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NOVÉ MEAN DRE POLICAJNEJ PRÁCE
CENA 3 SK
V Národnej rade Slovenskej republiky prebieha rokovanie o vládnom
návrhu zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa Zákon 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície. Táto novela je
veľmi rozsiahla - má 175 bodov.
Rokovaní jednotlivých výborov NR
SR sa zúčastňujú aj funkcionári
OZP v SR. O záveroch rokovaní ako
aj o schválenej podobe zákona vás
budeme v nadchádzajúcom
období informovať. Už teraz vám
však môžeme povedať, že toto nie
je posledná novela predmetného
zákona v tomto roku.

Redakcia
foto: archív redakcie

VNÚTRO A SPRAVODLIVOSŤ
Keď som sa v roku 1977
rozhodoval kam ísť pracovať po
negatívnych skúsenostiach s dodržiavaním zákonov a podielom vedúcich pracovníkov i straníckych predstaviteľov v podniku, kde som pracoval na tomto stave, moje rozhodnutie
bolo jednoznačné. Pôjdem tam, kde
sa zákon nielen dodržiava, ale aj jeho
dodržiavanie stráži. A tak som sa
rozhodol pre vnútro. Postupom času,
ako som začínal vidieť za oponu, strácal som ilúzie. Potom prišiel rok 1989
a na vnútre sa v krátkych intervaloch
začali vo vedúcich funkciách striedať
iní politici a okolo nich ich štáby
poskladané z väčších alebo menších
odborníkov, ale aj úplných amatérov.
Tak ako ministrom radili, tak aj vnútro
vyzeralo. Veľa priestoru ani dôvodov
pre opätovné získanie ilúzií ani v týchto ďalších oblastiach nebolo. Len si
tak človek povie "rád by som niektorých z tých radcov poznal, nech
viem ako vyzerajú ľudia, ktorým čosi
chýba". To, čo chýba na vnútre mne,
je práve spravodlivosť a rovný meter.
Udalosťou posledných dní v PZ je
nedovolený prechod belgického
občana cez dve hraničné kontroly v
SR, nedovolený odchod z hraničnej
kontroly ČR a nedovolený prechod cez
hraničnú kontrolu MR.
Neviem aké budú dopady

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA

skutkov belgického občana v ČR a
MR, ale u nás už je odstrihnuté - traja
prepustení policajti z operačných
stredísk OR PZ Senica, KR PZ Trnava
a UOS KaP PZ Bratislava. Prepustení
boli podľa § 192 ods. 1 písm. e)
zákona 73/1998 Z. z. Pre tých, ktorí
nemajú zákon pred sebou pripomeniem jeho znenie: "Policajt môže byť
prepustený zo služobného pomeru
iba v prípade, ak… e) porušil služobnú
prísahu alebo služobnú povinnosť
zvlášť hrubým spôsobom a jeho
ponechanie v službe by bolo na ujmu
dôležitých záujmov štátnej služby."
Nie som vykladateľ zákona, na to je
oprávnený súd, ale môj pohľad na
súčasné znenie je takýto: minister
môže prepustiť podľa § 192 ods. 1,
písm. e) policajta za konkrétny skutok
až po naplnení dvoch podmienok:
1) musí sa jednať o porušenie
služobnej prísahy alebo služobnej
povinnosti zvlášť hrubým spôsobom.
2) ponechanie policajta v
služobnom pomere by bolo na ujmu
dôležitých záujmov štátnej služby.
Ak nie sú splnené obidve podmienky, nie je dôvod na prepustenie
policajta podľa § 192 ods. 1, písm. e).
Prešiel som si § 17 ods. 1 a aj
§ 48 ods. 3 zákona 73/1998 Z. z. a
nezistil som v konaní prepustených
porušenie prísahy a diskusia by

mohla byť okolo § 48 ods.3, písm. a)
zákona. Aj tam je však súčasťou textu
"ak bol s nimi riadne oboznámený". Aj
to plnenie prvej podmienky je podmienené, že sa musí jednať o porušenie zvlášť hrubým spôsobom. Keďže
dodnes, napriek opakovaným
požiadavkám zo strany OZP, zamestnávateľ nedefinoval nikde čo je to
porušenie zvlášť hrubým spôsobom,
ponúkam svoju definíciu: "je to
porušenie povinností takým spôsobom, keď konanie policajta je
presne opačné než predpis v konkrétnom prípade ukladá". A to sa v prípade prepustených tiež nestalo.
Druhou podmienkou, ktorú musí
konanie splniť je, že ponechanie v
služobnom pomere by bolo na ujmu
dôležitých
záujmov
služby.
Podotýkam, že sa jedná o
ponechanie v služobnom pomere nie
v pôvodnej funkcii, to znamená, že nič
nebráni riešeniu v zmysle § 35 ods. 1,
písm. c).
Aby som sa však vrátil k podstate
- ani u jedného z troch prepustených
nepoznám žiadny dôvod, pre ktorý by
ich ponechanie v služobnom pomere
bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Naopak, osobne si myslím,
že v čase vysokého podstavu v PZ je
dôležitým záujmom štátnej služby
doplniť stavy a nie zvyšovať počty

neobsadených miest.
Chcel by som sa ešte vrátiť ku
konkrétnemu prípadu. Ten kto
rozhodoval o veci zrejme nevie komu
patrí diaľnica z Brodského do
Bratislavy, zrejme nepozná ani článok
9 NMV SR č. 45/1998. a zdá sa, že
nečítal pred rozhodnutím ani správu z
kontroly. Keby áno, nemôže byť
rozhodnutie také aké bolo prijaté. Ak
v chybnom postupe nenájde skutočné príčiny prečo Belgičan unikol,
nemôže ani zabezpečiť nápravu
stavu.
Ešte jedna poznámka - § 49 písm.
c) hovorí o vytváraní priaznivých podmienok na riadny výkon služby. Ak policajti, ktorí slúžili v inkriminovanom
čase na operačných strediskách, boli v
službe už 13 hodín v čase vzniku tejto
situácie, aké výkony mohli byť schopní
podávať? Že slúžiť 24-hodinové služby
je výnimka zo zákona v zmysle § 65
ods. 4 a je daná NMV SR č. 45/1998
v znení noviel.
Verím, že svojím názorom som
dosiahol aspoň to, že sa dozviem na
stránkach novín presné zdôvodnenie
prijatého rozhodnutia. Ak nie, svedčí
to iba o tom, že § 192 ods. 1, písm. e)
v zákone o štátnej službe policajtov
nemá v demokratickej spoločnosti
žiadne opodstatnenie.
Miroslav Litva

Múdri sa mnohému naučia od svojich nepriateľov.

Práca polície nie je prácou
priamočiarou z hľadiska používaných metód a prostriedkov,
keďže jej donedávna dominantná priama politicko - potľačovateľská funkcia v podstate odumiera. Priama je však v dosahovaní svojich cieľov. Aj preto je
vysoko sofistikovanou špecializovanou činnosťou plnou meandrov, teda zákrut, podmieňovaných rozličnými vnútornými a
vonkajšími faktormi. Mnohé z
nich si dokonca priam vynucuje
taktika boja s kriminalitou, ale i
obyčajný každodenný stret policajta so spoločensky nežiadúcou
realitou.
Ďalšie podnety "skľukatenia"
policajnej činnosti vyplývajú z
celého pestrého komplexu presadzujúcich sa vývinových tendencií spoločenských vzťahov,
vrátane tých, ktoré sa stávajú
stredobodom policajného záujmu ako rezultát vstupu
Slovenskej republiky do tzv.
euroatlantických
štruktúr.
Spomedzi týchto nových meandrov, spomínaných naostatok,
možno uviesť potrebu venovania
zvýšenej pozornosti nielen pohybu nelegálnych ekonomických
migrantov a politických emigrantov na území našej republiky
ako súčasti tzv. supereuroštátu,
ale aj ďalším budúcim možným
prejavom kriminality, ktoré
Európska únia už dávno netrpí a
vôbec už "nestrpí", ale ktorá bola
v našich podmienkach viac či
menej prehliadaná. Ide predovšetkým o tzv. ekologickú kriminalitu. Do jej okruhu možno
zahrnúť predovšetkým "tvorbu"
nelegálnych skládok odpadu.
Úlohou najmä obecnej polície
bude preto zrejme sledovať, či
ten, kto realizuje prestavbu svojej
nehnuteľnosti, stavby, sa môže
preukázať platným oficiálnym
potvrdením vydaným príslušným
orgánom, že vzniknutý odpad
POKRAČOVANIE NA STRANE 2

UPOZORNENIE !
Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka marcového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

4. marca 2004
preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v aprílovom
čísle mesačníka POLÍCIA.
Redakcia

Aristofanes
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OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Za účelom doplnenia personálnej základne Pohotovostného policajného útvaru OPP KR PZ v Bratislave je vyhlásené

NOVÉ MEANDRE
POLICAJNEJ PRÁCE

VÝBEROVÉ KONANIE

POKRAČOVANIE ZO STRANY

pre príslušníkov Policajného zboru.
Základné podmienky pre zaradenie policajta do personálnej základne sú:

1. minimálne 3 roky služby v Policajnom zbore
2. ukončené základné policajné vzdelanie
3. veľmi dobrý zdravotný stav
4. fyzické previerky a psychologické vyšetrenie
Žiadosti možno zasielať počas celého roku.
Bližšie informácie získate na Pohotovostnom policajnom útvare OPP KR PZ
v Bratislave, č. tel.39180, 39181 a 39182.
Veliteľ PPÚ OPP KR PZ v Bratislave
kpt. JUDr. Ľubomír Čerňák

