N A HORÚCU
TÉMU

PREČÍTAJTE SI:
• Podpredseda vlády a minister
financií Ivan Mikloš predkladá v týchto dňoch poslancom Národnej rady
SR návrh uznesenia, v ktorom sa v
bode B.4 ukladá ministrovi vnútra
úloha predložiť na rokovanie vlády
SR návrh novely zákona č. 73/1998
Z. z. - o čo konkrétne ide a čo by to
prinieslo policajtom
strana 2
a viac v čísle

CHCEME POLÍCIU
STABILIZOVAŤ
ALEBO NAOPAK?
Citát z vyjadrenia hovorcu MV
SR v Košickom korzárovi z dňa 14.
4. 2004: "Minister vždy obhajuje
oprávnené záujmy policajtov, či pri
zachovávaní
ich
sociálneho
zabezpečenia a dôchodkového
systému alebo pri zlepšovaní ich
materiálneho vybavenia".
Takéto vyhlásenie človeka
uspokojí v období, keď 5. 4. zverejnilo MF SR na internete "Návrh
východísk štátneho rozpočtu na
roky 2005 až 2007, kde v návrhu
uznesenia ukladá ministrovi vnútra
v bode B.4 predložiť na rokovanie
vlády SR návrh novely zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP v znení
neskorších predpisov za účelom
zrušenia úpravy hodnostného príplatku platnej od 1. 1. 2004 ,
úpravy zvyšovania funkčného platu
platnej od 1. 5. 2004 a vypustenia
zo systemizácie zaradenie policajtov do platových tried.
Materiál by mal byť v
najbližšom období prerokovaný vo
vláde SR a toto rokovanie bude
skúškou, či náš minister dokáže
tento svoj prístup obhájiť a vo
vláde bude stáť za policajtmi alebo
ustúpi
ministrovi
financií.
Nezainteresovaný človek by snáď
vedel nájsť vysvetlenie - v podobe,
že minister v praxi presadzuje
heslo
znižovania
verejných
výdavkov. Stačí sa však pozrieť na
rozpočet MF SR a jeho medziročný
nárast medzi rokmi 2003 a 2004,
stačí sa pozrieť na vyhlásenie MF a
jeho veľkú slávu koncom roku
2003 v súvislosti so znížením
počtu zamestnancov MF o 250 a
porovnať ho s objemom mzdových
výdavkov a zistíte, že jeho tvrdenia
sa rozchádzajú s praxou. Je však
treba povedať, že priemerná mzda
na MF SR medziročne narástla z
21 000 na 28 000 Sk (správa z
médií). Ak minister financií pristupuje rovnako k týmto otázkam,
nechápem jeho návrh v podobe
úlohy B.4. Vôbec ho už nemôže
pochopiť ten, čo pozná priemernú
mzdu policajta na ulici (hliadkového): veď 11 503 Sk v hrubom
plate ako celoslovenský priemer,
ktorý už obsahuje všetky nárokové
aj nenárokové zložky včítane
nadčasovej práce asi súdny človek
nemôže považovať za postačujúce
- ak pozná podmienky práce a
nároky, ktoré sú na policajtov
kladené.
POKRAČOVANIE NA STRANE
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UPOZORNENIE !
Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka májového čísla
mesačníka POLÍCIA bude

7. mája 2004
preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v júnovom
čísle mesačníka POLÍCIA.
Redakcia

NOVINY
ODBOROVÉHO ZVÄZU
POLÍCIE V SR
ROČNÍK XIV Î
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V týchto dňoch rokujú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu uznesenia predloženého podpredsedom
vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom, ktorého prijatie a realizácia by malo v konečnom dôsledku negatívny dopad
aj na policajtov. Ostáva len veriť, že minister financií parlament nepresvedčí, že naši poslanci budú rozhodovať múdro.

Minister by bol rád, ak by sociálne výhody policajtov ďalej rástli

MÁME ZÁSADNÉ
PRIPOMIENKY
Návrh UZNESENIA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu
východísk rozpočtu verejnej správy
na roky 2005 až 2007" (prinášame
na strane 2), a najmä bod B.4 tohoto
návrhu s úlohami navrhovanými ministrovi vnútra v bode B.4. nás veľmi
znepokojil Tieto úlohy sú podľa nás
zjavne v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, kde v bode B.
VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ A VEREJNÁ
SPRÁVA. sa vláda zaväzuje, že bude
dbať na zachovanie sociálnych a
právnych istôt policajtov garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom
skvalitnenia
a
stabilizácie
Policajného zboru.
V novembri 2002 dal minister
vnútra SR policajtom prostredníctvom otvoreného listu v našom
periodiku sľub - "Ubezpečujem Vás,
že ako minister vnútra Slovenskej
republiky budem v plnej miere hájiť

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA

opodstatnené potreby a záujmy
príslušníkov Policajného zboru v
oblasti sociálneho zabezpečenia,
ako aj garancií vyplývajúcich z predmetného zákona o štátnej službe."
Ministra vnútra SR Vladimíra
Palka sme
preto požiadali o
odpovede na niektoré otázky.
Pre pracovnú zaneprázdnenosť
pána ministra nám odpovede
poskytol hovorca ministra vnútra
Boris Ažaltovič:
• V súvislosti s predloženým
návrhom vlády nás zaujíma akým
spôsobom tento sľub dodržíte za
vzniknutej situácie a ako budete na
návrh reagovať? Akým spôsobom
budete presadzovať záujmy rezortu
a policajtov?
Ministerstvo financií už v návrhu
rozpočtu zvýšilo objem mzdových
prostriedkov pre policajtov o 469 miliónov korún (zo 6,7 mld na 7,169

mld).
Policajtom
sa totiž tohto roku zvýšia od 1. augusta platy o 7 %.
Ministerstvu financií sme zaslali
k návrhu východísk štátneho rozpočtu na roky 2005 a 2007 zásadné
pripomienky. Od ministerstva financií
požadujeme ďalšie zvýšenie objemu
mzdových prostriedkov na rok 2005
celkovo o 1,8 miliardy korún a objemu prostriedkov na odvody do
poisťovní o 587 miliónov korún.
Prioritne budeme žiadať zvýšenie
rozpočtu o 732 miliónov na ďalšie
plošné zvýšenie platov policajtov v
roku 2005 o 7,8 %. To znamená 554
miliónov na mzdy a 178 miliónov na
odvody do poisťovní. 300 miliónov
žiadame na zrušenie krátenia platu
policajta o 20 % v prvom roku a 10 %
POKRAČOVANIE NA STRANE
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Tvrdenie nie je dôkaz.

ŠTÁT POTVRDIL
SVOJU
FUNKČNOSŤ
Nech sa na donedávna nevšedný problém nedávneho masového
rabovania obchodných prevádzok
cigánsko - rómskym obyvateľstvom
na strednom a východnom
Slovensku pozrie ktokoľvek a z
ktorejkoľvek strany, jedna vec je
istá. V našej modernej a mierovej
národnej a štátnej histórii nemajú
takéto
"obchodné
pogromy"
obdobu. Isto, rozpitvávať možno ich
príčiny, hľadať vinníka či zodpovedného, obhliadať sa do nedávnej i
dávnejšej minulosti našej society,
jednoducho a jednoznačne sa s
týmto problémom bude dať vyrovnať až po jeho serióznom a čo
možno i najobjektívnejšom vyhodnotení. Nech ale v tomto prípade zlyhalo čokoľvek, minulosť, súčasnosť
či budúcnosť, realita potvrdila, že v
tejto situácii nesporne nezlyhal
samotný štát, Slovenská republika,
jeho mocensko - ochranná zložka,
ktorá má v konečnom dôsledku
slúžiť poctivým občanom.
Svoju pretrvávajúcu funkčnosť
zreteľne prezentovala táto v
spoločnosti často neoprávnene
pranierovaná, kritizovaná, zatracovaná sila, bez ktorej by si však žiadny
občan sám nevystačil. Áno, sila,
nazývaná aj strážkyňou zákonnosti,
ochrankyňou poriadku v štáte,
garantkou verejného zachovávania
elementárnej ľudskej slušnosti.
Polícia! Prostredníctvom jej zásahu
proti hromadnej a isto i organizovanej kriminalite štát samotný
potvrdil svoju funkčnosť, povinnú
službu svojmu obyvateľstvu, ako to
správne pochopila aj väčšina
slovenskej populácie.
Dokonca čoraz viac a
naliehavejšie zaznievajú hlasy z
okruhu prostého obyvateľstva, tvrdiace, že keby mocenské zložky
štátu zasahovali proti kriminalite už
v minulosti včas, tvrdo, nekompromisne, ale spravodlivo a zákonne,
nemuselo to byť s morálkou v
spoločnosti dnes až tak zlé, ako je
to "mlčiacou" väčšinou vnímané. Na
poliach mohla ležať nedotknutá
úroda, ktorú by si pozbieral len ten,
kto sial, v biosférických národných
parkoch a chránených krajinných
oblastiach mohli naďalej stáť
dodnes vzácne lesné spoločenstvá,
dnes nezvratne zničené nájazdmi
asociálov. Skupiny dobre organizovaných a vybavených pytliakov by si
nedovoľovali strieľať na zver a na
ochrancov prírody z terénnych autoPOKRAČOVANIE NA STRANE
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Pre osvieženie pamäte prinášame výňatok z
PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SR:
B. vnútorná bezpečnosť a verejná správa
V oblasti vnútorného poriadku a
bezpečnosti bude vláda dôsledne presadzovať princíp slušnosti k občanom
a nekompromisnosti voči zločinu.
Úsilie o bezpečnosť občanov, posilnenie dôvery v spravodlivosť a orgány
bezpečnosti bude trvalým úsilím vlády.
Podnikne všetky potrebné kroky na
zrýchlenie a zefektívnenie vyšetrovania trestných činov, najmä posilní personálne kapacity na realizáciu
skráteného vyšetrovania, a zreformuje
bezpečnostný systém štátu s osobitným dôrazom na zápas s finančnou
kriminalitou. Zároveň bude vláda
zdôrazňovať a vytvárať podmienky na
zvyšovanie vedomia zodpovednosti
občanov za vlastnú a všeobecnú
bezpečnosť.
Vláda bude pokračovať v procesoch decentralizácie a dokončí reformu verejnej správy.

