ROK ZA NAMI,
ROK PRED NAMI

Snáď sa mi
sníva

Koniec roku je vždy dôvodom
na to, aby sme vyhodnocovali to,
čo sme absolvovali počas roku,
analyzovali výsledky a plánovali si
úlohy ma rok nasledujúci.
Ak hodnotím výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany právnych a
sociálnych istôt policajtov v duchu
poslednej novely zákona, musím
konštatovať, že novelou sa policajti dostali do podstatne horšej
pozície, než v akej boli pred ňou.
Hodnostné sa oproti pôvodnému
návrhu, ktorý mal byť účinný od
1.1.2005 znižuje na 55% tejto
sumy, v médiách sa pritom
prezentuje zvýšenie hodnostného
novelou zákona o 10%. Klame
niekto novinárov a oni následne
klamú verejnosť alebo iniciatívne
klamú verejnosť novinári sami? V
každom prípade je však potrebné
sa nad touto skutočnosťou zamyslieť. Zamyslieť sa treba nad príčinami tohto stavu, ale aj nad tým
ako tento stav do budúcnosti
zmeniť. Polícia a policajti musia
mať podporu verejnosti, ak chcú
mať vyhovujúce podmienky pre
plnenie svojho poslania slúžiť
občanovi. Ak nám pri tom novinári
pomôžu, môžeme mať cestu
získania podpory policajtov zo
strany občanov ľahšiu a v cieli
budeme rýchlejšie. Treba si však
uvedomiť, že bez našej vlastnej
snahy tento cieľ v živote nedosiahneme. Iba duševne chorý
človek si môže myslieť, že dôveru
občanov si získame udeľovaním
pokút na hornej hranici sadzobníka, dokazovaním svojej sily (alebo
slabého rozumu) slušnému
občanovi, nevšímaním si a neriešením
jeho
problémov,
klaňaním sa silným a posluhovaním súkromným firmám za
štátne peniaze (napr. poisťovňa a
pod.)
Preto apelujem na každého
jedného z nás policajtov, uvedomme si každý na svojom mieste, že základným poslaním policajta je služba občanom a
skúsme každý vo svojej oblasti
naplniť ju v roku 2005 praktickými skutkami. Všímajte si reálne
problémy občanov a pomáhajte
im ich riešiť každý deň a nie iba
keď bude celoslovenská akcia.
Žijete v reálnom svete, viete kde
má občan problémy, na to
nepotrebujete informácie a správy
z politických mítingov. Prednosťou
policajta je v porovnaní s vojakom
je samostatnosť v konaní a schopnosť chápať občana. Možno aj
preto by z nás niekto chcel mať
radšej vojakov v policajných uniformách (absolútne však nie v
oblasti platov).
To čo je ešte horšie, je že bol
zrušený aj valorizačný automat,
takže policajný zbor je závislý na
dobrej vôli vlády v oblasti valorizácie. No a z takéhoto postavenia
mám obavy. Spoliehal som a parlament, život však ukázal, že sila a
tvrdohlavosť jedného ministra je
väčšia ako sila a schopnosť stáť si
za slovom poslancov v parlamente, spoliehal som sa na zákon
, život však takisto ukázal, že minister je viac ako zákon a preto ho
nemusí dodržiavať. Spoliehal som
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9. 11. 2004 ráno som náhodou počul
vystúpenie hovorkyne Policajného
zboru na tému "Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách",
myslel som, že sa mi to snáď ešte sníva. Po overení situácie okolo predmetnej novely som konštatoval, že
pripomienkové konanie u MV SR končí
zajtrajším dňom. Jedno kolo "vývoja tejto zázračnej novely" nie je možné už stihnúť, ale už 35 rokov som účastník cestnej premávky - vodič, chodec ešte pár
rokov navrch a nedá mi k tejto problematike niečo nepovedať. Možno sa
podarí prebudiť z toho zlého sna.
V návrhu sa píše, že cieľom novely je
pozitívne ovplyvnenie dopravnobezpečnostnej situácie. Cieľ je to
správny, ale cesta k nemu bola zvolená
mylná. Rezort vnútra sa domnieva, že
riešenie je v "a len v" prísnejších postihoch. K zlepšeniu dopravnobezpečnostnej situácie je potrebné
riešiť aj stav ciest, ich značenie, plynulosť dopravy, realizovanie postihu pre
tých, ktorí narušujú pravidlá, nie
všetkých "strašiť" stále prísnejšími
postihmi. Strašiť preto, lebo na tú časť
účastníkov, ktorá robí najviac priestupkov, je to len bu-bu-bu, veď ich známosti
a peniaze to vyriešia, pokiaľ sa vôbec
priestupky priestupkami stanú, niekto
ich zastaví, priestupok zdokumentuje a
vôbec chce nejako riešiť.

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

5. januára 2005
preto príspevky, ktoré budú do redakcie doručené po tomto termíne bude
možné uverejniť až vo februárovom
čísle mesačníka POLÍCIA.
Redakcia

NOVINY
ODBOROVÉHO ZVÄZU
POLÍCIE V SR
ROČNÍK XIV 
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Druhá možná virtuálna poloha: ľudia
prirodzene hľadajú opory, často tam,
kde ich nájsť nemôžu. Akceptujeme
však tézu, že jednou z historicky overených opôr určitého okruhu ľudskej
pospolitosti, najmä národa, popri inštitucionalizovanej duchovnej viere
pretavenej do hierarchie cirkví, je materializovaný inštitút štátu. Práve ten
má totiž vytvoriť, zjednodušene
povedané, prirodzený protipól
spoločenskému zlu, chrániť životné
záujmy väčšiny, a to aspoň teoreticky
a podľa prirodzeného práva.
Reprezentuje ho do značnej miery
práve policajt. "Vyvolená" osoba, ako
ho správne aj mnohí chápu. Ale aj boj
policajta so zločinom sa polarizuje v
dôsledku polarizácie kvality materiálnej základne týchto protipólov, avšak
v neprospech policajta. Tretia možná
predstava: z tribún, obrazoviek, rozhlasového éteru, novinových stránok,
luxusných limuzín sa na okolie blahosklonne usmievajú novodobí patriciovia, ktorí "boli v pravej chvíli na
správnom mieste", ktorí "v pravej
chvíli stáli, či aspoň boli pri správnom
človeku". Jednoducho, slušne
povedané, ktorí si nedávno výrazne
"pomohli". Nezáleží na tom, akými
prostriedkami. Veď aj starý Kennedy
bol vraj kedysi pašerákom alkoholu...

Ku konkrétnym navrhovaným úpravám:
1. Rozšíri sa okruh dôvodov na
zadržanie vodičského preukazu a nariadi opätovná skúška z odbornej spôsobilosti. Keď vylúčim paranoidnú
myšlienku, že je tu záujem autoškôl a
prihrávanie klientov, tak k veci zopár
príkladov. "Za spôsobenie dvoch dopravných nehôd počas jedného roka (čítaj podľa hovorkyne 12 mesiacov), opätovná skúška z odbornej spôsobilosti
a) A tu je hneď príklad na potrebu súbehu opatrení. Petržalka má dopravné
značenie také aké má a na jednom
úseku si myslí každý z účastníkov, že
má prednosť. Výjazdy z "jám" parkovísk, slepých ulíc a pod. sú často
vyznačené z každej strany inak alebo
vyznačené len z jednej strany, vôbec
neznačené a každý si vysvetľuje po svojom, či to je cesta alebo výjazd na cestu, či má prednosť atď. Tu sa "ťuknú"
autá, škoda nie veľká, pretlačené
dvere, ale polícia sa volá, lebo sa jedná
o poistku a nehoda je v evidencii. Kedy
toto značenie, či neznačenie niekto
prekontroluje a zjedná nápravu Pritom
nie je k tomu treba 16 x novelizovať jeden zákon platný 8 rokov.
b) Stoja babky pri prechode pre chodcov a ani sami nevedia či a kedy pôjdu
- klebetia si veselo, ale vodič prvého
vozidla je "vystrašený" z týchto sankcií a
rozhodne sa zastaviť pred prechodom.
Vodič druhého vozidla to hodnotil inak,
alebo ani prechod neregistroval (nemá
zvislé značenie, vodorovné "vidia" len
domáci, vyznačili ho naposledy v minulom storočí) a "ťuk". Škoda opäť malá,
veď išli 40 km/hod. ostatné ako v bode
predtým, druhá nehoda za 12 mesiacov a autoškola "repete".
Pre časť obyvateľstva dilema, lebo na
autoškolu už v dnešnej dobe a po
poslednej úprave zákona o autoškolách a predpokladanom zvyšovaní
školného, nebude ani mať financie.
2. Zmeny v dopravných evidenciách.
Nie som nechápaví, ale v tomto prípade
potrebujem "manuál".
a) Z akého dôvodu majú byť osoby,
ktoré neúspešne žiadali o udelenie
vodičského oprávnenia, zavedení do evidencie polície Polícia eviduje občanov v
celej rade evidencií (pasy, zbrane,
občianske preukazy, vozidlá, vodičské
preukazy) a ešte neúspešní - nevodiči
Keď budem mierne ironický, zaveďme
ešte evidenciu chodcov, pohoničov,
jazdcov, bicyklistov (úspešných aj
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Radostné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, spokojnosť a veľa úspechov v osobnom aj
pracovnom živote v roku 2005 všetkým našim čitateľom želá
Odborový zväz polície v SR a redakcie mesačníka POLÍCIA