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
na oddeleniach hraničnej kontroly Policajného zboru v Bratislavskom kraji
1. starší referent oddelenia hraničnej kontroly na OHK PZ
(Petržalka, Jarovce - diaľnica, Čunovo, Bratislava Ružinov - letisko) - 15 miest
Propozície:
• požadované vzdelanie: ÚS/Z
• platová trieda: 4 • osobitný príplatok: 3700 Sk
• plánovaná hodnosť: npráp.
• vyjadrenie NBÚ SR na oboznamovanie sa so stupňom utajenia - Dôverné
2. inšpektor oddelenia hraničnej kontroly na OHK PZ
(Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Gajary, Jarovce) - 15 miest
Propozície:
• požadované vzdelanie: ÚS/Z
• platová trieda: 3 • osobitný príplatok: 2200 Sk
• plánovaná hodnosť: npráp.
• vyjadrenie NBÚ SR na oboznamovanie sa so stupňom utajenia - Dôverné

uložil na riadenú skládku, teda že ju
ekologicky likvidoval. Možno očakávať, že toto bude jednou z hlavných
úloh obecnej polície pro futuro, a že
stavebníci sa budú musieť "zdisciplinalizovať". Napokon, táto aktivita
polície môže priniesť nemalé
finančné úspory nielen v ochrane
životného prostredia, ale aj v obecných rozpočtoch, z ktorých nebudú
plynúť značné prostriedky práve na
odstraňovanie takýchto skládok.
Platí to aj o prevádzkach
autoservisov a iných opravovní
spotrebného tovaru, napr. chladničiek či televízorov, kde zostávajú
často na "čiernych" skládkach
odpadové plechy, autobatérie, sklo,
umelé hmoty, káble, oleje a iné,
neraz životu nebezpečné toxické
odpadové produkty ohrozujúce
zdravé
životné
prostredie.
Pozornosť bude musieť byť venovaná aj procesu "internacionalizovaného" pytliactva. Svedčia o tom
posledné skúsenosti z okolia
Bratislavy, kde Taliani pokojne a
beztrestne, ktovie odkedy, dokonca
pod ochranou asi zaplatených
miestnych poľovníkov, lovili chrá-
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nené druhy divých kačíc.
Decembrový prípad až na hraniciach,
vďaka
pohotovému
bratislavskému
advokátovi,
zadržaného Maďara pytlačiaceho v
tej istej oblasti potvrdzuje, že problém má omnoho hlbšie korene, ako
sa donedávna zdalo. Nebezpečné
je, že tento "lovec" spolu so svojim
slovenským komplicom sa odvážili
dokonca na oznamovateľa trestného činu priamo strieľať, a tak ho
bezprostredne ohrozovať na živote.
Ekologickú kriminalitu napĺňa
aj u nás prekvitajúci nelegálny
komerčný výrub drevín. A to nie iba
vianočných stromčekov počas
sezóny či dreva zo súkromných i
štátnych lesov, chránených krajinných oblastí, ale i medzí a iných
prícestných stromoradí, ktoré sa
stávajú už masovo cieľovým zdrojom palivového dreva tých, ktorí
chcú šetriť na iných vykurovacích
médiách. Problém čakajúci na
riešenie je aj krádež živých okrasných i ovocných stromčekov
vysádzaných v parkoch a na medziach ako vetrolamy. Je isté, že sa s
týmito skutočnosťami bude musieť

vysporiadať nielen legislatíva, ale
najmä aplikačná policajná prax.
Riešiť bude potrebné dôslednejšie aj krádeže kultúrnych pamiatok, tzv. sôch svätých za dedinou,
tiež nelegálny dovoz exotických
živočíchov, týranie domácich aj
divých zvierat.
Tvrdý postih, avšak dôslednejšiu prevenciu, bude nevyhnutné
uplatňovať aj voči "lupičom" vzácnych rastlín, fosílií, nerastov, prírodných výtvorov i umelých umeleckých predmetov. Zvýšenú pozornosť
si bude vyžadovať aj "alimentárna
rozviedka" , teda sledovanie
zdravotnej nezávadnosti distribuovaných potravinárskych produktov,
a to nielen špecializovanými
inšpekčnými orgánmi, ale aj obecnou políciou.
Rozmery ekologickej kriminality, ktorá bude určite tŕňom v päte
našej polície, sú ale omnoho
väčšie. Isto bude aj úlohou policajných odborov v nastávajúcom
roku prispieť k identifikácii novo sa
prezentujúcich foriem ekologickej
kriminality.
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Bližšie informácie:
Pre policajtov na OHCP Bratislava tel. 09610 25801.
Pre záujemcov mimo Policajného zboru na personálnom pracovisku KR PZ
v Bratislave, tel. 09610 21615.
inet

ŠKOLIA IRACKÝCH POLICAJTOV
Od začiatku februára sú členmi školiaceho tímu irackých policajtov
v Jordánsku príslušníci PZ mjr. Ing. Eduard Olekšák odborník z oblasti
zásahových jednotiek a kpt. JUDr. Silvia Slobodová, odborníčka z oblasti
hraničnej a cudzineckej polície. V rámci projektu "Iracká sloboda" plnia
svoje povinnosti vo výcvikovom stredisku v Ammáne.
V spolupráci s Veľkou Britániou
zostavili Spojené štáty americké tím
školiacich expertov, ktorého členovia
v priebehu dvoch rokov vyškolia 31
tisíc irackých policajtov.

tácia z anglickej strany.
Projekt financujú Spojené štáty
americké, slovenská strana bude
svojim policajtom vyplácať len ich
služobný plat.

Koncom februára sa na východnom Slovensku rozpútali rabovačky rómskych občanov. Kým politici
hľadali riešenie problému, policajti a neskôr i vojaci zabezpečovali riešenie nepokojov a dodržiavanie
zákona priamo na miestach udalostí.

OTVORENIE RECEPČNÉHO PULTU NA OO PZ KOŠICE - ZÁPAD

DRUHÝ, ALE NIE POSLEDNÝ

USA oslovili členské štáty
Európskej únie ako aj ich kandidátske krajiny. Anglicko vyhlásilo
výberové konanie, ktorého výsledkom
je školiaci tím. Podmienkou zaradenia do tímu bolo jednak splnenie
určených požiadaviek ako aj akcep-

Do uzávierky tohoto čísla POLÍCIE
sa nám nepodarilo naviazať s našimi
členmi školiaceho tímu, len čo sa
nám to podarí, sprostredkujeme vám
ich prvé dojmy a skúsenosti z
Ammánu.
red.

Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Košiciach má už druhý
recepčný pult. Po Spišskej Novej Vsi
bol 5. januára 2004 slávnostne uvedený do prevádzky prijímací
recepčný pult na OO PZ Košice Západ, ktoré je v pôsobnosti OR PZ
Košice II.
Zelenú pásku osobne prestrihol
riaditeľ KR PZ v Košiciach plk. JUDr.
Štefan Jakabovič za prítomnosti
funkcionárov KR PZ, riaditeľov OR PZ
v rámci Košického kraja, zástupcov
mestskej polície v Košiciach a predstaviteľov miestnej samosprávy.
Zriadenie
prijímacieho

recepčného pultu má svoj jasný cieľ priblíženie sa občanom, zlepšenie
vzťahov a budovanie dôveryhodnosti
Policajného zboru v očiach verejnosti.
Výstavba recepčného pultu
spočívala v úprave prijímacích
priestorov, vstupnej haly, ako
priestorov prvého kontaktu. Bol
vytvorený detský kútik, čakáreň pre
stránky a pre imobilné osoby exteriérová rampa.
Do konca roku 2004 pribudnú
ďalšie dve pracoviská s prijímacím
recepčným pultom - na OO PZ
Trebišov a OO PZ Vinné - Zemplínska
Šírava. Základným kritériom pri

výbere konkrétnych pracovísk s
recepčným pultom bol jednak počet
stránok navštevujúcich OO PZ a
nápad trestnej činnosti a jednak aj
zohľadnenie situácie už jestvujúcej
budovy, resp. priestorov určených na
rekonštrukciu.
Tieto zmeny sú súčasťou napĺňania nášho kréda "služba občanom",
pretože sprevádzkovaním recepcií
vznikne prívetivé policajné prostredie,
urýchlia a skvalitnia sa služby poskytované občanom.
mjr. Mgr. Jana Demjanovičová
tlačová hovorkyňa
KR PZ v Košiciach
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PROFESIONÁLNY SYSTÉM POMOCI A PODPORY
ako trend personálnej starostlivosti
V decembrovom čísle POLÍCIA
ma zaujal článok doc. Mareka, na
ktorý by som rád nadviazal.
Moje poznatky a skúsenosti z
psychologickej podpory a pomoci sa
opierajú o pôsobenie v tejto oblasti v
ozbrojených silách.
Požiadavka na policajta je daná cieľavedome ovládať vlastný duševný
život. Očakáva sa, že bude mať
"pripravenú" psychiku tak, aby sa
udržalo psychické zdravie na úrovni,
ktorá umožňuje úspešné plnenie úloh
a zvládanie záťaže za akejkoľvek
situácie. Psychická pripravenosť je v
našich podmienkach ponímaná ako
komplex subštruktúr psychiky policajta, ktorý na jednej strane účinne
potláča nežiaduce psychické stavy
vznikajúce ako dôsledok pôsobenia
záťažových situácií výkonu policajnej
práce a na druhej strane zaisťuje
aktívne a primerané jednanie v jednotlivých činnostiach - aj takých, ktoré
sa vymykajú z rámca bežného pracovného dňa - a tým aj úspešné plnenie
pracovných povinností a úloh.
Je paradoxom nášho žitia, že už
od detstva sa učíme o hygiene tela
ako neodmysliteľnom základe
zdravia, ale pre psychohygienu až tak
veľmi a systematicky nezvykneme
veľa robiť...
Skúsme v tomto duchu trocha iný
pohľad:
... po náročnej zimnej sezóne
ošetrujeme vozidlá.
... po akcii v náročných podmienkach (fyzikálne, klimatické)
vieme vytvoriť priestor na ošetrenie
techniky, zbraní a technických
prostriedkov.
Ale tak, ako sa po akcii čistia a
ošetrujú zbrane a technika, je
rozumné a užitočné vykonať i preventívne ,,čistenie” zážitkov a emócií v prípade personálu. PREČO?
• Kritické incidenty
Podľa výskumov sa policajt vo
svojej práci skôr alebo neskôr stretne
s takými stresormi ako sú: násilné
trestné činy spojené so smrťou (zastrelenie živej osoby), mŕtvy alebo zranený kolega, incident, pri ktorom bol
ohrozený kolega, nájdené mŕtve
telo/telá, nehoda pri ktorej boli zra-