Vnútorná bezpečnosť
Vláda pripraví, respektíve realizuje
viaceré zásadné opatrenia v systéme
bezpečnosti občanov a štátu s dôrazom na boj s finančnou kriminalitou,
najmä:
- posilní pripravenosť a akcieschopnosť policajných a ďalších bezpečnostných štruktúr na boj s terorizmom,
- vytvorí predpoklady na zriadenie
koordinačného centra pre boj so
zločinnosťou, ako centrálneho národného kontaktného bodu na výmenu
informácií o vyšetrovaných prípadoch,
- pripraví postupné začlenenie
justičnej polície do jednotnej štruktúry
spoločne so službou kriminálnej polície,
- pripraví legislatívne a organizačné
podmienky na ochranu sudcov,
prokurátorov, pracovníkov bezpečnostných a justičných orgánov a
spolupracujúcich osôb podieľajúcich
sa na boji proti organizovanému
zločinu,
- podporí zriadenie špecializovaného
útvaru na zabezpečenie konfiškácie
majetku pochádzajúceho z trestnej
činnosti alebo nelegálnych zdrojov,
- vytvorí legislatívne predpoklady na
zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb,
- zabezpečí potrebné legislatívne a
organizačné predpoklady na zriadenie
a činnosť špeciálneho útvaru
zloženého z vyšetrovateľov a kriminalistov PZ, ktorý bude úzko spolupracovať so špeciálnym prokurátorom a
špeciálnym súdom v boji proti organizovanému zločinu a korupcii,
- vytvorí podmienky na prepojenie relevantných registrov a na prístup do
nich, ako aj na prístup k ďalším informáciám
(napr.
finančným,
majetkovým, daňovým a bankovým
informáciám) pre všetky štátne orgány
zapojené do boja proti organizovanému zločinu ako súčasť budovania
nového bezpečnostného informačného manažmentu,
- pripraví návrh zákona o používaní
informačno-technických prostriedkov
a návrh novely zákona o obecnej
polícii, ktorou sa zvýši dohľad štátu

nad obecnou políciou.
Vláda považuje za jednu z
dôležitých
úloh
vybudovanie
Národného Schengenského informačného systému a národného
úradu SIRENE ako nevyhnutných
predpokladov vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie, medzi
štáty Schengenského dohovoru.
Dôraz bude klásť na úroveň ochrany
slovensko-ukrajinskej hranice, najmä
ne jej technické a personálne
zabezpečenie tak, aby sa táto hranica stala dobre stráženou súčasťou
nielen hranice Slovenskej republiky,
ale aj Európskej únie. Vláda sa
zasadí za zvýšenie trestných sadzieb
za prevádzačstvo a vytvorí podmienky na ukončenie procesu profesionalizácie ochrany štátnej hranice.
Vláda vypracuje novú koncepciu
migračnej politiky zohľadňujúcu
budúce členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, najmä
zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo
Ženevského
dohovoru,
Schengenského
dohovoru
a
Dublinského dohovoru. Vytvorí
potrebné podmienky pre realizáciu
tejto koncepcie. Vláda zabezpečí v
plnom rozsahu zosúladenie vízovej
politiky a problematiky pohybu cudzincov s právnou úpravou
Európskej únie. Pripraví novelu
zákona o pobyte cudzincov.
Vláda bude naďalej dôsledne
postupovať proti všetkým prejavom
extrémizmu, rasovo motivovaného a
iného násilia. Vytvorí mechanizmy na
získavanie a vyhodnocovanie informácií a odhaľovanie týchto prípadov.
Vytvorí osobitné mechanizmy proti
propagácii násilia, súčasťou ktorých
bude i pôsobenie masovokomunikačných
prostriedkov,
predovšetkým televízie. Osobitnú
pozornosť bude vláda venovať
ochrane detí pred týraním a sexuálnym zneužívaním. Pristúpi k medzinárodným dohovorom v boji proti
počítačovej kriminalite a zefektívni
boj proti enviromentálnej kriminalite.
Vláda pokladá za potrebné
zefektívniť štruktúru Policajného
zboru v regiónoch s cieľom debyrokratizácie - zníženia riadiaceho a
administratívneho aparátu a posilnenia priameho výkonu služby.
Vláda podporí budovanie
spolupráce policajných síl v
Európskej únii vyčlenením potrebných kapacít Policajného zboru a ich
zapojením do spoločných akcií.
Vláda v kontinuite s uskutočňovaním národného programu a
akčných plánov rezortov a prihliadajúc
na odporúčania z predvstupového procesu vystupňuje svoje úsilie v boji s
korupciou. Prijme potrebné legislatívne a ďalšie systémové opatrenia,
vrátane opatrení v polícii, prokuratúre
a súdnictve. Pôjde najmä o precíznejšiu personálnu prácu, efektívnejšie
využitie ich vlastných kontrolných a
inšpekčných mechanizmov, ale tiež o
uplatňovanie nových špecifických protikorupčných postupov. V Policajnom
zbore vláda zavedie povinnosť podávania majetkového priznania policajtov a ich rodinných príslušníkov. Vláda
bude naďalej požadovať nekompro-

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁVRH UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007

úpravy zvyšovania funkčného platu
platnej od 1.5..2004 a vypustenia zo
systemizácie zaradenie policajtov do
platových tried
do 30. júna 2004

A.2. ukazovatele príjmov a výdavkov
rozpočtových kapitol na roky 2005 až
2007 uvedené v prílohe č. 1 a 2 tohoto uznesenia;
B. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi
spravodlivosti
B.1. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č. 385/2000 Z.
z. o sudcoch a prísediacich a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom trvalého zrušenia
ďalšieho platu (v jednom polroku
kalendárneho roka) pre sudcov

ministrovi práce, sociálnych vecí a
rodiny
B.5. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č.120/1993 Z.
z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov za účelom zrušenia
mechanizmu určenia platu poslanca
v nadväznosti na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v
hospodárstve SR a ustanovenia percentuálneho zvýšenia platu poslanca
a termínu jeho účinnosti zákonom o
štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok
do 30. júna 2004

do 30. júna 2004
predsedovi Úradu pre štátnu službu
podpredsedovi vlády a ministrovi
financií
B.2. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č.200/1998 Z.
z. o štátnej službe colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vypustenia zo
záväznosti systemizácie zaradenie
colníkov do platových tried

B.6. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č. 312/2001 Z.
z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za účelom
trvalého zrušenia zvyšovania platových taríf na základe služobného
hodnotenia a vypustenia zo
záväznosti systemizácie členenie
podľa funkcií

do 30. júna 2004

do 30. júna 2004

ministrovi vnútra

generálnemu prokurátorovi

B.3. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č. 315/2001 Z.
z. o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov za
účelom trvalého zrušenia ďalšieho
platu (v každom polroku kalendárneho roka) pre hasičov a vypustenie zo
záväznosti systemizácie členenie
podľa funkcií
do 30. júna 2004
B.4. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č. 73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov za
účelom zrušenia úpravy hodnostného príplatku platnej od 1.1.2005,

B.7. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh novely zákona č. 154/2001 Z.
z. o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry v znení
neskorších predpisov za účelom
trvalého zrušenia ďalšieho platu (v
jednom polroku kalendárneho roka)
pre prokurátorov

misný postup vo všetkých prípadoch
porušenia zákona policajtmi.
Vláda pripraví aktualizáciu národnej stratégie prevencie kriminality a
vytvorí legislatívne podmienky na jej
realizáciu. Prijme systém finančnej
podpory preventívnych projektov.
Podporí projekty na zvyšovanie zodpovednosti občanov za ich vlastnú, ale
aj všeobecnú bezpečnosť.
Vláda bude v záujme priblíženia
polície občanom podporovať aktívnu
komunikáciu príslušníkov PZ s občanmi s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti
polície. Na zlepšenie komunikácie s
verejnosťou sa zavedú pravidelné
stretnutia funkcionárov polície s

do 30. júna 2004
ministrom
predsedom ostatných ústredných
orgánov štátnej správy SR
správcom ďalších rozpočtových
kapitol
B.8. predložiť Ministerstvu financií SR
návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly
na roky 2005 až 2007; pri vypracov-

občanmi. V Policajnom zbore sa zmení
systém hodnotenia práce, ktorý bude
akcentovať
mieru
spokojnosti
občanov s činnosťou polície. Na kvalitu života a práce policajtov a ich
vzťahu s verejnosťou bude pozitívne
vplývať zavedenie duchovnej služby v
ozbrojených zboroch.
Vláda bude dbať na zachovanie
sociálnych istôt policajtov garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom
skvalitnenia
a
stabilizácie
Policajného zboru. V rámci debyrokratizácie prijme opatrenia na postupnú redukciu policajného prvku v
štruktúrach ministerstva vnútra (tzv.
scivilnenie). Ich súčasťou bude vyko-

aní návrhov dôsledne rešpektovať
schválené ukazovatele príjmov a
výdavkov v bode A.2. tohoto uznesenia; výdavky rozpočtovej kapitoly
rozpracovať do programov a predložiť
v rámci návrhu rozpočtu kapitoly;
zároveň predložiť aj návrh prioritných
projektov na roky 2005 až 2007
spolu s ich odôvodnením
do 30. júna 2004
B.9. prostriedky EÚ na štrukturálne
operácie a záručnú sekciu EAGGF a
im zodpovedajúce prostriedky na
spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu rozpísať do príjmov a
výdavkov rozpočtových kapitol vrátane programových štruktúr
do 30. júna 2004
B.10. predložiť na rokovanie vlády SR
návrh na zrušenie úloh z uznesení
vlády SR, resp. legislatívnych predpisov, na ktoré nebude možné
zabezpečiť rozpočtové krytie v roku
2005
do 30. júna 2004-04-14
ministrovi výstavby a regionálneho
rozvoja
ministrovi obrany
správcom ďalších rozpočtových kapitol
B.11. v návrhu rozpočtu rozpočtovej
kapitoly na roky 2005 až 2007
rozpočtovať aj výdavky na úlohy a činnosti, ktoré sú v ich vecnej pôsobnosti a v roku 2004 boli rozpočtované v
rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa
do 30. júna 2004
Vykonajú:
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister
hospodárstva
podpredseda vlády a minister
spravodlivosti
ministri
predsedovia ostatných ústredných
orgánov štátnej správy SR
správcovia ďalších rozpočtových kapitol
Na vedomie:
prezident prezídia Fondu národného
majetku SR

