N A HORÚCU
TÉMU

ODMEŇOVANIE
POLICAJTA

NÁJDEME
CESTU Z BLUDNÉHO KRUHU ?
Predmetom hodnotenia v
rámci porád riaditeľov KR PZ bývajú výsledky činnosti KR PZ a OR
PZ. Napriek veľkému úsiliu a
pozornosti venovanej zo strany riadiacich pracovníkov je potrebné
konštatovať, že výsledky za prvé
štyri mesiace tohoto roku sú v
porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka slabšie. Kto
nepozná, za akých podmienok boli
dosiahnuté, môže byť nespokojný.
Ak si však uvedomím, že k 1.
januáru 2004 bola zrealizovaná
organizačná zmena, ktorá znamenala v podmienkach PZ doslovne
sťahovanie národov, to že
dochádzalo k posunu spisov
medzi útvarmi, že niektoré útvary
koncom roka pod vplyvom
pripravovaných zmien a z toho
vyplývajúcich neistôt policajtov,
znížili pracovné tempo, prebiehajúce zmeny v riadiacich funkciách
a na jednotlivých postoch a formau ich realizácie, zvýšený nápad
v tomto roku - to sú len niektoré z
okolností, ktoré ovplyvnili dosiahnuté výsledky. Ďalším veľmi významným faktorom je vysoká
zaťaženosť policajtov na úseku
skráteného vyšetrovania. Je spôsobená predovšetkým zdedenými
spismi z predchádzajúceho obdobia, ale určitým spôsobom sa tu
pripravuje aj zvýšený nápad.
Samozrejme aj na tomto úseku sa
prejavuje to, že časť ľudí nemá v
práci ešte dostatočné skúsenosti
a časť ani potrebné špecializované
odborné vzdelanie. Kopa spisov
na stole tiež nepôsobí dvakrát
motivujúco, tlak zo strany
manažmentu je na hranici
možného a tak sa nie je čomu
čudovať, ak výsledkom začínajú
byť pribúdajúce žiadosti o
preloženie na iné miesta v rámci
PZ.
Ako vyjsť z tohoto bludného
kruhu? Východisko je, ale bez
pomoci zodpovedných riadiacich
funkcionárov na MV sú už riaditelia KR na hranici svojich
možností.
Myslím, že v súčasnej dobe by
si skrátené vyšetrovanie zaslúžilo
prioritu a tá by sa mala prejaviť v
troch oblastiach:
1. Zvýšiť podstatne kapacitu špecializovaného vzdelávania v tejto
oblasti a urýchlene splniť
požiadavky KR.
2. Na dobu dočasnú uvoľniť účelovo (a kontrolovať efekt) nadčasovú
prácu na úsekoch skráteného
vyšetrovania.
3. Riešiť problémy odmeňovania
tak, aby policajti na skrátenom
vyšetrovaní po ukončení polročnej
doby na platové vyrovnanie na
tomto úseku platovo neklesli.
POKRAČOVANIE NA STRANE
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UPOZORNENIE !
Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka júnového čísla
mesačníka POLÍCIA bude

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

NOVINY
ODBOROVÉHO ZVÄZU
POLÍCIE V SR
ROČNÍK XIV Î
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Tohtoročný, už ôsmy ročník turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o Putovný pohár Polície sa uskutočnil 23. apríla v
Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave. Náš záber je zo slávnostného otvorenia.
Foto: Ľubomír Herodek

V národnom stolnotenisovom centre sa uskutočnil ôsmy
ročník stolnotenisového turnaja o PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE

DOBRÁ ÚROVEŇ A PEKNÁ
PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI
V druhej polovici apríla sa už tradične koná stolnotenisový turnaj
jednotlivcov o Putovný pohár POLÍCIE - mesačníka Odborového zväzu
polície v SR. Tohtoročný, v poradí už ôsmy ročník, organizovaný
Odborovým zväzom polície v SR a Športovým klubom polície pri
Akadémii PZ v Bratislave, oddiel stolného tenisu, pod záštitou ministra vnútra SR, sa uskutočnil 23. apríla opäť v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave - Krasňanoch.
Jozef Lehocký vo svojom úvodPri slávnostnom otvorení privítal riaditeľ turnaja a prvý pod- nom príhovore pripomenul úspešnú
predseda Odborového zväzu polície tradíciu turnaja, ktorého prínos
v Slovenskej republike Jozef možno pozorovať vo viacerých roLehocký nastúpených športovcov a vinách. "Ako každý šport, aj stolný
vzácnych hostí. Boli medzi nimi tenis prispieva k rozvíjaniu fyzickej
vedúci Služobného úradu MV SR zdatnosti policajtov aj občianskych
Ing. Vladimír Šimka, prorektor pracovníkov rezortu. Tríbi rýchlosť,
Akadémie PZ Miloš Hrvoľ, viceprezi- bystrosť, ovládateľnosť pohybu,
dent UNITOP-u Marián Kukumberg, posilňuje vôľové vlastnosti. Takéto
predseda ŠKP Akadémie PZ Ján turnaje okrem toho napomáhajú
Kukučka, prezident Slovenského vzájomnému spoznávaniu sa polistolnotenisového zväzu Zdenko cajtov z rôznych regiónov či utužovadáv-nejších
priateľstiev,
Kríž, generálny sekretár zväzu niu
Anton Homsa, prezident rakúskeho vymieňaniu si nielen športových,
odborového zväzu policajtov Josef ale aj profesionálnych skúseností.
Hradecky i známy divadelný a fil- Takže podujatia podobného druhu
majú nielen vysokú športovú
mový herec Viliam Polónyi.

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA

úroveň, ale aj spoločenskú hodnotu," zdôraznil. Pripomenul, že
tohtoročný turnaj sa niesol v znamení nášho vstupu do Európskej
únie. Žiaľ, viaceré pozvané družstvá
z niekoľkých krajín sa z rôznych
dôvodov ospravedlnili, ale prišli piati
stolní tenisti - policajti - zo
Stolnotenisového klubu polície
Rakúskej republiky na čele so svojím
prezidentom
Herbertom
Scherzom.
Účastníkov turnaja pozdravil aj
vedúci
Služobného
úradu
Ministerstva vnútra SR Ing.
Vladislav Šimka. Okrem iného vyzdvihol spoločenskú hodnotu turnaja
a jeho športový význam. Navyše fyzická zdatnosť policajtov patrí k ich
všeobecnej príprave. Práve šport k
nej prispieva vhodným spôsobom a
tým vlastne aj ku kvalitnému, zodpovednému výkonu náročnej policajnej práce. Ministerstvo vnútra
podporuje turnaj rovnako ako
POKRAČOVANIE NA STRANE 4