Recenzia:
Nestáva sa príliš často, aby sa
do rúk čitateľa dostala kniha takého
renomovaného autora, akým je JUDr.
Ing. Juraj Králik, CSc. Je dosiaľ totiž
nielen vysokoškolským učiteľom, ale
aj bývalým vedúcim Úradu vlády SR,
dlhoročným diplomatom - chargé
d´affaires a veľvyslancom v
Budapešti a v Ženeve, úspešným
spisovateľom, libretistom, výtvarníkom, choreografom, spevákom
a tanečníkom Lúčnice, ktorej je
súčasne spoluzakladateľom, a
napokon je aj mojim menovcom.
Dokonca človekom, ovládajúcim takmer desať cudzích jazykov... a to už o
niečom vypovedá. Klobúk dolu!

nené deti, neúspešné oživovanie
človeka, nehoda so smrteľnými
následkami, incidenty s viacerými zranenými/mŕtvymi, prvý zásah pri sexuálnom násilí/zneužívaní, iné incidenty, pri ktorých je policajt prítomný
alebo ku ktorých "zvládnutiu" musí
prispieť.
Ide o tzv. kritické incidenty, pri
ktorých vzniká kritická situácia, šokujúca situácia, vážna alebo mimoriadna situácia (traumatizujúce situácie)...
"udalosť, ktorá sa vymyká z bežného
rámca všedného dňa, vzniká odrazu
a nečakane, výrazným spôsobom
ovplyvňuje konanie, je pociťovaná
ako život ohrozujúca (nehoda, úmrtie, únos rukojemníkov) a môže spôsobiť fyzické a/alebo psychické
poškodenie. Možná reakcia naň
môže byť veľmi silná a bezprostredná, môže sa objaviť oneskorene
alebo ako neskorší následok."
(Definícia zo služobného predpisu
rakúskeho spolkového ministerstva).
Medzi kritickými incidentmi podľa viacerých prameňov - dominuje
problém použitia strelnej zbrane proti
človeku. Všeobecne sa má za to, že
zastrelenie človeka v časoch
hlbokého mieru a ešte z pracovných
dôvodov, nie je pre väčšinu ľudí normálnou udalosťou a preto môže spôsobiť špecifický súbor následných
problémov u jednotlivca i skupiny.
Takýto incident pravdepodobne
vyvolá stav výraznej psychologickej
záťaže, stav krízy, reakciu na "nenormálnu" udalosť; vzniká normálna rekcia človeka na nenormálnu situáciu stresová reakcia.
• Varovné príznaky
Výraznými a zároveň varovnými
príznakmi toho, že k niečomu takému
dochádza môžu byť problémy so
spánkom, nechutenstvo, pocity "na
zvracanie", pocity viny, "prehrávanie
situácie" vo sne, ataky strachu, strata
životného optimizmu, rodinné i pracovné problémy.
Pre organizáciu prináša čo i len
jeden takto postihnutý pracovník
vážne riziká. To preto, lebo následkom
je poruchové pracovné správanie,
ktoré zahŕňa porušovanie noriem a
normatívnych aktov, nerešpektovanie
pracovných predpisov a pokynov, kon-

flikty s nadriadenými a spolupracovníkmi, abúzus alkoholu, pracovné zlyhania a nespoľahlivosť.
• Manažment kritických stresových
udalostí
Inštitúcie a orgány NATO a EÚ nás
nabádajú k rozpracovaniu krízového
manažmentu
a
požadujú
pripravenosť na krízový manažment
ľudských
zdrojov.
Jeho
neodmysliteľnou
súčasťou
je
manažment kritických stresových
udalostí. O čo ide? O protitraumatickú
starostlivosť, ktorá sa realizuje vždy
po tom, čo boli pracovníci (personál)
nasadení k zvládaniu krízy so znakmi
traumatizujúcej situácie. Spravidla
prebieha v niektorej z podôb jednorazového skupinového sedenia.
Manažment
krititických
stresových udalostí (CISM- critical
incident stress managment) je
pravdepodobne najucelenejším systémom krízovej intervencie, ktorý je
užitočné používať - a je aj úspešne
používaný - v rámci personálnej
starostlivosti o ozbrojené zbory, ale i v
širšom kontexte ako súčasť verejnej
civilnej ochrany v inštitúciách,
priemysle, školách, komunite a
spoločenstve. Ide vlastne o krízový
manažment ľudských zdrojov. Čo
všetko sa za týmto označením skrýva ?
1. Predkrízové plánovanie a
vzdelávanie
2. Individuálna intervencia (jeden
pre jedného),
3. Krátka skupinová intervencia defusing (zkľudnenie),
4. Malá skupinová intervencia (CISD) rozhovor po udalosti - debrífing,
5. Veľká skupinová intervencia demobilizácia (pre bezpečnosť verejnú, záchranný personál),
6. Veľká skupinová intervencia (CMB- crisis managment briefing) brífing krízového manažmentu pre civilné
obyvateľstvo, školy, úrady, spoločenstvá, atď.

7. Organizačné konzultácie,
8. Pastorálna krízová intervencia,
9. Rodinná krízová intervencia,
10. Mechanizmy ďalšieho sledovania a spracovania dôsledkov
udalosti,
Každá z metód má svoje zvlášt-

nosti, možnosti uplatnenia a špecifiká, takže ich uvádzam iba ako
prehľad bez nároku na vyčerpanie
problematiky.
Metódy zaobchádzania so stresom po kritických situáciách (CIS)
poslúžia tým, ktorí prežívajú
negatívne následky stresu ak boli vystavení kritickej udalosti/kritickému
incidentu, lebo pod vplyvom pôsobenia stresu ďalší výkon v predpokladaných a plánovaných činnostiach
klesá.
Krízová psychologická intervencia je diskusia, proces, podpora,
štruktúrované stretnutie, učenie, v
žiadnom prípade to nie je psychoterapia. Krízová psychologická intervencia je v porovnateľnom vzťahu k psychoterapii snáď ako rýchla zdravotnícka záchranná pomoc vo vzťahu k
chirurgickej liečbe.
Neznamená to však, že ľudia čo
používajú pre CISM charakteristické
metódy sú oslobodení od odbornej
pripravenosti.
• Prelom
Je pravdepodobne užitočné
vedieť, že prelomovým v nazeraní na
problém pomoci bol rok 1984, vtedy
bolo počuť myšlienku o zavedení
služobnej
psychologickej
starostlivosti po besnení "strelca" v
reštaurácii McDonald v americkom
štáte Nové Mexiko. Prípad nezmyselného vraždenia a pohľad na
zmasakrované
telá
nevinných
návštevníkov reštaurácie vyvolal u
väčšiny vtedy zasahujúcich policajtov
následné problémy typické pre posttraumatickú stresovú poruchu. Tým
sa malo za potvrdené, že ani profesionáli, ktorí prejdú psychologickým
sitom pri nástupe ako aj psychologickou prípravou v priebehu svojej
služby, nemusia byť imúnni voči psychickej traumatizácii, voči stresujúcej
a šokujúcej udalosti.
Zdá sa - a zahraničné skúsenosti
už prezentované v našich novinách to
potvrdzujú, že udržiavanie dispozície
psychiky už nie je iba individuálnou
záležitosťou. Aj nadriadení chcú mať
záujem o stav a rozvoj výkonnosti a
pohody personálu.
• Čo môžu urobiť nadriadení?
Nadriadení a predstavení môžu

pre svoj personál vytvoriť časový a
organizačný priestor na základnú a
cyklickú prípravu "kolegiálnych poradcov".
Po každej osobitne náročnej akcii
alebo vážnej udalosti (CI) zorganizovať pre svoj personál debrífing (CISD)
alebo vytvoriť časový priestor na jeho
vykonanie.
Tým vlastne urobia to podstatné integrujú podporu a pomoc do pracovného režimu skupín a jednotiek
zúčastnených na tej ktorej akcii.
• Čo môže urobiť psychológ:
1. naučiť rozpoznávať príznaky
stresovej reakcie,
2. na vyžiadanie prísť vykonať
debrífing alebo iné z opatrení podpory,
3. učiť a trénovať spôsoby eliminácie pôsobenia stresu pre svojpomoc,
4. realizovať tréning na vykonávanie
kolegiálnej pomoci s dobrovoľníkmi takáto aktivita smeruje k vytvoreniu
možnosti využívať miestnych ľudí, ľudí
v okresoch a obvodoch - kolegov,
rovesníkov pripravených pre užitočný
cieľ - pomoc a podporu kolegom po
kritických incidentoch metódou
defusingu, na poskytovanie podpory
pri debrífingoch vykonávaných psychológom po šokujúcich udalostiach
/peer helper, kolegiálny poradca,
napríklad holandská polícia vytvára
na taký účel tým personálnej
starostlivosti (TPS)/.
Koľko stojí príprava dobrého
policajta si netrúfam vyčísliť, ale
postup a integrovanie takejto
starostlivosti do režimu práce v
pragmatickejšie
orientovaných
spoločenských
systémoch
napovedá, že náklady sú menšie na
jeho udržiavanie v operačnej pohotovosti, výkonnosti a pohode, ako
príprava od piky do plnej výkonnosti.
Zdá sa, že takpovediac vedľajším
produktom takejto starostlivosti
môže byť i posilňovanie integrity a
dôveryhodnosti policajta. A o to nám
spoločne predsa ide.