nanie personálneho auditu.
Vláda garantuje takú úroveň
finančného a materiálno-technického zabezpečenia polície, ktorá
vytvorí podmienky pre plnenie rozhodujúcich úloh, najmä úloh v boji s
kriminalitou a v súvislosti s integračným procesom. Podporí investície do techniky na zabezpečovanie
ochrany verejného poriadku a
dopravnej disciplíny na cestách.
Vláda bude pokračovať v prebudovávaní systému civilnej ochrany na
systém úloh a opatrení zameraných
na ochranu obyvateľstva s dôrazom
na koordináciu prijímaných opatrení v
POKRAČOVANIE NA STRANE
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v druhom roku. Tak zvýšime platy
novoprijatých policajtov.
Minister vnútra bude tiež žiadať
1,1 miliardu na 100 % zvýšenie hodnostného príplatku.
Žiadame teda zvýšiť objem
mzdových prostriedkov v roku 2005
oproti roku 2004 o 2 miliardy 281 miliónov korún. Predstavuje to zvýšenie
o 34 %. Predpokladám však, že ministerstvo financií nám v plnej miere
nevyhovie. Za úspech budeme
považovať ak získame polovicu z
tohto objemu, teda navýšenie oproti
tomuto roku o niečo viac ako jednu
miliardu korún. Teda ak sa nám
podarí navýšiť rozpočet na mzdové
prostriedky o 17 %.
• Ako vidíte súčasné mzdové hodnotenie policajtov?
Ministrovi vnútra sa darí hájiť záujmy policajtov v sociálnej oblasti.
Podarilo sa nám zachovať policajtom
všetky doterajšie výhody. Oproti ostatným štátnym zamestnancom majú
vyššie platy a 13. a 14. plat. V

tomto roku sme presadili zvýšenie
platov policajtov o 7 % od 1. augusta.
Minister bude vždy presadzovať v
rozumnej miere požiadavky policajtov
na zachovanie alebo zlepšenie ich
sociálneho postavenia. Aj v návrhu
rozpočtu na budúce tri roky budeme
presadzovať pravidelnú ročnú valorizáciu platov minimálne o infláciu.
Tak, aby sociálne postavenie policajtov zostalo minimálne zachované. Ak
to možnosti štátu dovolia budeme
samozrejme žiadať na sociálne
zabezpečenie policajtov aj viac
peňazí.
• Kde sú podľa Vás príčiny pretrvávajúceho nezáujmu o prácu v
polícii? Aký predpokladáte dopad
súčasného náborovania?
Počet
neobsadených
tabuľkových miest sme za necelé 4
mesiace znížili z 1720 voľných miest
na 1433. Na krajských a okresných
riaditeľstvách sa znížil celkový počet
neobsadených miest z 934 na 709 a
na Úrade hraničnej a cudzineckej polície z 337 na 285. Predpokladáme, že

počet neobsadených miest bude
klesať aj naďalej. O prácu v polícii je
teda záujem.
Prispieva k tomu určite zlepšovanie finančného a materiálneho
zabezpečenia policajtov. Tohto roku
sme sa sústredili na zlepšenie
vybavenia špeciálnych útvarov Úradu boja proti korupcii a Úradu boja
proti organizovanej kriminalite.
Zlepšujeme tiež technické a materiálne vybavenie policajtov na slovensko-ukrajinskej hranici. Tohto roku
sme tiež dovybavili poriadkové jednotky. Venujeme sa tiež lepšiemu
počítačovému vybaveniu policajtov.
Pracujeme na nových policajných
informačných
systémoch.
Pripravujeme nákup nových áut pre
policajtov.
Snažíme sa teda robiť prácu v
polícii stále zaujímavejšou a atraktívnejšou. Preto aj pri schvaľovaní
štátneho rozpočtu na roky 2005 až
2007 bude minister vnútra presadzovať výrazné zvýšenie rozpočtu pre
ministerstvo vnútra.

Zástupca generálneho riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru odmeňovania
SPSČ MV SR JUDr. Rudolf Javorček nám poskytol "Návrh východísk rozpočtu
verejnej správy na rok 2005 - doplnenie", ktorý Odbor odmeňovania Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR zaslal Finančnému odboru VS MV SR a
ktoré znie:
Vec: Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na rok
2005 - doplnenie
K č. p.: 4166/2004-41 zo dňa
10. 3. 2004
Listom č. p.: SPC-182-1/4-2004
zo dňa 18. 3. 2004 sme z hľadiska
finančných prostriedkov určených
na služobné príjmy príslušníkov
Policajného
zboru
požiadali
všeobecnú sekciu MV SR, aby v
návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy uplatnila požiadavku na
zvýšenie rozpočtu finančných
prostriedkov určených na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania na rok 2005 v
celkovom objeme 1 822 268,1 tis.
Sk na počet 21 346 príslušníkov PZ.
Na základe požiadavky FO VS
MV SR o podrobnejšie vysvetlenie
niektorých číselných údajov Vám
oznamujem:
Dňa 10. 3. 2004 bola NR SR
schválená novela zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného
zboru,
Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže
SR a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov (ďalej len
"zákon"), ktorou sa s účinnosťou od
1. 1. 2005 zvyšuje hodnostný príplatok uvedený v § 87 zákona v
priemere o 2 770 Sk na jedného
príslušníka PZ, čo v prepočte na
plánovaný počet príslušníkov
Policajného zboru a po zohľadnení
vplyvu na ďalší služobný plat, ktorý
je zložkou služobného príjmu v
zmysle § 84 ods. 1 zákona, predstavuje zvýšené mzdové náklady v
celkovej sume 827 798,0 tis. Sk
ročne.
Citovanou novelou zákona sa

v § 64 zákona skrátila dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je
rozvrhnutý nerovnomerne, ak policajt
vykonáva
štátnu
službu
nepretržite alebo v zmenách zo 40
hodín na 38 hodín. Ustanovenie
kratšej dĺžky základného času
služby v týždni pre nerovnomerne
rozvrhnuté režimy so súčasnou
nepretržitou zmennou prevádzkou si
na základe vykonaného prepočtu
vyžiada zvýšené mzdové náklady vo
výške 105 985,8 tis. Sk ročne.
V súvislosti so zriadením
Špeciálneho súdu sa upravuje výška
osobitného príplatku príslušníkom
PZ, ktorí vykonávajú štátnu službu
na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov vo veciach, ktoré
patria do právomoci Špeciálneho
súdu podľa § 15 Trestného poriadku, čo vo finančnom prepočte tvorí
zvýšené mzdové náklady vo výške
44 604,0 tis. Sk ročne, vrátane
dopadu na ďalší služobný plat.
Novelou zákona sa od 1. 5.
2004 mení prepočet zahraničného
platu príslušníkov PZ vyslaných na
výkon štátnej služby v zahraničí
(policajných pridelencov) podľa §
109 ods. 2 zákona a zosúlaďuje so
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a so zákonom č.
553/2003 Z. z. Zmena pomeru
korunovej časti služobného platu a
časti služobného platu v inej ako
slovenskej mene (40:60) si vyžiada
v roku 2005 zvýšenie mzdových
nákladov vo výške 7 409,4 tis. Sk. V
tejto sume je zahrnutá len časť
služobného platu v inej ako
slovenskej mene.
Vyslanie vybranej skupiny príslušníkov PZ (6) na výkon štátnej
služby v zahraničí, si v roku 2005
vyžiada zvýšené mzdové výdavky na
služobný plat v inej ako slovenskej

mene podľa § 109 ods. 2 zákona vo
výške 16 034,5 tis. Sk ročne.
Novelou zákona sa v § 85 ods.
5 zákona zavádza od 1. 1. 2005 tzv.
valorizačný automat - zvýšenie
funkčných platov príslušníkov PZ v
závislosti na vývoji priemerného
platu zamestnancov v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok. Zvýšenie funkčného
platu príslušníkov PZ má priamy
dopad na niektoré ďalšie zložky
služobného príjmu - na prídavok za
výsluhu rokov podľa § 86 zákona,
na príplatok za riadenie podľa § 89
zákona ako aj na premenlivé zložky
služobného príjmu podľa § 84 ods.
1 písm. n) až r) zákona a § 84 ods.
3 zákona. Na základe vykonaného
prepočtu a po zohľadnení ustanovenia § 7 ods. 2 zákona Národnej
rady SR č. 598/2003 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2004 (zvýšenie funkčných platov príslušníkov
PZ o 7% od 1. 8. 2004) tvoria
zvýšené mzdové náklady sumu 815
295,4 tis. Sk (vo valorizácii je
zohľadnený vplyv zvýšenia hodnostného príplatku, zvýšenia osobitného
príplatku, skrátenia základného
času služby v týždni a úprava
funkčného platu na premenlivé príplatky).

