
V rámci prípravy na blížiaci sa zjazd
OZP nastalo obdobie, keď sa intenzívne-
jšie zaoberám obdobím posledných pi-
atich rokov, ale aj obdobím od založenia
nášho odborového zväzu v januári 1990.

Na to, aby človek vedel posúdiť, čo za-
loženie a existencia OZP priniesli, musí
poznať podmienky, v ktorých vznikli, musí
poznať problémy, ktoré riešili, výsledky, čo
priniesli. Je dosť ľudí, ktorí vždy všetko, čo
sa dosiahlo berú ako samozrejmosť a vidia
iba nedostatky. Nájdu sa i ľudia, ktorí sú
so všetkým spokojní.

Nepatrím ani do jednej z týchto skupín
a myslím si, že napriek tomu, čo sme dosi-
ahli, je ešte veľa toho čo treba urobiť, aby
OZP naplnil svoj program. Dosiahnuť  tieto
ciele nie je jednoduché a predpokladom
je zladenie záujmov odborov, zamestnan-
cov a zamestnávateľa. Aké by vôbec mali
byť?

OZP má tieto záujmy rozpracované
vo svojom programe ako ochranu právnych
a sociálnych istôt pracovníkov a v pod-
state sa jedná o vytváranie optimálnych
podmienok zdravého pracovného prostre-
dia, zodpovedajúce odmeňovanie,
spravodlivosť v odmeňovaní, kariérny post-
up zodpovedajúci výsledkom v práci, riziku
zodpovedajúce sociálne zabezpečenie.

Záujmy zamestnancov sú vo svojej
podstate zhodné s programom OZP a
odlišnosti nastávajú vo vzťahoch ako vidia
a cítia kvalitu svojho odmeňovania za
prácu, ako pociťujú spravodlivosť v
odmeňovaní, v kariérnom postupe.

A záujmy zamestnávateľa,  z môjho
pohľadu by to malo byť kvalitné plnenie
úloh Policajného zboru vo vzťahu  k
občanom. Čo je preto potrebné - pre-
dovšetkým kvalitný a stabilizovaný PZ zod-
povedajúco technicky vybavený a s dosta-
točnými kapacitami. Ako to môžeme dosi-
ahnuť? Výberom kvalitných schopných ľudí
s vysokou úrovňou psychickej, fyzickej a ve-
domostnej pripravenosti, morálne pevných,
ktorých dokáže zodpovedajúco odborne
pripraviť na plnenie úloh a najmä primer-
ane odmeňovať mzdou. S tým je úzko spo-
jená otázka stabilizácie. Predpokladom je
riešenie otázky, aby pracovník videl v prá-
ci perspektívu ako v oblasti služobného
zaradenia (otázka kariérneho postupu),
tak aj v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Jedine touto formou je možné konkurovať
ponukám súkromných firiem v oblasti
starostlivosti  o ľudské zdroje. Nevyhnutnou
podmienkou však zostáva  výška mzdy
umožňujúca primerané naplnenie potrieb
a životný štandard.

Myslím si, že záujmy zamestnávateľa,
odborového zväzu a zamestnancov majú
veľa spoločného. A barometrom ich naplne-
nia môže byť naplnenosť systematizo-
vaných počtov ako odraz lukratívnosti po-
volania policajta a nie ako odraz vysokej
nezamestnanosti. Ak nebudú včas prijí-
mané opatrenia k zmene vonkajších pod-
mienok, budeme sa iba čudovať a konš-
tatovať vysoký stupeň nenaplnenosti
stavov a veľkú fluktuáciu a už iba ako
dôsledok budeme pociťovať  kritiku vere-
jnosti na úroveň a prácu polície, problémy
korupcie, trestnej činnosti policajtov, no a
v konečnom dôsledku pokles dôveryhod-
nosti polície v spoločnosti. Poznám názo-
ry niektorých riadiacich pracovníkov o tom
čo sa nedá robiť, ako nemáme zdroje na
nič, poznám však aj spôsoby ako sa vďa-
ka používaniu niektorých zľahčených
metód práce a manažérskych ťahov občas
ešte stále aj tie existujúce rozplývajú. To
čo mi však chýba, sú rázne opatrenia na
nápravu stavu (v prípade radových poli-
cajtov a zamestnancov to vôbec nie je
problém), vôbec pritom nie som zástancom
prepúšťania. 

Usilovnosť je najlepší pomocník aj pre priemerného ducha.

V súvislosti s otázkami a prob-
lémami našich čitateľov s ktorými
sa na redakciu obracajú sme
hľadali odpovede na niektoré z nich
aj u ministra vnútra Slovenskej re-
publiky Vladimíra Palka. 

• Pri nástupe do funkcie ste dali
policajtom určité sľuby, ktoré pri-
jali s nádejou. Verili Vám, že ich
budete dodržiavať a napĺňať a
presadzovať ich napĺňanie tak ra-
zantne, ako bojujete s nešvármi
v rezorte i radoch polície.
Súčasná situácia ich vierou otri-
asa. 

Na webových stránkach MF
našli policajti informácie o pripravo-
vaných zmenách zákona, ktoré sia-
hajú na ich odmeňovanie. Keďže
v médiách sa omnoho dôraznejšie
obhajuje postup MF, verejnosť je
zavádzaná napr. údajmi o príjmoch
policajtov vytrhnutými z kontextu
reality policajta vo výkone a obrana
policajtov sa objavuje veľmi výni-
močne a často médiami zdefor-
movaná tak, že vyznieva spochyb-
ňujúco. 

Ako chcete v takejto situácii

obhajovať záujmy policajtov? Aké
pripravujete kroky a aké im
môžete dať záruky, že ich záujmy
ubránite? 

Vždy budem obhajovať mi-
nimálne zachovanie súčasných so-
ciálnych istôt policajtov. Vysoko si
vážim prácu všetkých zamestnan-
cov vo verejnom sektore - úrad-
níkov, lekárov, učiteľov a ďalších.
Policajti však na rozdiel od nich
každý deň nasadzujú svoj život.
Prácou policajtov je chrániť životy,
zdravie a majetok občanov. Preto
som presvedčený, že si sociálne
istoty a kompenzácie zaslúžia. V
plnej miere ich preto budem ob-
hajovať.

Samotný materiál, o ktorom ho-
voríte, bol rozdaný až na rokovaní
vlády. My sme k nemu pripravili za-
mietavé stanovisko ministerstva
vnútra. Osobne som rokoval s min-
istrom financií. Som presvedčený,
že všetci členovia vlády a aj pán
minister financií majú záujem, aby
sme mali kvalitný, profesionálny a
akcieschopný Policajný zbor.

My samozrejme prijímame opa-
trenia, aby osobitný účet z ktorého

sa vyplácajú výsluhové dôchodky,
odchodné a ďalšie náležitosti poli-
cajtov, mal nižší deficit. Jedným z
opatrení je napríklad presun vy-
plácania týchto dávok u bývalých
vojakov z ministerstva vnútra na

ministerstvo obrany. Môžem však
všetkých policajtov ubezpečiť, že
budem tvrdo bojovať za zachovanie
ich sociálnych istôt. 

Jednou z priorít rezortu vnútra
na rok 2005 je aj adekvátne fi-
nančné ohodnotenie práce poli-
cajtov vo forme hodnostného prí-
platku. 

V súlade s aktuálnym vývojom
svetovej spoločnosti, teda nielen
tej našej, slovenskej, i keď už do tzv.
euroatlantických spoločenských
štruktúr integrovanej, sa dnes javí
akútnou potreba operatívneho
zrovnoprávnenia policajta s vo-
jakom, a to vari i prípadnou trans-
formáciou silových rezortov
Slovenskej republiky. 

Dnes sa totiž práve policajt,
chtiac či nechtiac, stáva skutočným
vojakom, reálnym bojovníkom.
Najmä každodenným nasadzo-
vaním a v dôsledku toho i ohrozo-
vaním svojho zdravia a života v
prospech verejného záujmu, v
prospech spoločnosti. Spoločnosť
a spoločenská objednávka pritom
túto výzvu voči policajtovi považuje
za úplne samozrejmú. Jej odpoveď
policajtovi, slúžiacemu v každo-
denných bojových podmienkach a
v ťažkých pomeroch je však stále
rozpačitá. 

Prostredníctvom jeho všeobec-
ného podhodnotenia, čo ale dnes
už nemožno povedať napr. o sloven-
skom vojakovi slúžiacom doma v
mierových podmienkach, teda na
vojnovom poli "nebojujúcom". Prvý
- policajt - však skutočne bojuje so
zločinom v služobnom pomere zo
zákona každodenne. Isto, druhý pô-
sobí tiež v služobnom pomere, v
bojovom šíku, nie ale zo zákona
každodenne, ale už iba dobrovoľne,
a na základe kontraktu, teda zm-
luvy so štátom, po jej realizácii ešte
navyše dôstojne honorovaný. 

V boji s podsvetím zabitý poli-
cajt je chápaný ako samozrejmá
obeť zločinu - na mierovej misii do-
brovoľne zarábajúci vojak je v prí-
pade smrteľného zranenia vyh-
lásený za hrdinu a štátom ešte i
morálne vysoko ocenený, štátom
vyznamenaný! O honorovaní, os-
tatnom finančnom a materiálnom
zabezpečení, morálnom ocenení a
medializovaní úskalí povolania pri
porovnávaní oboch kategórií "bo-
jovníkov" ani nevraviac! Ak máme
deformujúco narábať s pojmom
spravodlivosť, potom nehovorme
ale radšej ani o hasičoch a ani o
záchranároch... Uvedomme si ale,
že všetko dnes nezadržiteľne musí
smerovať k zrovnoprávneniu a všes-
trannému posilňovaniu všetkých
ozbrojených zložiek štátu, nie iba tej
"vyvolenej", ak sa nechce vyvolať
nezdravá klíma a od toho sa odví-
jajúce možné problémy v celej
spoločnosti. 

Samozrejme, preto a pre-
dovšetkým ale treba po všetkých
stránkach zrovnoprávniť policajta
s vojakom! Ba možno bude potreb-
né v budúcnosti zlúčiť ministerstvo
vnútra s ministerstvom obrany a
vytvoriť ministerstvo národnej
bezpečnosti. Ktovie? Teda, armádu
postupne a v dôsledku zmeny
napĺňania jej úloh prebudovať a
pretransformovovať na žandárstvo
podriadené integrovanému minis-
terstvu národnej bezpečnosti, zjed-
notiť hodnostné označenie prís-
lušníkov ozbrojených zložiek štátu,
vytvoriť jednotný a funkčný systém
vzdelávania všetkých príslušníkov
všetkých ozbrojených síl, a v dôsled-
ku toho aj vytvoriť jednu integrovanú
štátnu vysokú školu pre silové
zložky s fakultou verejnej správy,
fakultou bezpečnostných služieb
(okrem policajného, poskytujúcej
vzdelanie v oblasti väzeňstva,
hasičstva, záchranárstva, colníct-
va) a fakultou národnoobranných síl
(poskytujúcej vysoké vojenské vzde-
lanie)...

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU
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ZROVNOPRÁVNIŤ
POLICAJTA S

VOJAKOMČo spája
ODBORY, 

ZAMESTNANCOV A
ZAMESTNÁVATEĽA?

UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka októbrového čís-
la mesačníka POLÍCIA bude

30. septembra 2004

preto príspevky, ktoré budú do redak-
cie doručené po tomto termíne bude
možné uverejniť až v novembrovom
čísle mesačníka POLÍCIA.

Redakcia

Výbor Odborového zväzu polície v Slovenskej republike zvolal na 29. októbra tohoto roku IV. riadny zjazd OZP v SR, ktorý sa
uskutoční v priestoroch bratislavského hotela SOREA. Hlavnými bodmi programu budú správa Výboru OZP v SR o realizácii
Programu OZP v SR prijatom na III. zjazde OZP v SR, správa revíznej komisie OZP v SR o činnosti od III zjazdu OZP v SR, návrh
stanov OZP v SR, ako aj vytýčenie programových úloh OZP v SR pre obdobie po zjazde. 

Seneca starší

POKRAČOVANIE NA STRANE 2POKRAČOVANIE NA STRANE 2

POKRAČOVANIE NA STRANE 2

Minister vnútra SR Vladimír Palko:

,,Som presvedčený, že policajti si 
sociálne istoty a kompenzácie zaslúžia“
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Mojou prioritou v boji o
rozpočet je aj ponechanie aspoň
50-percentného zvýšenia hod-
nostného príplatku.

Boj o rozpočet sa ešte len za-
čal a ja verím, že sa mi podarí vy-
bojovať pre policajtov maximum
možného. 

• Za Vašich predchodcov bola
každoročne - skôr alebo neskôr
- podpísaná kolektívna zmluva aj
pre policajtov. Tento rok je zatiaľ
výnimkou. Zaujíma nás, keďže
vyjednávanie bolo už ukončené,
kde a prečo sa stala chyba, prečo
k podpísaniu nedošlo? V čom
vidíte možnosti efektívnejšieho
postupu v tejto otázke do budúc-
nosti?