Mgr. Jiří Mlčoch
psychológ KR PZ v Trnave

LETOKRUHY DIPLOMACIE
Nie o autorovi však chcem písať,
ale o jeho významnom ostatnom a
pomerne rozsiahlom knižnom diele,
zaraditeľnom do kategórie publicisticko - esejisticko - odbornej literatúry, ktorá môže poslúžiť veľmi
vhodne aj ako učebnica. Nielen pre
historikov, právnikov, politikov, diplomatov,
štátnych
úradníkov,
odborových funkcionárov či študentov , ale aj pre frekventantov
Akadémie Policajného zboru SR, ba
aj pre príslušníkov slovenských
bezpečnostných zložiek pôsobiacich
vo sfére ochrany štátnych slovenských záujmov v medzinárodných
súradniciach.
Áno,
volá
sa

LETOKRUHY DIPLOMACIE, s podnadpisom Tri tisícročia rastu i krpatenia.
Vydalo ju v polovici roka 2003
bratislavské
vydavateľstvo Iura
Edition.
V Letokruhoch diplomacie sa
autor upriamuje v podstate na
"rozkrytie" problematiky vývoja diplomacie a jej realizácie, a to nielen v
oficiálnej polohe, ale poodhŕňa závoj
aj nad tou líniou diplomatickej praxe,
ktorá býva očiam obyčajného
smrteľníka spravidla skrytá. Králik v
tomto svojom diele použitím historickej metódy analyzuje diplomaciu
ako povolanie a umenie veľvyslancov
uspôsobovať me-dzinárodné vzťahy

do žiadúcej podoby, pričom súčasne
zaujíma stanoviská a formuluje
úvahy o skutočnostiach, determinujúcich postoje spejúce k formovaniu
javov sprevádzajúcich túto sféru politiky. Využitím prognostickej metódy
dospieva k originálnym formuláciám,
ktorých obsahom je vlastne načrtnutie ďalšieho možného vývinu realizovania a uplatňovania tzv. demokratickej diplomacie v rámci procesov
podmieňovaných integráciou a globalizáciou. V týchto súvislostiach má
Králik na mysli nesporne problematiku marginalizácie celých kontinentov, rastu organizovaného zločinu
a hrozieb medzinárodného teroriz-

mu.
Dielo, efektívne využiteľné i ako
učebnica, je doplnené aj zaujímavými prílohami, najmä medzinárodnoprávnymi dokumentmi. Jeho jazyk
povznáša, jeho informačná koncentrovanosť ohuruje. Napriek tomu ide
o knihu čítavú ako román, poučnú
ako teória relativity, a využiteľnú ako
"chlieb náš každodenný". Rozširuje
totiž spoločenský obzor čitateľa a
jeho intelektuálnu výzbroj. A to by
mala vlastne vyvolávať každá kniha,
patriaca do okruhu spomínaného
literárneho žánru.
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
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SYSTÉM COMMUNITY POLICING V EURÓPE
Na stav bezpečnosti a dodržiavania zákonnosti v Európe sa dlhodobo upiera
pozornosť orgánov Rady Európy a Európskej únie. Bezpečnostné analýzy svedčia o
veľkom vplyve lokálnej bezpečnosti na tzv. makrobezpečnosť, vrátane celoeurópskej.
Bezpečnostná situácia každého štátu sa premieta do globálnej európskej situácie.

Fungovanie systému
Ide o synergické mnohostranné spolupôsobenie polície s

pomoci a podpory.

Systém partnerstva
Predchádzanie

porušovaniu

Čo je systém
Community policing

do spoločnosti, jej
poru a pomoc
priblíženie obyvšetkých
Ako účinnú metódu zvyšovania v a t e ľ s t v u .
zložiek
lokálnej bezpečnosti EÚ a RE N á s t r o j o m
komunity.
odporúčajú zavádzanie systé- má byť transPreto
v
mu tzv. Community Policing (fr. f o r m á c i a
štátoch
police de proximité, tal. polizia policajných
EÚ nerozdi prossimita, šp. policía de z l o ž i e k ,
lišujú či ide
proximidad, nem. Bürgernähe najmä poriado
národPolizei, rus. policija soobščest- kovej a obecnej
nú
políciu,
va,
maď.
polgárközeli). polície, ale aj
žandárstvo,
Používaný preklad "komunitná ďalších miest- Obr. 2 Špeciálne vyškolení holandskí alebo obecpolícia" nie je veľmi vhodný, nych orgánov na policajti získavajú mládež zaujímavými nú/regionálnu
pretože
môže
viesť
k takýto systém. prednáškami o bezpečnostných rizikách políciu.
a ako im čeliť.
Cieľ
nesprávnemu chápaniu komuS y s t é m
Cieľom
zavádzania
systému
je
nitnej polície ako polície pa- vznikol v Spojenom kráľovstve
triacej určitej obci alebo komu- ako strategická kooperácia zlepšiť bezpečnosť na miestnej
nite. Ani v ďalších slovanských medzi políciou a sociálnou prá- úrovni v súčinnosti
jazykoch zatiaľ nemajú prijatý cou, ako spôsob policajnej • s miestnou komunitou a jej
zložkami,
ako sú záujm o v é
skupiny obyv a t e ľs t v a ,
resp. vyhranené etnické
a l e b o
sociálne
skupiny,
• s orgánmi
miestnej
verejnej
správy (štátnej správy a
samosprávy),
• s miestnym
podnikateľským
a tretím sektorom,
• s ďalšími
Obr. 1 Holandská polícia venuje veľkú pozornosť práci s mládežou. Na obr. v rámci policajného dňa polica- m i e s t n y m i
jt rozdáva informačné materiály a upomienkové predmety
autoritami,
oficiálny ekvivalent.
práce zameranej na miestne najmä cirkvou.
Systém sa opiera o politiku spoločenstvo (komunitu), ako
maximálnej integrácie polície nový štýl, opierajúci sa o pod-

Obr. 3 Flámski policajti uprednostňujú v záujme lepšieho kontaktu s
obyvateľstvom ako dopravný prostriedok bicykel pred autom

uvedenými zložkami nielen pri
ochrane bezpečnosti osôb a
inštitúcií, súkromného a verejného majetku, zákonnosti vo
vzťahoch jednotlivca a orgánov
verejnej správy. V štátoch EÚ
sa systém využíva na riešenie
špecifických miestnych problémov, napr. šírenie drog,
nelegálna migrácia, prostitúcia, výpaníctvo a najnovšie
identifikácia
teroristických
štruktúr.
Mnohostrannosť pôsobenia spočíva v poskytovaní políciou uvedeným zložkám takých
služieb, ktoré sú pre ne z
hľadiska miestnej bezpečnosti
a zákonnosti dôležité, a z
druhej strany sa od nich polícii
i vzájomne, dostáva všemožnej

zákona je efektívnejšie a lacnejšie ako jeho vynucovanie a
stíhanie. Policajná prevencia
bez účasti komunity a orgánov
verejnej správy nemôže byť
účinná. Polícia hrá rozhodujúcu rolu pri tzv. situačnej prevencii, využívajúc poznatky z
komunity a orgánov miestnej
správy, kým orgány verejnej
správy v tzv. sociálnej prevencii
kriminality, kde polícia pôsobí
suplementárne napr. v oblasti
školskej
dochádzky,
zanedbávania rodičovskej starostlivosti, úžerníctva, prejavov
asociálneho správania, ktoré
vedie k narušovaniu sociálneho systému a pod.
POKRAČOVANIE NA STRANE

6

UNIBANKA AKO PRVÁ NA TRHU PONÚKA ZMENU PIN KÓDU
Každý klient s platobnou kartou
už určite niekedy riešil problém, keď
bezradne stál pred bankomatom a
nevedel si spomenúť na znenie svojho
PIN kódu. Ide totiž o vygenerované štvorčíslie, ktoré je
niekedy ťažko zapamätateľné. Okrem toho, ak si
naň ani nespomeniete,
musíte požiadať o opätovné
vygenerovanie PIN kódu.
Trvá to pomerne dlho a
samozrejme, nie je to ani
zadarmo. Takáto služba
môže klienta stáť aj okolo
sto korún a okrem toho musí
ísť pre nový PIN kód do pobočky. V
krátkosti povedané, prichádza o peniaze i čas..
UniBanka preto ako prvá na
Slovensku ponúka klientom možnosť
zmeniť si svoj PIN kód. Služba zmeny
PIN kódu je jedinečná práve tým, že

umožňuje držiteľovi platobnej karty
zmeniť si cez bankomat už vygenerovaný PIN kód. Ak má napríklad
klient aj viac platobných kariet, môže

Style Plus. Pre ostatných klientov
bude poplatok za túto službu okolo 50
Sk. Okrem toho, je len na klientovom
rozhodnutí, koľkokrát si PIN kód

Silver a Gold Style neplatí žiadne
poplatky za výbery z bankomatov nielen vo vlastnej, ale aj v iných bankách
a mesačne tak ušetrí aj niekoľko

si na všetkých zmeniť rovnaký kód,
aby si ich neskôr nemýlil.
Výhodou je aj to, že prvá zmena
kódu nebude klienta nič stáť. Teda v
prípade, že má niektorý z balíkov
služieb Style, Silver Style, Gold Style,
UniStyle, Business Style či Business

zmení.
Aj bezplatnosť novej služby
UniBanky v prípade balíkov služieb len
ukazuje, že mať niektorý z balíkov sa
oplatí. UniBanka v nich ponúka za
nízku cenu neporovnateľné množstvo
služieb. Napríklad majiteľ balíkov

stovák korún. UniBanka tiež klientovi
neúčtuje žiadne poplatky (ani účtovné
položky) pri bezhotovostných platbách
prostredníctvom POS terminálov a
takisto nestrháva klientovi ani
účtovnú položku pri bankomatových
transakciách. Samozrejmosťou v

balíkoch je bezplatný prístup a zavedenie
telebankingu,
internetbankingu, GSM bankingu či e-mail
bankingu.
Bezplatne
ponúka
UniBanka v balíkoch aj ďalšie
služby ako: správa trvalých
príkazov a inkás, zriadenie
povoleného
debetu
zaručené finančnými aktívami klienta či blokáciu
karty. Napríklad majiteľ
balíka Silver a Gold Style
bezplatne disponuje aj prístupom na asistenčné
služby Elvia, ktoré môže
využiť napríklad pri poruche
alebo odcudzení auta v zahraničí, či v
prípade neočakávaných problémov v
cudzine.

