PREČÍTAJTE SI:

N A HORÚCU
TÉMU

VÍZIE SA
NESPLNIA
Začiatok roka je vždy charakteristický zhonom súvisiacim s uzavieraním a vyhodnocovaním roka predchádzajúceho. Ten súčasný je ešte
skomplikovaný nábehom novej
organizačnej štruktúry naviac doprevádzanej ešte nebývalým sťahovaním útvarov. V tejto atmosfére už
odznievajú kritické pripomienky na
nedostatky novej organizačnej
štruktúry, niektorí "zaručení znalci"
už vykonávajú prípravy na jej
pochovanie, iní obhajcovia zase
hovoria o úžasných prínosoch a
zásadnej zmene počtu policajtov na
ulici. Nie som stúpencom ani jednej
z týchto skupín a odporúčam s hodnotením počkať. Hodnotiť plusy a
mínusy bude možné, až keď sa
útvary usadia po sťahovaní a začnú
fungovať riadiace a kontrolné mechanizmy.
Niektoré skutočnosti však treba
pripomenúť. Celkový stav policajtov
sa neznížil - zostal na pôvodnom
počte, to znamená, že ak hovoríme
o rovnakom objeme práce, potom
sa v priemere pracovné zaťaženie
na policajta neznížilo. Znížil sa počet
útvarov, to znamená, že by malo
ubudnúť z počtu riadiacich pracovníkov v prospech výkonných. Toto
však má dve riziká:
1. že vznikli atomizovaním
doterajších útvarov nové riadiace
miesta,
2. že výkonní pracovníci pribudli
na útvaroch, kde nie je ťažisko policajnej práce. Pojem ťažisko
používam v súvislosti so zaťažením
a nie v súvislosti s vyzdvihovaním
dôležitosti niektorých útvarov.
Jeden prínos zmien je evidentný
a to je spojenie kriminálky s
vyšetrovačkou. Verím, že je to spojenie v prospech efektivity policajnej
práce, že toto spojenie prinesie
odstránenie dlhotrvajúcich vnútorných sporov aj v prospech ich príslušníkov. Viem o čom hovorím, kto si
nespomína, tomu pripomeniem
spory o náročnosti práce, platových
triedach, osobitnom príplatku,
rizikovosti, počtoch na jednom a
druhom úseku. Myslím si, že nové
usporiadanie vytvorí podmienky pre
prirodzený prechod policajtov v rámci
týchto úradov a pomôže riešiť aj
otázky kariérneho postupu. Vytvoriť
je možné aj podmienky pre postupné
vyrovnanie zaťaženosti presunom
tabuliek z miest s menšou
záťažovosťou na úseky, kde to horí.
Tu však treba povedať, že veľa bude
záležať od schopnosti manažmentu
správne určiť potreby a odhaľovať
rezervy v organizácii práce.
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UPOZORNENIE !
Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka februárového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

5. februára 2004
preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v marcovom čísle mesačníka POLÍCIA.
Redakcia

NOVINY
ODBOROVÉHO ZVÄZU
POLÍCIE V SR

• Rozhovor s prezidentom PZ JUDr.
Antonom Kulichom
Problémy treba riešiť aj za pochodu
strana 1
• Nový prístup polície v globálnom
boji s terorizmom
Takzvaný nový terorizmus vyžaduje
nový prístup
strana 3
•Podmienky minulý rok lepšie
neboli - výsledky áno
S predsedom OZP v SR Miroslavom
Litvom o uplynulom roku
strana 4

Navždy nás opustil
Dňa 14. januára 2004 nás vo veku 43
rokov navždy tragicky opustil

pplk. Mgr. Ján Šebok
ROČNÍK XIV Î
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V posledných decembrových dňoch uplynulého roka sa v iránskom meste Bam postihnutom zemetrasením, pri ktorom
zahynulo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov, zúčastnil záchranárskych prác a vyhľadávania obetí tejto katastrofy aj
Záchranársky modul MV SR pre zahraničie, zriadený Nariadením MV SR č. 29/2001.
Medzi dvadsiatimi štyrmi členmi modulu bolo aj šesť psovodov z odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, ktorí sa
významne podieľali na lokalizovaní viacerých obetí zemetrasenia, pričom bezprostredne vykopali a vyhrabali 27 obetí
tejto kataklizmy.
Mgr. Peter Nevolný OTISV KMV SR

S prezidentom Policajného zboru
plk. JUDr. Antonom KULICHOM o rozbehu reorganizácie PZ

RIEŠIŤ PROBLÉMY AJ ZA POCHODU
Rok 2004 prináša všetkým
občanom nemálo zmien, ktoré
vyvolávajú obavy. Aj policajtov čaká
nemálo nového a neľahkého, veď
len reorganizácia Policajného zboru
a všetky zmeny, ktoré s ňou súvisia
či z nej priamo vyplývajú, u mnohých
nerezonujú iba pozitívne. Preto sme
sa obrátili na prezidenta PZ plk.
JUDr. Antona KULICHA s niekoľkými
otázkami.
• Pán prezident, ako sa podľa Vás
rozbehla a ako sa zatiaľ osvedčuje v praxi
reorganizácia PZ?
Od 1.januára sme začali v praxi
realizovať opatrenia, ktoré majú za
cieľ zefektívniť činnosť polície, zrýchliť
a skvalitniť trestné konanie a priblížiť
políciu občanom.
Hádam najvýznamnejším opatrením je spojenie operatívcov a
vyšetrovateľov pod jedného nadri-

adeného, aby mohli pracovať na jednom prípade bez toho, aby o tom
rozhodol niekto na vyššej úrovni.

Dlhoroční
kriminalisti
a
vyšetrovatelia vedia, aké problémy im
spôsobovali kompetenčné spory pri
trestnom konaní, ako zbytočne sa

komplikovala a predlžovala ich práca.
Tí, ktorí pracovali v tzv. špecializovaných tímoch na určitých závažných
prípadoch, zasa vedia, o čo je efektívnejšia policajná činnosť, keď sú pre
ňu vytvorené podmienky.
Želám si, aby všetci policajti mali
optimálne organizačné, materiálne,
ale i ľudské podmienky na výkon svojej práce. Organizačné opatrenia boli
zabezpečené, naším cieľom je vytvoriť
aj tie ostatné. Viem, že na mnohých
pracoviskách pracujú policajti a
vyšetrovatelia v provizórnych podmienkach. No i napriek tomu si kvalitne a zodpovedne plnia svoje
služobné povinnosti. Patrí im za to
poďakovanie.
Prvé praktické skúsenosti z činnosti
novozriadených
útvarov
nemožno v tejto chvíli zovšeobecňovať
a to najmä pre krátkosť času.
POKRAČOVANIE NA STRANE

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA
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Náš kolega začínal na poriadkovej
polícii ako inšpektor a starší inšpektor, 14 rokov pôsobil na kriminálnej
polícii, policajnú prax vykonával v
okresoch Galanta, Šaľa a Nitra, v
roku 2002 úspešne absolvoval štúdium na Akadémii PZ v Bratislave.
Od 1. 1. 2004 pôsobil na Úrade
justičnej a kriminálnej polície KR PZ
v Nitre v riadiacej funkcii.
Po plk. Mgr. Jánovi Šebokovi
ostala manželka Terézia a synovia
Peter a Matej.
Na jeho poslednej ceste sa s
ním v Šali rozlúčila rodina, priatelia
ako aj bývalí i súčasní kolegovia.
Česť jeho pamiatke!

Základná organizácia OZP v Šali zriadila
na podporu pozostalých po zosnulom
pplk. Mgr. Jánovi Šebokovi účet v
Slovenskej sporiteľni. Číslo účtu:
0201729498/0900.

Posledná
rozlúčka
V piatok 16. januára mi pripadla veľmi
ťažká úloha rozlúčiť sa na poslednej
ceste s našim kolegom, mojím
priateľom, výnimočným človekom
pplk. Mgr. Jánom Šebokom,
ktorý tragicky zahynul pri dopravnej
nehode dňa 14. januára 2004.
Spoznal som ho v roku, ktorý vyskúšal
silu charakterov mnohých ľudí v našej
profesii. Prvýkrát sme sa stretli koncom
roku 1989 pri zakladaní odborového
zväzu polície. Patril medzi zakladajúcich
členov nášho odborového zväzu. Mal
veľký podiel na tom, že sa zväz podarilo
založiť, že sa podarilo v praxi naplniť
jeho program - ochranu právnych a
sociálnych istôt policajtov. Pri výkone
svojej funkcie som mal príležitosť spoznať mnohých ľudí v ich silnejších aj
slabších chvíľach.
POKRAČOVANIE NA STRANE

Slabými vždy opovrhujú iba slabí.

Le Fort
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DODATOK Č. 1
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

V Í Z I E S A N E 1S P L N I A
POKRAČOVANIE ZO STRANY

Verím, že obdobný systém bude
fungovať nielen horizontálne, ale aj
vertikálne, to znamená, že sa bude
porovnávať aj zaťaženosť centrála,
kraj, okres obvod.
Ak sa zabezpečí fungovanie týchto mechanizmov verím, že reorganizácia, aj keď zďaleka nevychádzala
z optimálnych parametrov a jej
možnosti neboli zhodné s potrebami,
ale limitované politickou priechodnosťou organizačných zmien, pozitíva
pre činnosť PZ prinesie.
Ako to však v konečnom dôsledku dopadne, závisí najmä od:
1. kvality výberu ľudí do riadiacich funkcií,
2. vytvorenia priestoru pre ich
činnosť,
3. rýchlosti doplnenia podstavu
PZ kvalifikovanými policajtmi,
4. efektívnosti využitia pride-

lených prostriedkov.
Potiaľto je to teória akoby to
mohlo byť a aká je prax ? Odporúčam
všetkým oznamovateľom zvýšenia
počtov policajtov na ulici aby
občanom vysvetlili kto je policajt na
ulici, kto je pochôdzkár, aby si občan
ujednotil svoje chápanie s oficiálnymi
tvrdeniami. Odporúčam vrcholovému
mananžmentu, najmä tomu, ktorý
policajtov z ulicie nližšie nepozná z
hľadiska svojej praxe aby sa zašiel
opýtať na obvodné oddelenia policajného zboru aké majú podmienky a
ako vedia plniť úlohy polície ako
služby občanom. Predídeme tým v
budúcnosti možno prijímaniu opatrení voiči policajtom, keď ich
budeme trestať za neplnenie úloh na
plnenie ktorých nemajú to základné a to je čas na to aby sa občanom
mohli venovať, niežeby nechceli, ale

kvôli neúmernému množstvu úloh na
neúplné počty policajtov. A už len
drobnosť, ktorú pripomínam: po uliciach nemôžu chodiť tabuľky, ale
musia to byť kvalifikovaní policajti.
Oblečenie manekýnov do uniforiem situáciu nevyrieši. A za to, že
nemáme naplnené stavy nezodpovedajú policajti na ulici, sú iba
obeťami tohoto stavu. Toto je politická zodpovednosť.
Verím, že aj tento problém keď
bol takto konkrétne pomenovaný, je
riešiteľný. Odborový zväz polície
dlhodobo na tento problém poukazuje a navrhuje riešenia, ktoré boli
doteraz spochybňované a výsledkom
je stav, ktorý tu je dnes.
Miroslav Litva
predseda OZP v SR

pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2003
VI. časť Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6.
Nový odsek znie:
6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.
V Bratislave dňa 31. 12. 2003

DODATOK Č. 1
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
PRE ZAMESTNANCOV NA ROK 2003
uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , zastúpeným p.
Vladimírom Palkom a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike,
zastúpeným p. Miroslavom Litvom, zo dňa 24. 1. 2003
A. VII. Časť - Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie:
6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.
V Bratislave dňa 15. januára 2004

