
V poslednej dobe je venovaná
mimoriadna pozornosť práci polí-
cie, policajtom a ich sociálnemu za-
bezpečeniu.

Na jednej strane  dobre, že
médiá si túto problematiku všímajú,
na druhej sttrane mi však chýba
objektivita zo strany väčšiny no-
vinárov, ktorí sa v tejto oblasti
angažujú. Výsledkom je potom
množstvo deformovaných informá-
cií, ktoré skresľujú prácu, dotýkajú
sa citlivej otázky ceny práce policaj-
ta navyše ešte v období, keď sa
musia nedostatky v organizácii
práce, vyplývajúce nielen z organi-
začných zmien od 1.1.2004, ale
najmä z profesnej nepripravenosti
policajtov na tieto zmeny a ich rých-
le tempo, vykrývať zvýšenou inici-
atívou a nasadením jednotlivých
policajtov, keď policajti zabezpeču-
jú plnenie nových úloh vyplývajú-
cich zo vstupu do EÚ - dlhodobo
očakávaných a napriek tomu ne-
dostatočne zabezpečených z dôvo-
du nedostatočného pokrytia fi-
nančnými prostriedkami. V čase,
keď doslovne drú v práci aj na úkor
rodiny za platy, ktoré majú ďaleko
do spomínanej priemerky ešte tak
vďaka tým, ktorí zodpovedajú za
nedostatočné finančné pokrytie
úloh MV SR, sú neustále vystavo-
vaní spochybňovaniu sociálneho za-
bezpečenia, ktoré im právom patrí.

Uvedené témy boli aj predme-
tom posledného rokovania vedenia
OZP v SR s ministrom vnútra SR
dňa 12.8.2004 s nasledovnými
závermi:

1. K sociálnemu zabezpečeniu
policajtov:
MV SR jednoznačne trvá na
zachovaní súčasnej úrovne sociál-
neho zabezpečenia a nepripustí jej
zníženie.

2. K problematike zrušenia
100% zvýšenia hodnostného
(schválené novelou zákona od
1.1.2005):
Minister nesúhlasí napriek tlaku
ministra financií so zrušením zvýše-
nia, avšak vzhľadom na problémy
finančného krytia rozpočet na rok
2005 predložil novelu na zníženie
oproti schválenému návrhu na
50%.

3. K problematike zaradenia
polície pod vojenskú jurisdikciu:
Minister nepodporí zaradenie polí-
cie pod vojenskú jurisdikciu.

4. K problémom spravodlivosti v
odmeňovaní občianskych pracov-
níkov, ktorí vykonávajú prácu vo
verejnom záujme:
Minister príjme opatrenia formou
NMV SR v tejto oblasti tak, aby
nedochádzalo k nerovnakému
posudzovaniu pri priznávaní osob-
ných príplatkov.
5. Minister sa zúčastní na
najbližšom zasadnutí výboru 
OZP v SR, kde svoje stanoviská k
predmetným problémom vysvetlí
podrobnejšie a osobne tak, aby sa
zamedzil priestor pre skresľovanie
informácií zo strany niektorých
médií.

Verím, že aj tieto informácie
prispejú k upokojeniu atmosféry a
stabilizácii policajtov v PZ.

Miroslav Litva, predseda OZP v SR

Neexistujú zlí vojaci, zlí môžu byť len dôstojníci.

Dnes nám odpovedá  Predseda KR
OZP v Nitre JUDr. Pavol Mekiňa:

Na úvod niekoľko štatistických
údajov  a ukazovateľov  výsledkov
práce vyšetrovateľov a policajných
orgánov za 1. polrok 2004 na  KR
PZ Nitra. 

Z porovnania štatistických uka-
zovateľov za 1. polrok 2003 a
2004 vyplýva, že v roku 2004 došlo
k výraznému zvýšeniu nápadu
trestnej činnosti a to o 591 vecí, čo
predstavuje nárast o 26,8 %.
Napriek zvýšenému nápadu sa
však podarilo v 1. polroku 2004
skončiť 2121 vecí, čo je o 141 viac

v porovnaní s rokom 2003. V roku
2004 sa teda podarilo zvýšiť počet
skončených vecí o 6,7 %. Z počtu
skončených vecí /2121/ sa v
lehote do dvoch mesiacov podarilo
skončiť 1063 vecí, čo je 50,1 %. V
roku 2003 to bolo 60,2 %.

Zvýšený nápad trestných vecí v
1. polroku 2004 a s tým súvisiace
zvýšenie zaťaženosti jednotlivých
vyšetrovateľov sa prejavilo aj na
zvýšení počtu vrátených vecí. Kým v
roku 2003 bolo vrátených 64 veci,
v roku 2004 to bolo 69 vecí, z toho
najviac 26 vrátených vecí na OR PZ
Nové Zámky a najmenej vrátených

vecí 2 na OR PZ Nitra. Z uvedených
veci bolo vrátených prokurátorom
55 a súdom 7. Z týchto dôvodov
došlo aj k zvýšeniu počtu
zrušených uznesení a to z 85  v
roku 2003  na 105 v roku 2004, z
toho najviac 29 zrušených uzne-
sení na OR PZ Topoľčany a
najmenej 3 zrušené uznesenia na
OR PZ Nitra. 

V 1. polroku 2004 bolo zazna-
menaných 203 väzobných vecí, z
toho je 25 nad 6 mesiacov, 12 nad
1 rok a ostatné do 6 mesiacov. V
roku 2003 to bolo 122 väzobných
vecí, z toho 15 nad 6 mesiacov, 5
nad 1 rok a ostatné do 6 mesiacov.
V 1. polroku 2004 bolo ukončených
272 väzobných vecí, z toho v lehote
do dvoch mesiacov 58, nad 6 me-
siacov 34 a nad 1 rok 5 ostatné do
6 mesiacov.  V 1. polroku 2003
bolo skončených 207 väzobných
vecí, z toho v lehote do dvoch mesi-
acov 106, nad 6 mesiacov 23 a
nad 1 rok 4 ostatné do 6 mesiacov

Po dlhšom čase sa mi opäť
dostala do rúk POLÍCIA a
môžem povedať, že ma
nepríjemne prekva-
pilo, aké hlú-
posti v nej rozoberáte.
Prečo nehovoríte o prínosoch
organizačnej reformy, ktorá sa po pol
roku dá už ľahko vyhodnotiť, len sa
treba spýtať obyčajných policajtov,
čo "dobré" im priniesla. Ďalej prečo
nehovoríte o hrozbe, že prídeme o
všetky výhody a kto potom bude u
polície robiť a ako je to v ostatných
štátoch EÚ. Prečo nerozoberáte
problém zahnívajúcej prokuratúry?
Dokedy tu budeme mať model z
obdobia Márie Terézie, keď policajt
musí urobiť všetko a prokurátor nič,
len mu potom "doporučuje" nie
písomne ale ústne, či má trestné
stíhanie zastaviť alebo začať apod.
Toľko k procesnej samostatnosti
vyšetrovateľa. Jeho samostatnosť
vidím len v tom, že na to kvantum
roboty, čo má, je sám.

Problémov by sa v polícii našlo
veľa, sme neustále v strese a pod
tlakom, vládnu stále staré "čiarkové"
metódy, diktát a teror, o modernom
manažmente ani nechyrovať. A aká
je práca na personálnom? Chýba
kvantum policajtov a keď sa niekto
prihlási, tak personálne robí pre-
vierky len párkrát do roka… no, má
smolu, že sa prihlásil už mimo, musí
čakať niekoľko mesiacov… Skončila
som u personalistov, ale to je len
náhoda… sme tu totiž štyria
vyšetrovatelia, po skvelej reforme
nás takto zdecimovali na 9 miest, z
toho 5 je voľných a keď sa niekto
prihlásil v apríli, tak prijať ho môžu až
v októbri, kvôli pružnej práci perso-
nalistov. Roboty pribúda a ľudí
ubúda, nuž, že by som sa išla
pomodliť do policajnej kaplnky?
Píšte prosím o tom, čo nás trápi a nie
o tom, čo vám schvaľujú nejakí vaši
na teplých miestach schovaní nadri-
adení… buďte novinári.

Vyšetrovateľka K. K.

Vážená pani vyšetrovateľka,
ako vidno aj z vášho listu, naozaj
čítate POLÍCIU sporadicky. Ale radšej
poďme postupne: reorganizácii sme
sa venovali už v čase, keď sa len
pripravovala. Odborový zväz mal
veľmi vážne pripomienky už k
návrhom. Priebežne sme upozorňo-
vali na nedostatky, chyby, reagovali
na podnety, ktoré sme dostali od
čitateľov a hľadali riešenia. Odborový
zväz predovšetkým hľadá riešenia
problémov. Sľúbili sme čitateľom, že
sa k reorganizácii a na jej prínos po
polroku pozrieme…a robíme tak. A
znovu budeme hľadať riešenia.

Spomínate hrozbu, že prídu poli-
cajti o všetky výhody…my hovoríme,
že sú ohrozené ich sociálne istoty a
hodnotenie ich práce aj v súčasnos-
ti nedostatočné je tiež sústavne
ohrozované. Osobne nepovažujem
ani sociálne zabezpečenie policaj-
tov, ani finančné hodnotenie ich
práce za  výhody.

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU
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Napísali ste nám

Prečo…
O témach dneška

UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka septembrového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

3. septembra 2004

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

Redakcia

Na múdrosti ľudí sídliacich v tejto budove bude záležať, či  svojimi rozhodnutiami posilnia alebo
rozložia políciu… foto: archív

Napoleon

POKRAČOVANIE NA STRANE 2POKRAČOVANIE NA STRANE 2

Polročné skúsenosti s reorganizáciou PZ

Reorganizácia PZ mala priniesť vyššiu efektivitu výkonu, menej
administratívy, vyššiu kvalitu a priblížiť políciu občanom. Pol roka je
dostatočná doba na zhodnotenie jej štartu a prvých výsledkov. 

Ukazuje sa však, že nie všetko bolo domyslené: chýba stále veľa
policajtov, najmä vo výkone, kvantum práce na jednotlivca vzrástlo
možno aj neúmerne, technické vybavenie stále zaostáva za potreba-
mi praxe… Aké skúsenosti máte s reorganizáciou v praxi  u vás? Aké
pozitíva, podľa vás, skutočne priniesla občanom a aké policajtom? Na
druhej strane - nič nie je dokonalé: aké nedostatky sa objavili a treba
ich riešiť a ako? Ako vidíte celkovú úspešnosť napĺňania cieľov reor-
ganizácie po pol roku jej fungovania? Čo môžu urobiť a robia v tejto
oblasti u vás odbory?