Kolektívna zmluva je takmer
vyjednaná. Chýba už vyriešiť iba
niekoľko rozporov. Najvážnejším z

nich je kto bude prideľovať so-
ciálne pôžičky zo sociálnych fon-
dov. Pracovníci ministerstva vnú-
tra si myslia, že by to mali robiť
krajské policajné riaditeľstvá.
Odborový zväz požaduje, aby to
bola jedna centrálna komisia.
Krajské riaditeľstvá sú však bližšie
k policajtom a vedia podľa mňa
lepšie rozhodnúť, kto sociálnu
pôžičku potrebuje.

• Ako by ste zhodnotili úspešnosť
reorganizácie po pol roku?

S výsledkami reorganizácie
Policajného zboru som spokojný.
Jednoznačne sa ukazuje, že ak kri-
minalisti a vyšetrovatelia pracujú
pod jedným nadriadeným, majú
lepšie výsledky. Navyše sme znížili
počet nadriadených a zvýšili počet
policajtov vo výkone. Reorga-
nizácia polície teda prebehla teda
úspešne. 

MIMORIADNE
REKREAČNÉ POUKAZY

Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR
Plesnivec Starý Smokovec, Vysoké tatry 

uuppoozzoorrňňuujjee,,  
žžee  nnaa  oobbddoobbiiee  ookkttóóbbeerr,,  nnoovveemmbbeerr  22000044,,  

bboollii  vvyyddaannéé  mmiimmoorriiaaddnnee  rreekkrreeaaččnnéé  ppoouukkaazzyy..

Záujemcovia o rekreáciu v RZ MV SR Plesnivec sa môžu
nahlásiť na Odbore sociálneho zabezpečenia a zdravotníct-

va, SPaSČ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Ing. Igor Huščava
riaditeľ

V dňoch 8. až 10. septembra
2004 sa uskutočnila rozšírená po-

rada prezidenta Policajného zboru
s riaditeľmi krajských a okresných
riaditeľstiev PZ. Predmetom roko-
vania boli aktuálne problémy út-

varov PZ. Na rokovaní rozšírenej po-
rady sa budeme zaoberať najmä
otázkami súvisiacimi s oblasťou hod-
notenia reorganizácie PZ. Zo zverej-
nených písomných podkladov v au-
gustovom čísle Polícia, novín
odborového zväzu polície v SR, ako
i v predpokladanom doplnení reak-
cií v septembrovom čísle, vyplýva
široká téma týkajúca sa reorga-
nizácie PZ. Predmetom článkov je
množstvo otázok z rôznych oblastí
práce útvarov PZ. Po zverejnení
všetkých ohlasov, ktoré budú do-
plnené v septembrovom čísle sa vy-
jadrím v plnom rozsahu v nasle-
dovnom októbrovom čísle Polícia. 

plk. JUDr. Anton Kulich 
prezident PZ

V súvislosti s pripravovanou
novelou zákona č. 141/1961 Zb.
Trestný poriadok, ktorá by mala up-
ravovať pôsobnosť vojenských sú-
dov Slovenskej republiky na prís-
lušníkov Policajného zboru,
Železničnej polície, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Zboru
colnej správy, príslušníkov
Národného bezpečnostného út-
varu a SIS navštívil Bratislavu prezi-
dent EUROCOP-u, pán Heinz Kiefer.
Viac informácií o jeho pracovnej
návšteve na Slovensku vám pri-
nesieme v budúcom čísle.

Stačilo by iba zaradenie na miesto
primerané schopnostiam a skúsenostiam
a používanie tejto metódy, bez ohľadu na
blízkosť osoby, vo všetkých parametroch
jej vyjadrenia.

Obdobná je situácia aj u občianskych
pracovníkov v našich podmienkach s jed-
ným rozdielom, zatiaľ nie je problém s
naplnenosťou stavov. Toto však nie je
zásluhou lukratívnosti miest, ale najmä
vďaka zamestnávaniu scivilnených poli-
cajtov, ktorých odbornosť vďaka pred-
chádzajúcemu pôsobeniu  na týchto mi-
estach pred scivilnením postačuje a vďa-
ka poberaniu výsluhových  dávok  - ich mz-
dové nároky väčšinou nie sú vysoké.

Opatrenia, ktoré boli prijaté v niek-
torých individuálnych prípadoch však nie
je možné ani zďaleka posudzovať ako
systémové, cítim ich skôr ako odraz preno-
su potrieb cez blízkosť poznania osoby.
Chybou je však aj to, že všetky riešenia
sú prijímané v rámci existujúceho obje-
mu finančných prostriedkov, to znamená
že sa na ne zamestnanci alebo policajti
musia v praxi poskladať.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

Vari s názvom Štátna univerzi-
ta dr. Vavra Šrobára… Možno sa
dožijeme, že jej absolvovanie,
úspešné ukončenie štúdia na jej
fakulte verejnej správy bude naozaj
ako nevyhnutná podmienka
vyžadovaná zákonom ako ne-
obíditeľný predpoklad na výkon
funkcie od generálneho riaditeľa
sekcie ústredného orgánu štátnej
správy, prednostu okresného úradu,
vedúceho regionálneho útvaru
ústredného orgánu štátnej správy a
vyššie. 

Ak sme naznačili akútnosť
potreby zákonného garantovania
univerzálnej rovnoprávnosti prís-
lušníkov ozbrojených zložiek
Slovenskej republiky, máme na mys-
li osobitne dnes vari nie prospešné,
avšak pretrvávajúce diferencie vo
finančnom a materiálnom zabez-

pečení príslušníkov ich jednotlivých
článkov. Ide tu teda o pálčivý a
každodenne najmä policajtmi disku-
tovaný problém naplnenia fi-
nančných a materiálnych záväzkov
štátu voči príslušníkom ozbrojených
zložiek v prípade ich odchodu z ich
radov pro futuro, kde sa súčasné
očakávania policajtov pohybujú hy-
poteticky v polohe diskriminačnej.
Radoví policajti, muži každoden-
ného boja s kriminalitou, preto
očakávajú, a to aj za podpory svo-
jej policajnej odborovej organizácie,
konvalidovanie súčasného stavu, a
to v prospech ich skutočného
celospoločenského ohodnotenia fi-
nančno-mzdového, materiálneho,
morálneho a predovšetkým dô-
chodkového. 

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Reorganizácia PZ pre občana
priniesla samé negatíva, nakoľko
všetky doposiaľ vykonané reorga-
nizácie iba sťahujú policajtov z ulíc
buď do kancelárií alebo ich vypudia
z PZ úplne preč do iných sektorov.

Občan pri probléme ako s prvým
policajtom príde vždy do kontaktu
iba s uniformovaným policajtom, t.j.
policajtom poriadkovej polície
/pokiaľ nie je účastník DN - tak prís-
lušník ODI/. Od toho policajta
právom očakáva pomoc a radu  - no
nie vždy sa jej dočká, nakoľko doba
a spoločnosť sa vyvíja dopredu, poli-
cajný zbor stagnuje na mieste a sys-
tém práce je horší ako za socializmu
- nakoľko neustále  narastá admi-
nistratíva a byrokracia, ktoré musia
základné a teda výkonné útvary
poskytovať nadriadeným funkčným
útvarom. Teda je zbytočne veľa
funkčných útvarov, čo má za násle-
dok, že vo výkone služby pre 40-tisí-
cové mesto slúžia 3 policajti a 2-3
im prídu na kontrolu. Pri reorganizácii
- hoci sa včas vedelo o problémoch
- operatívne sa nedopĺňali stavy na
útvaroch - kde dochádza k prvému
kontaktu, resp. zásahu. Nie je po-
tom vykonávaná služba v zmysle
platných nariadení a potrieb
spoločnosti a občanov.

Vplyvom nezáujmu o základné
útvary - neustále pri prvej možnosti
dobrí policajti sa snažia z týchto pra-
covísk odísť na atraktívnejšie mies-
ta v PZ, resp. odchádzajú do civil-
ného sektoru, napriek tomu, že po

určitej dobe ich služby by už
prispievali hodnotnejšou prácou pre
občana - ako by to malo normálne
fungovať. Nie je myslené na stabi-
lizáciu kolektívu (neatraktívna čin-
nosť, neustále zmeny služieb
vplyvom rôznych akcií z iných súčastí,
nesystematičnosť - policajt nemá
možnosť dopredu si naplánovať čin-
nosti potrebné k jeho šetreniam,
nakoľko do nástupu služby nevie,
čo sa od neho bude očakávať - na-
priek tomu, že jeho funkčné za-
radenie vyžaduje od neho, aby túto
čiastočnú voľnosť mal a aby praco-
val v teréne - obvode -pre prospech
občana).

Samozrejme platové podmienky
(odmeny, osobné ohodnotenie a
pod.).

Z vyšších súčastí sa vyžadujú
iba hodnotenia a porovnávačky, za
účelom dodržania parametrov
výslednosti z minulosti - ale aby boli
aj podmienky na prácu ako boli v
minulosti, resp. za akých podmienok
tieto výsledky boli dosiahnuté - toto
už je zabudnuté.

ZZáávveerroomm  --  úússppeeššnnoossťž  bbyy  ssnnááďď
bboollaa  ddoobbrráá  --  ppookkiiaaľľ  bbyy  ttoottoo  bboolloo
ddoossttaattooččnnee  ppeerrssoonnáállnnee  aa  mmaatteerriiáállnnee
zzaabbeezzppeeččeennéé  aa  aabbyy  ssaa  pprraaccoovvnnéé  ččiinn--
nnoossttii  nneeppoossúúvvaallii  vvžžddyy  iibbaa  ssmmeerroomm
nnaaddooll..

••  ••  ••  ••  ••  ••
AAkkýý  jjee  pprreehhľľaadd  oo  ppooččttee  ppoolliiccaajj--

ttoovv,,  kkttoorríí  vváážžnnee  uuvvaažžuujjúú  oo  ooddcchhooddee
zz  rraaddoovv  ppoollíícciiee  vv  pprrííppaaddee  rreeaalliizzáácciiee
zzáámmeerroovv  iinniicciioovvaannýýcchh  MMFF  SSRR,,  kkttoorréé

bbyy  ssaa  nneeggaattíívvnnee  ddoottkkllii  ffiinnaannččnnééhhoo
hhooddnnootteenniiaa  ppoolliiccaajjttoovv  aakkoo  aajj  iicchh  ssoo--
cciiáállnnyycchh  iissttôôtt??

V prípade siahnutia na sociálne
istoty by pri súčasnom stave odišli
z PZ snáď všetci policajti po 15
rokoch služby - kvôli tomu, aby o mo-
mentálne platné náležitosti neprišli.
Ďalší,  mladší, by začali odchádzať
- lebo perspektíva, ktorá je teraz (výs-
luha, 13. a 14. plat, odchodné) by
ich už nemotivovala ako nejaká vízia
budúcnosti a radšej by hľadali up-
latnenie v civilnom sektore. Pretože
pre mladých policajtov - ich nástup-
né platy sú podstatne nižšie ako v
civilnom sektore (teda kvalitný človek
sa v PZ nezamestná ) - by sa práca
v PZ stala po tejto stránke príliš
neatraktívnou. Starší policajti sa mo-
mentálne vyrovnávajú s platmi v civil-
nom sektore - okrem záujmu o prácu
ako takú ich v PZ držia iba v súčas-
nosti ešte platné sociálne náležitosti,
ktoré ak by padli - zrejme by došlo k
znefunkčneniu PZ na dlhú dobu -
pokiaľ by sa veci opätovne pre ľudí
nezatraktívnili. Ale odborníka pre PZ
nie je možné vychovať za 2 - 3 roky!

Momentálne práca policajta - vo
výkone - nie je ohodnotená, snáď
iba na funkčných útvaroch - z toho
vidieť, kde sú miesta obsadené a
kde policajti chýbajú.

kpt. Bc. Anton Hladký 
Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

,,SOM PRESVEDČENÝ, ŽE 
POLICAJTI SI SOCIÁLNE ISTOTY 
A KOMPENZÁCIE ZASLÚŽIA“

POKRAČOVANIE ZO STRANY 1

VYJADRENIE PREZIDENTA
PZ V OKTÓBRI

Pohľad na reorganizáciu PZ z OR PZ Považská Bystrica

NEZÁUJEM O ZÁKLADNÉ ÚTVARY?

Braňo ONDRUŠ, moderátor:
"Napriek tomu, že aj tento rok
rapídne rastie kriminalita, na
Slovensku chýbajú policajti. V uni-
formách by sme mali mať 20 tisíc
mužov. Minimálne 1500 ich však
chýba. Desiatky policajtov pritom
dávajú výpovede. Niektorí sa boja
zmien v Zbore. Iným sa nepáči, že
prichádzajú o sociálne výhody."

Ľuboslav CHOLUJ, redaktor: "Aj
na tomto mieste mohol stáť polica-
jt a kontrolovať bezpečnosť a pori-
adok. Naši muži zákona však
nemôžu byť všade. Dôvod je
jednoduchý. Na Slovensku je ich
málo. Čo je však ešte horšie, bude
ich ešte menej. Polícia tvrdí, že
menej policajtov na uliciach neov-
plyvní zvýšenú kriminalitu. Čísla na
tento rok hovoria za všetko."

