dov – spre -
vádzko va� a bu de me sa te ši� z no -
vých zre konštuo va ných priesto -
rov tejto naozaj krás nej bu do vy,
kto rá by moh la slú ži� ako de pan -
dance Lieèebné ho do mu ARCO.

l Va še oèa ká va nia do bu -
dúcnosti?

Ve rím, že si udrží me dob ré me -
no a ¾u dia k nám bu dú na ïa lej ra -
di cho di�. Zno vuo ži ve nie nášho
krásne ho kú pa liska Ze le ná Ža ba
po 15 ro koch spán ku je ve¾kým
impulzom a magne tom pre kaž dé -
ho návštevní ka Trenèianskych Te-
plíc. V le so parku sú vzácne stro-
my, a v tom to atraktívnom prostre -
dí sú umiestne né outdoo ro vé po -
silòo va cie stro je a te ni so vé kurty.
Chrá ne ná kra jin ná oblas� je po-
pretká va ná tu ris tic ký mi chodník-
mi, v ne ïa le kých obciach sú
žrebèince s možnos�ou jazde nia.
Už 70 ro kov slá vi lo Hu dobné le to
v Trenèianskych Tepli ciach a viac
ako 20 ro kov sa tu ko ná prestížny
fil mo vý fes ti val Art Film Fest. Ïa -
lej chce me �a ži� z kva li ty po sky to -
va ných lieèebných I ostat ných
slu žieb, z prí jemné ho ko morné ho
prostre dia a po nú ka� hos�om to
najlepšie, aby sme im do ká za li
sprí jemni� po byt v ARCU.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, ar chív KLÚ

(Pokračovanie z str. 6)

VÍKENDOVÝ POBYT
Cena: 66,- €/os.

V cene: 2 x ubytovanie na dvojlôžkovej izbe s polpenziou. 
Rezervácia na tel.čísle 032/6552431 

alebo na marketing@kluarco.sk

Ti tul Majster Slo ven s ka na rok 2015 si vy bo jo val npráp. Ma rek Šu pa

Logan: to je Šupa!

Víťazi súťaže družstiev
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Čiastka 69
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Smú toèné ozná me nie
S hlbo kou ¾ú tos�ou a smútkom ozna mu je me, že dòa 8. sep-

tembra 2015 nás po dlhej a vy èerpá va jú cej cho ro be
vo ve ku 39 ro kov opus til ko le ga, pria te¾ a ka ma rát

npráp. Ján La baj
Osta li po òom dve de ti a mi lu jú ca man žel ka.
Èes� je ho pa miatke!

Ko lektív PPÚ Tr na va

Me nej po li ti ky v po lí cii?

Náš športo vý
duch

Dòa 29.8.2015 sa usku -
toèni li v Skla bi ni pri Mar ti ne v
rám ci Be hu v srd ci SNP, maj -
strovstvá PZ SR v cestnom be -
hu, kto rý uspo ria dal KBL ŠKP
Mar tin v spo lu prá ci s UNI TOP
SR. Pre te ky sa ko na li na 19
km tra ti s asfalto vým povr -
chom. Cel ko vým ví �a zom pre -
te kov sa stal Mi ro slav Ilavský z
Dubni ce pred Já nom Ho li gom
z Mar ti na. Bronz si vy bo jo val
Ma rek Vid liè ka z Le víc. Medzi
že na mi zví �a zi la Da nie la
Chlupko vá z Prie vidze.

–jh–

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 12. októbra 2015

Redakcia

Do konkurzu na po li cajné ho
pre zi den ta, vi cepre zi dentov, èi šé -
fa inšpekcie sa mô že prihlá si�
kaž dý po li cajt s potrebnou pra xou
a skú se nos�a mi. Vy be ra� má
pä�èlenná ko mi sia, kto rú vy me nu -
je mi nister vnútra. Ná vrh ho vo rí,
že po ra die uchádza èov ur èí ko mi -
sia. Posledné slo vo však bu de
ma� aj tak mi nister. „Vý be ro vé ko -
na nie kon èí roz hod nu tím mi nis tra
o vý sled ku vý be ro vé ho ko na nia,“
pí še sa v ná vr hu.