AKTUÁLNE PROBLÉMY METODIKY VYŠETROVANIA
EKONOMICKÝCH TRESTNÝCH ČINOV
Pracovníci Katedry vyšetrovania
zorganizovali teoreticko-praktický
seminár zameraný na metodiku
vyšetrovania ekonomických trestných
činov. Obdobné semináre majú na
tejto katedre už svoju tradíciu, o čom
svedčia vydané zborníky zo seminárov o vyšetrovaní korupcie a násilných a mravnostných trestných činov.
Venovať sa metodikám vyšetrovania
jednotlivých druhov trestných činov
má svoj význam nielen pre policajnú
prax, ale aj pre formujúcu sa policajnú vedu.
Tradične dobrá spolupráca
medzi Katedrou vyšetrovania a
vyšetrovateľskou, trestno-procesnou
praxou sa prejavila aj na účasti hostí
zo sekcie justičnej polície, úradov
justičnej polície a prokuratúry, ktorí
prijali pozvanie na toto podujatie a
seminár obohatili o svoje vystúpenia.
Okrem nich sa seminára zúčastnili
odborníci z katedier Akadémie PZ, a
to z katedry policajných vied, kriminálnej polície, kriminalistiky a forenzných disciplín, spoločenskovedných
disciplín.
Seminár bol venovaný nasledovným okruhom problémov:

• všeobecné, teoretické a právne
východiská metodík vyšetrovania
ekonomických trestných činov, vzťah
k iným vedným disciplínam, k policajnej vede
•kriminalistické pohľady na problematiku metodík vyšetrovania ekonomických trestných činov
• metodiky vyšetrovania ekonomických trestných činov - napríklad podvody, korupcia, daňové trestné činy,
falšovanie a pozmeňovanie peňazí,
cenné papiere, trestné činy proti životnému prostrediu, kapitálový trh,
porušovanie autorských práv, počítačová trestná činnosť atď.
Odhaľovanie a vyšetrovanie ekonomickej trestnej činnosti nemôže
byť založené na nemenných postupoch a metodických odporúčaniach, práve naopak, jedine tvorivé a
neustále sa vyvíjajúce postupy v činnosti orgánov činných v trestnom
konaní vychádzajúce zo zovšeobecnenia praktických skúseností, poznania právnych predpisov a analyzovania nových foriem a spôsobov páchania a utajovania ekonomickej trestnej
činnosti môžu orgán činný v trestnom
konaní doviesť k úspešnému odhale-

niu a vyšetreniu tejto trestnej činnosti. A z uvedeného dôvodu sa konal aj
predmetný seminár, aby všetci
zúčastnení spoločne načrtli nové
účinnejšie a efektívnejšie metódy,
prostriedky
a
spôsoby
pre
odhaľovanie a vyšetrovanie ekonomických trestných činov.
Príspevky, ktoré odzneli na tomto
odbornom podujatí alebo boli
zaslané do jeho protokolu z PA ČR v
Prahe, sú súčasťou vydaného zborníka A PZ, ktorý je už dostupný. Tak sa
s nimi môže oboznámiť aj širšia
odborná verejnosť a stanú sa
súčasťou podnetnej, odbornej
diskusie a prínosnej polemiky k
aktuálnym problémom metodiky
vyšetrovania ekonomických trestných
činov.
Organizátori veria, že seminár a
jeho výstup vo forme zborníka podporí výmenu vzájomných skúseností,
poskytne všetkým cenné, hodnotné a
hlavne využiteľné poznatky.
doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová
vedúca Katedry vyšetrovania
Akadémia PZ v Bratislave

ORDINARIÁT OS A OZ SR NA

INTERNETE
Ordinariát Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR spustil 10.
decembra 2003 svoju internetovú
stránku

www.mod.gov.sk/ordinariat
Stránka je rozdelená do
niekoľkých sekcií. V prvej môžete
nájsť základné informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, jeho poslanie
či proces vzniku. Dozviete sa tiež informácie o Katedrále Ordinariátu ako aj
základné údaje o vrcholných predstaviteľoch Ordinariátu. Na stránke je
vytvorený priestor aj pre informovanie
novinárov.
Okrem
aktuálnych
oznamov, tlačových správ je možné
nahliadnuť aj do fotoarchívu či
audioarchívu. Všetci, ktorí majú záu-

jem získavať aktuálne informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, či chcú byť
informovaní o novinkách na internetovej stránke, môžu sa prihlásiť do
email servisu.
V sekcii schematizmus nájdete
aktuálne kontaktné údaje na
všetkých duchovných, ktorí momentálne pôsobia v Ozbrojených silách
SR, Policajnom zbore a v Zbore
väzenskej a justičnej stráže. Na
stránke www.mod.gov.sk/ordinariat
sa dozviete aj niečo zo života svätých,
ktorí sú patrónmi vojakov, policajtov,
colníkov. Samozrejme nechýbajú ani
aktuálne kontakty na všetkých pracovníkov Ordinariátu Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR.
Peter Hajnala
tlačový hovorca

RIEŠIŤ PROBLÉMY AJ ZA POCHODU
POKRAČOVANIE ZO STRANY

Od 1. januára 2004 je to iba pár
dní, ktoré sú poznačené ako všetky začiatky rôznymi problémami. Mnohé z nich
sa musia riešiť za pochodu.
Nevylučujem, že prídu aj ďalšie. Dávka
trpezlivosti a presvedčenie o správnosti
a nevyhnutnosti rozsiahlej reorganizácie
nám všetkým významne pomôžu v
prekonávaní problémov. V súčasnosti
mnohé európske štáty reorganizujú
svoje policajné systémy v rámci rozvoja
a konsolidácie demokratických hodnôt.
Možnosti rezortu nedovolia, aby
hneď teraz na každom pracovisku boli
optimálne podmienky. V prvom rade
chceme políciu vybaviť výpočtovou technikou, ktorá je nevyhnutná pre kvalitný
výkon služby.
Najskôr špecializované pracoviská
a odbory tzv. skráteného vyšetrovania,

potom aj ostatné pracoviská.
Jednou z priorít reorganizácie je
potreba organizovania polície takým
spôsobom, ktorý podporuje dobré
vzťahy s verejnosťou. Veď polícia sa zodpovedá za svoju činnosť nielen štátu, ale
aj verejnosti Naša reorganizácia by mala
prispieť ku skvalitneniu práce polície na
obvodných oddeleniach PZ. Tým, že
teraz obvodné oddelenia Policajného
zboru vykonávajú iba obchôdzkovú činnosť, ochranu verejného poriadku a
objasňovanie priestupkov, policajti by sa
mali viacej dostať do ulíc a sústreďovať
sa iba na odhaľovanie tzv. uličnej kriminality. To by malo prispieť k zvýšeniu
pocitu bezpečia u občanov. Želal by som
si, aby sa skvalitnila komunikácia policajtov prvého kontaktu s občanmi, aby
občania cítili, že polícia je tu pre nich. Ak
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si získame dôveru verejnosti, získame si
pomocníkov, ktorí nám pomôžu efektívnejšie riešiť problémy nielen na
regionálnej úrovni.
• Je súčasný početný stav policajtov dostatočný na plnenie všetkých potrebných
úloh?
Počet policajtov na obvodných oddeleniach by sa mal zvýšiť zhruba o 900.
Žiaľ, nepocítime to hneď, lebo v
Policajnom zbore v súčasnosti máme 1
510 neobsadených policajných miest. Aj
keď o prácu v polícii je záujem,
uchádzači nedokážu splniť
tvrdé
požiadavky, napríklad aj tú, že policajt
musí mať absolvovanú základnú vojenskú službu. To by už od 1. apríla malo
odpadnúť, je pripravená novela zákona
o štátnej službe. Čiže "vojna" už nebude
podmienkou. Na druhej strane budeme

musieť nahradiť ZVS, to znamená skvalitniť naše školstvo, prípravu vystupovania policajta, streľbu zo zbrane a podobne.
Na funkcie vyšetrovateľov chceme
získať najmä právnikov, ľudí s
bezpečnostným vzdelaním, či ekonómov, ktorých pohľad je tiež v trestnom
konaní cenný. Chceme však čerpať aj z
policajnej praxe: ak si policajt doplní
vysokoškolské vzdelanie, bude sa môcť
stať vyšetrovateľom a bude aj lepšie
finančne
ohodnotený.
Každému
chceme zabezpečiť kariérny postup.
• V súvislosti so zdražovaním, ktoré čaká
všetkých občanov - uvažuje sa o zvyšovaní
platov policajtov?
V minulom roku dostali policajti ako
jediní štátni zamestnanci 13. aj 14.plat .
V tomto roku opäť tieto ďalšie platy

dostanú, navyše od 1. augusta 2004
budú valorizované funkčné platy policajtov o 7 percent.
• Čo by ste policajtom do roku 2004
zaželali? Čo ich, podľa Vášho názoru čaká?
Sme na začiatku roka, ktorý nebude
pre nikoho ľahký. Chceme v ňom položiť
základy modernej a funkčnej polície,
ktorá bude mať dôveru verejnosti a ktorá
sa začlení ako rovnocenný partner
medzi ostatné polície Európskej únie.
Verím, že spoločne to dokážeme. Chcel
by som zaželať všetkým príslušníkom
polície a všetkým zamestnancom veľa
zdravia, pracovných aj osobných úspechov, úspešné zvládnutie rozsiahlej
reformy PZ.

Za rozhovor ďakuje: Vanda Začková
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Nový prístup polície v globálnom ,,boji” s

ATRAK TÍVNA

TERORIZMOM

PRÁCA

Brutalita a zákernosť teroristických útokov otriasli vedomím a svedomím sveta. Vrcholné opatrenia vlád protiteroristického frontu boli briskné a zjavne prekazili viaceré destabilizačné plány
teroristov. Globálny pozitívny efekt však možno dosiahnuť len ak sa do protiteroristických aktivít
zapojí aj verejná správa a v maximálnej miere i obyvateľstvo.
O skúsenostiach a prístupe policajných síl štátov EÚ v tejto oblasti zorganizoval Inštitút
ďalšieho vzdelávania A PZ vlani konferenciu v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií a technickej pomoci EÚ za účasti policajných špecialistov EULEC, Europolu, Belgicka, V. Británie,
Nemecka, Španielska, Talianska a domácich expertov.
Tzv. nový terorizmus vyžaduje
nový prístup. Doterajšie formy terorizmu sú zdanlivo na ústupe.
Terorizmus ľavicový (Červené
brigády, anarchisti) a pravicový
(rasisti), etnoterorizmus (Shin Fei,
ETA) postupne strácajú základňu. Vo
východnej Európe ešte mierne stúpajú prípady útokov organizovaného
zločinu (výpaľníctvo, únosy). Na konferencii belgický štátny minister a
bývalý generálny tajomník NATO Willy
Claes upozornil na vznik kvalitatívne
novej situácie po páde komunizmu,
keď sa začali formovať štruktúry
medzinárodného terorizmu, po 11.
septembri 2001 označovaného aj
ako nový terorizmus. Jeho prvotné
skupiny vznikali v boji s autoritárskymi režimami v islamských štátoch a
v Afganistane v boji proti okupácii
bývalým
ZSSR.
Pochopenie
nebezpečenstva nového terorizmu,
jeho nástrojov a cieľov podmieňuje
účinnosť protiteroristických oparení.
Povaha nového terorizmu
Pretože "svetské" vlády v moslimských štátoch neboli schopné riešiť
naliehavé problémy obyvateľstva,
záchranu tu vidia v islame, ktorý preberá funkcie verejnej správy (školstvo, súdnictvo, všeobecná správa).
Rastie i jeho ekonomická sila s rastom podielu islamských bánk na
finančnom trhu. Tým si podrobuje
verejnú mienku, podľa ktorej pôvodcom všetkého zla je západná "nemravná" civilizácia, vykorisťujúca zdroje islamského sveta (ropa), stelesňovaná hegemóniou USA a ich pod-

porou Izraela. Preto ju podľa nich
treba zničiť, zmeniť globálnu poli-

atívnej bezpečnosti, nemajú obavy o
svoj život, čo sťažuje ich

Cieľom teroristov je šokovať a destabilizovať spoločnosť,
preto im nezáleží na tom, že obeťami sú nevinní ľudia.
tickú situáciu vo svete všemožnou
destabilizáciou nemoslimských štátov. Popri tvrdom teroristickom jadre
(Al Kaída, Taliban, palestínske a
čečenské skupiny) spolu pôsobí vyše
dvoch desiatok viac či menej prepojených teroristických štruktúr
(Pakistan, Indonézia, Filipíny, severná Afrika, latinská Amerika).
Charakter nebezpečenstva
Teroristické siete často riadia ľudia s
exkluzívnym vzdelaním získaným v
USA či Európe, znalí zraniteľných
miest
západnej
civilizácie.
Desaťtisíce agentov pôsobia na
vysokom stupni utajenia a oper-