SĽUBOVANÉ POZITÍVA NEVIDNO
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Slušnosť je v každej civilizovanej
spoločnosti úplne samozrejmým,
nie vynucovaným spôsobom správa-
nia ľudí vo vzájomných vzťahoch. Je
všeobecne uznávanou hodnotou,
najmä prostredníctvom fenoménu
zdvorilosti, umožňujúcou kvalifiko-
vať mieru kultúrnej  vyspelosti
ľudskej spoločnosti, kultivovanosti
jej jednotlivých príslušníkov. Jej
absentovanie v medziľudských
vzťahoch v podstate znamená, že
takáto konkrétna ľudská komunita
ešte zďaleka buď nedosiahla, alebo
už stratila univerzálne požadované a
akceptované parametre či kvali-
tatívne možnosti formovania svojej
vlastnej kultúry.

(Ne)zdvorilosť je teda spoločen-
sky všeobecne (ne)žiadúcim javom.
A pritom zjavne ide o jav, ktorý je
ľahko hmatateľný v každodennom
našom živote, ten policajný život
nevynímajúc. Pretože slušnosť a
zdvorilosť je súčasne aj prejavom
osobnej disciplinovanosti, očakáva
sa predovšetkým od policajtov. Ľudí,

stojacich v prvom rade štátnych

štruktúr na prahu ich dotyku s
občianskymi zoskupeniami a jed-
notlivcami. Zdravá spoločnosť preto
neslušnosť, nezdvorilosť, neochot-
nosť a nedisciplinovanosť striktne
odmieta. Nositeľov týchto negatív,
defektov správania sa,  prirodzene
odmieta tiež. Osobitne vtedy, ak sú
nimi policajti...

Akceptujeme zvyšujúcu sa
mieru pozitívneho postoja verejnosti
k polícii a policajtom, vieme tiež, že
kvalita tohto vzťahu závisí pre-
dovšetkým od policajtov samotných.
Od ich profesionality, vrátane
ochoty, poctivosti, slušnosti a zdvo-
rilosti sa však tento občiansky hod-
notiaci postoj k polícii odvíja pre-
dovšetkým. Neslušný a nezdvorilý
policajt občana najčastejšie iba iri-
tuje. Rešpekt si hrubosťou či
ľahostajnosťou nezískava. Ba
dokonca tým latentne deformuje
verejnú mienku o našej spoločnosti
a osobitne o jej polícii všeobecne.
Musíme však konštatovať, a môže to
byť už rezultát  dlhodobo najmä
finančne a personálne podvyživo-

vaného vzdelávacieho systému
štátu, že práve v radoch súčasnej
policajnej mládeže zaznamenávame
najvyššie percento prejavov absen-
cie zdvorilosti a slušnosti. Nielen
voči nadriadeným a vyšším. Žiaľ,
neraz práve na najnevhodnejších
miestach voči najnevhodnejším
osobám. Teda, v priestoroch poli-
cajných úradovní, na verejných
miestach, a to voči radovým
občanom a osobitne voči cudzin-
com, čím nadobúda tento jav aj
"exportný" charakter akejsi jeho
internacionalizácie. Pritom je
nepochopiteľné, ak policajt prís-
lušný k dopravnej hliadke má prob-
lém už s obyčajným občianskym
pozdravom, akýmsi "naklonením si"
práve kontrolovaného vodiča, ak
strážna služba na vchode policajnej
úradovne veselo súka vtipy o
ženách bez toho, aby si všimla
prichádzajúcu stránku, ak sa mladý
policajt pri rozhovore so stránkou
vyvaľuje pohodlne v kresle a občan
mu nestojí ani za to, aby sa pri
rozhovore s ním postavil. Osobitne

citlivo občan vníma najmä neochotu
policajta poradiť či nebodaj priamo
pomôcť. Za neokrôchanosť považuje
aj povýšenecké vystupovanie a
nezáujem o svoj vlastný problém,
ktorého riešenie očakáva v tej chvíli
práve od policajta. Za vrchol však
občania považujú "žobrajúcich poli-
cajtov". Žiadajúcich počas výkonu
policajnej činnosti za "zľavnenie"
postihu protihodnotu. Najčastejšie
peňažnú... Žiaľ, takéto úplatkárstvo
v radoch policajtov ešte stále nepa-
trí nenávratne minulosti. To sme
však už na poli kriminality...

Na druhej strane, vľúdny, príve-
tivý a ochotný policajt žne úctu a
česť, čo si mnohí mladí policajti
akosi neuvedomujú. Alebo im na
tom nezáleží?! Policajt nekompro-
misný, nepodplatiteľný, rázny ale
zdvorilý, to by mala byť už naša reali-
ta. Súdobý policajt by už mal byť
priateľom a pomocníkom občana.

Tak, ako je to už samozrejmé v
okolitých štátoch, kde sa, žiaľ, stále
verejne rozpráva v tom duchu, že
slovenskí policajti na túto úroveň

stále nedorástli. S priestupcom
nevhodne diskutujú, zbytočne
polemizujú. Alebo robia pravý opak,
ktorého výsledok tiež nevyznieva pre
slovenského policajta lichotivo. A
preto ani pre Slovenskú republiku,
jej štátne orgány, jej spoločnosť,
ktorú policajt najviditeľnejšie na
verejnosti reprezentuje. Treba preto
ešte urobiť naozaj mnoho. Osobitne
a nesporne treba zdôkladniť a pre-
hĺbiť najmä psychologickú prípravu
slovenských policajtov a zaviesť do
systému ich výchovy aj povinné a
širokospektrálne vzdelávanie v
oblasti spoločenského správania,
keďže súčasné slovenské základné
a stredné školy to asi nedokážu. Zdá
sa ale, že v tejto oblasti stále svoje
posledné slovo nepovedala ani
odborová organizácia slovenských
policajtov.

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

vedúci katedry verejnej správy a verejných 

financií ,Akadémie Policajného zboru v

Bratislave

Nie. Podľa mňa je to spôsob ako
spoločnosť, štát, prejavujú svoje hod-
notenie významu a spoločenskej
potrebnosti polície a jej práce. Ak niek-
to pre spoločnosť riskuje denne dobro-
voľne svoje zdravie a život, patrí mu za
to od spoločnosti ocenenie, uznanie -
aj formou sociálnych istôt, či
finančného ohodnotenia. Stáli čitatelia
mi dajú zrejme za pravdu, že práve
tejto problematike sa venujeme
nepretržite viac ako rok. Bežný policajt
si ani neuvedomuje, že už dnes na tom
mohol byť bez odborov omnoho
horšie… V súčasnej spoločenskej si-
tuácii je boj odborov za oprávnené
práva policajtov v tejto oblasti inten-
zívny. Na druhej strane si teba uvedo-
miť, aký enormný tlak je v súčasnosti z
niektorých strán vyvíjaný na dosiahnu-
tie toho, čoho sa aj vy obávate - aby
bolo policajtom pomaly zobraté všetko,
čo sa dá. Čo si neubránia. Ak tí, ktorí to
chcú dosiahnuť majú možnosť prezen-
tovať svoje názory  takmer vo všetkých
médiách, takže občania počúvajú iba
ich argumenty…policajti majú koho?
Koľko reakcií radových policajtov ste
čítali v denníkoch, mesačníkoch či
počuli v televízii, rozhlase? Koľko
vašich známych ste vyviedli z omylu o
výške vášho príjmu? Ak by ste naše
noviny čítali častejšie - priebeh diania
by vám nemohol uniknúť. Niekedy nes-
tačí písať… Niekedy treba hľadať
všetky možné cesty riešenia a pos-

tupovať vpred aj keď pomaly.  

Druhou vecou je, že väčšina poli-
cajtov k problémom pristupuje podob-
ne. Síce sa sťažujú a často veľmi
nahlas, ale väčšinou na chodbách
medzi sebou. Alebo veľmi nahlas
obvinia odbory, že "s tým
nič nerobia". Vo chvíli, keď
príde na konkrétne fakty
je zrazu ticho. "Prečo by
som to mal hovoriť ja?
Spýtajte sa iných…"
Prepáčte, ale ani nov-
inár nemôže strkať
niekam nos "nablind", viete koľko "hrn-
cov" má polícia? Naša redakcia podne-
ty, ktoré dostáva prešetruje…a veľmi
často naráža na hradbu mlčania tých,
ktorí sa potichu sťažovali. Oficiálne
sťažnosti často nie sú, ako potom
dokazovať vašu pravdu - čitateľov? 

Uvediem vám banálny príklad:
počet tých, ktorí sa sťažujú na nad-
merný, priam neúnosný stres stále
rastie. Ale služby psychológov
nevyhľadáva viac policajtov. Čím sa
potom dá podoprieť stanovisko
sťažovateľov? Že sa boja, aby to
nemali v papieroch možno pochopiť.
Ale ani si nedajú námahu zistiť, či by sa
tak stalo. Ani nechodia inam. Ako
chcete, aby odbory viedli obrazne
povedané paľbu, keď sedíte na
munícii a vravíte - nedáme, nech dajú
iní… A to je skutočne len jeden z prob-
lémov.

Samozrejme, že aj problémy, ktoré
spomínate preskúmame. Bolo by však

dobre, keby sa so svojimi
skúsenosťami na nás obrátili viacerí.

Bolo by dobre, keby svoju
sťažnosť podložili faktami.

Noviny POLÍCIA sú novinami
odborového zväzu polície,

určené predovšetkým
odborárom a ich

p r o b l é -
m o m .

Nikto - naozaj nikto
tu nerobí cenzúru "záujmovú", či

"vplyvu". Ale byť novinár znamená
prinášať čitateľom nielen zaujímavú
tému, ale aj tému podkutú pravdivými
faktami. Snahou je problém nielen
označiť, ale aj hľadať cesty riešenia. 

Na záver mi prišla na um otázka:
hovorili ste o spomínaných problé-
moch aj s nadriadenými, alebo ste sa
obrátili na predsedu svojej základnej
organizácie? Priznávam sa, že ma v
dnešnej dobe privádza do úžasu "logi-
ka" niektorých policajtov pokiaľ ide o
odbory. Je veľmi prostá: odbory majú
bojovať za všetkých - preto ja nemusím
bojovať ani sám za seba a teda ani
nemám dôvod v nich byť. Akosi stále
nechápu, že odbory sú tak silné ako je
silná ich členská základňa. Rovnako
ako nechápu, že odbory nie sú dnes
prežitok minulosti (ako sa občas tvrdí),
ale ak sa pozrieme do sveta - nevyh-
nutnosť.

Vanda Začková
redaktorka

…je ten chlapík, ktorý je vždy vpredu. Ak chce, aby jeho ľudia boli presní, musí byť aj sám presný… Osobný prík-
lad je jedným z najlepších spôsobov ako si získať rešpekt svojich podriadených. Ak majú istotu, že od nich
nikdy nebudete chcieť nič, čo by ste sám neurobili, splnia všetky vaše požiadavky.

C. N. Parkinson - M.K. Rustomij

Dosť často počúvame pesničku, v

ktorej sa objavujú slová "všetci kričia

nepožičiam, najprv nám Ty vráť"... Tak

dajako by sa dalo charakterizovať sprá-

vanie sa ministra financií pána Ivana

Mikloša voči ozbrojeným zložkám.

Neviem čo si mám myslieť o jeho

snahách siahnuť na sociálne istoty

ozbrojených zložiek. Ak je to jediný spô-

sob ako zachrániť štátny rozpočet na

rok 2005, tak si musím o jeho

odborných a riadiacich schopnostiach

pomyslieť svoje.