Magda KRASULOVÁ, tlačové
oddelenie PZ SR: "Je pravdou, že
nápad(?) trestnej činnosti je v
priemere o 20% vyšší ako minulý
rok." 

Ľ. CHOLUJ: "V našich zložkách
chýbajú práve policajti, ktorí sú na
uliciach. V Bratislave je nutné dokon-
ca posilniť policajný zbor o skoro
500 policajtov." 

M. KRASULOVÁ: "Menej poli-
cajtov v súčasnosti robí viac práce."

Ľ. CHOLUJ: "Pre mladých táto
práca nie je zaujímavá. Toto je bý-
valý policajt. Nazvime ho Juraj. V
polícii si odslúžil niekoľko rokov."

Juraj, bývalý policajt: "Pomer fi-

nančného ohodnotenia a rizika je
nulový proste. Je to nezaplatená prá-
ca."

Ľ. CHOLUJ: "Ministerstvo fi-
nancií prichádza s návrhom, aby
boli zrušené všetkým úradníkom
verejnej správy trináste a štrnáste
platy. Do tejto kategórie spadajú aj
policajti. Zrušiť by sa im mali aj so-
ciálne výhody. Podľa ministerstva fi-
nancií to bude už len na príslušnom
ministrovi, ako bude šetriť a ako po-
tom rozdelí peniaze medzi svojich
ľudí."

Monika KUHAJDOVÁ, tlačové
oddelenie ministerstva vnútra:
"Ministerstvo vnútra nemá prostried-
ky na zabezpečenie trinásteho a
štrnásteho platu."

Peter PAPANEK, hovorca min-
isterstva vnútra (redaktor sa
pomýlil, ide o hovorcu Ministerstva
financií SR -poznámka redakcie):
"Práve tým, že zníži počet byrokrat-
ických miest, ktoré sú v kanceláriách
a nevykonávajú tzv. ozbrojenú čin-
nosť, keď sa mu podarí znížiť tento
počet úradníkov, tým pádom tam
má dostatočné zdroje na to, aby
mohol zdvihnúť práve ostatným mz-
du."

Ľ. CHOLUJ: "Svoju prvú pred-
stavu na rok 2005 o finančnom fun-
govaní polície by mal PALKO pred-
staviť ministerstvu financií už tento
pondelok. Politici by si mali teda
uvedomiť, že práve bezpečné ulice
chránia ich voličov."

NAPRIEK TOMU, ŽE 
RASTIE KRIMINALITA, 

NA SLOVENSKU CHÝBAJÚ POLICAJTI 
(10.09.2004; TELEVÍZNA STANICA JOJ; NOVINY)
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ZROVNOPRÁVNIŤ
POLICAJTA S VOJAKOM

PREZIDENT
EUROCOP-U
Heinz Kiefer
na Slovensku

Zaznelo v médiách

Čo spája
ODBORY, 

ZAMESTNANCOV A
ZAMESTNÁVATEĽA?
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Reorganizácia mala veľké a
určite chvályhodné ciele: priniesť
vyššiu efektivitu výkonu, redukciu
administratívy, zväčšiť kvalitu a pri-
blížiť políciu občanom. Po viac ako
pol roku sa ukazuje, že nie všetko bo-
lo domyslené, že nie všetky pred-
savzatia sa darí napĺňať tak, ako sa
predpokladalo. Aké sú skúsenosti

v praxi? Aké reálne pozitíva prinies-
la občanom a aké policajtom? Aká
je teda jej úspešnosť? 

Oslovili sme krajských riaditeľov
PZ aj predsedov KR OZP v SR, ale
aj čitateľov POLÍCIE. Aké sú ich
skúsenosti? V minulom čísle sme
priniesli prvé odpovede, dnes
pokračujeme ďalšími. 

SSEEPPTTEEMMBBEERR  22000044 33

Na riadnej členskej schôdzi
Sekcie policajtov vo výslužbe orga-
nizovaných v OZP v SR pri Základnej
organizácii 8/8 v Bratislave konanej
dňa 26.8.2004 si jej účastníci
pripomenuli 60.výročie
Slovenského národného povstania. 

K slávnostnej atmosfére prispe-
lo vystúpenie súboru jednoty dô-
chodcov (JDS) z Dúbravky, kde ako
členovia súboru pôsobia aj polica-
jti vo výslužbe z našej Sekcie PVV
pri ZO OZ P 8/8. V pásme slova a
spevu ožili spomienky na obdobie
z pred 60. rokov, ktoré nosí v pamäti
väčšina našich členov medzi ktorý-
mi sú aj účastníci SNP, čo so
zbraňou v ruke bojovali za našu slo-
bodu. V rozprave nasledujúcej za
týmto úspešným vystúpením prí-
tomní konštatovali, že je na škodu
veci a je aj našou hanbou ak ani ZO
OZP, ani vedenie OZP v SR nemá
záujem organizovať účasť na
oslavách takých významných
spoločensko-historických udalostí
akými sú SNP či výročia oslobode-
nia našej vlasti Sovietskou armá-
dou, alebo si uctiť pri pamätníku
tých, čo položili životy za našu slo-
bodu. 

Jedným poučením z odkazu
SNP zostáva potreba zachovania
jednoty v úsilí nepodliehať a nepod-
dávať sa deštrukčným tendenciám

namiereným proti záujmom našej
spoločnosti a nekompromisne sa
proti nim postaviť. Za také
deštrukčné tendencie považujú poli-
cajti vo výslužbe aj snahy o zruše-
nie náležitostí sociálneho
zabezpečenia, ktoré policajtom a
vojakom dáva zákon 328/2002 Z.
z..

To, že sú namierené najmä pro-
ti policajtom dokazuje skutočnosť,
že za posledné tri roky nebol zaz-
namenaný takmer žiadny
medziročný nárast platov policaj-
tov v činnej službe, podľa ktorého
sa vypočítava priemer, ktorým sa
majú  valorizovať výsluhové dô-
chodky policajtov vo výslužbe. Pre
ilustráciu a porovnanie za posled-
né tri roky sa v rezorte Ministerstva
obrany našli peniaze na zvyšovanie
platov  a valorizáciu výsluhových
dôchodkov, ktoré sú dnes zväčšené
viac ako o 2.600,- Sk.

Uvádzané skutočnosti dávajú
možnosť tušiť, že tu nejde o ned-
balosť, ale o úmyselné a cieľave-
domé nahlodávanie akcieschop-
nosti Policajného zboru vedúce k je-
ho destabilizácii a postupnému
znižovaniu funkčnosti pri
zabezpečovaní verejného poriadku
a bezpečnosti štátu. Veď v takých
podmienkach, kde náročná  a zod-
povedná práca policajta pre

spoločnosť je nedostatočne
platená, nemožno očakávať záu-
jem o prácu v Policajnom zbore,
najmä ak všetky sľuby dané pri ná-
bore sa časom rozplývajú do
beznádejna. Takýto stav by mohol
vyhovovať len vplyvným záujmovým
skupinám, nie však celej našej
spoločnosti. Občan chce žiť slo-
bodne a bezpečne vo svojej vlasti.
Za slobodu bojovali a položili svoje
životy naši predchodcovia aj v SNP.
My by sme si mali vedieť túto slo-
bodu ochrániť hlavne pred
každoročným niekoľkotisícovým
nárastom trestnej činnosti
namierenej najmä  proti životu,
zdraviu a majetku našich občanov.
Tento pre spoločnosť nebezpečný
vývojový trend je treba konečne
prestať chápať ako nutné zlo, ale
rozhodne a nekompromisne sa pro-
ti nemu postaviť a zastaviť ho pov-
zore našich predkov bojujúcich v
SNP.V tom vidia policajti vo výslužbe
odkaz SNP pre súčasnosť. K tomu
je však potrebná jednota a odhod-
lanie všetkých čestných ľudí,
ktorých viaže stavovská spolupa-
tričnosť a ktorí chcú v práci
Policajného zboru a v úsilí OZP v SR
vytrvať.

JUDr. Stanislav Solárik
Predseda  S - PVV pri ZO OZP 8/8

v Bratislave

REORGANIZÁCIA POLICAJNÉHO ZBORU V PRAXI -

ČO PRINIESLA POLICAJ-
TOM A OBČANOM?

PPOOZZIITTÍÍVV  VVIIDDNNOO  SSTTÁÁLLEE
PPRRIIMMÁÁLLOO

Nepokoje rómskeho etnika na
východe Slovenska vo februári a
marci tohto roku poukázali na niek-
toré skutočnosti, na ktoré polícia
nebola dostatočne pripravená, re-
sp. vybavená. 

Celú situáciu počas tzv. rabo-
vania predajní nespokojnými róm-
skymi občanmi riadil krízový štáb ri-
aditeľa KR PZ v Košiciach. Tento za-

sadal niekoľkokrát denne, pričom
analyzoval a vyhodnocoval celkovú
situáciu, následne prijímal
adekvátne opatrenia na elimino-
vanie trestnej činnosti a upokojenie
situácie v obciach s rómskou pop-
uláciou.

Štáb jednotlivé policajné služby
riadil zo zasadačky KR PZ v
Košiciach, kde boli na tento účel
provizórne zavedené telefónne linky,
PC, mapa východného Slovenska
apod. Úlohy na úseku informačného

toku zabezpečovali policajti
Operačného strediska VO KR PZ v
Košiciach, ako aj operačných
stredísk jednotlivých OR PZ a to nad
rámec svojich základných činností. 

Z dôvodu odbremenia oper-
ačného strediska, ako aj oper-
atívneho reagovania na situáciu bo-
lo potrebné zriadiť miestnosť krí-
zového riadenia. V priebehu dvoch

mesiacov, teda júna a júla 2004,
bolo toto stredisko v zasadačke KR
PZ vybudované a materiálne vy-
bavené. Dňa 25.08.2004 bolo vi-
ceprezidentom P PZ plk. JUDr.
Jánom Nociarom slávnostne
otvorené. O dva dni neskôr si ho
počas svojej návštevy Košíc prezrel
aj minister vnútra SR Vladimír Palko.

mjr. Mgr. Jana Demjanovičová
Tlačový hovorca 

KR PZ v Košiciach

Situáciu v Banskobystrickom kra-
ji nám priblížil riaditeľ KR PZ v
Banskej Bystrici plk. Mgr. Vladimír
Ďatko. 

Organizačné zmeny po 1. 1.
2004 priniesli novú organizačnú
štruktúru v Policajnom zbore. Je
všeobecne známe, že všetko nové,
čo sa zavádza do praxe, prináša so
sebou určité problémy. Preto aj re-
organizácia Policajného zboru od 
1. 1. 2004 priniesla so sebou
množstvo problémov, ktoré sme sa
v priebehu jej viac ako polročnej ex-
istencie snažili vyriešiť.

Jej dopad najviac pocítili prís-
lušníci poriadkovej polície. V záujme
funkčnosti novej štruktúry sa pos-
tupne na obvodné oddelenia presú-
vali úlohy dopravnej polície, ale na-
jmä úradu justičnej a kriminálnej
polície, nakoľko tieto útvary sú pod-

dimenzované, neúmerne zaťažené
a preto nemôžu riadne plniť svoje
úlohy. 

Aj napriek tomu, že policajti zák-
ladných útvarov Policajného zboru
(ďalej len "ZÚ PZ") majú svoje špeci-
fické úlohy, za ktoré sú hodnotení,
doručujú aj stovky predvolaní, presto-
ja štvrtinu pracovnej doby na ces-
tách v dopravných akciách a pri
riešení dopravných nehôd, strávia
nazanedbateľnú časť služby na
úradoch pri strážení predvedených
osôb a podobne, čo častokrát nie je
dostatočne ocenené. 

Nedá mi nespomenúť ich plne-
nie úloh na úseku ochrany verejného
poriadku, pri odhaľovaní a objasňo-
vaní priestupkov a trestných činov,
pri zabezpečovaní všetkých kul-
túrnych podujatí, spoločenských a
športových podujatí.

Od 01.01.2004 prešlo MV SR
na novú organizačnú štruktúru.
Medzi inými zložkami začal fungo-
vať aj Odbor skráteného vyšetrova-
nia /OSV/, ktorý bol zriadený na
Úrade justičnej a kriminálnej polície
a vznikol v podstate z predchádza-
júcich spracovateľov - policajných
orgánov na OO PZ. Po vzniku odboru
mu boli deložované ostatné spisy,
ktoré mali súvislosť so skráteným
vyšetrovaním a boli mu odstúpené
- prevažná väčšina z kriminálnej polí-
cie, kde bola funkcia policajného
orgánu zrušená. 

