
V zá ko nom sta no ve nej le ho te
sa pod¾a nej ro ko va nia ne po da ri -
lo ukonèi�. „Na vr ho va li sme kom-
pro misné na vý še nie mi ni málnej
mzdy, kto ré KOZ SR neakcepto -
va la. Zá ro veò sme upo zor ni li aj
na ná sled ky ra di kálne ho zvy šo -
va nia mi ni málnej mzdy, kto ré sa
znaène pre ja via v zdra votníctve,
keïže v sú vislosti s his to ric ky
najvyšším na vý še ním mi ni málnej
mzdy spred dvoch ro kov, vznik li a
na ïa lej bu dú ne mocni ciam vzni -
ka� vý raz né vý pad ky v rozpoète,
kto ré bu de potrebné do fi nanco -
va�,“ spresni la.

Ra da predse dov od bo ro vých
zvä zov Konfe de rá cie od bo ro vých
zvä zov (KOZ SR) neodpo ru èi la
pri ja� ná vrh za mestná va te ¾ov o
výške mi ni málnej mzdy pre bu dú -

ci rok. Ako ïa lej pre TASR uvied-
la ho vorky òa KOZ Mar ti na Ne -
metho vá, KOZ SR tr vá na svo jej
po žia davke zvý še nia mi ni málnej
mzdy pre rok 2017 na úro veò 442
eur.

KOZ pod¾a nej pri svo jom ná -
vr hu vy chádza z po zi tívne ho vý -
vo ja mak ro eko no mic kých uka zo -
va te ¾ov, kto ré dá va jú predpoklad
na ta ké to zvý še nie mi ni málnej
mzdy. Zá ro veò chce do siahnu�,
aby bo la mi ni málna mzda, vy -
jadre ná v èistom, nad hra ni cou
chu do by a predsta vo va la 60 %
prie mernej mzdy v ná rodnom
hospo dárstve. In for mo va la zá ro -
veò, že KOZ bu de vies� ïalšie ro -
ko va nia s cie¾om do siahnu� èo
najvyššie na vý še nie, èi že viac
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Pro ku ra tú re sa ne pozdá va orga ni zaèná štruktú ra PZ, chce zno va vrá ti� skrá te né vy šetro va nie na kri mi nálku

Èo nás za uja lo v sprá ve ge ne rálne ho pro ku rá to ra SR o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2015

K no ve le šta tú tu právnej ochra ny

Myšlienka me sia ca: „Mravnos� v najširšom zmysle nie je núdza ani sa mozrejmos�, ale vo¾ba. Je to ná si lie, kto ré na se be mu sí me pá cha�.“ Mi loš Ko pecký, èes ký he rec, 1922–1996

Z poh¾a du pra xe je septembro -
vý ter mín – pod¾a nášho ná zo ru –
už ve¾mi vzdia le ný ro ku 2015,
aby prí padné aj dob ré podne ty
ge ne rálne ho pro ku rá to ra moh li

ne ja ko ovplyvni� prá cu orgá nov
èin ných v trestnom ko na ní už v
ro ku 2016. V posledných ro koch
však ne do šlo z h¾a diska skoršie -
ho ter mí nu predlo že nia k žiadnej

zme ne – ani po vý me ne ge ne -
rálne ho pro ku rá to ra. Z obsiahlej
sprá vy sme vy bra li:

Súdna prax
Mož no konšta to va�, že apli -

kaèná prax v trestnom ko na ní bo -
la aj v ro ku 2015 pozna èe ná ne -
jednotný mi právny mi ná zormi sú -
dov, a to aj v otázkach, v kto rých
sa do te rajšia apli kaèná prax ja vi-
la ako sta bilná, zjedno te ná a ne -
menná. To to konšta to va nie sa
odví ja od niekto rých sta no vísk

trestnoprávne ho ko lé gia najvyš-
šie ho sú du, kto ré zjedno ti li prob -
le ma tickú rozho do va ciu prax.
Tá to apli kaèná prax pri tom zá -
sad ne ovplyvòu je uplatòo va -
nie in šti tú tov trest né ho prá va
hmot né ho a trest né ho prá va
pro ces né ho v prípravnom ko -
na ní tak, že skompli ko va la po -
stu py vy šetro va nia a skrá te né -
ho vy šet ro va nia. Ne po chybne
to bu de ma� do pad na zvý še nie
za �a že nosti vy šetro va te ¾ov Po -

li cajné ho zbo ru aj o ta kú sku pi -
nu trest ných èi nov, kto ré do po -
sia¾ zvlá da li po ve re ní príslušní -
ci Po li cajné ho zbo ru v rám ci
skrá te né ho vy šetro va nia, prí -
padne v rám ci po stu pu pod¾a §
204 Trest né ho po riadku (tzv.
zjed no du še né skrá te né vy šet -
ro va nie). Ide najmä o sta no viská
trestnoprávne ho ko lé gia najvyš -
šie ho sú du k sú be hu pre èi nu krá -
de že vlá ma ním pod¾a § 212 ods.

KOZ SR žiada 442 eur, vláda navrhuje 435 eur

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

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 4)

Aso ciá cia za mestná va te¾ských zvä zov a zdru že ní (AZZZ)
SR 13. jú la ro ko va la s Konfe de rá ciou od bo ro vých zvä zov
SR (KOZ SR) o výške mi ni málnej mzdy na rok 2017. In for -
mo va la o tom tla èo vá ho vorky òa AZZZ Mi riam Špá ni ko -
vá.

Na webstránke Ná rodnej ra dy SR sa obja vi la dlho oèa ká -
va ná sprá va o èin nos ti pro ku ra tú ry, kto rú každo roène
poslancom predkla dá ge ne rálny pro ku rá tor SR. Pre ro ko -
va� a vzia� na ve do mie ju ma jú na ši zá ko no darci na naj-
bližšej, te da septembro vej schôdzi, vy bra li sme z nej
èasti, kto ré nás za uja li.

Minimálna mzda pre rok 2017

Ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR Ro ma nom La com

l Právnu ochra nu má te vo
vienku vy. Èo viedlo predsed-
níctvo k rozhodnu tiu no ve li zo -
va� šta tút o právnej ochra ne?

V má ji cent rá la OZP v SR zor -
ga ni zo va la na troch miestach

ško le nia zástupcov základných
orga ni zá cií, kto rí ma jú na sta ros ti
spo me nu tú agen du. Na ško le -
niach sa rieši li aktuálne pro blé my,
kto ré pri ná ša prax, pri èom zá-
stupco via bo li obozná me ní aj s

prá vo plat ným súdnym roz hod nu -
tím v spo re medzi OZP v SR a na -
šim bý va lým èle nom. Z odô vod -
ne nia tohto súdne ho rozhodnu tia
OZP v SR ako obèianske mu
zdru že niu vyplý va po vinnos� v
ob las ti posky to va nia právnej och -
ra ny vy dá va� rozhodnu tia for mou
ako správny or gán, t. j. aby na še
rozhodnu tia bo li preskú ma te¾né
sú dom. Disku sia pri niesla aj ïal -
šie podne ty, a tak pad lo rozhod -
nu tie vypra co va� no ve lu šta tú tu
právnej ochra ny. Tak sa aj sta lo,

ná vrh pre šiel riadnym pri po mien -
ko vým ko na ním až po úro veò zá-
kladných orga ni zá cií. Posledná
fá za na sta la po èas za sa da nia
Predsedníctva OZP v SR, kde
pre behlo vy hodno te nie pri po -
mien ko vé ho ko na nia a spra co va -
nie ko neènej verzie ná vr hu šta tú -
tu právnej ochra ny. Ten to bod bol
jednoznaène najdlhším bo dom
ro ko va nia a chcel by som sa aj
tou to ces tou po ïa ko va� èle nom
nášho predsedníctva za ve¾mi
konštruktívny prístup pri nieko¾ko -

ho di no vom vy hodno co va ní pri po -
mie nok, aj napriek dos� nepriazni -
vým kli ma tic kým podmienkam
(36 stupòov Celzia), kto ré v ten
deò pa no va li.

l Šta tút po kratšej disku sii
na ko niec schvá li la ra da pred -
se dov. Aké zme ny pri ná ša?

Pod stat nou zme nou je, že
nos ná èas� spra co va nia agen dy k
jed not li vým prí pa dom poskytnu tia
právnej ochra ny pre chádza na
Predsedníctvo OZP v SR, v pra xi

(Pokračovanie na strane 3)

Let né za sa da nie Ra dy predse dov základných orga ni zá cií
OZP v SR schvá li lo o. i. aj dô le ži tú no ve lu šta tú tu právnej
ochra ny (bližšie v jú lo vom vy da ní PO LÍ CIE). O ïalšie po -
drob nos ti pro ce su no ve li zá cie tejto dô le ži tej nor my re -
dakcia po žia da la podpredse du OZP v SR Ro ma na La ca.



Sie� EEODN je tvo re ná vý kon -
ný mi príslušníkmi py ro techni kov

rôznych útva rov èlen ských štá tov
Európskej únie a vznik la ako ná-

sle dok te ro ris tic kých úto kov v
Madri de v ro ku 2004 z dô vo du
zintenzívne nia po li cajnej spo lu -
prá ce pre potre by vý me ny infor -
má cií o trest ných èi nov za po mo-
ci vý bušnín vrá ta ne pre vencie
pro ti pá cha niu ta ké ho to ty pu
trestnej èin nos ti v r. 2008. Po-
stupne sa sie� rozrástla o tre tie
kra ji ny (USA, Ka na da, Austrá lia)
a jej èlenmi sa sta li aj rôzne
medzi ná rodné bezpeènostné
agen tú ry.

Se mi nár a prak tic ký tré ning
bol orga ni zo va ný pod zá šti tou

Európske ho po li cajné ho úra du
(Euro po lu – ope ra tion de part -
ment Counter Te ro rism CBRN–E
Gonca lo Si moes) a fi nanco va ná

prostredníctvom grantu poskytnu -
té ho Európskou po li cajnou aka -
dé miou (CE POL). Orga ni zaène
ak ti vi tu za bez pe èo val Kri mi na lis -
tic ký a expertízny ústav PZ v spo -
lu prá ci s ná rodnou ústredòou Eu-

ro pol, Aka dé miou PZ a odbo rom
odha ¾o va nia ne bez peè ných ma -
te riá lov a envi ronmentálnej kri mi -
na li ty pre zí dia PZ. V prie be hu se -

mi ná ra odzne lo 32 pre zentá cií
za me ra ných na pro ble ma ti ku vý -
bušnín a mož né hroz by použi tia
che mic kých, bio lo gic kých, jadro -
vých a nukleárnych ma te riá lov.

(TO KMV 17.7.2016)

ako je aktuálny ná vrh za mestná -
va te¾ských zvä zov. To ho roèné ro -
ko va nia o mi ni málnej mzde pod¾a
Ne metho vej konfe de rá cia, ako aj
Aso ciá cia za mestná va te¾ských
zvä zov a zdru že ní (AZZZ) SR a
Re publi ko vá únia za mestná va te -
¾ov (RÚZ) po òa li v širšom kontex-
te, do hod li sa nielen na bi -
partitnom so ciálnom dialó gu a
rozpra co va ní spo loèných tém,
kto ré sú v záujme ako za mest -
nancov, tak aj za mestná va te ¾ov,
ale aj úspešné ho rozvo ja a pro -
spe ri ty spo loènosti. „KOZ SR
podpo ri la Aso ciá ciu ne mocníc
Slo ven s ka ako jedné ho z èle nov
AZZZ SR v ich úsi lí o do fi nanco -
va nie sys té mu zdra votníctva. V
sú vislosti s mi nu lo roèným na vý -
še ním mi ni málnej mzdy a jej
koefi cientov, le gisla tívnym na vý -

še ním pla tov iných zdra votných
pra covní kov èi zvý še ním miezd
le ká rov vznik li to tiž ne mocni ciam
vý raz né vý pad ky v rozpoète,“ do -
da la Ne metho vá.