Otázka odmeňovania práce
policajta je mimoriadne citlivou
ako pre štátny rozpočet, tak aj
pre samotného príslušníka
Policajného zboru. Nečudo, že
sa o "cenu" svojej práce zaujíma mladý človek už pri vstupe
do policajných radov, a tento
záujem ho spravidla neopúšťa
ani počas výkonu policajnej
služby. Najmä ak porovnáva tú
svoju prácu s "prácičkou" napr.
sudcu, prokurátora, a najmä
poslanca, a ak si do
súvzťažnosti determinujúcich
koordinát paralelne s týmto faktom vloží aj odmeňovanie za
ňu. Osobitne, ak upriami svoju
pozornosť na mieru valorizácie
svojej "ceny práce" vo vzťahu k
miere valorizácie odmeňovania
spomenutých
ústavných
činiteľov. A najmä vo vzťahu k
ostatnému plánovanému eliminovaniu 13. a 14. platu policajta, siahnutiu na ďalšie jeho
finančné
a
materiálne
zabezpečenie, vrátane tzv.
odchodného, či výsluhového
dôchodku.
Policajt je u nás v ostatnom
období stavaný do role obyčajného štátneho zamestnanca,
napriek tomu, že vykonáva profesionálne, sociálne a psychicky vysoko špecializovanú a
náročnú službu, ktorej musí
zodpovedať aj miera "náročnosti" a nárokovosti na jeho
odmeňovanie. Teda prácu
neporovnateľnú v absolútnej
väčšine ukazovateľov s prácou
bežného štátneho úradníka.
Samozrejme, v súčasných moderných demokratických štátoch existuje takmer absolútna
vyváženosť nárokov policajnej
služby s nárokmi na jeho
odmeňovanie počas jej výkonu,
ale i po jeho ukončení.
Policajtovi jeho odmeňovaním
vlastne štát ĎAKUJE za jeho
produkciu spravodlivosti v prvej
línii. Napokon, polícia patrí
medzi piliere a opory nielen
štátnosti a verejného poriadku,
ale aj výchovy obyvateľstva a
jeho ochrany pred všeobecným
zlom.
Preto adekvátne výnimočnosti postavenia policajta v
modernej spoločnosti zodpovedá aj výnimočnosť jeho
potrestania za prestúpenie
zákona. Hoci, spod priestupkovej zodpovednosti musí, či
mal by byť, rovnako ako ústavní
činitelia, vyňatý! Excempovaný!
Má to racionálne jadro. Do
radov polície by totiž nemali
prenikať ľudia, ktorí nespĺňajú
stanovené kritériá morálky,
bezúhonnosti. Policajti musia
byť preto osobnosťami...
O tom, že patrili medzi výnimočných
a
všeobecne
spoločensky akceptovaných, ba
niekedy až uctievaných ľudí v
spoločnosti svedčí aj história.
Jestvovala už v staroveku. Ba
kvázimoderná polícia má totiž
korene už v stredoveku, a moderné niekde v 16. storočí...
POKRAČOVANIE NA STRANE
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Majte sa na pozore pred tými, čo poznajú odpoveď ešte skôr ako
Readers Digest
pochopia otázku.
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SITUÁCIU V PZ TREBA ZLEPŠOVAŤ
a je potrebné nájsť zdroje v rozpočte
presvedčený, že uvedený problém
príslušné orgány budú musieť riešiť,
pretože by nebolo ani v záujme
spoločnosti, aby ozbrojené sily, a tým
aj Zbor väzenskej a justičnej stráže,
boli znevýhodnené z hľadiska ocenenia ich náročnej služby v porovnaní s
ozbrojenými silami.

Ako sme vás informovali v minulom čísle POLÍCIE, návrh "Uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007" sa v prípade realizácie
veľmi negatívne dotkne policajtov, ale nielen ich. Nepriamo sa dotkne v podstate každého
občana. Pripomíname, že v návrhu vláda SR ukladá ministrovi vnútra v bode:
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

Situáciu v PZ treba zlepšovať a je
potrebné nájsť zdroje v rozpočte.
Pre kvalitný výkon služby polície je
nevyhnutné, aby zvýšenie hodnostných príplatkov od 1. 1. 2005 zostalo
v nezmenenej podobe a taktiež, aby
boli zabezpečené finančné prostriedky na valorizovanie platov policajtov
každoročne.

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

• Kde sú podľa Vás príčiny pretrvávajúceho nezáujmu o prácu v polícii
a aký predpokladáte dopad súčasného náborovania ?
Predpokladám, že počet neobsadených miest bude klesať.
Nemožno hovoriť o nezáujme o prácu
v polícii, skôr je problém s absolvovaním všetkých požiadaviek v rámci
prijímacieho konania. Najmä psychotesty, ale aj previerky telesnej zdatnosti, či dôkladná lekárska prehliadky
bývajú problémom pre uchádzačov,
pretože často nevyhovejú v
požadovanej miere.
Za 4 mesiace sa znížil počet
neobsadených miest v PZ z 1 720 na
1 433. Ďalší uchádzači sú rozpracovaní. V tomto trende sa bude pokračovať. Na základe počtu prihlásených
možno konštatovať, že o prácu v
polícii je záujem. Je snaha robiť prácu
v polícii zaujímavou a atraktívnou.

Oslovili sme tých, ktorí poznajú
problémy polície a policajtov, súčasnú
spoločenskú situáciu. Prijatie a realizácia spomínaného vládneho návrhu
sa ich určitým spôsobom dotkne…
Dnes prinášame odpovede a vyjadrenia ďalších z oslovených.

Anton KULICH
prezident PZ
• Akým spôsobom v danej situácii
budete presadzovať záujmy rezortu ?
K návrhu východísk štátneho
rozpočtu na roky 2005 a 2007 boli
zaslané pripomienky a rezort vnútra
SR žiada o zvýšenie objemu

mzdových prostriedkov na rok 2005
celkovo o 1,8 miliardy korún a objemu
prostriedkov na odvody do poisťovní o
587 miliónov korún.
Žiada sa aj zvýšenie rozpočtu na
ďalšie plošné zvýšenie platov policajtov v roku 2005 o 7,8 %. Dosiahli sme
zvýšenie platov u novoprijatých policajtov a to zrušením krátenia platu novoprijatých policajtov z 20 % v prvom
roku a 10 % v druhom roku.
• Ako vidíte súčasné mzdové ohodnotenie policajtov ?
V roku 2004 dostanú policajti 13.
a 14. plat a 7 % valorizáciu platov od
1.8. 2004.
Osobne sa budem zasadzovať za
záujmy policajtov a za zachovanie, či
zlepšenie ich sociálneho postavenia.
Príslušníci PZ denne vystavujú
svoje zdravie a životy pri ochrane
našej spoločnosti a občanov. Preto je
nevyhnutné vyjadriť to aj vo
finančnom ohodnotení tak, ako u príslušníkov ozbrojených síl. Nároky zo
strany spoločnosti na prácu polície
výrazne stúpajú a je predpoklad, že
budú naďalej rásť.

Samozrejme, že nepôjdeme proti
uzneseniu vlády, ale počkáme si na
najaktuálnejší návrh ministerstva vnútra.
Ministerstvo dopravy, pôšt a

nakresliť svoje skúsenosti, predstavy, sny, skrátka svet …je pre deti

• Súhlasíte, že naplnenie tohto
zámeru prinesie v praxi obom rezortom a následne aj občanom mnohé
negatívne dôsledky?

radostnou výzvou. Ich diela
dospelým povedia viac ako deti
možno chcú a my dospelí očakávame. Umelecké výpovede
škôlkárov a školákov, ktoré sa
zišli na siedmom ročníku výstavy to potvrdili v plnej miere.
Napriek tomu, že organizátori výstavy sa z roka na rok
boria s väčšími problémami,
zatiaľ to vždy zvládli na výbornú.
Podporu tradične nachádzajú aj
v základnej organizácii OZP v
Trnave, ktorá sa ani tento rok
nedala zahanbiť. Trnavčania sú
si vedomí významu a dosahu
akcie, veď dnešné deti o pár
rokov budú "dospeláci". A ich
dnešný obdiv pre prácu policajtov, vyjadrený aj v ich obrazoch,
by mohol byť začiatkom
dobrého vzťahu a dôvery k
polícii a jej práci aj v dospelosti.
Aj to je jeden z dôvodov prečo
akciu Trnavčania podporujú ako
môžu. Ako sa vyjadril ich predseda
POKRAČOVANIE NA STRANE

Naplnenie tohto zámeru s veľkou
pravdepodobnosťou nebude kladne
prijaté príslušníkmi ozbrojených
zborov, vrátane príslušníkov Zboru
väzenskej a justičnej stráže. Som však
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• Ako budete na návrh reagovať a
aký zvolíte postup?
Uvedený návrh ako člen vlády SR
predbežne prerokujem s ministrom
vnútra a ďalšími ústavnými činiteľmi,
ktorí majú vo svojej pôsobnosti ozbrojené sily, s cieľom hľadať prijateľné
riešenie a východiská smerujúce k
zachovaniu právnych a sociálnych
istôt príslušníkov ozbrojených zborov v
súlade s Programovým vyhlásením
vlády SR.