Policajný orgán PZ sa riadi
zákonnými predpismi zverejnených
v zbierke zákonov najmä Trestným
zákonom a Trestným poriadkom, kde
je striktne uvedené že je procesne
samostatný a počas skráteného
vyšetrovania podlieha výhradne
pokynom prokurátora. Jeho robotu
môže zo zákona kontrolovať jeho pri-
amy nadriadený, čo v praxi znamená,
že do spisu okrem spracovateľa má
prístup iba jeho vedúci. Nie všetci
nadriadení pracovníci však poznajú
zákonnú úpravu a veľmi často -
možno aj radi - vstupujú do procesu
skráteného vyšetrovania a z titulu
svojej funkcie si žiadajú predložiť ten
ktorý spisový materiál. Nie vždy je
to na prospech veci. Treba tiež
podotknúť, že viac sú zneužívané
policajné orgány, ktoré robia
skrátené vyšetrovanie iba nejaký čas
a nevedia presné definovanie zákon-
ných predpisov, lebo škola, ktorú
ukončili ich pripravuje všeobecne na
povolanie policajta PZ a týždňový
kurz je žalostne málo, aby človek
pochopil a vedel používať trestný
zákon spolu s trestným poriadkom
ako obhajcovia a advokáti, ktorí prá-
vo študovali na vysokých školách,
ktoré sú, ako iste vieme päťročné. Je
to dosť výrazný nepomer medzi poli-
cajtom a právnikom, pritom policajt
môže skrátené vyšetrovanie robiť vi-

ac ako rok.
Je priam zaujímavé, že veliteľ

zodpovedný za trestnú činnosť v
danom obvode /v PZ ide o riaditeľov
OO PZ/  nevie koľko a aká trestná
činnosť sa pácha, nakoľko vedúci
OSV nepodlieha jeho právomoci a
nie je povinný informovať o nápade
riaditeľov OO PZ. Nehovoriac o tom,
že niektorí riaditelia OO PZ ani neve-
dia, aký je rozdiel medzi trestným či-
nom a priestupkom. Je to pekný
paradox - aby boli hodnotení za
niečo, čo nemôžu ani v najmenšom
prípade ovplyvniť.

Čo sa týka výkonu služby OSV,
neviem ako je to inde na Slovensku,
ale v Bratislave všetky PO robia od
07,30 do 15,30 hod. denne. Pričom
po skončení pracovného času sú na
jednotlivých odboroch policajti, ktorí
majú pohotovosť a ak ide o trestný
čin, kde sú vecne a miestne prís-
lušní konať, sťahujú sa do roboty a
práca ide do nadčasu. Na druhý deň
pokračujú podľa normálneho pra-
covného času: to znamená že od
07,30 sú opäť v robote. Ak si
zoberieme extrémny prípad a PO je
v robote od 07,30 do 15,30 a má
nočnú pohotovosť /19,30 do 07,30/
a bude musieť vzhľadom na nápad
byť celý čas na pracovisku, garan-
tujem Vám, že druhý deň od 07,30
do 15,30 PO nič neurobí nakoľko
bude po 20 hodinách nepretržitej
služby. Nehovoriac o tom, že každý
človek je omylný a aj PO sa môže
pomýliť, lenže keď sa on pomýli
môže to mať za následok prepuste-
nie obvineného, resp. zmarenie
dôkazov ak pôjde o prvotné neod-
kladné a neopakovateľné úkony,
pričom získanie iných dôkazov po
ich zmarení je veľakrát až nemožné. 

Aby sme len neteoretizovali.
Nariadenie MV SR č. 24/1998 z
26.03.1998 upravuje čas služby prís-
lušníkov Policajného zboru. V čl. 1 je
povedané, že začiatok a koniec ča-

su služby sa určuje v pondelok až 
piatok od 07,30 hod. do 15,30 hod.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
policajtov, ktorí sú zaradení na pra-
coviskách s nepretržitým výkonom
služby a tých, ktorí majú vzhľadom
na povahu služby základný čas
služby v týždni rozvrhnutý
nerovnomerne. Nariadenie je účin-
né od 01.04.1998. 

Zloženie výjazdovej skupiny je
upravené v Nariadení MV SR č.
60/2003 z 11.12.2003, ktoré
vymedzuje príslušnosť a súčinnosť
útvarov PZ pri predchádzaní, zamed-
zovaní, odhaľovaní a dokumentovaní
trestných činov, zisťovaní ich
páchateľov, vo vyšetrovaní a
skrátenom vyšetrovaní, o výjaz-
dových skupinách a špecializovaných
tímoch. Čl. 16 spomínaného na-
riadenia určuje zriadenie a zloženie
výjazdovej skupiny. V odseku 6 čl.
16 je určená pohotovosť členov vý-
jazdovej skupiny a ich vyrozu-
mievanie. Čl. 17 definuje vysielanie
výjazdovej skupiny a jej úlohy na mi-
este činu.

V Zákone č. 73/1998 Z. z. o štát-
nej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVS
SR a ŽP v znení neskorších pred-
pisov je jedna časť venovaná času
služby, dovolenke a odpočinku. Ide
o § 64 - § 83.  V § 66 citovaného
zákona je ustanovený nepretržitý
odpočinok medzi dvoma službami
a v týždni. V § 68 je ustanovené,
kedy sa rozumie služba vykonaná v
noci /št. službou v noci sa rozumie
služba vykonávaná v čase od 22
hodiny do 6 hodiny/.

Ak by sme zobrali spomínaný
príklad a policajt by robil základný
čas služby /07,30 - 15,30, teda 8
hod./, pauza do 19,30 /4 hod./,
nadčas od 19,30 do 07,30 /12
hod./ a opäť zákl. čas služby od
07,30 - 15,30 /8 hod/ zistíme.V KOŠICIACH

majú miestnosť krízového riadenia

Ako vnímajú výsledky reorganizácie v
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SKRÁTENÉ 
VYŠETROVANIE

Policajti vo výslužbe si pripomenuli 60. výročie SNP

ODKAZ AJ PRE SÚČASNOSŤ

POKRAČOVANIE NA STRANE 4

POKRAČOVANIE NA STRANE 5

Váš názor



Neviem ako nazvať reorganizá-
ciu PZ tak, aby som vystihol sku-
točnosť a zároveň nikoho neurazil.
Ako príslušník poriadkovej polície jej
dopad pociťujem najviac. V záujme
záchrany vzniknutej situácie sa pos-
tupne na obvodné oddelenia presú-
vajú úlohy dopravnej polície, ale na-
jmä úradu justičnej  a kriminálnej
polície. všetci plačú, že ich útvary
poddimenzovali a preto nemôžu ri-
adne plniť svoje úlohy. Kto ich má te-
da plniť? No predsa policajti zák-
ladných útvarov. 

Je smutné, že nikoho pri pre-
sune úloh nezaujíma fakt, že ob-
vodné oddelenia PZ majú svoje
špecifické úlohy, za ktoré sú hod-
notené. Ešte nikdy som nepočul
pochvalu za to, že boli doručené
stovky predvolaní, že územári prestáli
štvrtinu pracovnej doby na cestách

v dopravných akciách a pri riešení
dopravných nehôd, že "obvoďáci"
strávili nezanedbateľnú časť služby
na úrade pri strážení predvedených
osôb a tak podobne. To všetko je
samozrejmosť ako to, že si policajti
poriadkovej polície musia príkladne
plniť úlohy na úseku ochrany vere-
jného poriadku, odhaľovaní a ob-
jasňovaní priestupkov a trestných
činov, zabezpečiť všetky kultúrne,
spoločenské a športové podujatia,
vykonávať služobné zákroky a
zásahy na objektoch chránených
EZS a pritom neprekračovať už aj
tak biedne limity nadčasov. Aby to-
ho nebolo málo, tak im "prišili" aj
úkony v trestnom konaní a v posled-
nej dobe aj stráženie bankových sub-
jektov.

Pôvodný zámer reformy, ktorým
bola spokojnosť občanov (aspoň tak

sa reforma prezentovala verejnosti),
sa úplne vytratil rovnako ako pre-
ventívne aktivity s mládežou.
Jediným kritériom ostala objas-
nenosť trestných činov, rýchlosť a
kvalita trestného konania a ob-
jasňovanie majetkových priestup-
kov. Ani zmienka o prevencii proti
trestnej činnosti ani o službe
občanovi. V rámci reformy sa však
znížili početné stavy policajtov aj na
obvodných oddeleniach PZ. Odišli
starší, skúsení policajti (spolu s na-
jvyšším osobným hodnotením), ktorí
okrem trestného konania na ZÚ PZ
odhaľovali, objasňovali trestnú čin-
nosť, vykonávali stále a obchôdzkové
služby a zúčastňovali sa väčšiny ak-
cií a opatrení. Teraz tí istí policajti
nestíhajú vykonávať trestné konanie,
zabudli ako sa predvádzajú osoby a
často ich treba prosiť, aby si prevzali

vec, ktorá im patrí. Najhoršie je však
na tom priamy výkon služby, ktorý na
oddeleniach II. a III. typu ťažko naz-
vať výkonom služby pre občana. Z
početných stavov, ktoré na základ-
ných útvaroch zostali, sa pri dodržaní
všetkých zákonných ustanovení o
dĺžke služby a prestávkach medzi
službami s "odretými ušami" dá
postaviť len jedna denná a jedna
nočná hliadka na celý služobný ob-
vod. Tá vykonáva všetky činnosti ob-
vodného oddelenia. Ak predvádza
osobu na súd do okresného mesta,
služobný obvod ostáva prázdny - len
so stálou službou, ktorá nemôže
opustiť útvar PZ, pretože spravidla na
každom oddelení je už vyvedená sig-
nalizácia chránených objektov. V
takomto prípade nie je koho poslať
na objekt a ak má aj susedné odd-
elenie hliadku na realizácii dopravnej

nehody, miesta činu alebo nebodaj
predvádza či stráži osobu pre ÚJKP,
tak niet pomoci. Našťastie v zmlu-
vách sa neuvádza čas, za aký sa má
hliadka dostaviť k objektu. (Naschvál
nespomínam skutočnosť, že hliadka
OO PZ nie je vystrojená, vyzbrojená
a náležite vycvičená v zmysle in-
terných predpisov vzťahujúcich sa k
SRP). Toto je len jeden z príkladov,
ako zasiahla reforma policajtov ob-
vodných oddelení. Možno by bolo
potrebné spomenúť aj nahnevaných
občanov, ktorí čakajú na pomoc poli-
cajtov, ktorí nechodia preto, lebo si
plnia úlohy na druhej strane služob-
ného obvodu.

Názor autora listu  na reorganizáciu
PZ v praxi, vychádza z jeho osobných,

konkrétnych skúseností. Jeho meno na je-
ho žiadosť neuverejňujeme.

Pri ochraňovaní poľnohospo-
dárskych plodín v odľahlých časti-
ach obvodu, pri asistovaní exekú-
torom, vykonávaní služobných
zákrokov a zásahov na chránených
objektoch a iné, to všetko pri ne-
dostatku finančných prostriedkov za
nadčasové hodiny. 

Príslušníkov poriadkovej polí-
cie som spomenul úmyselne pre-
to, že v rámci reformy sa práve v ich
radoch znížili početné stavy poli-
cajtov na obvodných oddeleniach
PZ a to odčlenením skráteného
vyšetrovania od ZÚ PZ.

Pôvodný zámer reformy, ktorým
bola spokojnosť občanov, sa celkom
nenaplnil, rovnako ako preventívne
aktivity s mládežou.

Zo ZÚ PZ odišli starší, skúsení
policajti, ktorí okrem trestného ko-
nania odhaľovali, objasňovali trestnú
činnosť, vykonávali stále a
obchôdzkové služby a zúčastňovali
sa väčšiny akcií a opatrení. Najhoršie
je však na tom priamy výkon služby,
ktorý na oddeleniach II. a III. Typu je
len ťažko možné nazvať výkonom
služby. Z početných stavov, ktoré na
základných útvaroch zostali, sa  pri
dodržaní všetkých zákonných us-
tanovení o dĺžke služby a
prestávkach medzi službami dá
niekedy postaviť len jedna denná a
jedna nočná hliadka na celý služob-
ný obvod (nehovoriac o tom, že niek-
to ochorie alebo príde čas dovole-
niek). Táto vykonáva všetky činnos-
ti obvodného oddelenia. Ak pred-
vádza osobu na súd do okresného
mesta, služobný obvod ostáva prázd-
ny - len so stálou službou, ktorá
nemôže opustiť útvar PZ, pretože
spravidla na každom oddelení je už
vyvedená signalizácia chránených
objektov. V takomto prípade je prob-
lémom zabezpečiť vykonanie kon-
troly chráneného objektu, ak má aj
susedné oddelenie hliadku na real-
izácii dopravnej nehody, miesta činu,
alebo predvádza či stráži osobu pre
ÚJKP. Toto je len jeden z príkladov
ako zasiahla reforma policajtov ZÚ
PZ.
Bližšie k občanom?

Možno by bolo potrebné
spomenúť nespokojnosť občanov,
ktorí čakajú na pomoc policajtov,
ktorí nechodia preto, lebo si plnia
úlohy na druhej strane služobného
obvodu a iní nie sú k dispozícii, čo je
v dôsledku reorganizácie PZ bežný
jav. Každý vychádza z informácií,
ktoré prebehli médiami, že na ulici-
ach bude viac policajtov a
vysvetľovanie o situácii považuje za
výhovorky a neochotu policajtov plniť
si svoje povinnosti. V dôsledku
zníženia počtu policajtov ZÚ PZ
museli byť prehodnotené typové
plány niektorých akcií, pretože reálne
nebolo možné zabezpečiť dostatočný
počet policajtov na ich plnenie.

