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Minimálna mzda pre rok 2017

KOZ SR žiada 442 eur, vláda navrhuje 435 eur
Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení (AZZZ)
SR 13. júla rokovala s Konfederáciou odborových zväzov
SR (KOZ SR) o výške minimálnej mzdy na rok 2017. Informovala o tom tlaèová hovorkyòa AZZZ Miriam Špániková.

Slovenskí policajti boli znova v Macedónsku, počas mesačnej misie sa podieľali na zadržaní 555
emigrantov. Viac v článku Pohľadnica z Macedónie na s. 3

V zákonom stanovenej lehote
sa pod¾a nej rokovania nepodarilo ukonèi. „Navrhovali sme kompromisné navýšenie minimálnej
mzdy, ktoré KOZ SR neakceptovala. Zároveò sme upozornili aj
na následky radikálneho zvyšovania minimálnej mzdy, ktoré sa
znaène prejavia v zdravotníctve,
keïže v súvislosti s historicky
najvyšším navýšením minimálnej
mzdy spred dvoch rokov, vznikli a
naïalej budú nemocniciam vznika výrazné výpadky v rozpoète,
ktoré bude potrebné dofinancova,“ spresnila.
Rada predsedov odborových
zväzov Konfederácie odborových
zväzov (KOZ SR) neodporuèila
prija návrh zamestnávate¾ov o
výške minimálnej mzdy pre budú-

ci rok. Ako ïalej pre TASR uviedla hovorkyòa KOZ Martina Nemethová, KOZ SR trvá na svojej
požiadavke zvýšenia minimálnej
mzdy pre rok 2017 na úroveò 442
eur.
KOZ pod¾a nej pri svojom návrhu vychádza z pozitívneho vývoja makroekonomických ukazovate¾ov, ktoré dávajú predpoklad
na takéto zvýšenie minimálnej
mzdy. Zároveò chce dosiahnu,
aby bola minimálna mzda, vyjadrená v èistom, nad hranicou
chudoby a predstavovala 60 %
priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Informovala zároveò, že KOZ bude vies ïalšie rokovania s cie¾om dosiahnu èo
najvyššie navýšenie, èiže viac

(Pokračovanie na strane 2)

Hovoríme s podpredsedom OZP v SR Romanom Lacom

K novele štatútu právnej ochrany
Letné zasadanie Rady predsedov základných organizácií
OZP v SR schválilo o. i. aj dôležitú novelu štatútu právnej
ochrany (bližšie v júlovom vydaní POLÍCIE). O ïalšie podrobnosti procesu novelizácie tejto dôležitej normy redakcia požiadala podpredsedu OZP v SR Romana Laca.
l Právnu ochranu máte vo
vienku vy. Èo viedlo predsedníctvo k rozhodnutiu novelizova štatút o právnej ochrane?
V máji centrála OZP v SR zorganizovala na troch miestach

školenia zástupcov základných
organizácií, ktorí majú na starosti
spomenutú agendu. Na školeniach sa riešili aktuálne problémy,
ktoré prináša prax, prièom zástupcovia boli oboznámení aj s

právoplatným súdnym rozhodnutím v spore medzi OZP v SR a našim bývalým èlenom. Z odôvodnenia tohto súdneho rozhodnutia
OZP v SR ako obèianskemu
združeniu vyplýva povinnos v
oblasti poskytovania právnej ochrany vydáva rozhodnutia formou
ako správny orgán, t. j. aby naše
rozhodnutia boli preskúmate¾né
súdom. Diskusia priniesla aj ïalšie podnety, a tak padlo rozhodnutie vypracova novelu štatútu
právnej ochrany. Tak sa aj stalo,

návrh prešiel riadnym pripomienkovým konaním až po úroveò základných organizácií. Posledná
fáza nastala poèas zasadania
Predsedníctva OZP v SR, kde
prebehlo vyhodnotenie pripomienkového konania a spracovanie koneènej verzie návrhu štatútu právnej ochrany. Tento bod bol
jednoznaène najdlhším bodom
rokovania a chcel by som sa aj
touto cestou poïakova èlenom
nášho predsedníctva za ve¾mi
konštruktívny prístup pri nieko¾ko-

hodinovom vyhodnocovaní pripomienok, aj napriek dos nepriaznivým klimatickým podmienkam
(36 stupòov Celzia), ktoré v ten
deò panovali.
l Štatút po kratšej diskusii
nakoniec schválila rada predsedov. Aké zmeny prináša?
Podstatnou zmenou je, že
nosná èas spracovania agendy k
jednotlivým prípadom poskytnutia
právnej ochrany prechádza na
Predsedníctvo OZP v SR, v praxi
(Pokračovanie na strane 3)

Prokuratúre sa nepozdáva organizaèná štruktúra PZ, chce znova vráti skrátené vyšetrovanie na kriminálku

Èo nás zaujalo v správe generálneho prokurátora SR o èinnosti prokuratúry za rok 2015
Na webstránke Národnej rady SR sa objavila dlho oèakávaná správa o èinnosti prokuratúry, ktorú každoroène
poslancom predkladá generálny prokurátor SR. Prerokova a vzia na vedomie ju majú naši zákonodarci na najbližšej, teda septembrovej schôdzi, vybrali sme z nej
èasti, ktoré nás zaujali.
Z poh¾adu praxe je septembrový termín – pod¾a nášho názoru –
už ve¾mi vzdialený roku 2015,
aby prípadné aj dobré podnety
generálneho prokurátora mohli

Myšlienka mesiaca:

nejako ovplyvni prácu orgánov
èinných v trestnom konaní už v
roku 2016. V posledných rokoch
však nedošlo z h¾adiska skoršieho termínu predloženia k žiadnej

zmene – ani po výmene generálneho prokurátora. Z obsiahlej
správy sme vybrali:
Súdna prax
Možno konštatova, že aplikaèná prax v trestnom konaní bola aj v roku 2015 poznaèená nejednotnými právnymi názormi súdov, a to aj v otázkach, v ktorých
sa doterajšia aplikaèná prax javila ako stabilná, zjednotená a nemenná. Toto konštatovanie sa
odvíja od niektorých stanovísk

trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré zjednotili problematickú rozhodovaciu prax.
Táto aplikaèná prax pritom zásadne ovplyvòuje uplatòovanie inštitútov trestného práva
hmotného a trestného práva
procesného v prípravnom konaní tak, že skomplikovala postupy vyšetrovania a skráteného vyšetrovania. Nepochybne
to bude ma dopad na zvýšenie
zaaženosti vyšetrovate¾ov Po-

licajného zboru aj o takú skupinu trestných èinov, ktoré doposia¾ zvládali poverení príslušníci Policajného zboru v rámci
skráteného vyšetrovania, prípadne v rámci postupu pod¾a §
204 Trestného poriadku (tzv.
zjednodušené skrátené vyšetrovanie). Ide najmä o stanoviská
trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu k súbehu preèinu krádeže vlámaním pod¾a § 212 ods.

„Mravnos v najširšom zmysle nie je núdza ani samozrejmos, ale vo¾ba. Je to násilie, ktoré na sebe musíme pácha.“

(Pokračovanie na strane 4)

Miloš Kopecký, èeský herec, 1922–1996
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Pokraèujú rokovania medzi reprezentáciami zamestnávate¾ov a zamestnancov
(Pokraèovanie zo strany 1)

ako je aktuálny návrh zamestnávate¾ských zväzov. Tohoroèné rokovania o minimálnej mzde pod¾a
Nemethovej konfederácia, ako aj
Asociácia zamestnávate¾ských
zväzov a združení (AZZZ) SR a
Republiková únia zamestnávate¾ov (RÚZ) poòali v širšom kontexte, dohodli sa nielen na bipartitnom sociálnom dialógu a
rozpracovaní spoloèných tém,
ktoré sú v záujme ako zamestnancov, tak aj zamestnávate¾ov,
ale aj úspešného rozvoja a prosperity spoloènosti. „KOZ SR
podporila Asociáciu nemocníc
Slovenska ako jedného z èlenov
AZZZ SR v ich úsilí o dofinancovanie systému zdravotníctva. V
súvislosti s minuloroèným navýšením minimálnej mzdy a jej
koeficientov, legislatívnym navý-

šením platov iných zdravotných
pracovníkov èi zvýšením miezd
lekárov vznikli totiž nemocniciam
výrazné výpadky v rozpoète,“ dodala Nemethová.
Ministerstvo navrhuje
kompromis
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (MPSVR) navrhuje zvýši od zaèiatku budúceho
roka minimálnu mzdu zo súèasných 405 eur na 435 eur. Išlo
by o nárast o 7,4 %. O tomto návrhu má rokova 15. augusta tohto roka Hospodárska a sociálna
rada SR (HSR). Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je
pod¾a rezortu o 4,5 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny
nárast, vyplývajúci z valorizaèného mechanizmu úpravy sumy minimálnej mzdy pod¾a zákona o
minimálnej mzde.