NÁJDEME CESTU Z
BLUDNÉHO KRUHU ?
POKRAČOVANIE ZO STRANY

POLÍCIA OČAMI DETÍ
obrázkom niekedy povedia aj viac
ako chcú, či ako si uvedomia. Môcť

Daniel Lipšic
Minister spravodlivosti:

Pavol Prokopovič,
minister dopravy, pôšt a
telekomunikácií:

V Piešťanoch slávnostne otvorili výstavu výtvarných
diel detí z celoslovenskej súťaže Bezpečne na cestách

Ako vidia políciu a policajtov
deti? Aký majú k policajtom a ich
práci vzťah? Čo o nej vedia? Čo
vedia o pravidlách cestnej premávky? Čo od polície očakávajú? Ako vidia zločin? Neviete?
Nuž odpoveď možno nájsť na
celoslovenskej výstave detských
výtvarných
prác
"Bezpečne na cestách" v
Mestskej knižnici v Piešťanoch.
Slávnostné otvorenie výstavy a
vyhodnotenie výtvarnej súťaže
sa uskutočnilo 29. apríla tohoto
roku.
Múdry štát vie, že ak chce
mať zodpovedných občanov,
musí ich začať vychovávať čo
najskôr. Ak chceme, aby mali
pozitívny vzťah k polícii a jej
predstaviteľom
aj
práci,
musíme ho začať budovať čo
najskôr. Hľadať na to spôsoby
účinné a atraktívne. Na strane
polície je odveká príťažlivosť uniformy a dobrodružstva…Výtvarný
prejav je pre deti prirodzený,

telekomunikácií si váži prácu príslušníkov Železničnej polície, ktorí
ochraňujú majetok firiem a rovnako
zabezpečujú aj ochranu cestujúcich. V
tomto kontexte ich práca priamo
ovplyvňuje aj hospodárske výsledky
ZSSK a.s. a ŽSR. Budeme sa snažiť,
aby ich náročná práca bola čo
najlepšie ohodnotená.

• Ako hodnotíte návrh vlády z perspektívy
súčasného
stavu
zabezpečenia potrieb Vášho rezortu
i rezortu MV SR finančnými
prostriedkami a dopadu prípadnej
realizácie návrhu?
Návrh vlády SR vychádza z
určitých predpokladov stavu a predpokladaného vývoja ekonomiky
Slovenskej republiky a z toho vyplývajúcich možností pokryť výdavky verejného rozpočtu, resp. štátneho rozpočtu. Tak ako každý rezort má aj
Ministerstvo spravodlivosti SR, v
rámci neho aj jeho ozbrojená časť
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
svoje priority, o ktorých splnenie sa
usiluje. V tomto smere je prioritou aj
primerané platové ocenenie výkonu
služby príslušníkov, ďalším veľmi
aktuálnym problémom je vybudovanie a prevádzkovanie nových
väzenských kapacít vzhľadom na sústavný rast počtu obvinených a odsúdených. Tento vývoj by sa mal premietnuť aj do požadovaného nárastu
počtov príslušníkov a zamestnancov
zboru.

1

Som presvedčený, že viac trpezlivosti, pochopenie problémov, s
ktorými sa potýkajú radoví policajti, ale aj manažment PZ a širšie
zainteresovanie a aktívne zapojenie riadiaceho manažmentu MV
SR na riešení problému prospeje
viac, než pripomínanie § 35 ods.
2. A nezabudnime aj na vplyv podstavu policajtov na výsledky PZ.
Kto je zodpovedný za to, že sa k

nám schopní ľudia nehrnú?
Miroslav Litva
predseda OZP v SR
P. S.
Dobrá správa - materiál, ktorý
predkladalo MPSVaR do vlády SR
na zrušenie ďalších platov policajtov sa vďaka vetovaniu zo strany
nášho pána ministra neschválil a
ďalšie platy budú nielen v tomto,
ale aj v ďalšom roku.

Zachránil život
Pri príležitosti vstupu Slovenska
do Európskej únie sa konali oslavy po
celej republike. Oslavovali aj pri
hraničnom prechode Moravský Svätý
Ján -Hohenau. Občan z Moravského
Sv. Jána Ivan Kudlička sa pošmykol a
spadol do rieky Moravy. V studenej
vode dostal šok a začal sa topiť.
Príslušník hraničnej polície práporčík
Ľubomír Vadina z oddelenia
hraničnej kontroly PZ v Moravskom
Svätom Jáne nezaváhal, skočil do
rieky a topiaceho sa muža zachránil.

O jeho odvážnom čine sa
dozvedeli jeho nadriadení z listu
starostu obce pána Jozefa Zajíca,
Vyjadril v ňom vďačnosť svoju i
vďačnosť rodiny pána Kudličku za
záchranu jeho života. Ako napísal,
riskoval vlastný život za život cudzieho
človeka.
Za jeho statočnosť a odvahu mu
patrí uznanie nielen pána starostu,
rodiny zachráneného, ale i polície a
celej spoločnosti.
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SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE
Posledný aprílový deň tohoto roku
sa na Krajskom riaditeľstve

Po doznení hymny Európskej únie
a Ódy na radosť sa k prítomným pri-

Ján Hvižďák, ktorý zhodnotil podiel a
výsledky činnosti našich policajtov v
tejto organizácii.
Súčasťou programu slávnostného zhromaždenia bolo mimoriadne
povýšenie dvanástich policajtov a to
za príkladné plnenie služobných
povinností, za mimoriadne aktivity a
iniciatívny prístup k uloženým úlohám
a siedmi policajti boli finančne ocenení za činnosť v rámci IPA.
mjr. Mgr. Jana Demjanovičová
KR PZ v Košiciach

Policajného zboru v Košiciach za prítomnosti funkcionárov KR PZ, riaditeľov okresných riaditeľstiev PZ a
ostatných hostí uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti
vstupu do Európskej únie.

hovoril Riaditeľ KR PZ v
Košiciach plk. JUDr. Štefan
Jakabovič a vedúci územnej úradovne Košice
Medzinárodnej policajnej
asociácie /IPA/ plk. JUDr.

DO VAŠEJ KNIŽNICE
Nová publikácia Katedry vyšetrovania Akadémie PZ v Bratislave

VIKTORYOVÁ, J. - BANGO, D. - BLATNICKÝ, J. - PALAREC, J.:

METODIKA VYŠETROVANIA
TRESTNÝCH ČINOV
(Vybrané druhy ekonomických trestných činov) II. časť
Bratislava, Akadémia PZ , 2004, strán 205.
Širokej odbornej verejnosti predkladá kolektív autorov Katedry
vyšetrovania Akadémie PZ v
Bratislave v zložení doc. Dr. Mgr. Jana
Viktoryová, doc. JUDr. Dezider Bango,
CSc., JUDr. Jaroslav Blatnický a JUDr.
Ján Palarec v poradí II. časť učebnice
Metodika vyšetrovania trestných činov
zameranú na problematiku vybraných
druhov ekonomických trestných činov.
Výber témy učebnice nie je
náhodný. Vychádza z mimoriadne
aktuálnej potreby trestno-procesnej
praxe, na ktorú kladie odhaľovanie a
vyšetrovanie ekonomickej kriminality
značné profesionálne a odborné
nároky, ako aj z možností zovšeobecnenia
konkrétnych
prípadov.
Nevyhnutnosťou sa stáva znalosť
stále sa meniacich právnych predpisov, ale aj schopnosť orientovať sa a
dôkladne poznať aktuálny stav ekonomických vzťahov prekračujúci úzky
rámec slovenskej ekonomickej scény.
Práca odborníkov vyšetrujúcich ekonomické trestné činy je sťažená aj tou
skutočnosťou, že ide neraz o latentné
postupy tejto trestnej činnosti, prípadne o ich páchanie organizovanými
skupinami s medzinárodným prepojením. Preto sa do centra záujmu pri
odhaľovaní a vyšetrovaní ekonomickej
trestnej činnosti stále viac dostáva
problematika kooperácie a to nielen v
rámci Policajného zboru, celého trestného procesu, ale aj na medzinárodnej úrovni.
Učebnica v slovenských
podmienkach predstavuje v tejto sfére
poznania prvotinu, ktorá prelamuje
informačné vákuum a prináša moderne a komplexne spracované postupy činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
Koncepcia
učebnice
vychádza z klasického delenia ekonomických trestných činov, ako ich