Poslednou výraznou zmenou v

dôsledku reformy bolo zrušenie
funkcie odborného referenta na ZÚ
PZ III. typu. Na týchto ZÚ PZ sa
vykonávajú všetky administratívne
úkony v rovnakom rozsahu, ako na
útvaroch II. a I. typu. Všetka admin-
istratívna zaťaženosť súvisiaca s ev-
idovaním interných predpisov, uta-
jovaných a neutajovaných písom-
ností ostala na pleciach riaditeľov a
ich zástupcov.  V praxi  došlo k tomu,
že týmto riaditeľom  neostáva potreb-
ný priestor na priamu riadiacu a kon-

trolnú činnosť, ktorú vykonávajú
spravidla vo svojom osobnom voľne.
Snahy riešiť tento stav výpomocou
brigádničiek z úradov práce sú
nekonečným riešením a prinášajú
so sebou mnohé bezpečnostné
riziká.
Zhrnutie

Po zhrnutí všetkých doterajších
skúseností nemôžem hodnotiť
dopad reformy PZ celkom pozitívne.
Došlo k zníženiu funkčnosti mno-
hých útvarov, pričom niektoré, na-
jmä malé obvodné oddelenia PZ sú
na hranici funkčnosti. Takýto stav si
vyžaduje okamžité prehodnotenie
dopadov reformy. Prehodnocovať je
však potrebné na každom okresnom
riaditeľstve samostatne, pretože

rôzne podmienky prinášajú so se-
bou rôzne spôsoby riešenia.
Paušálne riešenie "od jedného sto-
la" neprinesie požadovaný efekt.
Rovnako nie je riešením presúvanie
úloh jednej zložky na inú zložku.

V prípade akceptovania len tých
návrhov, ktoré v sebe neobsahujú
navýšenie financií, ľudských a ma-
teriálových zdrojov, by bolo vhodné
vrátiť skrátené vyšetrovanie späť pod
ZÚ PZ, ktoré budú prijímať oznáme-
nia o trestnej činnosti, ako aj vykoná-

vať ohliadky miesta činu všetkými
staršími inšpektormi ZÚ PZ a samot-
né skrátené vyšetrovanie budú
vykonávať na oddeleniach
skráteného vyšetrovania policajné
orgány. 

Toto bude mať za následok ze-
fektívnenie práce pri prijímaní trest-
ných oznámení, zníženie čakacej do-
by oznamovateľa a následne spoko-
jnosť občanov s prácou polície. Tiež
sa znížia podstatne finančné nákla-
dy, znížia sa nadčasy a zrýchli sa pá-
tranie po páchateľoch trestnej čin-
nosti. Na skrátené vyšetrovanie sa
budú prijímať policajti priamo z civilu
alebo policajti, ktorí nikdy nerobili v
trestnom konaní a bude im chýbať
policajná prax a odbornosť. Toto by

sa vyriešilo tým, že by skrátené
vyšetrovanie bolo v podriadenosti ZÚ
PZ a starší inšpektori by prijímali
trestné oznámenia o trestnej čin-
nosti a vykonávali ohliadky miesta
činu. Potom tí najlepší zo starších in-
špektorov by postupne prechádzali
na skrátené vyšetrovanie a mali by
policajnú prax ako aj získanú odbor-
nosť. ZÚ PZ zodpovedá za stav vere-
jného poriadku a kriminality vo svo-
jom obvode, ale nemá aktuálny
prehľad o nápade trestnej činnosti a

nie je podrobne oboznámený s po-
drobnosťami prípadu ihneď po
zadokumentovaní. Kriminálna polí-
cia sa prípadmi do troch rokov neza-
oberá a policajti skráteného
vyšetrovania nemajú dostatok času
na spracovanie trestných spisov, nie
to ešte pátranie po páchateľoch.
Tento problém by taktiež vyriešila
priama podriadenosť oddelenia
skráteného vyšetrovania ZÚ PZ.
Pozitíva reorganizácie

Pozitívom spomínanej reorga-
nizácie je lepšia súčinnosť
vyšetrovateľov s kriminálnou polí-
ciou.

••  ••  ••  ••  ••  ••
Rovnako nás zaujíma, či má

Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Banskej Bystrici prehľad o
počte policajtov, ktorí vážne
uvažujú o odchode z radov polície
v prípade realizácie zámerov ini-
ciovaných MF SR, ktoré by sa
negatívne dotkli finančného hod-
notenia policajtov ako aj ich so-
ciálnych istôt?

Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Banskej Bystrici nemá
prehľad o počte policajtov, ktorí vážne
uvažujú o odchode z radov polície v
prípade realizácie zámerov inicio-
vaných MF SR. Na to by bol potreb-
ný osobný rozhovor s každým poli-
cajtom, aj to nie je isté, či by sa k tej-
to  otázke vyjadril úprimne. Je však
viac ako isté, že ak by sa vyššie uve-
dené zámery dotkli finančného hod-
notenia policajtov ako aj ich sociál-
nych istôt v tom negatívnom zmysle
slova, služobne starší policajti sú
okamžite pripravení podať žiadosť o
uvoľnenie zo služobného pomeru v
štátnej službe príslušníka PZ.

Osobne sa domnievam, že prá-
ca policajta nie je spoločnosťou
dostatočne ohodnotená možno aj
preto, že Policajný zbor je v
spoločnosti hlavne represívnou
zložkou, čo nezvyšuje jeho popularitu
a spoločnosť nieje dostatočne infor-
movaná o činnosti Policajného zboru.

Na aký stupienok štát políciu
postaví, tak ju potom vnímajú aj
občania.

Medzititulky: Redakcia
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Ako hodnotíte reorganizáciu
PZ po viac ako pol roku a čo podľa
vás môžu v tejto oblasti robiť odbo-
ry?

Stanovisko k organizačným
zmenám sme od čias ich príprav
nezmenili. Ale nebol dokonale
zmapovaný stav na základných út-
varoch. Odbory môžu niečo robiť vte-
dy, ak majú partnera, s ktorým môžu
komunikovať a ktorý rešpektuje ich
názory. Bohužiaľ pri príprave orga-
nizačných zmien nikto nerešpektoval
stanovisko odborov. Uvidíme či sa
situácia nejakým spôsobom vylepší
a bude stanovisko odborov v primer-
anej miere akceptované. Prvým do-
brým signálom by bolo podpísanie
kolektívnej zmluvy pre policajtov.

Máte prehľad o počte policaj-
tov, ktorí uvažujú o odchode z radov
polície v prípade realizácie zámerov
iniciovaných MF SR, ktoré by sa
dotkli finančného hodnotenia poli-
cajtov ako aj ich sociálnych istôt?

V radoch príslušníkov polície je
veľmi zlá atmosféra. Všetci prís-
lušníci, ktorí majú odslúžených viac
ako 15 rokov zvažujú svoje ďalšie
zotrvanie v policajnom zbore. V
našom kraji je ich 568. A 90 per-
cent po prijatí navrhovanej novely
zákona o sociálnom zabezpečení
podá žiadosť o ukončenie služob-
ného pomeru. Celková atmosféra v
policajnom zbore je kritická. Nie sú
finančné prostriedky na nadčasy,

slúži sa za náhradné voľná, doslova
z donútenia. Odmeny na základných
útvaroch sú biedne. Čo má policaj-
ta s platom 10.000,- Sk brutto mo-
tivovať? Keď zaplatí náklady na bý-
vanie, stravu a niečo kúpi deťom,
veľa mu toho neostane. 

Mladí policajti nepotrebujú byť
stále doma na náhradnom voľne,
potrebujú zarobiť. Ak zarobia, sú
ochotní poctivo a tvrdo pracovať. Už
aj možnosť nadobudnutia bytu za
pomoci prostriedkov zo sociálneho
fondu začína byť predmetom sporu
pri kolektívnom vyjednávaní. Toto je
problém policajtov na základných út-
varoch, ktorí sú najviac v styku s
občanom.

Predseda KR OZP v SR, DUŠAN HARVÁT:

Napísali ste nám
…aby som nikoho neurazil

Ako vnímajú výsledky reorganizácie v BBAANNSSKKOOBBYYSSTTRRIICCKKOOMM  KKRRAAJJII

ČO PRINIESLA POLICAJTOM A OBČANOM?
REORGANIZÁCIA POLICAJNÉHO ZBORU V PRAXI



J. MAJESKÁ, moderátorka:
"Ministerstvo vnútra dalo súkromnej
firme zákazku za 31 a pol milióna
korún bez toho, aby dodávateľa vy-
brali vo verejnej súťaži. Predmetom
tejto zmluvy je personálny a eko-
nomický audit, ktorý má určiť pre-
bytočných zamestnancov a výdavky
ministerstva." 

J.PETROVIČ, redaktor: "Rezort
vnútra chcel nezávislý posudok
chodu ministerstva, ale jeho úrad-
níci podľa hovorcu nevedia, ako si
ho objednať." 

B. AŽALTOVIČ, hovorca minis-
terstva vnútra: "Na ministerstve
vnútra s tým zamestnanci
skúsenosť nemajú." 

J. PETROVIČ: "Údajne to bol
dôvod na priame oslovenie troch
firiem, aby zoznam presných požia-
daviek na dodávateľa auditu vypra-
covali. Táto činnosť ešte nebola za
milióny, takže ministerstvo podľa
zákona najlepší projekt nemuselo
vybrať vo verejnej, ale iba užšej
súťaži."

B. AŽALTOVIČ: "To zadanie sme
robili v tom čase najtransparent-
nejším spôsobom, aký zákon o vere-
jnom obstarávaní pozná pre taký
objem prác."

J. PETROVIČ: "Háčik je v tom,

že na víťazný projekt má autorské
práva iba firma, ktorá ho vymyslela.
Ako jediná teda môže realizovať aj
audit za 30 miliónov. Prakticky si
sama napísala objednávku na
prácu, ktorú má urobiť." 

Emília SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ,
Transparency International Slo-
vensko: "Naozaj nevidím dôvod,
prečo by sa nemalo postupovať
verejnou súťažou, ktorá je naj-
transparentnejšia metóda. A každá
iná metóda vzbudzuje, samozre-
jme, aj podozrenia."

B. AŽALTOVIČ: "Ministerstvo
vnútra postupovalo striktne podľa
ustanovení zákona o verejnom ob-
starávaní."

J. PETROVIČ: "Ostatné minis-
terstvá ale zvolili tradičnú metódu." 

Peter PAPANEK, hovorca min-
istra financií: "Na (...), ktorá bola
vyhlásená verejná súťaž." 

Ženon MIKLE, hovorca minis-
terstva obrany: "Ministerstvo
obrany v súlade so zákonom vypísa-
lo verejnú súťaž na tento audit."

J. PETROVIČ: "Verejnú súťaž
ministerstvo vnútra nevyužilo ani
pri ďalšej veľkej zákazke na
dodávku osobných automobilov.
Hodnota tohto kontraktu dosiahla
výšku takmer 60 miliónov korún." 

Duševné javy sú pre nízku in-
formovanosť pre mnohých ľudí ešte
stále zahalené rúškom akéhosi
tajomstva. Okrem toho je to oblasť,
ktorá sa dotýka každého z nás, a
netreba sa čudovať, že každého za-
ujíma. Zaujíma, ale iba dovtedy, kým
sa sám nedostane do "úzkych" a
nevie si rady. 

Nevie si rady, ale sám sa bojí
prekročiť tú pomyselnú hranicu,
ktorá ho delí od stlačenia zvončeku
pri dverách psychológa, alebo zak-
lopania na jeho dvere. Jasné, po-
viete si, prihrieva si svoju vlastnú
polievočku… Omyl. Vážení, dámy aj
páni, nie, nie je to pravda. 

Pravdou je, že sme tu pre vás,
pre vaše bolesti, strasti a trápenia.
Pokúšame sa skôr nájsť tú správnu
cestu pre každého z vás, alebo
ponúkneme nový pohľad na daný
problém, poskytneme možno
nadhľad, alebo možno využijeme
rôzne psychologické techniky na
odbúranie vyšpecifikovaného kon-
krétneho problému v individuálnom
kontakte.

A to len z jedného jediného dôvo-
du: každý z nás, je jedinečná, krás-
na bytosť - individualita, so svojím
vlastným prežívaním trápení, obáv,
strachu, radostí alebo strastí. Skôr
sa zaoberá tým, čo povie na jeho
správanie, či lepšie povedané voľbu
navštíviť psychológa, jeho okolie a
nedajbože jeho nadriadený.

Pravdepodobne si pomyslí:
"Akonáhle tam pôjdem, budú ma
považovať za slabocha, ktorý nemá
na to, aby pracoval na tomto odde-
lení, na tomto útvare. Budú si o mne
hovoriť, že som slaboch, lebo si sám
neviem poradiť a pomôcť." Myslím,
si, ba som o tom presvedčená, že
nie, že sa mýli.