Pod¾a tohto valorizaèného mechanizmu by sa mala minimálna
mzda zvýši o 2,9 %. Rezort práce navrhol zvýšenie najnižších

zárobkov na 435 eur „po posúdení celkovej sociálnej situácie v
Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok a vzh¾a-

Po rokoch stagnácie výrazne rastie
minimálna mzda aj v Èesku
Zástupcovia vlády, zamestnávate¾ov a odborov sa budú v
pondelok zaobera návrhom na
zvýšenie minimálnej mzdy z terajších 9 900 èeských korún na
11 000 korún (407, 08 eura
pod¾a kurzu k 7. augustu 2016 –
pozn. red.) Pod¾a návrhu ministerstva práce a sociálnych vecí
(MPSV) by sa minimálna mzda
mohla od budúceho roka zvýši

na 11 000 korún alebo v dvoch
krokoch od januára 2017 na 10
600 korún a od júla na 11 000
korun. Odbory však budú požadova zvýšenie až na 11 500 korun (425.53 eura). Naopak, pre
zamestnávate¾ov je reálne pridanie 600 èi 700 korún nad súèasných 9 900 korún.
(www.lidovky.cz, 25.7.2016)

dom na oèakávaný pozitívny
makroekonomický vývoj v roku
2016“.
Republiková únia zamestnávate¾ov a Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení SR
ministerstvo práce zhodne informovali, že sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak prejavili
záujem pokraèova v sociálnom
dialógu aj po zákonom stanovenom termíne s cie¾om nájs kompromisné riešenie. Ak sa nedohodnú ani do konca augusta, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh
nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a
následne
návrh
nariadenia
predloží na rokovanie vlády.
(www.aktualne.sk,14.7.2016,
SITA 5. 8. 2016, on)

V Košiciach sa stretli pyrotechnickí experti z celého sveta

Sie EEODN je tvorená výkonnými príslušníkmi pyrotechnikov

rôznych útvarov èlenských štátov
Európskej únie a vznikla ako ná-

sledok teroristických útokov v
Madride v roku 2004 z dôvodu
zintenzívnenia policajnej spolupráce pre potreby výmeny informácií o trestných èinov za pomoci výbušnín vrátane prevencie
proti páchaniu takéhoto typu
trestnej èinnosti v r. 2008. Postupne sa sie rozrástla o tretie
krajiny (USA, Kanada, Austrália)
a jej èlenmi sa stali aj rôzne
medzinárodné
bezpeènostné
agentúry.
Seminár a praktický tréning
bol organizovaný pod záštitou

Európskeho policajného úradu
(Europolu – operation department Counter Terorism CBRN–E
Goncalo Simoes) a financovaná

ropol, Akadémiou PZ a odborom
odha¾ovania nebezpeèných materiálov a environmentálnej kriminality prezídia PZ. V priebehu se-

prostredníctvom grantu poskytnutého Európskou policajnou akadémiou (CEPOL). Organizaène
aktivitu zabezpeèoval Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s národnou ústredòou Eu-

minára odznelo 32 prezentácií
zameraných na problematiku výbušnín a možné hrozby použitia
chemických, biologických, jadrových a nukleárnych materiálov.
(TO KMV 17.7.2016)

Ilustračné foto-web

Slovenská republika v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie zorganizovala v dòoch 12. až 15. júla 2016 v
Košiciach seminár a praktický tréning v rámci siete The
European Explosive Ordnance Disposal Network
(EEODN) za úèasti 26 èlenských štátov Európskej únie,
partnerských krajín, tretích štátov (Austrálie, Kanady èi
Kolumbie) a medzinárodných agentúr a organizácií (INTERPOL, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu
chorôb – EDCD, Medzinárodná agentúra pre atómovú
energiu – IAEA, Európska obranná agentúra – EDA, Federálny úrad pre vyšetrovanie – FBI).

Prezídium PZ reaguje na kritiku polície v správe gen. prokurátora

Poèet rozpracovaných trestných vecí na jedného
vyšetrovate¾a sa znížil z 21,44 na 12,4 trestnej veci
Dåžka, kvalita a zákonnos
prípravného konania je, z
poh¾adu Policajného zboru
podmienená viacerými faktormi, pôsobenie nie všetkých však môže Policajný
zbor ovplyvni. Policajný
zbor v poslednom období
vyvinul maximálne úsilie,
aby sa situácia na úseku prípravného konania zlepšila.
Za obdobie posledných piatich
rokov (2011 – 2015) sa poèet
miest vyšetrovate¾ov zvýšil o 68
policajtov. Poèet trestných vecí vo
vyšetrovaní na jedného vyšetrovate¾a sa znížil z 67,67 na 46,3
trestnej veci, adekvátne tomuto
poklesu sa poèet rozpracovaných
trestných vecí na jedného vyšetrovate¾a znížil z 21,44 na 12,4
trestnej veci. Poèet skonèených
trestných vecí na jedného vyšetrovate¾a bol v roku 2015 takmer 34 trestných vecí.
Dåžka prípravného konania je
posudzovaná ako podiel trestných vecí skonèených v zákonnej
lehote k celkovému poètu skonèených vecí, ktorý sa v období
posledných 5 rokov stabilizoval
na úrovni 64,5%. V prípade väzobného vyšetrovania sa situácia
vyvíjala taktiež pozitívne, keï v
zákonnej lehote v roku 2011 bolo

skonèené stíhanie osôb celkom v
83,75 % prípadoch , v roku 2015
to bolo 87,34%.
Na dåžku konania výrazne
vplýva aj rozsah a obsah znaleckého dokazovania. Je potrebné poukáza na skutoènos, že
aplikaèná prax súdov a prokuratúry vyžaduje vykonávanie znaleckého dokazovania aj v takých
prípadoch, kedy by postaèovalo
podanie odborného vyjadrenia
pod¾a § 141 Trestného poriadku.
Aj keï poèet trestných vecí vo
všeobecnosti klesá, poèet znaleckých posudkov má stúpajúcu
tendenciu. V roku 2011 bolo v prípravnom konaní podaných celkom 13 254 znaleckých posudkov, v nasledujúcich troch rokoch
to bolo vždy viac ako 14 000 znaleckých posudkov, v roku 2015 to
bolo 13 956 znaleckých posudkov.
Vo vzahu k prokuratúre je potrebné uvies, že v uvedenom období sa poèet uznesení zrušených prokurátorom neustále znižuje. Kým v roku 2011 bolo zrušených 2 658 uznesení, èo predstavovalo podiel z celkového poètu vydaných uznesení 3,33 %, v
roku 2015 to bolo už len 1 235
zrušených uznesení, èo predstavuje podiel 2,59 % z celkového
poètu vydaných uznesení.
V prípade vrátených trestných

vecí prokurátorom na doplnenie
vyšetrovania bola situácia obdobná. V roku 2011 bolo vrátených
1429 trestných vecí, èo predstavovalo podiel z celkového poètu
trestných vecí predložených prokurátorovi 6,81 %, v roku 2015 to
bolo už len 689 trestných vecí, èo
predstavovalo podiel 3,97 %.
Z uvedených údajov vyplýva,
že poèet prípadov, v ktorých sa
prokurátor stotožní s rozhodnutím, právnym názorom a postupom policajta z h¾adiska jeho zákonnosti, dôvodnosti a úplnosti
sa zvyšuje.
V tejto súvislosti je však potrebné pripomenú, že sa neustále
zvyšuje skutková a právna nároènos skutkov (najmä ekonomická
trestná èinnos), dokazovanie je
sažované neochotou spolupracova s orgánmi èinnými v trestnom
konaní, a to aj zo strany poškodených a svedkov, ako aj obštrukciami zo strany obvinených.
Samozrejme, že je tu aj subjektívna stránka, ktorou je kvalita
prípravy a odborných znalostí a
vedomostí policajtov, vrátane negatívneho javu, akým je fluktuácia na miestach vyšetrovate¾ov,
ktorá sa v uvedenom období pohybovala na úrovni 15 % a teda
bolo potrebné jednotlivé trestné
veci pride¾ova iným policajtom, a
to aj opakovane.

Jediná otázka pre prezidenta
PZ gen. Tibora Gašpara
Pán prezident, v zverejnenej výroènej správe generálneho prokurátora o èinnosti za rok 2015 sa uvádza: „Generálna prokuratúra bude aktívne
participova na legislatívnej zmene
týkajúcej sa poverených príslušníkov
Policajného
zboru, ktorí vykonávajú
skrátené
vyšetrovanie a ktorej cie¾om
bude, aby títo policajti neboli
organizaène zaradení na obvodných oddeleniach Policaj-

ného zboru v rámci služby
poriadkovej polície, ale na odboroch kriminálnej polície
okresných riadite¾stiev.“ Naozaj prezídium pripravuje
takúto
zmenu?
V tomto roku urèite neuvažujeme o
žiadnej organizaènej
zmene, na akú sa
pýtate. Skôr chcem
pomôc kvalite skráteného vyšetrovania zlepšením
metodickej èinnosti na Prezídiu
PZ, najmä na odbore poriadkovej polície.
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K novele štatútu právnej ochrany
(Pokraèovanie zo strany 1)

ale hlavne na mòa, nako¾ko pre
predsedníctvo pripravujem všetky
podklady. Do úèinnosti nového
štatútu si policajt dal žiados na
príslušnú základnú organizáciu
OZP v SR, ktorá rozhodla o poskytnutí právnej ochrany a Predsedníctvo OZP v SR malo v kompetencii kontrolný mechanizmus
vo forme schválenia alebo neschválenia financovania nákladov právnej ochrany pod¾a § 12
ods. 1 štatútu v prípade zistenia
nedostatkov, prípadne upravi jej
výšku. Dochádzalo tak k urèitej
dvojko¾ajnosti.
Predsedníctvo
zodpovedá v plnom rozsahu za
zákonné, úèelné a hospodárne
vynakladanie prostriedkov zväzu,
preto novela štatútu prenáša
kompetenciu schválenia poskytnutia právnej ochrany len na
predsedníctvo.
l Aká bude prax pod¾a nového štatútu?
Po novom základná organizácia skompletizuje spisový materiál a predloží ho so svojím stanoviskom na rozhodnutie Predsedníctvu OZP v SR, ktoré svojím
uznesením zároveò odobruje aj
poskytnutie finanèných prostriedkov na každý prípad. Skúsenosti
totiž ukázali, že niektoré základné
organizácie
schválili
právnu
ochranu aj v prípadoch, ktoré štatút nedovo¾uje, napríklad pri dopravnej nehode policajta súkromným autom a v jeho vo¾nom èase.
Viackrát bolo vidie snahu základnej organizácie žiados dobromyse¾ne schváli, hoci už malo by
zrejmé, že pôjde o nepriechodný
prípad, napríklad v prípade jednoznaènej viny žiadate¾a. Snahu
pomôc svojmu èlenovi v prípade