Keď sa upozorňovalo na riešenie

situácie v Policajnom zbore a vyrov-

nanie postavenia policajtov s profe-

sionálnymi vojakmi, čo sa týka hod-

nostného a platov, tak sa iba konštato-

valo, že to nemáme v zákone o štátnej

službe a preto to nie je možné riešiť ani

v zákone o štátnom rozpočte. Keď sa

to dostalo do zákona, tak pán minister

financií prešiel do útoku a na zasad-

nutí vlády sa mu podarilo presadiť pri-

jatie uznesenia vlády o uložení úlohy

pre ministra vnútra o predložení zmeny

zákona o štátnej službe a to zrušenie

zvýšeného hodnostného, zrušenie va-

lorizácie a systemizácie. A aby si to

policajti zapamätali, že sa im podarilo

presadiť zvýšenie hodnostného a val-

orizáciu - tak sa začal tvoriť návrh i na

zmenu zákona o sociálnom

zabezpečení príslušníkov ozbrojených

zložiek. 

Tento prechod do protiútoku však

môže mať oveľa väčšie dopady na ak-

cieschopnosť Policajného zboru ako si

vie pán minister financií predstaviť.

Nielen, že odídu starší a skúsenejší

policajti, ale určite to bude mať dopad

aj na osobitný účet. Možno je to priamy

úmysel, aby starší policajti odišli.

Musíme si však uvedomiť, že pokiaľ

obmena policajtov nebude prirodzená,

tak ani stav osobitného účtu nebude

vyrovnaný, prípadne prebytkový tak

ako bol v minulosti. Veď odvody na

osobitný účet od novoprijatého poli-

cajta sú oveľa nižšie ako od toho, ktorý

už slúži 25 a viac rokov. A pri odchode

staršieho policajta tieto príjmy

prestanú a práve naopak zvýšia sa

výdavky na vyplatenie jeho odchod-

ného a výsluhového dôchodku. Pán

minister financií už zabudol na časy,

keď osobitný účet bol prebytkový a

všetky prebytky sa museli pravidelne

odvádzať do štátneho rozpočtu. Už po

prvých snahách o zmeny sociálnych

istôt policajtov sme upozorňovali, že to

môže mať dopad na osobitný účet a je

potrebné to riešiť zmenou zákona o

osobitnom účte. Keby sa bolo vtedy pri-

jalo systémové riešenie, nemusel byť

osobitný účet mínusový. On by sa

možno aj vyrovnal a dostal aj do plusu,

len by sa muselo prestať strašiť

neustálymi zmenami v sociálnom

zabezpečení policajtov. 

Čo všetko však hrozí, ak by sa

policajti dostali pod jednotný systém

štátnej služby a sociálny systém? 

Na túto otázku nech si dajú

odpoveď všetci tí, ktorí sú zodpovední

za akcieschopnosť Policajného zboru.

Z poznatkov, ktoré som získal mi

vychádza, že pre novoprijatých policaj-

tov, je služba v Policajnom zbore iba

určitým prechodným obdobím, kým si

nájdu lepšie zamestnanie. A bez ake-

jkoľvek nostalgie si podajú žiadosť o

uvoľnenie a odídu. Znamená to, že

služba v Policajnom zbore už nie je to

čo bývalo. Na základe snáh o zrušenie

sociálnych istôt policajtov sa táto stáva

už iba bežným zamestnaním. Alebo si

vieme predstaviť, že by niekto bol

ochotný riskovať život na základe pod-

mienok bežného zákona o štátnej

službe a sociálnom zabezpečení?

Musíme si uvedomiť, že štátna

služba pre ozbrojené zložky sa vôbec

nedá porovnávať so štátnou službou

pre občianskych zamestnancov. 

NEŽIADÚCA ABSENCIA  ZDVORILOSTI

SKUTOČNÝ VODCA…

OBAVY policajtov sú akútne
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Napísali ste nám Prečo…
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V 1. polroku 2004 došlo k
zvýšeniu nápadu trestných vecí na
jedného vyšetrovateľa. Priemerný
nápad na jedného vyšetrovateľa
bol 4,2 spisu, v roku 2003 to bolo
2,5 spisu. V roku 2004 bolo jed-
ným vyšetrovateľom skončené
priemerne 4,0 spisu. V roku 2003
to bolo 3,0 spisu. Pritom v roku
2003 bol priemerný skutočný
počet vyšetrovateľov 107 a v roku
2004 to bolo 86.

Na úseku skráteného vyše-
trovania bol v 1. polroku 2004 zaz-
namenaný nápad 9230 vecí, z toho
bolo 3104 vecí delimitovaných z OO
PZ. Ukončených bolo 6078 vecí, z
toho v lehote do 2 mesiacov 4325
vecí, čo predstavuje 71,2 %.
Napriek tomu, že v 1. polroku nebol
spracovaný nápad, môžeme počet
skončených vecí hodnotiť vcelku
pozitívne, nakoľko na jeden polica-
jný orgán to predstavuje priemerne
10,9 spisu pri nápade 16,5 spisu. V
priebehu mesiacov máj a jún sa tiež
darilo postupne znižovať rozpracov-
anosť, ktorá k 30.6.2004 dosiahla
najnižšiu úroveň v roku 2004 a to
3345 spisov. Vysoký nápad sa

odzrkadlil na vysokom počte
vrátených  spisov   a to v  počte 146
za 1. polrok  2004, najviac na OR
PZ Levice 53 a najmenej v okrese
Nitra 5,  ako aj  na  vysokom  počte
zrušených  uznesení,  ktorých bolo
199, najviac  v okrese Topoľčany 83
a najmenej v okrese Nitra 6, čo v
rámci kraja  však z počtu  vydaných
uznesení  predstavuje iba 1,8 %.   V
1. polroku 2004 bolo zazname-
naných 3670 výjazdov na miesto
činu, pričom pri počte 107 polica-
jných orgánov to predstavuje 34,3
výjazdu na jedného.

Vyššie uvedené ukazovatele
boli však v priebehu prvého polro-
ka ovplyvňované tým, že k práci v
trestnom konaní pri skrátenom
vyšetrovaní sa postupne zapájali
aj niektorí policajti služby poriad-
kovej polície z OO PZ a služby
kriminálnej polície. Presné počty
nie je možné vyčísliť, pretože sa to
menilo podľa vývoja a potreby. Je
však zrejme, že na dosiahnutých
výsledkoch sa podieľalo viac poli-
cajtov, než bol plánovaný stav poli-
cajných orgánov na odboroch
skráteného vyšetrovania. 

SĽUBOVANÉ 
POZITÍVA NEVIDNO

Medzinárodná situácia je v
posledných rokoch poznačená
stupňujúcimi sa hrozbami a

vplyvom rôznych teroristických
skupín, ale aj teroristickými útok-
mi na rôzne ciele.

V dôsledku vyhrážok vy-
slovených najmä zo strany
skupiny Al Khaida je potrebné sa
aj v našich podmienkach
pripraviť na prípadný útok.

S prihliadnutím k možnej
hrozbe sa v Košiciach uskutočnili
dve súčinnostné taktické cviče-
nia, na ktorých sa zúčastnili,
resp. ktoré organizovali policajti
KR PZ v Košiciach.

Dňa 18. júna išlo o objekt
leteckej vojenskej nemocnice v

Košiciach, kde "neznáme
zamaskované osoby vnikli za
použitia strelných zbraní do

priestorov nemocnice, zranili a
usmrtili značné množstvo osôb a
následne spáchali samovraždu".

Cvičenie bolo vykonané v
rámci "Medzinárodného fóra
medicíny katastrof" a to so
složkami integrovaného záchran-
ného systému za podpory
vzdušných síl MV SR a
Ozbrojenýc síl SR a bolo riadené
prednostom Krajského úradu v
Košiciach. Za políciu sa cvičenia
zúčastnili policajti PPÚ, PMJ OPP
KR PZ v Košiciach a OR PZ
Košice I.  Prítomní boli aj
zahraniční pozorovatelia z USA,

Kanady a Rakúska, ktorí kladne
zhodnotili pripravenosť krízových
štábov a výkonných jednotiek
cvičiacich zložiek. 

Pri druhom cvičení nazvanom
"Únos" bola simulovaná 28.6.
situácia únosu lietadla, kde pod
hrozbou zastrelenia rukojemníka
únoscovia požadujú pristátie na
letisku v Košiciach.

Na cvičení sa okrem polica-
jných útvarov KR PZ v Košiciach a
OHCP Košice zúčastnili aj Letka
MV SR, Útvar osobitného určenia
P PZ, Útvar letiskovej ochrany
Košice - letisko a HaZZ letiska
Košice, záchranná služba Košice.
Úlohu figurantov zabezpečili
poslucháči SOŠ PZ Košice. Na
záver bola policajtami ÚOU P PZ
vykonaná ukážka zásahu polica-
jných síl proti teroristom v auto-
buse.

Cieľom cvičení bolo v praxi
preveriť pripravenosť riadicaich
zložiek KR PZ v Košiciach a
vybraných výkonných policajných
útvarov, ich súčinnosť s ďalšími
orgánmi a organizáciami pri
zásahu proti teroristom.

mjr. Mgr. Jana Demjanovičová
hovorkyňa KR PZ Košice

Už to niekde krachlo? 
• Krachlo to už na začiatku, ale
nikto to nedal najavo. Klasicky sa
chodí do roboty cez voľná a maká
sa na spisoch. Kto má tlačenku, ten
si dáva žiadosti na iné útvary a kto
nemá, ten musí počúvať ..., že má
spisy nad dva mesiace. Viete ako u
nás volajú chlapov na OSV chalani z
OO PZ? "OTROCI"!!! Chcel by som
vedieť, či niektorí funkcionári sa
odvážili povedať ministrovým
poskokom, že tento systém nemôže
fungovať. Čo takto: OTROCI
všetkých OSV spojme sa!!! a poďme
demonštrovať pred prezídium.
/Myslím že demonštrovať môžeme/ 
• Minister si myslí, že všetko je OK.
Prečo? No len preto lebo, kým tam
bude (dajme tomu) Jožko, ktorý to
celé vymyslel, tak sa informácia o
neúspechu reorganizácie
nedostane k ministrovi, ale len k
Jožkovi, ktorý si to nechá pre seba! 
• U nás je to také poločierne.
Nechcem povedať, že tu to je úplná
černota. No ako sa robí na
skrátenom? Policajti z OO PZ prijí-
majú trestné veci pod hlavičkou
skráteného, no je to s kostolným
poriadkom? 
• Máš pravdu, je to poločierne. Mal
som, debatu so svojím šéfom OSV, a
ten mi potvrdil moje myšlienky:
Ktorý riaditeľ KR PZ sa odváži
vzdorovať reorganizácií ministrovým
poskokom. Nepovedia všetci že to
funguje?, Kto príde k nám dole?
Chlapi po 19 rokoch beriem
tabletky na nervy!!! 
• Počul som o prípadoch, že na
presne nemenovanom mieste zopár
policajných orgánov psychicky
nezvládlo tlak, ktorý na nich