POLARIZÁCIA POKRAČUJE
Otázka zabezpečenia optimálnej
geo-biologickej a spoločenskej klímy
pre život obyvateľstva tejto planéty sa
stala otvorenou a pálčivou už na konci 19. storočia, avšak jej aktuálnosť
graduje dosiaľ. Rovnako vrcholí aj aktuálnosť potreby riešenia akoby
menej podstatných spoločenských
"mikroproblémov", ktoré trápia jednotlivé svetadiely, národy a štáty, ľudské komunity a obce, ba a vari najmä
jednotlivých ľudí. Najmä, ak vytváraná
spoločenská klíma opätovne neželá
všestrannému rozvoju jednotlivca a
jeho akútne problémy prekrýva tzv.
globálnymi problémami, ktoré
považuje za priority čakajúce na prednostné riešenie. Neakceptujúc tak
kardinálnu požiadavku a potrebu sústavného zabezpečovania všestrannej
vyváženosti života ako ľudského jedinca, tak súčasne aj celého ľudstva a jeho životného priestoru v tejto galaxii.
Polarizácia globálneho záujmu s individuálnym záujmom sa tak v dôsledku tohto pretrvávajúceho nepochopenia dostáva do vzájomného vzťahu
priameho rozporu. Polarizuje sa žitie a
bytie všečlovečenské voči ľudskému,
voči svetskej prítomnosti jednotlivca.
Žiaľ, spravidla s negatívnymi dôsledkami pre všetkých, o čom svedčia historicky nevymazateľné sociálne otrasy
v jednotlivých kútoch sveta. Žiaľ, aj v

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA

prvej dekáde 21. storočia naďalej
pokračuje nežiadúca polarizácia
duchovna voči materiálnu. Čo
otvorene či latentne, avšak osobitne
pociťuje každý človek, bez ohľadu na
jeho svetonázor, na jeho osobný vzťah
k majetku alebo osobný postoj k úlohe intelektu v ľudskom živote.
Vyúsťujúc do sebacharakteristiky definovanej stratou vlastných ilúzií, sebadôstojnosti, zmyslu života. Tiež vo
sfére profesionálneho života tých,
ktorým spoločnosť do opatery zverila
svoj každodenný pokoj, teda vo sfére
policajnej, nežiadúca a nebezpečná
polarizácia tak isto pokračuje.
Determinovaná univerzálnou realitou,
avšak prezentovaná ilúziou, teda len
virtuálnou realitou, majúcou rozličné
polohy. Prvá z nich: na jednej strane
barikády
stojí
všestranne
zabezpečený, erudovaný, chránený a
akceptovaný policajt - hrdina modernej doby, stelesňujúci víziu, akú vídame v akčných "hviezdnych" veľkofilmoch americko - západoeurópskej
proveniencie, lákajúcich do policajných radov naivné detské duše, a na
druhej strane (už na reálne
hmatateľnom jej protipóle) prešľapuje
a smutne postáva rozčarovaný,
diskreditovaný,
znevažovaný,
podvyživený, nehonorovaný a preto
neistý policajt slovenského razenia.

Mnoho ľudí sa bojí o svoju povesť, ale málokto sa bojí svojho svedomia.
Plínius mladší
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Dnes však majú ekonomickú moc,
ktorá logicky prerastá do politickej
moci, teda do pomyselnej "večnej"
nadvlády. Ich názory, zdá sa, musia
byť názormi ostatných, ich majetok a
podiel na moci však nesmie byť majetkom ostatných. Má zostať nedotknuteľný. A garantovať tento "pori-

adok" má vraj striktne a zo zákona
"plebejec s osobitným poslaním", policajt. I keď neraz títo "majitelia ducha"
i vlastníci bývalého národného majetku, ak sa z rozličných dôvodov
"nevedia popratať do vlastnej kože",
neraz končia "v opatere štátu", v jeho
nápravnovýchovných zariadeniach. A
historické poučenie?! Moc zabúda na

svoj pôvod, moc riskuje, ak riskuje
moc policajta... Preto polarizácia
našej spoločnosti pokračuje zatiaľ
pokojne ďalej... Vari dovtedy, kým policajtovi neprizná všetko to, čo mu
právom prislúcha. Nielen "honor", ale
najmä honorovanie.

Vianočná kvapka krvi
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave III pripravilo akciu "Vianočná kvapka krvi".
Policajti 9. 12. darovali dar najvzácnejší - svoju krv, pre deti hospitalizované v DFN
na Kramároch na oddelení detskej onkológie. Spolu so žiakmi zo ZŠ Jána de la
Salle v Bratislave na Detvianskej ulici, pripravili deťžom na oddelení detskej
onkológie krátky Mikulášsky program.
(ev)

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Zaznelo v médiách
ZLATÝ BIATEC PRE POLICAJNÉHO VICEPREZIDENTA
(11.12.2004; Televízna stanica TA 3; Správy; NOVOTNÁ Tatiana)
Moderátor: "Stará keltská minca biatec
je dnes symbolom prestížneho ocenenia Neformálneho ekonomického fóra
Hospodárskeho klubu. Vlastnia ho viaceré svetové osobnosti. Napríklad
prezident Svetového ekonomického
fóra Klaus SCHWAB, poľský prezident
Aleksander KWASNIEWSKI, bývalý
český premiér dnes prezident Václav
KLAUS či kanadský podnikateľ
českého pôvodu Tomáš BAŤA. Tento
rok zostal Zlatý biatec na Slovensku.
Pre mnohých možno prekvapivo
skončil na polícii."
T. NOVOTNÁ, redaktorka: "Prvýkrát v
11-ročnej histórii ocenenia Zlatý biatec
bol výsledok hodnotenia nomino-

Z odborárskej kuchyne
15. 12.2004
zasadalo v
Bratislave predsedníctvo OZP v
SR. Program zasadnutia:
• Kontrola plnenia úloh a uznesení - všetky úlohy boli splnené.
• Informácie o o aktuálnom stave
novely Zk. 73/1998 Zb., zák.
328/2002 Zb., novely trestného
poriadku a o vojenskej jurisdikcii.
• Kolektívne vyjednávanie.
• Návrh koncepcie právnej
ochrany a právna ochrana v
súčasnosti.
red.

vaných osobností tak jednoznačný.
Viac ako 200-bodový náskok postavil
na čelo ankety viceprezidenta
Policajného
zboru
Jaroslava
SPIŠIAKA.Prekvapilo vás to?"
J. SPIŠIAK, viceprezident PZ SR:
"Samozrejme."
P. KASALOVSKÝ, NEF-Hospodársky
klub: "Zlatý biatec je cena za dravosť, za
úspech, za starosti."
J.. SPIŠIAK: "Policajná práca je kolektívna, a že máme nejaké výsledky, za to
môžem vďačiť predovšetkým svojim
kolegom a vlastne im patrí toto ocenenie."
T. NOVOTNÁ: "Nezávislé ekonomické
fórum - Hospodársky klub už desiaty

raz ocenilo aj výrazné osobnosti
ekonomiky. Tento rok popri hlasovaní
členov klubu si vlastný rebríček vytvorila aj verejnosť."
P. KASALOVSKÝ: "To sa ešte nestalo,
že vám vyjde poradie troch až na jeden
malý rozdiel prakticky zhodne. To znamená, že klubová komunita je na rovnakej vlnovej dĺžke ako naša verejnosť."
T. NOVOTNÁ: "Naozaj. Prominent
ekonomiky 2004 minister financií Ivan
MIKLOŠ skončil vo verejnej ankete na
2. mieste. Celkovo bolo do ankety Zlatý
biatec tento rok nominovaných 18 osobností a podnikov. O titul Prominent
ekonomiky sa uchádzalo 17 kandidátov."
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sa na uzavreté kolektívne zmluvy,
život však ukázal, že sú na papieri. Spoliehal som sa na silu
pravdy a podložené argumenty,
život však ukázal, že silnejšia je
politická dohoda. Spoliehal som
sa na sľuby veľkých mužov, život
však ukázal, že sú preto, aby sme
všetci mali radosť a nie preto, aby
sa dodržiavali. Takto vnímam rok
vo svetle jeho konca a hovorím si,
dobre, že je za nami.
Čo by som chcel popriať
všetkým policajtom a občianskym
pracovníkom do nasledujúceho

roka: veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci i rodinnom živote, aby
sa konečne dostavilo aj zodpovedajúce spoločenské ocenenie práce, ktorú vykonávajú v
prospech celej spoločnosti a aby
už konečne začali rásť reálne
platy, tak, aby sa im dobre a dôstojnejšie žilo a ich práca nebola
závislá iba n dobrej vôli veľkých
šéfov. A aby Slovensko bolo
právnym štátom a plnohodnotným členom a nie provinciou
Európskej únie.
Miroslav Litva
Predseda OZP v SR