základných organizácií chápeme,
l Ïalšie zmeny, celkový záale štatút musí presne definova, ver?
v akých prípadoch je poskytnutie
Z poh¾adu základnej organizáprávnej ochrany možné, dbá sa cie je to u¾ahèenie, odbremenetak na úèelnos vynakladania nie od práce, spojenej s každým
spoloèných prostriedkov všet- prípadom právnej ochrany. Z nákých èlenov zväzu. Pri rozhodo- šho poh¾adu je to práca navyše,
vaní o poskytnutí ochrany Pred- ale verím, že ju budeme stíha.
sedníctvo OZP v
Museli sme však
SR však musí pripredåži lehotu zo
hliada na stanovissiedmich na 30
ko základnej orgadní,
potrebujem
nizácie a pokia¾ s
èasový priestor na
ním nesúhlasí, musí
spracovanie všetto písomne jasne
kých písomností,
zdôvodni.
ktoré musia ma aj
l V iných prínáležitú
právnu
kvalitu. Takpovepadoch teda OZP
diac sám sebe
nemôže pomôc?
som do štatútu naAj
prípade
vrhol aj našu novú
neschválenia právpovinnos informonej ochrany èlenovi
Roman Laco
va o vývoji prípaz dôvodu nesplnedov právnej ochrania všetkých podmienok zväz samozrejme vie po- ny a ich financovaní každý
môc, trebárs právnou radou èi štvrrok na zasadaní Rady
sprostredkovaním služieb advo- predsedov OZP v SR, hoci to robím pravidelne na každom predkáta.
l Nový štatút však ponechal sedníctve. Vcelku si myslím, že
základným organizáciám právomoc schváli èlenovi predbežnú právnu ochranu…
Áno, vychádzame z predpoDvadsapä slovenských polikladu, že v zaèiatku je oproti cajtov (z toho jedna žena) stráviPredsedníctvu OZP v SR základ- lo mesiac na macedónsko–
ná organizácia lepšie informova- gréckej hranici v blízkosti hraná o okolnostiach prípadu, kde nièného priechodu pri mesteèku
väèšinou ide o trestné stíhania
policajtov. K tomuto bodu bola diskusia, ale túto právomoc sme
ponechali základným organizáciám. To znamená, že uhradíme
platby v rámci predbežnej právnej
ochrany v prípadoch, ktoré neznesú odklad, i keby sme právnu
ochranu v danom prípade následne neschválili.

Slabé miesto ochrany vozidiel pred krádežami
Štúdia vedcov z Univerzity v Birminghame a nemeckej firmy
Kasper & Oswald tvrdí, že na cestách je až 100 miliónov áut, ktorých dia¾kové odomykanie nie je chránené pred útokmi hackerov.
Na problém nedostatoènej ochrany systému dia¾kového odomykania áut upozornili vedci už vlani v októbri. A vo februári sa stretli
aj so zástupcami koncernu Volkswagen. Prelomi šifrovanie k¾úèa
je totiž najjednoduchšie práve pri vozidlách skupiny VW – od Škody cez Seat a Volkswagen až po prémiové Audi. Týka sa to však aj
iných. Nemecká automobilka uznala, že problém tu existuje a rozhovory s vedcami oznaèila za „konštruktívne“. V diplomatickom
slovníku to znamená: „Áno, je to pravda.“
(Pravda, 15.8.2016)

novela nás posúva ïalej v kvalite,
odstraòuje niektoré nedostatky
doterajšej praxe, ale niè nemôže
by definitívne a nemenné, je to
kontinuálny proces. Aktuálne
znenie štatútu je k dispozícii na
stránke www.ozpsr. sk.
l Na letnej rade predsedov
ste informovali aj o posune v
budovaní internej webovej
stránky, kompletizujú sa aktuálne zoznamy èlenov, èo je v
prípade väèších organizácií
dos fuška…
Áno, dos intenzívne pracujeme na vnútornej intranetovej
stránke OZP v SR v prostredí
Sharepoint, ktorej súèasou bude
aj databáza našich èlenov, upravujú sa prístupy, sme vo finálnej
fáze. Vo všeobecnej èasti sa záujemca dostane napríklad ku kontaktom na predsedov ako aj èlenov výborov základných organizácií OZP v SR, k tlaèivám a dokumentom OZP v SR. Pracujem
na spustení databázy èlenov, èo
by malo u¾ahèi èinnos aj vedeniu
základných organizácií pri práci s

èlenskou základòou. Prístup do
èlenskej databázy však budú ma
len urèení funkcionári základných
organizácií, automaticky sa im
zobrazí ich èlenská základòa, budú ma preh¾ad a možnos online
v databáze upravova – trebárs –
stav èlenskej základne a všetky
ïalšie údaje k èlenom. Každého
predsedu systém odbremení od
množstva písomností.
l Použijem dnes už legendárnu otázku: Je to bezpeèné?
Systém by mal spåòa všetky
zábezpeky, veï v tomto prostredí
už dnes pracujú viaceré špecializované útvary Policajného zboru.
V tejto databáze ale nebudú èlenovia základných organizácií
OZP v SR, zriadené pri útvaroch
pracujúcich pod urèitým stupòom
utajenia. Túto ich požiadavku
sme akceptovali už od zaèiatku,
pre ich vlastnú ochranu. Ich evidenciu vedieme osobitným spôsobom.
Zhováral sa Peter Ondera

Poh¾adnica z Macedónska
luprácu hodnotila ve¾mi pozitívne,
o èom svedèí aj dohoda o ïalších
vyslaniach,“ priblížila hovorkyòa
PPZ Denisa Baloghová.
Na jeseò pôjdu slovenskí poli-

Počas mesačnej misie v Macedónsku sa slovenskí policajti podieľali na zadržaní 555 emigrantov
Dorjan. Išlo o tretiu misiu Slovákov do Macedónska, všetci sa
vrátili v poriadku 24. júla. Po dohode zúèastnených strán sa Slováci budú podie¾a na ochrane
macedónskej hranice aj na
ïalších misiách v septembri a v
októbri, informovalo Prezídium
PZ. Slováci prispeli k zadržaniu
viacerých skupín ilegálnych migrantov, dovedna ich bolo 555,
väèšinu tvorili mladí muži.
Skupinu slovenských policajtov na macedónsko–géckej
hranici navštívil ve¾vyslanec SR v
Skopje Martin Bezák i zástupca
riadite¾a UHCP plk. Róbert Gucký. „Macedónska strana ocenila
profesionálny a efektívny výkon
našich policajtov. Bilaterálnu spo-

slušníka macedónskej polície,“
dodala Baloghová. „Hoci Macedónsko nie je èlenským štátom
Európskej únie, je krajinou na tzv.
balkánskej trase, ktorú využívajú
migranti na ceste do západoeurópskych krajín,“ uviedla. Naši
policajti pomáhali v súvislosti s
migraènou krízou už v piatich štátoch: v Maïarsku, Macedónsku,
Taliansku, Slovinsku a v Grécku,
konkrétne na ostrovoch Lesbos a
Chios.
Medzi úèastníkmi júlovej misie
v Macedónsku bol aj náš predseda základnej organizácie pri HCP
Prešov Vladimír Mihaliè, ktorý sa
nezabudol pochváli, že v tíme
slovenských policajtov nechýbali
traja èlenovia OZP a poèas misie
získal podpisy ïalších štyroch

Veľkú väčšinu zadržaných emigrantov tvorili mladí muži bez batožiny, len s plecniakmi na chrbte
cajti opä aj do Grécka a Talianska. „Poèas výkonu služby
postupujú pod¾a partnerských zákonov a len za prítomnosti prí-

žiadate¾ov o èlenstvo v OZP. Poslal do našej redakcie nieko¾ko
fotografií z pobytu.
(er)

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Èo nás zaujalo v správe generálneho prokurátora SR o èinnosti prokuratúry za rok 2015
(Pokraèovanie zo strany 1)