vytvárajú požiadavky výkonu služby
a pracovná zaťaženosť a skončili na
psychiatrii, či už ambulantne, ale
údajne aj na lôžkovom ... Vie mi
niekto potvrdiť tieto informácie?
Pozná niekto situácie, kedy pod
tlakom policajti "odchádzajú" na
prášky? 
• Nadšenie sa vytratilo ... 8 hodín a
padla! 
• U nás jeden kolega dostal
porážku a asi mesiac po ňom
ďalšieho zo služby striedali pre
infarkt, ale psychiatria zatiaľ nie. 
• No naozaj všetko závisí od šéfa.
Niektorí riaditelia z OSV sú schopný
otvoriť si hubu a zrazu 80 % práce
urobí OO PZ a riaditeľ sa len bez-
mocne prizerá. Nechcem komento-
vať, že prečo (nie, že by som
nevedel, ale čítať to môže aj on).
" A už to ani nekrachne, lebo
došlo k zmene nariadenia a to čo
sme doteraz robili poločierno, tak
budeme môcť robiť už na bielo.
Základný útvar už bude musieť
objasňovať aj neznáme trestné činy!
Princíp je jednoduchý. Príklad:
Útvar mal pred reorganizáciou 10
ľudí, po reorganizácií má už len 4 - 1
riaditeľ, 1 zástupca + 2, ktorí naozaj
robia. 6 odišli na OSV. Peniaze na
zriadenie nových funkcií, kancelárií,
nových kobercov (starý nie je dobrý,
ja chcem tu nový koberec!) sa našli.
Potom už stačí len plakať, že veď na
to nemám dosť ľudí a predtým to
išlo dobre. A zrazu! V poriadku budú
to robiť zase tí istí, čo tam potom, že
sú len dvaja, ktorí naozaj makajú!
Pre OSV ostane len objasňovanie
známych TČ. Až mi je smiešne písať
to slovné spojenie objasňovať -
známe . 

Súčinnostné cvičenia v

KOŠICIACH
Z diskusného fóra infoweb.minv 

O REORGANIZÁCII
ANONYMNE
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KR PZ v Nitre
Oznámenie o voľných
tabuľkových miestach
Riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v
Nitre oznamuje, že v rámci KR PZ v
Nitre sú voľné ku dňu 15.08.2004
nasledovné tabuľkové miesta prís-
lušníkov Policajného zboru:

Okresné riaditeľstvo PZ 
v Nitre
kontakt -personalisti
tel:830/3125      

jedno tabuľkové miesto na ope-
račnom stredisku vnútorného
odboru Okresného riaditeľstva PZ v
Nitre
- funkcia: : operačný dôstojník 
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 5
- osobitný príplatok : 1600
- plánovaná hodnosť : npor.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Zlaté
Moravce odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Nitre
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 3
- osobitný príplatok : 2200
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Veľké
Zálužie odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Nitre
- funkcia: : zástupca riadieteľa
- požadované vzdelanie : VBc/Š
- platová trieda : 6
- osobitný príplatok : 2200
- príplatok za riadenie: 1090
- plánovaná hodnosť : mjr.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Nitra
odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Nitre
- funkcia: : starší inšpektor s ÚOZ
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2500
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na odde-
lení výkonu služby okresného
dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva PZ v Nitre
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 3
- osobitný príplatok : 2500
- plánovaná hodnosť : npráp.

Úrad justičnej a kriminálnej polície 

jedno tabuľkové miesto na II. oper-
atívnom oddelení Odboru všeobec-
nej kriminality Úradu justičnej a
kriminálnej polície Okresného ria-
diteľstva PZ v Nitre
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2500
- plánovaná hodnosť : npráp.

Okresné riaditeľstvo PZ 
v Nových Zámkoch  
kontakt -personalisti
tel:833/3125      
dve tabuľkové miesta na
Obvodnom oddelení PZ Nové
Zámky odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Nových
Zámkoch
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 3
- osobitný príplatok : 2500
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Štúrovo
odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ  v Nových
Zámkoch
- funkcia: starší inšpektor s ÚOZ 

...Voľné miesta...

POKRAČOVANIE NA STRANE 6



Sedeli sme s Mišom v kaviarni
spolu nie prvý raz. Poznáme sa snáď
dvadsať rokov. Prešli sme spolu
akadémiou, začínali naraz…Teraz
sme sa stretli po vyše roku. Tak dlho
som o ňom počul len od iných, on
akoby sa všetkých stránil. Pochudol v
tvári, vyzerá unavene. Ja som si dával
viedenskú a on turka čierneho ako
noc. Bol som zvedavý, čo sa sním
vlastne dialo, čosi som počul ale
koľko ľudí toľko podaní. Chcel som
vedieť pravdu a tú pozná on. Miešali
sme kávu hrkotajúc lyžičkami a
čakali kým začne ten druhý. Napokon
mlčanie prelomil Mišo.
- Vieš, všetci si myslia, že keď som
vyhral, tak by som mal byť celý bez
seba šťastím, veď som späť. Ale nie
som. Nie tak, ako som si myslel, že
budem.

Nechápavo som pozeral, vedel
som o udalostiach dosť, ale nie ako
sa hovorí od prameňa. Vyhodili ho pre
hrubé porušenie služobnej prísahy a
služobnej povinnosti... každý to videl
inak. Všetci sa zhodovali len v tom, že
to bol príliš tvrdý trest za to, čo sa udi-
alo. Mišo je však späť, vysúdil si
spravodlivosť, tak čo ho žerie? Bol

som zvedavý.

- Tak mi to povedz celé, nech sa
pokúsim pochopiť, - naliehal som.
Začal pomaly a opatrne:
- Nie som policajtom prvý rok. Niečo
som si už odkrútil, niečo videl a zažil,
žiaden nováčik. Ale vtedy sa všetko
zomlelo tak rýchlo. Bol som v službe
ako vedúci zmeny operačného stre-
diska. Všetko bolo v pohode, kým ten
blázon nepreletel hranicu…Ako som
sa to dozvedel, začal kolotoč. 

V jednom kuse zvonil telefón. raz
som volal ja, aby som získal informá-
cie, raz volali mne, stále dokola.
Získaval som informácie, podával
som ich ďalej, hľadal riešenia.
Rozhodoval som sa v každom jednom
momente podľa toho, čo som vedel.
Mohol by som ti opísať každú minútu,
toľkokrát som si to v duchu prešiel,
toľko sa ma na to pýtali, spochybňo-
vali, musel som dokazovať… Počul si
to, všetci to prepierali, každý mal čo
povedať. Každý bol múdry - potom. No
čo. Stalo sa. Bolo to možné hodnotiť
tak aj tak, veď to aj hodnotil kto
mohol.. Čo ti budem hovoriť, hovorilo
sa o tom všade, televízia, rozhlas,
noviny…Niekedy sa pýtam sám seba,
či by to pokračovalo ďalej tak, ako to
pokračovalo, keby tie médiá nechceli

niečie hlavy. Dostali ich. Aj tú moju. 
Mohol by som ti položiť na stôl

kopu papierov, ani by si ma cez ne
nevidel. Samý paragraf, tak aj tak.
Vyhodili ma tak rýchlo, až sa mi
zatočil svet pred očami.

Odmlčal sa a miešal kávu, z
ktorej si ešte ani neupil. Pokúšal som
sa predstaviť si, že sa také niečo
stane mne. Tiež nie som nováčik,
niečo viem. Ale… to "ale" ma zamrazi-
lo. Radšej ani nepomyslieť. Tak som
sa ho opýtal, čo bolo ďalej. 
-  Viem, prišiel si o robotu, ale si pred-
sa späť…
- Kým som sa vrátil späť, zrútil sa môj
svet, ten, kde žijem dnes je iný. Vieš,
keď sa to zomlelo, zrazu každý
mudroval. Pomaly sa mnohí začali
tváriť akoby som mal nejakú náka-
zlivú chorobu. Sympatie? No, pár
kamarátov ostalo… Mnohí sa mi
začali vyhýbať. Kamarát, poviem ti,
nikdy viac to nechcem zažiť. Nikdy. 
- No dobre, ale si späť…spravodlivosť
zvíťazila, nie?, snažil som sa o trochu
veselší tón. To som prestrelil. Mišo sa
ani neusmial.
- Zvíťazila? Musela k tomu byť riadne
tvrdo dotlačená. Sám by som to nikdy
nezvládol, a nehovorím o tom, že

finančne by som si tie ťahan-
ice nikdy nemohol dovoliť.

Nie. A vieš, vysúdiš si
spravodlivosť, fajn.

Ale prečo nemohla
byť hneď,

ha?
T á
s p r a v o d l i v o s ť .
Predpisy... nemali by byť jasné ako
čerstvý sneh?
- No dobre, mali by byť. Nie sú. Ale
potom mi povedz, ako si to urobil?
- Ja nie. Teda nie sám. Odbory ma
podržali. 
- Počul som, že sa v takýchto prí-
padoch o každého postarajú, ale vieš,
že si prvý, kto mi hovorí, že mu naozaj
pomohli? A to len tak?
- Aj áno, aj nie. Keď som kedysi
vstupoval do odborov bolo to skôr
preto, že aj naši v nich boli, potom
akcie, veď to poznáš. Nevedel som
celkom presne, čo také úžasné by pre
mňa mohli urobiť. Stačilo mi to, čo
bolo. Predseda zéočky čosi spomínal,
že mi budú stŕhať na právnu ochranu,
ale šlo mi to jedným uchom dnu a jed-
ným von. Nenapadlo ma, že raz
budem o ňu naozaj žiadať. Ale keď
som bol na tom najhoršie, opýtal som
sa. A mýliš sa, takých ako ja je veľa,
len sa o nich toľko nerozpráva.
- No a čo od teba chceli?
- Podklady… a zrazu som mal právni-
ka. Nemusel som sa strachovať koľko
bude chcieť, či na to mám…Prezreli si

p o d k l a d y ,
z h o d -
notili,
ž e

m á m
pravdu, že

nebol dôvod na vyho-
denie… a pustili sa do

toho. Ten pocit, že v tom neli-
etaš sám ako handra v prievane, to

mi pomohlo. Dal som sa do kopy a
bojoval. Koniec koncov som nebojoval
za seba sám. A vyhral som.
- Teraz je už všetko fajn, nie?
- Aj áno, aj nie. Už viem, ako ľahko sa
môže pod tebou zatriasť zem, viem
ako vtedy mnohí od teba doslova
utečú. Niektorým je stále tŕňom v oku,
že som späť. Tak som stále v stre-
hu…Nie som si istý ani tým,  komu
môžem veriť. Ale na druhej strane,
viem, že nie som sám. A vieš čo? Tie
prachy vrazené do odborov sa mi
tisíckrát vrátili. Tých pár korún stálo
za to.