Katarína Ševčíková
Riaditeľka odboru komunikácie
a hovorkyňa UniBanky, a.s.
Viac informácií: www.unibanka.sk
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Identifikačné číslo a menovka policajta - nenápadný zdroj stresu

Č O S O S Ú S TAV N Ý M " P R E P Í N A N Í M " ?
Identifikačné číslo a menovka policajta - dve súčasti výstroje policajta, ktoré musí mať vždy pri sebe na
mieste na to presne určenom. Oboje má policajt v jedinom exemplári. Sú policajti, ktorí tieto súčiastky
denne niekoľkokrát "prepínajú". Z košele na sako či bundu, (dopraváci aj na reflexné vesty)… a zase
naspäť. Podľa toho, koľkokrát opustia kanceláriu a idú do terénu. Alebo ešte jednoduchšie povedané koľkokrát si oblečú na košeľu, sako, bundu a naopak. Je to oštara.
Samozrejme, musia dodržiavať platné predpisy a teda musia odznak a menovku "prepínať". Na druhej
strane - uchytenie, upevnenie týchto predmetov je riešené tak, aby bola minimalizovaná možnosť ich straty
či odcudzenia…manipulácia "dolu" a "hore" tomu zodpovedá - nie je najjednoduchšia.
Aby policajt mohol vykonávať
svoju prácu plnohodnotne potrebuje
mať vhodné pracovné podmienky.
medzi ktoré nesporne patrí i pracovná - povedzme - pohoda. Aj na to by
mal
zamestnávateľ
myslieť.
Služobná rovnošata a výstrojné súčiastky a doplnky sú častými terčmi
kritiky policajtov preto, že podľa
mnohých nespĺňajú potreby praxe a nevyhovujú
jej podmienkam.
Identifikačné
číslo a menovka policajta (či
skôr manipulácia s
nimi) a nutnosť sústavne mať
na pamäti,
že ich máte
mať vždy na
tom odeve,
ktorý vidieť,
prispievajú k
pracovnému
stresu. Predpis
rieši len to, že policajt nosí menovku a jej
umiestnenie.
Odpovede
sme hľadali u pplk. Ing. Pavla
Mužíka, zástupcu riaditeľa a
súčasne vedúceho oddelenia
metodiky správy majetku a verejného
obstarávania
odboru
metodiky a odborných činností
všeobecnej sekcie MV SR.

Pplk. Ing. Pavol Mužík: V oblasti
výstrojného zabezpečenia policajtov,
respektívne pri zavádzaní nových
výstrojných súčiastok náš odbor
vychádza
predovšetkým
z
požiadaviek Prezídia Policajného
zboru, ktoré zastrešuje výkon… Pri
hľadaní
riešenia
musíme
však

rešpektovať aj iné okolnosti. Vychádzame z toho, akú súčiastku je potrebné vytvoriť, akému
účelu a za akých podmienok bude
slúžiť…. Súčiastky musia spĺňať
mnohé kritériá - bezpečnosti, zdravotnej nezávadnosti, funkčnosti, kvality

materiálu, kompatibilnosti s celkom služobnou rovnošatou. Zohľadňované sú i estetické kritériá a pritom
všetkom sme limitovaní i ekonomickými možnosťami rezortu. Celá problematika zavedenia novej súčiastky
je riešená v rámci "Komisie na riešenie výstrojného zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru", v ktorej
sú predovšetkým zastúpené jednotlivé odbory P PZ (dopravná, poriadková, hraničná a pod.).
Identifikačné číslo bolo takýmto
spôsobom riešené v rámci prípravy
novej služobnej rovnošaty v roku
1997 a na jeho upínanie sú prispôsobené všetky výstrojné súčiastky.
Dodatočne
na
základe
požiadaviek
predstaviteľov
Prezídia Policajného zboru bolo
potrebné riešiť upínanie identifikačného čísla na reflexnú vestu,
pri
zabezpečovaní
nových
reflexných viest je už úchytka
súčasťou, dovtedy používané
reflexné vesty, ktoré majú policajti vo
výkone služby, má za povinnosť postupne upraviť ekonomický odbor príslušného krajského riaditeľstva
došitím úchytky na identifikačné
číslo.
Potreba riešiť menovku policajta bola stanovená vedením MV SR v
roku 2001 pričom pri riešení jej
vzhľadu, spôsobu jej upínania bolo
potrebné rešpektovať skutočnosť, že
príslušníci PZ boli prestrojení, resp.
prebiehalo prestrojenie do novej

služobnej rovnošaty a nebolo možné
pripraviť menovku, ktorej upínanie by
vyžadovalo zásahy do už používaných
výstrojných súčiastok. Riešenie, ktoré

cajta je celok, ktorý musí policajt
používať súčasne a slúži k identifikácii policajta. Teda pokiaľ policajt
obdržal 1 kus identifikačného čísla,
bude mu pridelený 1 kus
menovky. Uvedené riešenie
eliminovalo možnosti jeho
zneužitia
nepovolanými
osobami v prípade straty
alebo
nedostatočného
zabezpečenia. Taký je súčasný stav, pričom samotný
predpis nebráni poskytnutiu
viacerých kusov menoviek.
V súčasnosti na základe úlohy z 38. rokovania
porady vedenia MV SR
bude problematika poskytovania potrebného počtu
menoviek pre policajta prehodnocovaná,
konečné
rozhodnutie bude závisieť
výlučne od stanoviska
P PZ.

bolo vybraté z viacerých predkladaných vychádzalo zo skutočnosti,
že identifikačné číslo a menovka poli-

O prijatom rozhodnutí budeme
čitateľov informovať.
(red.)

MÁTE NÁVRHY ČI PRIPOMIENKY?
Každý, kto má nejaký návrh či pripomienku týkajúce sa výstrojných súčiastok a
doplnkov sa môže služobným postupom - cez svojho nadriadeného na ekonomický
odbor príslušného KR PZ - vyjadriť. Alebo prostredníctvom zástupcu "svojho oboru
činností" v komisii. Alebo priamo na odbor metodiky a odborných činností všeobecnej sekcie MV SR. Pripomienkami sa komisia bude zaoberať a zváži aj podnety v
nich uvedené, rovnako ako aj kritiku. Vytvoria sa návrhy, ktoré sa zhodnotia a v prípade oprávnenosti (a finančných možností) sa zrealizujú. V opačnom prípade sa
bude hľadať iné riešenie problému.
Podnety, by mali byť formulované vecne, konkrétne a kritika podložená
argumentmi a faktami.
Konštruktívne návrhy sú vítané.
Aj Odborový zväz polície v SR bude v komisii zastúpený - pánom Mariánom
Magdoškom. Zoznam nových členov komisie uverejníme po jeho aktualizácii.
(red.)

Záver y II. medzinárodnej kynologickej konferencie na tému
"Policajná kynológia v procese integrácie SR do Európskej únie"

INTEGRÁCIA "ÚKOLUJE" AJ KYNOLÓGOV
Ako sme Vám avizovali v
decembrovom vydaní mesačníka
Polícia, prinášame závery II.
medzinárodnej kynologickej konferencie na tému "Policajná
kynológia v procese integrácie
SR do Európskej únie", ktorá sa
uskutočnila v dňoch 26. až 28.
novembra 2003 v RZ MV SR
Smrekovec na Donovaloch.
Konferencie, ktorú zorganizoval odbor kynológie Prezídia
Policajného zboru (OK P PZ), sa za
Slovenskú republiku zúčastnili:
viceprezident
Policajného
zboru, riaditeľ Úradu civilnej
ochrany MV SR, riaditeľ odboru
ochrany objektov Prezídia PZ a pracovníci ďalších útvarov P PZ, riaditeľ odboru ekonomickej a
finančnej kontroly ÚK MV SR, riaditeľ odboru ochrany a obrany GR
ZVJS SR, riaditeľ OHCP Košice, zástupca Horskej záchrannej služby
na Slovensku, zástupca Prezídia
HaZZ MV SR, zástupcovia

Kriminalistického a expertízneho
ústavu PZ, zástupcovia Akadémie
PZ v Bratislave,
zástupca
tlačového oddelenia MV SR
(OTISV
KMV
SR),
zástupcovia
Železničnej polície,
zástupcovia KR PZ,
OR PZ, OHCP
PZ, zástupca
oddelenia
kynológie
a
hipológie
Mestskej polície v Bratislave, zástupkyňa ekonomického odboru VS MV SR, krízového manažmentu Slovenskej
televízie so spravodajským štábom
STV v Banskej Bystrici, šéfredaktor
Kynologickej Revue a riaditeľ RZ

MV SR Smrekovec na Donovaloch.
Okrem zástupcov odbornej

kynologickej verejnosti Slovenskej
republiky sa na rokovaní zúčastnili
delegácie z odboru služobnej
kynológie a hipológie Prezídia
Polície Českej republiky a Svazu

záchranných brigád kynologie ČR
(SZBK ČR).