odhaľovanie, neplánujú pri útoku
fázu vlastnej záchrany. Útoky sú
zámerne brutálne s maximom obetí,
nevadia im nevinné obete,
nepresviedčajú verejnosť o oprávnenosti útoku. Cieľom je šokovať a
destabilizovať
spoločnosť.
Zneužívajú špičkové fyzikálne,
chemické a biologické technológie a
informatiku s cieľom udrieť na citlivé
miesta (elektrárne, priehrady,
rozvodné siete, husto obývané miesta, zásobovanie potravinami, vodou
a liekmi, rozvrátenie finančných
inštitúcií a pod).
POKRAČOVANIE NA STRANE
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Žiada sa mi reagovať na
rozhovor s ministrom vnútra
"Trochu trpezlivosti v prvých sto
dňoch" a hlavne na jeho odpoveď,
citujem: "Práca v polícii je atraktívna. Policajti majú vyššie príjmy i
dôchodky, ako je slovenský
priemer".
Policajti majú vyššie príjmy…
slovenský priemer. Z odpovede
pána ministra mi určite pribudol
ďalší vred na žalúdku. Iste za to
nemôže, že nepozná skutočný
obraz situácie v polícii a viem si
predstaviť ako to chodí, pretože
mám osobnú skúsenosť s tým ako
pán minister, keď ešte nebol ministrom, vykonal prieskum na
hraničných oddeleniach. Aj vtedy
mu funkcionári povedali len to, čo
chceli, aby s obrazom ich práce bol
spokojný. Natíska sa otázka,
prečo?
Skúsim si odpovedať. Môže to
byť preto, že sa nedostatočne zaujíma o prácu policajtov na základných útvaroch a nerozpráva sa s
policajtmi z ulice, ale len s ich
nadriadenými, ktorí by sa zhodili,
ak by mu povedali, že to a ono
nefunguje. Alebo je obklopený
ľuďmi, ktorí mu dávajú len dobré
správy a hodnotenia, že tam dole
(na základných útvaroch) je všetko
v poriadku.
Pýtam sa teda pána ministra
cez noviny POLÍCIA, ktorí z
radových policajtov na základných
útvaroch (OO, HO, dopraváci, kriminalisti v mestách a na okresoch,
psovodi, PMJ-čkári a dokonca aj
PPÚ-čkari), ktorí z nich majú vyšší
príjem ako je slovenský priemer
keď majú platové triedy 3 a 4?
Prečo si nenechá vyčísliť, aký plat
má radový hliadkovák, obchôdzkár
na OO a aký plat má funkcionár na
P PZ a ministerstve? Má tú odvahu
zverejniť celoročný plat napr. hov-

Váš názor
orcu a odmeny, ktoré mu boli
vyplatené? Potom nech si to
porovná s s platom policajta na OO
s desaťročnou praxou. Ako je
ďaleko do 21 tisíc priemerného
platu?
"Práca v polícii je atraktívna."
Iste, je to jeho názor. Len nech
vysvetlí, čo je atraktívne na výbuchoch, prepadoch, krádežiach,
rodinných tragédiách, vraždách
ľudí či dokonca malých detí a iných
zločinoch.
Skúste prísť domov - byť veselý,
čulý, milý a priateľský a nedať na
sebe nič vidieť ani poznať. Keď ste
museli fotiť, chytať, pozerať sa na
zavraždené deti, na ženu čo
vyskočila z okna, na dom zničený
výbuchom, alebo na manželský pár
s rozbitými lebkami…Skúste sa vžiť
do kože jedného z nás, radových,
čo prichádzame každodenne do
styku s takýmito skutkami. Čo je
atraktívne na našej práci? Styk s
ľuďmi, ktorí vám vulgárne vynadajú, častujú vás rôznymi prívlastkami a my len s úsmevom na tvári sa
im musíme úslužne klaňať. Veď
máme program "Slušní k občanom,
tvrdí voči zločinu". Asi to je tá atraktivita nášho povolania. Pánovi ministrovi sa skončí volebné obdobie a
on odíde alebo ho vymenia. Ale my
tu ostaneme aj naďalej vykonávať
,podľa neho, atraktívnu prácu.
Takto Vám to pán minister asi nikto
nepovedal.
Na záver len otázka: aj pán
minister považuje radových policajtov za kusy a čísla?
Autor článku sa nepredstavil, keďže
však podobne reagovali viacerí
"odvážlivci" uverejňujeme jeho názor.
Reakciu druhej strany vám prinesieme
v budúcom čísle POLÍCIE.
red.

NÁVŠTEVA PREZIDENTA SR
Dňa 2. januára 2004 prezident
Slovenskej republiky Rudolf Schuster
oficiálne navštívil Krajské riaditeľstvo
PZ v Košiciach, kde sa stretol s vedením KR PZ, riaditeľmi
okresných
riaditeľstiev PZ a riaditeľmi
odborov
i
vedúcimi
samostatných oddelení
KR PZ na služobnom
aktíve. Prezidentovi boli
predstavení doterajší i noví
funkcionári okresných riaditeľstiev PZ v rámci kraja.
V úvode služobného
aktívu riaditeľ KR PZ plk.
JUDr. Štefan Jakabovič
oboznámil prezidenta s bezpečnostnou situáciou na území mesta Košice i
na teritóriu Košického kraja. Po jeho
vystúpení aj jednotliví riaditelia OR PZ
podali informáciu o konkrétnej
bezpečnostnej situácii na území svo-

jich OR PZ. Nasledovala neformálna
diskusia, na ktorej sa rozoberali najmä
otázky legislatívne, prezident sa zaují-

mal aj o naplnenosť tabuľkových
stavov a o možnostiach materiálnotechnického
zabezpečenia krajského a okresných riaditeľstiev PZ.

Potom sa uskutočnila tlačová
beseda k účelu návštevy prezidenta
republiky, ako aj k reorganizácii v
Policajnom zbore,
ktorá vstúpila do
platnosti
dňa
1.1.2004.
Prezident vo
všetkých svojich
vystúpeniach
vyjadril podporu
Policajnému zboru,
ocenil
výsledky
práce policajtov
KR PZ v Košiciach,
ktorí
dlhodobo
dosahujú najlepšie
výsledky v rámci SR pri objasňovaní
trestnej činnosti. Taktiež vyjadril podporu vedeniu Ministerstva vnútra SR a
samotnému ministrovi Vladimírovi
Palkovi v jeho neľahkej práci v boji s
organizovaným zločinom a korupciou,

ako aj s prebiehajúcou reorganizáciou
PZ. Riaditeľ KR PZ informoval novinárov o celkovej bezpečnostnej
situácii v Košickom kraji, pričom sa
venoval aj otázkam ochrany občanov.
V závere svojej návštevy si prezident pozrel pietnu tabuľu padlých policajtov "Položili svoje životy v službe

občanom" a policajnú kaplnku v
priestoroch KR PZ, kde sa stretol s
duchovným mjr. PaedDr. ICLic.
Michalom Rebresom.
kpt. Mgr. Katarína Strambová
PaMO KR PZ v Košiciach
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S Miroslavom Litvom predsedom OZP v SR o činnosti odborov a
problémoch, ktoré trápili policajtov v uplynulom roku

PODMIENKY LEPŠIE NEBOLI - VÝSLEDKY ÁNO
• Aké boli v uplynulom roku
konkrétne výsledky v činnosti PZ ale
aj podmienky činnosti odborov,
výkonnosť, prekonávané problémy?
Aká je pozícia OZP v SR vo vzťahu k
činnosti rezortu MV SR, k riadiacim
mechanizmom?
Štatistikami sa zaoberať nebudem, to ani neprísluší odborom, skôr
sú pre nás zaujímavé podmienky, v
ktorých pracovala polícia. A napriek
tomu, že tým asi nikoho z vedenia
neuspokojím, musím tvrdiť, že podmienky na prácu polície v roku 2003 v
porovnaní s predchádzajúcim rokom
lepšie neboli. Vysvetlenie je pomerne
jednoduché. Stačí si porovnať rozpočty, stačí si pozrieť, ako nám rástli ceny
(keď sa pozrieme iba na ceny energií),
k čomu sme sa hýbali a aké úlohy sme
plnili. S akými počtami. Že úlohy rastú,
ale nepribúda ani finančných
prostriedkov, nepribúda zodpovedajúca technika, ani ľudí, riešime všetko z
vnútorných rezerv. A otázka je dokedy.
Dokedy sa to dá, pretože už sa to začína prejavovať na tom, že zanedbávame povinnosti v údržbe budov,
samozrejme sa to odráža v sociálnych
podmienkach, v podmienkach pre ubytovanie policajtov či už na pracovisku,
alebo aj v služobných bytoch. To je
zhruba k tým podmienkam.
Z hľadiska kvality práce - osobne
si myslím, že kvalita práce v porovnaní
s predchádzajúcim rokom vzrástla. Je
to dané vyšším nasadením policajtov a
myslím si, že je to v prospech občana.
Otázka je aj trvalý vysoký stres pri
práci, lebo on sa vždy prenáša zhora
nadol, tak ako príkazy idú, a na tom
spodnom článku už nie je kam posúvať úlohy. A nediskutuje sa ani na
tému podmienok práce toho spodného článku. Vrátil by som sa k jednému nepríjemnému prípadu ako bola
Revúca. Všetci vieme, o čo ide, je to prípad, v ktorom došlo k úmrtiu
zadržaného Róma na obvodnom oddelení policajného zboru. Vtedy sme v
tej súvislosti poukázali na systémové
chyby, ktoré sú z hľadiska podmienok
pre prácu polície. Jednak to bolo to, že
policajti vykonávajú policajnú činnosť
bez toho, aby mali základné policajné
vzdelanie - to bola otázka prijímania do
PZ. Tento nedostatok bol zo strany
služobného vedenia odstránený. Dnes
už policajt po nástupe do PZ absolvuje
základné štúdium, a až potom
prichádza do praxe, čo je, myslím si,
pozitívny prvok. Poukazovali sme aj na
ďalšie problémy ako bola otázka, čo s
osobami, ktoré sú zadržané, resp.
predvedené, a sú pod vplyvom alkoholu agresívne. Pojem, ktorý bol
všeobecne známy vo verejnosti ako
záchytky, sa z povedomia vytratil.
Vytratili sa aj z hľadiska praxe. Ale
problém pre policajtov - čo s týmito
agresívnymi ľuďmi pod vplyvom alkoholu - zostal. Zostal v podstate na
chrbtoch tých radových policajtov,
pretože záchytky sa vďaka silnému
odporu ministerstva zdravotníctva
nepodarilo zrealizovať. To znamená, že
nemáme kam tieto osoby dopravovať