Pomaly sme prebrali rodiny, deti,
dovolenky, dopili sme a rozišli sme sa
každý svojou cestou. Akosi mi to však
nešlo z hlavy. Mal smolu…mne sa nič
také stať nemôže. Alebo žeby áno?
Neviem, porozmýšľam.

Milý čitateľ, pripomína ti príbeh
známu udalosť? Naozaj len pripomí-
na. Odbory pomáhali v nie jednom
podobnom príbehu. Nedumaj nad
tým, či to bolo tak alebo onak, komu
že sa to prihodilo…Raz sa v podob-
nej situácii môžeš ocitnúť aj ty.

V. Začková

Kým policajt musí byť
pripravený aj po skončení pracov-
nej doby opäť nastúpiť do služby v
zmysle bezpečnostných opatrení,
vykonať zákrok aj s nasadením
života, pre občianskeho zamest-
nanca takéto povinnosti nevyplý-
vajú. Keby teda prešiel policajt
pod jednotný systém štátnej
služby a sociálneho zabezpeče-
nia, všetky povinnosti, ktoré má
naviac, by mu teda odpadli? Alebo
si niekto myslí, že po zrušení val-
orizácie, systemizácie a za
smiešne hodnostné bude ešte
niekto ochotný riskovať život,
vykonať zákrok mimo služby atď.? 

Veď si to len porovnajme s
vojakmi, ktorí v stave mieru ne-
riskujú život a pritom ich ohod-
notenie je oveľa vyššie po každej
stránke. A ešte sa uvažuje so
zvýšením, tak ako je to uvedené v
návrhu štátneho rozpočtu na rok

2005. Pritom pokiaľ idú do

misie, kde sú ohrozené ich životy
sú zvlášť zaplatení, majú psy-
chológa atď. Pokiaľ dôjde k
nejakému zabitiu tak sa môžu
všetci vrátiť späť a nič sa nedeje.
Ako je však postarané o policaj-
tov, ktorým zabijú kolegu? Môžu
povedať, že oni nepôjdu do služby,
že už nebudú riskovať život, že sa
stiahnu na svoje pracovisko, aby
nič neriskovali, tak ako vojaci do
kasární? Myslím si, že policajti sú
vystavení oveľa častejšie ohroze-
niu života ako vojaci. Pokiaľ nie je
vojna. Veď do každého
služobného zákroku, do ktorého
sú vyslaní, idú s vedomím, že sú -
alebo môžu byť -  ohrození na
živote a sú na to upozorňovaní od
prvého dňa vstupu do Policajného
zboru. Ale ako je už o nich
postarané to nikoho nezaujíma.
Mám taký pocit, že si niekto myslí,
že majú dosť, aj tak len zbytočne
otvárajú rôzne kauzy, ktoré
ohrozujú rôzne postavené osob-

nosti a politické strany a preto by
mali byť radšej ticho, lebo môžu
mať ešte menej ako majú. A vidieť
to aj na tom koľko štát poskytuje
zo svojho štátneho rozpočtu na
činnosť ministerstva vnútra. Veď
len sa pozrime na vybavenie
výpočtovou technikou, motorový-
mi vozidlami, nedostatok peňazí
na pohonné hmoty, a už nehovo-
riac o tom, že sa nedá nič pori-
adne opraviť, postaviť alebo kúpiť
nové, že teda mnohé budovy sú v
nevyhovujúcom a možno povedať,
že až v dezolátnom stave. Neviem
si predstaviť, že by došlo ešte k
podobným udalostiam aké sme
zažili na východe Slovenska a
museli sme opäť nasadiť väčšie
množstvo síl a prostriedkov. To by
sme už asi chodili posledné mesi-
ace do práce zadarmo. 

Prehľad o tom koľko policajtov
vážne uvažuje s odchodom zo
služobného pomeru na základe

opatrení, ktoré chce presadiť
vláda cestou ministerstva financií
nemám, ale môžem uviesť
niekoľko čísel za KR PZ Nitra. Na
mesiac august 2004 bolo
vydaných 22 rozhodnutí o
uvoľnenie zo služobného pomeru
a na september 2004 bolo 7
rozhodnutí. V mesiaci august
2004 bola podaná zatiaľ iba
jedna žiadosť o uvoľnenie. 
Z analýzy o dĺžke služby policajtov
však vyplýva, že policajtov, ktorí
už dovŕšili 15 rokov služby a tak
splnili podmienku nároku na výs-
luhový dôchodok je niečo nad
150. Z celkového stavu je to asi
jedna desatina. Tu by sa dalo
povedať, že je možný predpoklad
ich odchodu v prípade, že dôjde k
zmenám v oblasti sociálneho
zabezpečenia. 

Toto číslo je aktuálne, v prie-
behu mesiacov do konca roka
2004 a začiatkom roka 2005

bude rásť počet policajtov s
dĺžkou služby nad 15 rokov,
pretože hlavné počty prijatí do
služobného pomeru boli v roku
1991 a ďalšie, pričom musíme
brať v úvahu aj základnú vojenskú
službu. Obavy policajtov o zmenu
sociálneho zabezpečenia sú
akútne a pokiaľ by došlo k avizo-
vaným zmenám tak väčšia časť
starších a skúsenejších policajtov
by určite odišla. 

Obsadenosť plánovaných
stavov zatiaľ  KR PZ Nitra, vďaka
prijatým opatreniam nerobí prob-
lémy (viac rozpracovaných - viac
prijatých, urýchlenie rozpracová-
vania zo strany personálnych pra-
covníkov). Celkový počet voľných
policajných miest k 31.7.2004 bol
38, z toho 4 vyšetrovatelia a za
OHCP 4 policajti. 

JUDr. Pavol Mekiňa 

Predseda KR OZP Nitra
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Fiktívny príbeh, akýsa

mô že stať ra
za

j n
ám...

V septembri sa bude po dvoch
rokoch v bratislavskom PKO opäť
konať najprestížnejší slovenský veľtrh
bezpečnosti - 14. ročník Security
Bratislava. 

Prevažná väčšina firiem - výrobcov
bezpečnostnej techniky alebo ich
zastúpení sa na Slovensku
nezúčastňuje žiadnej podobnej
bezpečnostnej výstavy. Koncentráciou
techniky na jednom mieste tak bude
mať polícia a odborná verejnosť
jedinečnú príležitosť 0porovnať vývoj,
ktorý zaznamenali lídri - výrobcovia
bezpečnostnej techniky za  obdobie
posledných dvoch rokov . Na veľtrhu
sa tiež predstaví  viacero domácich a
zahraničných  firiem po prvý krát na
Slovensku .

Veľtrh je rozdelený na sekciu
mechaniky, elektroniky a informačnej
bezpečnosti . 

V mechanickej sekcii budú okrem
iného  vystavovať všetci domáci výrob-
covia trezorovej tech-
niky  vrátane výrob-
cov špeciálnych tre-
zorov - ťažkej
bankovej techniky  a
prevažná väčšina
výrobcov zámkových
systémov  pôsobia-
cich  na Slovensku.  

V elektronickej
sekcii  prevládajú
systémy CCTV 
( prenos káblom,
vzduchom, lasero-
vým lúčom, digitálna
CCTV, nočné videnie ).

Ďalšími skupinami  exponátov sú
špeciálna technika ( zameranie  napr.
na  protiteroristickú  ochranu letísk,
hraníc, atď. ) Pre profesionálov sú tiež

určené strediská registrovania popla-
chov. 

Sekcia  informačnej bezpečnosti
kladie dôraz na dvojdňové semináre
Informačná bezpečnosť 2004. Ich 6 .
ročník sa bude konať v  priestoroch
malej sály výstaviska PKO dňa 22.9. -

poriada SASIB (Slovenská asociácia
pre informačnú bezpečnosť) a   23.9. -

poriada  ISACA Slovensko
(Information Systems Audit
and Control Association). 

Vstup na semináre je bez-
platný. Pre doterajší prejavený
veľký záujem zo strany exper-
tov pre IS/ IT sa doporučuje
akreditácia u  organizátorov
vopred. Okrem seminárov
budú priamo na veľtrhu
prezentované šifrovacie a
kryptovacie programy  s
určením pre štátnu a verejnú
správu a ďalšie prostriedky

informačnej bezpečnosti , ako aj
podpora systémov IS/ IT, akými  sú
prepäťové ochrany, záložné zdroje,
apod.

Sprievodným  programom  veľtrhu
Security Bratislava  bude 7. Meziná-

rodné sympózium Akadémie polica-
jného zboru v Bratislave. Sympózium
sa koná v priestoroch Akadémie PZ
dňa 22.9. 2004 a je určené len pre
odbornú verejnosť.  Pre účasť je  nutná
akreditácia  minimálne 3 dni vopred u
organizátora veľtrhu alebo  na
Akadémii PZ. 

Pre širšiu verejnosť  bude na
veľtrhu zriadené informačno- poraden-
ské centrum  policajného zboru SR,
zamerané na možné spôsoby ochrany
zdravia  a  majetku a  prevenciu krimi-
nality.   Návštevníci veľtrhu budú mať
v  priestoroch výstaviska PKO tiež k
dispozícii elektronickú strelnicu .
Súbežne budú prebiehať ukážky práce
psovodov policajného zboru SR. 

Vstup na veľtrh je pre príslušníkov 
PZ  a  pracovníkov  MV SR voľný .

SECURITY BRATISLAVA  21. - 24.9. 2004  - PKO
www.security-expo.sk

Ako MIŠO 
hľadal spravodlivosť



• Stav a problémy účasti vyšet-
rovateľov a  policajných orgánov na
mieste činu, priebeh činností pri
OMČ, súčinnosť, účasť technikov a
iné.

Počas pracovnej doby je účasť
vyšetrovateľa, policajného orgánu na
mieste činu zabezpečovaná v zmysle
NMV č.60/2003, čl. 16. Po pracov-
nej dobe vyšetrovateľa, resp. polica-
jný orgán, vysiela na miesto činu
operačný dôstojník. Dosahy vykoná-
vali v hodnotenom období riadiaci
pracovníci ÚJKP, ktorých právna rada
ako aj organizačná pomoc bola
veľmi potrebná hlavne u mladších
vyšetrovateľov, mladších policajných
orgánov, ako aj pri realizácii zloži-
tejších prípadov. Na mieste činu
vyšetrovateľ, policajný orgán a celá
výjazdová skupina postupovala v
zmysle horeuvedeného nariadenia.
Za sledované obdobie neboli zistené
nedostatky v činnosti výjazdovej
skupiny pri dokumentovaní miesta
činu. Súčinnosť v rámci výjazdovej
skupiny je dobrá, ako aj pri odovzdá-
vaní miesta činu  policajným
orgánom vyšetrovateľovi. V pred-
chádzajúcom období dochádzalo k
problémom, kde vo viacerých prí-
padoch na mieste činu bolo potreb-
né čakať na kriminalistického techni-
ka, ktorý v  tom čase realizoval iný
prípad. Spolupráca vyšetrovateľa a
policajného orgánu s kriminalistick-
ým technikom na mieste činu bola
na dobrej úrovni ako aj s ostatnými
členmi výjazdovej skupiny. 