CIEĽOM NAŠEJ PRÁCE JE BEZPEČNOSŤ OBČANOV
Analýza vývinu bezpečnosti v meste
Košice nás priviedla k potrebe
pripraviť a realizovať preventívny program celomestského významu.
Nadväzujúc na pozitívne skúsenosti z
už realizovaných preventívnych programov v snahe o zastavenie
negatívneho rozvoja sociálnych
vzťahov a udržania povesti
bezpečného mesta je v súčasnom
období realizovaný preventívny program "Krajské mesto Košice bezpečné mesto Európskej únie".
Zakladajúce subjekty tohto preventívneho programu, podpísaním
deklarácie dňa 27.4.2004 na pôde
KR PZ v Košiciach, vytvorili platformu
na rozvoj jednotlivých projektov pre
najviac ohrozené oblasti.

Vzhľadom k tomu, že na území mesta Košice sa nachádza veľa obchodných centier, kde sa denne vystrieda
veľký počet návštevníkov i motorových vozidiel, dochádza na týchto
miestach k páchaniu trestnej činnosti. Ide najmä o vreckové krádeže,
krádeže vecí z odstavených motorových vozidiel a krádeže samotných motorových vozidiel.
Riešenie otázok spojených s ochranou verejného poriadku, bezpečnosti, súčasného stavu a predpokladaných zmien v oblasti nápadu
trestnej činnosti, spolupráce v oblasti
boja s kriminalitou, ktoré priamo alebo nepriamo nadväzujú na podnikateľské aktivity, bolo dôvodom na
vykonanie preventívno bezpečnost-

ných opatrení Krajského riaditeľstva
PZ v Košiciach.
Na pozvanie riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v
Košiciach plk. JUDr. Štefana
Jakaboviča a primátora mesta
Košice JUDr. Zdenka Trebuľu, dňa
5.novembra 2004
v budove
Magistrátu mesta Košice, sa za
účasti
riaditeľov
okresných
riaditeľstiev Košice I a Košice II, riaditeľov odborov poriadkových polícií
jednotlivých OR PZ, zástupcov
Magistrátu mesta Košice, náčelníka
Mestskej polície v Košiciach a zástupcov jednotlivých obchodných
reťazcov na území mesta Košice,
uskutočnilo pracovné rokovanie.
Témou tohto rokovania boli možnosti
zvýšenia bezpečnosti na verejných
priestranstvách v blízkosti obchodných centier a riešenia problémov
súvisiacich s ochranou zákazníkov.
Po vzájomnej výmene poznatkov a informácií v uvedenej oblasti všetci
zúčastnení prijali koncepciu
spolupráce v oblasti boja s kriminalitou s jasným cieľom, ktorým je
spoločné úsilie o zníženie nápadu
protiprávnej činnosti a zvýšenie
bezpečnosti občanov vytváraním
bezpečného prostredia. Konkrétne
aktivity budú predmetom ďalšieho
rokovania zúčastňujúcich sa subjektov.
Spracovala:
kpt. Ing. Oľga Lukáčová
zástupkyňa hovorkyne KR PZ v Košiciach

Pred sviatkami
Advent pochádza od latinského slova "advenire", čo znamená
prichádzať. Každý človek prežíva obdobia, keď sa teší na nejaký príchod, či už ide o príchod niekoho blízkeho či vzdialeného, alebo o príchod niečoho, nejakého termínu, alebo nejakej veci. Obdobie tohto
čakania zvykne bývať poznačené napätou atmosférou z nedočkavosti, ale i z príprav. Príprav mysle, príprav podmienok pre príchod...
Zvykli sme si všeobecne považovať obdobie vianočných sviatkov za
sviatky pokoja a rodiny. Aj na tieto dni sa zvykneme pripravovať a
prípravy bývajú rôznorodé. Až povianočná skúsenosť nám zvykne
napovedať, či to za to stálo, alebo nie.
Milí kolegovia, milé kolegyne!
Chcel by som Vám popriať intenzívne prežité obdobie príprav a vnútorné precítenie vianočných sviatkov. Nech sa môžeme po týchto
dňoch stretnúť s konštatovaním, že to stálo za to. Z môjho pohľadu
ako kresťanského duchovného to stojí za to preto, lebo tieto dni nám
prezrádzajú i to, že Ktosi nás oslovuje, na nás myslí. To si myslím je viac, ako "len" dobre prežitá oslava. Chcem počas sviatkov myslieť aj na
všetkých, ktorí budete v službe.
Váš duchovný Pavol Šajgalík
(pri KR PZ Bratislava)

Slová, ktoré potešia
Blahoželám policajtom k úspešne prevedenej akcii, pri ktorej chytila zlodejov
veci. Myslím si, že by polícia mala byť veľmi aktívna v pátraní po zlodejoch a
zlodejíčkoch, pretože ide o majetok ľudí, povinnosťou polície je tento majetok
chrániť. A ešte sudcovia by mali veľmi rýchlo konať, nie za polroka, rok, dva
po ukončení vyšetrovania. Tam je jadro problému, polícia chytí páchateľa a
sudca ho pustí na slobodu. Absolútne nenormálne.
Želám všetkým policajtom viacej šťastia a úspechov.
Anton Kudják Námestovo

Snáď sa mi sníva
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neúspešných), to bude iba evidencií a
vyhodených financií na ne.
b) Už roky sa hovorí o oddelení
správnych a bezpečnostných evidencií,
presúvajú sa niektoré správne evidencie
z polície, veď po páde komunizmu sme
prestali byť policajný štát - hlása sa. A tu
čítam, že v správnej evidencii - evidencii
vodičov budeme mať aj priestupky,
sankcie, zdravotnú spôsobilosť. Pýtam
sa: Kam to kráčaš Slovensko" Predsa
keď dostanem vodičské oprávnenie
musím spĺňať podmienky zákona, aj
zdravotné, a prečo potom o mne
zdravotná evidencia v evidencii vodiča??
Ďalej už radšej neuvažujem o
demokracii a evidenciách, len sa čoraz
viac cítim menej slobodný, menej ako za
bývalého režimu. Na jednom doklade
digitálna fotografia, inom odtlačky, očné
pozadie, DNA, kladiem si otázku - to ma
chce štát chrániť alebo ma sleduje
c) Že zákon alebo akási kniha je všemocná, všetko vyrieši, to som si nemyslel ani ako malý chalan. Myslia si to
ale dnes autori novely, do ktorej sa
zanáša povinnosť pre právnické osoby,
viesť knihu o prevádzke vozidla. Kto bol
na "vojne", keď ešte základná vojenská
služba bola vojnou, pamätá si o knihách
prevádzky tiež svoje. Pokiaľ je preukazovanie osoby, ktorá sa dopustila priestupku s firemným autom problém, čo tak
upraviť - rozšíriť zákon v zmysle jednoznačnejšej zodpovednosti prevádzkovateľa - inej, nie viesť knihu. Novelou sa
má jednať o zlepšenie dopravno-