Skôr sa každý v sebe, tak
potichu, hlboko zamyslí a uvedomí
si, že ten, kto tam išiel nie je slabo-
chom, ani človekom menejcenným,
ale je to človek, ktorý nabral odvahu
zmeniť pohľad na seba, spraviť niečo

s tým, čo ho trápi a zväzuje, nedo-
volí mu kráčať dopredu nielen na
poli pracovnom, ale i osobnom.

Viem, nemôžeme vám sľúbiť
zázrak, ale môžeme vám sľúbiť ab-
solútnu mlčanlivosť, takú akú
poznáte u lekára. Jednoducho sme
viazaní mlčanlivosťou na spôsob
"PRÍSNE TAJNÉ". Od nás sa o vašich
problémoch nikto nedozvie.

Môžeme vám sľúbiť rešpekt a
úctu, môžeme vám sľúbiť pochope-
nie a hlavne pomoc. Nič viac, nič
menej - nech nás navštívite
kdekoľvek od Bratislavy po Košice,
na ktoromkoľvek psychologickom
pracovisku.

Chcela by som ubezpečiť: psy-
chológ až "do žalúdka" nevidí a už
vonkoncom nemá "röntgenové oči".

Pravdou je, že študoval, aby ako
psychológ lepšie vedel posúdiť sprá-
vanie človeka a jeho prežívanie,
vedel s ním nadviazať kontakt, zís-
kať si jeho dôveru a potom - a to je
na jeho práci či poslaní to naj-
hlavnejšie - mu  vedel kvalifikovane
poradiť, pomôcť. Takže prečo, ak
máme problém, nenavštíviť psy-
chológa?

Psychológa sa naozaj nemusíte
obávať. Druhý človek nie je pre ne-
ho iba uzlíkom potrieb, záujmov, po-
citov, nálad.... ale predovšetkým je
človekom poznávajúcim, prežíva-
júcim a konajúcim, žijúcim a pôso-
biacim v užšom alebo širšom
spoločenskom kontexte, osob-
nosťou. A práve v tomto spočíva je-
den zo základných princípov psy-
chologickej poradenskej, psycho-
diagnostickej a terapeutickej práce
- vidieť každého v jeho širších súvis-
lostiach, pomôcť mu pri hľadaní svoj-
ho miesta v našej pospolitosti a
spoločnosti tak, aby sa jeho pô-
sobenie spájalo na jednej strane s
profesionálnou užitočnosťou a na
druhej strane s osobnou spo-
kojnosťou. 

Mgr. Jana Števáková
Psychológ KR PZ Bratislava

Nerozumiem na základe čoho
sa zamyslel takýmto spôsobom 
p. plk. Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc,
ale celý ten článok mi akosi
uchádza realite, akoby chcel vy-
plniť prázdne miesto v novinách
stoj čo stoj. V každom prípade súh-
lasím s tým, že zdvorilosť je, má
byť a mala by byť samozrejmosťou
v styku policajt a verejnosť, alebo
ak chcete občan. Ibaže akosi sa
prudko zabudlo, že u nás sa vytvo-
rili kruté podmienky na potláčanie
zdvorilosti a nie vinou radových
policajtov. 

Jednoznačne, ako to vidím z
praxe, policajti dostali zrušením
verbálneho útoku na verejného či-
niteľa jasný signál, že je koniec so
záujmom tejto spoločnosti o vybu-
dovanie stratenej dôstojnosti,
rešpektu policajta a tým vlastne
ochrany zákona, ale asi to tak má
byť.

Tí, ktorí si nectia zákony už pa-
trične využívajú systém, ktorý pod-
poril a vlastne zlegalizoval obdob-
né javy a policajt s tou svojou zd-
vorilosťou narazil kdesi, kde pre-
stal cítiť pevnú zem pod nohami a
okolité tlaky rezortu z všeobecnosti
ho predurčujú prežívať. Potom sa tu
naskytá otázka "je to naozaj zdvo-
rilosť, čo zvýšilo percento dôvery-
hodnosti polície v očiach
občanov?". Myslím si, že určite nie
a čo sa týka percenta dôveryhod-
nosti, tak to je veľmi skreslená
štatistika, ktorá sa odvíja od potre-
by tlaku na rezort MV. Nezdá sa
mi, že by policajti ignorovali
občanov, skôr sa mi zdá, že obča-
nia ignorujú policajtov a v podstate
sa spolovice ani nedivím. Veď keď
dá policajt pokutu občanovi naprík-
lad za nepoužívanie bezpečnost-
ného pásu vo vozidle, nemôžeme
ani chcieť, aby nás ten občan
chválil, obzvlášť v tejto vysnenej
demokracii, pričom na Slovensku
sú na to ľudia citliví a vôbec si to

nepripúšťajú ako ich prehrešok,
ako je to v iných krajinách. A čo sa
týka tých iných krajín, nehnevajte
sa pán profesor, ale nevšimol som
si zdvorilých policajtov ani v
Rakúsku ani v Nemecku či v
Maďarsku, Rumunsku apod.,
pričom som mal tú česť byť s nimi
konfrontovaný. Alebo čo taktiež
viem od svojich známych, nevšimol
som si, že by ma ako Slováka po-
važovali za dôstojnú osobu. Jediné,
čo som si všimol, je fakt, že majú
takú silnú zdvorilosť, že sa neoplatí
s nimi diskutovať a polemizovať,
lebo ich právne páky podľa
všetkého majú inú oporu vo svojej
krajine. 

Opomenutí boli tiež "žobrajúci"
policajti, ale veď do tejto úlohy ich
stavia tento štát, veď keď sa poz-
riete dookola na susedné štáty,
vlastne na EÚ, aj slepý uvidí, že
slovenský policajt žije v biede od vý-
platy do výplaty, samozrejme mys-
lím tým policajtov na ulici. Preto sa
mi naskytajú otázky "naozaj je 
zdvorilosť policajta taká nízka? 
A čím je to ovplyvnené?". Myslím si,
že samotné médiá hania políciu
ako takú a stavajú ju do zlého svet-
la, myslím si, že samotné MV
nepodporuje adekvátne políciu v
jej práci, pričom záujmy sú tu nana-
jvýš politické, myslím si, že daný
článok napísal naozaj učiteľ a nie
policajt, pričom si myslím, že naozaj
vysoká škola poľnohospodárska,
pedagogická apod., ktorá je nut-
nosťou na zastávanie funkci-
onárskeho miesta v PZ neprináša
rezortu žiaden osoh a to iba preto,
lebo si myslím, že taká vysoká ško-
la nemôže urobiť policajta odborní-
ka schopného niečo riadiť, ale iba
devastovať, lebo policajt je človek
srdcom, prirodzeným intelektom a
vlastnou osobnosťou.

Všade na západe existuje v
polícii kariéra, ktorá sa odvíja od
výsledkov a celkového ponímania

samotnej práce policajta, iba na
Slovensku o kariére rozhoduje
vysoká škola, rodinkárstvo a pä-
tolízačstvo, jednoducho všetko, čo
by kariéru vytvárať nemalo. Ne-
môžeme sa potom čudovať, že zd-
vorilosť viazne.  Ono ťažko sa budu-
je prirodzený rešpekt policajta k
nadriadenému, keď ten nadriadený
sa vlastne nemá čím prezentovať,
teda svojou predošlou prácou, re-
sp. zmáha sa na všímanie si ro-
zopnutého gombíka na košeli apod.
Vlastne by sa dalo veľmi veľa písať
na tému zdvorilosť, k faktorom,
ktoré to ovplyvňujú, ale sám
neviem, či to má cenu.
práp. M. Gerlát

Otázka zdvorilosti by ani otá-
zkou byť nemala. Zdvorilosť je jed-
ným zo základných predpokladov
fungovania akýchkoľvek vzťahov v
spoločnosti. Jej prítomnosť alebo
neprítomnosť v správaní sa jed-
notlivca je do určitej miery vizitkou
tohto človeka. Ak sa v augustovom
čísle pán Králik touto témou za-
oberal, robil to vedome z pohľadu
"nie policajta". Aj tento pohľad je
pre policajta - alebo by aspoň mal,
či mohol byť - zaujímavý. Ono os-
táva pravdou aj po stáročiach, že
ak sa niekto iný správa ako hulvát,
neznamená to, že sa musím
bezpodmienečne správať rovnako.
Rovnako ostáva pravdou, že zdvo-
rilé správanie a rešpekt sa nevy-
lučujú. A prečo, nebyť zdvorilými,
navyše ak chceme mať mienku
verejnosti na svojej strane? Kto z
nás stretne radšej hulváta a ko-
munikuje s ním, ako zdvorilého (a
odborne podkutého) človeka, ale-
bo dokonca kolegu či nad-
riadeného? A hoci za zdvorilosť nie
sú príplatky a možno je to inde s
ňou ešte horšie - na druhej strane
nás ani nič nestojí, tak prečo sa jej
vzdávať? 

Redakcia

Že zo 48 hodín strávil na pra-
covisku spolu 28 hod a mal nárok
na 4 hod. odpočinku a to nehovorím
o tom, že ak by to situácia
vyžadovala musí zostať aj druhý deň
v robote nad základný čas v týždni.
Vzhľadom na bezpečnosť práce a
pracovné zaťaženie neviem či je ten-
to prípad rozvrhu pracovného času
optimálny a či je N MV SR 
č. 24/1998 aktuálne aj vzhľadom k
tomu, že väčšina štátnych a súkrom-
ných podnikov má premenlivú pra-
covnú dobu a najmä pracovná do-
ba sa počíta na celé hodiny a začí-
na od celej hodiny. Potom by to ko-
rešpondovalo aj s prácou v noci
nakoľko teraz sa základný čas začí-
na vždy polhodinou. Jednoduchšia
by bola manipulácia a počítanie ča-
su v službe.  

Policajní funkcionári proklamu-
jú názor, že reforma, ktorá sa usku-
točnila je bližšie k občanovi. Ak si
vezmeme iba OSV, na ktorom si do-
volím tvrdiť je minimálne 60% čin-
nosti PZ, tak to nie je pravda. Ak boli
vykonávané služby na pracovisku
vrátane víkendov, občan prišiel na
policajnú stanicu a v podstate bol vy-
bavený hneď na mieste, alebo ihneď
ako to situácia dovoľovala. V súčas-
nosti príde občan na policajnú stan-
icu po základnom čase služby, op-

erátor zistí, že ide o trestný čin a tre-
ba vykonať neodkladné a neopako-
vateľné úkony a ihneď vyrozumie
operačného dôstojníka. Ten zatele-
fonuje službukonajúcemu PO OSV
a ten sa dostaví na vlastné náklady
cez deň, hliadkou v noci, na praco-
visko. Ak niekto tvrdí, že to zvládne
do 10 min. ako predtým, tak sa
veľmi mýli. Každopádne občan čaká
minimálne hodinu aby vôbec bol
vykonaný nejaký procesný úkon, ale
väčšinou ide o dlhšiu dobu.
Podstatné je, že sme zaviedli re-
cepcie pre občanov, aby sme skva-
litnili policajnú službu a boli sme
bližšie k občanovi. 

A jedna vec na záver. Niektorí
funkcionári si vysvetľujú trestný pro-
ces po svojom a formuláre sú pred-
nejšie ako zákon. Štatistický for-
mulár FTČ /formulár trestnej čin-
nosti/, kde sa zaznamenávajú
všetky procesné úkony každého
spisu je zastaralý, a v niektorých prí-
padoch nekorešponduje s výkonom
služby, nehovoriac o tom, že spis je
minimálne duplicitný a okrem kópie
spisu sa vykazuje spomínaný for-
mulár a všetko sa nahadzuje cez
operátora do počítačového systé-
mu. PO OSV podlieha prokurátorovi
a keď si prokurátor vyžiada spis na
rozhodnutie, PO OSV je povinný mu

ho zaslať /§ 174 ods. 1 písm. b, c
Tr. poriadku/, ale vo FTČ ostáva
otvorený. Prokurátor nie je povinný
informovať, kedy a ako o danom
spise bude rozhodovať /má vyššie
a nezávislé trestnoprocesné postave-
nie/. Zasiela iba výsledok svojej
rozhodovacej činnosti a to niekedy
trvá, lebo aj oni sú enormne
zaťažení. 

Ak naďalej ostaneme pri takom-
to systéme práce, aký funguje od
začiatku roka a PO OSV budú
naďalej vo veľkom pracovnom
zaťažení a strese, tak spolu s kon-
trolou spisov si môžu funkcionári na
oddelenie OSV nosiť aj tlačivá na
tresty pre PO OSV. Funkcionári
vykážu kontrolnú činnosť, potresta-
jú príslušného policajta OSV - však
znesie - podstatné je, že my máme
čistý stôl a nenesieme za to zod-
povednosť, veď PO OSV je procesne
samostatný. A možno sa mýlim,
možno je to všetko inak!?