List OZP v SR podpredsedovi vlády SR a
ministrovi financií SR
Ing. Ivanovi Miklošovi
Vážený pán minister,
Odborový zväz polície v
Slovenskej republike v rámci plnenia
zákonných úloh ochrany práv a oprávnených záujmov policajtov sa na Vás
obracia vo veľmi citlivej otázke
finančného a platového zabezpečenia policajtov.
Veľmi pozorne sledujeme vývoj v
rozpočtovej kapitole rezortu MV SR so
zameraním na platové zabezpečenie
policajtov, ktoré v posledných rokoch
neustále stagnuje. Od roku 1998 do
dnešnej doby sa platy policajtov valorizovali len jedenkrát a to vo výške
3%. Na druhej strane sa nároky na
výkon štátnej policajnej služby
neustále zvyšujú. Vplyvom vývoja
sociálnej situácie v krajine musia policajti čeliť rastúcej brutalite
páchateľov trestnej činnosti alebo
napríklad nedávnym sociálnym
nepokojom na východe Slovenska,
kde došlo k veľkému nárastu trestnej
činnosti, najmä Rómov, spojeného s
rabovaním a k hromadnému narušovaniu verejného poriadku. V súčasnej
dobe sa policajti intenzívne pripravujú
na zabezpečenie najvýznamnejšej
spoločenskej a štátnej udalosti sammitu NATO v Bratislave.
Vážený pán minister,
práve v tejto pre políciu veľmi
zložitej situácii sme sa oboznámili s
Vaším návrhom UZNESENIA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu
východísk rozpočtu verejnej správy
na roky 2005 až 2007.
Navrhované úlohy ministrovi vnútra v bode B.4. nás veľmi znepokojili
a zásadne sú pre nás neprijateľné,
nakoľko sú zjavne v rozpore s
Programovým vyhlásením vlády v
bode B. VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ A
VEREJNÁ SPRÁVA. V programovom
vyhlásení sa vláda zaväzuje, že bude
dbať na zachovanie sociálnych a
právnych istôt policajtov garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom
skvalitnenia
a
stabilizácie
Policajného zboru...
OZP v SR sa na Vás pán minister
obracia v tejto pre Policajný zbor
veľmi zložitej situácii so zásadnou
požiadavkou a to vypustenia úlohy
B.4. pre ministra vnútra Vami predkladaného
vyššie citovaného

vplyv valorizácie k 1.8.2004 (7%)
a valorizácia k 1.1.2005
(7,8%)

sobotu a v nedeľu, vo sviatok, príplatok za štátnu službu nad základný čas služby v týždni a peňažná
náhrada za služobnú pohotovosť)
Osobný príplatok
34 756,7 tis. Sk
Ďalší služobný plat
102 887,1 tis. Sk

Funkčný plat a prídavok za výsluhu
rokov
439 250,4 tis. Sk
Príplatok za riadenie
11 570,6 tis. Sk
Premenlivé zložky služobného platu
226 830,6 tis. Sk
(príplatok za štátnu službu v noci, v

Poznamenávame, že pri valorizácii osobného príplatku sa
uvažuje s jeho zvýšením len o cca
2,9%.
Zvýšenie hornej hranice percentuálnej sadzby príplatku za riadenie
podľa § 89 ods. 1 zákona (uplatne-

Rozpis sumy 815 295,4 tis. Sk:

návrhu uznesenia vlády SR.
K tejto zásadnej požiadavke nás
vedú veľmi závažné dôvody akými sú
nenaplnené početné stavy policajtov,
problémy s ich napĺňaním a vôbec
stabilizáciou policajtov. Je veľa
dôvodov, pre ktoré je situácia taká,
aká je. V krátkosti však tie
najdôležitejšie je potrebné povedať.
1/ Finančné ohodnotenie práce policajtov je potrebné zlepšiť - priemerný
čistý plat policajta v 3. platovej triede
je 9 960,- a vo 4. platovej triede je 10
700,-Sk v Bratislave (iné útvary majú
ešte menej)
2/ Možnosť výberu do služieb PZ a
nie nábor ako je to v súčasnosti
(nezáujem o prácu v PZ i napriek
značnej nezamestnanosti)
3/ Pracovné podmienky zlepšiť a
nadväzne znížiť stresové zaťaženie
policajtov (neustály tlak na činnosť
policajtov, nenaplnené stavy, financie
a pod.)
Prijatím uvedeného uznesenia
vlády a následným spracovaním
návrhu novely zákona č. 73/1998
Z.z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov za
účelom zrušenia úpravy hodnostného príplatku platnej od 1.1.2005,
úpravy zvyšovania funkčného platu
platnej od 1.5.2004 a vypustenia systemizácie zaradenia policajtov do platových tried bude mať pre Policajný
zbor a jeho akcieschopnosť nedozerné negatívne následky, ktoré sa
môžu prejaviť v narušení vnútornej
bezpečnosti a verejného poriadku
štátu, na čo Vás musíme upozorniť.
Vážený pán minister,
OZP v SR chce riešiť tieto
závažné problémy v Policajnom
zbore, v mnohých prípadoch až existenčné problémy jednotlivcov, rokovaním s Vami. Vzhľadom na väzbu
medzi prípravou východísk pre štátny
rozpočet a návrhom uznesenia
dovoľujeme si Vás požiadať o
stanovenie termínu spoločného rokovania na uvedenú tému.
S úctou
Ing. Miroslav LITVA
Predseda OZP v SR

nie od 1. 1. 2005) si vyžiada v roku
2005 zvýšené mzdové náklady vo
výške 5 141,4 tis. Sk. Táto suma je
vypočítaná zo zvalorizovaného príplatku za riadenie od 1.8. 2004.
Dopad valorizácie (815 295,4
tis. Sk) a zvýšenia príplatku za riadenie (5 141,4 tis. Sk) spolu predstavujú 820 436,8 tis. Sk.
JUDr. Rudolf Javorček
Zástupca generálneho riaditeľa
a súčasne riaditeľ odboru odmeňovania
SPSČ MV SR
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JUDr. Ladislav Pittner
RIADITEĽ SIS
• Ako vidíte súčasné mzdové hodnotenie policajtov, príslušníkov
SIS?
Snahu o rovnaké hodnostné "ocenenie" príslušníkov ozbrojených síl na
jednej a príslušníkov bezpečnostných zložiek na strane druhej vnímam ako legitímnu a úplne opodstatnenú. Ozbrojené sily určite plnia
ťažké a náročné úlohy, ale rovnako
ťažké a zodpovedné úlohy plnia aj
príslušníci Policajného zboru, SIS,
ZVJS SR, Železničnej polície a NBÚ.
Navyše,
mnohí
príslušníci
bezpečnostných zložiek denne vystavujú svoje zdravie, a žiaľ, ako sme
neraz svedkami, i svoje životy pri
ochrane našej spoločnosti a jej
občanov. Preto pokladám za potrebné vyjadriť to aj vo finančnom vyhodnotení tak, ako je to u príslušníkov
ozbrojených síl.
• Ako hodnotíte návrh vlády z perspektívy
súčasného
stavu
zabezpečenia potrieb SIS i rezortu
MV SR finančnými prostriedkami a
dopadu
prípadnej
realizácie
návrhu?
Súčasné potreby SIS nie sú finančne
dobre sanované. S mimoriadnym
údivom som prijal návrhy niektorých
poslancov Národnej rady SR, ktorí pri
prerokúvaní návrhu štátneho

rozpočtu SR na rok 2004 predložili
pozmeňovacie návrhy na zníženie
rozpočtu SIS pre rok 2004 o 200 mil.
Sk. Táto poslanecká "úprava" vládneho návrhu rozpočtu znamená drastické obmedzenie potrieb SIS a
negatívne vplýva na zabezpečenie jej
činnosti a plnenie zákonných úloh.
Ostáva mi len vyjadriť nádej, že vláda
SR ešte v tomto roku nájde spôsob
na dodatočnú úpravu rozpočtu SIS,
aby táto mohla, najmä po vstupe do
NATO, plniť svoje úlohy tak, ako to od
nej právom očakávajú naši spojenci
a koniec koncov i naša verejnosť.
• Ako budete na návrh reagovať?
Využijem všetky možnosti, ktoré ako
riaditeľ SIS mám, aby som kompetentných predstaviteľov štátnych
orgánov presviedčal o potrebe
bezpodmienečnej
realizácie
všetkých ustanovení zákona č.
201/2004 Z. z. , t. j. zákona, ktorým
sa novelizoval zák. č. 73/1998 Z. z. o
štátnej službe príslušníkov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP a ustanovili sa nové
hodnostné príplatky. Som pripravený
o tejto téme hovoriť i na rokovaní
Bezpečnostnej rady SR. Plne podporím prípadné kroky ministrov
ďalších dotknutých rezortov smerujúce k naplneniu vyššie uvedeného
zákona.

ŠTÁT POTVRDIL SVOJU FUNKČNOSŤ
POKRAČOVANIE ZO STRANY

1

mobilov, tzv. privatizéri by si nedovoľovali rehotať sa beztrestne už dlhé
roky tomuto národu do tváre. Mnohí
nevinní nemuseli prísť vinou iného o
majetok, či dokonca o to najcennejšie, o vlastný život. Ľudia by
nestrácali dôveru v zákon, v právo, v
políciu, v štát. A ani sami v seba...
Rázne riešenie už dlho tlejúceho
podhubia zla prostredníctvom vášne
schladzujúceho zásahu polície prebudilo v mnohých opäť úctu k litere
zákona a jeho vykonávateľom.
Možno zo strachu. Možno z vypočítavosti. Ale ľady sa pohli...
Ohlasy zo všetkých kútov republiky svedčia o postoji občanov oceňujúcom kroky a dôslednosť postupu

štátnej moci. Vari už konečne svitá
na lepšie časy ? - pýtajú sa mnohí. Či
šlo iba o búrku v pohári?!
V mysliach mnohých ožívajú už
spomienky
na
lákavé
mnohodesaťtisícové verejné prísľuby
za "predaje" kupónových knižiek
investičným fondom, z ktorých ľudia
nevideli ani korunu. V "krčmových"
rozhovoroch sa oprašujú mená tých,
ktorí pripravili tento štát a tento ľud o
miliardy, pretriasajú sa ich osudy. A
ožívajú zabudnuté túžby, nové očakávania. Sen o získaní satisfakcie. Veď
štát iba nedávno potvrdil svoju
funkčnosť... vravia čoraz širšie zástupy.
plk. Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

JOZEF ŠIMKO
POSLANEC NR SR
Som prekvapený
takýmto
návrhom uznesenia vlády SR.
Naviac,
ako
člen
gestorského výboru si
uvedomujem, čo
môže takýto krok
znamenať
pre
ďalšiu stabilizáciu a postupné
zlepšovanie
situácie v policajnom zbore. Obe
úlohy uložené ministrovi vnútra súvisia s
navýšením prostriedkov
pre policajtov i hasičov.
Pretože navrhované zmeny budú
prejednávané vo výbore a v pléne

NR SR, predpokladám rozsiahlejšiu
diskusiu najmä vo výbore pre
obranu a bezpečnosť.
Budem zato, aby sa
hľadali
zdroje
v
rozpočte 2004 v
súvislosti so zvyšovaním funkčných
platov policajtov,
takisto
aj
v
pripravovanom
rozpočte 2005, v prípade úpravy hodnostných
príplatkov.
Nepokladám automaticky
za schválené v parlamente to, čo
príjme vláda SR.