Za hodnotené obdobie  vykonali
vyšetrovatelia spolu 720 výjazdov na
miesto činu, z toho najviac 270 na
OR PZ Nitra  a najmenej 51 na OR PZ
Topoľčany.  Spolu bolo nepríslušných
42 výjazdov.

Za hodnotené obdobie vykonali
policajné orgány spolu 3670 výjaz-
dov na miesto činu, z toho najviac
1249 na OR PZ Nitra a najmenej
266 na OR PZ Topoľčany. Spolu bolo
nepríslušných 119 výjazdov. 

Kvalita vykonávaných úkonov
vzhľadom na personálne obsade-
nie, na počet vrátených spisov a
zrušených uznesení je na porov-
nateľnej úrovni s minulými rokmi.
Kvalita značne závisí na odbornos-
ti, praxi a vedomostí jednotlivých
vyšetrovateľov a  policajných
orgánov. Od skúseností a praxe sa
odvíjajú aj dôvody vrátenia spisov z
prokuratúry. Jedná sa najmä o
doplnenie vyšetrovania v rámci
znaleckého dokazovania /pribratie
znalcov, prípadne dopočutie znal-
cov/, vykonanie konfrontácií
vzhľadom na rozpory vo výpove-
diach, doplnenie výsluchov o
podrobnejšie informácie a pod.  

V uvedenom období bolo
vrátených na doplnenie celkom 69
spisov čo pri 2121 skončených
spisoch predstavuje 3,3 %. V 55 prí-
padoch boli vrátené spisy prokurá-
torom a v 14 prípadoch súdom. Na
úseku skráteného vyšetrovania bolo

vrátených 146 spisov, čo pri 6078
skončených spisoch predstavuje 
2,4 %. Všetky spisy boli vrátené
prokurátorom, okrem jedného, ktorý
bol vrátený súdom. Najčastejšími
dôvodmi vrátenia spisov boli pokyny
na vykonanie ďalších úkonov,
nedostatočné vyhodnotenie dôka-
zov, vyrozumenie strán trestného
konania k preštudovaniu spisu tele-
fonickou cestou /bez doručenky/,
nepreverenie obrany obvineného a
pod.

Rýchlosť a kvalitu skráteného
vyšetrovania ovplyvňuje najmä
vysoký mesačný nápad trestnej čin-
nosti, ktorý sa objektívne nedá
ovplyvniť. Policajné orgány sa
musia mnohokrát zamerať len na
vykonanie najzákladnejších úkonov
na úkor kvality, s cieľom dosiahnuť
zníženie celkovej rozpracovanosti.
Ďalej na kvalite a rýchlosti spraco-
vania trestných vecí v rámci
skráteného vyšetrovania sa po-
dieľajú i také faktory, ako pokyny
prokurátorov, ktoré svojim obsa-
hom požadujú najmä vykonať také
úkony, ktoré konanie v rámci
skráteného vyšetrovania predlžujú. 

Taktiež vysoký nápad trestnej
činnosti, obmedzený limit
nadčasových hodín a niektoré
ďalšie faktory /PN a RD/ spôsobu-
jú, že policajné orgány sa na mieste
činu sústredia len na vykonanie
najzákladnejších úkonov a to na
prijatie trestného oznámenia, na
vykonanie OMČ a vydanie uznese-
nia. 

Napriek uvedeným skutočnosti-
am sa v priebehu 1. polroka podari-
lo zabezpečiť delimitáciu 3104
spisov z OO PZ a z celkového
nápadu 9230 spisov ukončiť 6078.
Zároveň sa podarilo zabezpečiť, že
sa nezvyšovala rozpracovanosť. 

Pre zrýchlenie a skvalitnenie
skráteného vyšetrovania boli pracov-
níkom OSV poskytnuté všetky
doposiaľ platné právne normy,
pokyny, interné predpisy a metodické
pomôcky vyšetrovania jednotlivých
druhov trestnej činnosti. 

• Vyhodnotenie stavu a úrovne
súčinnosti s ostatnými zložkami  PZ
a spolupráce s prokuratúrou a
súdom

Súčinnosť medzi ÚJKP ako aj s
ostatnými službami PZ prebiehala
priebežne po celý polrok a to forma-
mi, ktoré upravujú príslušné interné
predpisy. Jedná sa o spoluprácu na
mieste činu, pri predvádzaní osôb k
procesným úkonom, domových
prehliadkach ako aj pri realizácii
ďalších procesných úkonov vo
vyšetrovaní. K tomu je potrebné
uviesť, že reorganizáciou PZ došlo k
zmene zaradenia príslušníkov PZ,
ktorý do 1.1.2004 vykonávali funkciu
kriminalistický technik pri KR PZ a
následne pod jednotlivé OR PZ. Z
praktického hľadiska možno po
rôznych pripomienkach a sťažnos-
tiach od vyšetrovateľov KR PZ konš-

tatovať, že táto zmena nepriniesla
požadovaný výsledok ba naopak,
sťažila vyšetrovanie trestných činov
uvedených v § 17 Trestného poriad-
ku s prihliadnutím na zaťaženosť
technikov v rámci ich výjazdov na
okresoch, ku ktorým prináležia.
Taktiež je možné konštatovať, že na
UJKP KR PZ v rámci Nitrianskeho
kraja bolo vykonávaných množstvo
samotných úkonov: /obhliadka mies-
ta činu, rekognície, previerky
výpovede na mieste, odoberanie
porovnávacích materiálov od zis-
tených páchateľov, vyhotovovanie
foto albumov pre operatívnu ale tak-
tiež aj vyšetrovateľskú činnosť a iné/,
kde je potreba kriminalistických
technikov nutná .

Súčinnosť s ostatnými zložkami
PZ je na dobrej úrovni, menšie
nedostatky sa prejavujú  pri prijí-
maní oznámení a zaisťovaní miesta
činu, prípadne pri predvádzaní
osôb. Vyplýva to z nedostatku poli-
cajtov najmä na OO PZ. 

Spoluprácu s ostatnými zložkami
ako je prokuratúra a súdy môžeme
považovať za  dobrú. Je viditeľná
snaha o konštruktívne riešenie
vzniknutých problémov. Základnou
zásadou je osobné riešenie problé-
mov s prokurátormi príslušnej proku-
ratúry a súdmi.

V súvislosti so signalizáciou
problémov, ktoré vznikli v rýchlosti
konania vo vyšetrovaní a v
skrátenom vyšetrovaní po organiza-
čných zmenách v Policajnom zbore
Slovenskej republiky môžeme pove-
dať, že vysoký počet spisov v
skrátenom vyšetrovaní od jeho
zavedenia a nedostatočný počet
policajtov, ktorí ho realizujú, je
daný predovšetkým rozsahom
dokazovania. Skrátené
vyšetrovanie v pravom slova
zmysle, nie je skrátené.
Zjednodušenie konania po formál-
nej aj obsahovej stránke je jediným
spôsobom ako riešiť tento problém. 

V prípade zjednodušenia tohto
konania by určite postačoval ten
počet policajtov, ktorý je v súčasnos-
ti na jeho realizáciu určený. Obdobne
sa domnievam, že by došlo k
zníženiu zaťaženosti prokurátorov a
nebolo by nutné veci riešiť zvýšením
tabuľkových počtov. 

Súčasný stav konania, vzhľadom
na jeho zložitosť a časovú náročnosť,
vyžaduje vysoký počet kvalifiko-
vaných a úzko špecializovaných poli-
cajtov a neumožňuje zapojiť do tohto
konania aj policajtov iných služieb PZ
/poriadková polícia, kriminálna polí-
cia a iné/. Zatiaľ vypomáhajú iba pri
dokumentovaní neznámej trestnej
činnosti. 

Stabilizácia policajtov na
odboroch skráteného vyšetrovania
je problematická vzhľadom na
nedostatočné ocenenie, nesplne-
nie kvalifikačných predpokladov/
veľa policajtov študuje /Súčasný
stav konania na týchto odboroch je
tiež ovplyvnený vysokým počtom
spisov, ktoré boli prevzaté z pred-

chádzajúcich súčastí /OO PZ/,
ktoré realizovali do konca roka
2003 skrátené vyšetrovanie
/štvrťročný nápad/.

Zásadne však ovplyvňuje kvanti-
tu ukončených veci rozsah a
náročnosť dokazovania, ktorú
požadujú dozoroví prokurátori a súdy
pre svoje rozhodovanie o týchto ve-
ciach.

Za posledných 10 rokov bolo
niekoľko noviel Trestného poriad-
ku, kde sa zásadnejšie menila len
časť týkajúca sa prípravného kona-
nia a to najmä v činnosti polície
/vyšetrovateľ, policajný orgán/. Iné
systémové zmeny v činnosti proku-
ratúry a súdov neboli prijímané. Na
základe týchto zmien sa už
niekoľkokrát v tomto období reor-
ganizoval Policajný zbor Slovenskej
republiky, ale ani jedna reorganizá-
cia nevyriešila rýchlosť konania
ako policajného orgánu, tak
vyšetrovateľa. 

Záverom možno uviesť, že
východisko je možné dosiahnuť
takou zmenou trestného konania,
ktorá reálne /nie len svojim názvom/
zrýchli a skráti konanie po formálnej
ale aj obsahovej stránke najmä u
trestných činov s trestnou sadzbou
do 5 rokov. 

• Niektoré ďalšie príčiny ovplyvňu-
júce výsledky skráteného vyše-
trovania:
• Zo skutočného počtu 93 policaj-
ných orgánov 18 študuje, neob-
sadených zostáva 14 miest výkon-
ných policajných orgánov,
• Ako problémová sa ukazuje ich
motivácia, vzhľadom na platové
zaradenie a nízke možnosti riadia-
cich pracovníkov pri nenárokových
zložkách platu; tento problém sa
vypuklejšie prejaví po 1. polroku,
kedy môže dôjsť k situácii, že niektorí
policajti budú mať nižší zárobok než
mali pri svojom zaradení na OO PZ
do konca roka 2003,
• Úvod roka 2004 bol tiež pozname-
naný sťahovaním a delimitáciou
spisov, čo tiež poznamenalo štati-
stické ukazovatele 1. polroka 2004
najmä január, február,
• Nedostatočné je ich materiálno-
technické zabezpečenie, najmä
výpočtovou technikou, kopírovacími
strojmi, skartovacími strojmi, auto-
mobilovou technikou,
• U niektorých policajtov resp. u poli-
cajtov, ktorí boli prijatí na odbory
skráteného vyšetrovania v 1. polroku
2004 z civilu sa prejavujú ešte
nedostatočné skúsenosti z činnosti v
trestnom konaní a tiež nedostatočná
odborná úroveň,
• Činnosť odborov skráteného
vyšetrovania tiež ovplyvňoval spôsob
výkonu služby, ktorý bolo nutné pos-
tupne prispôsobovať potrebám
nápadu trestnej činnosti, ale aj
nedostatku finančných prostriedkov
v súvislosti s nadčasovou prácou,
resp. služobnou pohotovosťou; každý
okres, resp. región v okrese si
vyžaduje prispôsobovať spôsob

výkonu služby (pravidelný čas služby
spojený so služobnou pohotovosťou
alebo to bol 12 hodinový spôsob
výkonu služby), všetky spôsoby majú
svoje výhody aj nevýhody, treba
vybrať vhodné
• Odvelenie policajtov z obvodných
oddelení Policajného zboru a služby
kriminálnej polície na odbory
skráteného vyšetrovania k 1.1.2004
spôsobilo, že sa vytvorili menej
početné útvary (súčasné OO PZ,
odbory, resp. oddelenia skráteného
vyšetrovania), kde je sťažené pláno-
vanie služieb a zabezpečovanie
všetkých požadovaných úloh a čin-
ností, najmä ak sa čerpajú dov-
olenky, policajti študujú, sú PN, či
čerpajú OČR,
• Nie vždy je dostatočná pružnosť
prokurátorov najmä pri predložených
návrhoch na zastavenie trestného
stíhania, resp. postúpenia veci,
• V rámci Nitrianskeho kraja bolo
zatiaľ delimitovaných z predchádza-
júceho obdobia roka 2003 toľko
spisov, koľko predstavuje cca
štvrťročný nápad roka 2004, ich
štruktúra bola taká, že prevažovali
spisy s dobou vyšetrovania nad 2
mesiace a bol tiež veľký počet spisov
s dobou nad 6 mesiacov a viac. 