Mi nis ter stvo na vr hu je 
kom pro mis

Mi nis ter stvo prá ce, so ciálnych
ve cí a ro di ny SR (MPSVR) na vr -
hu je zvý ši� od za èiatku bu dú ce ho
ro ka mi ni málnu mzdu zo sú -
èasných 405 eur na 435 eur. Išlo
by o ná rast o 7,4 %. O tom to ná -
vr hu má ro ko va� 15. au gus ta toh-
to ro ka Hospo dárska a so ciálna
ra da SR (HSR). Na vr ho va né zvý -
še nie su my mi ni málnej mzdy je
pod¾a re zor tu o 4,5 percentuálne -
ho bo du vyššie, ako jej mi ni málny
ná rast, vyplý va jú ci z va lo ri zaèné -
ho me cha nizmu úpra vy su my mi -
ni málnej mzdy pod¾a zá ko na o
mi ni málnej mzde.

Pod¾a tohto va lo ri zaèné ho me -
cha nizmu by sa ma la mi ni málna
mzda zvý ši� o 2,9 %. Re zort prá -
ce navrhol zvý še nie najnižších

zá robkov na 435 eur „po po sú de -
ní celko vej so ciálnej si tuá cie v
Slo venskej re publi ke za predchá-
dza jú ci ka lendárny rok a vzh¾a -

dom na oèa ká va ný po zi tívny
mak ro eko no mic ký vý voj v ro ku
2016“.

Re publi ko vá únia za mestná -
va te ¾ov a Aso ciá cia za mestná va -
te¾ských zvä zov a zdru že ní SR
mi nis ter stvo prá ce zhodne in for -
mo va li, že so ciálni partne ri ne -
dospe li k do ho de, avšak pre ja vi li
záujem pokra èo va� v so ciálnom
dialó gu aj po zá ko nom sta no ve -
nom termí ne s cie¾om nájs� kom-
pro misné rieše nie. Ak sa ne do -
hodnú ani do konca au gus ta, re -
zort prá ce predlo ží do 30. sep-
tembra na ro ko va nie HSR ná vrh
na ria de nia vlá dy, kto rým sa usta -
no vu je su ma mi ni málnej mzdy a
následne ná vrh na ria de nia
predlo ží na ro ko va nie vlá dy.

(www.aktualne.sk,14.7.2016,
SI TA 5. 8. 2016, on)
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Pokra èu jú ro ko va nia medzi repre zentá cia mi za mestná va te ¾ov a za mestnancov

Zástupco via vlá dy, za mest -
ná va te ¾ov a odbo rov sa bu dú v
ponde lok zaobe ra� návrhom na
zvý še nie mi ni málnej mzdy z te -
rajších 9 900 èes kých ko rún na
11 000 ko rún (407, 08 eura
pod¾a kurzu k 7. augustu 2016 –
pozn. red.) Pod¾a ná vr hu mi nis -
ter stva prá ce a so ciálnych ve cí
(MPSV) by sa mi ni málna mzda
moh la od bu dú ce ho ro ka zvý ši�

na 11 000 ko rún ale bo v dvoch
kro koch od ja nuá ra 2017 na 10
600 ko rún a od jú la na 11 000
ko run. Od bo ry však bu dú po ža -
do va� zvý še nie až na 11 500 ko -
run (425.53 eura). Na opak, pre
za mestná va te ¾ov je reálne pri -
da nie 600 èi 700 ko rún nad sú -
èasných 9 900 ko rún.

(www.li dov ky.cz, 25.7.2016)

Po ro koch stagná cie vý razne rastie
mi ni málna mzda aj v Èes ku

Pán pre zi dent, v zve rejne -
nej vý roènej sprá ve ge ne -
rálne ho pro ku rá to ra o èin nos -
ti za rok 2015 sa uvádza: „Ge -
ne rálna pro ku ra tú -
ra bu de aktívne
parti ci po va� na le -
gis la tívnej zme ne
tý ka jú cej sa po ve -
re ných príslušní -
kov Po li cajné ho
zbo ru, kto rí vy ko -
ná va jú skrá te né
vy šetro va nie a kto rej cie¾om
bu de, aby tí to po li caj ti ne bo li
orga ni zaène za ra de ní na ob-
vodných odde le niach Po li caj -

né ho zbo ru v rám ci služ by
po riadko vej po lí cie, ale na od-
bo roch kri mi nálnej po lí cie
okresných riadi te¾stiev.“ Na-

ozaj pre zí dium pri-
pra vu je ta kú to
zme nu?

V tom to ro ku urèi -
te ne uva žu je me o
žiadnej orga ni zaènej
zme ne, na akú sa
pý ta te. Skôr chcem
po môc� kva li te skrá -

te né ho vy šetro va nia zlep še ním
me to dickej èin nos ti na Pre zí diu
PZ, najmä na odbo re po riadko -
vej po lí cie.

Je di ná otáz ka pre pre zi den ta
PZ gen. Ti bo ra Gašpa ra

Dåžka, kva li ta a zá konnos�
prípravné ho ko na nia je, z
po h¾a du Po li cajné ho zbo ru
podmie ne ná viace rý mi fak-
tormi, pô so be nie nie všet-
kých však mô že Po li cajný
zbor ovplyvni�. Po li cajný
zbor v poslednom ob do bí
vy vi nul ma xi málne úsi lie,
aby sa si tuá cia na úse ku prí -
pravné ho ko na nia zlep ši la.

Za obdo bie posledných piatich
ro kov (2011 – 2015) sa po èet
miest vy šetro va te ¾ov zvý šil o 68
po li cajtov. Po èet trest ných ve cí vo
vy šetro va ní na jedné ho vy šetro -
va te ¾a sa zní žil z 67,67 na 46,3
trestnej ve ci, adekvátne to mu to
po kle su sa po èet roz pra co va ných
trest ných ve cí na jedné ho vy -
šetro va te ¾a zní žil z 21,44 na 12,4
trestnej ve ci. Po èet skon èe ných
trest ných ve cí na jedné ho vy -
šetro va te ¾a bol v ro ku 2015 tak-
mer 34 trest ných ve cí.

Dåžka prípravné ho ko na nia je
po sudzo va ná ako po diel trest -
ných ve cí skon èe ných v zá konnej
le ho te k cel ko vé mu po è tu skon -
èe ných ve cí, kto rý sa v ob do bí
posledných 5 ro kov sta bi li zo val
na úrov ni 64,5%. V prí pa de vä -
zobné ho vy šetro va nia sa si tuá cia
vy ví ja la taktiež po zi tívne, keï v
zá konnej le ho te v ro ku 2011 bo lo

skon èe né stí ha nie osôb celkom v
83,75 % prí pa doch , v ro ku 2015
to bo lo 87,34%.

Na dåžku ko na nia vý razne
vplý va aj roz sah a ob sah zna -
lecké ho do ka zo va nia. Je potreb-
né pouká za� na sku toènos�, že
apli kaèná prax sú dov a pro ku ra -
tú ry vy ža du je vy ko ná va nie zna -
lecké ho do ka zo va nia aj v ta kých
prí pa doch, ke dy by posta èo va lo
po da nie od bor né ho vy jadre nia
pod¾a § 141 Trest né ho po riadku.
Aj keï po èet trest ných ve cí vo
vše obec nos ti kle sá, po èet zna -
lec kých po sudkov má stú pa jú cu
tendenciu. V ro ku 2011 bo lo v prí-
pravnom ko na ní po da ných cel-
kom 13 254 zna lec kých po sud -
kov, v nasle du jú cich troch ro koch
to bo lo vždy viac ako 14 000 zna -
lec kých po sudkov, v ro ku 2015 to
bo lo 13 956 zna lec kých po sud -
kov.

Vo vz�a hu k pro ku ra tú re je po-
trebné uvies�, že v uve de nom ob -
do bí sa po èet uzne se ní zru še -
ných pro ku rá to rom ne ustá le zni -
žu je. Kým v ro ku 2011 bo lo zru -
še ných 2 658 uzne se ní, èo pred-
sta vo va lo po diel z cel ko vé ho po -
è tu vy da ných uzne se ní 3,33 %, v
ro ku 2015 to bo lo už len 1 235
zru še ných uzne se ní, èo predsta -
vu je po diel 2,59 % z cel ko vé ho
po è tu vy da ných uzne se ní.

V prí pa de vrá te ných trest ných

ve cí pro ku rá to rom na doplne nie
vy šetro va nia bo la si tuá cia ob dob -
ná. V ro ku 2011 bo lo vrá te ných
1429 trest ných ve cí, èo predsta -
vo va lo po diel z cel ko vé ho po è tu
trest ných ve cí predlo že ných pro -
ku rá to ro vi 6,81 %, v ro ku 2015 to
bo lo už len 689 trest ných ve cí, èo
predsta vo va lo po diel 3,97 %.

Z uve de ných úda jov vyplý va,
že po èet prí pa dov, v kto rých sa
pro ku rá tor sto tožní s roz hod nu -
tím, právnym ná zo rom a postu -
pom po li caj ta z h¾a diska je ho zá -
kon nos ti, dô vodnosti a úpl nos ti
sa zvy šu je.

V tejto sú vislosti je však po-
trebné pri po me nú�, že sa ne ustá le
zvy šu je skut ko vá a právna ná roè -
nos� skutkov (najmä eko no mic ká
trest ná èinnos�), do ka zo va nie je
s�a žo va né ne ocho tou spo lupra co -
va� s orgánmi èin ný mi v trestnom
ko na ní, a to aj zo stra ny poško de -
ných a svedkov, ako aj obštrukcia -
mi zo stra ny obvi ne ných.

Sa mozrejme, že je tu aj sub-
jektívna strán ka, kto rou je kva li ta
prípra vy a od bor ných zna los tí a
ve do mostí po li cajtov, vrá ta ne ne -
ga tívne ho ja vu, akým je fluktuá -
cia na miestach vy šetro va te ¾ov,
kto rá sa v uve de nom ob do bí po -
hy bo va la na úrov ni 15 % a te da
bo lo potrebné jed not li vé trest né
ve ci pri de ¾o va� iným po li cajtom, a
to aj opa ko va ne.

Prezídium PZ reaguje na kritiku polície v správe gen. prokurátora

Po èet roz pra co va ných trest ných ve cí na jedné ho
vy šetro va te ¾a sa zní žil z 21,44 na 12,4 trestnej ve ci

V Ko ši ciach sa stretli py ro technickí ex per ti z ce lé ho sve ta
Slo ven ská re pu bli ka v rám ci predsedníctva v Ra de Eu-
rópskej únie zor ga ni zo va la v dòoch 12. až 15. jú la 2016 v
Ko ši ciach se mi nár a prak tic ký tré ning v rám ci  siete The
Euro pean Explo si ve Ordnance Dispo sal Network
(EEODN) za úèas ti 26 èlen ských štá tov Európskej únie,
part ner ských kra jín, tre tích štá tov (Au strá lie, Ka na dy èi
Ko lumbie) a medzi ná rodných agentúr a orga ni zá cií (IN -
TER POL, Európske cent rum pre pre venciu a kon tro lu
cho rôb – EDCD, Medzi ná rodná agentú ra pre ató mo vú
energiu – IAEA, Európska obran ná agentú ra – EDA, Fe -
de rálny úrad pre vy šetro va nie – FBI).
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K no ve le šta tú tu právnej ochra ny
ale hlavne na mòa, na ko¾ko pre
predsedníctvo pripra vu jem všetky
pod kla dy. Do úèin nos ti no vé ho
šta tú tu si po li cajt dal žiados� na
príslušnú základnú orga ni zá ciu
OZP v SR, kto rá roz hod la o po -
skyt nu tí právnej ochra ny a Pred-
sedníctvo OZP v SR ma lo v kom-
pe tencii kontrolný me cha niz mus
vo forme schvá le nia ale bo ne-
schvá le nia fi nanco va nia nákla -
dov právnej ochra ny pod¾a § 12
ods. 1 šta tú tu v prí pa de ziste nia
ne dostatkov, prí padne upra vi� jej
výš ku. Do chádza lo tak k urèi tej
dvojko ¾ajnosti. Predsedníctvo
zod po ve dá v plnom roz sa hu za
zá kon né, úèel né a hospo dárne
vy nakla da nie prostriedkov zvä zu,
pre to no ve la šta tú tu pre ná ša
kompe tenciu schvá le nia poskyt-
nu tia právnej ochra ny len na
predsedníctvo.

l Aká bu de prax pod¾a no -
vé ho šta tú tu?