nachádzame členené v ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona.
Učebnicu tvorí predhovor a
päť kapitol.
Prvá kapitola obsahuje
úvod do metodík vyšetrovania
vybraných druhov ekonomických
trestných činov. Ekonomická kriminalita predstavuje súhrn trestnej činnosti spáchanej v zmysle ustanovení
Trestného zákona, pri ktorej páchateľ
a poškodený sú v právnom vzťahu
založenom na obchodnom, občianskom, pracovnom a inom práve,
pričom dochádza k porušeniu ekonomických vzťahov upravených
všeobecne záväznými právnymi predpismi a k zabezpečeniu prospechu
pre páchateľa alebo iný subjekt.
Pozostáva najmä z trestných činov
proti
hospodárskej
sústave,
hospodárskej disciplíne, mene, predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chráneným vzorom a
vynálezom, autorským právam,
majetku z trestných činov daňových,
korupcie a iných. Okrem členenia ekonomickej kriminality venuje pozornosť
najčastejším spôsobom jej páchania.
Metodika
vyšetrovania
podvodov je náplňou druhej kapitoly,
ktorá sa neobmedzuje len na klasické
formy páchania podvodov, ale rozpracováva metodiku vyšetrovania
úverového, subvenčného a poisťovacieho podvodu so všetkými ich osobitosťami a špecifikami.
Tretia kapitola obsahuje
spoločensky mimoriadne závažnú
problematiku vyšetrovania a dokazovania korupcie. Autori sa zamerali na
charakteristiku korupcie z pohľadu
medzinárodných aspektov a trestnoprávnych predpisov Slovenskej republiky. Ďalej rozpracovali formy a spôsoby páchania a utajovania trestných
činov korupcie v niektorých oblastiach

štátnej a verejnej správy. Jadrom kapitoly je spracovanie predmetu a
rozsahu dokazovania a vyšetrovania
korupcie a vymedzenie počiatočných
a následných úkonov a opatrení vo
vyšetrovaní. Kapitola je obohatená aj
o problematiku súčinnosti a
spolupráce. Rovnaké obsahové zameranie obsahujú aj ostatné kapitoly v
učebnici.
Osobitne náročnú problematiku, doteraz komplexne nespracovanú, rieši štvrtá kapitola o
vyšetrovaní trestných činov v daňovej
oblasti.
Podstatná časť učebnice v
piatej kapitole je venovaná metodike
vyšetrovania falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov.
Jednotlivé kapitoly svojím
spôsobom spracovania nepredstavujú len obyčajný súhrn základných údajov a postupov, ale obsahujú
konkrétne praktické skúsenosti z
trestno-procesnej praxe, zovšeobecnenia
konkrétnych
prípadov,
rôznorodé spôsoby práce s dôkazným
materiálom a prístup potrebný k zvládnutiu tak náročnej problematiky, akú
ekonomická trestná činnosť nesporne
predstavuje. Zvláštny dôraz je
položený na potrebe nepretržitého sledovania vývoja meniacich sa ekonomických vzťahov, foriem a spôsobov
páchania ekonomických trestných
činov a konania ich páchateľov.
Len orgán činný v trestnom
konaní, ktorý venuje pozornosť
neustálemu rozvoju svojej odbornosti
a vyšetrovacích schopností sa môže
stať skutočným profesionálom pri
odhaľovaní, vyšetrovaní a dokazovaní
ekonomických trestných činov.
doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.
Katedra policajných vied
Akadémia PZ v Bratislave

DAV
jeho prejavy
Denno-denne sa stretávame v
médiách so správami o rôznych
udalostiach nielen vo svete, ale i
doma. Nie ojedinelým javom sú
rôzne manifestácie, demonštrácie,
zhromaždenia alebo iné davové
situácie, kde sa na jednom mieste
zoskupí veľké množstvo ľudí, ktoré
odborná terminológia nazýva dav.
Dav svojou silou často dosiahne svoj
cieľ.
Pripomeňme si len obdobie
konca roku 1989, keď sme sa stretali na námestiach a tam takto
demonštrovali svoju silu... silu davu
vedeného spoločným cieľom a
spoločnou silou. Táto sila davu nám
pomohla zmeniť politickú orientáciu
našej krajiny a zapísala sa do dejín
ako nežná, zamatová revolúcia.
Možno si na to ešte niektorí z nás
spomínajú, ako stáli na námestí a čo
prežívali... Sú to okamihy, na ktoré sa
nezabúda.
Spomienkou na to, čo sa
odohralo pred niekoľkými rokmi by
sme radi navodili predstavu atmosféry, aby sa nám lepšie vysvetľovalo z
odborného
psychologického
hľadiska. Aby sme si priblížili, čo sa
vlastne odohrávalo na uliciach a
námestiach aj to, čo sa odohrávalo v
nás, v každom jednotlivcovi. Hlboko v
nás, kde dovidíme len my sami. V
každom, kto tam stál a bol
nedeliteľnou súčasťou masy nazývanej DAV a zároveň sa stal pomyselne jedným z rečníkov, alebo vodcov tohoto davu, ktorí rečnili na
tribúne.
Prečo sme si teraz pripomenuli
časy dávno minulé? Koncom mája
sa naše hlavné mesto stane na pár
dní
"hlavným
mestom
Severoatlantického paktu" (NATO), a
zároveň sa môže stať i hlavným
mestom, v ktorom budú sústredení
všetci odporcovia tohoto zoskupenia.
Odporcovia zoskupení ako
bojové šíky sú tiež formou davu.
Svojim špecifickým spôsobom je to
forma davu, ktorá je na veľmi dobrej
organizačnej úrovni, dodržiava svoje
pravidlá, vie ako má postupovať, ako
vyvolať vhodnú reakciu. Vie veľmi
dobre využívať svoj vlastný organi-

začný a vedomostný potenciál pre
plnenie svojich vlastných cieľov, no
zároveň navonok pôsobí ako dav, o
ktorom si povieme neskôr.
• Čo je to dav, ako reaguje, aké je
kolektívne správanie, alebo kto je
vodca davu a akú úlohu plní a
zohráva, ako pôsobí na dav...
Dav môžeme všeobecne definovať ako súbor väčšieho počtu
anonymných osôb, sústredených na
rovnakom
mieste,
navzájom
ovplyvňovaných vzájomnou fyzickou
blízkosťou. Spája ich spoločný cieľ,
záujem, postoj, alebo presvedčenie a
konajú, resp. správajú sa v jeho
mene.
Ľudia v dave nadobúdajú pocit
nezraniteľnosti, väčšej istoty a sily.
Zároveň však zostávajú v anonymite.
Jednotlivec stráca zodpovednosť za
seba, svoje správanie, akoby zaniká
osobnosť, svedomie a pocit zodpovednosti jednotlivca, ktorý splýva s
davom. Človek, individualita, sa správa inak, keď je sám a inak keď je pod
vplyvom davu. Môžeme dokonca
povedať, že jednotlivec sa stáva
"automatom bez vôle", nadobúda
dojem "nepotrestateľnosti", nepremožiteľnej moci, povoľuje uzdu svojim pudom, ktoré by inak mal pod
kontrolou. Už len to, že človek patrí k
určitému davu spôsobuje, že zostupuje na civilizačnom rebríčku o
niekoľko stupňov nižšie. Aj vzdelaný
kultivovaný človek sa v dave stáva
barbarom, t.j. tvorom ovládaným
inštinktmi - je spontánny, prudký,
divoký, nadšený, schopný násilia, ale
i nadšenia a heroizmu.
Dav, alebo masa je impulzívna,
premenlivá. O ničom nepremýšľa
vopred a nie je schopná dlhodobého
vôľového úsilia. Svoje priania uskutočňuje okamžite. Myslí v obrazoch.
City davu sú jednoduché a prehnané,
podozrenie sa s okamžitou platnosťou mení na istotu, zárodok
nesympatie prerastá do divokej
nenávisti. Dav a masa majú sklon ku
všetkým extrémom, možno ich aktivizovať jedine podnetom, ktorý je nadmerný.
POKRAČOVANIE NA STRANE
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ODMEŇOVANIE POLICAJTA
POKRAČOVANIE ZO STRANY 1
A už v habsburgovskom
Rakúsku bola organizácii polície
uložená do vienka "starostlivosť o
zachovávanie zákonného poriadku a verejného pokoja". Ríšskym
zákonníkom 166/1852 boli zriadené policajné riaditeľstvá s
podriadenými policajnými kapitanátmi a expozitúrami policajnej
služby. Naopak žandárstvo bolo
organizované ako vojensky organizovaný zbor s politickými úlohami, pričom v prospech verejnej
bezpečnosti zasahovalo málo.
Polícia
však
bola
vždy
považovaná za dokonalý nástroj
na "znehybnenie" kriminality a
zločinu. Dnes k tomu pribúda
medzinárodný
organizovaný
zločin a terorizmus... Polícii je
preto nevyhnutné venovať osobitú pozornosť, všestranne ju
zefektívňovať i cieľavedomo
dopĺňať, organizovať, vyzbrojo-