2 písm. a) Trestného zákona s
preèinom porušovania domovej
slobody pod¾a § 194 ods. 1, ods.
2 Trestného zákona a k právnej
kvalifikácii konania páchate¾a,
ktorý si prisvojí cudziu vec tým, že
sa jej zmocní, spôsobí tak najmenej malú škodu a spácha èin vlámaním, èím naplní zákonné znaky zloèinu krádeže pod¾a § 212
ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného
zákona, pri použití § 138 písm. e)
Trestného zákona. Odlišnos
právnych názorov na konkrétnu
problematiku dokáže vyrieši len
novelizácia Trestného zákona.
Problém expertíz
Orgány èinné v trestnom konaní naïalej narážajú na problém vèasnosti vypracovania
posudkov Kriminalistickým a
expertíznym ústavom Policajného zboru (najmä v odbore
analýzy DNA a v odbore grafológia a písmoznalectvo). Napríklad
poruchovos niektorých diagnostických a analytických prístrojov
je príèinou oneskoreného vypracovania znaleckých posudkov,
prièom postup vo vyšetrovaní je
mnohokrát závislý od obsahu a
záverov znaleckého skúmania.
Príèiny týchto problémov sú identifikované ako personálne a materiálne. Snaha vedenia Policajného zboru a ministerstva
vnútra o riešenie týchto príèin
existuje, avšak pre orgány èinné
v trestnom konaní a súdy je relevantná stabilita (materiálna, odborná) a funkènos systému expertíznych èinností.
Práca s trestnými
oznámeniami
V rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred zaèatím
trestného stíhania prokurátori
pod¾a § 230 ods. 1 Trestného poriadku sledujú aj to, èi policajt do
30 dní od doruèenia trestného
oznámenia zaène trestné stíhanie
pod¾a § 199 ods. 1 Trestného poriadku alebo postupuje pod¾a §
197 ods. 1 Trestného poriadku,
resp. ustanovenia § 197 ods. 2
Trestného poriadku (§ 196 ods. 2
veta prvá Trestného poriadku).
Vecne a miestne príslušní policajti
uvedení v ustanovení § 10 ods. 8
písm. a) – g) Trestného poriadku
pri vybavovaní trestných oznámení konajú èasto pomaly a túto, i
keï poriadkovú lehotu, v niektorých prípadoch nedodržujú z dôvodov objektívnych, ale aj subjektívnych.
Objektívne príèiny prieahov v
konaní policajtov pred zaèatím
trestného stíhania majú základ v
potrebe doplnenia informácií potrebných na zákonné vyhodnotenie trestného oznámenia, a to vo
forme predvolania a vypoèutia

oznamovate¾a, resp. inej osoby,
alebo zástupcu štátneho alebo
iného orgánu.
K subjektívnym príèinám patria
problémy s nesprávnym postupom najmä poverených príslušníkov Policajného zboru pri vybavovaní trestných oznámení z h¾adiska meritórnych rozhodnutí a
správneho posúdenia obsahu
trestných oznámení. Napriek
ochote prokurátorov vo forme neformálnych konzultácií za úèelom
pochopenia podstaty trestných
oznámení a procesného postupu
pri ich vybavovaní, èasto aj pri zachovaní 30 dòovej lehoty od prijatia trestného oznámenia boli rozhodnutia policajtov v niektorých
prípadoch vydané bez náležitého
zistenia skutkového stavu. Dôsledkom takéhoto ich konania bolo uplatnenie príslušných procesných oprávnení prokurátorom
na odstránenie nezákonného stavu vo forme zrušenia rozhodnutí
policajtov, prípadne vydanie pokynu na doplnenie trestného oznámenia.
Zo štatistiky
V roku 2015 zaevidovala prokuratúra v prípravnom konaní 77
813 trestných vecí, èo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 pokles o 9 132 trestných vecí. Vybavených bolo 89 547 trestných
vecí. Z toho poètu asi v jednej
tretine prebiehalo vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie prebehlo viac ako v polovici trestných vecí a postupom pod¾a §
204 Trestného poriadku v tzv.
superskrátenom vyšetrovaní
bolo v roku 2015 vybavených 6
516 trestných vecí.
Pod¾a štatistických ukazovate¾ov prokurátori uzavreli v roku
2015 dohodu o vine a treste so 4
878 obvinenými. K podmieneènému zastaveniu trestného stíhania
pod¾a § 216 Trestného poriadku
došlo v roku 2015 proti 1 764
osobám a k zmieru a následnému
zastaveniu trestného stíhania
pod¾a § 220 Trestného poriadku
došlo v roku 2015 proti 586 obvineným. Postúpením veci pod¾a §
214 Trestného poriadku bolo v roku 2015 ukonèených 3 610 trestných vecí, zastavením trestného
stíhania pod¾a § 215 Trestného
poriadku bolo skonèených 14 794
trestných vecí a prerušením trestného stíhania pod¾a § 228 Trestného poriadku bolo skonèených
spolu 28 411 trestných vecí.
Z h¾adiska rýchlosti konania
na prokuratúre prokurátori vybavili trestnú vec od jej nápadu do 7
dní v dvoch tretinách návrhov. V
ostatných veciach rozhodovali do
30 dní od doruèenia návrhu na
koneèné opatrenie. Dlhší èas bol
zaznamenaný len ojedinele v

odôvodnených, skutkovo a právne zložitých veciach majetkovej
trestnej èinnosti.
Je možné konštatova, že
dåžka konania na prokuratúre od
doruèenia návrhu na podanie obžaloby, resp. iného návrhu na
meritórne rozhodnutie až do koneèného rozhodnutia prokurátora
je uspokojivá, pretože skoro všetky veci sú vybavené v lehote do
7, resp. do 14 dní. V niektorých
veciach presahuje dåžka konania
14 dní, èo súvisí aj s rozsahom
trestnej veci (rozsiahly spisový
materiál).
K dĺžke prípravného konania
Z èinnosti orgánov èinných v
trestnom konaní je zrejmé, že
neprimeraná dåžka prípravného
konania je výsledkom pôsobenia
viacerých faktorov objektívnej

Jaromír Čižnár
alebo subjektívnej povahy. Medzi
najèastejšie sa opakujúce objektívne príèiny neúmernej dåžky prípravného konania, ktoré orgány
èinné v trestnom konaní mohli len
minimálne ovplyvni, boli:
– nedostatoèná spolupráca zo
strany subjektov trestného konania, ktoré sa zdržiavajú mimo
územia Slovenskej republiky, kde
pracujú a do miesta trvalého bydliska sa vracajú èasto raz za 3 až
4 mesiace, prièom aj poèas pobytu v cudzine sa nezdržiavajú na
tom istom mieste, ale pohybujú
sa po celom území Európskej
únie, nepreberanie zásielok na
adrese trvalého pobytu, úèelové
obštrukcie strán trestného konania a obhajoby,
– potreba vykonania nároèného znaleckého dokazovania,
keïže lehoty na vypracovanie
znaleckého posudku znalci èasto
nedodržujú, a to nielen z dôvodov
zložitosti posudku, ale aj z dôvodov ich nadmernej zaaženosti,
– potreba vykonania rozsiahleho poètu procesných úkonov,
– nutnos vykonania procesných úkonov v zahranièí prostredníctvom inštitútu právnej pomoci, keïže vybavenie žiadosti o
právnu pomoc v zahranièí je èasovo nároèné, prièom výsledky
právnej pomoci neboli vždy na
požadovanej úrovni.
Medzi subjektívne príèiny prie-

ahov v trestnom konaní patrili
najmä neèinnos policajtov alebo
ich nesprávna èinnos, nesprávna
organizácia ich práce, nedostatoèné poznanie merita veci, nedostatoèné zistenie skutkového
stavu.
Na odstránenie prieahov v prípravnom konaní generálna prokuratúra vykonáva aktívnu tzv.
doh¾adovú èinnos vo vzahu k
podriadeným prokuratúram a vykonáva pravidelné previerky èinnosti podriadených prokuratúr
vrátane rýchlosti prípravného konania s následnou kontrolou
plnenia prijatých opatrení. Generálna prokuratúra bude aktívne
participova na legislatívnej
zmene týkajúcej sa poverených príslušníkov Policajného
zboru, ktorí vykonávajú skrátené vyšetrovanie a ktorej cie¾om
bude, aby títo policajti neboli
organizaène zaradení na obvodných oddeleniach Policajného zboru v rámci služby poriadkovej polície, ale na odboroch kriminálnej polície okresných riadite¾stiev. Úèelom je
zníženie ich zaaženosti inou
služobnou èinnosou, keïže títo sú tiež urèovaní do služobnej èinnosti na zabezpeèenie výkonu najmä bezpeènostných opatrení (napr. futbalové
zápasy). Cie¾om je zefektívni a
skvalitni ich prácu, participova na stabilizovaní personálneho stavu poverených príslušníkov Policajného zboru a
na zvyšovaní ich odbornej pripravenosti.
Nečinnosť súdov
v zmysle subjektívnych prieahov zo strany sudcu možno považova za výnimoènú. Poèet podaných sažností pre neèinnos je
dôsledkom najmä nepriaznivého
personálneho
stavu
sudcov
okresných súdov. Napríklad na
Okresnom súde Trnava v ;prvom
polroku 2015 pracovali 4 trestní
sudcovia v druhom polroku 2015
to boli 5 trestní sudcovia a od 1.
decembra 2015 pôsobili na
Okresnom súde Trnava 3 trestní
sudcovia (v roku 2014 pôsobilo
na Okresnom súde Trnava 7
trestných sudcov). Na Okresnom
súde Piešany v rokoch 2014 a
2015 pôsobili 2 trestné sudkyne,
prièom od 1. decembra 2015 bola
jedna sudkyòa preložená na Krajský súd v Trenèíne (druhá sudkyòa bola 7. januára 2016 odvolaná
z funkcie sudcu). Z uvedeného
dôvodu od 8. januára 2016 došlo
na Okresnom súde Piešany k
stavu, keï všetky neskonèené
trestné veci budú musie by pridelené novým trestným sudcom.
Na Okresnom súde Liptovský Mikuláš viacero rokov pôsobili 2