Na koniec dodávam, že veci
pomôže len systémové riešenie
načrtnuté v tomto liste. Len obsa-
hová zmena trestného konania
môže napomôcť tomu, aby bolo
toto konanie zvládnuteľné v
kratšom časovom úseku a s
menším počtom policajtov. 

Zhrnuté, reorganizácia Policaj-
ného zboru nepriniesla vyššiu efek-
tivitu výkonu, menej administratívy,
vyššiu kvalitu a ani nepriblížila polí-
ciu občanom. 

KR OZP v Nitre pozorne sleduje
vývoj po reorganizácií a aký postoj k
tomu zaujíma vedenie KR PZ v Nitre.
Môžem povedať, že spolupráca v
tomto smere medzi vedením KR OZP
a KR PZ v Nitre je na veľmi dobrej
úrovni. Zúčastňujem sa všetkých
porád či už riaditeľa KR PZ alebo
I. zástupcu riaditeľa KR PZ a súčasne
riaditeľa ÚJKP, ktoré má s riaditeľmi
okresných ÚJKP. Všetky snahy
smerujú k tomu, aby sa nedostatky,
ktoré z reorganizácie vznikli, dotkli
policajtov čo najmenej.

Doteraz nebolo siahnuté na
žiadne peňažné náležitosti policaj-
tov a zatiaľ dostali preplatené
všetky nadčasové hodiny. Uvítal by
som však, keby samotní policajti a
hlavne členovia OZP, boli nápomoc-
ní pri získavaní poznatkov o tom,
akým spôsobom sa im slúži po reor-
ganizácií a nenechávali si to pre
seba alebo iba na chodbové reči,
ale aby sa cestou predsedov 
ZO OZP ich skúsenosti a postrehy
dostali na KR OZP. Oveľa ľahšie by
sa mi na týchto poradách a jedna-
niach vystupovalo a argumentova-
lo. 
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Rozkazy ministra vnútra SR

33. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o zriadení komisie na
zabezpečenie 2.ročníka medzinárod-
ného veľtrhu v Bratislave
34. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky č.164/2003 o zriadení  špe-
cializovaného tímu v znení rozkazu min-
istra vnútra Slovenskej republiky
č.13/2004
35. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky č.3/2004 o organizačnom
zabezpečení projektu migrácie dát,
implementácie a o zavedení aplikácií
nového informačného systému registra
obyvateľov a informačného systému
správnych agend

Nariadenia ministra vnútra SR
48. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o postupe pri
zisťovaní údajov
"V"       z databáz úplného zoznamu
účastníkov telekomunikačnej siete
49. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o sparacovávaní,
evidovaní, ukladaní

"V"      a vyraďovaní dokumentácie
z informačno-technického úkonu
50. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č.18/2003 o zri-
adení krízových štábov v znení nesko-

rších predpisov 
II. časť - Oznámenie riaditeľa úradu leg-
islatívy a právnych služieb MV SR o
strate a neplatnosti pečiatky so štát-
nym znakom

- Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy
a právnych služieb MV SR o neplatnos-
ti  odznaku Kriminálna polícia č.0353
51. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o vydaní zoznamu
funkcií určených ministrom vnútra
Slovenskej republiky, pri ktorých výkone
sa môžu oprávnené osoby oboznamo-
vať s utajovanými skutočnosťami
52. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.60/2003 o
vymedzení príslušnosti a súčinnosti
útvarov Policajného zboru pri pred-
chádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a
dokumentovaní trestných činov,
zisťovaní ich páchateľov, vo vyšetrovaní
a skrátenom vyšetrovaní,  o výjaz-
dových skupinách a špecializovaných
tímoch
53. Nariadenie  ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.61/2003 o pos-
tupe v trestnom konaní
54. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o krízovom pláno-
vaní Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v systéme hospodárskej
mobilizácie
II. časť -  oznámenie riaditeľa odboru
archívov a registratúr sekcie verejnej
správy MV SR o uzavretí " Dohody
medzi Ústavom pamäti národa a MV

SR "
55. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o zásadách pre-
vádzky informačného         systému
služby hraničnej polície na kontrolu
osôb a motorových vozidiel a o zmene
nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č.2/1996 o poskytovaní hes-
iel na telefonické zisťovanie údajov  v
informačných systémoch a evidenciách
Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky a Policajného zboru v znení nesko-
rších predpisov
II. časť -  oznámenie riaditeľa úradu leg-
islatívy a právnych služieb MV SR o
strate a neplatnosti služobných pouka-
zov
56. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o prevádzke infor-
mačného systému Evidencia nežiadúci-
ch osôb a o zmene nariadenia  ministra
vnútra Slovenskej republiky č.2/1996
o poskytovaní hesiel na telefonické
zisťovanie údajov v informačných systé-
moch a evidenciách Ministerstva vnú-
tra Slovenskej republiky a policajného
zboru v znení neskorších predpisov
57. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č.15/2003 o fyz-
ickej ochrane objektov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a objektov
Policajného zboru
58. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o výdavkoch na
reprezentačné a propagačné účely pri
realizácii zahraničných vzťahov
59. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a

dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.7/2003 o dis-
lokácii, typizácii a územnej pôsobnosti
základných útvarov Policajného zboru
60. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.41/1998 o
vyšetrovateľoch čakateľoch

Rozkazy prezidenta PZ
1. o zriadení špecializovaného tímu
2. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializovaného
tímu
3. o určení veliteľa a zástupcov
veliteľa objektu MV SR v Bratislave na
Račianskej ulici č. 45
4. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 22/2004 o zri-
adení špecializovaného tímu v znení
rozkazu prezidenta Policajného zboru
č. 62/2004
5. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 56/2004 na
zabezpečenie úloh v súvislosti s pri-
jatím " Memoranda o porozumení"
6. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 73/2003 Ročný
plán Prezídia Policajného zboru na rok
2004 v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 45/2004
7. o vydaní zoznamu funkcií, pri
výkone ktorých sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými sku-
točnosťami
8. o zriadení špecializovaného tímu

S hlbokým žiaľom oznamu-
jeme, že dňa 23. júla 2004
nás vo veku nedožitých 50 rokov
náhle opustil náš kolega

mjr. Dušan
BARTHÁNUS

kriminalistický technik
Smrť ho vytrhla z kruhu naj-
drahších, manželky, dcéry i matky a
sestry.
Spoločne s jeho najbližšími sme sa
s ním rozlúčili  26. júla  2004 v
dome smútku v Sučanoch.

Úder osudu ho kruto vytrhol životu, 
však v našich spomienkach bude
stále žiť. Bude nám chýbať.

Česť jeho pamiatke
Za kolegov a priateľov

kriminalistických technikov:
npor. Peter Čičman

NAVŽDY
NÁS OPUSTIL

S hlbokým pohnutím sme prijali
správu o smrti nášho kolegu.

Dňa 5.júla 2004 nás vo veku 41
rokov navždy tragicky opustil 

kpt. MVDr. Martin
KUCHTA

ktorý od roku 1999 pracoval na
kriminálnej polícii Krajského ria-
diteľstva policajného zboru v
Košiciach ako starší  referent špe-
cialista. Patril medzi tých, ktorých
sme mali radi - pre jeho skromnosť
a statočnosť. 
Nedá sa zabudnúť na to, ako v pra-
covnom kolektíve rozdával svoj opti-
mizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Mal rád všetko, čo robí život krás-
nym a šťastným. Ostali po ňom
manželka a dve dcéry.  Smrť je vždy
bolestnou ranou nielen pre smúti-
acu rodinu, ale i pre priateľov,
bývalých spolupracovníkov a
známych. Na jeho poslednej ceste
sa s ním v Michalovciach rozlúčila
rodina a priatelia.

Aj jeho kolegovia mu vzdali
zaslúženú poslednú poctu a
zároveň prejavili jeho najbližším
príbuzným úprimnú sústrasť.
Všetci, čo sme ho poznali, budeme
na neho spomínať s úctou a láskou. 

Česť jeho pamiatke !
Na podporu pozostalých po zosnulom
kpt. MVDr. Martinovi Kuchtovi zvere-
jňujeme účet vo VÚB. Číslo účtu :
2032059591/0200.
zást. tlač. hovorkyne KR PZ Košice kpt.
Ing. Oľga Lukáčová

NAVŽDY
NÁS OPUSTIL

Vo veku nedožitých 47 rokov nás
navždy tragicky opustil dňa
10. júla 2004

kpt. Ladislav
HAVRILA

od roku 2003 vo výsluhovom
dôchodku

Kpt. Ladislav Havrila nastúpil do
Policajného zboru v roku 1978.
Počas 25-ročnej služby v
Policajnom zbore pôsobil ako
starší referent na Správe ZNB v
Košiciach. Do kresu Trebišov prišiel
pracovať v roku 1989 ako referent
oddelenia na Okresnej správe
ZNB, neskôr pôsobil ako starší
inšpektor na OO PZ Sečovce a od
roku 1994 až do roku 2003 na
Odbore kriminálnej polície OR PZ
Trebišov.
Po kapt. Ladislavovi Havrilovi ostali
manželka Mária a dcéry Lenka a
Cecília.
Na jeho poslednej ceste sa s ním v
rodnej obci Bačkov rozlúčila rodi-
na, priatelia a bývalí kolegovia. 

Česť jeho pamiatke
Výbor ZO Trrebišov

- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2200
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Šurany
odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v  Nových
Zámkoch
- funkcia: : starší inšpektor s ÚOZ 
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2.200
- plánovaná hodnosť : npráp.