Po no vom základná orga ni zá -
cia skomple ti zu je spi so vý ma te ri -
ál a predlo ží ho so svo jím sta no -
viskom na rozhodnu tie Predsed-
níctvu OZP v SR, kto ré svo jím
uzne se ním zá ro veò odobru je aj
poskytnu tie fi nanèných prostried-
kov na kaž dý prí pad. Skú se nosti
to tiž uká za li, že niekto ré základné
orga ni zá cie schvá li li právnu
ochra nu aj v prí pa doch, kto ré šta -
tút ne do vo ¾u je, napríklad pri do-
pravnej ne ho de po li caj ta súkrom-
ným autom a v je ho vo¾nom èa se.
Viackrát bo lo vi die� sna hu základ-
nej orga ni zá cie žiados� dobro my -
se¾ne schvá li�, ho ci už ma lo by�
zrejmé, že pôjde o neprie chodný
prí pad, napríklad v prí pa de jedno -
z naènej vi ny žiada te ¾a. Sna hu
po môc� svojmu èle no vi v prí pa de

základných orga ni zá cií chá pe me,
ale šta tút mu sí presne de fi no va�,
v akých prí pa doch je poskytnu tie
právnej ochra ny mož né, dbá sa
tak na úèelnos� vy nakla da nia
spo loèných prostriedkov všet-
kých èle nov zvä zu. Pri rozho do -
va ní o po skyt nu tí ochra ny Pred-
sedníctvo OZP v
SR však mu sí pri-
hlia da� na sta no vis -
ko základnej orga -
ni zá cie a po kia¾ s
ním ne súhla sí, mu sí
to pí somne jasne
zdô vodni�.

l V iných prí -
pa doch te da OZP
ne mô že po môc�?

Aj prí pa de
neschvá le nia práv-
nej ochra ny èle no vi
z dô vo du nesplne -
nia všetkých pod-
mie nok zväz sa mozrejme vie po -
môc�, tre bárs právnou ra dou èi
sprostredko va ním slu žieb ad vo -
ká ta.

l No vý šta tút však po ne chal
základným orga ni zá ciám prá -
vo moc schvá li� èle no vi pred-
bežnú právnu ochra nu…

Áno, vy chádza me z pred po -
kla du, že v za èiatku je opro ti
Pred sedníctvu OZP v SR základ-
ná orga ni zá cia lepšie in for mo va -
ná o okolnostiach prí pa du, kde
väèši nou ide o trest né stí ha nia
po li cajtov. K to mu to bo du bo la di-
sku sia, ale tú to prá vo moc sme
po ne cha li základným orga ni zá -
ciám. To zna me ná, že uhra dí me
plat by v rám ci predbežnej právnej
ochra ny v prí pa doch, kto ré ne -
zne sú od klad, i ke by sme právnu
ochra nu v da nom prí pa de násled-
ne neschvá li li.

l Ïalšie zme ny, cel ko vý zá -
ver?

Z poh¾a du základnej orga ni zá -
cie je to u¾ahèe nie, odbre me ne -
nie od prá ce, spo je nej s kaž dým
prí pa dom právnej ochra ny. Z ná-
šho poh¾a du je to prá ca na vy še,
ale ve rím, že ju bu de me stí ha�.

Mu se li sme však
predåži� le ho tu zo
siedmich na 30
dní, potre bu jem
èa so vý priestor na
spra co va nie všet-
kých pí somností,
kto ré mu sia ma� aj
ná le ži tú právnu
kva li tu. Takpo ve -
diac sám se be
som do šta tú tu na-
vrhol aj na šu no vú
po vinnos� informo -
va� o vý vo ji prí pa -
dov právnej ochra -

ny a ich fi nanco va ní kaž dý
štvr�rok na za sa da ní Ra dy
predse dov OZP v SR, ho ci to ro -
bím pra vi delne na každom pred-
sedníctve. Vcel ku si mys lím, že

no ve la nás po sú va ïa lej v kva li te,
od stra òu je niekto ré ne do stat ky
do te rajšej pra xe, ale niè ne mô že
by� de fi ni tívne a ne menné, je to
konti nuálny pro ces. Aktuálne
zne nie šta tú tu je k dispo zí cii na
stránke www.ozpsr. sk.

l Na letnej ra de predse dov
ste in for mo va li aj o po su ne v
bu do va ní internej we bo vej
strán ky, komple ti zu jú sa aktu-
álne zozna my èle nov, èo je v
prí pa de väèších orga ni zá cií
dos� fuš ka…

Áno, dos� intenzívne pra cu je -
me na vnú tornej intra ne to vej
stránke OZP v SR v prostre dí
Sha re point, kto rej sú èas�ou bu de
aj da ta bá za na šich èle nov, upra -
vu jú sa prístu py, sme vo fi nálnej
fá ze. Vo všeo becnej èasti sa zá-
ujemca do sta ne napríklad ku kon-
taktom na predse dov ako aj èle -
nov vý bo rov základných orga ni -
zá cií OZP v SR, k tla èi vám a do -
ku mentom OZP v SR. Pra cu jem
na spuste ní da ta bá zy èle nov, èo
by ma lo u¾ahèi� èinnos� aj ve de niu
základných orga ni zá cií pri prá ci s

èlen skou základòou. Prístup do
èlenskej da ta bá zy však bu dú ma�
len ur èe ní funkcio ná ri základných
orga ni zá cií, au to ma tic ky sa im
zob ra zí ich èlen ská základòa, bu -
dú ma� preh¾ad a možnos� onli ne
v da ta bá ze upra vo va� – tre bárs –
stav èlenskej základne a všetky
ïalšie úda je k èle nom. Kaž dé ho
predse du sys tém odbre me ní od
množstva pí somností.

l Použi jem dnes už le -
gendárnu otáz ku: Je to bez peè -
né?

Sys tém by mal spåòa� všetky
zá bezpe ky, veï v tom to prostre dí
už dnes pra cu jú viace ré špe cia li -
zo va né útva ry Po li cajné ho zbo ru.
V tejto da ta bá ze ale ne bu dú èle -
no via základných orga ni zá cií
OZP v SR, zria de né pri útva roch
pra cu jú cich pod ur èi tým stupòom
uta je nia. Tú to ich po žia davku
sme ak cep to va li už od za èiatku,
pre ich vlastnú ochra nu. Ich evi -
denciu ve die me oso bitným spô -
so bom.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

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 Mat-

hiová – 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

(Pokraèovanie zo strany 1)

Roman Laco

Dvadsa�pä� slo ven ských po li -
cajtov (z to ho jed na že na) strá vi-
lo me siac na ma ce dónsko–
gréckej hra ni ci v blíz kos ti hra -
nièné ho prie cho du pri mesteèku

Dorjan. Išlo o tre tiu mi siu Slo vá -
kov do Ma ce dónska, všetci sa
vrá ti li v po riadku 24. jú la. Po do -
ho de zú èastne ných strán sa Slo -
vá ci bu dú po die ¾a� na ochra ne
ma ce dónskej hra ni ce aj na
ïalších mi siách v septembri a v
októbri, in for mo va lo Pre zí dium
PZ. Slo vá ci prispe li k zadrža niu
viace rých sku pín ile gálnych mi-
grantov, do vedna ich bo lo 555,
väèši nu tvo ri li mla dí mu ži.

Sku pi nu slo ven ských po li -
cajtov na ma ce dónsko–géckej
hra ni ci na vští vil ve¾vysla nec SR v
Skopje Mar tin Be zák i zástupca
riadi te ¾a UHCP plk. Ró bert Guc-
ký. „Ma ce dónska stra na oce ni la
pro fe sio nálny a efektívny vý kon
na šich po li cajtov. Bi la te rálnu spo -

luprá cu hod no ti la ve¾mi po zi tívne,
o èom svedèí aj do ho da o ïalších
vysla niach,“ priblí ži la ho vorky òa
PPZ De ni sa Ba logho vá.

Na je seò pôjdu slo venskí po li -

caj ti opä� aj do Grécka a Ta -
lianska. „Po èas vý ko nu služ by
postu pu jú pod¾a part ner ských zá -
ko nov a len za prí tomnosti prí-

slušní ka ma ce dónskej po lí cie,“
do da la Ba logho vá. „Ho ci Ma ce -
dónsko nie je èlen ským štá tom
Európskej únie, je kra ji nou na tzv.
balkánskej tra se, kto rú využí va jú
migranti na ceste do zá pa doeu -
rópskych kra jín,“ uviedla. Na ši
po li caj ti po má ha li v sú vislosti s
migraènou krí zou už v piatich štá -
toch: v Ma ïar sku, Ma ce dónsku,
Ta liansku, Slo vin sku a v Grécku,
konkrétne na ostro voch Lesbos a
Chios.

Medzi úèastníkmi jú lo vej mi sie
v Ma ce dónsku bol aj náš predse -
da základnej orga ni zá cie pri HCP
Pre šov Vla di mír Mi ha liè, kto rý sa
ne za bu dol pochvá li�, že v tí me
slo ven ských po li cajtov ne chý ba li
tra ja èle no via OZP a po èas mi sie
zís kal pod pi sy ïalších šty roch

žiada te ¾ov o èlen stvo v OZP. Po -
slal do na šej re dakcie nieko¾ko
fo to gra fií z po by tu.

(er)

Poh¾adni ca z Ma ce dónska

Veľkú väčšinu zadržaných emigrantov tvorili mladí muži bez ba-
tožiny, len s plecniakmi na chrbte

Počas mesačnej misie v Macedónsku sa slovenskí policajti po-
dieľali na zadržaní 555 emigrantov

Sla bé miesto ochra ny vo zi diel pred krá de ža mi
Štú dia vedcov z Uni ver zi ty v Birmingha me a ne meckej fir my

Kasper & Oswald tvr dí, že na ces tách je až 100 mi lió nov áut, kto -
rých dia¾ko vé odo my ka nie nie je chrá ne né pred útokmi hacke rov.

Na pro blém ne dosta toènej ochra ny sys té mu dia¾ko vé ho odo my -
ka nia áut upo zor ni li vedci už vla ni v októbri. A vo februá ri sa stretli
aj so zástupca mi kon cer nu Volkswa gen. Pre lo mi� šifro va nie k¾ú èa
je to tiž najjedno duchšie prá ve pri vo zidlách sku pi ny VW – od Ško-
dy cez Seat a Volkswa gen až po pré mio vé Audi. Tý ka sa to však aj
iných. Ne mecká auto mo bilka uzna la, že pro blém tu exis tu je a roz -
ho vo ry s vedca mi ozna èi la za „konštruktívne“. V diplo ma tickom
slov ní ku to zna me ná: „Áno, je to prav da.“        (Prav da, 15.8.2016)
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Èo nás za uja lo v sprá ve ge ne rálne ho pro ku rá to ra SR o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2015
2 písm. a) Trest né ho zá ko na s
pre èi nom po ru šo va nia do mo vej
slo bo dy pod¾a § 194 ods. 1, ods.
2 Trest né ho zá ko na a k právnej
kva li fi ká cii ko na nia pá cha te ¾a,
kto rý si prisvo jí cudziu vec tým, že
sa jej zmoc ní, spô so bí tak najme -
nej ma lú ško du a spá cha èin vlá -
ma ním, èím na pl ní zá kon né zna -
ky zlo èi nu krá de že pod¾a § 212
ods. 1, ods. 4 písm. b) Trest né ho
zá ko na, pri po uži tí § 138 písm. e)
Trest né ho zá ko na. Odlišnos�
práv nych ná zo rov na konkrétnu
pro ble ma ti ku do ká že vy rie ši� len
no ve li zá cia Trest né ho zá ko na.

Pro blém ex per tíz
Or gá ny èin né v trestnom ko -

na ní na ïa lej na rá ža jú na pro -
blém vèasnosti vypra co va nia
po sudkov Kri mi na listickým a
expertíznym ústa vom Po li -
cajné ho zbo ru (najmä v odbo re
ana lý zy DNA a v odbo re gra fo ló -
gia a písmozna lectvo). Napríklad
po ru cho vos� niekto rých dia gnos -
tic kých a ana ly tic kých prístro jov
je prí èi nou onesko re né ho vypra -
co va nia zna lec kých po sudkov,
pri èom po stup vo vy šetro va ní je
mno ho krát zá vis lý od ob sa hu a
zá ve rov zna lecké ho skú ma nia.
Prí èi ny týchto prob lé mov sú iden -
ti fi ko va né ako perso nálne a ma -
te riálne. Sna ha ve de nia Po li -
cajné ho zbo ru a mi nis ter stva
vnút ra o rieše nie týchto prí èin
exis tu je, avšak pre or gá ny èin né
v trestnom ko na ní a sú dy je re le -
vantná sta bi li ta (ma te riálna, od -
bor ná) a funkènos� sys té mu ex-
pertíznych èin nos tí.