sudkyne, ktoré boli dlhšie obdobie práceneschopné, prièom v roku 2014 jedna z nich zomrela.
Cely policajného zaistenia
Výkon dozoru prokurátorov v
celách policajného zaistenia je
realizovaný pravidelne, v potrebnom rozsahu s tým, že sa dôsledne dodržiavajú príslušné ustanovenia zákona è. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, Trestného poriadku a nariadenia ministerstva
vnútra. Celkovo bolo vykonaných
297 previerok. Pri výkone previerok v celách policajného zaistenia
neboli evidované žiadne sažnosti a žiadosti. V rok 2015 bolo realizovaných 336 previerok.
Príčiny prieťahov
Subjektívnymi príèinami prieahov v prípravnom konaní sú naïalej absencia praktických skúseností policajtov a rezervy v ich
odbornej úrovni, nesprávny postup policajta v dokazovaní, povrchne a nekvalitne vykonávané
dôkazné prostriedky, neèinnos
policajtov alebo ich nedostatoèná, nekvalitná a nesprávna èinnos, neúmerná zaaženos policajtov, viacnásobná zmena policajtov realizujúcich konkrétnu
trestnú vec v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Je potrebné konštatova,
že nová organizaèná štruktúra
Policajného zboru (okresné
riadite¾stvá, krajské riadite¾stvá a špecializované útvary Prezídia Policajného zboru) nepriniesla výraznejšie pozitívne
zmeny. V porovnaní s rokom
2014 nebolo zaznamenané
zjavné zlepšenie z poh¾adu eliminovania prieahov v prípravnom konaní zo strany policajtov. Nedostatky v postupe
policajtov a dôvody prieahov
boli obdobné i v roku 2015, prièom tieto sa opakujú napriek
opatreniam zo strany prokurátorov. Na zabránenie vzniku prieahov v prípravnom konaní je potrebné naïalej najmä realizova
aktívny a kvalitný dozor prokurátora v prípravnom konaní.
Personálna oblasť
Pretrvávali aj problémy v
personálnej oblasti. Až poèas roku 2015 sa podarilo vypísa a realizova výberové konania na
miesta prokurátorov a právnych
èakate¾ov prokuratúry. Hoci prokuratúra mala záujem otvori
sa iným právnickým povolaniam a vypísala výberové konanie na 52 miest prokurátorov, na ktoré sa prihlásilo 181
uchádzaèov, len 31 z nich splnilo predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora.
(Spracované a polotuène
vyznaèené redakciou)
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K 72. výroèiu vzniku Slovenského národného povstania, no nielen…

Naše mladšie generácie vedia o II. svetovej vojne èoraz menej…
Súdiac pod¾a viacerých prieskumov a „diskusií“ na sociálnych sietiach mladšie generácie aj na Slovensku majú dnes minimálne vedomosti o II. svetovej vojne, o Slovenskom národnom povstaní, nevedia, èo rozumie pod
pojmom mníchovská zrada, heydrichiáda èi židovský kódex. Keï už sa diskutuje, tak najèastejšie o tom, èi Tisa
mali alebo nemali popravi, veï on chcel Slovákom len
dobre…
Vo chvíli, keï si pripomíname
72. výroèie vypuknutia Slovenského národného povstania, pociujeme túto nevedomos èasti
nášho obyvate¾stva ešte bolestnejšie. Mladí naháòajú po uliciach pokemónov, na diskotékach „zo srandy“ hajlujú a ¾utujú,
že sa Hitlerovi nepodarilo zlikvidova všetkých Židov a „ostatnú
háveï“. Zo záplavy vojnových filmov najmä americkej produkcie
nadobudli skalopevné presvedèenie: Európu oslobodili Amerièania a vraždenie miliónov ¾udí v
koncentraèných táboroch je len
bo¾ševický výmysel. Mladšie roèníky vedia ve¾mi málo o tom, èo
prežila vojnová generácia Èechov a Slovákov, naši dedovia a
pradedovia, ko¾kí odbojári zomreli
rukou fašistických vrahov v gestapáckych muèiaròach a na šibeniciach. Komu dnes rozpráva o
tom, že po vzniku protektorátu a
rozpustení Èeskoslovenskej armády stovky dôstojníkov zaèali
pôsobi v odboji? Boli to hrdinovia, viedli svoju vlastnú ilegálnu

vojnu s fašizmom. Poriadok s
odbojnými Èechmi prišiel urobi
Heidrich, gestapo zatklo tisícky
príslušníkov odboja, v prvom rade
bývalých dôstojníkov generálneho štábu – medzi nimi nemálo
Slovákov. Rovnako skonèili stovky policajtov, èetníkov a ïalších
štátnych zamestnancov, verných
zaniknutej Èeskoslovenskej republike. Za necelé štyri mesiace
vyhláseného stanného práva, do
20. januára 1942 dal Heidrich „v
protektoráte“ popravi 486 vlastencov a 2 242 ïalších odovzdal
gestapu, èo znamenalo transport
do koncentraèných táborov s poznámkou Návrat nežiaduci.
Slováci sa vyhlásením Povstania 29. augusta 1944 postavili
proti Hitlerovi aj za všetkých povraždených v Sovietskom zväze,
v Èesku, vo Francúzsku, v Po¾sku èi v Juhoslávii. „Poriadok“ na
Slovensko tiež prišli urobi esesáci, aj za pomoci POHG povraždili
stovky Slovákov i príslušníkov
mnohých ïalších národov. Po potlaèení Povstania 30. októbra

Policajt z HCP v Banskej Bystrici nezištne pomohol vodičke s deťmi

Ïakovný list Bratislavèanky

Pomerne zdåhavou cestou z
kancelárie ministra vnútra cez sekretariát PPZ a riadite¾stvo UHCP
k nám do redakcie doputoval list
matky vodièky, ktorá sa pri návrate z dovolenky ocitla v nepríjemnej situácii: v Lovinobani dostala defekt a rezervu v aute nemala. Pršalo, deti umrnèané, èakala ich ešte dlhá cesta do Bratislavy a víkendový èas nedával
ve¾a šancí na rýchlu pomoc. Zastavil však pri nej vodiè èervenej
fabie, upozornil, že na tomto
mieste je ve¾a nehôd a ponúkol
pomoc. Povedal, že je policajt.
Sám obtelefonoval svojich známych, ale keï tiež neuspel, ponúkol nešastnej vodièke vlastnú
rezervu. Mamièke náhradné koleso namontoval a vyjadril presvedèenie, že urèite nájde spôsob,
ako mu potom rezervu vráti. Nechal jej telefonický kontakt i adresu bydliska priamo v Lovinobani
a zaželal šastnú cestu.
Vodièka sa tak šastne dostala
do cie¾a. Na druhý deò požiadala
kolegu, aby dotyènému policajtovi rezervu priviezol spä a pribalila aj f¾ašku vínka na znak vïaky.
Kolega rezervu odovzdal, ale víno priviezol spä, pán z Lovinobane vraj vínko odmietol, že on nepomohol kvôli tomu…
Vïaèná vodièka sa preto rozhodla napísa ministrovi vnútra,
vyslovila ve¾kú vïaku ochotnému
vodièovi, o ktorom vedela len to,

že je policajt, býva v Lovinobani,
volá sa Raso a má robi niekde u
cudzineckej polície v Banskej Bystrici. „Na záver chcem poveda
len to, že ak niektorí ¾udia tvrdia,
že Pomáha a chráni! máte na
vozidlách napísané len tak, tak
sa mýlia. Ja som presvedèená,
že to pravda je a ve¾mi si to vážim. Na takýchto policajtov môžete by len hrdí!“ napísala vodièka
Magdaléna.
¼uïom z riadite¾stva HCP v
Banskej Bystrici nedalo ve¾a práce, aby zistili, že tým ochotným
pomocníkom bol ich priamy kolega, 36–roèný por. Mgr. Rastislav
Hulák z vnútorného oddelenia
RHCP v Banskej Bystrici. Ako v
liste uviedol tunajší riadite¾ plk.
Ing. Jozef Masnica, poruèík Hulák je v Policajnom zbore 13 rokov, javí sa ako dobrý, vzorný policajt, viackrát bol už disciplinárne
odmenený, v roku 2012 dostal
ocenenie za záchranu topiaceho
sa èloveka a v roku 2013 úspešne ukonèil štúdium na Akadémii
PZ.
Èo doda? Poruèík Hulák pomohol vodièke nezištne, v zlom
poèasí iniciatívne sám vyriešil jej
nepríjemnú situáciu a prejavil dôveru zapožièaním vlastného rezervného kolesa. Patrí mu ve¾ké
uznanie.
P. S. redakcie: Takéto listy naozaj zverejòujeme radi!
Peter Ondera

1944 katolícky kòaz a prezident
Jozef Tiso osobne vyznamenával
najkrvavejších esesákov a pri tejto príležitosti prehovoril na ban-

len rozum, ale aj zodpovednos
voèi slovenskému štátu, keï sme
vo vedomí, že proti cudzincom tu
nazhadzovaným sami nestaèíme,

Katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso osobne vyznamenal
fašistických vrahov za potlačenie Povstania
skobystrickom námestí. Citujme
Tisa pod¾a ¾udáckeho historika
Milana S. Ïuricu: „Mali sme nie-

požiadali Ve¾konemeckú ríšu, aby
nás chránila. A èes nášmu
ochrancovi Adolfovi Hitlerovi, slá-

Bezdomovci v pancierovom vlaku…
Bezdomovci obsadili vo Zvolene vlak, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou z obdobia II. svetovej vojny. Zneèistené miesto
odrádza návštevníkov. Informáciu zverejnil spravodajský portál
teraz.sk. Povstalecký vlak pod
Zvolenským zámkom už zrejme
dlhší èas využívajú miestni
bezdomovci ako svoj príbytok.
„Popri vlaku nájdeme rozhádzané šaty, ponožky, rozbité f¾aše, výkaly,“ povedal poslanec
mesta Matej Snopko. „Vrcholom

všetkého je, že z podlahy priamo
pred oèami turistov visí napríklad
použitý toaletný papier, ponožky
a ïalší odpad,“ dodal.
Poslanec, ale aj obyvatelia
Zvolena upozornili na problém
mestský úrad. „Pod¾a mojich
informácií by malo mesto urobi
nápravu už tento týždeò,“ uviedol
Snopko. „Uvidíme, èi sa tak stane, alebo budú iniciova upratovanie samotní obèania,“ doplnil.