Ro bert Ka li òák po ro ko va ní
vlá dy ozna èil svoj ná vrh za sna hu
o likvi dá ciu väèšie ho po li tic ké ho
vply vu v rám ci po li cajné ho zbo ru.
„Po vý be ro vom ko na ní bu dú ma�
svo ju mieru ne zá vis los ti a obme-
dzí sa tak miera po li tic ké ho vply vu
tak, ako sa to dlho do bo žiada,“
po ve dal. Na otáz ku, èi by sa kon-
kurzy ne ma li do tý ka� aj kraj ských
šé fov a niž ších úrov ní po lí cie
odpo ve dal stro ho: „Na všetky
funkcie sa vý be ro vé ko na nia ro bi�
ne da jú, to to je po li cajný zbor, nie
cestovná kance lá ria.“ Pa ra do xom
je, že ešte vla ni Ka li òák ne na mie -
tal pro ti vý be ro vým ko na niam na
niž ších úrovniach. Prá vo moc vy-
bra� si po li cajné ho pre zi den ta
chcel však za cho va� v ru kách mi -
nis tra. „Ak má mi nister nies�
zodpo vednos� za po li cajné

preš¾a py, mu sí ma� prá vo vybra� si
svojho po li cajné ho pre zi den ta a
ten má ma� za sa prá vo vybra� si
svoj tím, s kto rým chce spo lupra -
co va�,“ ho vo ril šéf re zor tu vnútra
ešte pred ro kom.

No mi ná cie by tak pod¾a ne ho
moh li konèi� pri kraj ských po li -

cajných šé foch. „Ja som me nil
okresných aj kraj ských šé fov len
obmedze ne. Dnes je po lí cia pre-
tka ná no mi nantmi od Iva na Šim-
ka, cez Vla di mí ra Palka a Mar ti na
Pa da po Ka li òá ka jed na, Lipši ca
až po Ka li òá ka dva,“ vy me no val.

O de fi ni tívnej po do be zá ko na
sa pod¾a mi nis tra vnútra ešte bu -
de ve ¾a disku to va� v ná rodnej ra -
de. „Ne chcem po ve da�, že je to
úplne su ro vý ma te ri ál. Troš ku
som pri dal do kro ku, keï som zis-

til, že nás za èal tla èi� èas,“ vysve-
tlil.

Gál: Tak to sa to ne ro bí
Prá ve to, že sa zá kon pripra vo -

val na rýchlo a blíz ko k ter mí nu vo -
lieb, je predme tom kri ti ky. „Tak to
sa to ne ro bí. Ne viem, èo tým sle -
du jú. Nie je to predsa zá kon na
jed no použi tie,“ hne vá sa po sla -
nec Gá bor Gál (Most–Híd). Na ta -
kýchto zme nách by pod¾a ne ho
ma la by� zho da naprieè po li tic kým
spektrom. „Hro zí, že dôjde k úèe -
lo vej vý me ne, ale bo na opak za -
be tó no va niu tých ¾u dí, kto rých do -
sa di la ešte predchádza jú ca vlá -
da,“ mys lí si.

Ro man La co z po li cajných od-
bo rov tiež nie je návrhom nad še -
ný. Pre ká ža mu, že mi nis ter stvo
neakcepto va lo ich ná vr hy. Pô -
vodne to tiž odbo rá ri chce li, aby sa
po li caj ti k funkciám do stá va li po-
stupne z uli ce až do kance lá rie na
zákla de svo jich výsledkov a pod¾a
princí pov ka riérne ho rastu. „Ne -
akcep to va li niè, ne šlo to ani do
pri po mienko vé ho ko na nia. Tak že
sme sa ne moh li vy jadri�. Bol by
som radšej, ke by ten ná vrh nepre -
šiel a riešil sa úplne no vý,“ po ve -
dal svoj ná zor.

Bý va lý šéf po li cajných vy šetro -
va te ¾ov a de kan právnickej fa kul ty
Pa neu rópskej vy so kej ško ly je zá-
stancom konkurzov od najnižšej,
po najvyššiu po li cajnú funkciu.