Návrh "UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu východísk
rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007" (ktorý si môžete prečítať na
strane 2) sa v prípade realizácie bude veľmi negatívne dotýkať policajtov, ale nielen ich. Nepriamo sa dotkne v podstate každého občana.
Oslovili sme tých, ktorí poznajú problémy polície a policajtov, súčasnú spoločenskú situáciu. Prijatie a realizácia spomínaného vládneho návrhu sa ich určitým
spôsobom dotkne… Prinášame vám ich odpovede na naše otázky.

pplk. JUDr. Michal Borgula,
riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru
• Ako hodnotíte návrh vlády z perspektívy
súčasného
stavu
zabezpečenia potrieb PZ, aj HCP i
rezortu MV SR finančnými
prostriedkami a dopadu prípadnej
realizácie návrhu?
Prijatím uvedeného návrhu
vlády a po jeho následnom
schválení v legislatívnom procese je
dôvodné predpokladať, že príde k
nárastu žiadostí o uvoľnenie zo
služobného pomeru príslušníkov
Policajného zboru, vzhľadom k
demotivujúcemu dopadu takejto
legislatívnej zmeny na stabilizáciu
príslušníkov Policajného zboru
spĺňajúcich nárok na výsluhový
dôchodok podľa osobitného predpisu.
Naopak dôslednou realizáciu
prijatej novely zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, SIS, ZVaJS SR a
ŽP, ktorá nadobudne účinnosť
dňom 1. 5. 2004 v praxi sa vytvoria
predpoklady pre skvalitnenie činnosti nielen služby hraničnej polície
a služby cudzineckej polície, ale i
celého Policajného zboru. Cestou,
keď i nepriameho znižovania počtu
príslušníkov Policajného zboru,
potrebných pre plnenie úloh
stanovených Policajnému zboru v §
2 zákona č. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore v platnom znení
neprispejeme k i tak klesajúcej
dôvere občanov Policajnému zboru.
• Ako vidíte súčasné mzdové hodnotenie policajtov, príslušníkov
Hraničnej a cudzineckej polície?
Súčasný služobný príjem príslušníka Policajného zboru služby
hraničnej polície a služby cudzineckej polície vychádza taxatívne z
ustanovení piatej časti platové
náležitosti a ďalšie náležitosti
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného
zboru, SIS, ZVaJS SR a ŽP v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom ku špecifickosti priameho výkonu služby sa príslušníci
Policajného zboru uvedených
služieb stretávajú na úseku nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej
trestnej činnosti s prevádzačmi,
ktorí pôsobili v ozbrojených zložkách
cudzích štátov, alebo sa mnohí
aktívne zúčastňovali lokálnych
vojenských konfliktov, poprípade
páchali a boli v minulosti trestne
stíhaní za inú trestnú činnosť a predstavujú bezpečnostné riziko pre príslušníkov Policajného zboru uvedených služieb. Vzhľadom k uvedenému prijatá novela zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS,
ZVaJS SR a ŽP, ktorá nadobudne

účinnosť dňom 1. 5. 2004 upravujúca zvýšenie funkčného platu o
percento rovnajúce sa zvýšeniu
priemerného platu zamestnanca v
národnom hospodárstve v rozhodnom obdobiu a zvýšenie hodnostného príplatku príslušníkom
Policajného zboru na úroveň hodnostnému príplatku v Ozbrojených
silách
Slovenskej
republiky
zvýšenom v roku 2002 je i hmotným
vyjadrením spoločenského ocenenia práce príslušníkov Policajného
zboru, ktorí sú povinní v zmysle
služobnej prísahy zloženej pri vzniku
služobného pomeru svoje sily a
schopnosti vynaložiť na ochranu
práv občanov, ich bezpečnosti a
ochranu verejného poriadku aj s
nasadením vlastného života.
Uvedená cesta riešenia personálnych problémov je dobrou za predpokladu, že sa dotýka dlhodobých
cieľov v oblasti potreby príslušníkov
Policajného zboru, za predpokladu
krytia potreby týchto zdrojov a môže
v
perspektívnom
výhľade
zabezpečiť uvedenou cestou
naplnenie potrebných personálnych
počtov i v rámci služby hraničnej
polície a služby cudzineckej polície.
• Kde sú podľa Vás príčiny pretrvávajúceho nezáujmu o prácu v
polícii?
Aj napriek počtu nezamestnaných oscilujúcemu na Slovensku
v posledných rokoch okolo 16 %
nebol zaznamenaný výrazný záujem
o prácu v Policajnom zbore, ktorý sa
najmarkantnejšie prejavuje najmä v
hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, v ktorom je miera
nezamestnanosti nižšia a životná
úroveň vyššia oproti zvyšným
regiónom Slovenskej republiky v
zmysle územného a správneho
usporiadania Slovenskej republiky,
nízkym záujmom občanov žijúcich v
Bratislave o prácu v Policajnom
zbore. Obdobne je uvedené i osobitným problémom v rámci služby
hraničnej polície i služby cudzineckej polície.
Príčinami nezáujmu je nielen
výška služobného príjmu prislúchajúca občanovi po vzniku služobného
pomeru príslušníka Policajného
zboru v zmysle platnej právnej
úpravy, ale i značný rozsah povinností uložených príslušníkovi
Policajného zboru ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi
predpismi a internými predpismi, za
predpokladu určitého stupňa
právneho vedomia, nakoľko priamym výkonom služby sa denne
bezprostredne dotýka a často i
zasahuje do základných práv a

slobôd občanov. Takéto nároky
kladené na mladých ľudí, ovplyvnených lukratívnejšími ponukami
mimo rezort ministerstva vnútra
môžu byť jednou z príčin neobsadenosti funkcií v zmysle systemizácie v štátnej službe, pričom počet
voľných tabuľkových miest policajtov v jednotlivých služobných
úradoch ministerstva vnútra ako
celku presahuje číslo tisíc.
Príčinou z etického hľadiska v
rámci Slovenskej republiky je určite
aj posun hodnôt v celospoločenskom meradle, keď u príslušníka
Policajného zboru musia hodnoty
pôsobiť sústavne ako najvyšší
autoregulačný systém jeho osobnosti, pretože inak nemôže spĺňať
ustanovenie § 8 ods. 1 posledná
veta zákona č. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov a nariadenie ministra
vnútra Slovenskej republiky č.
3/2002 o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru. Jednou z
rozhodujúcich príčin nezáujmu o
prácu v Policajnom zbore je i prílišná
zaťaženosť práce príslušníka
Policajného zboru, časový a psychický stres, ktoré neprospievajú
psychickému ani fyzickému zdraviu
príslušníka Policajného zboru.
Osobitnou kapitolou je nedostatočné sociálne zabezpečenie pri
riešení bytovej otázky, najmä
mladých príslušníkov Policajného
zboru, keď sa ceny nehnuteľností
zvýšili nad úroveň dostupnú pre
sociálne slabšie skupiny obyvateľov
Slovenskej republiky a pri súčasných nedostatočných platových podmienkach nastupujúcich príslušníkov Policajného zboru nevynímajúc. Uvedené skutočnosti tvoria
zrejme hlavný demotivujúci faktor
nezáujmu o prácu v Policajnom
zbore.
• Aký predpokladáte dopad súčasného náborovania?
Úlohy týkajúce sa problematiky
výberu nových uchádzačov a
následného obsadzovania voľných
tabuľkových miest v rámci úradu
hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia policajného zboru sa darí
plniť v súčasnej dobe čiastočne.
Naplnenie plánovaných stavov v
rámci platnej organizačnej štruktúry
úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a
jeho
organizačných
zložiek
ovplyvňuje okrem vysokých nárokov
na uchádzača o službu v Policajnom
zbore najmä skutočnosť nízkeho
ohodnotenia vzhľadom k riziku
vykonávanej práce a spoločenská
nedocenenosť uvedeného druhu
POKRAČOVANIE NA STRANE
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ROZDEĽOVNÍK POUKAZOV
Sezóna: letná od: 3.7.2004 do: 28.8.2004