a je na ľudovej tvorivosti policajtov, čo
vlastne s takýmito osobami potom
robiť. Ďalší problém bol z hľadiska umiestňovania do ciel. Tam v podstate by
to riešenie v tých interných podmienkach malo byť. Takže je potrebné
asi mať na pamäti, v akých podmienkach polícia pracuje. Obdobne je
to otázka prípadu Tušice. Zrejme je to
tiež skutočnosť, ktorá verejnosťou otriasla. Obrovskú kritiku si zožala za
svoju prácu polícia, samozrejme jej
dôsledky si odniesli tí najspodnejší,
čiže radoví policajti, ktorí boli prepustení za svoju činnosť v tomto
konkrétnom prípade. Ale ak by ste sa
pýtali, aký zákon zo strany týchto policajtov bol porušený, tak žiadny.
Napriek tomu prišli o zamestnanie a
boli prepustení. A teraz je tu skôr otázka, že kto zodpovedá za vytváranie
podmienok pre prácu policajtov? Nad
tým by sa malo zamyslieť najvyššie
vedenie rezortu, nad tým by sa mal
zamyslieť aj osobne pán minister a
trochu ináč sa pozrieť na prípad
Tušice. Dať si zanalyzovať, čo
konkrétne z hľadiska práce policajtov
bolo chybné, ako k tomu boli vedení a
aké normy platili a v podstate, čo sa od
predchádzajúceho obdobia zmenilo.
Samozrejme, navonok, vo verejnosti je
to úžasný úspech, pretože máme veľký
prípad väzieb, alebo väzobného riešenia v prípade rodinného násilia.
Správne z hľadiska postupu. Na druhej
strane je tu otázka, ako sa na riešení
problémov v rodinách zúčastňuje
širšie spektrum spoločnosti.
• Ide prakticky o otázky vzťahov a
súžitia policajného zboru pri výkone
náročných funkcií a obyvateľstva.
A samozrejme, medzinárodné
dopady ...
Ja to otočím ešte trochu ináč.
Samozrejme, aj tie medzinárodné
dopady tu sú, pretože tlak na vonkajšiu
hranicu je a bude, takže budeme
musieť jej krytie zabezpečiť. K tomu
len drobnú poznámku , že hranice
nedokážeme chrániť tabuľkami, ale
živými ľuďmi. Čiže musí dôjsť k naplneniu tých stavov, ktoré sú vyčlenené, k
vyškoleniu ľudí, a samozrejme, potom
sa aj tá činnosť skvalitní. A celkove k
práci policajného zboru -myslím si, že
treba nielen budovanie recepcií, ale
treba budovať aj reálne konkrétne podmienky pre prácu policajtov, pretože
policajt, ktorý je neustále v strese,
dosť ťažko plní úlohu pokojného reprezentanta ak je
momentálne rozbehaný
medzi štyrmi ďalšími úlohami. Čiže, policajt musí
mať na svoju prácu čas.
A na to, aby mal na ňu
čas, je potrebné,
aby nerobil
roboty zbytočné a
aby
mal v

práci podmienky pre vykonávanie
práce, za ktorú je platený.
• ...a, samozrejme, potrebuje
precízne zákony.
Samozrejme, to, aby nerobil robotu zbytočnú a zbytočne, to je otázka
legislatívy. Ale legislatívu zase nerobí
policajt. Policajt sa len pohybuje a realizuje svoje úlohy v rámci legislatívy,
ktorá tu existuje. A nechcem, aby to
vyznievalo ako nejaké večné výhovorky
polície na legislatívu, ale dajme si to aj
do vzťahu k spomínaným Tušiciam a k
tomu, kedy došlo k zmene tých podmienok aj ako je to aj z hľadiska postupu a zodpovednosti občanov - podá
oznámenie, stiahne oznámenie…Ako
mohol robiť policajt, ako bol v čase svojej práce pripravený, akú mal prax? A
môžeme ísť ďalej. A potom je to aj otázka toho, či boli postihnutí, lebo sa stala
chyba, ale aj či boli postihnutí tí hlavní
vinníci tej chyby. A nie to, že prepustíme toho radového policajta, ktorý
je v kontakte.
• Policajti žijú najaktívnejšie v
náročnom sociálnom organizme.
Neide o ľavicovosť, pravicovosť, podstatnou je otázka doslova kontaktného sociálneho povedomia ...
Ja si myslím jednu vec, že u nás
nejako pojmy ľavicovosť, pravicovosť
zaváňajú pojmom straníckosti. Také
niečo v policajnom zbore, medzi policajtmi nepozorujem a neplatí. To by
tak mohlo platiť medzi politicky
dosadenými policajtmi vo funkciách,
ktorí majú byť za čo vďační tým, ktorí
ich do funkcií dali. Tam by to tak mohlo
"zaváňať", ale inde nie. V radovom
výkone určite nie, tam je to vzťah
občan a policajt ako lepší alebo menej
vydarený služobník občana. Ale policajti si svoju funkciu v spoločnosti uvedomujú, problém je, či majú podmienky
na jej vykonávanie alebo či sú tými
ideálnymi pre vykonávanie takýchto
funkcií.
• Zločin sa uskutočňuje v určitých
všeobecných a sociálnych pomeroch, podmienkach.
Je súčasná situácia časom aktívneho boja proti zločinu alebo sa skôr
prehlbujú sociálne príčiny jestvujúcej
kriminality?
Vplyv na

rast trestnej činnosti majú aj sociálne
podmienky, ktoré sú v štáte. A teraz
poviem ešte jednu vec, ktorá teda nebude znieť dobre, ale je reálna a to že
vplyv na spokojnosť, výkon policajtov,
ale aj určité sklony k porušovaniu
zákonov majú tak isto aj sociálne podmienky policajtov. Myslíte si, že hliadkový policajt za 11,5 tis. Sk hrubého, a
to nehovorím o policajtovi začínajúcom, ale hovorím o priemernom plate
policajtov v tejto pozícií, je vo svojej
práci plne uspokojený z hľadiska
zabezpečenia rodiny a môže sa venovať iba výkonu práce, ktorý je doslovne
až po nasadenie života? Pretože on,
keď ide do práce, nikdy nevie, či sa z
nej ešte aj vráti a ak myslí na to, ako
má, resp. ako nemá, zabezpečenú rodinu, tak potom je to nie ľahká pozícia
toho policajta. A tú by si mal uvedomovať aj zamestnávateľ, pretože ja ho
dnes poznám v pozícii viac-menej
trestajúceho. .Ale teraz je otázka, čo z
hľadiska vytvárania podmienok? Je
realitou, že sme zaostali z hľadiska
miezd za vojakmi. My sme zaostali nielen za vojakmi, a nielen preto sa v tom
porovnávame, ale všeobecne sa - ako
policajti - prepadávame z hľadiska platov,. No a čo sme urobili v tomto
smere? Ministerstvo financií si povie,
že nedá na hodnostné, pán minister
sa "cukne" a skončili sme. Čiže už si
neuvedomujeme to, že sa to dotýka
policajtov na ulici? Alebo to nie je pre
nás podstatné? Potom sa čudujeme,
že armáda bez problémov plní úlohy v
prijímaní vojakov a polícia
má
dlhodobé problémy. Stačí si zanalyzovať postup a opatrenia MO SR v tomto
smere a je to jasné.
• Veľa závisí od dôslednosti odborov.
Myslím, že predovšetkým vďaka
dôslednosti ich práce sa podarilo
prekonať isté aspekty správania sa
dokonca riadiacich pracovníkov policajného zboru.
Ja by som povedal, že áno, aj tu
prešla polícia určitým vývojom.
Vývojom z pohľadu, povedal by som,
nepriateľského začiatku vo vzťahu k
odborom po reálnu spoluprácu, ktorá
je dnes.
Na druhej strane zo strany
odborov sme tiež prešli určitým vývojom. Nemôžme chcieť, čo je nerealizovateľné, hľadáme len reálnu
spravodlivosť v rámci možného, čiže v
rámci možností, rezortu. To, čo nám
ešte v rezorte chýba a
to je potrebné povedať
na rovinu, je reálny
kariérny postup.
Aby policajt začínal
síce dolu, každý
jeden - a nie že
máme niektorých,
ktorí
začínajú
niekde, ako by
som

povedal "zo stredu", alebo rovno v riadiacich funkciách - a postupoval na
základe v praxi dosahovaných výsledkov. Potom sa aj problémy, ktoré ešte
máme dnes s časťou policajtov, podarí
napraviť. Toto tu zatiaľ stále nefunguje
a príkladom je, ako sú vyberaní policajti do niektorých funkcií. Teraz sme
robili veľkú reorganizáciu. Tak sa dá na
to pozrieť, že dobre, toto sú ľudia, čo
dosahovali dlhodobo najlepšie výsledky vo výkone, boli vynikajúci v riadiacich funkciách a na základe tých vynikajúcich výsledkov v nižších riadiacich
funkciách prešli do vyšších riadiacich
funkcií. To by zatlieskal každý policajt,
pretože si myslím, že mať dobrého
nadriadeného, ktorý pozná prácu
podriadených, ktorých riadi, je základ
pre dobrú klímu na pracovisku, aj pre
úspechy. A na druhej strane je to aj
základný bod na to, aby sa vyrovnal s
lajdákmi a pochlebovačmi, ktorí neodvádzajú zodpovedajúce výkony v práci.
Ale takýto postup tu zatiaľ nie je. A ja
sa len pýtam, kedy už bude? Lebo
papierovo sme sa už na tom s pánom
ministrom zhodli, len reálna prax ešte
nenašla odozvu.
• Existuje sila pozitívneho príkladu ,policajti, ktorí majú konkrétne
výsledky či vedecké, odborné alebo
aj športové. Sú medzi policajtmi
osobnosti, ktoré možno uviesť ako
konkrétny
pozitívny
príklad?
Nepresmerovať vnímanie polície aj
týmto smerom?
Možno, že je nešťastím policajného zboru, že sa nemôžme chváliť
ako iné profesie svojimi úspechmi,
pretože by sme v podstate do určitej
miery aj ohrozovali nositeľov týchto
úspechov. Ale na druhej strane vždy
treba reálne porovnať: pozrite sa,
koľko máte prípadov trestných činov a
výsledky v objasňovaní - až po vraždy.
Je pomerne v rýchlom slede a nie je to
vždy tak, že manžel zavraždil
manželku - jediný podozrivý, jediný vinník, a ešte sa aj priznal. Sú to aj ďaleko
zložitejšie prípady a polícia je úspešná.
Úspešnosť sa rozmazáva trochu na
tom, že po úspechu polície je ešte dlhá
cesta k tomu, kým nastane
spravodlivosť,
kým
nastane
spravodlivý trest pre dotyčného
páchateľa. A to si niekedy občan
neuvedomuje, že za túto oblasť už polícia nemôže. Nemôže za prácu sudcov,
nemôže za prácu, ktorá je v oblasti legislatívy, že zákony nie sú vždy v
prospech občana, ktorý ich dodržuje,
ale dá sa povedať, že občas vytvárajú
celkom dobré priestory pre páchateľov
trestných činov.
• Skôr teda odporúčate zdôrazňovať
korektný, seriózny odborný výkon.
Pokiaľ by ste ale mali porovnávať v
medzinárodnom kontexte?
Keby sme porovnávali políciu
medzinárodne, (môžem si to dovoliť aj
z titulu toho, že som členom vedenia
odborovej centrály EuroCopu, takže
poznám prácu, výsledky práce aj iných
policajných zborov) nie sme horší. Aj
keď pracovné podmienky máme
horšie. To znamená, že výsledky sa
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dosahujú vyšším nasadením policajtov. Takže tam sa nemáme za čo
hanbiť a na tomto úseku môžem byť
spokojný. Kde je to už horšie, hovorím,
je to ocenenie policajta a tiež jeho pracovné podmienky. Ale to je taká pesnička - na dlhšiu dobu.
• Policajt by mal byť ten, kto
pomáha v krajnej núdzi. Čo ešte
podľa vás treba ako podobný príklad
alebo blok problémov zreflektovať?
Povedal by som, že ide na nás
dosť ťažký rok, pretože od 1. januára
2004 sa realizuje veľká reorganizácia
v rámci PZ, ktorá so sebou nesie kopu
politických prísľubov o tom, ako sa
zlepší fungovanie polície, ale každá
takáto veľká reorganizácia so sebou
nesie veľké presýpanie síl a prostriedkov a vždy je tam ten určitý počiatočný
problém na štarte…Chcel by som len
vyjadriť presvedčenie, že sa nám
podarí všetky pasce vyplývajúce z týchto zmien prekonať, že sa činnosť policajného zboru naštartuje a že to bude
k vyššej spokojnosti občana.
Ja si myslím, že reorganizácia,
okrem toho, že občanom sme sľúbili
viac ako vieme splniť, nesie so sebou
jednu pozitívnu vec. To pozitívum je v
tom, že bude lepšia komunikácia
medzi zložkami vyšetrovania a operatívy, že tam bude jeden zodpovedný
funkcionár, a že to nebude ako diskusia kto čo zavinil, ale bude to diskusia
o tom, ako to urobiť, aby to bolo dobré.
A to si myslím že je tá základná zmena
v systéme práce polície v prospech
občana. Ak si niekto robí ilúzie ešte o
tom, že koľko pribudne policajtov na