va jeho armáde, jeho všetkým
spolupracovníkom, zbraniam SS,
sláva tu prítomnému generálovi a
ostatným velite¾om divízií, že nám
prišli pomôc a ako ste poèuli z
úst pána generála, prišli nám
znovu nastoli samostatný slovenský štát. Slovenský štát nie je
likvidovaný a nie je pochovaný
ani slovenský národ…“
Tieto slová kòaza a prezidenta zneli éterom na dnešnom Námestí SNP v Banskej Bystrici v
èase, keï Èervená armáda pochodovala Po¾skom k Berlínu a
za cenu tisícok životov sa už tri
týždne prebíjala na Slovensko
cez Dukliansky priesmyk. Hitlerovi od toho dòa ostávalo presne
šes mesiacov života, Jozef Tiso
odvisol na šibenici 18. apríla
1947. Súdiac pod¾a rôznorodosti
názorov èasti našich mladých aj k
týmto skutoènostiam, „nieèo“ sme
vo vzdelávaní naozaj tragicky zanedbali. Kedy inokedy to pripomenú, keï nie na výroèie vzniku
Slovenského národného povstania?
Peter Ondera

Upozornenie
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 12. septembra
2016
Redakcia

(Pravda, 11.8.2016)

Klamstvá v médiach ovplyvòujú verejnú mienku
– kto obháji políciu a policajtov?
Prakticky od roku 1990 do
konca roka 2015 som sa pracovne èasto pohyboval v zahranièí. Mal som tak možnos porovnáva Slovensko s ostatnými
krajinami a dospel som k záveru,
že Slovensko najviac poškodzujú a dehonestujú samotní Slováci. Obrovskú zásluhu na vytváraní zlej verejnej mienky majú naše média, produkujú množstvo
klamstiev a nepresností. Èasti z
nich staèí poveda meno a tému
a bez problémov je možné uhádnu obsah a záver èlánku. Najviac ma zaráža, s akou „kvalifikáciou“ dokážu zastrešova aj
odborné témy, napríklad ekonomiku s absolvovaným filozofickým vzdelaním. A takto obdobne
„kvalifikovaní“ novinári neraz rozoberajú a hodnotia aj èinnos
PZ a prácu policajtov – bez poznania podmienok a súvislostí.
Aj v súèasnosti novinári – èes
výnimkám! – za mimoriadne aktívnej úèasti niektorých opozièných politikov systematicky
spochybòujú dôveryhodnos PZ
a znevažujú prácu policajtov.
Príklady netreba uvádza, vo
svojej práci ich každodenne zažívate dos. To èo mi v médiach

chýba, sú pozitívne správy o výsledkoch práce polície – nie iba
štatistiky o výsledkoch. Novinárov asi tak skoro nezmeníme,
ale máme dobre nadimenzované komunikaèné útvary (hovorcovia, preventisti) s vypracovanými masmediálnymi zruènosami a priestor je v publikovaní vlastných èlánkov, v opravách dezinformácií. Priznám sa,
že ich vlastné èlánky v tlaèených
médiach som zatia¾ prakticky
nezaregistroval. Neviem ani o
požiadavkách na tlaèovú opravu
a vonkoncom o žiadnom súdnom spore v tomto smere. Asi
tento stav, ktorý je výsledkom
práce na verejnej mienke a dôveryhodnosti PZ zo strany niektorých novinárov, inak nezmeníme. Hrou na màtvych chrobákov
sa situácia nezlepší, ale naopak.
Dôveryhodnos
nezlepšujú
ani správy generálneho a špeciálneho prokurátora v tých
èastiach, kde hodnotia èinnos
polície, aj keï návrh špeciálneho prokurátora na zriadenie samostatného inšpekèného úradu
mimo MV SR vo mne vyvolal pochybnosti, èi generálna prokuratúra má preh¾ad o reálnom

fungovaní obdobných útvarov v
zahranièí – viï skúsenosti z
Èeska. Ale vrátim sa k správe,
ako ju poznám z komentárov novinárov – v skratke žiadna zmena oproti predchádzajúcim rokom. Odhliadnem od toho, že
policajti robia zhruba za menej
ako polovièné platy ako prokurátori, majú aj väèšie pracovné zaaženie a aj to má asi svoj dopad
na kvalitu. Je tu však ešte nieèo.
Kým prokurátori majú zabezpeèené ïalšie vzdelávanie, u vyšetrovate¾ov som o takom nieèom nepoèul. Nehovoriac o
ïalších zložkách, ktoré by si to
tiež zaslúžili, keï si napríklad èítam školenia pre druhú stranu –
tak ako ich napríklad na stránke
„Právnych listov“ robí advokát Timár. Žeby sme nemali kapacity?
Pritom APZ spúša univerzitu 3.
veku. Niekde je asi chyba. Možno už APZ nie je rezortným
vzdelávacím zariadením a nestihol som to zaregistrova. Dá sa
na tom ešte nieèo zmeni? Inak
prokurátori nebudú musie prepisova správu ani na budúci rok.
Miroslav Litva
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V júli sme zaznamenali dve zvláštne udalosti, nabádajú k množstvu otázok

Terorizmus na Slovensku?
V rozpätí štrnástich júlových dní sme v médiach objavili
dve správy, ktoré mali nejaký súvis s terorizmom na Slovensku. Znie to možno hrozivo, obe nede¾né udalosti
však majú naozaj èosi spoloèné s udalosami, ktorými žije celá Európa a poslúžia minimálne na krátke zamyslenie nad tým, ako našinec tieto strašné teroristické akcie
vníma.
Prvá udalos je z nedele 12. júla, kedy ktosi poèas rannej omše
umiestil pred vchod do najznámejšieho bratislavského kostola,
k Dómu sv. Martina figurínu zahalenej sediacej osoby so samopalom v ruke. V radoch veriacich vyvolal poh¾ad na toto èudo zdesenie, nede¾nú omšu museli preruši a na miesto prišli pyrotechnici.
¼ahko si možno predstavi ich pocity. Keï už bolo jasné, že figurína je naozaj len figurínou, a nie
èlovekom, kto mohol odhadnú,
èo je pod handrami? Len slama èi
polystyrén, alebo aj èosi inšie,
hrozivejšie? Má to zapa¾ovaè na
akýko¾vek pohyb alebo obyèajný
èasový spínaè?
Našastie, figurína bola aj
zvnútra úplne neškodná a samopal atrapa, hraèka.
Druhá udalos z 25. júla si tiež
vyžiadala nepríjemnú policajnú
evakuáciu stoviek ¾udí z košického kúpaliska. Ktosi z personálu
kúpaliska si dlhšie všímal èloveka, ktorý sa pod¾a jeho videnia
správal èudne: na kúpalisku sa
nevyzliekol, hoci tu strávil nieko¾ko hodín, mal pri sebe veľkú batožinu, bol tmavý (Arab?) a všetko na kúpalisku si podozrivo fotografoval. Policajti muža zaistili a
urobili bezpeènostnú i pyro-

znaèili, že jeho èasté putovania
na trase východ – západ ve¾mi
nemajú logické vysvetlenie. Navyše, oficiálne nevinnému britskému Sýrèanovi po noci stráve-

tina je najvýznamnejšou, najcennejšou gotickou pamiatkou Bratislavy. Keï sem niekto vedel prinies a pri vchode nainštalova
neškodnú figurínu ¾udskej ve¾kosti, dokázal by sem rovnako bezproblémovo dopravi aj èosi iné,
ove¾a nebezpeènejšie?
Napokon, vznikla aj otázka
trestu pre potenciálneho páchate¾a. Poèúval som plamennú diskusiu skupinky policajtov, ako takýto
skutok trestnoprávne kvalifikova.
Klasické šírenie poplašnej správy? Je rozdiel v pripitosti zodvihnú telefón a operaènému stredisku anonymne oznámi, že vybuchne to èi ono, ale niè pre to
neurobi. A rozdiel je inštalova na
verejne prístupnom mieste pred-

met, ktorý môže by vnímaný ako
reálne ohrozenie života a zdravia
obèanov a ktorý je schopný vyvola paniku priamo na mieste, v dave ¾udí. Urobi èosi také pred kostolom má tiež svoje trestnoprávne
parametre – v súèasnej terorom
skúšanej dobe hovorme o hornej
hranici…
Prive¾a otázok, na ktoré nepoznáme odpovede a ktoré akoby
nikoho nezaujímali. Pre „autora“
figuríny sa tak núkajú ïalšie scenáre použite¾nosti podobnej metódy v iných prípadoch, ale to už
radšej nerozvíjajme, ve¾mi by to
pripomínalo šírenie poplašnej
správy…
Peter Ondera

Odborári v v St. Ľubovni prispeli k zvýšeniu bezpečnosti na cestách

Makety policajných vozidiel majú
na vodièov psychologický efekt

Sediaca ozbrojená „moslimka" šokovala veriacich v bratislavskom
Dóme sv. Martina
nej v CPZ praskli nervy, zaútoèil
na policajta a skonèilo sa to obžalobou za útok na verejného èinite¾a. Ale to je už druhá kapitola.
Oba tieto prípady majú teda
nieèo spoloèné – v ich pozadí sa
vznáša duch terorizmu. V Košiciach treba personál kúpaliska