bezpečnostnej situácie, nie rozšírenie
"papierovania" - byrokracie. Uvažujme:
Arogantný bezohľadný podnikateľ - pirát,
bude ešte bezohľadnejší, keď "všemohúca kniha dokáže", že vozidlo riadil jeho zamestnanec. Ten na to pristúpi, veď
nechce prísť o prácu, vlastné auto nemá
a spolu vyrobia dôkaz. Všemocná kniha
dokáže urobiť opak a vinný sa vyviní, aj
keď ten zamestnanec nebude súhlasiť.
Je zapísaný v knihe - dodatočne, ale koho to trápi - popraviť.
3. "Ozbrojené zložky pri plnení osobitných úloh nebudú musieť dodržiavať povolenú rýchlosť v obci - tak toto je ďalšie
znenie "vylepšenia" zákona a podľa mňa
to už nie je na srandu, tu ide o život. Je
to postavenie všetkých doterajších
zásad zákona na hlavu. Máme predsa
ustanovenie § 37 o vozidlách s právom
prednosti v jazde. Čo týmto má byť dosiahnuté, aká je vôbec predstava realizácie zákona v praxi Vojenská tatra ženúca
sa k zatopenej dedine môže ísť cez inú
dedinu - 100 km od povodne ako sa jej
chce Alebo sa predpokladá, že polícia
bude v susednej dedine, ktorú evakuujú
merať rýchlosť Ešte dve - tri novelizácie,
čo podľa doterajšieho tempa stihneme
do roku 2006, a máme výnimky všetci.
4. Vodiči motorových vozidiel budú
musieť počas celého roka svietiť. Čítajúc
novelu po tieto riadky som nadobúdal
dojem, že niekto sa pomiatol, teraz si
kladiem otázku: Sme za polárnym
kruhom? Pri jasnom dni, 35 v tieni,
oslnený júlovým slnkom ešte svietiť.
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Sú medzi nami hrdinovia
Do redakcie sme dostali neobvyklý
list. V čase vianočnom je jednou z
jasných hviezd na našom pomyselnom stromčeku ozdobenom pracovnými úspechmi a dobrými skutkami
policajtov...
Dňa 23. 10. 2004 (v sobotu) mal
plánovanú pohotovosť počas ktorej
dokumentoval nápad trestných činov, ktoré napadali v danom
služobnom
obvode.
Dňa
24.10.2004 (nedeľa) asi okolo
19.00 hod. si spomenul npor.
Radovan Ladomerský, že vo svojej
kancelárii zabudol kľúče od sekretariátu a z tohto dôvodu z vlastnej
iniciatívy došiel na oddelenie
skráteného vyšetrovania Košice
Západ.
V uvedený deň mal pohotovosť ppor.
Ľubomír Fedor, ktorý v tom čase vypočúval stránku oznamujúcu trestný
čin. Na oddelení skráteného
vyšetrovania sa ppor. Fedor
nachádzal sám. Npor. Ladomerský
vybral kľúče z kancelárie a odovzdal
ich ppor. Fedorovi. Pritom zbadal, že
ppor. Fedor je veľmi bledý a začínalo sa mu ťažko dýchať. Opýtal sa ho,

že ak sa necíti dobre takže on
stránku vypočuje. Vzhľadom na to,
že ppor. Fedor bol veľmi bledý a
ťažko dýchal, posadil ho na lavičku
na chodbe, rozopol mu košeľu a na
krk mu priložil navlhčený uterák.
Potom npor. Ladomerský nadviazal
kontakt so stránkou a začal vypočúvať. Počas vypočúvania vizuálne
kontroloval ppor. Fedora. Asi okolo
19.35 hod. zbadal ako sa ten začína na lavičke zosúvať, pričom
nereagoval na oslovenie a omdlel. V
tom momente k nemu pribehol a
nakoľko ppor. Fedor už bol na podlahe, zdvihol ho a položil na lavičku
na chrbát. Zodvihol mu dolné
končatiny, držal ich pravou rukou na
úrovni jeho tela a keďže ppor.
Fedorovi behom niekoľkých sekúnd
zmodrala tvár, zaklonil mu ľavou rukou hlavu a prstami mu vytiahol
jazyk, ktorý mal zapadnutý.
Okamžite začalo s resustitáciou
pričom sa mu podarilo kolegu oživiť.
Keď sa ppor. Fedor nadýchol, npor.
Ladomerský vbehol do kancelárie
odkiaľ telefonicky požiadal stálu
službu OO PZ Košice Západ, aby
privolala rýchlu zdravotnú pomoc a

tiež aby mu prišli na pomoc,
nakoľko ppor. Fedor upadá do
bezvedomia. Do príchodu zdravotného personálu npor. Ladomerský
pokračoval v resustitácii ppor.
Fedora, ktorého po príchode rýchlej
zdravotnej pomoci odviezli do
nemocnice, kde sa zotavuje.
Keďže ide o prípad hodný osobitného zreteľa, z tohto dôvodu aj cestou novín Polícia sa chcem veľmi
pekne poďakovať npor. Radovanovi
Ladomerskému z OSV ÚJaKP OR PZ
v Košiciach II.. Na menovaného policajta bol spracovaný návrh na mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
Nakoľko sa blíži koniec roka, chcem
poďakovať všetkým policajtom, ktorí
sú zaradení na OSV ÚJaKP OR PZ v
Košiciach II. za vykonanú prácu v
priebehu roku 2004 a popriať im do
nasledujúceho roka veľa zdravia,
šťastia a pracovnej pohody.
Mjr. Mgr. Alexander Harviľák
Riaditeľ
Odboru skráteného vyšetrovania
ÚJaKP OR PZ v Košiciach II

Nikto nechce počuť
Vážený pán minister vnútra!
Dovoľte aby som sa na Vás obrátil
prostredníctvom tohto listu,
nakoľko nie som spokojný so
stavom dnešnej polície. Chcel by
som len niekoľko slov k mojej osobe: v službách polície som bol viac
ako 30 rokov, nezastával som
žiadne významné funkcie a rok
1989 som chápal ako pokračovanie naštartovaného demokratického procesu z roku 1968. Zažil
som toho dosť, dobrého aj zlého,
lebo práca s ľuďmi je veľmi
náročná. Pozorne sledujem Vaše
kroky, ktorými sa snažíte políciu
očistiť od ľudí, ktorí tam nemajú čo
robiť a plne sa s Vami stotožňujem.

Verím, že je to veľmi zodpovedná
práca a nie vždy sa Vám to darí.
Každý predsa robí chyby, no chyby
úmyselné sa nedajú ničím ospravedlniť.
Hraničná a cudzinecká polícia je mi
veľmi blízka a dobre mi padne, keď
za mnou prídu bývalí kolegovia,
podriadení a mladí policajti, ktorých
len teraz spoznávam. Vážený pán
minister mali by ste počuť ich názory, ktoré podľa mňa nikto nechce
počuť a to je veľmi zlé. Neberte ma
prosím, ako človeka, ktorý slúžil v
totalite a jednoducho nevie
pochopiť dnešnú situáciu, práve
opak je pravdou, vždy som sa snažil

žiť a pracovať čestne a spravodlivo.
Zažil som hodne krívd a nespravodlivosti, no najhoršia bola
bezmocnosť. Dnes zisťujem, že
policajti majú strach, strach povedať, že sa deje niečo zlé, nečestné.
Nechápem ako budú policajti bojovať proti zlu keď toto zlo je vo vlastných radoch a nedá sa voči nemu
účinne bojovať. Príkladov by bolo
mnoho, no spomeniem jeden, ktorý
veľmi dobre poznám a dovolím si
povedať, že ste zaňho zodpovedný
aj Vy, pán minister. Mená ako sú p.
Masnica - riaditeľ OHCP v Žiline na
strane jednej a p. Garbiar, p.
Brenkus - odborári na strane druhej.
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Problémy s výstrojnými súčiastkami
Vážený pán minister Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
kolektív Odboru skráteného vyšetrovania Bratislava IV Vás žiada o
odpoveď na náš otvorený list a týmto
aj zaujatie stanoviska k Vestníku MV
SR číslo 66/04 zo dňa 31. 08. 2004
o "zaradení príslušníkov PZ do výstrojných noriem.
Z vestníka MV SR číslo 66/06 vyplýva, že policajné orgány zaradené
na ÚJaKP, na Oddelení skráteného
vyšetrovania sú zaradené do výstrojnej normy "R", pričom pracovníci
ÚJaKP sú zaradení do výstrojnej
normy "O".
Náplň práce oboch súčastí je totožná, rozdiel medzi vyšetrovateľom a
policajným orgánom Odboru
skráteného vyšetrovania nie je v náplni práce, ale iba v platovej triede a
požadovanom vzdelaní, ako aj vo
väčšom objeme nápadu trestnej činnosti z dôvodu vykonávania vyšetrovania v trestných činoch s trestnou
sadzbou do 3 rokov a z toho sa odvíjajúcej pracovnej zaťaženosti, ktorá
tvorí okolo 65 % celkového objemu
trestných činov /trestné činy spadajúce pod policajný orgán Odboru
skráteného vyšetrovania/, pričom v
zmysle Trestného poriadku je
vyšetrovateľ a policajný orgán Odboru
skráteného vyšetrovania postavený
na jednu úroveň.
Koncom roku 2003 pri preradení
policajných orgánov z Poriadkovej polí-