Posledná
rozlúčka1
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Aj preto môžem povedať, že náhly odchod
nášho priateľa, kolegu Janka Šeboka je
obrovskou stratou nielen pre jeho rodinu,
náš odborový zväz, ale aj pre policajný zbor
a celú spoločnosť.
Je iba veľmi málo ľudí, ktorí dokážu
ochranu práva a spravodlivosti postaviť
vysoko nad osobné záujmy a stáť za nimi aj
za cenu útokov a tlakov na vlastnú osobu.
Janko Šebok to v praktickom živote
dokázal a dôkazom toho je aj priebeh jeho
služobnej kariéry, ktorý nebol iba cestou
nahor, napriek vzornému výkonu policajnej
služby. Obdivoval som ho za jeho schopnosť
zvládnuť a zladiť policajnú službu, štúdium
popri zamestnaní, odborársku činnosť a
starostlivosť o rodinu. Napriek tejto vysokej
zaťaženosti som nikdy z jeho strany
nepočul, že sa niečo nedá. V tichu som sa
osobne tešil, že mu už po skončení štúdia
ubudne trochu záťaže, že jeho služobné
postavenie konečne začína zodpovedať
jeho schopnostiam a dúfal som, že nám
pomôže aj na čele Krajskej rady
odborového zväzu polície.
Namiesto toho nás všetkých stretla táto
chvíľa a my sa musíme rozlúčiť s výnimočným človekom, výnimočne čestným,
rovným, spravodlivým, výnimočne obetavým.
Chcem využiť túto poslednú príležitosť a
verejne sa mu poďakovať za všetko čo vo
svojom krátkom, ale mimoriadne intenzívnom živote urobil v prospech
spravodlivosti a ľudí v tejto dobe.
Skláňam sa v hlbokej úcte.
Miroslav Litva
predseda OZP v SR
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ulici, tak ako tvrdí, ja som v tomto
smere skeptik a osobne si myslím, že
prakticky nik. Je však predpoklad, že
lepšia organizácia práce by tu mohla
byť a tá by sa časom mala prejaviť.
Aj keď organizačná zmena nie je
celkom v duchu predstáv odborov - my
sme mali predstavu o väčšom zemetrasení - na druhej strane nemáme
predstavu, že organizačné zmeny
budú každý rok, dva roky alebo každé
štyri roky. Nemali by byť vôbec spojené
so zmenou politického vedenia. Tu by
malo dôjsť k takej stabilite, aby organizačná štruktúra fungovala aspoň 1020 rokov bez zmeny. Možno niekto
povie, že sa to nedá. Ja tvrdím na základe svojej skúsenosti, že sa to dá, len
v polícii sa nesmú prejavovať pri týchto
reorganizáciách politické vplyvy. O
tom, ako bude vyzerať usporiadanie
polície, nemôže rozhodovať koaličná
rada alebo politický orgán, ale o tom
musia rozhodovať odborníci z polície.
• Máte svoje vysoké školstvo, ktoré
samozrejme odchováva odborníkov,
učí základom, vysoko kvalifikovaným
úkonom a má aj širší kontext. Ale čo
veda a výskum v kontexte kriminality
ako takej. Má rezort svoje výskumné
ústavy atď.?
Rezort nemá svoj výskumný ústav
v tomto ponímaní, ale máme
Akadémiu policajného zboru, kde z
hľadiska práce vysokoškolských
pedagógov je určitou súčasťou ich
náplne aj výskumná činnosť.
Akadémia PZ je už pomerne úzko prepojená na obdobné inštitúcie krajín
EÚ, čiže poznatky sa čerpajú aj z tejto
oblasti, no a samozrejme obdobne je
to
z
hľadiska
prepojenia
Kriminalistického a expertízneho
ústavu na obdobné pracoviská v
zahraničí. Činnosť je spojená aj s
vlastnou výskumnou činnosťou, ktorá
mnohokrát je motivovaná skôr tým,
že, nemáme peniaze na to, aby sme
len prenášali priamo metodiky zo
zahraničia. Musíme hľadať svoje
vlastné a dovolím si tvrdiť, že napriek
tomu, že to vychádza z núdze, je to
mnohokrát cesta, kde naši pracovníci
prejavujú svoje schopnosti a tie
výsledky sú veľmi dobré.

• Bez snahy narúšať alebo oslabovať
autoritu politických strán, nemali by
zamerať vzdelanostným, intelektuálnym smerom?. Aby hlbšie, doslova
vedne, kodifikovali svoje programy,
ktoré sa týkajú boja proti kriminalite,
podmienok práce polície...
Ja by som povedal, že mne nepripadá úloha a oprávnenie diktovať, čo
by politické strany mali robiť, ale osobne si myslím, že ich poslanie je vo
vytváraní
vhodnej
legislatívy.
Legislatívy, ktorá bude vytvárať podmienky pre nízku úroveň trestnej činnosti, aby si každý ctil a vážil zákony,
aby boli realizovateľné a vymožiteľné.
Aby zákony neboli ako trhacie
kalendáre, ktoré sa novelizujú každý
rok, niektoré aj častejšie. Toto je to,
kde je ťažisko práce politických strán,
čiže to hlavné smerovanie. Je tam
potom samozrejme otázka vytvárania
vhodných podmienok, včítane, dá sa
povedať, správnej deľby štátneho
rozpočtu, aby nasmerovanie prostriedkov, ktoré štát má, spelo zase k tomu,
čo je spoločenským prínosom. Tam by
som videl to ťažisko a tá práca v
pôsobnosti, dajme tomu, okresného
alebo krajského riaditeľstva PZ, alebo
vôbec ako, vo vnútri polície, to nie je
práca politická, to je práca odborná. Tú
by mali prenechať policajtom a neovplyvňovať.
• V porovnaní s ostatnými odborovými zväzmi má OZP v SR vzhľadom na
svojich členov špecifické postavenie.
V súčasnej spoločenskej situácii,
keď rastie nespokojnosť občanov chystá OZP v SR nejaké protestné
akcie alebo niečo podobné?
Poviem takto, že ja nie som
stúpencom nejakých revolúcií v tomto
smere. Som stúpencom vyjednávania,
hľadania dobrých kompromisov. Ale
na hľadanie dobrých kompromisov
musí byť komunikácia. Pokiaľ táto
komunikácia nie je, pokiaľ je to také
"veď si povedzte, čo chcete, ja si aj tak
urobím, čo chcem", tak to môže fungovať len za cenu toho, že odbory sú
hluché, slepé a slabé. Alebo za cenu
toho, že teda ide to potiaľto, a potom
sa povie "a teraz dosť, lebo už sme
príliš pri stene". A to je aj predpoklad

toho, ako fungujú odbory v PZ, že sa
snažíme
komunikovať.
Komunikujeme, aj keď aj tá naša
komunikácia má občas skraty a tie
skraty sú momentálne v dvoch oblastiach. Jednak je to komunikácia v
oblasti personálnych otázok a určitej
spravodlivosti v tomto smere. Otázka,
ktorá bola spomínaná, je kariérny
postup. Tu je jeden bod, kde sa celkom
dobre nerozumieme a druhý je z
hľadiska kolektívneho vyjednávania.
Predložili sme návrh na kolektívne
vyjednávanie v októbri minulého roku
a zamestnávateľ sa ešte stále chystá
na reakciu a je začiatok januára. Kedy
budeme vyjednávať o podmienkach
na rok 2004? Nastane nejaká
zázračná zmena, že sa behom krátkej
doby, v januári, dohodneme? Teraz je
tu otázka, že dobre, tak obidve strany,
aj pán minister, aj vedenie odborového
zväzu, prejavili spoločný záujem, aby
kolektívna zmluva bola čo najskôr uzavretá. Ale niečo tu škrípe. Čiže každý
na svojej strane by sme si mali urobiť
poriadok. Ja si ho zatiaľ v prístupe a v
politike odborového zväzu urobiť
dokážem. Ale teraz je otázka, aby si ho
dokázal aj pán minister po linke
zamestnávateľskej časti, pretože tam
nám to viazne. Radi by sme už na tú
tému mali kolektívnu zmluvu uzavretú.
Zatiaľ to tak nie je, no tak máme čo
naprávať aj v roku 2004.
• Odbory majú právo namietať, nie
iba protestovať. Existuje balík problémov
mediálnej
politiky
nepovažujú odbory za vhodné dať do
optimálnej roviny polohu mediálnej
politiky rezortu? Nefunguje v tejto
oblasti určitý mechanizmus hviezdnej psychológie?
Vy asi ste niečo počuli o názoroch
odborov, lebo v tomto smere poukazujeme a kritizujeme vedenie rezortu za
mediálnu politiku už dlhodobo. To nie
je otázka tohto ministra, alebo tohoto
obdobia, to je otázka od roku 1990. Že
málo prezentujeme pozitívnu časť
práce rezortu, ale dá sa povedať, že
väčšinou sa každý minister snaží predháňať pred spoločnosťou tým, koľkých
policajtov potrestal, koľkých prepustil.
No a keď ho veľmi kritizujeme, tak

povie aj koľkých odmenil. Ale už
keď by sme došli na tú konkrétnejšiu
stránku veci, tak tá prezentácia pozitívnej práce tu nie je a aj to, čo vidím
v dnešnej dobe - pozrite sa na to, ako
reagujú médiá, lebo ja vidím, sú tu rezervy aj trochu na strane médií - dnes
ak si pozriete prehľad tlače, ak si preštudujete buď to, čo vychádza v elektronických médiách, alebo aj v
papierovej forme, tak je tam pán minister, pán Ažaltovič a možno nejaký
hovorca a dosť. To sú jediní dvaja tvorcovia a predavači práce policajného
zboru. To sa mi vidí, že je to príliš
trochu úzko zaseknuté. Možnože to
nechápem správne z hľadiska prezentácie výsledkov práce politika informuje, čo v zverenom rezorte dosiahol, ale
mám taký pocit, že prezentáciou
kokrétných výsledkov policajnej práce
sa vytvára priestor pre ich spolitizovanie. V podstate mne skôr vyhovuje
taký spôsob, že sa starám o to, aby mi
všetko fungovalo a moji ľudia nech
prezentujú svoju robotu.
• Môžu médiá napríklad priamo
komunikovať s vyšetrovateľom?
Môžu, prečo by nemohli. Otázka
je, aký je reálny priestor. Mám iný
názor na vec, napriek tomu, čo sa v
tejto oblasti hlása. Ja mám názor na
hovorcov jasný. V policajnom zbore
nikdy nie je toľko voľných miest, aby
sme mohli vytvárať niektoré funkcie,
nechcem povedať zbytočné, ale ktoré
nie sú nevyhnutné. A potom si
povedzme ešte jednu vec: sú riaditelia
jednotlivých zložiek na takej úrovni, že
nedokážu povedať päť súvislých viet,
že nevedia, o čom je práca ich podriadených zložiek? Tak by nemali byť riaditeľmi. Ale ja verím, že tá skutočnosť
nie je taká a pýtam sa potom, prečo
potrebujú hovorcov?
• Pokiaľ ide o vstup do EÚ - majú
policajti dostatok inštruktívnych
alebo edukačných materiálov, ktoré
by ich pripravili napr. na rozdiely,
ktoré nastanú po vstupe do EÚ? A sú
tam nejaké výraznejšie diferencie?
Myslím si, že policajti sa riadia
služobnými predpismi, ktoré v tomto
smere platia.
POKRAČOVANIE NA STRANE
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PÓLISTI ŠKP KOŠICE SA ZASKVELI
Dňa 8.decembra 2003 sa v Štátnom divadle v Košiciach prvý raz uskutočnilo odovzdávanie verejných ocenení Košického samosprávneho
kraja. Tieto ocenenia budú udeľované
každoročne významným osobnostiam
a kolektívom za osobitný prínos pre
rozvoj Košického samosprávneho
kraja (KSK) za vynikajúce činy a
výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach života. Pozvanie predsedu KSK
Rudolfa Bauera prijali okrem ocenených aj poslanci NR SR a poslanci
regionálneho zastupiteľstva, predseda
Ústavného súdu Ján Mazák, primátor
mesta Košice Zdenko Trebuľa a ďalší
hostia.
Za výsledky dosiahnuté v športovej činnosti bola Cena Košického
samosprávneho kraja udelená Športovému klubu polície Košice - oddielu
vodného póla. Z rúk predsedu KSK ju
prebral prezident ŠKP a predseda
oddielu vodného póla Košice Ing.
Viliam Illes. Pri oceňovaní boli prítom-