„Princi piálne som za vý be ro vé ko -
na nia od pre zi den ta, až po
posledné ho riadi te ¾a obvodné ho
odde le nia. Tak to fun gu je a sú s
tým po zi tívne skú se nosti aj v
iných kra ji nách,“ po ve dal Ja ro slav
Ivor. Zdô raznil, že po li cajt je pr-
vým orgá nom èin ným v trestnom
ko na ní. „Ak chce me za bezpe èi�
ne zá vislos� trest né ho ko na nia,
ma li by sme za èa� od pr vé ho or -
gá nu. Je dô le ži té, aby odha ¾o va -
nie, do ka zo va nie a zber dô ka zov
ne bo li ovplyvne né ni èím a ni kým,“
zdô raznil Ivor. Po zi tívne hod no tí
zru še nie ro ky kri ti zo va né ho usta -
no ve nia, na zákla de kto ré ho mo -
hol mi nister odvo la� po li cajné ho
funkcio ná ra bez uda nia dô vo du.
„Sám som to za žil dvak rát. Je to
rovna ký pre jav ako no mi ná cia, len
z opaè né ho gar de,“ konšta tu je
od bor ník. Ak sa po li caj to vi do
hodno te nia na pí še, že ne do sa ho -
val vý sled ky, do púš�al sa discipli -
nárnych priestupkov, ale bo inak
po chy bil, je pod¾a Ivo ra je ho
odvo la nie po cho pi te¾né. „Dô le ži té
je rozhodnu tie vecne podlo ži� ar-
gu mentmi. Vte dy je to úplne
transpa rentné a on sa mu sí s ver-
diktom zmie ri� a akcepto va� ho.
Ak je tam len – bez uda nia dô vo -
du – za vá òa to prá ve po li tic kým
rieše ním.“

(www.ak tua li ty.sk, 9. 9. 2015,
Anna má ria Dö meo vá, krá te né)

Sluš né vý sled ky pä�bo já rov
Na pozva nie švajèiarskej po lí cie kantó nu Thurgau sa šty ria re pre -

zen tan ti Po li cajné ho zbo ru SR zú èast ni li na majstrovstvách
Švajèiarska v po li -
cajnom pä�bo ji a
trojbo ji, kto rý sa
ko nal v dòoch 2. –
4.9.2015. V pä�bo ji
žien ob sa di la Zu -
za na Brunne ro vá z
Bra ti sla vy 3. mies-
to a Ale xand ra
Zva lo vá z Bra ti sla -
vy sa umiestni la
na 10. mieste. V
pä�bo ji mu žov do
33 ro kov sa Fi lip
Chrenko z Tren èí -
na umiestnil na 2.

mieste. V trojbo ji mu žov do 45 ro kov sa Ján Ho li ga z Mar ti na umiestnil
na 3. mieste.

Za po zornos� sto ja najlepšie indi vi duálne vý ko ny na šich pre te ká rov
v jed not li vých disciplí nach spo medzi všetkých pre te ká rov, a to Zu za ny
Brunne ro vej v stre¾be žien vý ko nom 182 b, Ale xandry Zva lo vej na 200
m plá va nie vý ko nom 2 min 45 s, Fi li pa Chrenka v sko ku do dia¾ky vý -
ko nom 650 cm a Já na Ho li gu v kro so vom be hu na 3000 m vý ko nom 9
min 57 s.

(jh, Mar tin)

Do parla mentných vo lieb zostá va už len pol ro ka a ná -
rodná ra da v aktuálnom zlo že ní má prak tic ky poslednú
šancu schva ¾o va� zá ko ny. Aj pre to re zort vnútra ako si na -
rýchlo predlo žil no ve lu zá ko na o štátnej službe po li cajtov.
Pod¾a nej sa ma jú najnovšie k¾ú èo vé pos ty v po lí cii obsa-
dzo va� vo vý be ro vom ko na ní.

Posledný augusto vý deò kto si pri de monštrá cii pred ukra jin ským
parla mentom v Ky je ve ho dil ost rý gra nát pria mo do kordó nu po li -
cajtov a príslušní kov ná rodnej gar dy. Je den po li cajt bol na mieste
màtvy, pr vé od ha dy ho vo ri li o sto zra ne ných. V parla mente už se dia
iní, ale Majdan nepri nie sol mier a po koj ni ko mu.Tak to mož no ma lo
by�… ?

–on–