Prá ca s trest ný mi 
ozná me nia mi

V rám ci do zo ru nad dodržia va -
ním zá kon nos ti pred za èa tím
trest né ho stí ha nia pro ku rá to ri
pod¾a § 230 ods. 1 Trest né ho po -
riadku sle du jú aj to, èi po li cajt do
30 dní od do ru èe nia trest né ho
ozná me nia za ène trest né stí ha nie
pod¾a § 199 ods. 1 Trest né ho po -
riadku ale bo po stu pu je pod¾a §
197 ods. 1 Trest né ho po riadku,
resp. usta no ve nia § 197 ods. 2
Trest né ho po riadku (§ 196 ods. 2
ve ta pr vá Trest né ho po riadku).
Vecne a miestne príslušní po li caj ti
uve de ní v usta no ve ní § 10 ods. 8
písm. a) – g) Trest né ho po riadku
pri vy ba vo va ní trest ných ozná me -
ní ko na jú èas to po ma ly a tú to, i
keï po riadko vú le ho tu, v niekto -
rých prí pa doch ne dodržu jú z dô -
vo dov objektívnych, ale aj subjek-
tívnych.

Objektívne prí èi ny prie �a hov v
ko na ní po li cajtov pred za èa tím
trest né ho stí ha nia ma jú zá klad v
potre be doplne nia informá cií po-
trebných na zá kon né vy hodno te -
nie trest né ho ozná me nia, a to vo
forme predvo la nia a vy po èu tia

ozna mo va te ¾a, resp. inej oso by,
ale bo zástupcu štátne ho ale bo
iné ho or gá nu.

K subjektívnym prí èi nám patria
pro blé my s nesprávnym postu -
pom najmä po ve re ných príslušní -
kov Po li cajné ho zbo ru pri vy ba vo -
va ní trest ných ozná me ní z h¾a -
diska me ri tórnych roz hod nu tí a
správne ho po sú de nia ob sa hu
trest ných ozná me ní. Napriek
ocho te pro ku rá to rov vo forme ne -
formálnych konzultá cií za úèe lom
po cho pe nia pod sta ty trest ných
ozná me ní a pro cesné ho po stu pu
pri ich vy ba vo va ní, èas to aj pri za -
cho va ní 30 dòo vej le ho ty od pri ja -
tia trest né ho ozná me nia bo li roz-
hodnu tia po li cajtov v niekto rých
prí pa doch vy da né bez ná le ži té ho
ziste nia skut ko vé ho sta vu. Dô-
sledkom ta ké ho to ich ko na nia bo -
lo uplatne nie príslušných pro -
cesných oprávne ní pro ku rá to rom
na odstrá ne nie ne zá kon né ho sta -
vu vo forme zru še nia roz hod nu tí
po li cajtov, prí padne vy da nie po -
ky nu na doplne nie trest né ho oz-
ná me nia.

Zo šta tisti ky
V ro ku 2015 zaevi do va la pro -

ku ra tú ra v prípravnom ko na ní 77
813 trest ných ve cí, èo predsta vu -
je v po rovna ní s ro kom 2014 po -
kles o 9 132 trest ných ve cí. Vy ba -
ve ných bo lo 89 547 trest ných
ve cí. Z to ho po è tu asi v jed nej
tre ti ne pre bie ha lo vy šetro va -
nie, skrá te né vy šetro va nie pre -
behlo viac ako v po lo vi ci trest -
ných ve cí a postu pom pod¾a §
204 Trest né ho po riadku v tzv.
su perskrá te nom vy šetro va ní
bo lo v ro ku 2015 vy ba ve ných 6
516 trest ných ve cí.

Pod¾a šta tistických uka zo va te -
¾ov pro ku rá to ri uzavre li v ro ku
2015 do ho du o vi ne a treste so 4
878 obvi ne ný mi. K podmie neèné -
mu zasta ve niu trest né ho stí ha nia
pod¾a § 216 Trest né ho po riadku
do šlo v ro ku 2015 pro ti 1 764
oso bám a k zmie ru a ná sled né mu
zasta ve niu trest né ho stí ha nia
pod¾a § 220 Trest né ho po riadku
do šlo v ro ku 2015 pro ti 586 obvi -
ne ným. Postú pe ním ve ci pod¾a §
214 Trest né ho po riadku bo lo v ro -
ku 2015 ukon èe ných 3 610 trest -
ných ve cí, za sta ve ním trest né ho
stí ha nia pod¾a § 215 Trest né ho
po riadku bo lo skon èe ných 14 794
trest ných ve cí a pre ru še ním trest -
né ho stí ha nia pod¾a § 228 Trest -
né ho po riadku bo lo skon èe ných
spo lu 28 411 trest ných ve cí.

Z h¾a diska rýchlosti ko na nia
na pro ku ra tú re pro ku rá to ri vy ba -
vi li trestnú vec od jej ná pa du do 7
dní v dvoch tre ti nách návrhov. V
ostat ných ve ciach roz ho do va li do
30 dní od do ru èe nia ná vr hu na
ko neè né opatre nie. Dlhší èas bol
za zna me na ný len oje di ne le v

odô vodne ných, skutko vo a práv-
ne zlo ži tých ve ciach ma jetko vej
trestnej èin nos ti.

Je mož né konšta to va�, že
dåžka ko na nia na pro ku ra tú re od
do ru èe nia ná vr hu na po da nie ob -
ža lo by, resp. iné ho ná vr hu na
me ri tórne rozhodnu tie až do ko -
neè né ho rozhodnu tia pro ku rá to ra
je uspo ko ji vá, pre to že sko ro všet-
ky ve ci sú vy ba ve né v le ho te do
7, resp. do 14 dní. V niekto rých
ve ciach pre sa hu je dåžka ko na nia
14 dní, èo sú vi sí aj s rozsa hom
trestnej ve ci (rozsiahly spi so vý
ma te ri ál).

K dĺžke prípravné ho ko na nia
Z èin nos ti orgá nov èin ných v

trestnom ko na ní je zrejmé, že
nepri me ra ná dåžka prípravné ho
ko na nia je výsledkom pô so be nia
viace rých fakto rov objektívnej

ale bo subjektívnej po va hy. Medzi
najèastejšie sa opa ku jú ce objek-
tívne prí èi ny neúmernej dåžky prí-
pravné ho ko na nia, kto ré or gá ny
èin né v trestnom ko na ní moh li len
mi ni málne ovplyvni�, bo li:

– ne dosta toèná spo luprá ca zo
stra ny subjektov trest né ho ko na -
nia, kto ré sa zdržia va jú mi mo
úze mia Slo venskej re pub li ky, kde
pra cu jú a do miesta tr va lé ho byd-
liska sa vra ca jú èas to raz za 3 až
4 me sia ce, pri èom aj po èas po by -
tu v cudzi ne sa nezdržia va jú na
tom istom mieste, ale po hy bu jú
sa po ce lom úze mí Európskej
únie, nepre be ra nie zá sie lok na
ad re se tr va lé ho po by tu, úèe lo vé
obštrukcie strán trest né ho ko na -
nia a ob ha jo by,

– potre ba vy ko na nia ná roè né -
ho zna lecké ho do ka zo va nia,
keï že le ho ty na vypra co va nie
zna lecké ho po sud ku znal ci èas to
ne dodržu jú, a to nielen z dô vo dov
zlo ži tosti po sud ku, ale aj z dô vo -
dov ich nadmernej za �a že nosti,

– potre ba vy ko na nia rozsiahle -
ho po è tu pro cesných úko nov,

– nutnos� vy ko na nia pro -
cesných úko nov v za hra ni èí pro-
stredníctvom inšti tú tu právnej po -
mo ci, keïže vy ba ve nie žiadosti o
právnu po moc v za hra ni èí je èa -
so vo ná roè né, pri èom vý sled ky
právnej po mo ci ne bo li vždy na
po ža do va nej úrov ni.

Medzi subjektívne prí èi ny prie -

�a hov v trestnom ko na ní patri li
najmä ne èinnos� po li cajtov ale bo
ich nesprávna èinnos�, nesprávna
orga ni zá cia ich prá ce, ne dosta -
toèné pozna nie me ri ta ve ci, ne -
dosta toèné ziste nie skut ko vé ho
sta vu.

Na odstrá ne nie prie �a hov v prí-
pravnom ko na ní ge ne rálna pro -
ku ra tú ra vy ko ná va aktívnu tzv.
doh¾a do vú èinnos� vo vz�a hu k
podria de ným pro ku ra tú ram a vy -
ko ná va pra vi del né pre vierky èin -
nos ti podria de ných pro ku ra túr
vrá ta ne rýchlosti prípravné ho ko -
na nia s ná sled nou kon tro lou
plne nia pri ja tých opatre ní. Ge ne -
rálna pro ku ra tú ra bu de aktívne
parti ci po va� na le gisla tívnej
zme ne tý ka jú cej sa po ve re -
ných príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru, kto rí vy ko ná va jú skrá te -
né vy šetro va nie a kto rej cie¾om
bu de, aby tí to po li caj ti ne bo li
orga ni zaène za ra de ní na ob-
vodných odde le niach Po li caj -
né ho zbo ru v rám ci služ by po -
riadko vej po lí cie, ale na odbo -
roch kri mi nálnej po lí cie okres-
ných riadi te¾stiev. Úèe lom je
zní že nie ich za �a že nosti inou
slu žobnou èinnos�ou, keïže tí -
to sú tiež urèo va ní do slu -
žobnej èin nos ti na za bezpe èe -
nie vý ko nu najmä bezpeè nost -
ných opatre ní (napr. futba lo vé
zá pa sy). Cie¾om je ze fektívni� a
skva litni� ich prá cu, parti ci po -
va� na sta bi li zo va ní perso nál -
ne ho sta vu po ve re ných prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru a
na zvy šo va ní ich odbornej pri-
pra ve nosti.

Ne činnosť sú dov
v zmysle subjektívnych prie �a -

hov zo stra ny sudcu mož no po va -
žo va� za vý ni moènú. Po èet po da -
ných s�ažností pre ne èinnos� je
dôsledkom najmä nepriazni vé ho
perso nálne ho sta vu sudcov
okresných sú dov. Napríklad na
Okresnom sú de Tr na va v ;prvom
polro ku 2015 pra co va li 4 trest ní
sudco via v dru hom polro ku 2015
to bo li 5 trest ní sudco via a od 1.
de cembra 2015 pô so bi li na
Okresnom sú de Tr na va 3 trest ní
sudco via (v ro ku 2014 pô so bi lo
na Okresnom sú de Tr na va 7
trest ných sudcov). Na Okresnom
sú de Pieš�a ny v ro koch 2014 a
2015 pô so bi li 2 trest né sudky ne,
pri èom od 1. de cembra 2015 bo la
jed na sudky òa pre lo že ná na Kraj -
ský súd v Trenèí ne (dru há sudky -
òa bo la 7. ja nuá ra 2016 odvo la ná
z funkcie sudcu). Z uve de né ho
dô vo du od 8. ja nuá ra 2016 do šlo
na Okresnom sú de Pieš�a ny k
sta vu, keï všetky neskonèe né
trest né ve ci bu dú mu sie� by� pri -
de le né no vým trest ným sudcom.
Na Okresnom sú de Lip tov ský Mi -
ku láš viace ro ro kov pô so bi li 2

sudky ne, kto ré bo li dlhšie obdo -
bie prá ce neschopné, pri èom v ro -
ku 2014 jed na z nich zomre la.

Ce ly po li cajné ho zaiste nia
Vý kon do zo ru pro ku rá to rov v

ce lách po li cajné ho zaiste nia je
rea li zo va ný pra vi delne, v potreb-
nom roz sa hu s tým, že sa dôsled-
ne dodržia va jú príslušné usta no -
ve nia zá ko na è. 171/1993 Z. z. o
Po li cajnom zbo re v zne ní neskor-
ších predpi sov, Trest né ho po -
riadku a na ria de nia mi nis ter stva
vnútra. Celko vo bo lo vy ko na ných
297 pre vie rok. Pri vý ko ne pre vie -
rok v ce lách po li cajné ho zaiste nia
ne bo li evi do va né žiadne s�ažnos-
ti a žiadosti. V rok 2015 bo lo rea -
li zo va ných 336 pre vie rok.