vať, vystrojovať a predovšetkým
HONOROVAŤ. Opačný postup je
totiž cestou do tmy, ktorá vedie
celú spoločnosť do anarchie a
všestranného úpadku.
Policajný zbor a jeho jednotliví príslušníci nemôžu žiť a
pracovať v ovzduší reštrikcie. To
je demotivujúce a deštruujúce
videnie reality. Jeho krédom, so
všestrannou spoločenskou podporou, je oddaná a nezištná
služba verejnosti, pričom nezištnosť
neznamená
neohodnotenosť. Policajta a jeho službu
preto oceňuje dnes každý rozumný občan. Samozrejme, ak políciu
tvoria policajné osobnosti od rotného po generála...
plk. Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
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V národnom stolnotenisovom centre sa uskutočnil ôsmy

D O B R Á Ú R OV E Ň A P E K N Á
POKRAČOVANIE ZO STRANY 1
medzinárodná extra super liga, v palubovku nastúpili 23. apríla,
nemajú.
Ale
všetky snahy a aktivity, ktoré policaj- ktorej hrajú Česká republika, samozrejme
nasadením a športom aj občiantovým zápalom sa
skym zamestvyrovnali aj stolnancom, aj keď
notenisovým gigannepriamo,
tom. Tí, ktorí práve
pomáhajú zvlánehrali, povzbudzodať ich náročnú
vali svojich kolegov
p r á c u .
z krajov a ak posZvyšovanie fyztupne vypadávali,
ickej zdatnosti
tak priateľov či
športovaním je
známych z prer o v n a k o
došlých ročníkov
prínosné ako
turnaja. Zápal za
m o ž n o s ť
stolmi a rovnaký
aktívneho
zápal v hľadisku
relaxovania či
boli vari najväčšími
odbúrania
devízami podujatia.
napätia
z
Organizátori a hostia pred začiatkom turnaja
Tohoto
roku
z
náročnej práce.
rôznych príčin chýbalo
Obľúbený
divadelný a filmový herec Viliam Maďarsko, Rakúsko a Slovensko. na turnaji niekoľko dobrých stolných tenistov z
Polónyi vo svojom príhovore
radov policajtov,
okrem iného povedal, že
medzi účastníkpochádza z Krupiny, kde mal
mi však boli
stolný tenis široké zázemie.
víťazi z minNarodil sa tam aj majster
ulých ročníkov,
Európy Vladimír Miko, takže
rovnako aj finalniet divu, že "ping-pong" bol v
isti či "bronzoví".
meste populárnejší ako futbal.
Nechýbali ani tí,
Sám herec sa považuje za
ktorí vlani vo
neporaziteľného
stolného
Francúzsku na
tenistu, ale na zápas odmietol
ME policaj-ných
nastúpiť
so
zbabelou
zborov obsadili
výhovorkou na svoj vek.
tretie miesto.
Po slávnostnom úvode
Takže úroveň
nastúpili za stoly prvé dvojice
bola podobná
športovcov. Vonku bol krásny
ako v minulých
jarný deň vzbudzujúci optimirokoch.
stickú náladu. Optimizmus
však vládol aj pod strechou
haly a spolu sním aj
• Pozrime sa,
súťaživosť, snaha o čo
čo o turnaji
najlepší výsledok, úsilie a
hovoria organasadenie hodné dobrej veci.
nizátori
a
Stretli sa tu zástupcovia zo
účastníci:
•Ladislav
všetkých krajov, ktorí prešli
Gráčik,
člen
sitom regionálnych súťaží,
organizačného
ďalej družstvá Akadémie PZ a
pod spoločnou hlavičkou štar- Najlepšie spomedzi žien. Na najvyššom stupni výboru turnaja,
tovali pracovníci MV SR a Danka Fuchsová, sedemnásobná víťazka svojej vedúci oddelenia
služobnej činPrezídia PZ. A samozrejme hoskategórie.
nosti Akadémie
tia z Rakúska, ktorí mali
zastúpenie vo všetkých troch Na kvalitu takýchto súťaží policajti PZ: "Ako po iné roky aj teraz zasjednotlivé
krajské
mužských kategóriách.
a občianski pracovníci, ktorí na tupujú
riaditeľstvá PZ až na výnMuži súťažili v kategórii do 35
imky tí najlepší šporrokov, nad 35
tovci, ktorí sa kvalirokov a veteráni.
fikovali na turnaj v
Ženy,
ktorých
krajských kolách. To
bolo len osem, sa
samo o sebe je
na
kategórie
zárukou
kvality
nedelili.
nášho turnaja. A
Tých bojujúciopäť, tak ako v minuch
stodvadsať
losti, výber žien bol
borcov
malo
voľný, pretože tých,
prirodzene
ktoré vedia hrať stolrozdielnu výkonný tenis a boli by
nosť. Je to pochoochotné súťažiť, nie
piteľné vzhľadom
je veľa.
na vek, skuO organizačnej
točnosť či ide o
stránke mi azda
aktívneho šporneprísluší ako orgatovca hrajúceho v
nizátorovi hovoriť, ale
niektorej súťaži
napriek tomu sa
alebo amatéra, aj
odvážim povedať, že
na skúsenosti. V
sme to zvládli."
krasňanskej hale
• Ján Vaniak, hlavný
Národného stolrozhodca turnaja:
notenisového
"Možno
pokojne
centra hráva ligu
povedať, že herná
ŠK Mostex Rača,
úroveň bola dobrá.
hrávajú sa tu kvalMuži do 35 rokov na stupni víťazov.
Príjemne prekvapili niekifikácie na majstrotorí z nových účastníkov a zlepševstvá Európy, európska liga a

nie zaznamenali aj viacerí viacnásobní účastníci turnaja, napríklad
víťaz kategórie do 35 rokov Peter

Škoda, že sme nemali čas
poprechádzať sa po starej
Bratislave. Azda na budúci rok,