ní aj riaditeľ KR PZ v Košiciach plk.
JUDr. Štefan Jakabovič a dlhoročný
predseda ŠKP Košice a súčasný

aj Slovenskej republiky v rôznych
mládežníckych kategóriách. Jeho
úspechy radia vodné pólo medzi

sekretár UNITOP-u Ing. Ján Kuko.
Počas 40 rokov pôsobenia klub
získal ako úspešný reprezentant z
košického regiónu 29 titulov majstra
Československej a po osamostatnení

najúspešnejšie športy v Košiciach. Od
roku 1990, kedy vznikla ženská zložka
klubu, aj pólistky prispeli do
medailovej kolekcie ziskom dvoch titulov na majstrovstvách Českoslovens-

ka a piatimi titulmi majsteriek
Slovenska. Vďaka pólistom sú Košice
známe organizovaním každoročne
kvalitne obsadených turnajov
dospelých, dorastencov i
žiakov, čo dnes nemá na
Slovensku obdobu. Za 40
rokov vyrástlo v klube
niekoľko desiatok reprezentantov - účastníkov majstrovstiev sveta a Európy a v
posledných rokoch aj olympionikov. V tomto družstve
vyrástli aj víťazi významnej
európskej klubovej súťaže
Európskeho pohára majstrov
- Vidumanský, Poláčik, Nagy.
Cenu Košického samosprávneho kraja predstavuje
medaila a jej súčasťou je listina a finančná odmena. Srdečne
blahoželáme.
kpt. Mgr. Katarína Strambová
KR PZ v Košiciach
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Nový prístup polície v globálnom boji s terorizmom
POKRAČOVANIE ZO STRANY

Nástroje teroristov
Popri financovaní bankami a niektorými
režimami získavajú dodatkové financie
zo sféry organizovaného zločinu:
obchod s drogami, alkoholom, pašovaným tovarom, bielym mäsom, z prostitúcie, pornografie, prevádzačstva a
falšovania dokladov. I toto považujú za
príspevok k rozkladu nemoslimskej civilizácie. Infiltrujú a snažia sa ovládnuť
organizovaný zločin a tiež niektoré problémové či etnické skupiny. Po rozpade
bývalého ZSSR sa stratili nielen zbrane
a materiály ale aj tajné technológie a
zbrojní špecialisti.
Pritom náklady na použité útočné
prostriedky sú aj tak enormne nízke v
relácii s obrovskými škodami, ktoré spôsobia. Globálne médiá svojimi senzáciechtivým informovaním verejnosti sa
stávajú ďalším nástrojom teroristov tým,
že prispievajú k šíreniu strachu a paniky
a napomáhajú im v snahe o traumatizáciu a destabilizáciu spoločnosti.
Protiteroristické nástroje
Účastníci konferencie sa zhodli v
názore, že žiadna križiacka výprava
problém nového terorizmu nevyrieši.
Východiskom je celosvetové úsilie s
využitím všetkých prostriedkov. Za
pokrokom v medzinárodnej spolupráci
špeciálnych orgánov zaostávajú opatrenia na vnútroštátnej a najmä lokálnej
úrovni.
Úspechy britskej, španielskej a talianskej polície sa opierajú o efektívnosť
podpory miestnych orgánov verejnej
správy a predovšetkým obyvateľstva.
Informované
a
presvedčené
obyvateľstvo o nutnosti participácie
na protiteroristických opatreniach
menej podlieha aj panike a dokáže
racionálnejšie reagovať.
Ofenzívne protiteroristické nástroje využívajú prevažne špeciálne protiteroristické útvary. Miestne policajné
sily sa v rámci systému Community
Policing spolu s lokálnou verejnou
správou zameriavajú najmä na preventívne pôsobenie:
• zvyšovanie vnímavosti spoločnosti na

potenciálnu prítomnosť teroristov,
• systematickou vyhľadávacou činnosťou sťažovať teroristom pôsobnosť,
t.j.
• získavať a vyhodnocovať informácie o
podozrivých skupinách a ich aktivitách
• monitorovať ich kontakty na organizovaný zločin, migračné prúdy, asociálov
...
• zvýšiť obozretnosť pri udeľovaní štátneho občianstva, vydávania podnikateľských oprávnení (sťažovať
vytváranie personálnej a ekonomickej
základne)
• sťažovať dostupnosť k objektom
potenciálneho útoku (zábrany vjazdu
vozidiel, kontrola a evidencia pohybu
osôb, najmä pri zdrojoch možnej hromadnej kontaminácie požívatín, liečiv,
vody a pod.
• nepripúšťať zneužívanie ľudských
práv na zastieranie podozrivých aktivít.
Aj
keď
útoky
bývajú
nevyspytateľné, pri nestrategických
objektoch
smerujú proti
symbolom
amerikanizmu
alebo judaizmu

• s lepšou identifikáciou lokálnych rizík,
podozrivých osôb, ich prepojení,
• s účinnejšími opatreniami, zlepšením
krízového manažmentu a súčinnosti

Belgický štátny minister a bývalý generálny tajomník NATO Willy
Claes upozornil na vznik kvalitatívne novej situácie po páde komunizmu, keď sa začali formovať štruktúry medzinárodného terorizmu, po
11. septembri 2001 označovaného aj ako nový terorizmus.
Podmienky úspechu
V štátoch EÚ na lokálnej úrovni
nevytvárajú žiadne nové protiteroristické policajné orgány, avšak prehodnocuje sa ich pôsobnosť v smere adresnej zodpovednosti terajších útvarov a
súčinnosti s partnerskými orgánmi verejnej správy a obyvateľstvom.
Pregnantne sa definujú úlohy a postupy
ako synergizovať a koncentrovať sily v
rámci decentralizovanej verejnej
správy.
Napr. posledné úspechy polície v
Severnom Írsku sú spojené
• so zlepšením práce s komunitami, ich
akceptáciou ochranných oparení, pozitívnym ovplyvnením verejnej mienky v
prospech spolupráce s políciou,

polície s orgánmi zdravotníctva,
hasičov, CO a iných orgánov verejnej
správy a najmä obyvateľstva.

podporu verejnosti v prospech prijatých
opatrení i tam, kde sa obyvatelia necítia
ohrození a inak by obmedzujúce opatrenia prijímali s nevôľou. Pritom popri
cieľavedomosti sa snažia o maximálnu
zdržanlivosť a vyhýbanie sa kampaňovitosti. Bránia aj démonizovaniu islamu, v
snahe nevháňať jeho prívržencov do
náručia teroristov, nerobiť z nich
martýrov, ale prispievať k ich integrácii
do spoločnosti a tak redukovať teroristickú základňu.
Polícia niekedy musí prekonávať
rezortizmus i bariéry medzi štátnou
správou a samosprávou. Účinnosť protiteroristických opatrení primárne závisí
od súčinnosti a koordinovanosti miestnych autorít pri monitoringu, získavaní a
vyhodnocovaní poznatkov, flexibility
plánov, ich materiálneho a ľudského
zabezpečenia, súčinnosti so špeciálnymi útvarmi a vo vytváraní proaktívnych
postojov obyvateľstva. Motorom toho
všetkého sú práve policajné sily.
Po začlenení sa našej republiky do
EÚ, pri uvoľnení pohybu osôb stúpne
náročnosť policajnej práce u nás aj v
tejto oblasti. Stihneme sa

• Nový terorizmus si vyžaduje nový prístup
• Teroristické siete často riadia ľudia s
exkluzívnym vzdelaním získaným v USA či Európe,
znalí zraniteľných miest západnej civilizácie
• Nutnosť celosvetového úsilia s využitím všetkých
prostriedkov
• Príčiny úspechov polície v Severnom Írsku
• Nezastupiteľná úloha polície
Koordinačná rola polície
V EÚ sa polícia s podporou verejnej
správy a lokálnych médií snaží získavať

dostatočne na túto situáciu pripraviť
včas?
pplk. Ing. Alexander Thurzo, CSc.

Prehľad interných predpisov vydaných
v decembri 2003
Rozkazy ministra vnútra SR

PREJAVIŤ ÚCTU
Okresné riaditeľstvo PZ v
Spišskej Novej Vsi spracovalo na
svoje podmienky v mesiaci február
projekt na realizáciu cieľov úcty k
starším.
Súčasťou projektu je aj
starostlivosť o našich bývalých
spolupracovníkov - policajtov dôchodcov. ZO OZP pri OR PZ v
Spišskej Novej Vsi v spolupráci s OR
PZ, Centra voľného času v Spišskej
Novej Vsi pripravila a aj uskutočnila
11. decembra minulého roku
popoludní v budove OR PZ pre
dôchodcov posedenie pri čaji. Úctu
dôchodcom prejavil vo svojom
príhovore aj riaditeľ OR PZ plk.
Vladislav Chroust. Poprial im veľa
zdravia, šťastia v kruhu najbližších.
Ako bývalých kolegov policajtov ich
informoval aj o transformácii PZ,
výslednosti OR PZ, štatistických ukazovateľoch. Pri čaji s rumom bola
dobrá nálada, keď ľahko vznikol
spontánny dialóg bývalých policajtov
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(Francúzsko, Nemecko, Turecko). Ide
síce o bezohľadné vraždenie nevinných,
ale so snahou o protiamerické či
protižidovské vyznenie útoku.

so súčasnými. Našiel sa čas i na
spomienky dôchodcov na ich činnú
službu i na výmenu názorov.
príjemným spestrením slávnostného podujatia bol i kultúrny program
CVČ. Deti našim dôchodcom
zaspievali, zatancovali čím dotvorili
predvianočnú náladu a pohodu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na tomto dôstojnom a
úspešnom podujatí.
Policajti OR PZ v Spišskej Novej
Vsi sa s dôchodcami budú stretávať
aj v budúcnosti. Podobnými akciami
im chceme spestriť jeseň života a
urobíme všetko pre to, aby naši kolegovia pociťovali našu úctu a cítili sa
medzi nami a v spoločnosti ako celku
dobre.
V minulom roku sme stretnutia s
dôchodcami uskutočnili v marci aj
júni.
Kpt. Ing. Stanislav Blaščák
OR PZ Spišská Nová Ves

č. 154 o zriadení komisie na uskutočnenie výberového konania pre
obsadenie funkcií starší referent špecialista - skupiny pre styk s verejnosťou
č. 155 o zrušení a zmene stupňov
utajenia utajovaných skutočností
spracovaných u Ministerstva vnútra
SR a Policajného zboru a ich predchodcov
č. 159 o zaradení služobných cestných vozidiel úradu civilnej ochrany
MV SR do nedotknuteľných zásob na
rok 2004
č. 161 o úlohách v oblasti služobnej
prípravy príslušníkov a príslušníčok
PZ na rok 2004
č. 162 o zrušení niektorých interných
aktov riadenia ministra vnútra SR
č. 163 o vydaní Plánu hlavných úloh
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2004
č. 164 o zriadení špecializovaného
tímu
č. 165 o zriadení pracovnej komisie
na posúdenie organizačných štruktúr
ekonomických
odborov
na
Ministerstve vnútra SR
č. 166 ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz ministra vnútra SR č.