Prí či ny prieťa hov
Subjektívny mi prí èi na mi prie �a -

hov v prípravnom ko na ní sú na -
ïa lej absencia prak tic kých skú -
se ností po li cajtov a re zer vy v ich
odbornej úrov ni, nesprávny po -
stup po li caj ta v do ka zo va ní, po-
vrchne a nekva litne vy ko ná va né
dô kazné prostriedky, ne èinnos�
po li cajtov ale bo ich ne dosta toè -
ná, nekva litná a nesprávna èin -
nos�, neúmerná za �a že nos� po li -
cajtov, viacná sobná zme na po li -
cajtov reali zu jú cich konkrétnu
trestnú vec v prie be hu vy šetro va -
nia ale bo skrá te né ho vy šetro va -
nia. Je potrebné konšta to va�,
že no vá orga ni zaèná štruktú ra
Po li cajné ho zbo ru (okresné
ria di te¾stvá, kraj ské riadi te¾ st -
vá a špe cia li zo va né útva ry Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru) nepri -
niesla vý raznejšie po zi tívne
zme  ny. V po rovna ní s ro kom
2014 ne bo lo za zna me na né
zjav né zlepše nie z poh¾a du eli -
mi no va nia prie �a hov v príprav-
nom ko na ní zo stra ny po li -
cajtov. Ne do stat ky v postu pe
po li cajtov a dô vo dy prie �a hov
bo li ob dob né i v ro ku 2015, pri -
èom tieto sa opa ku jú napriek
opatre niam zo stra ny pro ku rá -
to rov. Na zabrá ne nie vzni ku prie -
�a hov v prípravnom ko na ní je po-
trebné na ïa lej najmä reali zo va�
aktívny a kva litný do zor pro ku rá -
to ra v prípravnom ko na ní.

Perso nálna oblasť
Pretrvá va li aj pro blé my v

perso nálnej ob las ti. Až po èas ro -
ku 2015 sa po da ri lo vy pí sa� a rea-
li zo va� vý be ro vé ko na nia na
miesta pro ku rá to rov a právnych
èa ka te ¾ov pro ku ra tú ry. Ho ci pro -
ku ra tú ra ma la záujem otvo ri�
sa iným práv nic kým po vo la -
niam a vy pí sa la vý be ro vé ko -
na nie na 52 miest pro ku rá to -
rov, na kto ré sa prihlá si lo 181
uchádza èov, len 31 z nich spl -
ni lo predpokla dy na vy me no -
va nie do funkcie pro ku rá to ra.

(Spra co va né a po lo tuène 
vy zna èe né re dakciou)

(Pokraèovanie zo strany 1)
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Vo chví li, keï si pri po mí na me
72. vý ro èie vy puknu tia Slo ven -
ské ho ná rodné ho povsta nia, po -
ci �u je me tú to ne ve do mos� èasti
nášho oby va te¾stva ešte bo -
lestnejšie. Mla dí na há òa jú po uli -
ciach po ke mó nov, na disko té -
kach „zo sran dy“ hajlu jú a ¾u tu jú,
že sa Hit le ro vi ne po da ri lo zlikvi -
do va� všetkých Ži dov a „ostatnú
há veï“. Zo zá pla vy vojno vých fil-
mov najmä ame rickej pro dukcie
na do budli ska lo pevné presved -
èe nie: Euró pu oslo bo di li Ame ri èa -
nia a vražde nie mi lió nov ¾u dí v
koncentraèných tá bo roch je len
bo¾še vický vý my sel. Mladšie roè -
ní ky ve dia ve¾mi má lo o tom, èo
pre ži la vojno vá ge ne rá cia Èe -
chov a Slo vá kov, na ši de do via a
pra de do via, ko¾kí odbo já ri zomre li
ru kou fa šis tic kých vra hov v ges -
ta páckych mu èiaròach a na ši be -
ni ciach. Ko mu dnes rozprá va� o
tom, že po vzni ku pro tek to rá tu a
rozpuste ní Èeskoslo ven skej ar -
má dy stov ky dôstojní kov za èa li
pô so bi� v od bo ji? Bo li to hrdi no -
via, viedli svo ju vlastnú ile gálnu

voj nu s fa šizmom. Po ria dok s
odbojný mi Èechmi pri šiel uro bi�
Heidrich, ge sta po za tklo ti sícky
príslušní kov odbo ja, v prvom rade
bý va lých dôstojní kov ge ne rálne -
ho štá bu – medzi ni mi ne má lo
Slo vá kov. Rovna ko skon èi li stov -
ky po li cajtov, èetní kov a ïalších
štátnych za mestnancov, verných
za niknu tej Èeskoslo venskej re -
publi ke. Za ne ce lé šty ri me sia ce
vyhlá se né ho stan né ho prá va, do
20. ja nuá ra 1942 dal Heidrich „v
pro tekto rá te“ popra vi� 486 vlas-
tencov a 2 242 ïalších odovzdal
ge sta pu, èo zna me na lo trans port
do koncentraèných tá bo rov s po -
znám kou Ná vrat ne žia du ci.

Slo vá ci sa vyhlá se ním Povsta -
nia 29. au gus ta 1944 po sta vi li
pro ti Hit le ro vi aj za všetkých po-
vražde ných v So vietskom zvä ze,
v Èes ku, vo Francúzsku, v Po¾ -
sku èi v Ju hoslá vii. „Po ria dok“ na
Slo ven sko tiež prišli uro bi� ese sá -
ci, aj za po mo ci POHG po vraž di li
stov ky Slo vá kov i príslušní kov
mno hých ïalších ná ro dov. Po po -
tla èe ní Povsta nia 30. októbra

1944 ka to lícky kòaz a pre zi dent
Jo zef Ti so osobne vyzna me ná val
najkrva vejších ese sá kov a pri tej-
to prí le ži tosti pre ho vo ril na ban-

sko bystrickom ná mestí. Ci tujme
Ti sa pod¾a ¾u dácke ho his to ri ka
Mi la na S. Ïu ri cu: „Ma li sme nie-

len ro zum, ale aj zodpo vednos�
vo èi slo ven ské mu štá tu, keï sme
vo ve do mí, že pro ti cudzincom tu
nazhadzo va ným sa mi ne sta èí me,

po žia da li Ve¾ko ne meckú rí šu, aby
nás chrá ni la. A èes� nášmu
ochranco vi Adolfo vi Hit le ro vi, slá -

va je ho armá de, je ho všetkým
spo lupra covní kom, zbra niam SS,
slá va tu prí tomné mu ge ne rá lo vi a
ostatným ve li te ¾om di ví zií, že nám
prišli po môc� a ako ste po èu li z
úst pá na ge ne rá la, prišli nám
zno vu nasto li� sa mo stat ný slo -
ven ský štát. Slo ven ský štát nie je
lik vi do va ný a nie je po cho va ný
ani slo ven ský ná rod…“

Tieto slo vá kòa za a pre zi den -
ta zne li éte rom na dnešnom Ná -
mestí SNP v Banskej By stri ci v
èa se, keï Èer ve ná ar má da po -
cho do va la Po¾skom k Ber lí nu a
za ce nu ti sí cok ži vo tov sa už tri
týždne pre bí ja la na Slo ven sko
cez Dukliansky priesmyk. Hit le ro -
vi od to ho dòa ostá va lo presne
šes� me sia cov ži vo ta, Jo zef Ti so
odvi sol na ši be ni ci 18. aprí la
1947. Sú diac pod¾a rôzno ro dosti
ná zo rov èasti na šich mla dých aj k
týmto sku toènostiam, „nieèo“ sme
vo vzde lá va ní naozaj tra gic ky za -
ne dba li. Ke dy ino ke dy to pri po -
me nú�, keï nie na vý ro èie vzni ku
Slo ven ské ho ná rodné ho povsta -
nia?

Pe ter Onde ra

K 72. vý ro èiu vzni ku Slo ven ské ho ná rodné ho povsta nia, no nielen…

Na še mladšie ge ne rá cie ve dia o II. sve to vej vojne èo raz me nej…
Súdiac pod¾a viacerých prieskumov a „disku sií“ na so -
ciálnych sietiach mladšie ge ne rá cie aj na Slo ven sku ma -
jú dnes mi ni málne ve do mosti o II. sve to vej vojne, o Slo -
venskom ná rodnom povsta ní, ne ve dia, èo ro zu mie� pod
pojmom mní chovská zra da, heyd ri chiá da èi ži dov ský kó -
dex. Keï už sa dis ku tu je, tak najèastejšie o tom, èi Ti sa
ma li ale bo ne ma li popra vi�, veï on chcel Slo vá kom len
dobre…

Po merne zdåha vou ces tou z
kance lá rie mi nis tra vnútra cez se -
kre ta ri át PPZ a riadi te¾stvo UHCP
k nám do re dakcie do pu to val list
mat ky vo diè ky, kto rá sa pri návra -
te z do vo len ky ocit la v neprí -
jemnej si tuá cii: v Lo vi no ba ni do -
sta la de fekt a re zer vu v aute ne -
ma la. Prša lo, de ti umrnèa né, èa -
ka la ich ešte dlhá ces ta do Bra ti -
sla vy a ví ken do vý èas ne dá val
ve ¾a šan cí na rýchlu po moc. Za -
sta vil však pri nej vo diè èerve nej
fa bie, upo zor nil, že na tom to
mieste je ve ¾a ne hôd a po nú kol
po moc. Povedal, že je policajt.
Sám obte le fo no val svo jich zná -
mych, ale keï tiež neuspel, po -
nú kol neš�astnej vo dièke vlastnú
re zer vu. Ma mièke náhradné ko le -
so na mon to val a vy jadril pres -
vedèe nie, že urèi te nájde spô sob,
ako mu po tom re zer vu vrá ti. Ne -
chal jej te le fo nic ký kon takt i ad re -
su bydliska pria mo v Lo vi no ba ni
a za že lal š�astnú ces tu.

Vo diè ka sa tak š�astne do sta la
do cie¾a. Na dru hý deò po žia da la
ko le gu, aby do tyè né mu po li caj to -
vi re zer vu pri vie zol spä� a pri ba li -
la aj f¾ašku vín ka na znak vïa ky.
Ko le ga re zer vu odovzdal, ale ví -
no pri vie zol spä�, pán z Lo vi no ba -
ne vraj vínko odmie tol, že on ne -
po mo hol kvô li to mu…

Vïaèná vo diè ka sa pre to roz -
hod la na pí sa� mi nis tro vi vnútra,
vy slo vi la ve¾kú vïa ku ochotné mu
vo di èo vi, o kto rom ve de la len to,

že je po li cajt, bý va v Lo vi no ba ni,
vo lá sa Ras�o a má ro bi� niekde u
cudzi neckej po lí cie v Banskej By -
stri ci. „Na zá ver chcem po ve da�
len to, že ak niekto rí ¾u dia tvrdia,
že Po má ha� a chrá ni�! má te na
vo zidlách na pí sa né len tak, tak
sa mý lia. Ja som presvedèe ná,
že to prav da je a ve¾mi si to vá -
žim. Na ta kýchto po li cajtov mô že -
te by� len hr dí!“ na pí sa la vo diè ka
Mag da lé na.

¼u ïom z riadi te¾stva HCP v
Banskej By stri ci ne da lo ve ¾a prá -
ce, aby zisti li, že tým ochot ným
po mocní kom bol ich pria my ko le -
ga, 36–roèný por. Mgr. Ras ti slav
Hu lák z vnú torné ho odde le nia
RHCP v Banskej By stri ci. Ako v
liste uvie dol tu najší riadi te¾ plk.
Ing. Jo zef Masni ca, po ru èík Hu -
lák je v Po li cajnom zbo re 13 ro -
kov, ja ví sa ako dob rý, vzor ný po -
li cajt, viackrát bol už discipli nárne
odme ne ný, v ro ku 2012 do stal
oce ne nie za zá chra nu to pia ce ho
sa èlo ve ka a v ro ku 2013 úspeš-
ne ukon èil štú dium na Aka dé mii
PZ.