Sýrčan s britským pasom na košickom kúpalisku bol personálu
podozrivý, skončil za mrežami
technickú prehliadku kúpaliska. Z
„tmavšieho“ chlapa sa pod¾a policajných správ vyk¾ul 36–roèný
Sýrèan, ktorý mal platný britský
pas a bol na leteckej ceste z
Ukrajiny do Bristolu, v Košiciach
èakal na ranné lietadlo. Z
bezpeènostné h¾adiska vraj nepredstavoval pre Slovákov nijaké
riziko, hoci policajné zdroje na-

sa stáva najbližším spolupracovníkom polície kdeko¾vek v Európe. Aj keï sprievodným javom
býva geometrické rozšírenie poplašných telefonátov na linku
112.
Druhá udalos, umiestenie „teroristickej“ figuríny pred vchodom
do Dómu sv. Martina je priam šokujúca, vyvoláva v ¾uïoch celkom
iné pocity, ako – trebárs – èervené maxitrenky vlajúce nad Pražským hradom. Na rozdiel od udalostí na košickom kúpalisku však

pochváli za všímavos a políciu
za rozhodnú reakciu. Nie nadarmo už aj vnímaví európski politici
zdôrazòujú fakt, že aj keï budú
policajti stá na uliciach meter od
seba, teroristickému útoku nezabránia, navyše je takáto predstava nereálna. Pomôc môže len
vnímavos a akcieschopnos okolia, každý vnímavý radový obèan

médiá figurínu na nede¾nej rannej
omši v centre Bratislavy efemérne vybavili jednou – dvoma
krátkymi správami. Nikto sa nezamyslel nad motiváciou páchate¾a, nikto nevolal po potrestaní
hlavy, v ktorej skrsol tento chorý
nápad. Ak išlo „len“ o recesiu, výmyselníka treba dôkladne duševne vyšetri a zbavi svojprávnosti, pretože urobi si „prèu“ najmä z veriacich takýmto spôsobom a v tomto èase, to môže len
nespôsobilý èlovek. Horšie je, ak
sa páchate¾ takýmto spôsobom
nezabával, ale svojím èinom sledoval èosi iné, varoval èi vyhrážal
sa. Komu a èím? Ak si pozriete
fotografiu figuríny bližšie, naozaj
je ve¾mi dôveryhodná odevom,
jeho úpravou, inštaláciou spôsobu sedenia, dokonca i poloha prstov na zbrani pôsobí ve¾mi živo,
prirodzene. Takúto figurínu nikto
neurobí za desa minút z nejakého náhleho bezmyšlienkovitého
popudu, „autor“ potreboval pozháòa materiál, „pohra sa“ s úpravou a najmä – nepozorovane ju
dopravi v nede¾u ráno na miesto,
kam práve vtedy chodia na omše
aj mnohí verejní èinitelia a chránené osoby. V okolí je množstvo
kamier, v náruèí tú „moslimku“ asi
neniesol. Napokon: Dóm sv. Mar-

V okrese Stará ¼ubovòa sa v júli pri cestách objavili policajné autá. Na tom by nebolo niè zvláštne, v tomto prípade však nejde o
skutoèné policajné autá, ale o ich makety, ktoré na viacerých miestach v okrese nainštalovali príslušníci OR PZ v Starej ¼ubovni – z
iniciatívy èlenov tunajšej základnej organizácie OZP v SR pod vedením jej dlhoroèného predsedu Slava Kulangu.
Cie¾ tejto akcie je jasný – policajné vozidlo má na vodièov motorových vozidiel psychologický efekt, väèšina z nich automaticky zníèi rýchlos. Ako nám predseda prezradil, nápad sa stretol s pozi-

tívnym ohlasom služobného vedenia a privítali ho aj starostovia tunajších obcí. Výroba jednej makety vyjde pritom na 200 eur, niektoré obce si kúpili „vlastnú“ maketu, iné sa podelili systémom pol na
pol so susednou obcou. Popri „originálnych“ policajných vozidlách
tak môžete vidie aj makety v obciach Podolínec, Mníšek nad
Popradom, Nižné Ružbachy, Hniezdne, Hranièné, Plavnica a Plaveè. Samozrejme, aktéri rátajú s priebežným presúvaním makiet na
iné, ešte „neopozerané“ lokality.
Slavo Kulanga nás informoval, že odborári už predtým pripravili
preventívno–bezpeènostné aktivity pre cyklistov, na myšlienku použitia makiet policajných vozidiel prišli v súvislosti s ve¾kým poètom
nehôd na cestách I. triedy v okrese. Pod¾a jeho slov makety, vybavené aj reflexnými prvkami, plnia oèakávania najmä po zotmení a
zatia¾ – našastie – neèelili fyzickým útokom zlomyse¾níkov. Rozmýš¾ajú aj o inštalácii „falošných“ kamier na kritických miestach,
skrátka, aj takýmito formami chcú prispie k zvýšeniu bezpeènosti
na cestách okresu Stará ¼ubovòa. Chválime!
(er)
Snímka Spišský korzár

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Hovoríme s Mgr. Daliborom Gdovinom, riadite¾om firmy Dalian, spol. s. r. o.

Výhodnejšie ponuky poistných služieb pre èlenov odborových zväzov
Februárové èíslo POLÍCIE sme (prvýkrát v histórii OZP v
SR) vydali v dvojnásobnom náklade, aby tak èo
najväèšiemu poètu zamestnancov rezortu priblížilo ponuku finanèných, najmä poistných služieb firmy Dalian,
spol. s. r. o. so sídlom v Prešove, ktorá sa o. i . zameriava na spoluprácu s odborovými zväzmi a má uzatvorenú
zmluvu aj s Odborovým zväzom polície v SR. Firma sa
predstavila na jarnom zasadaní rady predsedov základných organizácií, celú jej ponuku nájdete na našej webovej stránke www.ozpsr.sk. Základné kontakty zverejòujeme aj v každom èísle POLÍCIE.
Filozofia tejto spoloènosti je
jasná – každý odborový zväz
predstavuje urèitú sústredenú,
organizovanú ve¾kú skupinu ¾udí,
ktorá je pre poisovne zaujímavou
– na zaèiatku potenciálnou –
klientskou flotilou. Takéto „zázemie“ umožòuje firme Dalian vyrokúva s poisovòami pre ve¾ké
skupiny potenciálnych zákazníkov výhodnejšie sadzby poistného èi atraktívnejšie podmienky,
ako pre individuálnych klientov.
Pre OZP v SR je takáto zmluvná
spolupráca
príležitosou
ponúknu svojim èlenom výhodné
benefity, a tak zatraktívni èlenstvo v odborovom zväze aj v
oèiach ïalších zamestnancov rezortu. O tom, ako sa spolupráca
medzi OZP v SR a spoloènosou

Dalian rozbieha, rozprávala redakcia POLÍCIA s riadite¾om firmy
Dalian Mgr. Daliborom Gdovinom.
l Pán riadite¾, v oblasti poisovníctva máte dlhoroèné
skúsenosti, spolupracujete s
viacerými odborovými zväzmi,
z nášho rezortu konkrétne aj s
hasièmi. Ciele vášho úsilia?
Naším cie¾om je kompletné zabezpeèenie finanèného portfólia
klientov, od poistenia cez rôzne
druhy sporení, úverov a v neposlednom rade leasingu. Spolupráca s odborovým zväzom polície sa vyvíja v podstate tak, ako
s inými zväzmi, to znamená, že v
zaèiatku neoèakávame nejaký
výrazný boom klientov, pretože
mnohí majú už rôzne druhy po-

istiek a finanèných služieb uzatvorené s inými poisovòami a istý
èas trvá, kým si ¾udia preveria
podmienky, nadobudnú dôveru a
rozhodnú sa pre zmenu. Pre našu prácu je ve¾mi dôležité, aby sme získali podporu vedenia
odborového zväzu, v
prípade OZP v SR
túto dôveru cítime.
Dnešný poistný trh je
ve¾mi pestrý, rozmanitý, o to je dobrá
orientácia zákazníkov zložitejšia. Nie
vždy platí, že najvýhodnejšia je
najnižšia cena poistného, klient si
musí pozorne preveri aj rozsah a
kvalitu ponúkaných služieb, kým
sa rozhodne. My sa usilujeme o
najvýhodnejší pomer medzi cenou a kvalitou. Máme napríklad
ve¾mi dobrú spoluprácu s firmou
Allianz. Samozrejme, nájdu sa
poisovne, ktoré sa približujú našej ponuke, ale my si Allianz vážime napríklad aj pre ich schopnos
pohotovo likvidova poistné udalosti. Sama vyh¾adáva svojich
klientov a robí všetko pre to, aby
poistnú udalos do mesiaca
uzatvorila, kým v iných poisovniach v prípade vzniku poistnej
udalosti musíte vy ako klient na-

háòa likvidátorov, donekoneèna
telefonova, chodi z oddelenia na
oddelenie, strpie rôzne odklady a
plni ïalšie podmienky. My máme
s našimi poisovòami uzatvorené
rámcové
zmluvy,
keïže reprezentujeme ve¾ké skupiny
poistencov, tým je aj
naša pozícia pri vyrokúvaní podmienok
ove¾a výhodnejšia.
l Na èo kladiete
dôraz?
Považujeme za
dôležité, aby klienti
boli permanentne a dobre informovaní o ponukách, ktoré
sprostredkúvame, na jeseò preto
spustíme informaènú kampaò aj
pre èlenov OZP, už sme sa dohodi s vedením OZP, že v každom
èísle POLÍCIE priblížime jeden
druh produktu z našej ponuky.
Máme záujem na úspešnosti aj
ïalších druhov služieb, ktoré ponúkame, trebárs cestovné poistenie, poistenie domu a domácnosti, životné poistenie, kde máme
práve pre èlenov odborových
zväzov bezkonkurenèné poistenie, a to práve vïaka poisovni
Axa. V podstate ponúkame všetky druhy poistenia.
l Ak by ste mali pochváli

svoje služby, v èom sú pod¾a
vás zaujímavé?
Napríklad v tom, že náš klient
nepotrebuje navštívi žiadnu poboèku poisovne, prakticky všetky
druhy služieb riešime elektronicky, mailami. Ušetríme tak klientovi aj poèas trvania zmluvy množstvo èasu a kilometrov, strávených na cestách, všetko vlastne
vybavíme za neho. Všetky zmluvy, ktoré prostredníctvom nás klient uzatvorí, máme zoskenované
v archíve, nemusí po rokoch h¾ada, v ktorej skrini, v ktorej zásuvke ich uschoval, staèí nám zatelefonova, uvies rodné èíslo a
my mu presne povieme, aké
zmluvy má u nás, èísla poistiek,
pošleme mu kópie poistnej zmluvy… po celý èas zabezpeèujeme
klientom súèinnos aj pri vybavovaní poistných udalostí.
l Ponúkate aj služby mobilných operátorov?
Áno, aj v prípade mobilných
služieb platí, èo som už povedal:
cena musí by úmerná poskytnutej kvalite služieb. V tomto smere
je naša ponuka urèite zaujímavá
a preverená našimi skúsenosami, vieme sa teda za kvalitu,
úmernú cene, zaruèi.
Zhováral sa Peter Ondera
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Systém má by v ostrej prevádzke chrbticou kariérneho postupu