Už tradične bola dejiskom bojov krásna hala Národného
stolnotenisového centra
keď by sme v tejto športovej hale
Veis."
•Herbert Scherz,
p r e z i d e n t
Stolnotenisového
klubu
polície
Rakúskej republiky: "Stolný tenis
je
u
nás
obľúbený šport.
Je medzi dvadsiatimi športovými
odvetviami,
o
ktoré sa v našej
polícii staráme.
Naši hráči sa síce
na stupne víťazov
nedostali ani v
jednej kategórii,
ale napriek tomu
sme radi, že sme
sa mohli zúčastniť na takom
kvalitnom podujatí. Prekvapila
nás prekrásna
s t o l n o t e n i s o v á Štvornásobný víťaz turnaja Milan Gramantík prehala, súboje s berá pohár z rúk riaditeľa turnaja a prvého poddobrými hráčmi,
predsedu OZP Jozefa Lehockého.
potešila
nás
pohostinnosť,
starostlivosť a organizačné
mali súťažiť so stolnými tenistami
zabezpečenie pretekov. Vo Viedni
z piatich štátov."
•Zdenko Kríž,
p r e z i d e n t
Slovenského stolnotenisového
zväzu: "Turnaj o
Putovný pohár
Polície má už
dobrú tradíciu a
každoročne
vysokú športovú
úroveň.
Veď
napokon viacerí
účastníci hrávajú
v
rôznych
pravidelných
súťažiach. A je
dobrá vec, že sa
hráva v tejto
dobre vybavenej
hale, ktorá je
najväčšia
na
Slovensku.
Najmä
pre
nováčikov musí
byť
veľkým
zážitkom hrať v
Najlepší z mužov nad 35 rokov.
Národnom
stolby sa o nás asi tak nepostarali. notenisovom centre. Nie každý
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ročník stolnotenisového turnaja o PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE

PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI
Ďalší ročník turnaja je teda za
má takú príležitosť a aj to môže najlepšie na druhom mieste, to
byť podnetom k zvyšovaniu výkon- bolo v roku 2000. Dnešné víťazst- nami. O rok si naši stolní tenisti
vo ma teda samozrejme teší a opäť zmerajú sily a možno k stálinosti, športového umenia."
•Viliam Polónyi, herec: "Som prí- dúfam, že v dohľadnej budúcnosti ciam pribudnú i ďalší nováčikovia
ochotní
j e m n e
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Lednické Rovne • TOP,
Štefan Balák
s.r.o. Bratislava • AB
za účinnú pomoc patrí sponVladimír
Klobušický
Kozmetika, a. s. Bratislava, •
zorom ôsmeho ročníka turnaFoto:
Ľubomír
Herodek
BOF Leasing, a.s. Bratislava

VÝLEDKY VIII. ROČNÍKA
PUTOVNÉHO POHÁRA POLÍCIE.
z 23. Apríla 2004
MUŽI:
Kategória do 35 rokov:
1.
VEIS
2.
REPASKÝ
3.
HORŇÁK
ČERMÁK
5-8.
BELONČÁK
BOHUNICKÝ
UJHELYI
BENKO

Marek
Peter
Peter
Milan
Ján
Robert
Miloš
Peter

Akadémia PZ Bratislava
KR PZ Košice
KR PZ Bratislava
KR PZ Trnava
KR PZ Prešov
KR PZ Bratislava
KR PZ Košice
KR PZ Prešov

Kategória nad 35 rokov:
1.
GRAMANTÍK
2.
GADUŠ
3.
JANIČ
NEVIĎANSKÝ
5.-8.MIHÁL
KUDREC
SALMHOFER
ŠTÚŇ

Milan
Dušan
Pavol
Július
Jozef
Jozef
Josef
Peter

KR PZ Trenčín
KR PZ Trenčín
KR PZ Košice
KR PZ Prešov
A PZ Bratislava
KR PZ Košice
Rakúsko
KR PZ Nitra

Kategória nad 50 rokov - veteráni:
1.
MAKYTA
Pavol
2.
SCHERZ
Herbert
3.
MIŠÍK
Milan
MRÁZ
Peter
5.-8.ŠTUDENC
Ivan
NÉMETH
Teodor
MITÚCH
Ľudovít

KR PZ trnava
Rakúsko
KR PZ Trenčín
MV SR Bratislava
KR PZ Trnava
MV SR Bratislava
KR PZ Bratislava

ŽENY:
1.
2.
3.

FUCHSOVÁ
NEŠTICKÁ
BORIKOVÁ
MAZUCHOVÁ
5.-8.MERGOVÁ
DOLINOVÁ
PALÚCHOVÁ
HAASOVÁ
ÚTECHA
1.
RAČKO

Danka
Helena
Eva
Daniela
Marianna
Lucia
Katarína
Daniela

KR PZ Prešov
KR PZ Trnava
KR PZ Trnava
KR PZ Nitra
KR PZ Bratislava
A PZ Bratislava
A PZ Bratislava
A PZ Bratislava

Boris

A PZ Bratislava

Celkovým víťazom
a držiteľom PUTOVNÉHO POHÁRA POLÍCIE pre rok 2004 sa stal

Milan GRAMANTÍK,
ktorý vo finálovom zápase porazil víťaza kategórie
do 35 rokov Mareka VEISA 3:1.

VĎAKA

ja O pohár Polície, ktorí
prispeli nielen k úspešnému
priebehu celého podujatia,
ale aj darmi pre súťažiacich,
ktorí sa dostali na stupeň
víťazov:
Rona KRYŠTÁL, a.s.

• Duslo Šaľa, a. s. • COOP
Jednota SD Dunajská Streda
• UNITED INDUSTRIES
Bratislava • Záhorácke
pekárne a cukrárne Malacky
• Hélio, s.r.o. Pezinok •
Gašparík s.r.o. Trnava •

Zaslúžene spokojný víťaz bojov VIII. ročníka turnaja O pohár Polície Milan Gramantík.
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CPP = Celkový počet preukazov

ROZDEĽOVNÍK POUKAZOV
Mimosezóna: september - december
od: 1.9.2004 do: 31.12.2004

Sezóna: leto 2004
Na detskú prázdninovú rekreáciu
Por.
číslo Názov útvaru
1. Vedenie a kancelária MV SR
2. Kancelária vedúceho služobného úradu, Osobný úrad
3. Prezídium PZ
4. SPSČ, Úrad duch. Ek. Rady cirkví, Vikariát Ordinátu OSaOZ
5. Úrad kontroly MV SR
6. Úrad inšpekčnej služby PZ
7. Úrad krízového manažmentu ministerstva
8. Úrad informatiky a telekomunik. skutočností
9. Úrad na ochranu utajovaných skutočností
10. Úrad pre ochr. Ústavných činiteľov
11. Všeobecná sekcia
12. Migračný úrad
13. Odbor európ. integrácie a ZV
14. Legislatívny a právnz odbor
15. Letecký útvar
16. Akadémia PZ
17. KR PZ Bratislava
18. OR PZ Bratislava I.
19. OR PZ Bratislava II.
20. OR PZ Bratislava III.
21. OR PZ Bratislava IV.
22. OR PZ Bratislava V.
23. KR PZ Trnava
24. OR PZ Trnava
25. OR PZ Dunajská Streda
26. OR PZ Galanta
27. OR PZ Senica
28. KR PZ Nitra
29. OR PZ Nitra
30. OR PZ Komárno
31. OR PZ Levice
32. OR PZ Nové Zámky
33. OR PZ Šaľa
34. KR PZ Trenčín
35. OR PZ Trenčín
36. OR PZ Považská Bystrica
37. OR PZ Prievidza
38. KR PZ Žilina
39. OR PZ Žilina
40. OR PZ Čadca
41. OR PZ Dolný Kubín
42. OR PZ Liptovský Mikuláš
43. OR PZ Martin
44. OR PZ Ružomberok
45. KR PZ Banská Bystrica
46. OR PZ Banská Bystrica
47. OR PZ Brezno
48. OR PZ Lučenec
49. OR PZ Rimavská Sobota
50. OR PZ Zvolen
51. OR PZ Žiar nad Hronom
52. KR PZ Prešov
53. OR PZ Prešov
54. OR PZ Bardejov
55. OR PZ Humenné
56. OR PZ Poprad
57. OR PZ Vranov nad Topľou
58. KR PZ Košice
59. OR PZ Košice I.
60. OR PZ Košice II.
61. OR PZ Košice - okolie
62. OR PZ Michalovce
63. OR PZ Rožňava
64. OR PZ Spišská Nová Ves
65. OR PZ Trebišov
Spolu

Na domácu rodinnú rekreáciu

CPP

I. turnus

II.turnus III.turnus

1
1
32
7
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
4
6
3
3
3
3
2
2
4
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
3
1
3
2
3
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
2
1