cie na Úrad justičnej a kriminálnej polície, kde sme boli preradení v rámci reorganizácie Policajného zboru, boli
sme informovaní, že jednou z priorít
uvedeného zamestnania bude aj zaradenie do výstrojnej normy "O". Z uvedeného dôvodu sa nečerpali výstrojné
súčiastky a tieto sa ani neobjednávali
na rok 2004, nakoľko pri zaradení do
normy ,,O” by bolo zbytočné a
nenáležité vyčerpanie odevných súčiastok z normy ,,R”.
Vzhľadom k tomu, že o zaradení
policajných orgánov rozhodol až
Vestník MV č. 66/04 zo dňa 31. 08.
2004, pričom policajné orgány už k
01. 05. 2004 prišli o finančné
náležitosti v nepeňažnom plnení v
zmysle novely zákona číslo 73/98. Z
dôvodu, že do mesiaca august 2004
vec nikto neriešil, informovali sme sa
na MV SR, ako aj na P PZ, kde nám
bolo zaradenie do normy "R" odôvodnené tým, že Oddelenie skráteného
vyšetrovania je stránkové pracovisko,
pričom však sa asi pozabudlo pri
tvorení V MV SR číslo 66/04, že
vyšetrovateľ ÚJaKP, dopravné evidencie, správne služby sú takisto
stránkovými pracoviskami a tieto
služby sú zaradené do výstrojnej
normy "O", maximálne "O/R".
Chceme podotknúť, že nárast
kriminality maloletých a mladistvých v
súčasnej dobe stúpa, pričom kriminalistická taktika odporúča pri výsluchoch osôb mladších ako 15 rokov
vykonať úkony trestného konania mi-

mo priestory policajného zboru a v
občianskom odeve, aby nedošlo k
narušeniu zdravého psychického vývoja maloletých detí a možnej traume.
Vzhľadom k neriešeniu situácie a
asi aj predpokladu, že OSV bude zaradené do výstrojnej normy "O" prípadne "O/R" nikto nezaslal na útvary
objednávkové listy na rok 2005,
pričom nedošlo k čerpaniu ani v roku
2004 na výstrojné súčiastky do normy
"R" a týmto došlo k znemožneniu čerpania odevných náležitostí a opätovnému kráteniu limitu nepeňažného plnenia. Pri zmene od 01.
05. 2004 došlo k zobratiu finančných
prostriedkov policajným orgánom zaradeným vo výstrojnej norme "R",
pričom však príslušníci policajného
zboru zaradení vo výstrojnej norme "O"
a "O/R", mali riadne náležitosti v
peňažnom plnení vyplatené, čím došlo k znevýhodneniu policajných
orgánov voči iným zložkám.
Týmto otvoreným listom Vás, Pán
Minister vnútra SR žiadame, aby Ste
poverili kompetentných pracovníkov
prehodnotiť danú situáciu a následne
zaradiť zložku OSV pri OR PZ ÚJaKP
do výstrojnej normy "O" prípadne
"O/R".
Kolektív Odboru skráteného vyšetrovania
Bratislava IV
Odpoveď kompetentných vám prinesieme v budúcom čísle.

Etický kódex len pre
podriadených?
Prvý január 2004 nepriniesol len
reorganizáciu Policajného zboru, ale
aj výrazné personálne zmeny. aj náš
okres postihla výrazná zmena, keď
jedného riaditeľa nahradil druhý. Ten
druhý je mladý, neskúsený a navyše
arogantný. Mladý a neskúsený najvyšší okresný funkcionár sa stal nedotknuteľný a nepostihnuteľný. Stal
sa bohom. Jeho prvý výrazný prešľap
sa stal pri služobnom zákroku, kedy
skíni napadli policajnú hliadku a on
sa spoza rohu len pozeral. Asi čakal
ako to dopadne a vyhodnocoval
správnu taktiku služobného zákroku
svojich podriadených. Rád by som sa
spýtal jeho bývalých druhov v zbrani u
banskobystrických kukláčov, či aj tam
ich kolega pri zákroku spoza rohu
pozeral a čakal, ako to všetko
dopadne.
Druhý jeho výrazný prešľap nastal
vtedy, keď sa stretol na ulici zoči-voči
s policajnou hliadkou. Pešia hliadka
sa s ním zrazila na chodníku, nahlas
a s patričným rešpektom ho pozdravila. Náš mladý riaditeľ však práve vtedy pocítil hroznú potrebu otočiť
hlavu iným smerom a šokovaným
policajtom ani len neodzdravil.
Každý mesiac sa na poradách
preškoľuje predpis o služobnej zdvorilosti. Neviem, či sa preškoľuje aj na
iných okresoch, ale u nás sa tak deje
každý mesiac. Asi preto, lebo po tejto
lekcii slušného správania by našich
nadriadených nikto nezdravil. Takto
nám pripomínajú, že ich musíme
zdraviť, lebo v opačnom prípade by
nás čakali tresty. U nás majú len
vynútenú autoritu. Nadriadených s
prirodzenou autoritou máme veľmi
málo. Keďže služobný predpis nehovorí o tom, že nadriadený má odzdraviť podriadeného, my mu
chceme pripomenúť to, že existujú aj
tzv. pravidlá slušného správania, etika.
Ako ďalší prípad nadmieru rozvinutého "citu pre riadenie a aroganciu"
môže slúžiť tento:
Okolo veľmi dôrazne mávajúcej
ženy prechádzala motohliadka.
Keďže osádka vozidla výzvu zaregistrovala, pri žene zastavila. Vozidlá
idúce za nimi museli zastaviť,
nakoľko služobné vozidlo sa v hustej
premávke nedalo obísť. Lenže jeden
vodič to za nimi s nervami nevydržal,
vystúpil z vozidla, nakričal na ulici na
hliadku, prečo tam stoja, prečo nemajú zapnuté výstražné svetlá,
odporúčal im nech rozmýšľajú,
výrazne sa ťapol po čele a odišiel.
Tento výstup urobil pred občiankou,
ktorá potrebovala pomoc, ale
samozrejme, že to videli aj iní vodiči a
chodci. Kto bol ten netrpezlivý vodič?
No predsa náš mladý okresný riaditeľ,
vedomý si svojej povinnosti "v každej
Policajti sú v súčasnosti vystavení
enormnému stresu a tlaku. Policajný
zbor prechádza veľmi ťažkým a
náročným obdobím. Reorganizácia a
jej dopady, neustále útoky na sociálne
istoty policajtov, neustály nedostatok
policajtov - to všetko spôsobuje
napätie, množenie sa kritických situácií... Dovoľujem si tvrdiť, že je obdivuhodné, že pod týmto tlakom sa kolos polície nezačína zvnútra rúcať.
Alebo začína, len hore to ešte nevidno? Dovoľujem si klásť otázky, ktoré
sú prítomné v ovzduší väčšiny pracovísk polície. Ak nie sú peniaze - a nie sú
- ani na dovybavenie na slušnej
úrovni, ani na zvyšovanie platov,
zabezpečenie primeraných sociálnych
istôt, ako inak dať policajtom najavo
aspoň úctu, uznanie za prácu, ktorú v
takýchto podmienkach vykonávajú?
Myslím, že jedna z možností ako to
urobiť - je dať im riadiacich, ktorí svoje
služobné povinnosti budú plniť ako
službu - na jednej strane občanom a
na druhej (a to v súčasnosti často chý-
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situácii uplatniť svoju riadiacu a organizátorskú povinnosť".
Operačný dôstojník vyslal motohliadku, aby vyriešila dvoch tvrdohlavých vodičov v križovatke. Obaja
vodiči čakali so založenými rukami
ako v bájke o dvoch baranoch na
úzkej lavičke. Čakali, kto skôr uhne.
Takto sa im úspešne podarilo vytvoriť
dopravnú zápchu. Hliadka aj napriek
tomu, že to bol už x-tý zákrok, z vozidla rýchle vystúpila, aby situáciu preverila - hlavne či nie je niekto zranený,
pretože to vyzeralo na nehodu. Keďže
nikto nebol zranený, začali vec riešiť.
Vtom sa na miesto prirútilo civilné auto, vystúpil z neho civil a začal na policajtov kričať - ako to riešia, nech si
preparkujú vozidlo, odporúčal im, aby
rozmýšľali, výrazne sa ťapol po čele a
ako prišiel, tak aj odišiel. Tento výstup
urobil pred množstvom ľudí, ktorí sa
tam zhromaždili. Kto bol ten mudrák?
No predsa náš mladý, neskúsený a
asi už uveríte, že aj arogantný okresný
riaditeľ. Kolegovia ani nestihli zákrok
dokončiť a už vedeli, že sa majú ihneď hlásiť u svojho riaditeľa, pretože
pri zákroku nemali čiapky. Keď
vstúpili na útvar, ešte ani nestihli
otvoriť ústa a už im bolo oznámené,
že to bude najmenej výčitka.
Na poradách nás učia a neustále
nám pripomínajú, ako sa máme správať voči občanom. Každú chvíľu nás
preškoľujú a skúšajú z morálneho
kódexu policajta. My ho aj
dodržiavame,. K občanovi sa
chováme slušne, korektne zachovávame jeho česť a dôstojnosť. Ale
prečo nás pred občanmi uráža a
ponižuje náš nadriadený? Urazil nás
a pošliapal nielen našu ľudskú dôstojnosť, ale aj policajnú česť a hrdosť.
Pri zákroku vďaka uniforme máme
nad páchateľmi prevahu. Ale vďaka
"ukážkovému" chovaniu nášho pána
okresného riaditeľa sme si tam pripadali ako handry, s ktorými si
páchateľ môže utrieť akurát zasr...
topánky. Privítali by sme, keby nám
poradil, pomohol vyriešiť situáciu a
upokojiť tých občanov, čo pochybovali
o tom, že ten zákrok vôbec zvládneme. Keby vedel, možno by aj poradil. Ako máme pracovať, keď ten,
ktorý sa chváli výsledkami našej
práce a našou objasnenosťou (on nič
neobjasňuje, len zle prezentuje) nás
má za handry? Z nášho okresu sa
vytráca úcta človeka k človeku, policajta k policajtovi, nadriadeného k
podriadenému a naopak.
S pozdravom "cvičené opice"
(takto sa o nás vyjadril náš boh na
jednej služobnej porade!)
Z pochopiteľných dôvodov neuvedieme OO PZ, kde sa tieto udalosti
odohrávajú.
ba) ako určitý druh služby PZ a teda aj
svojim podriadeným. Mám na mysli,
že si budú vedomí skutočnosti, že
moc rozkazovať je úzko spojená so
zodpovednosťou za tých, ktorým
rozkazujú.
Domnievam sa, že riadiaci pracovník by mal mať primerané vzdelanie
(teda aj primerané IQ), prax (tú získava vekom) a zjednodušene povedané
mal by mať kvality umožňujúce mu
riadiť iných. To sú kvality ako talent riadiť, organizovať, analyzovať... A ľudské kvality - charakter a ľudskosť.
Dovolím si tvrdiť, že nedostatky vo
vzdelaní, praxi aj veku sa dajú kompenzovať, ak dotyčný chce, pracuje na
sebe a ak by mal na začiatku riadiacej
práce niekoho ako "supervízora"...
Rovnako tvrdím, že kvality riadiť ľudí a
osobné ľudské kvality - sa kompenzovať nedajú. Buď ich máte alebo nie.
POKRAČOVANIE NA STRANE 4
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Nikto nechce počuť
POKRAČOVANIE ZO STRANY 3