117/2003 o zriadení užšej pracovnej
komisie na dopracovanie špecifikácií
pre verejné obstarávanie systému fyzickej a technickej ochrany štátnej
hranice Slovenskej republiky s
Ukrajinou
č. 167 o ukončení činnosti úradu civilnej ochrany MV SR ako samostatnej
rozpočtovej organizácie a o prechode
správy majetku, práv a záväzkov z
rozpočtovej organizácie úrad civilnej
ochrany MV SR na rozpočtovú organizáciu MV SR

Nariadenia ministra vnútra SR
č. 56 o potápačskej činnosti v
Hasičskom a záchrannom zbore
č. 57 o informačnom systéme
Centrálna evidencia odcudzených
alebo nájdených umeleckých diel a
starožitností - v znení NMV
č.68/2003
č. 58 o vydaní vzorového organizačného
poriadku
okresného
riaditeľstva PZ
č. 59 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov PZ, prikazovaní
služby nad základný čas služby v
týždni, v deň nepretržitého odpočinku
v týždni a vo sviatok a nariaďovaní

služobnej pohotovosti príslušníkom
PZ - v znení NMV č.73/2003
č. 60
o vymedzení príslušnosti a
súčinnosti útvarov PZ pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a
dokumentovaní trestných činov,
zisťovaní ich páchateľov, vo
vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní,
o výjazdových skupinách a špecializovaných tímoch
č. 61 o postupe v trestnom konaní
č. 62 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo veciach služobného
pomeru v štátnej službe príslušníkov
PZ (personálna pôsobnosť)
č. 63 o rozsahu disciplinárnej právomoci nadriadených (disciplinárna
právomoc)
č. 64 o registratúrnom poriadku
č. 65 o vyraďovaní registratúrnych
záznamov
č. 66 "D" ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie ministra vnútra SR č.
3/2001 o hospodárení a kontrole
používania osobitných finančných
prostriedkov v znení nariadenia ministra vnútra SR č. 35/2001
č. 67 "V" ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie ministra
vnútra SR
č.17/2003 o blokovaní osôb, vozidiel
a vecí na hraničných priechodoch
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AD. SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
Rada by som reagovala na
článok uverejnený v polícii č. 12/2003
o projekte "Správaj sa normálne" a
podelila sa s vami o svoje skúsenosti s
týmto projektom z pohľadu psychológa. Pracovala som v Pedagogicko-psychologickej poradni v Pezinku aj v
čase, keď na vybraných školách tohto
okresu prebiehal veľmi zaujímavý projekt "Správaj sa normálne".
Ešte pred tým ako sme na poradni počuli o tomto projekte, sme si
začali všímať veľmi zaujímavú skutočnosť - od istého času výrazne klesol
počet detí s výchovnými problémami,
ktoré nám učitelia posielali z niektorých základných škôl. "Záhada" sa
vysvetlila, keď sme sa dozvedeli, že
tieto školy majú svojich "vlastných"
policajtov. S niektorými z nich sme
mali možnosť sa stretnúť na
niekoľkých seminároch organizovaných CVaPP (Centrom výchovnej a
psychologickej prevencie) v Pezinku.
Boli to ľudia, ktorí túto prácu vykonávali s veľkým nadšením, mali poz-

itívny vzťah k deťom, a často sa im
venovali aj vo svojom voľnom čase.
Chcela by som sa trošku zamyslieť
nad pozitívami tohto projektu. Ako
bolo spomenuté aj v článku v minulom čísle Polície, projekt plní informačnú, ale najmä preventívnu
funkciu (nielen v tom zmysle ako sa
nestať obeťou trestného činu, ale aj
v zmysle predchádzania výchovných
problémov u detí - agresívne správanie, drobné krádeže, klamstvo,
šikanovanie, záškoláctvo, vandalizmus apod.).
Vo veku 11-12 rokov sa u detí
začína naplno rozvíjať kritické myslenie a v morálnom vývine osobnosti je
to vek, kedy sa internalizujú (zvnútorňujú) vonkajšie normy správania a
morálne zásady. Je to preto ideálny
vek, kedy sú deti pripravené diskutovať na rôzne témy, schopné
racionálne aj emocionálne pochopiť
dôsledky rôznych prejavov správania a
sú mimoriadne formovateľné vonkajšími vplyvmi (v ideálnom prípade poz-

itívnymi). Veľmi teda závisí od prostredia, v ktorom deti vyrastajú a vzorov
správania, ktoré vo svojom okolí
pozorujú.
V našich základných školách
prevažujú ženy - učiteľky, učitelia sú
skôr výnimkou, mužský model správania a riešenia problémov si teda naši
žiaci na školách veľmi neodpozorujú.
Tento fakt získava na dôležitosti, keď
si uvedomíme, že z poradenskej praxe
vyplýva, že výchovné problémy mávajú veľmi často deti z neúplných
rodín, kde chýba otec, mužská
autorita, mužský vzor. Bohužiaľ stále
častejšie sa stretávame aj s otcami,
ktorí sú síce v rodine fyzicky prítomní,
ale na výchove detí sa veľmi
nezúčastňujú. Keď si s ohľadom na
tieto skutočnosti predstavíme, že na
školu príde muž, predstaviteľ zákona,
policajt, v očiach detí často hrdina,
ktorý sa im venuje, diskutuje s nimi,
predvádza im množstvo zaujímavých
vecí (zbrane, policajných psov, simulovaný policajný zásah apod.), nie je

Prehľad interných predpisov vydaných
v decembri 2003
č. 68 ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra SR č.57/2003 o informačnom systéme Centrálna evidencia odcudzených alebo nájdených
umeleckých diel a starožitností
č. 69 ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra SR č.29/1998 o
využívaní a správe informačného systému Centrálna evidencia zaistených,
vydaných, odňatých a nájdených
motorových vozidiel, identifikovaných
a vrátených motorových vozidiel a o
doplnení nariadenia mi-nistra vnútra
SSRč.2/1996 o pos-kytovaní hesiel
na telefonické zisťovanie údajov v
informačných systémoch a evidenciách MV SR a PZ v znení neskorších
predpisov
č. 70 o dislokácii, typizácii a územnej
pôsobnosti základných útvarov PZ
č. 71 o vydaní vzorového organizačného
poriadku
krajského
riaditeľstva PZ
č. 72 ktorým sa dopĺňa nariadenie
ministra vnútra SR č.92/1998 o zavedení služobnej rovnošaty 98 a jej
súčastí na výkon štátnej služby príslušníkov PZ v znení neskorších predpisov
č. 73 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra SR
č.59/2003 o vybraných platových
náležitostiach príslušníkov PZ, prikazovaní služby nad základný čas služby
v týždni, v deň nepretržitého
odpočinku v týždni a vo sviatok a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom PZ
č.74 "D" ktorým sa mení nariadenie
ministra vnútra SR č.1/2001 o činnosti útvarov PZ vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí v znení nariadenia ministra vnútra SR č.74/2002
č. 75 "D" ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie ministra vnútra SR
č.56/2002 o vyžadovaní, využívaní a
vykonávaní sledovania osôb a vecí
č. 76 "D" o prevádzke informačného

systému POLYGON

Rozkazy prezidenta PZ
č. 69 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 17/2001
o zriadení poradensko informačných
centier Policajného zboru
č. 70 ktorým sa zriaďuje komisia
prezidenta Policajného zboru na
posudzovanie žiadostí o prideľovanie
rekreačných poukazov
č.71 o zrušení niektorých špecializovaných tímov
č.72 o sústreďovaní informácií o činnosti útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru
č.73 Ročný plán Prezídia Policajného
zboru na rok 2004

Nariadenia prezidenta PZ
č.12 o postupe služby kriminálnej
polície na úseku boja proti motocyklovým gangom
č.13 o postupe služby kriminálnej
polície pri eliminácii trestnej činnosti
proti životnému prostrediu
č.14 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 2/2002 o postupe pri
využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti Policajného zboru v znení
neskorších predpisov
č.15 ktorým sa mení nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 6/1994,
ktorým sa upravuje používanie
splnomocnenia
príslušníkmi
Policajného zboru pri plnení zvláštnych úloh Policajného zboru v znení
neskorších predpisov
č.16 o vedení administratívnej
pomôcky na niektorých útvaroch
Policajného zboru služby justičnej
polície, služby kriminálnej polície a
služby finančnej polície Policajného
zboru o obmedzení osobnej slobody
osôb

č.17 o činnosti základných útvarov
služby poriadkovej polície Policajného
zboru
č.18 o postupe pri evidovaní a manipulácii s vyšetrovacími spismi
č.19 ktorým sa vydáva Dočasný organizačný poriadok Prezídia Policajného
zboru
č.20 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 21/1997, ktorým sa upravuje
jednotný
postup
útvarov
Policajného zboru pri vyhodnocovaní
a odhaľovaní závažných trestných
činov krádeží vlámaním a zisťovaní
ich páchateľov
č.21 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 10/2002 o činnosti útvarov
Policajného zboru a príslušníkov
Policajného zboru pri vykonávaní
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o
dopravných nehodách a dopravnoinžinierskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých interných predpisov v znení nariadenia prezidenta
Policajného zboru č. 8/2003
č.22 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 1/2000 o jednotnom postupe
útvarov Policajného zboru proti trestnej činnosti na úseku motorových
vozidiel
č.23 o eliminácii trestnej činnosti na
úseku detskej pornografie zverejňovanej na internete
č.24 ktorým sa upravuje postup
útvarov Policajného zboru na úseku
trestnej činnosti mládeže
a
trestnej činnosti páchanej na mládeži
č.25 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 17/2002 o postupe vo veciach vstupu a pobytu cudzincov na
území Slovenskej republiky v znení
nariadenia prezidenta Policajného
zboru č. 9/2003

ťažké uveriť, že úspech takéhoto projektu je takmer zaručený. Policajt je
pre deti prirodzenou autoritou,
vzbudzuje v nich prirodzený rešpekt,
a je pre ne pozitívnym vzorom, ktorý
sa spolupodieľa na formovaní ich
osobnosti. Deti dokonca často získajú
pocit, že ten "ich" policajt je ich
kamarátom a dokážu sa s ním
otvorene porozprávať, zdôveriť sa mu.
Skúsenosti zo spolupráce policajtov so školami v Pezinskom okrese sú
veľmi pozitívne. (Predpokladám, že
podobné skúsenosti sú aj z iných
okresov.) Policajti, často nad rámec
svojich povinností vyplývajúcich priamo z projektu, spolupracovali s
učiteľmi a rodičmi aj pri riešení
výchovných problémov detí. Často pritom stačil jeden, dva pohovory s
dieťaťom a naštartoval sa proces
zmeny správania.
Rodičia, učitelia, detskí psychológovia vnímajú predovšetkým tieto pozitívne efekty projektu, pre nás je významný ešte jeden - budovanie poz-

itívneho vzťahu k polícií. Deti, ale aj
rodičia a učitelia, si z tohto projektu
odnášajú veľmi pozitívnu skúsenosť s
policajtmi, na vlastnej koži si zažili, že
policajti sú tu pre nás, aby nám
pomáhali, a môžeme sa na nich s
dôverou obrátiť.
Práca s deťmi je veľmi zaujímavá,
napĺňajúca, ale zároveň aj náročná,
hoci sa to mnohým, ktorí takéto
skúsenosti nemajú, nezdá. Príslušníci
PZ, ktorí sa zapojili do projektu
"Správaj sa normálne" si právom
zaslúžia naše uznanie a veľkú vďaku.
Na záver by som chcela
všetkým, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu popriať veľa radostí z
tejto aktivity a veľa pochopenia zo
strany ich kolegov a nadriadených, a
zároveň povzbudiť aj ostatných policajtov, aby sa do projektu zapojili.
Mgr. Andrea Uhríková
Oddelenie psychológie odboru vzdelávania a psychológie

POLICA JTI NA
DÔCHODKU SA TEŠILI
Predvianočný čas je časom
zhonu, bilancovania, ale aj stretnutí a
spomienok. Dňa 4. decembra 2003
zorganizoval plk. JUDr. Jozef Dlugoš
riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v
Poprade už po 5. krát stretnutie policajtov - t. č. dôchodcov.
Bývalí policajti s radosťou prijali
pozvanie na akciu, ktorú spríjemnil aj
malý kultúrny program detí Materskej
školy v Spišskej Teplici. Spomienky,
fotografie, príhody a zážitky vytrhli
našich predchodcov z každodenného
kolobehu života. Všetci sa tešili, že
prišiel niekto, kto si ešte na nich,
starších policajtov - dôchodcov,
spomenie.
V príhovore predseda Sekcie
dôchodcov pri Okresnom riaditeľstve
PZ v Poprade
JUDr. Matúš Cudziš poďakoval
riaditeľovi OR PZ v Poprade za zorga-

nizovanie peknej akcie. Dodal, že od
roku 1989 do roku 1999 akoby ani
nežili: nikto si na nich nespomenul.
Preto si vážia človeka, ktorý prišiel v
roku 1999 do funkcie riaditeľa OR PZ
v Poprade a oživil činnosť dôchodcov
stretnutiami, na ktorých sa dozvedia
aj o práci polície v súčasnosti. Dodal,
že sa tešia z každého úspechu
Polície a poprial všetkým mnoho
zdravia a pracovných úspechov.
A hoci aj predvianočná kapustnica zohriala, najviac hrial pocit spolupatričnosti a usmiate tváre ľudí, na
ktorých si už dnes málokto spomenie. Slová vďaky nemali konca-kraja.
Bývalí policajti zapísali toto príjemné
odpoludnie aj do svojej kroniky, ktorú
si vzorne vedú.
mjr. Mgr. Janka Paľová
riaditeľka vnútorného odboru