1
0
10
3
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0

0
1
11
2
0
1
0
0
0
2
2
0
1
0
1
2
2
1
1
1
1
0
1
2
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

0
0
11
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

135

45

45

45

CPP

PLS

KRE-A

KRE-B

BYS

SMR

1
1
102
24
1
2
6
4
1
11
13
3
1
1
2
10
19
9
9
8
7
7
6
10
4
3
4
6
7
4
5
6
3
6
9
4
7
6
7
4
5
4
6
3
9
6
3
7
6
6
4
7
8
5
5
10
3
11
7
7
5
6
4
5
5
490

0
0
15
4
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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
76

0
0
13
3
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
63

1
1
37
8
0
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
4
7
3
3
3
3
3
2
4
1
1
1
2
3
1
2
2
1
2
4
1
3
2
3
1
2
2
2
1
3
2
1
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
4
2
3
1
2
1
2
2
175

0
0
33
8
1
1
2
1
0
3
4
2
0
0
1
3
6
3
3
2
2
2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
1
3
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
3
1
3
2
2
2
2
1
1
1
152

0
0
4
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0
24

Prehľad interných predpisov vydaných v marci 2004
Rozkazy prezidenta PZ
33. o zriadení komisie pre posudzovanie škôd na zdraví a majetku
34. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 16/2004 o
vydaní zoznamu funkcií, pri výkone
ktorých sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
35. o vykonaní celoslovenskej
dopravno-bezpečnostnej akcie v
dňoch 5. až 11.4.2004
36. o zriadení analyticko-koordinačnej
skupiny
37. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov a príslušníčok Policajného
zboru úradu boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného zboru

38. o ustanovení skúšobnej komisie
na
vykonanie
záverečnej
vyšetrovateľskej skúšky
39. ktorým sa ustanovujú normatívne
počty automobilovej techniky útvarom
Prezídia Policajného zboru
40. ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 10/2004 o zriadení špecializovaného tímu
41. o zriadení špecializovaného tímu
42. ktorým sa vyhlasuje výberové
konanie na zaradenie do personálnej
základne útvaru osobitného určenia
Prezídia Policajného zboru
43. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
5/2004 o zriadení špecializovaného
tímu
44. o hodnotiacom systéme v

Policajnom zbore
45. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2003 Ročný plán Prezídia
Policajného zboru na rok 2004
46. o zriadení komisie na zabezpečení
osláv Dňa polície
47. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
6/2004 o kontrolnej činnosti útvarov
Prezídia Policajného zboru v roku
2004
48. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
72/2003 o sústreďovaní informácií o
činnosti útvarov služby poriadkovej
polície Policajného zboru
49. o určení hlavného inštruktora
50. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz

prezidenta Policajného zboru č.
12/2004
o
opatreniach
na
zabezpečení ochrany pred možnými
teroristickými útokmi na území štátu
51. o zriadení poradnej komisie na
posudzovanie odvolaní proti rozhodnutiam o neposkytnutí informácií v
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
52. o pláne služobnej prípravy príslušníkov a príslušníčok Policajného
zboru národnej protidrogovej jednotky
úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a
príslušníkov a príslušníčok protidrogových oddelení odborov boja proti
organizovanej kriminalite Bratislava,
Západ, Stred, Východ úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezídia

Policajného zboru na rok 2004

Nariadenia prezidenta PZ
5. o správovej povinnosti v trestných
veciach a operatívnych veciach
6. o hlásnej povinnosti k závažným
prípadom trestnej činnosti
7. o zrušení niektorých interných
predpisov Prezídia Policajného zboru
8. Oznámenie riaditeľa kancelárie
prezidenta Policajného zboru o vydaní
prehľadu
interných
predpisov
vydaných prezidentom Policajného
zboru platných v pôsobnosti
Policajného zboru k 15. marcu 2004

MÁJ 2004
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PRÁVNA OCHRANA
"Vážená redakcia, obraciam
sa na vás ako dlhoročný člen
odborov v PZ so žiadosťou o
právnu pomoc a radu v spore,
ktorý vediem voči OR PZ, odbor
poriadkovej polície… " týmito slovami začína jeden z listov, ktorý
sme dostali do našej redakcie.
Stáva sa, že sa na nás niektorí z
našich čitateľov obracajú s
podobnou žiadosťou. Musíme vás
ale informovať, že takýto postup
nie je z vašej strany správny. V
podobnom prípade môže redakcia urobiť iba dve veci: ako prvé
informovať obratom autora listu,
že sa so žiadosťou musí obrátiť
na príslušnú základnú organizáciu a ako druhé ísť po stopách prípadu…
Ako je uvedené v stanovách
Odborového zväzu polície v SR a

ako by vás informoval predseda
každej základnej organizácie,
postup pri žiadaní o právnu
ochranu je určený v Štatúte
právnej ochrany, ktorý je
súčasťou Stanov OZP, nasledovne:
V článku 2 sa hovorí: "Pre
zabezpečenie právnej ochrany je
príslušná tá ZO OZP v SR, ktorej
je žiadateľ členom v čase začatia konania o spore.". Ak sa teda
so žiadosťou obraciate na redakciu, strácate čas, pretože redakcia sa nezaoberá právnou ochranou, môže ju len postúpiť príslušnej základnej organizácii, čo
nepochybne zdržiava vybavenie
všetkých potrebných formalít.
Redakcia sa môže, ako sme už
povedali, prípadom zaoberať,
môže si overiť postoje a názory

zainteresovaných,
môže
si
vyžiadať stanoviská kompetentných… nemôže ale zabezpečovať
právnu ochranu.
Samozrejme, že vašimi problémami sa zaoberáme, niektoré
prípady si vyžadujú viac, iné
menej času. Výsledky vám
prinášame na stránkach POLÍCIE.
Nielen ako odpoveď jednotlivcom, ale aj ako informáciu a prípadne poučenie pre ostatných
čitateľov, kolegov.
V prípadoch, keď potrebujete
právnu ochranu treba však postupovať v súlade so Štatútom
právnej ochrany - ak potrebujete v
konkrétnom prípade bližšie informácie, obráťte sa na predsedu
vašej základnej organizácie.
Redakcia

UNITOP SR BILANCOVAL
Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
(UNITOP SR) združujúca vyše polstovky športových klubov polície,
napriek tomu, že oficiálne sídlo
má v hlavnom meste republiky, už
tradične zvoláva rokovania svojho
najvyššieho orgánu t.j. valného
zhromaždenia
do
Banskej
Bystrice. Tak to bolo aj v tomto
roku, keď ešte v marci sa v hoteli
Lux zišli delegáti z jednotlivých
ŠKP na svojom pravidelnom
ročnom rokovaní za účasti zástupcov vedenia rezortu MV SR,
konkrétne viceprezidenta P PZ
plk. JUDr. Jána Nociara a riaditeľa
KR PZ Banská Bystrica pplk. Mgr.
Vladimíra Ďatku.
V správe prednesenej prezidentom Únie Ing. Stanislavom
Solčanským sa konštatovalo, že
záujem športovať a organizačne
pracovať v športových kluboch
polície je naďalej veľký, čo
dokazuje ďalší nárast členskej

základne. Počet združených
klubov polície (ŠKP) tiež narastal práve na rokovaní VZ bola
schválená žiadosť ŠKP Žilina o
členstvo v UNITOP SR s
poradovým číslom 54.
Hodnotili sa výsledky v
masovom a výkonnostnom
športe, ako aj výslednosť v oblasti
policajných športov. ktoré tvoria
najmä športy, v ktorých Európska
únia telovýchovných organizácií
polície
(USPE)
usporadúva
majstrovstvá Európy. Dôkazom
aktívnej a dobrej spolupráce Únie
s Odborom výcviku P PZ je skutočnosť, že v roku 2003 prvýkrát
za vyše 10 rokov jestvovania UNITOP SR sa podarilo zabezpečiť
účasť reprezentačných výberov
PZ na všetkých štyroch MEP a to v
jude v Maďarsku, v stolnom
tenise vo Francúzsku, v tenise v
Holandsku a v športovej streľbe v
Rusku. Ku kladnému hodnoteniu
môžeme pridať aj slová uznania