Èo do da�? Po ru èík Hu lák po -
mo hol vo dièke ne zištne, v zlom
po èa sí ini cia tívne sám vy rie šil jej
neprí jemnú si tuá ciu a pre ja vil dô -
ve ru za po ži èa ním vlastné ho re -
zervné ho ko le sa. Patrí mu ve¾ké
uzna nie.

P. S. re dakcie: Ta ké to lis ty na-
ozaj zve rejòu je me ra di!

Pe ter Onde ra

Poli cajt z HCP v Banskej By stri ci ne zištne po mo hol vo dičke s deťmi

Ïa kovný list Bra tislavèanky

Katolícky kňaz a prezident Jozef Tiso osobne vyznamenal
fašistických vrahov za potlačenie Povstania

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 12. septembra
2016

Redakcia

Bezdo movci ob sa di li vo Zvo le -
ne vlak, kto rý je ná rodnou kultúr-
nou pa miatkou z obdo bia II. sve -
to vej voj ny. Zne èiste né miesto
odrádza návštevní kov. Informá -
ciu zve rejnil spra vo dajský por tál
te raz.sk. Povsta lecký vlak pod
Zvo lenským zámkom už zrejme
dlhší èas využí va jú miestni
bezdo movci ako svoj prí by tok.

„Popri vla ku nájde me rozhá-
dza né ša ty, po nož ky, roz bi té f¾a -
še, vý ka ly,“ po ve dal po sla nec
mesta Ma tej Snopko. „Vrcho lom

všetké ho je, že z po dla hy pria mo
pred oèa mi tu ristov vi sí napríklad
po uži tý toaletný pa pier, po nož ky
a ïalší od pad,“ do dal.

Po sla nec, ale aj oby va te lia
Zvo le na upo zor ni li na pro blém
mestský úrad. „Pod¾a mo jich
informá cií by ma lo mesto uro bi�
ná pra vu už ten to týždeò,“ uvie dol
Snopko. „Uvi dí me, èi sa tak sta -
ne, ale bo bu dú ini cio va� upra to -
va nie sa mot ní obèa nia,“ do pl nil.

(Prav da, 11.8.2016)

Bezdo movci v pancie ro vom vla ku…

Prak tic ky od ro ku 1990 do
konca ro ka 2015 som sa pra -
covne èas to po hy bo val v za hra -
ni èí. Mal som tak možnos� po -
rovná va� Slo ven sko s ostatný mi
kra ji na mi a dospel som k zá ve ru,
že Slo ven sko najviac poškodzu -
jú a de ho nestu jú sa mot ní Slo vá -
ci. Obrovskú zá slu hu na vytvá ra -
ní zlej ve rejnej mienky ma jú na -
še mé dia, pro du ku jú množstvo
klamstiev a nepresností. Èasti z
nich sta èí po ve da� me no a té mu
a bez prob lé mov je mož né uhád-
nu� ob sah a zá ver èlán ku. Naj-
viac ma za rá ža, s akou „kva li fi -
ká ciou“ do ká žu zastre šo va� aj
od bor né té my, napríklad eko no -
mi ku s absolvo va ným fi lo zo fic -
kým vzde la ním. A tak to obdobne
„kva li fi ko va ní“ no vi ná ri ne raz ro -
zo be ra jú a hodno tia aj èinnos�
PZ a prá cu po li cajtov – bez po-
zna nia podmie nok a sú vislostí.
Aj v sú èasnosti no vi ná ri – èes�
vý nimkám! – za mi mo riadne ak-
tívnej úèas ti niekto rých opo -
zièných po li ti kov sy ste ma tic ky
spo chybòu jú dô ve ry hodnos� PZ
a zne va žu jú prá cu po li cajtov.
Príkla dy netre ba uvádza�, vo
svo jej prá ci ich každo denne za -
ží va te dos�. To èo mi v mé diach

chý ba, sú po zi tívne sprá vy o vý-
sledkoch prá ce po lí cie – nie iba
šta tisti ky o výsledkoch. No vi ná -
rov asi tak sko ro nezme ní me,
ale má me dobre na di menzo va -
né ko mu ni kaèné útva ry (ho -
vorco via, pre ventisti) s vy pra co -
va ný mi masme diálny mi zruè -
nos�a mi a priestor je v publi ko -
va ní vlastných èlánkov, v opra -
vách de zinformá cií. Priznám sa,
že ich vlastné èlán ky v tla èe ných
mé diach som za tia¾ prak tic ky
ne za re gistro val. Ne viem ani o
po žia davkách na tla èo vú opra vu
a vonkoncom o žiadnom súd-
nom spo re v tom to sme re. Asi
ten to stav, kto rý je výsledkom
prá ce na ve rejnej mienke a dô -
ve ry hodnosti PZ zo stra ny niek -
to rých no vi ná rov, inak nez me ní -
me. Hrou na màtvych chro bá kov
sa si tuá cia ne zlep ší, ale na opak.

Dô ve ry hodnos� nezlepšu jú
ani sprá vy ge ne rálne ho a špe -
ciálne ho pro ku rá to ra v tých
èastiach, kde hodno tia èinnos�
po lí cie, aj keï ná vrh špe ciálne -
ho pro ku rá to ra na zria de nie sa -
mo stat né ho inšpekèné ho úra du
mi mo MV SR vo mne vy vo lal po -
chyb nos ti, èi ge ne rálna pro ku ra -
tú ra má preh¾ad o reálnom

fungo va ní ob dob ných útva rov v
za hra ni èí – viï skú se nosti z
Èes ka. Ale vrá tim sa k sprá ve,
ako ju po znám z ko mentá rov no -
vi ná rov – v skratke žiadna zme -
na opro ti predchádza jú cim ro -
kom. Odhliadnem od to ho, že
po li caj ti ro bia zhru ba za me nej
ako po lo vièné pla ty ako pro ku rá -
to ri, ma jú aj väèšie pra covné za -
�a že nie a aj to má asi svoj do pad
na kva li tu. Je tu však ešte nieèo.
Kým pro ku rá to ri ma jú za bez pe -
èe né ïalšie vzde lá va nie, u vy -
šetro va te ¾ov som o ta kom nie -
èom ne po èul. Ne ho vo riac o
ïalších zložkách, kto ré by si to
tiež zaslú ži li, keï si napríklad èí -
tam ško le nia pre dru hú stra nu –
tak ako ich napríklad na stránke
„Právnych listov“ ro bí ad vo kát Ti -
már. Že by sme ne ma li ka pa ci ty?
Pri tom APZ spúš�a uni ver zi tu 3.
ve ku. Niekde je asi chy ba. Mož -
no už APZ nie je re zortným
vzde lá va cím za ria de ním a nesti -
hol som to za re gistro va�. Dá sa
na tom ešte nieèo zme ni�? Inak
pro ku rá to ri ne bu dú mu sie� pre pi -
so va� sprá vu ani na bu dú ci rok.   

Mi ro slav Lit va

Klamstvá v mé diach ovplyvòu jú ve rejnú mienku
– kto obhá ji po lí ciu a po li cajtov?
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Pr vá uda los� je z ne de le 12. jú -
la, ke dy kto si po èas rannej omše
umiestil pred vchod do najzná -
mejšie ho bra ti slav ské ho kosto la,
k Dó mu sv. Mar ti na fi gu rí nu za ha -
le nej se dia cej oso by so sa mo pa -
lom v ru ke. V ra doch ve ria cich vy -
vo lal poh¾ad na to to èu do zde se -
nie, ne de¾nú omšu mu se li pre ru -
ši� a na miesto prišli py ro tech ni ci.
¼ahko si mož no predsta vi� ich po -
ci ty. Keï už bo lo jas né, že fi gu rí -
na je naozaj len fi gu rí nou, a nie
èlo ve kom, kto mo hol odhadnú�,
èo je pod handra mi? Len sla ma èi
po lysty rén, ale bo aj èo si inšie,
hro zi vejšie? Má to za pa ¾o vaè na
aký ko¾vek po hyb ale bo oby èajný
èa so vý spí naè?

Naš�astie, fi gu rí na bo la aj
zvnút ra úplne ne škod ná a sa mo -
pal atra pa, hraè ka.

Dru há uda los� z 25. jú la si tiež
vy žia da la neprí jemnú po li cajnú
eva kuá ciu sto viek ¾u dí z ko šic ké -
ho kú pa liska. Kto si z per so ná lu
kú pa liska si dlhšie vší mal èlo ve -
ka, kto rý sa pod¾a je ho vi de nia
sprá val èudne: na kú pa lisku sa
ne vyzlie kol, ho ci tu strá vil nieko¾ -
ko ho dín, mal pri se be veľkú ba-
tožinu, bol tma vý (Arab?) a všet-
ko na kú pa lisku si po dozri vo fo to -
gra fo val. Po li caj ti mu ža zaisti li a
uro bi li bezpeènostnú i py ro -

technickú prehliadku kú pa liska. Z
„tmavšie ho“ chla pa sa pod¾a po li -
cajných správ vyk¾ul 36–roèný
Sýrèan, kto rý mal plat ný brit ský
pas a bol na le teckej ceste z
Ukra ji ny do Bristo lu, v Ko ši ciach
èa kal na ran né lietadlo. Z
bezpeènostné h¾a diska vraj ne-
predsta vo val pre Slo vá kov ni ja ké
ri zi ko, ho ci po li cajné zdro je na -

zna èi li, že je ho èas té pu to va nia
na tra se vý chod – zá pad ve¾mi
ne ma jú lo gic ké vysvetle nie. Na -
vy še, ofi ciálne ne vin né mu brit -
ské mu Sýrèa no vi po no ci strá ve -

nej v CPZ prask li ner vy, za úto èil
na po li caj ta a skon èi lo sa to ob ža -
lo bou za útok na ve rejné ho èi ni te -
¾a. Ale to je už dru há ka pi to la.

Oba tieto prí pa dy ma jú te da
nieèo spo loèné – v ich po za dí sa
vzná ša duch te ro rizmu. V Ko ši -
ciach tre ba per so nál kú pa liska

pochvá li� za vší ma vos� a po lí ciu
za rozhodnú reakciu. Nie na dar -
mo už aj vní ma ví európski po li ti ci
zdô razòu jú fakt, že aj keï bu dú
po li caj ti stá� na uli ciach me ter od
se ba, te ro ristické mu úto ku ne -
zabrá nia, na vy še je ta ká to pred -
sta va ne reálna. Po môc� mô že len
vní ma vos� a akcieschopnos� oko -
lia, kaž dý vní ma vý ra do vý ob èan

sa stá va najbližším spo lupra -
covní kom po lí cie kde ko¾vek v Eu -
ró pe. Aj keï sprie vodným ja vom
bý va geo met ric ké rozší re nie po -
plaš ných te le fo ná tov na lin ku
112.

Dru há uda los�, umieste nie „te -
ro ristickej“ fi gu rí ny pred vcho dom
do Dó mu sv. Mar ti na je priam šo -
ku jú ca, vy vo lá va v ¾u ïoch celkom
iné po ci ty, ako – tre bárs – èer ve -
né ma xitrenky vla jú ce nad Praž -
ským hra dom. Na rozdiel od uda -
lostí na ko šickom kú pa lisku však

mé diá fi gu rí nu na ne de¾nej rannej
omši v centre Bra ti sla vy efe -
mérne vy ba vi li jed nou – dvo ma
krátky mi sprá va mi. Nikto sa ne -
za mys lel nad mo ti vá ciou pá cha -
te ¾a, nikto ne vo lal po po tres ta ní
hla vy, v kto rej skrsol ten to cho rý
ná pad. Ak išlo „len“ o re ce siu, vý -
my selní ka tre ba dôkladne du -
ševne vy šetri� a zba vi� svojpráv-
nosti, pre to že uro bi� si „prèu“ naj-
mä z ve ria cich ta kýmto spô so -
bom a v tom to èa se, to mô že len
nespô so bi lý èlo vek. Horšie je, ak
sa pá cha te¾ ta kýmto spô so bom
ne za bá val, ale svo jím èi nom sle -
do val èo si iné, va ro val èi vyhrá žal
sa. Ko mu a èím? Ak si pozrie te
fo togra fiu fi gu rí ny bližšie, naozaj
je ve¾mi dô ve ry hodná ode vom,
je ho úpra vou, inšta lá ciou spô so -
bu se de nia, do konca i po lo ha pr-
stov na zbra ni pô so bí ve¾mi ži vo,
pri rodze ne. Ta kú to fi gu rí nu nikto
neuro bí za de sa� mi nút z ne ja ké -
ho náhle ho bezmyšlienko vi té ho
po pu du, „au tor“ potre bo val poz -
há òa� ma te ri ál, „pohra� sa“ s úp -
ra vou a najmä – ne po zo ro va ne ju
dopra vi� v ne de ¾u rá no na miesto,
kam prá ve vte dy cho dia na omše
aj mno hí ve rejní èi ni te lia a chrá -
ne né oso by. V oko lí je množstvo
ka mier, v ná ru èí tú „moslimku“ asi
ne nie sol. Na po kon: Dóm sv. Mar -

ti na je najvýznamnejšou, najcen-
nejšou go tic kou pa miatkou Bra ti -
sla vy. Keï sem niekto ve del pri -
nies� a pri vcho de nainšta lo va�
neškodnú fi gu rí nu ¾udskej ve¾kos-
ti, do ká zal by sem rovna ko bez -
problé mo vo dopra vi� aj èo si iné,
ove ¾a ne bezpeènejšie?