Policajný orgán OSV

Máte podobné skúsenosti, ale-
bo sú tie vaše iné? Čo podľa vás tre-
ba zmeniť a ako? Čo by ste navrho-
vali ako skutočné zlepšenie vy?
Ste presvedčení, že nemá zmysel
sa snažiť niečo zmeniť?
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Rozkazy ministra 
vnútra SR

36. Rozkaz ministra vnú-
tra Slovenskej republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz ministra   vnútra
Slovenskej republiky
č.21/2004 o zriadení pra-
covnej skupiny na vypra-
covanie Projektu polica-
jných špecialistov pre
prácu s rómskymi komu-
nitami

Nariadenia ministra
vnútra SR

61. Nariadenie ministra
vnútra Slovenskej repub-
liky, ktorým sa mení a
dopĺňa  nariadenie minis-
tra vnútra Slovenskej re-
publiky č.13/2002 o
služobných preukazoch
príslušníkov  Hasičského
a záchranného zboru

62. Nariadenie ministra
vnútra Slovenskej repub-
liky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie minis-
tra vnútra Slovenskej re-
publiky č.76/2003 o pre-
vádzke informačného sys-
tému POLYGON

63. Nariadenie ministra
Slovenskej republiky o
sprístupňovaní informácií
z informačných systémov
Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky for-
mou krátkych textových
SMS správ pre rádiové
stanice rádiokomu-
nikačnej siete štátnej
správy Slovenskej repub-
liky SITNO  

64. Nariadenie Minister-
stva vnútra Slovenskej re-
publiky, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Mini-
sterstva vnútra Slovenskej
republiky č.46/1996 o
plánovaní činností Mini-
sterstva vnútra Slovenskej
republiky v znení nari-
adenia Ministerstva vnú-
tra Slovenskej republiky
č.68/2000

65. Nariadenie ministra
vnútra Slovenskej repub-
liky o informačnom sys-
téme zbraní, streliva  a
strelníc

Rozkazy prezidenta
PZ

88. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného
zboru č. 94/2004 o vy-
daní zoznamu funkcií, pri
výkone ktorých sa môžu
oprávnené osoby oboz-
namovať s utajovanými
skutočnosťami
89. ktorým sa dopĺňa
rozkaz prezidenta Poli-
cajného zboru č.
59/2004 o zriadení špe-
cializovaného tímu
90. o zriadení špecializo-
vaného tímu
91. o zabezpečení 48.
ročníka medzinárodných
cyklistických pretekov
OKOLO SLOVENSKA
92. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného
zboru č. 20/2004 o zri-
adení špecializovaného tí-
mu
93. o zriadení špecializo-
vaného tímu
94. o vykonaní náhrad-
ných termínov a opra-
vného termínu previerok
telesnej zdatnosti prís-
lušníkov a príslušníčok
Policajného zboru sekcií
a úradov ministerstva vnú-
tra Slovenskej republiky
95. ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta
Policajného zboru č.
21/2004 o zriadení špe-
cializovaného tímu v znení
rozkazu prezidenta
Policajného zboru č.
71/2004
96. ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta
Policajného zboru č.
15/2004 o zriadení špe-
cializovaného tímu
97. o Športovom dni prezi-
denta Policajného zboru
98. o vykonaní previerok
streleckej prípravy polica-
jtov a policajtiek útvarov
ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Nariadenia preziden-
ta PZ

17. ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezi-
denta Policajného zboru
č. 17/2002 o postupe vo
veciach vstupu a pobytu
cudzincov na území
Slovenskej republiky v
znení neskorších pred-
pisov
18. ktorým sa dopĺňa nar-
iadenie prezidenta Poli-
cajného zboru č. 6/2002
o parašutistickej činnosti
príslušníkov Policajného
zboru

Prehľad interných predpisov
vydaných v auguste 2004

ROZDEľOVNÍK  POUKAZOV NA
DOMÁCU RODINNÚ REKREÁCIU

pre rok 2004     sezóna: Vianoce   od: 20.12.2004 do: 27.12.2004

CCeellkkoomm  ppooččeett  ppoouukkaazzoovv  ==  CCPPPP
PPoorr..
ččíísslloo NNáázzoovv  úúttvvaarruu CCPPPP PPLLSS KKRREE--AAKKRREE--BB BBYYSS SSMMRR
1. Vedenie a kancelária MV SR 0 0 0 0 0 0
2. Kancelária vedúceho služobného 

úradu, 
Osobný úrad 0 0 0 0 0 0

3. Prezídium  PZ 17 6 1 7 0 3
4. SPSČ, Úrad duch. Ek. Rady cirkví, 

Vikariát Ordinátu OSaOZ 4 1 1 1 0 1
5. Úrad kontroly MV SR 0 0 0 0 0 0
6. Úrad inšpekčnej služby PZ 0 0 0 0 0 0
7. Úrad krízového manažmentu min. 1 0 0 0 0 1
8. Úrad informatiky a 

telekomunik. skutočností 1 0 0 1 0 0
9. Úrad civilnej ochrany 1 0 0 1 0 0

10. Bezpečenostný úrad MV SR 1 0 0 0 0 1
11. Úrad pre ochranu úst. činiteľov 2 0 0 1 0 1
12. Sekcia ekonomiky 2 0 0 1 0 1
13. Migračný úrad 1 0 0 0 0 1
14. Úrad európ. zálež. a zahr. 

vzťahov MV SR 1 0 0 0 0 1
15. Úrad legislatívy a právnych 

služieb MV SR 1 0 0 0 0 1
16. Letecký útvar 1 1 0 0 0 0
17. Akadémia PZ 2 1 0 0 0 1
18. KR PZ Bratislava 3 0 1 1 0 1
19. OR PZ Bratislava I. 2 0 0 1 0 1
20. OR PZ Bratislava II. 2 0 0 1 0 1
21. OR PZ Bratislava III. 1 0 0 0 0 1
22. OR PZ Bratislava IV. 1 0 1 0 0 0
23. OR PZ Bratislava V. 1 0 0 0 0 1
24. KR PZ Trnava 1 0 1 0 0 0
25. OR PZ Trnava 2 1 0 0 0 1
26. OR PZ Dunajská Streda 1 1 0 0 0 0
27. OR PZ Galanta 1 1 0 0 0 0
28. OR PZ Senica 1 0 0 1 0 0
29. KR PZ Nitra 1 0 1 0 0 0
30. OR PZ Nitra 1 1 0 0 0 0
31. OR PZ Komárno 1 0 0 0 0 1
32. OR PZ Levice 1 1 0 0 0 0
33. OR PZ Nové Zámky 1 1 0 0 0 0
34. KR PZ Trenčín 1 0 1 0 0 0
35. OR PZ Trenčín 2 1 0 0 0 1
36. OR PZ Považská Bystrica 1 0 1 0 0 0
37. OR PZ Prievidza 1 0 0 1 0 0
38. KR PZ Žilina 1 0 0 0 0 1
39. OR PZ Žilina 1 1 0 0 0 0
40. OR PZ Čadca 1 1 0 0 0 0
41. OR PZ Dolný Kubín 1 0 0 1 0 0
42. OR PZ Liptovský Mikuláš 1 0 1 0 0 0
43. OR PZ Martin 1 1 0 0 0 0
44. OR PZ Ružomberok 1 1 0 0 0 0
45. KR PZ Banská Bystrica 2 1 0 1 0 0
46. OR PZ Banská Bystrica 1 0 0 1 0 0
47. OR PZ Brezno 1 1 0 0 0 0
48. OR PZ Lučenec 1 1 0 0 0 0
49. OR PZ Rimavská Sobota 1 0 0 1 0 0
50. OR PZ Zvolen 1 0 0 0 0 1
51. OR PZ Žiar nad Hronom 1 1 0 0 0 0
52. KR PZ Prešov 1 0 0 1 0 0
53. OR PZ Prešov 1 0 0 0 0 1
54. OR PZ Bardejov 1 1 0 0 0 0
55. OR PZ Humenné 1 1 0 0 0 0
56. OR PZ Poprad 2 0 0 1 0 1
57. OR PZ Vranov nad Topľou 1 1 0 0 0 0
58. KR PZ Košice 2 1 0 0 0 1
59. OR PZ Košice I. 1 0 0 0 0 1
60. OR PZ Košice II. 1 1 0 0 0 0
61. OR PZ Košice - okolie 1 0 0 1 0 0
62. OR PZ Michalovce 1 1 0 0 0 0
63. OR PZ Rožňava 1 0 0 0 0 1
64. OR PZ Spišská Nová Ves 1 0 0 1 0 0
65. OR PZ Trebišov 1 1 0 0 0 0
66. OR PZ Topoľčany 1 0 0 0 0 1

SS  pp  oo  ll  uu 9933 3311 99 2255 00 2288
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V dňoch 8.-10.9.2004 sa
v Prahe uskutočnil futbalový
turnaj pozvaných mužstiev
policajtov Pohotovostných
motorizovaných jednotiek z
Prahy, Bratislavy a  Košíc a
Pohotovostných poriadkových
odborov z Plzne, Brna a
Ostravy.

Išlo o 7. ročník Memoriálu

ppor. Michala Braniša, poli-
cajta Pohotovostnej motori-
zovanej jednotky Polície ČR
Správy hlavného mesta
Prahy, ktorý bol roku 1997
zastrelený vo výkone služby
pri prenasledovaní nebez-
pečného páchateľa.

Policajti PMJ OPP KR PZ
Košice sa tohoto futbalového
turnaja zúčastňujú každý rok
s výnimkou druhého ročníka,
kedy sa z dôvodu plnenia
dôležitých služobných povin-
ností nemohli turnaja zúčast-
niť. 

Hneď v prvom ročníku sa
košickým policajtom podarilo
uvedený turnaj vyhrať a i v
ďalších ročníkoch vzorne
reprezentovali KR PZ Košice,
i keď na stupeň víťazov sa im
už nepodarilo dostať.

V 6. ročníku sa turnaja
mali zúčastniť i mužstvá z
Nemecka a Švajčiarska,
avšak tieto na poslednú

chvíľu účasť odriekli z dôvo-
du plnenia  dôležitých služob-
ných povinností.

7. ročník bol z organiza-
čných dôvodov z tradičného
júnového termínu preložený
na september, čo však nez-
abránilo všetkým pozvaným
mužstvám sa Memoriálu
ppor. Michala Braniša zúčast-

niť. Mužstvo policajtov PMJ
OPP KR PZ Košice sa tohto
roku pod vedením veliteľa
mjr. JUDr. Richarda Snopka
a vedúceho mužstva -  ria-
diteľa OPP KR PZ Košice plk.
JUDr. Juraja Guzeja obsadilo
5. priečku, ale i tak možno
konštatovať, že vzorne
reprezentovali KR PZ Košice.
O tom svedčí i udelenie ceny
fair play za celkové vystupo-
vanie počas celého turnaja,
ako aj počas samotných fut-
balových zápasov, resp. mi-
mo nich. Uvedenú cenu ako
i cenu za piate miesto odovz-
dal mužstvu predseda vlády
Českej republiky  Stanislav
Gross, ktorý nad uvedeným
Memoriálom prevzal záštitu.
Vo svojom príhovore vysoko
vyzdvihol cenu fair play, ktorá
bola tento rok udeľovaná prvý
krát a ktorú získalo mužstvo
PMJ OP KR PZ Košice.   

mjr. JUDr. Richard Snopko
Veliteľ PMJ OPP KR PZ v

Košiciach

MEMORIÁL
ppor. Michala Braniša

ROZDEľOVNÍK  POUKAZOV NA
DOMÁCU RODINNÚ REKREÁCIU
pre rok 2004 sezóna: Silvester od: 27.12.2004 do: 03.01.2004

CCeellkkoomm  ppooččeett  ppoouukkaazzoovv  ==  CCPPPP
PPoorr..
ččíísslloo NNáázzoovv  úúttvvaarruu CCPPPP PPLLSS KKRREE--AAKKRREE--BB BBYYSS SSMMRR MMAAJJ
1. Vedenie a kancelária MV SR 1 0 0 0 1 0 0 
2. Kancelária vedúceho služobného 

úradu, Osobný úrad 1 0 0 0 1 0 0
3. Prezídium  PZ 25 7 0 8 7 3 0
4. SPSČ, Úrad duch. Ek. Rady cirkví, 

Vikariát Ordinátu OSaOZ 6 2 0 1 2 1 0
5. Úrad kontroly MV SR 1 1 0 0 0 0 0
6. Úrad inšpekčnej služby PZ 1 0 0 0 1 0 0
7. Úrad krízového manažmentu min. 1 0 0 0 1 0 0
8. Úrad informatiky a 

telekom. skutočností 1 1 0 0 0 0 0
9. Úrad civilnej ochrany 2 1 0 0 0 1 0

10. Bezpečenostný úrad MV SR 0 0 0 0 0 0 0
11. Úrad pre ochranu ústavných činiteľov 3 1 0 1 1 0 0
12. Sekcia ekonomiky 2 1 0 0 1 0 0
13. Migračný úrad 1 0 0 0 1 0 0
14. Úrad európ. zálež. a zahr. 