Prečítal som si aj článok v 7 pluske, ako aj v časopise Polícia. Musím
povedať, že to nie je nič príjemné
pre obe strany. Celkovo som
nadobudol dojem, že toto sa už nerieši po stránke odbornej, ale politickej. Riaditeľ OHCP v Žiline p.
Masnica určite nie je zlý chlap, no
patrilo by sa mu na určitú dobu
popracovať ako radovému policajtovi a odporúčam mu nech sa dobre prizrie, akých ľudí má blízko seba. Poznám ich aj ja a ani sa
nečudujem, že to tak dopadlo.
Zaráža ma len tá skutočnosť, prečo
je ešte na funkcii, keď pán Brenkus
"musí" byť prepustený z polície.
Dobre poznám toho pána, mal som
tú česť slúžiť s ním a musím uznať,
že keby bolo viac takýchto policajtov , mali by ste pán minister menej
starostí v radoch polície. Nehovorím
to preto, aby som pomáhal nejako
tomuto pánovi, len to hovorím preto, že bojoval statočne dva roky voči
korupcii a klientelizmu, no ako
vidím veľmi neúspešne. Niekoľkokrát som ho upozorňoval, že p.
Masnica st. je šéfom KDH v Čadci a
ruku na srdce pán minister, ste
predsa priatelia, že na ÚHCP P PZ je
šéfom človek, ktorý vyštudoval
fakultu ŠtB, že nemá priateľov na
inšpekcii MV SR, ani spolužiakov na
Úrade kontroly MV SR a tak určite
tento nerovný boj nevyhrá - nuž mal
som pravdu! Nech to vyznie
akokoľvek tvrdo vážený pán minister, jedna totalita nahradila druhú a
len čas ukáže, ktorá je z nich
horšia. Iste by ste privítali, keby som

Vám pán minister vymenoval
konkrétne skutky úplatkárstva, korupcie a protizákonného jednania
určitých úradníkov Vášho ministerstva, no poviem Vám to rovno - aj ja
mám strach. Neklamte sa, že v
našej polícii je všetko v poriadku a
policajti sa búria len pre nízke platy.
Nie je to pravda! Zaobchádza sa s
nimi horšie ako s tými ľuďmi, ktorí
páchajú zlo a to hlavne s tými, ktorí
poukazujú na nečestné veci.
Pretože viem, že na Odbore HCP
Žilina sa diali a ešte dejú protizákonné machinácie, zastrašujú
sa ľudia, trpia nevinní radoví policajti, žiadam Vás pán minister vnútra
o nápravu, nakoľko chcem aj ja
uveriť, že to s našou políciou myslíte
úprimne a vážne, však ste členom
vlády SR! Pretože tento list zasielam
aj na centrum OZP - odkazujem
pánom odborárom, že by sa mali
viac starať o ľudí a nie len o svoje
korýtka. Určite tento list nebude
publikovaný v Polícii - no nevadí,
nebolo to ani mojím účelom, chcel
som len vyjadriť nesúhlas s praktikami, aké sa v našej polícii zavádzajú voči radovým policajtom.
Pretože sa tu už hazarduje s ľudskými osudmi, zasielam tento list aj
poslancovi NR SR p. Kaliňákovi a
žiadam ho, aby sa aj on zasadil o
to, aby policajti slúžili občanom SR
a nie len vládnucej moci.
Vážený pán minister, určite nie ste
spokojný s obsahom tohto listu,
verte mi, že ani ja nie. Až zistím, že
všetko bolo dané na správnu
mieru, sám sa Vám osobne
poďakujem!
A. M. z Námestova

Etický kódex len pre
podriadených?
POKRAČOVANIE ZO STRANY 3

Ak sa v zbore nezmenia pravidlá
budú nám pribúdať "riadiaci" pracovníci dosahujúci enormné výsledky v
ničení toho, čo sa nedá nariadiť, zakázať, čo je ale nevyhnutné pre fungovanie polície - a nazvem to hrdosť
na svoju profesiu, na príslušnosť k
polícii, morálku a dokonca výkonnosť
policajtov. Podľa môjho názoru takýto
riadiaci pracovníci hrubo porušujú
služobnú prísahu aj etický kódex policajta (ktorým nepochybne ostávajú aj
v riadiacej funkcii) a to:
Článok 1 etického kódexu
"Príslušník Policajného zboru ( ďalej
len "policajt" ) pri výkone služby i mimo
služby koná v súlade s ... rešpektuje
ľudské práva a slobody." (A právo na
slušné jednanie je jedným z týchto
práv), čl. 3 "Policajt pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti vystupuje
nestranne a zdržanlivo tak, aby
nevyvolal pochybnosť o svojej nestrannosti.", čl. 4 "Policajt dodržiava
zásady občianskeho spolužitia tak na
verejnosti, ako aj vo svojom súkromnom živote." Rovnako čl. 7 "Policajt sa
v duchu služobnej zdvorilosti správa k
spolupracovníkom korektne a neznevažuje ich profesionálnu spôsobilosť.
Netoleruje však u nich korupčné ani
iné neetické správanie." a čl. 8
"Správanie policajta voči občanom je
transparentné. Policajt prejavuje
slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez
rozdielu. Nepoužíva násilie, donucovacie prostriedky používa iba za podmienok a spôsobom stanoveným
zákonom”. A jednoznačne čl. 10
"Nadriadený dbá na to, aby jeho podriadení boli na služobnú činnosť
primerane pripravení. Vytvára priaznivú sociálno-psychologickú atmosféru a pracovné podmienky pre výkon

služby svojich podriadených a podporuje ich ďalšie vzdelávanie." A aby
sme nezabudli na čl. 11 "Nadriadený
stimuluje a podporuje etické správanie svojich podriadených, vyžaduje
od nich dodržiavanie etického kódexu
a sám je im v jeho dodržiavaní príkladom.".
A tak sa pýtam - prečo vedenie
netrvá tvrdo na tom, aby riadiaci pracovníci boli naozaj vzorom pre svojich
podriadených, aby odborníkom nešéfovali často diletanti, ktorí o práci svojich podriadených často nemajú ani
základnú predstavu? Prečo nemusia
prechádzať testami a školeniami
adepti na riadiace funkcie? A ak tieto
skutočnosti nemajú byť zmenené ani
v budúcnosti, ako chce vedenie
zabezpečiť aspoň na minimálnej
úrovni nadriadení vytvárali už citované
z etického kódexu "priaznivú sociálnopsychologickú atmosféru a pracovné
podmienky pre výkon služby svojich
podriadených"? Neverím, že vedeniu
nezáleží na tom, aby policajti mali
zabezpečené aspoň slušné profesionálne riadenie. Keďže podriadení
policajti sa nemôžu pri konfliktoch s
nadriadenými nezriedka dovolať
spravodlivosti (z pochopiteľných obáv
z pomsty nadriadených), boja sa jej aj
dovolávať, je podľa mňa úlohou vedenia zabezpečiť, aby sa to zmenilo. Aj to
aby sa do riadiacjich funkcií nedostávali ľudia bez primeraného vzdelania,
praxe a najmä ľudia neschopní zo svojich podriadených vytvoriť plne
funkčný tím. A v situácii, keď vedenie
v podstate môže v oblastiach závislých na financiách ponúknuť bežnému policjatovi veľmi málo, môže a
malo by mu poskytnúť kvalitného riadiaceho pracovníka. Bola by to určite
investícia, ktorá by sa mnohonásobne
vyplatila.
Vanda Začková