K hodnoteniu policajtov

Šes rokov sa snaží vedenie
polície nastavi systém hodnotenia policajtov pod¾a toho,
ako ovládajú zákony, ko¾ko
trestných èinov èi priestupkov
vyšetrili a ako rýchlo, ale aj to,
èi sú v službe zdvorilí.
Na základe výsledkov by mali
dostáva nielen výkonnostné odmeny, ale závisel by od nich aj ich
kariérny postup. Systém však
stále funguje len v testovacej prevádzke. Úspešných policajtov síce odmeòujú, ale neschopní zostávajú aj naïalej v zbore. Vedenie polície chce celý proces naostro spusti až na budúci rok v
lete.
S hodnotiacim systémom prišiel ešte v roku 2010 bývalý policajný šéf Jaroslav Spišiak. Jeho
nástupca Tibor Gašpar tieto zásady v roku 2013 zrušil. Spišiakov model totiž vopred urèoval,
napríklad ko¾ko vecí majú policajti
za mesiac ukonèi èi ko¾ko majú
vznies obvinení. U dopravných
policajtov sa za neuspokojivé považovalo, ak sa na ich úseku stalo viac nehôd, ako urèoval limit.
Prvé hodnotenie vtedy dopadlo
katastrofálne. Pod¾a neho až tri
štvrtiny všetkých policajtov boli
neschopné. Preto niektorí zaèali
skres¾ova dosiahnuté výsledky.
Preèo sa však zmenený model
testuje už tri roky, vysvet¾uje vedenie polície tým, že je potrebné
vychyta jeho nedostatky, aby bola pri hodnotení výkonov policajtov zabezpeèená èo najväèšia
objektivita. „Testovaciu prevádzku považujeme za dôležitý krok
pred spustením tzv. ostrej prevádzky. Úlohou systému je zabezpeèi èo najširší okruh objektivity, okrem iného sme naposledy
zmenili polroèné hodnotenie na

roèné, èo prinieslo opä nové skúsenosti a postrehy na jeho vylepšenie,“ uviedla hovorkyòa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Policajní odborári hovoria, že
hodnotiaci systém by nemal slúži
len na odmeòovanie, ale najmä
na kariérny postup policajtov, èo
by malo vies k odpolitizovaniu
zboru. „Hodnotenie píše kariéru.
Ak sa s ním bude da manipulova, tak nebude stá za niè,“ upozornil šéf policajných odborov
Marián Magdoško. Pripustil, že
problémy sú aj dnes a radoví policajti sú nervózni. Tým aj vysvet¾uje, preèo testovanie trvá už
roky. Model má totiž pod¾a Magdoška slúži policajtom na ochranu a je dôležité, aby ho neprijímali ako nieèo na ich „buzeráciu“,
preto musí by verifikovaný všetkými zúèastnenými stranami. Tvrdí, že aby sa dosiahol taký stav
policajného zboru, aký je v Nemecku èi vo Francúzsku, kde takéto systémy budovali roky, sa
netreba ponáh¾a.
Zmenu modelu hodnotenia, ku
ktorej pristúpila polícia pred troma
rokmi, vysvet¾uje hovorkyòa aj
tým, že za Spišiaka boli kritériá
urèované z úrovne policajného
prezídia. „Bola sporná otázka ich
poètu a výberu pre jednotlivé
služby. Takisto nezoh¾adòovali
regionálne rozdiely vo výkone
služby,“ vraví Baloghová. Zrušenému systému tiež chýbalo pod¾a
vedenia polície, že policajti neboli
hodnotení pod¾a výkonu, ale plošne a neboli urèené kritériá pre
všetky funkèné miesta v Policajnom zbore, najmä nie pre tzv. ne-
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výkonné útvary. Ide napríklad o
zamestnancov zboru, ktorí nepracujú v teréne.
V súèasnosti urèuje množstvo
a výber kritérií pre policajtov pria-

Najlepšiu známku A (výborne)
z 19 131 policajtov hodnotených
za uplynulý rok dosiahlo 7 524
príslušníkov. Ve¾mi dobre obstálo
8 568 policajtov. Priemerné vý-

Výsledky za rok 2015
hodnotených bolo 19 131 policajtov
z toho s hodnotením A (výborne) skonèilo 7 524 policajtov
B (ve¾mi dobre)

–

8 568

C (dobre)

–

2 477

D (dostatoène)

–

494

E (uspokojivo)

–

59

FX (neuspokojivo)

–

9
(vv, PZ SR)

my nadriadený. „Tieto kritériá
zoh¾adòujú aj špecifiká a odlišnosti v rámci služieb a zároveò sú
policajtom dobre známe,“ hovorí
Baloghová.

Z majstrovstiev
MV SR v triatlone

Dòa 16. júla 2016 sa uskutoènili Majstrovstvá Ministerstva vnútra SR v triatlone v
rámci pretekov Oravaman
short. Štart pretekov sa uskutoènil na Liptovskej Mare, kde
pretekári museli absolvova
plaveckú èas v dåžke 1 km. Potom nasadli na bicykle, z Liptova sa presunuli cez Huty na
Oravu a zo Zuberca na Tatliakovu chatu. Dåžka cyklistickej
èasti bola 38 km. Z Tatliakovej
chaty ich èakal závereèný beh
s dåžkou 15 km cez sedlo Zábra do Látanej doliny a do
cie¾a v Zuberci.
Po minuloroènom extrémne
teplom poèasí sa v tomto roku
museli pretekári vysporiada s
chladným a daždivým poèasím.
Medzi ženami si titul vybojovala Zuzana Brunnerová (Bratislava) pred Petrou Ferenèíkovou (Bratislava), na treom
mieste sa umiestnila Miroslava
Mifková. Medzi mužmi sa podarilo obháji titul Jánovi Holigovi (Martin), striebornú prieèku obsadil Matej Peniak (B. Bystrica) a z bronzu sa tešil Lukáš
Zámeèník (Bratislava).
(jh)

sledky dosiahlo 59 policajtov, neuspokojivo vyhodnotili nadriadení
len devä zo svojich podriadených. Tým však odchod z polície
zatia¾ nehrozí, nako¾ko systém
len testujú. Pod¾a Magdošku sa v
polícii diskutuje aj o tom, že ka-

riérne by postupovali len policajti,
ktorí dlhodobo dosahujú výborný
až dobrý stupeò hodnotenia.
Najvyššia odmena bola
2–tisíc eur
Rezort vnútra vyplatí v auguste na základe hodnotenia výkonu
odmeny, na ktoré vyèlenil vyše
5,9 milióna eur. Z nich dostanú aj
hasièi èi horskí záchranári. „Minister vnútra udelil z ušetrených
zdrojov ministerstva vnútra odmeny tak policajtom, ako aj hasièom a Horskej záchrannej službe. Odmeny dostalo približne 25–
tisíc osôb,“ spresnila hovorkyòa
ministerstva vnútra Silvia Keratová. Z toho je 22 089 policajtov.
Pod¾a hovorkyne priemerná
výška odmeny je 270 eur. Najvyššiu udelenú odmenu 2–tisíc eur
dostal za kvalitné plnenie služobných úloh nad rozsah zverených èinností policajt zaradený do
útvaru na ochranu ústavných èinite¾ov.
(Pravda, 1.augusta 2016,
krátené redakciou)

Odišiel významný odborník
Významná kynologická
osobnos, zakladate¾ vysokoškolského štúdia kynológie, klinický veterinárny lekár, univerzitný pedagóg,
vedecký pracovník, autor
odborných publikácii, bývalý rozhodca pre posudzovanie exteriéru nemeckých
ovèiakov a dlhoroèný spolupracovník magazínu Kynologická revue

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.,
nás navždy opustil dòa 27. júla 2016 vo veku nedožitých 70 rokov.
Posledná rozlúèka so zosnulým bola na košickom cintoríne
Rozárka 1.augusta 2016.
Èes jeho pamiatke!
(red)

Smútoèné oznámenie
Dòa 18. júla 2016, v deò svojich 43. narodenín
nás náhle a neèakane navždy opustil
náš stále vysmiaty kamarát a kolega

ppráp. Marcel Balko,
zaradený na oddelení železniènej polície PZ Vrútky,
Nikdy na Teba nezabudneme!
Kolektív oddelenia ŽP PZ Vrútky
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