CPP = Celkový počet preukazov

Pre zahraničnú rekreáciu na rok 2004
Por.
číslo Názov útvaru

CPP

1. Vedenie a kancelária MV SR
1
2. Kancelária vedúceho služobného úradu, Osobný úrad
1
3. Prezídium PZ
19
4. SPSČ, Úrad duch. Ek. Rady cirkví, Vikariát Ordin. OSaOZ
5
5 Úrad kontroly MV SR
1
6. Úrad inšpekčnej služby PZ
1
7. Úrad krízového manažmentu ministerstva
1
8. Úrad informatiky a telekomunik. skutočností
1
9. Úrad na ochranu utajovaných skutočností
1
10. Úrad pre ochr. Ústavných činiteľov
3
11. Všeobecná sekcia
3
12. Migračný úrad
1
13. Odbor európ. integrácie a ZV
1
14. Legislatívny a právny odbor
1
15. Letecký útvar
1
16. Akadémia PZ
2
17. KR PZ Bratislava
4
18. OR PZ Bratislava I.
2
19. OR PZ Bratislava II.
2
20. OR PZ Bratislava III.
2
21. OR PZ Bratislava IV.
2
22. OR PZ Bratislava V.
2
23. KR PZ Trnava
2
24. OR PZ Trnava
2
25. OR PZ Dunajská Streda
1
26. OR PZ Galanta
1
27. OR PZ Senica
1
28. KR PZ Nitra
1
29. OR PZ Nitra
2
30. OR PZ Komárno
1
31. OR PZ Levice
1
32. OR PZ Nové Zámky
1
33. OR PZ Šaľa
1
34. KR PZ Trenčín
1
35. OR PZ Trenčín
2
36. OR PZ Považská Bystrica
1
37. Prievidza
2
38. KR PZ Žilina
2
39. OR PZ Žilina
2
40. OR PZ Čadca
1
41. OR PZ Dolný Kubín
1
42. OR PZ Liptovský Mikuláš
1
43. OR PZ Martin
1
44. OR PZ Ružomberok
1
45. KR PZ Banská Bystrica
2
46. OR PZ Banská Bystrica
1
47. OR PZ Brezno
1
48. OR PZ Lučenec
2
49. OR PZ Rimavská Sobota
2
50. OR PZ Zvolen
1
51 OR PZ Žiar nad Hronom
1
52. KR PZ Prešov
2
53. OR PZ Prešov
2
54. OR PZ Bardejov
1
55. OR PZ Humenné
1
56. OR PZ Poprad
2
57. OR PZ Vranov nad Topľou
1
58. KR PZ Košice
3
59. OR PZ Košice I.
2
60. OR PZ Košice II.
2
61. OR PZ Košice - okolie
1
62. OR PZ Michalovce
1
63. OR PZ Rožňava
1
64. OR PZ Spišská Nová Ves
1
65. OR PZ Trebišov
1
Spolu
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Je zvláštne, že PZ nevie doplniť
počty, tabuľkovo chýba k 1. 4. 2004
cca 1000 policajtov a snaha doplniť
ich pritom dosahuje vrchol. Inzeráty
v médiách už jednoznačne
potvrdzujú, že z výberu sa prešlo na
nábor. A že napriek tomu je ešte
odpad, je spôsobené tým, že policajt musí vedieť písať, mal by mať aj
nejaké fyzické predpoklady a bude
musieť nosiť zbraň. Ak si tento stav
zanalyzujem, vždy platila zásada,
ak chcem niekde dostať ľudí,
musím im vytvoriť primerané podmienky, ak chcem zabezpečiť kvalitu, musím si vybrať. Ale ako to reali-
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4
7
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3
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12
10
13
18
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13
14
18
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13
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14
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16
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17
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20
19
17
12
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23
15
14
28
9
33
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11
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CHCEME POLÍCIU STABILIZOVAŤ ALEBO NAOPAK?
POKRAČOVANIE ZO STRANY

Pre domácu rekreáciu na rok 2004

zovať pri súčasnom prístupe MF SR,
to si už neviem vysvetliť. Buď minister nie je informovaný a opatrenia
robia jeho úradníci, buď náš minister je viac členom vlády a politikom,
než ministrom vnútra a nemajú čas
, aby si tieto problémy vysvetlili. Ak
je to tak, je najvyšší čas, aby si zodpovedný uvedomil o čo ide a
nezaťažoval
a
neznevažoval
škodlivými návrhmi parlament. Ale
to už je nielen o prioritách, ale aj o
zodpovednosti. Aj osobnej.
Miroslav Litva
predseda OZP v SR

PLS KRE-A KRE-B

BYS

SMR

MAJ

1
0
67
15
1
2
4
2
1
7
8
2
0
1
1
6
13
6
6
5
5
5
4
6
2
2
3
4
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3
3
4
2
4
6
3
4
4
5
3
3
2
3
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4
2
4
4
4
3
4
4
3
3
4
2
6
4
5
3
3
2
3
3

0
0
12
3
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1

0
0
54
13
1
1
3
2
0
6
7
2
0
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1
5
10
4
5
4
4
4
3
5
2
2
2
3
4
2
2
3
2
3
5
2
4
3
4
2
2
2
3
1
5
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
5
2
5
3
3
3
2
2
3
3

1
1
99
24
1
2
5
4
1
10
12
2
1
1
1
10
19
9
9
8
7
6
6
10
4
3
4
6
7
4
5
6
3
5
9
4
7
6
7
4
5
3
5
3
9
6
3
7
6
5
4
7
8
4
4
10
3
10
6
6
5
6
3
5
5

1
0
46
12
1
1
3
2
1
5
6
1
0
0
1
5
9
4
5
4
3
3
3
5
2
2
2
3
3
2
2
3
1
2
5
2
3
3
3
2
2
2
3
1
3
2
1
3
3
3
1
3
4
2
2
4
1
5
3
3
2
3
2
2
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0
0
20
4
0
1
1
1
0
2
3
0
0
0
0
2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
4
1
5
3
3
2
2
1
2
2

310

69

250

471

223
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pplk. JUDr. Michal Borgula,
riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
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štátnej služby. Nepriaznivá personálna situácia pretrváva i pre vysokú
vonkajšiu a vnútornú fluktuáciu v
rámci
jednotlivých
služieb
Policajného zboru a počet príslušníkov Policajného zboru, ktorí
ukončili služobný pomer na základe
vlastnej žiadosti.
Je žiadúce povedať, že prijatou
novelou zákona č. 73/1998 Z. z. o
štátnej
službe
príslušníkov
Policajného zboru, SIS, ZVaJS SR a
ŽP, ktorá nadobudne účinnosť

dňom 1. 5. 2004 upravujúcou hodnostný príplatok uvedený v § 87
ods. 1 citovaného zákona príslušníkom Policajného zboru na
roveň postavený hodnostnému príplatku v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a vypustenie
ods. 3 a ods. 4 § 104 citovaného
zákona, keď už nebude ďalej
krátený služobný príjem v prípravnej
štátnej službe o 20% resp. 10%, by
mohli byť jedným z motivujúcich faktorov ovplyvňujúcich občana v

rozhodovaní sa o začatí prijímacieho
konania končiaceho vznikom
služobného pomeru. Ak nebude
tento motivačný faktor v plnej miere
akceptovaný, občan zváži a využije
lukratívne ponuky, alebo iné vyššie
ponuky z mimorezortného pracovno-právneho prostredia pre vznik
obdobného služobného pomeru.
Pre stabilizáciu personálneho
obsadenia to bude jednou z
hlavných prekážok.
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OZNAM
Rozkazom prezidenta Policajného
zboru č. 42 zo dňa 16. marca 2004
bolo vyhlásené
výberové konanie
uchádzačov o službu na útvare
osobitného určenia Prezídia PZ.
Základnými podmienkami pre
podanie žiadosti sú: minimálne 3ročná služba v PZ, základné policajné vzdelanie, výborný zdravotný
stav, plavec, držiteľ vodičského
oprávnenia minimálne skupiny B.
Výberové konanie prebehne v mesiacoch júl - september 2004.
Žiadosti treba zaslať služobným postupom cez nadriadených do 15. júna
2004.
Bližšie informácie na kl. 58058,
npor. Daniela Nemečková.

Slúžiť človeku, jeho dôstojnosti
Ordinariát Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR si 1. marca
pontifikálnou svätou omšou v
Katedrále Ordinariátu - v Kostole sv.
Jána z Mathy pripomenul 1. výročie
svojho vzniku. Liturgiu viedol
Ordinár OS a OZ SR Mons. František
Rábek spolu s Apoštolským nunciom v SR Mons. Henrykom
Józefom Nowackím a s kňazmi
Ordinariátu.
Na pontifikálnej svätej omši sa
zúčastnili minister obrany Juraj
Liška, minister vnútra Vladimír
Palko, náčelník Generálneho štábu
OS SR gen. Milan Cerovský, veliteľ
Veliteľstva Síl výcviku a podpory
brigádny generál Milan Maxim,
veliteľ Pozemných síl generálmajor

Oto Nečas, generálny riaditeľ Zboru
väzenskej a justičnej stráže plk. Oto
Lobodáš, prezident Hasičského a
záchranného zboru SR plk. Jozef
Paluš, zástupcovia Železničnej polície, velitelia vojenských útvarov, riaditelia policajných riaditeľstiev, riaditelia Ústavov na výkon väzby a
Ústavov na výkon trestu odňatia slobody ako i ďalší predstavitelia ozbrojených zložiek.
Mons. František Rábek sa v
príhovore venoval otázke, čo sa od
Ordinariátu očakáva. Ako povedal, v
tomto smere sú rozličné očakávania: pozitívne vplývať na morálku
ľudí, prinášať útechu, uspokojenie v
krízových situáciách, zabezpečovať
náboženské potreby. Mons. Rábek

vyzval všetkých prítomných, aby
chránili svoju vieru v jej celosti. Vo
svojej homílii zároveň poďakoval
predstaviteľom OS, PZ, ZVJS za
pomoc pri zabezpečovaní podmienok
pre
uskutočňovanie
duchovnej služby. V závere
príhovoru pripomenul, že poslaním
Ordinariátu je slúžiť človeku, jeho
dôstojnosti a jeho plnému dobru pozemskému i večnému.
Ordinariát ozbrojených síl a
ozbrojených zborov SR pri
príležitosti 1. výročia vydal aj svoju
prvú Ročenku.
Bc. Peter Hajnala
tlačový hovorca

Prehľad interných predpisov vydaných vo februári 2004
Rozkazy ministra vnútra SR
12. o zabezpečení nerušenej prípravy
a konania referenda
13. ktorým sa mení rozkaz ministra
vnútra Slovenskej republiky č.
164/2003 o zriadení špecializovaného tímu
14. o skúšobnej prevádzke informačného systému FADO

Nariadenia ministra vnútra SR
12. ktorým sa mení nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č, 18/2003 o zriadení krízových
štábov
II. časť - oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku kriminálna
polícia č. 1785
- oznámenie riaditeľa legislatívneho
a právneho odboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a
neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom
- oznámenie riaditeľa legislatívneho
a právneho odboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. o
uverejnení
dodatku
k
Zriaďovacej listine "Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský
Ján"
2. o
uverejnení
dodatku
k
Zriaďovacej listine "Kúpeľno-liečebný
ústav MV SR Arco Trenčianske Teplice"
3. o
uverejnení
dodatku
k
Zriaďovacej listine "Kúpeľno-liečebný
ústav MV SR Družba Bardejovské
kúpele"
4. o uverejnení dodatku č. 2 k
Zriaďovacej listine "Automobilové
opravovne MV SR Bratislava"
5. o uverejnení dodatku č. 2 k zri-

aďovacej listine "Automobilové
opravovne MV SR Žilina"
6. o uverejnení dodatku č. 2 k zriaďovacej listine "Automobilové
opravovne MV SR Banská Bystrica"
7. o uverejnení dodatku č. 2 k zriaďovacej listine "Automobilové
opravovne MV SR Košice"

13. o udržiavaných zásobách v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu
14. ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č.
14/2003 o zdravotnej starostlivosti a
o lekárskej posudkovej činnosti v
Hasičskom a záchrannom zbore
15. o služobnej kynológii
16. o organizácii a výkone potápačskej činnosti v Policajnom zbore
17. o vykonávaní psychologickej činnosti a o poskytovaní psychologickej
starostlivosti v Hasičskom a záchrannom zbore
18. o zrušení niektorých interných
predpisov v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
II. časť - oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru MV SR o
vydaní prehľadu interných predpisov
ministra vnútra SR, štátneho tajomníka MV SR, interných predpisov prevzatých z Federálneho ministerstva
vnútra do pôsobnosti MV SR, platných v pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR k 18. marcu 2004
19. ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č.
34/2003 o skúšobnej prevádzke
informačného systému pri evidovaní
informácií o výskyte pravých a falšovaných cestovných dokladov, identifikačných kariet a víz

Pre osvieženie pamäte prinášame výňatok z
PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY SR:
POKRAČOVANIE ZO STRANY
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medzinárodnom meradle a na
vytváranie kapacít podpory v prípade
hrozby a vzniku nebezpečenstiev,
najmä mimoriadnych udalostí a hrozby teroristických útokov. Budovaním
integrovaného záchranného systému
zvýši akčnú schopnosť jeho jednotlivých zložiek na vykonávanie

záchranárskych činností. Osobitnú
pozornosť bude vláda venovať
vytváraniu podmienok pre činnosť
Hasičského a záchranného zboru ako
základnej zložky integrovaného
záchranného systému.