za dosiahnuté výsledky na týchto
ME a to najmä našim judistom a
strelcom. V trende prioritného
zabezpečenia policajných športových disciplín bude UNITOP SR
naďalej pokračovať, čo je
zakotvené aj v schválenom pláne
činnosti aj v rozpočte únie na rok
2004.
Súčasťou programu Valného
zhromaždenia bolo aj ocenenie
najúspešnejších športovcov - policajtov za rok 2003. Poltucet
najúspešnejších tvorili karatisti
kpt. Boris Zvolenský a ppor.
Martin Hačko z KR PZ Trnava, za
kick-box nstržm. Michal Peniak z
Akadémie PZ, judista ppráp.
Marek Komloš z KR PZ Prešov,
strelec npor. Marián Vyšný z OR
PZ Liptovský Mikuláš a kulturista
npor. Mgr. Juraj Vrábel z OR PZ
Trenčín.
Generálny sekretár UNITOP SR
Ing Ján Kuko

jeho prejavy
POKRAČOVANIE ZO STRANY
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Kto chce na dav zapôsobiť, potrebuje predkladať argumenty v
najvýraznejších obrazoch a neustále
opakovať to isté a preháňať.
Netolerantnosť davu sa vyrovnáva dôverčivosťou voči autorite.
Rešpektuje silu. Od svojich vodcov hrdinov vyžaduje silu, odvahu, niekdy
až násilníctvo. Túži byť ovládaná a
utláčaná zároveň a nesmierne túži
po strachu zo svojho pána a vodcu.
Je konzervatívna a ľpie na tradícii,
môžeme povedať, že je tradicionalistická. Je schopná vysokej miery
odriekania sa, nezištnosti a oddania
sa ideálu. Podlieha magickej moci
slov, dožadujúc sa ilúzií.
Akonáhle sa jednotlivci spoja do
určitého zoskupenia, automaticky,
priam inštinktívne, sa podriaďujú
autorite vodcu. Vodca sám osebe
potrebuje byť fascinovaný vierou,
ktorá dokáže podmaniť masu a prebudiť jej vieru. Vodca je vedený
prestížou, ktorá je formou moci,
ktorou si nás jednotlivec podmaňuje .
Nenechajme sa zmýliť, tým čo
sme si napísali. Dav môže i
"ochorieť". Medzi základné choroby
davu patrí : • Panika
• Masová hystéria
• Davová psychóza

PANIKA
vzniká pri pocite ohrozenia a je
charakterizovaná ako dezorganizácia
reakcií
pri
náhlom
pocite
nebezpečenstva, pri pocite ohrozenia
s obmedzenou možnosťou úniku z
tohto ohrozenia a vo viere, že neexistuje úniková cesta alebo že sa táto
cesta zatvára. Pri panike neexistuje
dostatok informácií o aktuálnej
situácii. Dav zachvátený panikou nie
je schopný triezvo a racionálne hodnotiť situáciu.

správania. Je charakterizovaná hromadným iracionálnym správaním, i
keď jeho účastníci v danom
okamžiku považujú toto správanie za
veľmi rozumné, múdre a dokonca i
užitočné. V tomto okamihu veľké
množstvo ľudí začína bez rozmyslu
konať tak, akoby inak nekonali,
alebo svoje klasické správanie
stupňujú na úroveň, kam sa za
bežných situácií nemá šancu dostať
.Ľudia jednajú v afekte a ich myslenie
je prekryté strachom z toho, čo sa
stane. Majú klamný pocit, že sa rútia
do "čiernej diery" bez budúcnosti,
alebo s temnou budúcnosťou.
Masová hystéria sa môže prejaviť ako
útek z neznesiteľnej situácie.

DAVOVÁ PSYCHÓZA
je vo svojej podstate psychickou
epidémiou. Jej typickým prejavom je
spoločné
správanie
sa
zhromaždených ľudí charakterizované spontánnosťou a vysokým
stupňom emocionality. Zaraďujeme
sem také prejavy správania ako
posadnutosť tancom, alebo rituálne
obrady sprevádzané kŕčmi a tranzom, napr. voodoo, alebo na záver aj
správanie sa ľudí pri dejinných zvratoch, ako je revolúcia či povstanie
.Môže vzniknúť i pri manipulácii davu
rečníkom, alebo vodcom.
Dav, masa, to je prirodzený jav
ľudskej spoločnosti. Bol tu vždy, a
vždy tu bude, a to z veľmi
jednoduchého dôvodu: človek je tvor
spoločenský a odjakživa má - človek
individualita, jednotlivec - snahu sa
stretávať, združovať. Takto si
vzájomne radiť, pomáhať a dosahovať spoločné ciele, a to je vlastne
poslaním davu, alebo masy.
Mgr. Jana Števáková
psychológ PaMO
KRPZ Bratislava

MASOVÁ HYSTÉRIA
je zvláštnym prejavom kolektívneho

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
Zriaďovacej 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

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
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V Piešťanoch slávnostne otvorili výstavu výtvarných diel detí z celoslovenskej súťaže
Bezpečne na cestách

POLÍCIA OČAMI DETÍ
POKRAČOVANIE ZO STRANY
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Jozef Lehocký, medzi vystavenými
výtvarnými dielami sú niektoré
priam šokujúce čistotou a úprimnosťou sprostredkovania detského
vnímania reality. Obrázky niektorých
rómskych detí divákov snáď až
zarážajú silou svojej výpovede.
Vernisáž výstavy prežívali najintenzívnejšie ocenení malí umelci.
Okúsiť slávu a byť navyše aj odmenený krásnym vecným darom, to je
zážitok, na ktorý nezabudnú. A
možno niektorí z dnešných ocenených v budúcnosti budú mať
vlastnú vernisáž…
"Tútor" výstavy pán Vrbovský vie
o problémoch, ktoré každý rok treba
prekonať, aby sa podujatie vydarilo.
Aj preto má obavy o jej budúcnosť.
Zvládnuť zabezpečiť po všetkých

stránkach náročné podujatie je
výzva…

Porota vyberala z 306 prác
autorov z 8 materských škôl, 20
základných škôl, 4 špeciálnych, 2
základných umeleckých a 1 osem-

ročného gymnázia. V mestskej

knižnici sú však
vystavené
i
diela detí z
P o ľ s k a ,
Maďarska a
Rakúska. Aké
boli umelecké
výpovede
súťažiacich
môžete vidieť
aj na ilustračných
obrázkoch…
Ceny boli
udelené
v
kategóriách: I.
materské školy,
II. 6 až 8 rokov, III. 9 - 11 rokov, IV.
12 - 15 rokov, karikatúra. Hlavnú
cenu, Cenu
k p t .
Strieženca
získala
Kristína
Ko t r a s o v á
(ZUŠ Stará
T u r á ) .
Okrem toho
bola udelená Cena
Mestskej
knižnice,
Cena
riaditeľa KR PZ
Trnava,
Cena
riaditeľa OR PZ
v
Trnave,
Cena primátora Piešťan a
cena za kolektívnu prácu.
Urobiť radosť deťom, odmeniť
ich

snahu a výkon - to je jedna stránka
podujatia, druhá je o prevencii,

jnej mienky" formou nielen atraktívnou, ale aj účinnou. Ostáva len veriť,
že
medzi
kompetentnými
sa
nájdu takí,
k t o r í
pomôžu
tradíciu
podujatia
ďalej rozvíjať,
aby
sme aj v
ďa l š í c h
rokoch mali
možnosť
spoznať
políciu
o č a m i
detí…
V.
Začková

výchove, o nadväzovaní pozitívnych
vzťahov "občan - polícia", dokonca aj
o určitom prieskume "detskej vere-

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

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.

Atmosféru vernisáže i niektoré z diel detí približujú ilustračné obrázky
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