Úrad justičnej a kriminálnej polí-
cie 
dve tabuľkové miesta na oddelení
vyšetrovania Odboru všeobecnej
kriminality Úradu justičnej a kri-
minálnej polície Okresného ria-
diteľstva PZ v Nových Zámkoch
- funkcia:   vyšetrovateľ
- požadované vzdelanie : V/Š
- platová trieda : 7
- osobitný príplatok : 2.500,- Sk
- plánovaná hodnosť : mjr.

dve tabuľkové miesta na oddelení
vyšetrovania odboru ekonomickej
kriminality úradu justičnej a krim-
inálnej polície Okresného
riaditeľstva PZ v Nových Zámkoch
- funkcia: vyšetrovateľ
- požadované vzdelanie : V/Š

- platová trieda : 7
- osobitný príplatok : 2.500,- Sk
- plánovaná hodnosť : mjr.

jedno tabuľkové miesto na oper-
atívnom oddelení odboru ekonom-
ickej kriminality úradu justičnej a
kriminálnej polície Okresného ria-
diteľstva PZ v Nových Zámkoch
- funkcia: starší referent
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 5
- osobitný príplatok : 2.500,- Sk
- plánovaná hodnosť : npor.

jedno tabuľkové miesto na odde-
lení skráteného vyšetrovania Šaľa
Odboru skráteného vyšetrovania
Úradu justičnej a kriminálnej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Nových
Zámkoch
- funkcia: starší inšpektor - policajný
orgán
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2.200,- Sk
- plánovaná hodnosť : npráp.

Okresné riaditeľstvo PZ v Le-
viciach
kontakt -personalisti
tel:832/3125      
jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Kalná nad
Hronom odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v
Leviciach

- funkcia: : zástupca riaditeľa
- požadované vzdelanie : VBc/Š
- platová trieda : 6
- osobitný príplatok : 2.200
- príplatok za riadenie: 1090
- plánovaná hodnosť : mjr.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Želiezovce
odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v
Leviciach
- funkcia: : starší inšpektor s ÚOZ
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2.200
- plánovaná hodnosť : npráp.

Okresné riaditeľstvo PZ 
v Komárne
kontakt -personalisti
tel:831/3125      
jedno tabuľkové miesto na Obv-
odnom oddelení PZ Zemianska
Oľča odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v
Komárne
- funkcia: :  riaditeľ
- požadované vzdelanie : VBc/Š
- platová trieda : 6
- osobitný príplatok : 2.200
- príplatok za riadenie: 1.400
- plánovaná hodnosť : mjr.

jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Hurbanovo

...Voľné miesta...
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Je čas dovoleniek, čas keď na chvíľu môžeme starosti pustiť z hlavy. A že
policajti tých starostí v poslednom čase majú stále viac, vieme všetci. Ako malé
rozptýlenie sme pre vás pripravili posudzovaciu škálu, ktorá vám môže pomôcť
lepšie spoznať seba, a možno i vašich kolegov. A možno sa aj trochu zabavíte.

Možno každého z nás privedie k zamysleniu sa nad otázkou aký vlastne
som. V prípade, že si "prejdete", teda vyplníte, túto škálu navzájom s kolegom
alebo kolegyňou, môžete sa dozvedieť aj niečo nové o tom ako nás vidia, alebo
ako vás vníma vaše okolie...

Teraz sa pokúste zachytiť obraz vašej vlastnej osobnosti - vznikne vám pro-
fil osobnosti. 

Ako na to: v tabuľke nájdete vlastnosti, ktorými možno ľahko charakteri-
zovať osobnosť a správanie človeka. Pri každej vlastnosti, alebo charakteris-
tike sa pokúste krížikom označiť bodovú hodnotu - 0 bodov, 1 bod, 2 body, 3
body, 4 body. Potom si krížiky v jednotlivých riadkoch pospájajte čiarou, ktorá
vám vykreslí Váš osobnostný profil. 

Osobnostný  profil
0 1 2 3 4

1 Vecný - triezvy 
2 Sebavedomý
3 Priateľský
4 Egocentrický
5 Netrpezlivý
6 Činorodý - aktívny
7 Prispôsobivý
8 Tolerantný
9 Spoľahlivý
10 Impulzívny
11 Ovládajúci sa 
12 Otvorený
13 Výbušný
14 Ťažkopádny
15 Tvorivý - kreatívny
16 Vyrovnaný
17 Vodcovský Neistý
18 Ctižiadostivý 
19 Inteligentný
20 Ľahko sa nadchnúci
21 Autoritatívny
22 Rád a ochotne pomáhajúci
23 Všestranný
24 S potrebou pochvaly
25 Agresívny
26 Súcitiaci - súcitný
27 Hľadajúci kompromis. rieš.
28 Optimistický
29 Citlivý
30 Temperamentný
31 Dominantný
32 Schopný ovplyvniť iných

V prípade, že by ste chceli získať pohľad niekoho druhého, tak si vyberte
človeka zo svojho okolia, o ktorom si myslíte, že vás dobre pozná a pokúste sa
predstaviť si, aký profil by vám táto osoba dala. Môžete požiadať túto osobu,
aby naozaj posúdila vaše vlastnosti v tomto zozname, a takto si môžete porov-
nať svoju predstavu s jej skutočným videním. Myslíte sa, že sa čiary budú
prekrývať? Aký je rozdiel? Koľkých ste sa opýtali? Koľko čiar môžete porovnať?
Hodnotenie výsledku alebo jeho zaradenie do kategórie nie je súčasťou testu.
Výsledkom je získanie pohľadu na svoju osobnosť z rôznych uhlov a zamysle-
nie sa nad rozdielmi.

Prajeme Vám príjemnú zábavu spojenú i s poučením , ktorá vás posunie
ďalej na ceste osobnostného rastu  na základe nášho  nového poznania sa ... 

Mgr. Jana Števáková
psychológ KR PZ Bratislava

OSOBNOSTNÝ 

PROFIL

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme, že dňa 
24. júla 2004 po tragickej udalosti
dotĺklo srdce nášho kolegu a
kamaráta

ppráp. Andreja
HOLLÉHO
Opustil nás vo veku 26 rokov,
Spomienka ostane, nezomrel ten, 
kto žije v našich srdciach naďalej.

Kolektív OO PZ v Malackách

odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v
Komárne
- funkcia: : starší inšpektor s ÚOZ
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2.500
- plánovaná hodnosť : npráp.
Úrad justičnej a kriminálnej polí-
cie 
jedno tabuľkové miesto na odde-
lení skráteného vyšetrovania
Komárno Odboru skráteného
vyšetrovania Úradu justičnej a krim-
inálnej polície Okresného
riaditeľstva PZ v Komárne
- funkcia: starší referent
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 5
- osobitný príplatok : 2.500,- Sk
- plánovaná hodnosť : npor.

Okresné riaditeľstvo PZ 
v Topoľčanoch
kontakt -personalisti
tel:835/3125      
jedno tabuľkové miesto na
Obvodnom oddelení PZ Topoľčany
odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva PZ v
Topoľčanoch
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 3
- osobitný príplatok : 2.500
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na odde-
lení služobnej kynológie odboru
poriadkovej polície Okresného ria-
diteľstva PZ v Topoľčanoch
- funkcia: starší referent - psovod
- požadované vzdelanie : US/Z
- platová trieda : 4
- osobitný príplatok : 2.500
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na vnú-
tornom odbore Okresného
riaditeľstva PZ v Topoľčanoch
- funkcia: : starší referent 
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 5
- osobitný príplatok : 1.100
- plánovaná hodnosť : npor.

jedno tabuľkové miesto na odde-
lení výkonu služby okresného
dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva PZ v
Topoľčanoch
- funkcia: : starší referent 
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 5
- osobitný príplatok : 2.500
- plánovaná hodnosť : npráp.

jedno tabuľkové miesto na odde-
lení výkonu služby okresného
dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva PZ v
Topoľčanoch
- funkcia: : inšpektor
- požadované vzdelanie : US/Š
- platová trieda : 3
- osobitný príplatok : 2.500
- plánovaná hodnosť : npráp.

Okresné riaditeľstvo PZ 
v Ružomberku
Od 1. 10. 2004 bude na Obvodnom
oddelení PZ v Ružomberku voľné
jedno tabuľkové miesto na funkciu:
"inšpektor poriadkovej polície"
Kvalifikačné predpoklady:
•platová trieda 3 
•osobitný príplatok 2.500,-Sk
•plánovaná hodnosť nadpráporčík
•policajt zaradený v stálej štátnej
službe 
•základné policajné vzdelanie 
•oprávnenie na vedenie
služobných cestných vozidiel MV SR 

Bližšie informácie získate priamo

na Okresnom riaditeľstve PZ v
Ružomberku
na telefónnych číslach: 0961 48
3125, 0961 48 3110.

Oznámenie o voľných tabuľ-
kových miestach na odbore
ochrany objektov Prezídia
Poli-cajného zboru

Od 1. septembra 2004 sú na
odbore ochrany objektov P PZ voľné
2 tabuľkové miesta: 

Funkcia: starší referent špecialista
oddelenie technickej ochrany
Charakteristika
služobnej činnosti: 404
Platová trieda: 7
Osobitný príplatok: 1.800,- Sk
Kvalifikačný predpoklad: V/Š
špecializované policajné vzdelanie
elektrotechnické vzdelanie (slabo-
prúd, zabezpečovacia technika,
výpočtová technika)
Plánovaná hodnosť:pplk.
Iné požiadavky: vítané sú - prax
v danej oblasti, vodičský preukaz
skupiny B, služobný kupón, znalosť
práce s PC 

Funkcia: starší referent špecialista
oddelenie gescie a kompetencie
Charakteristika
služobnej činnosti: 404
Platová trieda: 7
Osobitný príplatok: 1.800,- Sk
Kvalifikačný predpoklad: V/Š
špecializované policajné vzdelanie
Plánovaná hodnosť:pplk.
Iné požiadavky: vítané sú -
vodičský preukaz skupiny B,
služobný kupón, znalosť práce s PC

Záujemcovia sa môžu kontaktovať
na tel.: 09610 51800 u riaditeľa
odboru ochrany objektov Prezídia
Policajného zboru.

...Voľné miesta...

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 pra-
coviskách na adresu:

RReeddaakkcciiaa  PPOOLLÍÍCCIIAA
MMiinniisstteerrssttvvoo  vvnnúúttrraa  SSRR

PPrriibbiinnoovvaa  22
881122  7722  BBrraattiissllaavvaa

OObbjjeeddnnáávvaamm  mmeessaaččnnííkk  PPoollíícciiaa  nnaa  cceellýý  rrookk  22000044

Ročné predplatné 36 Sk.                                      Počet výtlačkov................... 

Názov ZO OZP v SR ...............................................................................................

Adresa:  ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Dňa: ...........................                                     .................................................   
podpis, pečiatka organizácie------

NN EE PP RR EE HH LL II AA DD NN II TT EE !!

ZZ ÁÁ VV ÄÄ ZZ NN ÁÁ   OO BB JJ EE DD NN ÁÁ VV KK AA   MM EE SS AA ČČ NN ÍÍ KK AA   PP OO LL ÍÍ CC II AA   
NN AA   CC EE LL ÝÝ   RR OO KK

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