Na po kon, vznik la aj otáz ka
tres tu pre po tenciálne ho pá cha te -
¾a. Po èú val som pla men nú disku -
siu sku pin ky po li cajtov, ako ta ký to
sku tok trestnoprávne kva li fi ko va�.
Kla sic ké ší re nie poplašnej sprá -
vy? Je rozdiel v pri pi tosti zodvih-
nú� te le fón a ope raèné mu stre -
disku ano nymne ozná mi�, že vy -
buch ne to èi ono, ale niè pre to
neuro bi�. A rozdiel je inšta lo va� na
ve rejne prístupnom mieste pred-

met, kto rý mô že by� vní ma ný ako
reálne ohro ze nie ži vo ta a zdra via
obèa nov a kto rý je schop ný vy vo -
la� pa ni ku pria mo na mieste, v da -
ve ¾u dí. Uro bi� èo si ta ké pred kos-
to lom má tiež svo je trestnoprávne
pa ra metre – v sú èasnej te ro rom
skú ša nej do be ho vorme o hornej
hra ni ci…

Pri ve ¾a otá zok, na kto ré ne po -
zná me odpo ve de a kto ré ako by
ni ko ho ne zau jí ma li. Pre „au to ra“
fi gu rí ny sa tak nú ka jú ïalšie sce -
ná re použi te¾nosti po dobnej me -
tó dy v iných prí pa doch, ale to už
radšej ne rozví jajme, ve¾mi by to
pri po mí na lo ší re nie poplašnej
sprá vy…

Pe ter Onde ra

V jú li sme za zna me na li dve zvláštne uda losti, na bá da jú k množstvu otá zok

Te ro rizmus na Slo ven sku?
V rozpä tí štrnástich jú lo vých dní sme v mé diach obja vi li
dve sprá vy, kto ré ma li ne ja ký sú vis s terorizmom na Slo-
vensku. Znie to mož no hro zi vo, obe ne de¾né uda losti
však ma jú naozaj èo si spo loèné s uda los�a mi, kto rý mi ži -
je ce lá Euró pa a poslú žia mi ni málne na krátke za mysle -
nie nad tým, ako na ši nec tieto straš né te ro ris tic ké akcie
vní ma.

Odbo rá ri v v St. Ľubovni prispe li k zvý še niu bez peč nos ti na ces tách

Ma ke ty po li cajných vo zi diel ma jú
na vo di èov psy cho lo gic ký efekt
V okre se Sta rá ¼u bovòa sa v jú li pri ces tách obja vi li po li cajné au-

tá. Na tom by ne bo lo niè zvláštne, v tom to prí pa de však ne jde o
sku toèné po li cajné autá, ale o ich ma ke ty, kto ré na viace rých mies-
tach v okre se nainšta lo va li príslušní ci OR PZ v Sta rej ¼u bovni – z
ini cia tí vy èle nov tu najšej základnej orga ni zá cie OZP v SR pod ve -
de ním jej dlho roèné ho predse du Sla va Ku langu.

Cie¾ tejto akcie je jas ný – po li cajné vo zid lo má na vo di èov mo to -
ro vých vo zi diel psy cho lo gic ký efekt, väèši na z nich au to ma tic ky zní -
èi rýchlos�. Ako nám predse da prezra dil, ná pad sa stre tol s po zi -

tívnym ohla som slu žobné ho ve de nia a pri ví ta li ho aj sta rosto via tu -
najších ob cí. Vý ro ba jed nej ma ke ty vy jde pri tom na 200 eur, niekto -
ré ob ce si kú pi li „vlastnú“ ma ke tu, iné sa po de li li systé mom pol na
pol so su sednou obcou. Popri „ori gi nálnych“ po li cajných vo zidlách
tak mô že te vi die� aj ma ke ty v obciach Po do lí nec, Mní šek nad
Popra dom, Nižné Ružba chy, Hniezdne, Hra nièné, Plavni ca a Pla -
veè. Sa mozrejme, akté ri rá ta jú s prie bežným pre sú va ním ma kiet na
iné, ešte „neopo ze ra né“ lokality.

Sla vo Ku langa nás in for mo val, že odbo rá ri už predtým pripra vi li
pre ventívno–bezpeènostné ak ti vi ty pre cyklistov, na myšlienku po-
uži tia ma kiet po li cajných vo zi diel prišli v sú vislosti s ve¾kým poètom
ne hôd na ces tách I. trie dy v okre se. Pod¾a je ho slov ma ke ty, vy ba -
ve né aj reflexný mi prvka mi, plnia oèa ká va nia najmä po zotme ní a
za tia¾ – naš�astie – ne èe li li fy zic kým úto kom zlo my se¾ní kov. Roz-
mýš¾a jú aj o inšta lá cii „fa lošných“ ka mier na kri tic kých miestach,
skrátka, aj ta ký mi to for ma mi chcú prispie� k zvý še niu bez peè nos ti
na ces tách okre su Sta rá ¼u bovòa. Chvá li me!

(er)
Snímka Spiš ský korzár

Sýrčan s britským pasom na košickom kúpalisku bol personálu
podozrivý, skončil za mrežami

Sediaca ozbrojená „moslimka" šokovala veriacich v bratislavskom
Dóme sv. Martina
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Vý hodnejšie po nu ky poistných slu žieb pre èle nov od bo ro vých zvä zov

Fi lo zo fia tejto spo loènosti je
jas ná – kaž dý od bo ro vý zväz
predsta vu je urèi tú sústre de nú,
orga ni zo va nú ve¾kú sku pi nu ¾u dí,
kto rá je pre pois�ovne zaují ma vou
– na za èiatku po tenciálnou –
klientskou flo ti lou. Ta ké to „zá ze -
mie“ umož òu je firme Da lian vy ro -
kú va� s pois�ovòa mi pre ve¾ké
sku pi ny po tenciálnych zá kazní -
kov vý hodnejšie sadzby poistné -
ho èi atraktívnejšie podmienky,
ako pre indi vi duálnych klientov.
Pre OZP v SR je ta ká to zmluvná
spo luprá ca prí le ži tos�ou po -
núknu� svo jim èle nom vý hod né
be ne fi ty, a tak zatraktívni� èlen -
stvo v odbo ro vom zvä ze aj v
oèiach ïalších za mestnancov re -
zor tu. O tom, ako sa spo luprá ca
medzi OZP v SR a spo loènos�ou

Da lian rozbie ha, rozprá va la re -
dakcia PO LÍ CIA s riadi te ¾om fir my
Da lian Mgr. Da li bo rom Gdo vi -
nom.

l Pán riadi te¾, v ob las ti po-
is�ovníctva má te dlho roèné
skú se nosti, spo lu pra cu je te s
viace rý mi od bo ro vý mi zväzmi,
z nášho re zor tu konkrétne aj s
ha sièmi. Ciele vášho úsi lia?

Na ším cie¾om je kompletné za -
bezpe èe nie fi nanèné ho portfó lia
klientov, od poiste nia cez rôzne
dru hy spo re ní, úve rov a v ne -
poslednom ra de leasingu. Spo -
luprá ca s od bo ro vým zvä zom po -
lí cie sa vy ví ja v podsta te tak, ako
s iný mi zväzmi, to zna me ná, že v
za èiatku neoèa ká va me ne ja ký
vý raz ný boom klientov, pre to že
mno hí ma jú už rôzne dru hy po-

istiek a fi nanèných slu žieb uzat -
vo re né s iný mi pois�ovòa mi a istý
èas tr vá, kým si ¾u dia pre ve ria
podmienky, na do budnú dô ve ru a
rozhodnú sa pre zme nu. Pre na -
šu prá cu je ve¾mi dô -
le ži té, aby sme zís -
ka li pod po ru ve de nia
od bo ro vé ho zvä zu, v
prí pa de OZP v SR
tú to dô ve ru cí ti me.
Dnešný poistný trh je
ve¾mi pest rý, roz ma -
ni tý, o to je dob rá
orientá cia zá kazní -
kov zlo ži tejšia. Nie
vždy pla tí, že najvý hodnejšia je
najnižšia ce na poistné ho, kli ent si
mu sí po zorne pre ve ri� aj roz sah a
kva li tu po nú ka ných slu žieb, kým
sa roz hod ne. My sa usi lu je me o
najvý hodnejší po mer medzi ce -
nou a kva li tou. Má me napríklad
ve¾mi dobrú spo luprá cu s fir mou
Allianz. Sa mozrejme, nájdu sa
pois�ovne, kto ré sa pribli žu jú na -
šej po nu ke, ale my si Allianz vá ži -
me napríklad aj pre ich schopnos�
po ho to vo likvi do va� poistné uda -
losti. Sa ma vyh¾a dá va svo jich
klientov a ro bí všetko pre to, aby
poistnú uda los� do me sia ca
uzatvo ri la, kým v iných pois�ov-
niach v prí pa de vzni ku poistnej
uda losti mu sí te vy ako kli ent na -

há òa� likvi dá to rov, do ne ko neè na
te le fo no va�, cho di� z odde le nia na
odde le nie, strpie� rôzne od kla dy a
plni� ïalšie podmienky. My má me
s na ši mi pois�ovòa mi uzatvo re né

rám co vé zmlu vy,
keï že re pre zen tu je -
me ve¾ké sku pi ny
poistencov, tým je aj
na ša po zí cia pri vy -
ro kú va ní podmie nok
ove ¾a vý hodnejšia.

l Na èo kla die te
dô raz?

Po va žu je me za
dô le ži té, aby klien ti

bo li perma nentne a dobre in for -
mo va ní o po nu kách, kto ré
sprostredkú va me, na je seò pre to
spustí me informaènú kam paò aj
pre èle nov OZP, už sme sa do ho -
di s ve de ním OZP, že v každom
èís le PO LÍ CIE priblí ži me je den
druh pro duk tu z na šej po nu ky.
Má me záujem na úspešnosti aj
ïalších dru hov slu žieb, kto ré po -
nú ka me, tre bárs ces tov né poiste -
nie, poiste nie do mu a do mác nos -
ti, ži vot né poiste nie, kde má me
prá ve pre èle nov od bo ro vých
zvä zov bezkonku renèné poiste -
nie, a to prá ve vïa ka pois�ovni
Axa. V podsta te po nú ka me všet-
ky dru hy poiste nia.

l Ak by ste ma li pochvá li�

svo je služ by, v èom sú pod¾a
vás zaují ma vé?

Napríklad v tom, že náš kli ent
ne potre bu je navští vi� žiadnu po -
boè ku pois�ovne, prak tic ky všetky
dru hy slu žieb rieši me elek tro nic -
ky, maila mi. Ušetrí me tak kli en to -
vi aj po èas trva nia zmlu vy množ-
stvo èa su a ki lo metrov, strá ve -
ných na ces tách, všetko vlastne
vy ba ví me za ne ho. Všetky zmlu -
vy, kto ré prostredníctvom nás kli -
ent uzatvo rí, má me zoske no va né
v archí ve, ne mu sí po ro koch h¾a -
da�, v kto rej skri ni, v kto rej zá -
suvke ich uscho val, sta èí nám za -
te le fo no va�, uvies� rod né èís lo a
my mu presne po vie me, aké
zmlu vy má u nás, èís la poistiek,
po šle me mu kó pie poistnej zmlu -
vy… po ce lý èas za bezpe èu je me
klientom sú èinnos� aj pri vy ba vo -
va ní poistných uda lostí.

l Po nú ka te aj služ by mo -
bilných ope rá to rov?