Spomedzi všetkých prezentácií
činností služobnej policajnej
kynológie prítomných najviac zaujala nová špeciálna činnosť odboru
českej
služobnej
policajnej

kynológie - výcvik psovodov a
služobných
psov
schopných
detekovať akceleranty v mieste
požiaroviska (použitie organických
horľavín - benzín, petrolej, toluén a
pod.), ktorú predstavil zástupca
vedúceho
odboru
služobnej
kynológie a hipológie Polície ČR
pplk. Ing. Jiří Rulc.
Kapitán Mgr. Marek Štofaník so
svojimi kolegami z banskobystrickej kynológie pripravili bezchybnú
ukážku hľadania výbušniny ukrytej v
batožine, ukážky zadržania, prehliadky, eskorty a protiútoku
nebezpečného a ozbrojeného
páchateľa, ktoré účastníci konferencie odmenili potleskom.
Po odznení jednotlivých
prezentácií
garantovaných
odborným programom a diskusných príspevkov sa účastníci konferencie uzniesli na konkrétnych
záveroch.
POKRAČOVANIE NA STRANE
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SYSTÉM COMMUNITY POLICING V EURÓPE
POKRAČOVANIE ZO STRANY

V odporúčaniach R(83)7 a
R(87)19 Rady Európy sa uvádzajú zásady prevencie, označovanej ako "partnerstvo" (partenariat), čo znamená, že prevencia nie je len úlohou polície. Pri
získavaní podpory verejnosti je
dôležité ju presvedčiť, že polícia
a orgány miestnej správy pôsobia koordinovane. Zvlášť dôležitá
je efektívna súčinnosť orgánov
činných v trestnom konaní a na
lokálnej úrovni i obecnej polície s
PZ.

Podpora verejnosti
Ľudia od polície a miestnych
orgánov verejnej správy, najmä
vo sfére miestnej bezpečnosti
očakávajú veľa, často nad rámec
reálnych možností. Cieľavedomou prácou s verejnosťou však
možno tieto očakávania využiť na
získanie podpory.
Prieskumy na európskej
úrovni jednoznačne svedčia o
lepšej bezpečnostnej situácii
tam, kde sa darí získavať efektívnu podporu verejnosti. Preto
zisťovanie miestneho rejtingu
polície a verejnej správy nie je
samoúčelné. V štátoch EÚ existujú prepracované modely systému
komunitnej polície. Nemajú však
univerzálny charakter, výrazne sa
líšia v závislosti od miestnych
podmienok. Ich účinnosť sa hodnotí podľa výsledkov. Napr. u nás
neriešiteľný. problém tzv. sprejerov bol práve takto vyriešený v
mnohých štátoch SRN.
Získavaniu podpory verejnosti musí predchádzať získanie jej
dôvery, závislej od efektívnosti
práce polície a jej transparentnosti. Transparentnosť sa získava najlepšie s podporou médií,
ktoré však žiaľ často vyvíjajú tlak
na chránené informácie a pri ich

neposkytnutí, môže byť činnosť
polície a verejnej správy z ich
strany spochybňovaná. Preto
uvedené modely zahrňujú aj
efektívnu a jednotnú mediálnu
koncepciu opierajúcu sa o kvalifikovanú prácu spoločných hovorcov.

Príklad CAPRA
Medzinárodne uznávaný systém komunitnej polície vyvinula
Kanadská jazdná polícia na
riešenie kriminality a asociálneho správania sa problémových etnických skupín.
Systém zaviedli až po zjavnom
zlyhaní nákladných programov
na prevýchovu a socializáciu.
Polícii sa podarilo získať podporu celého spoločenstva, médií
a efektívnu spoluprácu s orgánmi verejnej správy. Presvedčila
problémovú komunitu, že je
nekompromisná pri vyžadovaní
dodržovania zákonnosti: koná
pri tom spravodlivo, nerasisticky a v rámci možností
poskytne komunite potrebnú
pomoc.
Vytvorením kontaktov v
problémovej komunite, so znalosťou pomerov usmernila a
zefektívnila sociálnu pomoc a
obmedzila jej zneužívanie
dobrou koordináciou s miestnymi orgánmi verejnej správy
(sociálne
veci,
školstvo,
zdravotníctvo, zamestnanosť)
ale i cirkvi, miestnych podnikateľov a charitatívnych organizácií.
Niektoré slovenské miestne orgány štátnej správy a
samosprávy participovali na
modelových pilotných akciách
CAPRA, ktoré sme organizovali
v niektorých mestách v minulých dvoch rokoch. Iným
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holandskej polície a bol zameraný na rómsku
problematiku.

Potreba transformácie
Riešenie lokálnych problémov
bezpečnosti
a
dodržiavania
zákonnosti
v
decentralizovanom systéme
verejnej správy
vyžaduje koncentrovať a koordinovať úsilie viacerých jej subjektov. Vyžaduje to
Obr. 4 Talianska polizia di prossimita si zakladá na osobzmenu
profených kontaktoch s
sionálneho
štýlu
obyvateľmi.
práce, najmä v
príkladom bol projekt MATRA, prístupe k verejnosti. Policajné
ktorý
využíval
skúsenosti zložky bez podpory verejnosti,

Základná organizácia č. 8/8 pri
Krajskom riaditeľstve
Policajného zboru v Bratislave
pozýva:

JOZEFOVSKÁ
MAŠKARIÁDA
v DK Zrkadlový háj
(Rovniankova 3, Bratislava)
12. marca 2004
o 19.00 hod.
konzumné 600,-Sk
(v cene vstupenky je 2x večera a
občerstvenie)
do tanca i na počúvanie bude
hrať
BUBA - MARA KMEŤO BAND
Informácie - p. Cervová, tel. č.
25801 (09610 25801)

ale i programovej účasti ostatných miestnych správnych
orgánov nemôžu dosiahnuť ciele
v oblasti sociálnej prevencie, čo
spätne môže viesť k ťažko zvládateľnej kriminalite. Prostredníctvom nevyhnutnej transformácie týchto zložiek treba prejsť od
pomoci - k službe verejnosti.
Zavádzanie systému komunitnej polície po vstupe do EÚ
nebude bezproblémové. Bude
vyžadovať profesionálnu prípravu
policajného manažmentu a so
spomenutými zložkami efektívne
koordinovať činnosti, vytvárať
spoločné programy prevencie,
získavania podpory verejnosti,
zaviesť vzájomnú informovanosť,
spoločnú mediálnu politiku, ale
predovšetkým vysokú profesionalitu a osobné nasadenie.
pplk Ing. Alexander Thurzo, CSc.

Noví duchovní
Do služieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
nastúpili v januári a februári dvaja noví
duchovní. Npor. Mgr. Ján Čupalka,
kňaz
Košického
apoštolského
exarchátu a kpt. ThLic. Jozef Meňuš,
kňaz Banskobystrickej diecézy.
Npor. Mgr. Ján Čupalka sa narodil 22. apríla 1978 v Trebišove. Po
absolvovaní bohosloveckej fakulty bol
8. júna 2002 vysvätený na kňaza. Ako
kaplán pôsobil v Michalovciach. Od
12. januára 2004 nastúpil na miesto
vojenského
duchovného
v
Mechanizovanom
prápore
v
Michalovciach.
Kpt. ThLic. Jozef Meňuš sa narodil 3. novembra 1970 v Krupine. Po
absolvovaní gymnázia v Šahách v roku
1989, nastúpil na Cyrilometodskú
bohosloveckú fakultu Univerzity

Komenského v Bratislave. Na kňaza
bol vysvätený 19. novembra 1994.
Ako kaplán pôsobil v Brezne až do
odchodu na štúdia do Ríma, kde študoval dogmatickú teológiu na
Gregoriánskej univerzite. Po skončení
štúdia odišiel do farnosti New
Westminster v Kanade, kde pastoračne pôsobil medzi Slovákmi žijúcimi v Britskej Kolumbii. Od 1. júla 2002
pôsobí ako farár vo farnosti Donovaly
a vyučuje v kňazskom seminári ekumenickú teológiu. Od 1. februára
2004 nastúpil na miesto policajného
duchovného na Krajskom riaditeľstve
PZ v Banskej Bystrici.
Bc. Peter Hajnala
tlačový hovorca

Prehľad interných predpisov vydaných v januári 2004
Rozkazy ministra vnútra SR
2. o zriadení komisie na uskutočnenie
výberového konania pre obsadení
funkcií príslušníkov Policajného zboru
pre styk s verejnosťou
3. o organizačnom zabezpečení projektu migrácie dát, implementácie a o
zavedení aplikácií nového informačného systému správnych agend
4. o úlohách na zabezpečenie parlamentného zhromaždenia NATO
5. o zriadení komisie na vytvorenie jednotného pracoviska vydávania dokladov
6. o zriadení pracovnej skupiny na
zabezpečenie projektu rozširovania
Európskeho policajného úradu
7. ktorým sa mení rozkaz ministra
vnútra Slovenskej republiky č.
125/2003 o Rozpracovaní Stratégie
prevencie kriminality v Slovenskej
republike (aktualizácia na roky 20032006) na podmienky Policajného
zboru
8. ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky č.160/2003 o

opatreniach v oblasti ochrany príslušníka Policajného zboru pred násilím
9. o úlohách na zabezpečenie
nerušenej prípravy a konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky v roku
2004
10. o úlohách na zabezpečenie medzinárodnej konferencie s účasťou
predsedov vlád v Bratislave
11. o postupe pri uvoľňovaní zo
služobného pomeru príslušníka
Policajného zboru