Rozkazy prezidenta PZ
1. o zriadení špecializovaného tímu
2. o vydaní zoznamu funkcií, pri
výkone ktorých sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami
3. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
23/2000 o zriadení bytovej komisie
Prezídia Policajného zboru v znení
rozkazu prezidenta Policajného zboru
č. 16/2003
4. eliminovanie nárastu prípadov
lúpežných prepadnutí v objektoch
bankových ústavov
5. o zriadení komisie na zabezpečenie realizácie úloh financovaných z
programov PHARE a Schengenského
prechodného fondu a ďalších úloh
súvisiacich s plnením Schengenského
akčného plánu
6. o zriadení špecializovaného tímu
7. o zriadení špecializovaného tímu
8. o zriadení špecializovaného tímu
9. o zriadení špecializovaného tímu
10.o zriadení špecializovaného tímu
11.o zriadení špecializovaného tímu
12.o zriadení špecializovaného tímu
13.o zriadení špecializovaného tímu
14.o zriadení špecializovaného tímu
15.o zriadení štábu Prezídia

Policajného zboru na riešenie
zvýšeného výskytu protiprávnych
konaní skupín osôb rómskej národnostnej menšiny
16.o opatreniach na vykonanie úloh
vyplývajúcich z rozpisu rozpočtu
17. o vykonaní streleckej prípravy
novoprijatých príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru sekcií a
úradov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
18.o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov a príslušníčok Policajného
zboru sekcií a úradov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Nariadenia prezidenta PZ
4. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru č.
10/1998 o metóde pachových konzerv
5. ktorým sa mení nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 17/1997,
ktorým sa upravuje zriaďovanie a činnosť zásahovej skupiny určenej na
vykonanie zásahu pri narušení technicky zabezpečených objektov s
vývodom poplachového signálu na
útvar Policajného zboru v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru
č. 10/1999

SPOMIENKA

Dňa 15. apríla uplynul rok
odkedy nás vo veku 46
rokov tragicky opustila
naša

pplk. Blanka Bartošová,
riaditeľka ekonomického
odboru KR PZ v Trnave

Bolesť sa tíško hojí,
však spomienka navždy
zostáva.
Ďakujeme všetkým, ktorí
si na ňu spomenuli
a nezabúdajú
Manžel s rodinou,
a kolegovia

Pozývame Vás
do Rumunska
Odborové združenie
železničiarov
aj v tomto roku
ponúka
rekreáciu
do Rumunska
v hoteli COMETA, letovisku
JUPITER.
Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na tel. čísle
02/505 85 989 (p. Kráľová)

DOTÁCIA NA REKREÁCIU
Dňa 16. marca bola podpísaná
Dohoda o použití účelovej dotácie
poskytnutej zo štátneho rozpočtu
SR na výberovú rekreáciu na rok
2004
medzi
Konfederáciu
odborových
zväzov
SR
a
spoločnosťou SOREA.
Spoločnosť SOREA v zmysle
Dohody použije dotáciu k cenám
poukazov výhradne na:
a) rekreačno-rehabilitačné pobyty
občanov nad 18 rokov poberajúcich
plný starobný dôchodok, resp. plný
výsluhový dôchodok, ak nie sú
zamestnancami, fyzickými osobami,
ktoré podnikajú alebo nie sú
samostatne zárobkovo činnými
osobami,
b) rekreačno-rehabilitačné pobyty
občanov nad 18 rokov poberajúcich
invalidný dôchodok, ak nie sú

zamestnancami, fyzickými osobami,
ktoré podnikajú alebo nie sú
samostatne zárobkovo činnými
osobami.
Prostriedky štátnej dotácie môže
účastník rekreácie využiť len raz v
roku. Výška príspevku z dotácie k
stanovenej cene poukazu podľa jednotlivých pobytov bola stanovená na
1.500,- Sk (1 osoba/plná penzia/6
dní - začiatok: nedeľa/večera, koniec:
sobota/raňajky).
Písomné objednávky možno
adresovať priamo do hotelových zariadení alebo priamo do hotelových
zariadení alebo do predajného strediska v Bratislave.
Bratislava:
Spoločnosť SOREA, predajné stredisko,

Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
č. tel.: 02/5542 4755,
fax: 02/5542 5853
e-mail:obchod@sorea.sk
Na Riaditeľstve spoločnosti
SOREA, s.r.o. za účasti špecialistu KOZ
SR pre ŠÚD uskutočnilo výberové
konanie so zástupcami OZ a
rekreačných zariadení, ktoré ponúkli
svoje zariadenia na realizáciu
výberovej rekreácie v roku 2004. Z
prihlásených záujemcov splnili všetky
požadované kritériá hotel Horec,
Modrová (OZ KOVO), RZ Hronec (OZ
KOVO), s ktorými spoločnosť SOREA,
s.r.o uzatvorí zmluvu a dostanú sa do
oficiálnej ponuky na realizáciu
výberovej rekreácie so ŠÚD.
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VEČER PESTRÉHO PROGRAMU
Dňa 20. februára 2004,
Stredná odborná škola Policajného
zboru v Košiciach a ZO OZP v SR č.
10-15 pod záštitou riaditeľa školy
pplk. Mgr. Ľubomíra Hankoščáka
zorganizovali I. reprezentačný ples
pracovníkov Policajnej školy v
priestoroch jedálne SOŠ PZ.
V úvode nám po otváracom
tanci predviedli výber zo svojho
pestrého repertoáru manželia Anna
a Slavomír Benkovci.
V ďalšej časti hosťom a pracovníkom stáleho stavu zaspievala pani

Helenka Okresová.
No a na záver kultúrneho programu nám predviedli kúsok svojho
tanečného umenia deti z tanečnej
skupiny Ing. Madzinovej, ktoré svojim detským temperamentom dali
dobrú štartovaciu čiaru pre našu
zábavu a uvoľnenie po splnení
náročných pracovných úloh.
Hudobná skupina "Efekt" ;

zahrala do tanca veselo i vážne, pop
i ľudový tanec.
V poslednej tretine slávnostného večera bola vyhlasovaná
tombola, v ktorej mal v podobe cien
zastúpenie odborový zväz aj
manažment školy.
Prostredníctvom tejto vydarenej
akcie sme pre členov našej
Základnej organizácie OZP 10-15
prispeli k upevneniu a rozvoju
vnútroodborovej činnosti, ako aj stabilizácii a rastu členskej základne
OZP SR.

Ostáva si zaželať, aby sme sa
takto o rok zišli aspoň v takom počte,
s takou dobrou náladou, dúfajúc, že
budeme potešení každou maličkosťou, ktorá pomôže tomuto pracovnému kolektívu prezentovať
svoju náročnú a zodpovednú prácu.
Eva Kitová

HOKEJOVÝ TURNAJ V PREŠOVE
Na základe pozvania ÚSTAVU
NA VÝKON VÄZBY Prešov sa
8.4.2004 skupina hokejových
nadšencov z OR PZ Prešov pod
záštitou ZO OZP Prešov
zúčastnila 2. ročníka
hokejového
turnaja
z a

účasti
mužstiev z
Levoče, Košíc a
Prešova.
Družstvo reprezentujúce
OR PZ Prešov bolo v zložení: Ondrej
Pendrák, Peter Magda, Maroš Hric,
Stanislav Mlynarič, Ján Pendrák,
Ján Leško, Štefan Jenča, Marek
Skočej, Ľubopmír Hrabovecký, s
vynikajúcim Petrom Segľom v
bráne. Po celodenných zápoleniach striedajúc dobré výkony s
vynikajúcimi, obsadilo družstvo OR
PZ Prešov, pod vedením kapitána

Ondreja Pendráka, v konečnom
hodnotení druhé miesto. Víťazstvo
v turnaji nášmu družstvu ušlo 5

sekúnd pred koncom rozhodujúceho zápasu s víťazom turnaja. Aj
napriek tomu účasť družstva OR
PZ Prešov možno hodnotiť ako
úspešnú reprezentáciu.
Hokejový turnaj však splnil aj
svoju ďalšiu funkciu a to stretnutie
priateľov pri aktívnom odpočinku a
nazbieraní nových síl do náročnej a

zodpovednej práce policajta. Bolo
to jedno z vydarených podujatí, na
otvorení ktorého sa zúčastnil aj riaditeľ OR PZ Prešov PhDr. Karol
Korpáš. Hokejisti OR PZ
Prešov, aj pod stimulom jeho prítomnosti,
pris-

tupovali
ku
každému zápasu veľmi zodpovedne
a s plným nasadením.
Aj takouto cestou ZO OZP v
Prešove ďakuje svojím členom hokejistom za vzornú reprezentáciu a praje im veľa pracovných a
športových úspechov.
Mgr. Peter LEDER
ZO OZP Prešov