Áno, aj v prí pa de mo bilných
slu žieb pla tí, èo som už po ve dal:
ce na mu sí by� úmerná poskytnu -
tej kva li te slu žieb. V tom to sme re
je na ša po nu ka urèi te zaují ma vá
a pre ve re ná na ši mi skú se nos�a -
mi, vieme sa te da za kva li tu,
úmernú ce ne, za ru èi�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ho vo rí me s Mgr. Da li bo rom Gdo vi nom, riadi te ¾om fir my Da lian, spol. s. r. o.

Februá ro vé èís lo PO LÍ CIE sme (prvýkrát v histó rii OZP v
SR) vy da li v dvojná sobnom nákla de, aby tak èo
najväèšie mu po è tu za mestnancov re zor tu priblí ži lo po -
nu ku fi nanèných, najmä poistných slu žieb fir my Da lian,
spol. s. r. o. so sídlom v Pre šo ve, kto rá sa o. i . za me ria-
va na spo luprá cu s od bo ro vý mi zväzmi a má uzatvo re nú
zmlu vu aj s Od bo ro vým zvä zom po lí cie v SR. Fir ma sa
predsta vi la na jarnom za sa da ní ra dy predse dov základ-
ných orga ni zá cií, ce lú jej po nu ku nájde te na na šej we bo -
vej stránke www.ozpsr.sk. Základné kon tak ty zve rejòu je -
me aj v každom èís le PO LÍ CIE.



Šes� ro kov sa sna ží ve de nie
po lí cie nasta vi� sys tém hodno -
te nia po li cajtov pod¾a to ho,
ako ovlá da jú zá ko ny, ko¾ko
trest ných èi nov èi priestupkov
vy šetri li a ako rýchlo, ale aj to,
èi sú v službe zdvo ri lí.

Na zákla de výsledkov by ma li
dostá va� nielen vý konnostné od-
me ny, ale zá vi sel by od nich aj ich
ka riérny po stup. Sys tém však
stá le fun gu je len v testo va cej pre -
vádzke. Úspešných po li cajtov sí -
ce odme òu jú, ale ne schop ní zos -
tá va jú aj na ïa lej v zbo re. Ve de -
nie po lí cie chce ce lý pro ces na -
ostro spusti� až na bu dú ci rok v
le te.

S hodno tia cim systé mom pri -
šiel ešte v ro ku 2010 bý va lý po li -
cajný šéf Ja ro slav Spi šiak. Je ho
nástupca Ti bor Gašpar tieto zá -
sa dy v ro ku 2013 zru šil. Spi šia -
kov mo del to tiž vopred urèo val,
napríklad ko¾ko ve cí ma jú po li caj ti
za me siac ukonèi� èi ko¾ko ma jú
vznies� obvi ne ní. U dopravných
po li cajtov sa za ne uspo ko ji vé po -
va žo va lo, ak sa na ich úse ku sta -
lo viac ne hôd, ako urèo val li mit.
Pr vé hodno te nie vte dy do pad lo
ka tastro fálne. Pod¾a ne ho až tri
štvrti ny všetkých po li cajtov bo li
ne schop né. Pre to niekto rí za èa li
skres¾o va� do siahnu té vý sled ky.

Pre èo sa však zme ne ný mo del
tes tu je už tri ro ky, vysvet¾u je ve -
de nie po lí cie tým, že je potrebné
vy chy ta� je ho ne do stat ky, aby bo -
la pri hodno te ní vý ko nov po li -
cajtov za bez pe èe ná èo najväèšia
ob jek ti vi ta. „Testo va ciu pre vádz -
ku po va žu je me za dô le ži tý krok
pred spuste ním tzv. ostrej pre -
vádzky. Úlo hou sys té mu je za -
bezpe èi� èo najširší okruh ob jek ti -
vi ty, okrem iné ho sme na po sle dy
zme ni li polroèné hodno te nie na

roèné, èo pri nieslo opä� no vé skú -
se nosti a postre hy na je ho vy -
lepše nie,“ uviedla ho vorky òa po li -
cajné ho pre zí dia De ni sa Ba -
logho vá.

Po li cajní odbo rá ri ho vo ria, že
hodno tia ci sys tém by ne mal slú ži�
len na odme òo va nie, ale najmä
na ka riérny po stup po li cajtov, èo
by ma lo vies� k odpo li ti zo va niu
zbo ru. „Hodno te nie pí še ka rié ru.
Ak sa s ním bu de da� ma ni pu lo -
va�, tak ne bu de stá� za niè,“ upo -
zor nil šéf po li cajných odbo rov
Ma rián Magdoško. Pri pustil, že
pro blé my sú aj dnes a ra do ví po -
li caj ti sú nervózni. Tým aj vy-
svet¾u je, pre èo testo va nie tr vá už
ro ky. Mo del má to tiž pod¾a Mag-
doška slú ži� po li cajtom na ochra -
nu a je dô le ži té, aby ho nepri jí ma -
li ako nieèo na ich „bu ze rá ciu“,
pre to mu sí by� ve ri fi ko va ný všet -
ký mi zú èastne ný mi stra na mi. Tvr -
dí, že aby sa do sia hol ta ký stav
po li cajné ho zbo ru, aký je v Ne -
mecku èi vo Francúzsku, kde ta -
ké to sy sté my bu do va li ro ky, sa
netre ba po náh¾a�.

Zme nu mo de lu hodno te nia, ku
kto rej pristú pi la po lí cia pred tro ma
rokmi, vysvet¾u je ho vorky òa aj
tým, že za Spi šia ka bo li kri té riá
urèo va né z úrovne po li cajné ho
pre zí dia. „Bo la spor ná otáz ka ich
po è tu a vý be ru pre jed not li vé
služ  by. Ta kisto ne zoh¾adòo va li
re  gio nálne rozdie ly vo vý ko ne
služ by,“ vra ví Ba logho vá. Zru še -
né mu sys té mu tiež chý ba lo pod¾a
ve de nia po lí cie, že po li caj ti ne bo li
hodno te ní pod¾a vý ko nu, ale ploš-
ne a ne bo li ur èe né kri té riá pre
všetky funkèné miesta v Po li caj -
nom zbo re, najmä nie pre tzv. ne -

vý kon né útva ry. Ide napríklad o
za mestnancov zbo ru, kto rí nepra -
cu jú v te ré ne.

V sú èasnosti ur èu je množstvo
a vý ber kri té rií pre po li cajtov pria -

my nadria de ný. „Tieto kri té riá
zoh¾adòu jú aj špe ci fi ká a od liš -
nos ti v rám ci slu žieb a zá ro veò sú
po li cajtom dobre zná me,“ ho vo rí
Ba logho vá.

Najlepšiu znám ku A (vý borne)
z 19 131 po li cajtov hodno te ných
za uply nu lý rok do siahlo 7 524
príslušní kov. Ve¾mi dobre ob stá lo
8 568 po li cajtov. Prie merné vý -

sled ky do siahlo 59 po li cajtov, ne-
uspo ko ji vo vy hodno ti li nadria de ní
len de vä� zo svo jich podria de -
ných. Tým však od chod z po lí cie
za tia¾ ne hro zí, na ko¾ko sys tém
len testu jú. Pod¾a Magdošku sa v
po lí cii dis ku tu je aj o tom, že ka -

riérne by po stu po va li len po li caj ti,
kto rí dlho do bo do sa hu jú vý bor ný
až dob rý stu peò hodno te nia.

Najvyššia odme na bo la 
2–ti síc eur

Re zort vnútra vy pla tí v augus-
te na zákla de hodno te nia vý ko nu
odme ny, na kto ré vy èle nil vy še
5,9 mi lió na eur. Z nich dosta nú aj
ha si èi èi horskí záchra ná ri. „Mi -
nister vnútra ude lil z ušetre ných
zdro jov mi nis ter stva vnútra od -
me ny tak po li cajtom, ako aj ha si -
èom a Horskej záchrannej služ-
be. Odme ny do sta lo približne 25–
ti síc osôb,“ spresni la ho vorky òa
mi nis ter stva vnútra Silvia Ke ra to -
vá. Z to ho je 22 089 po li cajtov.

Pod¾a ho vorky ne prie merná
výš ka odme ny je 270 eur. Najvyš-
šiu ude le nú odme nu 2–ti síc eur
do stal za kva litné plne nie slu -
žobných úloh nad roz sah zve re -
ných èin nos tí po li cajt za ra de ný do
útva ru na ochra nu ústavných èi ni -
te ¾ov.

(Prav da, 1.au gus ta 2016, 
krá te né re dakciou)Z majstrovstiev

MV SR v triatlo ne

Dòa 16. jú la 2016 sa usku -
toèni li Majstrovstvá Mi nis ter -
stva vnútra SR v triatlo ne v
rám ci pre te kov Ora va man
short. Štart pre te kov sa usku -
toènil na Liptovskej Ma re, kde
pre te ká ri mu se li absolvo va�
pla veckú èas� v dåžke 1 km. Po -
tom na sadli na bi cykle, z Lipto -
va sa pre su nu li cez Hu ty na
Ora vu a zo Zu berca na Tatlia -
ko vu cha tu. Dåžka cyklistickej
èasti bo la 38 km. Z Tatlia ko vej
cha ty ich èa kal zá ve reèný beh
s dåžkou 15 km cez sed lo Zá-
bra� do Lá ta nej do li ny a do
cie¾a v Zu berci.

Po mi nu lo roènom extrémne
teplom po èa sí sa v tom to ro ku
mu se li pre te ká ri vyspo ria da� s
chlad ným a daždi vým po èa sím.
Medzi že na mi si ti tul vy bo jo va -
la Zu za na Brunne ro vá (Bra ti -
sla va) pred Petrou Fe renèí ko -
vou (Bra ti sla va), na tre �om
mieste sa umiestni la Mi ro sla va
Mifko vá. Medzi mužmi sa po -
da ri lo obhá ji� ti tul Já no vi Ho li -
go vi (Mar tin), strie bornú prieè -
ku ob sa dil Ma tej Pe niak (B. By-
s tri ca) a z bron zu sa te šil Lu káš
Zá meè ník (Bra ti sla va).

(jh)
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Smú toèné ozná me nie
Dòa 18. jú la 2016, v deò svo jich 43. na ro de nín
nás ná hle a ne èa ka ne na vždy opus til
náš stá le vysmia ty ka ma rát a ko le ga

ppráp. Mar cel Balko,

za ra de ný na odde le ní že lezniènej po lí cie PZ Vrútky,

Ni kdy na Te ba ne za budne me!

Ko lektív odde le nia ŽP PZ Vrútky

Odi šiel vý znam ný od bor ník
Vý znam ná ky no lo gic ká

osobnos�, zakla da te¾ vy so -
ko škol ské ho štú dia ky no ló -
gie, kli nic ký ve te ri nárny le -
kár, uni verzitný pe da góg,
ve decký pra cov ník, au tor
od bor ných publi ká cii, bý va -
lý rozhodca pre po sudzo -
va nie exte rié ru ne mec kých
ovèia kov a dlho roèný spo -
lu pra cov ník ma ga zí nu Ky -
no lo gic ká re vue

Prof. MVDr. Ma rián Ko zák, PhD.,

nás na vždy opus til dòa 27. jú la 2016 vo ve ku ne do ži tých 70 ro -
kov.

Posledná rozlúèka so zosnu lým bo la na ko šickom cinto rí ne
Ro zárka 1.au gus ta 2016.

Èes� je ho pa miatke!
(red)

K hodno te niu po li cajtov

Vý sled ky za rok 2015

hodno te ných bo lo  19 131 po li cajtov
z to ho s hodno te ním A (vý borne) skon èi lo 7 524 po li cajtov

B (ve¾mi dobre) – 8 568

C (dobre) – 2 477

D (dosta toène) – 494

E (uspo ko ji vo) – 59

FX (neuspo ko ji vo) – 9

(vv, PZ SR)

Systém má by� v ostrej prevádzke chrbticou kariérneho postupu