Rozhovor, ktorý nebol
Splnilo sa mi jedno želanie. Stretla
som sa Ním. Mohli sme si konečne
povedať, čo má kto z nás na srdci.
Roky som si to stretnutie predstavovala a zrazu sme sedeli oproti sebe.
Pozerali sme na seba prekvapene.
Poznáme sa, ale nie dosť. Viem, že o
mne hovorí často - ale nie mne.
Pozná ma, ale trochu povrchne.
Chce, aby som mu slúžila tak ako
potrebuje a chce, bola silná aj tam,
kde on nie je, našla odpovede, kde
on nevie, bojovala za jeho práva...
Stvorili ma jeho želania. Želania a
potreba dali vzniknúť ochrancovi a
potom stvorili mňa. Čakala som kým
prehovorí, mlčanie začínalo byť
ťaživé.
- Čo je? - prerušil ho celý nesvoj.
- Asi by sme sa mali porozprávať. Asi
preto sme sa stretli.
- Na čo, aj tak za nič nestojíš.
Nepovieš mi nič, čo potrebujem
vedieť...len samý balast.
- Ale...
- No, niekedy aj nie len balast,
niekedy aj niečo celkom k veci. Ale aj
tak
- A čo konkrétne ti chýba?
- Ty sa vždy tak hlúpo pýtaš. Proste

moje problémy a ich riešenia, na to
predsa si, to je tvoja práca! A ty stále
- čo konkrétne...
Začínal byť mrzutý a ja nesvoja. Je
taký zvláštny a jedinečný. Má tisíc
podôb, je na stovkách miest a robí
toľko odlišných vecí... často akoby bol
sám proti sebe. Máva nanič šéfov,
nanič podriadených, kolegov. Ani s
peniazmi to nie je ružové. Narobí sa a
predsa sa vďaky nedočká...ani uznania. Chcem mu pomôcť, chcem byť
jeho hlasom, zrkadlom, bojovníkom...chcem robiť to, na čo ma
stvoril. On prostredníctvom svojho
ochrancu...Akosi to nevychádza tak,
ako by sme chceli. Chcem viesť dialóg, ktorý on nemôže... Hľadať riešenia, kde on musí mlčať. A preto potrebujem, musím vedieť to konkrétne.
Veď na každom mieste, kde ho osud
zavial, je to iné... a ja, ja nie som jasnovidec.
- Áno, ako mám hľadať riešenie, keď
neviem o čo ti ide? Nemôžem sa len
dovtípiť, nemôžem si vymýšľať...
Môžem a budem tvojím štítom, za
ktorý sa môžeš aj skryť ak chceš, ale
ty vyberáš konkrétny cieľ z konkrétneho dôvodu. Ty určuješ úlohu prí-

padne boj...
- Ale tie máš poznať sama! Sama
máš vedieť, čo potrebujem, kde, kedy
a prečo a aj ako! Na to si! Sama máš
vedieť čo a ako a kde, chápeš
konečne?
- Ale veď nemému ani vlastná
mater...
- Prestaň! - prerušil ma ostro. Nemému! Ale ja nemôžem,
nechápeš? Mám šéfov, pôjdu mi po
krku, zničia mi život... musíš ty.
- Veď nechcem, aby si sa sám vystavoval, riskoval, chápem, viem, že je
to niekedy ...že nemôžeš riskovať.
Viem. Ale mne povedz, mne ukáž čo
a kde ťa páli a ostatné budem robiť
ja. Rozumieš? Jeden bez druhého
neurobíme, nezmeníme nič.
Napokon, ja som predovšetkým
nástroj a priestor. Nástroj aj priestor
sa používajú. Ty si ten, kto ich má
používať a využívať. Ty. Ja nemôžem
byť všade, kde si ty, neviem čo sa ti
kde deje...Veď len na koľkých miestach si - ani sám všetky nepoznáš.
Zobudila som sa. Bol to iba sen. Nič z
toho nebolo, ani nebude - napokon
ja som len jeho mesačník Polícia.
V.Z..

REKREAĆNÉ ZARIADENIE MV SR
KREMENEC
Kde o nás nájdete viac informácií?
www.travelguide.sk
www.kremenec.com
Skvelý úspech našich policajtov
V dňoch 12.-15.októbra 2004 sa
uskutočnil XIII. ročník medzinárodnej
policajnej súťaže v Českých
Budejoviciach.
Tejto súťaže sa zúčastnilo celkove 11
krajín vrátane slovenskej policajnej
reprezentácie a súťažilo sa v týchto
športoch :
- karate
- judo
- horská cyklistika
- policajný trojboj
Naša výprava si počínala v tejto súťaži
nanajvýš úspešne, keď v celkovej
súťaži štátov obsadila prvé miesto zo
ziskom 6 zlatých,4 strieborných a 5
bronzových medailí. Na druhom mieste skončilo domáce Česko a na
treťom Švajčiarsko. Potešiteľný je najmä fakt, že sme sa umiestnili predovšetkým v typických policajných
športoch akými sú karate, policajná
streľba a policajný trojboj, čo svedčí o
dobrej práci na úseku výcviku našich
policajtov v služobnej príprave. Naši
policajti, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili tak veľmi dobre reprezentovali
náš Policajný zbor, za čo im patrí
poďakovanie.
Z našich športovcov získali zlaté
medaily:
Karate:
por.Juraj Gažo- Akadémia PZ,
nstrž.Augustín Dúbravec - OR PZ
Spišská Nová Ves, nstrž.Michal
Peniak - Akadémia PZ, Slovensko "A"

v družstvách
Streľba:
npor.Daniel Števula - KR PZ Banská
Bystrica, kpt.Ing.Peter Kopunec - KR
PZ Trenčín
strieborné medaily:
Karate:
nstržm.Michal Očka - OR PZ Martin,
nstržm.Peter Broda - KR PZ Trnava,
Slovensko "B" v družstvách
Streľba:
npor.Eugen Ravas - KR PZ Banská
Bystrica,
Bronzové medaily:
Karate:
kpt.Norbert Varga - OR PZ Levice,
ppráp. Radoslav Chmelík- KR PZ
Bratislava,

Streľba:
npor.Eugen Ravas - KR PZ Banská
Bystrica,
Trojboj:
npor.Milan Rusnák - KR PZ Košice
Judo:
stržm.Libor Pulc - ÚOÚČ a DM MV SR
Celkove môžeme konštatovať, že táto
súťaž mala vysokú športovú úroveň a
aj po organizačnej stránke bola
domácimi usporiadateľmi veľmi dobre pripravená.
plk.Mgr. Ľubomír Ondrejkovič
odbor výcviku P PZ
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add. Ako Mišo hľadal spravodlivosť
Vážená redakcia,
chcela by som zareagovať na váš
článok v augustovom vydaní novín
POLÍCIA pod názvom "Ako Mišo
hľadal spravodlivosť".
Som jedna z troch operačných
dôstojníkov, ktorí boli rozkazom ministra vnútra SR prepustení za vniknutie
belgického občana na naše územie,
ktorému hrozil až 12-ročný trest odňatia slobody. Na Slovensku mu bol
daný len zákaz pobytu na 5 rokov, v
ČR bol prepustený a voči mne bolo
začaté a súčasne vznesené obvinenie pre trestný čin marenia úlohy
verejného činiteľa z nedbanlivosti
podľa § 159 ods. 1 Trestného
zákona, ktorého som sa mala údajne
dopustiť.
Po výsluchoch na Odbore boja
proti korupcii a organizovanej kriminalite dané obvinenie voči mne bolo
vojenským prokurátorom zastavené
podľa § 172 ods. 1, písm. b)
Trestného poriadku.
Médiá sa o tento skutok, ktorý sa
stal 16.2.2004, zaujímali len na začiatku a z toho dôvodu by som chcela