Výcvikový kurz pre členov tímu posttraumatickej
intervenčnej starostlivosti

,,PRVÉ LASTOVIČKY”
Odbor vzdelávania a psychológie SPSČ MV SR v spolupráci s
Inštitútom ďalšieho vzdelávania Akadémie policajného zboru v
Bratislave vytvorili predpoklady k plnohodnotnému poskytovaniu posttraumatickej intervenčnej starostlivosti. V druhej dekáde marca sa v
rekreačnom zariadení MV SR v Senci stretla 15-členná skupina policajtov, hasičov a psychológov z pôsobnosti rezortu, aby pod vedením lektorky z ČR, PhDr. Marie Sotolářové absolvovali špecializačnú prípravu k
problematike
poskytovania
posttraumatickej
intervenčnej
starostlivosti podľa noriem uznávaných Európskou úniou.
Týmto počinom bol urobený významný krok k napĺňaniu štandardov
Európy v oblasti starostlivosti o personál, ktorého súčasťou práce môžu
byť významným spôsobom stresujúce a traumatizujúce situácie.
Profesionálny systém podpory a
pomoci je už dnes v európskom kontexte bežnou súčasťou starostlivosti
organizácií nášho typu o svojich ľudí.
(O tejto téme sme písali vo
februárovom čísle POLÍCIE. Pozn.
redakcie)
V našich podmienkach je organizácia zaviazaná Nariadením MV SR
č. 36 z júna 2003 k vykonávaniu psychologickej starostlivosti o personál i
formou posttraumatickej intervencie
v rozsahu, ako to špecifikuje v
bodoch 1. - 6. článok 10 citovaného
nariadenia. Pri tejto príležitosti je
užitočné zdôrazniť bod č.6, ktorý
oprávňuje každého priameho

nadriadeného požiadať o poskytnutie posttraumatickej intervenčnej
starostlivosti pre svojho podriadeného ak bol vystavený trauma-

považovať v každom prípade za traumatizujúcu udalosť - použitie zbrane
so smrteľným následkom alebo
vážnym zranením, smrť kolegu, akcia
na záchranu rukojemníkov, prenasledovanie nebezpečného páchateľa
alebo zákrok proti agresívnej
skupine, živelná katastrofa, vážna
dopravná nehoda so smrteľnými
následkami alebo iná závažná udalosť vyvolávajúca abnormné reakcie
policajta.
Niekto povie "15 ľudí - čo to je pre

ktorom sa dá rozvíjať a postupne
rozširovať rezortný systém pravdepodobne až do každého obvodu. Ten
ráta takisto so zapojením príslušným
spôsobom pripravených kolegiálnych
poradcov priamo z výkonu služby,
teda rovesníkov. Dôležité je, že jadro
systému sa vytvára zo špeciálne na
to pripravených ľudí v každom kraji.
Mgr. Mlčoch
KR PZ v Trnave

Momentky z výcviku

tizujúcej udalosti. Na inom mieste
tohto článku je zároveň taxatívne
vymedzené, čo treba pri rozhodovaní

celý rezort?". Ale to je len začiatok koncom apríla pribudne ďalších 16
absolventov a to už bude základ, na

... simulácia modelových situácií
a ich vyhodnotenie, čomu sa radšej
vyhnúť a ktoré otázky sú vhodné, pre
zmenu trochu teórie, práca až do
šiestej večer... A je tu ďalší deň... Za
oknom vytrvalo bubnuje dážď, lektorka sa s nami delí o zážitky hasičov,
ktorí zachraňovali obete dopravnej
nehody autobusu, pri ktorej bola
väčšina cestujúcich usmrtených…
Nie je to bežná situácia a
nemôžme očakávať, že sa všetci
zúčastnení (či už sú to lekári, hasiči,
policajti a ďalší) dokážu jednoducho
s takouto situáciou vyrovnať. A preto,
aby ich duševné zdravie zostalo
nepoškodené a zvládali takéto situácie aj nabudúce, sa konal v

rekreačnom zariadení MV
SR Maják v Senci výcvikový kurz pre
členov tímu posttraumatickej intervenčnej starostlivosti. Pätnásť ľudí policajných psychológov, policajtov,
hasičov, ale aj duchovný - sa celý
týždeň ráno o ôsmej schádzalo, aby
sa od lektorov dozvedeli, aké sú
kroky pri poskytovaní krízovej intervencie, čo sa skrýva pod pojmami
defusing a debriefing a na vlastnej
koži si vyskúšali niektorú z rolí, v
ktorých by sa mohli v rámci poskytovania posttraumatickej intervenčnej
starostlivosti ocitnúť.
Za týždeň sa istotne nedá stihnúť všetko, veľa potrebných postupov sme sa naučili, niečo nás
naučí život, verím ale, že ak budú
naši kolegovia v situácii, keď budú
potrebovať tento typ starostlivosti,
nájdu zopár ľudí, ktorí budú
pripravení a ochotní im pomôcť.
...lebo duševné zdravie je veľmi
krehká záležitosť a ani policajti nie sú
z "ocele"...
kpt. Mgr. Marianna Paulíková
OR PZ v Senici

8

APRÍL 2004

Ochrana života, zdravia a majetku - prevencia, akcia, represia
• Najväčšia prezentácia bezpečnostného priemyslu v
priestore rozširovania EÚ
• Komplexný prehľad o obore bezpečnostnej a protipožiarnej
techniky a služieb a ochranby zdravia při práci
• Reprezentatívna expozícia Ministerstva vnútra ČR a
Hasičského záchranného sboru ČR
• 8. európske stretnutie hasičov PYROMEETING
• Medzinárodná konferencia: Európa bezpečný priestor pre
život
12. medzinárodný
veľtrh požiarnej techniky
PYROS 2004

3. medzinárodný
veľtrh
bezpečnostnej
techniky a služieb
ISET 2004

• 2. medzinárodná konferencia Krízový manažment
• 2. medzinárodná konferencia Spoločne bezpečne v EÚ
• Atraktívne ukážky techniky a výcviku policajtov a hasičov

NEPREHLIADNITE!
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
Objednávam mesačník Polícia na celý rok 2004
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA MESAČNÍKA POLÍCIA
NA CELÝ ROK

Počet výtlačkov...................

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

Dňa: ...........................

10. medzinárodný zlievárenský veľtrh WELDING 2004-04-21
17. medzinárodný veľtrh zváracej techniky FOND-EX 2004
Odborná garancia:
• Asociácia Grémium Alarm
Záštita:
• Ministerstvo vnútra ČR
• Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR
• Generálne riaditeľstvo Hasičského záchraného sboru ČR
• Policejní prezídium ČR
• Národní bezpečnostní úřad ČR
Brno - Výstaviště
18. - 21. 5. 2004

7. medzinárodný
veľtrh prostriedkov
osobnej ochrany,
bezpečnosti práce
a pracovného prostredia
INTERPROTEC 2004

Ročné predplatné 36 Sk.

Súčasne prebiehajú:

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

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

Termín konania: 18. až 21. mája 2004
Miesto konania: Výstavisko Brno
Otváracia doba: 9.00 až 18.00 hod, 21.5. do 16.00 hod
Vstupné: celodenné 100 Kč, zľavnené 50 Kč, permanentné
250 Kč (vstupenka platí ako celodenný cestovný lístok v električkách, trolejbusoch a utobusoch MHD v Brne v zónach 100
a 101)
Cena katalógu: (spoločný pre veľtrhy PYROS, ISET, INTERPROTEC) 50 Kč, katalóg si možno objednať dopredu na
adrese dlangerova@bvv.cz, tel. 541 152 604, pani Drahomíra
Langerová
www.bvv.cz

BLAHOŽELANIE
Policajti vo výslužbe organizovaní v OZP v SR pri ZO OZP 8/8 sa
rozhodli, že si budú pripomínať významné životné jubileá svojich členov,
ktorým i darom pripomenú chvíľu,
keď si na veterána spomenuli kolegovia. Týmto spôsobom chcú oceniť
prácu kolegov, ktorú vykonali pre
spoločnosť. Jedným z jubilantov je aj

ktoré ho ako mladého človeka formovali a keď mu šlo na sedemnásty
rok, voviedli ho do víru diania vypukajúceho SNP. Ako priamy účastník
SNP vedel, že v povojnovom období

Vojtech Bačkady,
ktorý sa 20. apríla 2004
dožil krásneho veku 76 rokov.
V roku, keď si budeme pripomínať 60. výročie SNP, sa Vojtech
Bačkady ešte ako 75- ročný tak ako
každý rok zúčastnil behu na lyžiach
na "Bielej stope SNP". Zúčastňoval
sa Bielej stopy ešte ako policajt v činnej službe a neskôr aj ako policajt vo
výslužbe. Že je zanieteným športovcom vedia aj v ŠKP , kde si dodnes
udržiava svoje členstvo.
Vojtech Bačkady vyrastal v
ťažkých predvojnových pomeroch,

bude jeho miesto pri zaisťovaní
bezpečnosti štátu. Taksa aj stalo a
túto prácu vykonával až do roku
1972, kedy normalizačné orgány
konštatovali, že ju ďalej vykonávať
nemôže. Nuž odišiel, ale nezlomilo
ho to. Zostal verný svojím ideálom a

nezanevrel ani na prácu, ktorú
vykonával,
ani
na
svojich
kolegov.Živil sa poctivou prácou svojich rúk, staral sa o rodinu a športoval .V roku 1991 bol plne rehabilitovaný.
Vojtech Bačkady bol medzi prvými, ktorí sa v máji minulého roku
hlásili k programu vznikajúcej Sekcie
policajtov vo výslužbe pri ZO OZP 8/8
v Bratislave .Odvtedy je platným
členom OZP v SR a dôstojne
reprezentuje aj ostatných policajtov
vo výslužbe, za čo mu patrí naše
verejné poďakovanie.
Aj touto cestou nášmu kolegovi
pri príležitosti dožitia sa 76 rokov
želáme do ďalších rokov veľa
pevného zdravia, životného optimizmu a osobnej spokojnosti .
Výbor Sekcie policajtov vo výslužbe
pri ZO OZP 8/8 v Bratislave .
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