Nariadenia ministra vnútra SR
6. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky
č.32/1994 o ukladaní a zabezpečení
služobných strelných zbraní a munície
proti stratám a odcudzeniu
7. o vydaní archívneho poriadku
8. II. časť
- oznámenie riaditeľa legislatívneho a
právneho odboru Ministerstva vnútra
o neplatnosti odznaku kriminálna polícia
- oznámenie riaditeľa legislatívneho
a právneho odboru Ministerstva vnú-

tra o uverejnení dodatku k Zriaďovacej
listine úradu civilnej ochrany ministerstva vnútra
- oznámenie riaditeľa legislatívneho
a právneho odboru Ministerstva vnútra o uverejnení dodatku č.1
Kolektívnej zmluve pre pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2003
- oznámenie riaditeľa legislatívneho
a právneho odboru Ministerstva vnútra o strate a neplatnosti služobných
preukazov
9. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky
č59/2003 o vybraných platových
náležitostiach príslušníkov Policajného
zboru, prikazovaní služby nad základný
čas služby v týždni, v deň nepretržitého
odpočinku v týždni a vo sviatok a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení
nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č.73/2003
10. ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky
č62/2003 o rozsahu pôsobnosti
nadriadených vo veciach služobného
pomeru v štátnej službe príslušníkov

Policajného zboru (personálna pôsobnosť)
11. Výnos
Ministerstva
vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa v roku
2004 ustanovuje hodnota služobnej
rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov
Policajného zboru

Rozkazy prezidenta PZ
1. o splnomocneniach na previerkovú
činnosť
2. o zriadení špecializovaného tímu
3. o zriadení špecializovaného tímu
4. o zriadení špecializovaného tímu
5. o zriadení špecializovaného tímu
6. o kontrolnej činnosti útvarov
Prezídia Policajného zboru v roku
2004
7. o ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
50/1997 Typový projekt policajného
opatrenia "UZÁVER"
8. o zriadení komisie pre výber policajných pridelencov a policajných
styčných dôstojníkov
9. o zriadení delimitačnej komisie
10. o zriadení špecializovaného tímu

11. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov a príslušníčok Policajného
zboru národnej protidrogovej jednotky
úradu boja proti organizovanej kriminalite a odboru ochranných služieb
Prezídia Policajného zboru
12. o opatreniach na zabezpečenie
ochrany pred možnými teroristickými
útokmi na území štátu
13. o prečistenie databáz dátových
fondov pátrania
14. o zabezpečení parlamentného
zhromaždenia NATO

Nariadenia prezidenta PZ
1. o cieľovom pátraní
2. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
6/1998, ktorým sa rozširuje okruh a
obsah hlásených udalostí pri výkone
hlásnej služby
3. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
3/2000 o zriadení porady vedenia
Prezídia Policajného zboru
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INTEGRÁCIA "ÚKOLUJE" A J KYNOLÓGOV
Prijaté závery:• na rokovanie konferencie bol predložený hodnotný
odborný program zameraný na
rozvoj teórie a policajnej praxe pri
rozvoji metódy pachových konzerv
(MPK) a služobnej kynológie ako
celku, ako aj otázky prípravy jednotlivých zúčastnených inštitúcií
pri prechode SR do Európskej únie,
• účastníci konferencie sa zhodli,
že je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť otázkam systému MPK
a služobnej kynológie v kriminalistike a policajných vedách,
• spracovať koncepciu ochrany
slovensko-ukrajinskej hranice ako
budúcej hranice schengenského
typu v podmienkach služobnej
kynológie Policajného zboru,
• zjednotiť terminológiu policajnej kynológie tak, aby vystiho-

vala bezpečnostnú zložku ku
ktorej patrí,
• nakoľko na rokovaní odznel významný príspevok venovaný novej
špeciálnej
činnosti
odboru
služobnej
kynológie
výcviku
psovodov a služobných psov na
detekciu akcelerantov v mieste
požiaroviska, navrhujeme, aby
vedenie odboru kynológie PZ vyslalo vybraného psovoda s prideleným
služobným psom na zahraničnú
stáž a špecializovaný výcvik do ČR,
• aplikovať túto metódu a
metodiku, i výsledky výcviku
služobných psov na vyhľadávanie
akcelerantov na podmienky
útvarov PZ a MV SR,
• iniciovať zriadenie odbornej sekcie štátov organizovaných v INTERPOL-e a EUROPOL-e pre zorganizo-
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vanie medzinárodných pracovných
kynologických konferencií - workshopov doplnených praktickým
porovnávaním výkonu služobných
psov formou európskych šampionátov,

• vyslať záchranársky tím
psovodov na medzinárodné kynologické sústredenie do ČR,
• pokračovať v organizovaní medzinárodných zvodov chovných
psov a súk plemena nemecký ovčiak so zameraním na skvalitnenie
genofondu formou zapojenia chovateľov tohto plemena v rámci
Európskej únie,
• začleniť pracovníkov Horskej
záchrannej služby MV SR do
Záchranárskeho modulu pre
zahraničie MV SR,

• podieľať sa na príprave spoločnej
česko - slovenskej učebnice
služobnej a policajnej kynológie,
• pokračovať naďalej vo výučbe
služobnej kynológie na Akadémii
PZ v Bratislave,
• trvalo využiť ponuku krízového
manažmentu STV pri vytvorení projektu preventívno-bezpečnostnej
relácie a prezentácie činností
Policajného zboru v dlhodobej koncepcii prípravy jej programu a verejno-právneho pôsobenia na zvýšenie bezpečnostného správania
verejnosti,
• prerokovať možnosti absolvovania odborných stáží v zahraničí
pre víťazov rezortných kynologických súťaží s cieľom zvýšenia
praktickej
pripravenosti
vo
výkone služby,

• podieľať sa na zavedení novej
pracovnej rovnošaty pre psovodov
do výkonu služby.
Účastníci
konferencie
predložené navrhované závery jednomyseľne prijali a schválili.
Zároveň sa zhodli, že rokovanie
malo vysokú odbornú úroveň a
navrhujú, aby nadobudla charakter
stálej konferencie.
Odbor kynológie PZ v roku
2004 zorganizuje v jej rámci oslavy
55. výročia založenia policajnej
kynológie na Slovensku s medzinárodnou účasťou, spojené s
prezentáciou výkonu policajných
psov.
Text a foto: Mgr. Peter Nevolný,
OTISV KMV SR

V PRVEJ LÍNII A SAMI?
Desiatky až stovky policajtov a
psovodi so služobnými psami hliadkovali počas predposledného
februárového víkendu v obchodných strediskách na celom
Slovensku. Príčinou boli rabovačky
Rómov. Napriek tomu, že situáciu
spolu s políciou monitorujú i niektoré mimovládne organizácie, v
prvej línii sú policajti. Celá
spoločnosť sa pozerá ako zvládajú
situáciu. A oni robia svoju prácu tak
ako treba.
Podľa ministra Kaníka je to predovšetkým policajný problém.
Politici si vymieňajú názory na to o
aké rabovačky vlastne ide - či majú
sociálny podtón alebo nie, či ide
"len" o rabovanie na nátlak
úžerníkov, či hrozia väčšie sociálne
výbuchy. Či sa dohodnú alebo nie, v
prvej línii budú stále policajti - oni
musia zabezpečiť pokoj a chrániť
zákon. Musia situáciu zvládnuť tak
ako zákon káže a spoločnosť očakáva.
Celú situáciu pozorne sleduje

aj zahraničie. V tejto chvíli sa naozaj
nedá odhadnúť akým smerom sa
bude vyvíjať. Polícia musí byť - a je pripravená na všetky možnosti. Čo
však bije do očí je absentujúca
predvídavosť a pripravenosť politikov i spoločnosti na podobnú
situáciu. Ak by jestvovala užšia
spolupráca medzi jednotlivými
zložkami spoločnosti a to nielen na
lokálnych úrovniach, ale aj "vyššie",
je možné, že by sa eskalácii
nespokojnosti našich spoluobčanov
týmto spôsobom dalo predísť.
Možno to nemuselo zájsť až tak
ďaleko. Takýmto situáciám treba
predchádzať. Jednou z možností je
aj užšia spolupráca miestnej komunity s políciou.
V Európskej únii sa zavádza do
praxe systém systém Community
policing (hovoríme o ňom na s. 6)
opierajúci sa o politiku maximálnej
integrácie polície do spoločnosti, jej
priblíženie obyvateľstvu. Cieľom je
zlepšiť bezpečnosť na miestnej
úrovni v súčinnosti miestnou komu-

nitou a jej zložkami, ako sú záujmové skupiny obyvateľstva, resp.
vyhranené etnické alebo sociálne
skupiny, ale aj orgánmi miestnej
verejnej správy (štátnej správy a
samosprávy), či s miestnym podnikateľským a tretím sektorom a s
ďalšími miestnymi autoritami,
najmä cirkvou. nech to nazveme
akokoľvek, V podstate je to však
celkom prosté: všetci, ktorí žijú v
určitej lokalite tam chcú žiť aj
bezpečne. A preto spolupracujú.
Nielen pri ochrane bezpečnosti
osôb a inštitúcií, súkromného a
verejného majetku, zákonnosti vo
vzťahoch jednotlivca a orgánov
verejnej správy. Spolupracujú a
nesnažia sa svojho "strážneho psa"
vykresľovať ako nespoľahlivého
strašiaka, naopak dôsledne budujú vzájomnú dôveru. V štátoch EÚ
sa systém využíva na riešenie
špecifických miestnych problémov, napr. šírenia drog, nelegálnej
migrácie, prostitúcie, výpalníctva
či úžerníctva. Ak by u nás niečo

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.

podobné fungovalo - možno by sa
nepokojom predišlo. V takýchto
komunitách sa polícii i vzájomne,
dostáva všemožnej pomoci a podpory.
Predchádzanie porušovaniu
zákona je efektívnejšie a lacnejšie
ako jeho stíhanie. Policajná prevencia bez účasti komunity a orgánov
verejnej správy nemôže byť účinná.
Verejnosť vie, že polícia a orgány
miestnej správy pôsobia koordinovane Veď prevencia nie je len úlohou polície.
Naša prax však vyzerá inak. Od
polície sa očakáva veľa, často nad
rámec reálnych možností, na druhej
strane sa často nezmyselne a

NEPREHLIADNITE!
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:

! 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 v zmeny adresy - 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
POZOR!
Aprílové číslo mesačníka OZP v SR POLÍCIE budeme posielať už iba tým, ktorí najneskôr do 20. marca 2004 doručia
na adresu redakcie objednávku i fotokópiu o zaplatení predplatného.

malicherne očierňovaním spochybňuje jej dobré meno ale aj profesionalita. Možno práve "rabovačky"
privedú zodpovedných k zamysleniu
a začnú konať. Stačí uvažovať a
konať rozumne, v záujme celku a
nie skupín, či jednotlivcov.
Prieskumy na európskej úrovni
jednoznačne svedčia o lepšej
bezpečnostnej situácii tam, kde sa
darí získavať efektívnu podporu
verejnosti. Systém spolupráce je
všade závislý na miestnych podmienkach. Ich účinnosť sa hodnotí
podľa výsledkov. Prečo sa neinšpirovať už teraz?
Vanda Začková

Redakcia POLÍCIA
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA MESAČNÍKA POLÍCIA
NA CELÝ ROK
Objednávam mesačník Polícia na celý rok 2004

Ročné predplatné 36 Sk.