Podmienky lepšie neboli - výsledky áno
POKRAČOVANIE ZO STRANY

Rezort reaguje z hľadiska
služobných predpisov na nové
požiadavky, ktoré prichádzajú s naším
začlenením do EÚ, takže tam by som
nejaké obavy nemal. Skôr to bude
otázka toho, či tie podmienky, alebo
tie požiadavky dokážeme dostatočne
pokryť finančnými prostriedkami z
hľadiska realizácie v praxi. Ale nebojím sa o predpisy. V predpisoch sme
občas aj európskejší, než je potrebné,
že snažíme sa všetko plniť v predstihu, aby sme mali všetko v poriadku.
Druhá vec je, na čo máme peniaze.
• Ide o mzdové požiadavky, alebo
ide o požiadavky z hľadiska technického vybavenia? Viem, že v tejto
oblasti existovali nejaké iniciatívy.
Povedal by som, že aj, aj. Nedá sa
hovoriť len o mzdových požiadavkách.
Naším programom je otázka, dá sa
povedať, právnych a sociálnych istôt.
A samozrejme v rámci tých istôt je to
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aj otázka pracovných podmienok.
Lebo ony sa podieľajú na výkone policajta.
• Štatistiky zločinu na Slovensku - v
akom bilancovanom priestore sa
vyskytuje polícia? Sú jej trendy
neblahé, alebo zlepšujúce sa?
Povedal by som, že štatistika je
veľmi nebezpečná záležitosť z jedného pohľadu. Podľa toho, ktoré
údaje si dokážem "ťahať", alebo
chcem "ťahať", ktoré nastavujem
dopredu, tak podľa toho viem hodnotiť danú situáciu. Skôr by som
vychádzal z reálneho hodnotenia
situácie, ktorá tu je a dovolím si povedať - práca polície v roku 2003 sa v
porovnaní s rokom 2002 zlepšila. Je
to dané, samozrejme, jednak tlakom
na policajtov, ale na druhej strane aj
nasadením v práci policajtov.
L. Škrak
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UNIBANKA VÁM ĎAKUJE ZA DÔVERU V MINULOM ROKU A PRAJE VÁM
ROKU 2004 MNOŽSTVO SPRÁVNYCH INVESTÍCIÍ A ROZHODNUTÍ...
Úver do 24 hodín
Už v minulých číslach sme vás
informovali o tom, ako preklenúť
finančnú krízu napríklad formou
využívania kreditných kariet či
rôznych úverov. Od decembra má
však UniBanka vo svojom portfóliu
produktov novinku - spotrebný
úver určený na kúpu tovarov a
služieb.
Klienti ho môžu čerpať
bezhotovostne oproti faktúram za poskytnutý
tovar, resp. služby. Výška
úveru sa pohybuje od 20
000 Sk do 300 000 Sk.
Tento druh úveru môžete
použiť napríklad pri
nákupe nábytku, čiernej
alebo bielej techniky či
platbe za zatepľovanie
domu. Stačí, ak disponujete vlastnými zdrojmi vo výške minimálne
20 % z kúpnej ceny tovaru alebo
služieb. Schválenie úveru pritom
netrvá v banke viac ako 24 hodín.
Splácanie spotrebného úveru
je realizované mesačne formou
anuitnej splátky. Prvá splátka je
splatná nasledujúci mesiac po
prvom čerpaní spotrebného úveru.
Úroková sadzba pri spotrebnom
úvere určeného na kúpu tovarov a
služieb je zvýhodnená - od 9 percent ročne. Zabezpečenie úveru
vyžaduje banka buď ručiteľom

alebo prostredníctvom viazaného
vkladu v UniBanke. Splatnosť
úveru môže byť od 1- 4 roky.

pečiatka banky o akceptácií platby) predajcu si vyzdvihnete tovar
priamo v predajni.

Postup pri využití úveru:

Niečo extra...

1. Vyberiete si tovar, službu, o
ktorú máte záujem
2. Požiadate banku o úver, s
cieľovou sumou a špecifikáciou

Často riešite problém s vreckovým pre svoje deti? Alebo neviete, či ste im dali dostatok peňazí,
ak študujú mimo vášho bydliska?

3. Po schválení úveru požiadate
predajcu o vystavenie faktúry za
tovar, službu
4. 20% zaplatíte priamo v predajni, respektíve prevodom na účet
predajcu (potvrdenie o realizácií
prevodu pre banku a predajcu)
5. S vystavenou faktúrou prídete
do banky, banka Vám potrvdí, že
danú platbu akceptuje a zvyšnú
sumu vyplatí
6. Po prevode zvyšných (80%)
prostriedkov na účet predajcu si
vyzdvihnete tovar priamo v predajni. (Pri potvrdení faktúry bankou -

Využite možnosť stať sa opäť pravidelným odberateľom a čitateľom mesačníka Odborového zväzu Polície v SR. Noviny sú tribúnou výmeny názorov. Na ich
stránkach nájdete články s odbornou tématikou, odpovede na otázky, ktoré
vás zaujímajú, v prílohách novín zasa zákony, služobné predpisy a výklad k
nim. Obsahom periodika budú reportáže, rozhovory a vaše príspevky.
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je možné vyhovieť individuálnym objednávkam. Žiadame vás, aby ste objednávky na mesačník
Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na
vašich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA MESAČNÍKA POLÍCIA
NA CELÝ ROK

Objednávam mesačník Polícia na celý rok 2004

Počet výtlačkov...................

Názov ZO OZP v SR ...............................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................
...................................................................................................................................

Dňa: ...........................

čísla klienta, PIN kódu a hesla.
Podľa klientových požiadaviek
spíše Žiadosť o vydanie platobnej
karty. Zároveň mu oznámi, kedy si
môže túto kartu vyzdvihnúť na
obchodnom mieste UniBanky. Pri
prevzatí karty má klient, v prípade
záujmu, možnosť dokúpiť si cestovné poistenie.
Investujte do fondov
Pioneer - investujte do vzdelania svojich detí

NEPREHLIADNITE!

Ročné predplatné 36 Sk.

môže vybrať z troch typov platobných kariet - MasterCard Silver,
Maestro, VISA Classic aj s
možnosťami poistenia.
UniBanka stále ponúka pre
svojich klientov najnižšie poplatky
pri výbere z bankomatov na trhu.
Pre tých, ktorí majú otvorení niektorí z balíkov Style, Silver Style
alebo Gold Style sú poplatky, ešte

.................................................
podpis, pečiatka organizácie------

Poznámka: K objednávke priložte fotokópiu dokladu o úhrade. Predplatné
uhraďte v UniBanke, Bratislava, č. účtu 895/1200.

Tieto problémy za vás vyrieši
XtraKarta. Ide o platobnú kartu,
ktorú môžete dostať bezplatne k
vášmu
účtu
vedenému
v
UniBanke. Benefitom XtraKarty je
fakt, že k nej nemusí majiteľ účtu
zriaďovať žiaden špeciálny účet
ani podúčet - jednoducho a bez
administratívnych náročností a
dodatočných poplatkov tak sprístupní obmedzený prístup k svojim
peniazom
napríklad
deťom.
Zároveň však majiteľ účtu nastaví
držiteľovi XtraKarty mesačný
finančný limit, do výšky ktorého
môže vyberať hotovosť, resp.
platiť XtraKartou za tovar a
služby. Samozrejme, tento limit sa
dá upravovať a obnovuje sa každý
mesiac. Pritom vy ako majiteľ
účtu máte každý mesiac presný
prehľad o transakciách, ktoré
držiteľ XtraKarty vykonal, držiteľ
XtraKarty však pri výbere z bankomatu nemá prístup k zostatkom
na účte.
Pri vydaní XtraKarty si klient

výhodnejšie, resp. v niektorých prípadoch nulové, čo následne platí
aj pre výbery XtraKartou. Znamená
to, že ak o vydanie Xtra karty
požiada majiteľ niektorého z
balíkov Silver alebo Gold Style,
bankomatové transakcie, ktoré
vykoná držiteľ XtraKarty sú bezplatné.

Šetríme váš čas
O vydanie XtraKarty, ako aj
akejkoľvek debetnej platobnej
karty (Maestro, MasterCard Silver,
MasterCard Gold, VISA Electron,
VISA Classic a VISA Gold ) sa v
UniBanke dá od polovice novembra požiadať aj prostredníctvom
call centra - UniTel 0800 180 180
. Postup je pre klienta jednoduchý
- stačí, ak má aktivovanú službu
UniTel a zavolá na zákaznícku
linku 0800 180 180, kde požiada
o platobnú kartu. Zamestnanec
UniBanky najskôr klienta preverí
na základe jeho mena, priezviska,

Zvykne sa hovoriť, že
najlepšou investíciou je
investícia do vzdelania. Aj vy
rozmýšľate, ako zabezpečiť
vzdelania pre svoje deti,
keďže od nového akademického roka už zrejme bude
spoplatnené vysokoškolské štúdium? Skúste využiť formu investícií
do fondov Pioneer, ktorá vám
zaručuje vyššie výnosy, ako keby
ste vložili peniaze na terminovaný
účet či vkladnú knižku.
O svoje peniaze sa pritom
nemusíte báť, pretože Pioneer
Investments sa zaraďuje medzi
svetových lídrov v investovaní. Na
medzinárodných trhoch pôsobí už
od roku 1928. Spravuje viac ako
180 fondov s celkovými aktívami
takmer 115 mld. eur, čo je v prepočte na slovenské koruny zhruba
4,7 bilióna. Začať sa dá s nižšou
sumou a každý mesiac môžete
svoj vklad navyšovať. Ak by ste sa
medzičasom dostali do finančnej
tiesne, tak k svojim peniazom
máte prístup kedykoľvek bez platenia akýchkoľvek výstupných
poplatkov.

viac informácií: www.unibanka.sk, UniTel: 0800 180 180

Chcete si objednať POLÍCIU?
Je najvyšší čas objednať si POLÍCIU na rok 2004. Nie je rozumné odkladať tento krok na neskôr, pretože tak môžete
o niektoré čísla časopisu prísť.

!POZOR!
Reorganizácia PZ priniesla so sebou i sťahovanie. Pokiaľ nám do redakcie včas neoznámite (na adresu uvedenú na objednávke) vašu presnú súčasne aktuálnu adresu, nie je v našich silách zabezpečiť, aby sa mesačník POLÍCIA k vám dostal.
To isté platí aj v prípade jej zmeny - včas nám treba túto zmenu oznámiť.
Keď si časopis POLÍCIA budete objednávať, je vo vašom záujme vhodné dodržať niekoľko jednoduchých zásad:
• objednávku vypisujte čitateľne,
• k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného,
• uveďte presnú adresu a prípadne aj osobu, ktorá bude časopis preberať,
• včas nám pošlite objednávku s fotokópiu o zaplatení predplatného,
• akékoľvek zmeny - či už adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo počtu objednaných výtlačkov časopisu nám
včas
oznámte.
• môžete uviesť aj kontakt (tel. číslo, e-mail) na zodpovednú osobu, u ktorej je možné v prípade nejasností údaje
overiť.
Dodržanie týchto zásad zjednoduší a urýchli distribúciu časopisu, takže sa k vám dostane rýchlejšie bez zbytočného
"blúdenia" a v skutočne objednanom množstve.
Redakcia

Tlačia Bratislavské tlačiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava
Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej
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