vzťahov MV SR 0 0 0 0 0 0 0
15. Úrad legislatívy a právnych 

služieb MV SR 0 0 0 0 0 0 0
16. Letecký útvar 0 0 0 0 0 0 0
17. Akadémia PZ 3 1 0 1 1 0 0
18. KR PZ Bratislava 5 1 1 1 1 1 0
19. OR PZ Bratislava I. 2 1 0 0 1 0 0
20. OR PZ Bratislava II. 2 1 0 0 1 0 0
21. OR PZ Bratislava III. 2 0 0 1 1 0 0
22. OR PZ Bratislava IV. 2 0 0 1 1 0 0
23. OR PZ Bratislava V. 2 0 0 1 1 0 0
24. KR PZ Trnava 2 1 0 0 1 0 0
25. OR PZ Trnava 3 1 0 1 1 0 0
26. OR PZ Dunajská Streda 1 0 0 0 0 1 0
27. OR PZ Galanta 1 0 0 0 1 0 0
28. OR PZ Senica 1 0 0 0 1 0 0
29. KR PZ Nitra 2 1 0 0 1 0 0
30. OR PZ Nitra 2 0 0 1 1 0 0
31. OR PZ Komárno 1 0 0 0 1 0 0
32. OR PZ Levice 1 0 0 0 1 0 0
33. OR PZ Nové Zámky 2 0 0 1 1 0 0
34. KR PZ Trenčín 1 0 0 0 1 0 0
35. OR PZ Trenčín 2 1 0 0 1 0 0
36. OR PZ Považská Bystrica 1 1 0 0 0 0 0
37. OR PZ Prievidza 2 0 0 1 1 0 0
38. KR PZ Žilina 2 1 0 0 1 0 0
39. OR PZ Žilina 2 0 1 0 1 0 0
40. OR PZ Čadca 1 0 0 0 1 0 0
41. OR PZ Dolný Kubín 1 0 0 0 1 0 0
42. OR PZ Liptovský Mikuláš 1 1 0 0 0 0 0
43. OR PZ Martin 1 0 0 0 1 0 0
44. OR PZ Ružomberok 1 0 1 0 0 0 0
45. KR PZ Banská Bystrica 2 1 0 1 0 0 0
46. OR PZ Banská Bystrica 1 1 0 0 0 0 0
47. OR PZ Brezno 1 0 0 0 1 0 0
48. OR PZ Lučenec 2 0 0 1 1 0 0
49. OR PZ Rimavská Sobota 2 1 0 0 1 0 0
50. OR PZ Zvolen 1 0 0 0 1 0 0
51. OR PZ Žiar nad Hronom 1 0 0 0 1 0 0
52. KR PZ Prešov 2 1 0 0 1 0 0
53. OR PZ Prešov 2 0 0 1 1 0 0
54. OR PZ Bardejov 1 0 0 0 1 0 0
55. OR PZ Humenné 1 0 0 0 1 0 0
56. OR PZ Poprad 2 0 0 0 1 1 0
57. OR PZ Vranov nad Topľou 1 0 0 0 1 0 0
58. KR PZ Košice 3 1 0 1 1 0 0
59. OR PZ Košice I. 2 0 0 1 1 0 0
60. OR PZ Košice II. 2 0 0 1 1 0 0
61. OR PZ Košice - okolie 1 0 0 0 1 0 0
62. OR PZ Michalovce 1 0 0 0 1 0 0
63. OR PZ Rožňava 1 1 0 0 0 0 0
64. OR PZ Spišská Nová Ves 1 0 0 0 1 0 0
65. OR PZ Trebišov 1 0 0 0 0 1 0
66. OR PZ Topoľčany 1 0 0 0 1 0 0

S p o l u 126 31 3 25 58 9 0

Pohár riaditeľovi OPP KR PZ v Košiciach a veliteľovi PMJ
odovzdáva predseda vlády ČR Stanislav Gross. 
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Rozžiarené očká a úprimný det-
ský smiech - kto by im odolal? Keď
sa nám ich dostalo od chorých detí
z oddele-
nia detskej
onkológie
D e t s k e j
fakultnej
n e m o c -
nice v
Košiciach
odmenou
za dobro-
voľnú fi-
n a n č n ú
z b i e r k u
policajtov
Košického
kraja pri
príležitosti MDD, rozhodli sme sa
medzi ne vrátiť. 

V prekrásnom prostrední
Muránskej planiny na Prednej hore
občianske združenie Spoločnosť
detskej onkológie organizovalo det-
ský onkologický tábor "Štvorlístok" a
jeden deň - vo štvrtok 26. augusta
sme boli pri tom i my!  A vzali sme
so sebou služobných psíkov, autá s
"húkačkami", zlaňovaciu techniku,
policajnú výstroj i výzbroj a našich
"kukláčov".

Policajti PPÚ predviedli deťom
svoju výstroj i výzbroj, postarali sa o
ukážky sebaobrany i zlaňovacej tech-

niky. Práve tá
mala u detí na-
jväčší úspech,
keďže niekoľko
z nich si mohlo
na vlastnej koži
vyskúšať, ako by
ich zachránili z
ťažko prístup-
ného terénu. Služobní psíkovia
ukázali ako vedia poslúchať, nájsť a
zadržať páchateľa či nebezpečnú
výbušninu. Vďaka rožňavským poli-

cajtom si deti mohli sami skúsiť ako
sa berú otlačky prstov, taktiež deti
mali možnosť povoziť sa na polica-
jnom aute s "húkačkou".

Policajti sa postarali aj o špor-
tové súťaže - streľbu zo vzduchovky,
hod tenisovou loptičkou na ple-
chovky, za ktoré deti dostávali
odmenu, či už vo forme sladkostí
alebo drobných spomienkových pred-
metov. O tie sa postarali okrem KR
PZ v KE aj sponzori.

Bol to naozaj prekrásny deň! 
mjr. Mgr. Jana Demjanovičová

Tlačový hovorca 
KR PZ v Košiciach

V dňoch od 29. septembra
až 1.októbra 2004 sa uskutoční
vo výstavnom a kongresovom
centre Incheba v Bratislave 
2. ročník medzinárodného
veľtrhu zabezpečovacej, bez-
pečnostnej a policajnej tech-
niky, techniky na ochranu hraníc
a colnú službu, ako i hasičských
a záchranných systémov a os-
obných ochranných pracovných
prostriedkov pod názvom 

ENTRY SK - RESCUE - 
SECUREX - PROTEC
BEZPEČNY ŽIVOT -
BEZPEČNÝ SVET

Prvé dva dni odborná a
posledný deň i laická verejnosť
sa budú môcť oboznámiť s kom-
plexnou ponukou pre bez-
pečnostné inžinierstvo, ktoré je
aktuálne po našom vstupe do
Európskej únie. Cieľom výstavy
je predstaviť  návštevníkom
všetky dostupné techniky,
prostriedky a metódy či spôso-
by využívané na ochranu života,
majetku, zdravia, osobnej a
medzinárodnej bezpečnosti a
na ochranu pred rôznymi mi-
moriadnymi situáciami, ktoré
môžu nastať v našom živote.

Osobitné miesto na veľtrhu
má ochrana našej štátnej hran-
ice, ktorá po vstupe Slovenska
do EÚ  plní novú, dôležitú úlo-
hu. Na tieto požiadavky ope-
ratívne reagovali firmy, ktoré
predstavujú na veľtrhu svoju na-
jaktuálnejšiu ponuku techník na
zabezpečenie hranice, ako aj
technické prostriedky na
odhaľovanie falošných či
pozmeňovaných dokumentov a
nebezpečných látok. 

Odbornými garantmi veľtrhu
sú Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo spravodlivosti SR,
Ministerstvo financií SR,

Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií SR, Mater-
iálovotechnologická fakulta STU,
Katedra enviromentálneho a
bezpečnostného inžinierstva.

Vzhľadom na to, že 29. sep-
tember 2004 je na veľtrhu
prezentovaný ako "Deň polície"
a "Deň Zboru väzenskej a
justičnej stráže", pripravený je
zaujímavý sprievodný program.
Jeho súčasťou sú aj odborné
prednášky, ktoré sa budú konať
v "EXPOKLUBE" Incheby dňa
29. septembra 2004 .

Sprievodný program:

A. Ukážka výcviku policajtov Út-
varu osobitného určenia
Prezídia Policajného zboru: 
-  zadržanie nebezpečného
páchateľa,
- ukážka prvkov sebaobrany.

B. Ukážka výcviku služobných
psov odboru kynológie Prezídia
Policajného zboru:
1) ukážky klasickej kynológie:
-  poslušnosť so služobnými psa-
mi
- likvidácia výtržnosti služobným
psom
- zadržanie skupiny páchateľov
služobným psom, ktorí vykrá-
dajú motorové vozidlo
- zadržanie páchateľa služob-
ným psom, ktorý so strelnou
zbraňou drží rukojemníka
2) ukážky špecializovanej
kynológie:
- vyhľadávanie akcelerantov
služobným psom
- vyhľadávanie drog služobným
psom (skupina osôb)
3) prezentácia členov
záchranárskeho modulu pre
zahraničie
(vyhľadávanie  zavalenej osoby
služobným psom v sutinách)

C. Odborné prednášky: 
- Príprava a vývoj v oblasti osob-
ných dokladov a biometriky v
štátoch Európskej únie. 
- "Boj proti terorizmu z hľadiska
civilnej ochrany" 
- Občan a pomoc v tiesni z
hľadiska realizácie zákona 
č. 129/2002 Z. z. o inte-
grovanom záchrannom systéme  
- Spoločná azylová politika v
novej Európe, (Ing. Bernard
Priecel, riaditeľ migračného
úradu MV SR) 
- "Oboznámenie s činnosťou 
Dublinského strediska MÚ MV
SR v podmienkach SR  a
využívanie EURODACU a systé-
mu DUBLINETU (pre odbornú
verejnosť prednáša Mgr.
Bronislava Bielikova, poverená
riaditeľka Dublinského stre-
diska MÚ MV SR )

D. Na veľtrhu sa budú prezen-
tovať vybrané útvary Prezídia PZ 
Odbor dokladov a evidencií P
PZ:
- pracovisko na vydávanie dok-
ladov    
- osobné doklady (VP)
- identifikačné karty na pobyt
cudzincov na území SR
- pozmeňované a falošné ces-
tovné doklady 
Kriminalistický a expertízny ús-
tav PZ:
- písmoznalecká expertíza -
postrery,
- expozícia oddelenia pyrotech-
niky: 
- fotodokumentácia 
- história pyrotechnickej služby
MV SR + Pyrotechnický oblek
EOD 7,
- kriminalistická mechanos-
kopia: "Mechanické zábranné
systémy"  
- prekonané,

- neprekonané, 
- rozdelenie podľa stupňa bez-
pečnosti,
- daktyloskopia - postery,

Odbor ochrany objektov P PZ: 
- technika na zabezpečenie stre-
diska registrácie poplachov pre-
vádzkovaná policajným zborom,
- monitorovanie motorových vozi-
diel a zamedzenie krádeží mo-
torových vozidiel zo strany poli-
cajného zboru,
- informačno-poradenská čin-
nosť pre odbornú ako aj laickú
verejnosť.

Národná ústredňa Interpol
Bratislava:
- prezentácia činnosti Národnej
ústredne Interpol Bratislava 

ÚMPS oddelenie policajných
pridelencov a mierových misií:
- prezentácia činnosti oddele-
nia policajných pridelencov
ÚMPS P PZ 

Úrad súkromných bezpečnost-
ných služieb P PZ
- prezentácia činnosti Úradu
súkromných bezpečnostných
služieb P PZ, posledná novel-
izácia zákona č. 379/1997 Z.z.
o súkromných bezpečnostných
službách v znení neskorších
predpisov 

Oddelenie prevencie kancelárie
prezidenta Policajného zboru
Prezentácia  akcií  Policajného
zboru 
• Deň polície 
• Rovnošaty PZ  
• Recepcie na  základných út-
varoch PZ 
• Projekt "Správaj sa normálne"
• Preventívne letáky a  plagáty
• Logo PZ

Na veľtrhu sa budú prezen-
tovať útvary MV SR:

Úrad civilnej ochrany MV SR
- prezentácia činnosti civilnej
ochrany audiovizuálnym pre-
mietaním v stánku civilnej
ochrany

Migračný úrad MV SR
- prezentácie činnosti
Migračného úradu MV SR
prostredníctvom informačného
panelu,
- informačno-poradenská čin-
nosť pre odbornú ako aj laickú
verejnosť.

Múzeum Polície SR: 
- ukážka časti expozície Múzea
polície.

Počas druhého dňa veľtrhu
- 30. septembra 2004  budú
pracovníci MV SR poskytovať
odborné konzultácie. 

V ďalších dňoch budú
prezentovať svoju činnosť hasiči,
Horská záchranná služba,
Hlavná banská záchranná stan-
ica (30.september 2004) a
1.októbra. bude  Deň Colnej
správy s ukážkami činnosti  col-
níkov. Ďalšie informácie sú na
internetovej stránke www.inche-
ba.sk,  kde sú prezentované
kompletné odborné programy
odborných programov a ich
garantov.

Na veľtrh je vstup voľný pre
príslušníkov PZ po preukázaní
sa služobným preukazom, ale
aj civilných zamestnancov po
preukázaní sa  preukazom
občianskeho zamestnanca MV
SR, alebo po predložení
pozvánky "E+R+P."

ZNOVU DAROVALI ÚSMEV

ENTRY SK - RESCUE - SECUREX - PROTEC 
BEZPEČNY ŽIVOT - BEZPEČNÝ SVET