Počet výtlačkov...................

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

Dňa: ...........................

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

Poznámka: K objednávke priložte fotokópiu dokladu o úhrade.
Predplatné uhraďte v UniBanke, Bratislava, č. účtu 895/1200.
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VIII. ROČNÍK TURNAJA V STOLNOM TENISE JEDNOTLIVCOV O

"PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE"
A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ: Redakcia novín
POLÍCIA
a Športový klub polície pri Akadémii
PZ Bratislava, Oddiel stolného
tenisu v spolupráci s Odborom
výcviku a športu P PZ.
2. Termín konania:
2004

23.

apríla

3. Miesto
konania:
Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave Krasňanoch, Černockého ul. č. 6.
4. Čestný riaditeľ turnaja: Anton
KULICH - prezident PZ
4a. Organizačný výbor turnaja
Predseda:
Jozef LEHOCKÝ
Podpredseda:
Ján KUKUČKA
Tajomník:
Ladislav GRÁČIK
Hlavný rozhodca: Ján VANIAK
5. Prihlášky: menovité prihlášky
zašlú zodpovední pracovníci z OPAV
krajských riaditeľstiev PZ za celý
kraj podľa stanoveného kľúča a
kategórie
• v termíne do 15. apríla 2004
• na adresu Akadémia PZ, ŠKP,
odd. stolného tenisu, Sklabinská 1,
Bratislava, prípadne na adresu
Redakcia
POLÍCIA,
MV SR,
Pribinova č. 2, 812 72, Bratislava,
e-mail : secanyov@minv.sk. , fax
09610 59 054 alebo 09610 59
053.
• V prihláške je potrebné uviesť :
meno, priezvisko, rok narodenia,
pracovisko s označením či ide príslušníka PZ alebo OP, či je prihlásený
registrovaný v SSTZ /ak áno, uviesť
i oddiel a súťaž v ktorej hrá/ a záujem o ubytovanie.
6. Ubytovanie : zabezpečí usporiadateľ na základe písomnej prihlášky pre účastníkov z Košického,
Prešovského, Banskobystrického a
Žilinského kraja.
7. Úhrada nákladov : cestovné do
miesta konania turnaja hradí
vysielajúca
organizácia.
Občerstvenie
počas
turnaja
zabezpečí organizátor.

Muži:
I. veková kategória do 35 rokov
/roč. 1969 a ml./ - 44 úč.
II. veková kategória nad 35 rokov /
roč. 1968 a st./ - 44 účastníkov
Veteráni: nad 50 rokov /roč. 1953
a starší/ - 20 účastníkov - len pre
neregistrovaných v SSTZ
Ženy: bez vekovej kategórie a
obmedzenia počtu.

kategórie bude účastník zo
zahraničia, na uvedený zápas
nastúpi finalista - príslušník PZ z
rezortu MV SR.

12. Žrebovanie : uskutoční sa dňa
23.4.2004 o 08.30 h v športovej
hale.

oddiel stolného tenisu Organizačný výbor VII. ročníka turnaja v

P U T OV N Ý P O H Á R P O L Í C I E
novín Polícia - mesačníka Odborového zväzu polície v SR, pod
záštitou ministra vnútra Slovenskej republiky

VÁS TÝMTO SRDEČNE POZÝVA
NA TURNAJ V STOLNOM TENISE,
ktorý sa bude konať

dňa 23. apríla 2004 o 9.00 hod.
v stolnotenisovej hale SSTZ v Bratislave - Krasňanoch,
Černockého 6.

13. Časový rozpis: dňa 23.4.2004
07.30 - 08.15 h
prezentácia v
stolnotenisovej herni SSTZ
08.30 h vyžrebovanie súťaží
09.00 h otvorenie turnaja
09.30 h začiatok súťaží
Bezprostredne
po
skončení
všetkých súťaží bude vykonané vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien.
Predpokladané ukončenie turnaja
je do 18.00 h.

Prípadné zmeny vzhľadom k
počtu účastníkov turnaja si
vyhradzuje usporiadateľ.
Do skupín budú účastníci vyžrebovaní na základe výsledkov dosiahnutých v VII. ročníku turnaja
/nasadenie do skupín/ s triedením.
Všetky zápasy sa hrajú na tri
víťazné sety z piatich (set do 11
bodov).
Víťazi kategórie do 35 rokov a
nad 35 rokov zohrajú medzi sebou
zápas o celkového víťaza o
PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE.
V prípade, že víťazom niektorej

Česká republika
Slovinsko
Rakúska republika
Poľská republika

Športový klub polície pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave
stolnom tenise jednotlivcov o

11. Podmienky účasti: Turnaja sa
môžu zúčastniť pretekári podľa
stanoveného počtu účastníkov z
jednotlivých krajov - príslušníci PZ a
občianski zamestnanci rezortu MV
SR. Turnaja sa zúčastnia i pozvaní
pretekári - príslušníci PZ susedných
krajín a Železničnej polície SR.

10. Systém súťaže: V 1. stupni sa
hrá v skupinách podľa vyžrebovania každý s každým na tri víťazné
sety. Prví dvaja zo skupín postupujú
do 2. stupňa, v ktorom sa hrá
vylučovacím systémom na tri
víťazné sety.

MV SR + P PZ.
A PZ + ŠKP
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Odborový zväz polície v Slovenskej republike a

14. Rozhodcovia : Zápasy v I. a II.
stupni si rozhodujú hráči sami. Na

Do 35 r.
5
5
4
3
3
3
3
3
4
3

35 - 55 r.
5
5
4
3
3
4
3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

nad 50 r.
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Predseda Jozef Lehocký, v. r.
semifinálové a finálové zápasy
rozhodcov k stolom určí hlavný
rozhodca.

možné získať na tel. linke PZ
Bratislava 09610 57 389 u p.
Gráčika, príp. na kl. 51 950.

15. Ceny : Prví štyria súťažiaci v
každej disciplíne získajú poháre a
diplomy.

Predseda Odborového zväzu polície v SR
Miroslav LITVA

Víťazi I. a II. kategórie v súťaži
mužov odohrajú medzi sebou
zápas o hlavnú cenu - PUTOVNÝ
POHÁR POLÍCIE.
Ďalšie informácie týkajúce sa
prípravy a uskutočnenia turnaja je

Predseda Športového klubu
polície pri A PZ Bratislava
Ján KUKUČKA

Ženy
2-3
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

ROZPIS
ÚČASTNÍKOV

1
1
1
1

TERMÍN: 23. apríla 2004
MIESTO: Stolnotenisová hala SSTZ , Černockého ul. č. 6, Bratislava
PROGRAM:
07.30 h - 08.15 h 08.15 h - 08.45 h 09.00 h 09.30 h -

prezentácia
žrebovanie
oficiálne otvorenie turnaja
začatie súťaží

ČASOVÝ
ROZPIS

Hrá sa na 12 stoloch 10 muži a 2 ženy - cca 290 - 300 zápasov
B. Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis: hrá sa podľa Pravidiel
stolného tenisu. Neprípustné sú
biele tričká.
9. Súťažné disciplíny:
mužov a žien

Dvojhra

HRACIE ČASY:
I. stupeň - v skupinách: od 09.30 h podľa vyžrebovania a časového plánu,
II. stupeň - vylučovacím systémom podľa postupového kľúča a podľa časového plánu cca od 14.00 h
finálové zápasy v jednotlivých kategóriách - cca 16.30 h Stretnutie medzi víťazmi kategórie muži do 35 a nad 35 rokov o PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE - cca 17.00 h Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien - cca 17.30 h

Pri stanovení počtov pre jednotlivé kraje bola zohľadnená účasť
pretekárov a dosiahnuté výsledky v
predchádzajúcich. ročníkoch turnaja.
Každý kraj okrem záväzne prihlásených
pretekárov
podľa
stanoveného počtu môže uviesť i
náhradníka v každej kategórii, ktorý
v prípade nenaplnenia počtu prihlásených z niektorého z krajov bude
zaradený do súťaže. O jeho
zaradení do súťaže organizátori
včas vyrozumejú príslušný kraj. V
prípade neúčasti niektorého z prihlásených súťažiacich, môže kraj
miesto neho vyslať ďalšieho
pretekára pri dodržaní stanoveného
počtu.
U žien je možné prihlásiť
ľubovoľný počet súťažiacich z kraja.
Odporúčame účasť 1 - 2 žien.
Pre výber účastníkov na turnaj
odporúčame obdobne ako pri predchádzajúcich ročníkoch zorganizovať krajské kolo, prípadne výberový
turnaj, z ktorého bude možné vybrať
účastníkov.
Krajské
kolá
odporúčame zorganizovať v súčinnosti s pracovníkmi OPAaV KR PZ a
s oddielmi stolného tenisu ŠKP
pôsobiacimi v jednotlivých krajoch.
POZNÁMKA:
Občerstvenie - bude zabezpečené v
bufete v hale v priebehu celého turnaja.
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