informovať o ďalšom vývoji aspoň mojich bývalých kolegov cez odborové
noviny.
Za 12-ročné pôsobenie v PZ (9
rokov na oddelení zbraní a streliva a 3
roky na operačnom stredisku ako operátor, kde som bola k 31.12.2003
povýšená na operačnú dôstojníčku),
som nebola ani raz disciplinárne
stíhaná a už 19.2.2004 v personálnom rozkaze som mala zvlášť hrubo
porušiť služobnú prísahu a služobnú
povinnosť, kde ma pomenovali, že
som nebola čestnou, statočnou a disciplinovanou príslušníčkou PZ, keď
som nevynaložila svoje sily na
ochranu práv občanov a ich
bezpečnosti.
Po tejto udalosti som sa ocitla na
ulici ako špinavý pes bez nároku na
podporu v nezamestnanosti a je mi
vyplácaný len výsluhový príspevok vo
výške 2.057,- Sk. Od februára do augusta 2004 som bola doma, od
15.8.2004 ma nový krajský riaditeľ
prijal na zastupovanie počas MD na
OR PZ Senica ako občiansku pracovníčku.

V máji 2004 som podala žalobu
na Najvyšší súd SR za neoprávnené
prepustenie z PZ.
Anna Prandová,
Senica
Stáva sa, že niekto z policajtov je
nespravodlivo prepustený z radov
polície za mediálneho "bubnovania" a
potom, keď sa domáha alebo aj
domôže spravodlivosti, žiadne médium nemá záujem... Ľudské osudy
takto poznačené sa upratujú do
tichého zabudnutia, ale špina, ktorá
bola na nich spočiatku nahádzaná
zanecháva v pamäti iných svoju
stopu. Bývalí kolegovia sa niekedy ani
nedozvedia čo a ako bolo ďalej. Beh
za spravodlivosťou je často behom na
veľmi veľmi dlhú trať. A ľudská pamäť
je krátka. Na tejto trati sa často stráca okrem práce, peňazí, aj zdravie, aj
priatelia Po celý čas je však bežcovi
po boku - tak ako aj v spomínanom
príbehu o Mišovi, tak aj pani
Prandovej, OZP v podobe právnej
ochrany.

Snáď sa mi sníva
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Niekto ma pretekársku krv. Kto mi
vysvetlí, prečo potom nemusí byť osvetlené nemotorové vozidlo? Pokiaľ je
potreba svietiť (aj keď ja to nikdy
nepochopím a štatisticky to nikdy nikto
nedokáže), prečo nie všetci účastníci cestnej premávky? To už navrhovateľom pripadá asi stupídne, aby konský povoz alebo cyklista svietili cez letný deň. Čo potom s ustanoveniami o vlečení vozidiel,
jazdných súpravách alebo svietení motocyklov? Doterajšia úprava im ukladala
povinnosť svietiť s tým cieľom, že svetlami na seba upozornia, dajú "upozornenie" ostatným, čo pri novej úprave, keď
"upozorňujú" na seba všetci? Vieme v
akom stave majú vozidlá osvetlenie a
ako toto používajú. Bežne a v rozpore so
zákonom svietia hmlovkami, diaľkovými
svetlami, nenastavia si výšku svetiel
podľa zaťaženia vozidla a oslepujú ostatných, atď. Polícia toto nekontroluje, a to
hriešnici na seba už teraz upozorňujú pol
roka, kedy musia svietiť. Čo pri novej
úprave s § 29 a výstražnými znameniami?
5. Obecnej polícii ostane oprávnenie ukladať pokuty za priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Obecné polície vznikli pred
niekoľkými rokmi z úplne iných dôvodov.
Do tých úloh sa im ale nechce. Tak ako
štátneho policajta - poriadkára, ani obecného policajta nevidíte chodiť po ulici a
robiť poriadok. Znečistené trávniky od
psov, voľne behajúci psy bez košíkov a
známok, vyhadzovanie smetí, eldorado
vreckových zlodejov, násilie na zastávkach, otravovanie opilcami, žobrákmi a pod. - nerieši nikto. Zato všetci hurá
na vodičov. Stalo sa mi už aj to, že idúc
autom z Petržalky na Prístavný most, bol
som trikrát zastavený hliadkou - poriadkovou. Neurobil som priestupok, chlapci
odo mňa nič nechceli, nemali dôvod ma
zastavovať, ale len tak pre čiarku, alebo
pokus kto má čierne svedomie a niečo
"pustí". Pokiaľ budeme v "novelách" takto pokračovať, jedného dňa bude aj
napr. železničná polícia požadovať oprávnenia v tomto smere. Veď aj v okolí
železnice sú cesty...
K doterajšej úprave.
Dobrý zákon sa pozná podľa toho, ako je
"stabilný". Právo síce musí reagovať na
vývoj spoločnosti a jej potreby veci upraviť, ale taký rýchly vývoj na Slovensku
nie je v žiadnej oblasti spoločenského
života, aký je vývoj v novelizovaní
zákonov. Názorný príklad je snaha okolo
zimných pneumatík - skôr ako bol účinný
bol zrušený a nie je to príklad ojedinelý,

tento predmetný zákon je to isté.
V doterajšej právnej úprave je viacero
diskutabilných ustanovení.
1. Nechám na pokoji osvetlenie vozidiel
cez deň v dobe od 15.10. do 15.3. O
tomto polroku platí väčšina toho, čo už
bolo napísané o svietení aj v lete.
2. Príklad ďalší - obsluhovanie telefónnych prístrojov počas vedenia vozidla.
Nechcem tým len jednoducho povedať
"vypustiť", ale nastoľujem otázky k zamysleniu sa o úprave celého zákona a
"šití" všetkých jeho novelizácií bez patričnej diskusie, zváženia dopadov,
precíznosti formulácií, možnosti sankcií
pre porušovateľov, ale aj plynulosti dopravy. Vodič má povinnosť v § 4, ods. 2,
písmeno c) "venovať sa plne vedeniu
vozidla...".Aj mne idú na nervy telefonujúci vodiči, ktorí v križovatke prekladajú mobilný telefón z ruky do ruky a nemajú čím
radiť a dať znamenie o smere jazdy, ale
čo je to za právny paškvil v ods. 3, písm.
g) "Vodič nesmie počas vedenia vozidla
obsluhovať telefónny prístroj alebo
vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá
nesúvisí s vedením vozidla."? Ako
dokáže toto ustanovenie polícia dokumentovať a dokázať? Píše sa obsluhovať, ale pokiaľ ma zastaví už ho neobsluhujem, keď ma aj nahrá ja ho môžem
len prekladať lebo mi napr. spadol z
priehradky prístrojovej dosky. V drahších
vozidlách je telefónny prístroj integrovaný
s navigačným systémom, rádiom a pod.
Z pohľadu venovania sa vedeniu vozidla
je omnoho nebezpečnejšie ladiť navigačný prístroj, ale toto súvisí s vedením
vozidla. Obsluha integrovaného telefónneho prístroja je bezpečnejšia ako obsluha rádia. Tieto všetky činnosti pritom
robím na jednom a tom istom panely,
dokonca niektoré spoločným ovládačom. Otázka je teda, nestačí povinnosť, musí byť aj zákaz, keď áno - zákaz
- ako je kontrolovateľný, ako je časovo a
technicky aktuálny a precízne formulovaný?
3. Ešte jeden príklad k diskusii, a to jazda v pruhoch - "zips". Jedná sa tu o formuláciu, ktorá navádza k agresívnemu
konaniu, nastoľuje chaos výkladu, je logický nezmysel, neurýchľuje, ale
spomaľuje
cestnú
premávku.
Zjednodušene povedané, všetky vozidlá
z dvoch pruhov sa musia vojsť do jedného. Otázka je, či plynulo, na dlhšom
úseku alebo na "konci", kde má jeden
prednosť. Bez "zipsu", by sa vodiči radili
do pruhu podľa zaregistrovania potreby
zaradiť sa, na pomerne väčšom úseku a
agresívni by riskovali, že si na konci postoja - boli by vychovávaní. So "zipsom" idú
agresívni "na doraz" a tam sa strčia, veď

majú prednosť. Pokračujúci pruh začne
skákať a logicky sa predlžovať, lebo v
tomto pruhu pri jednom aute čo prejde
ďalšie pribudne, na rozdiel od končiaceho pruhu, odkiaľ len odbúda. Niektorí čo
sa aj zaradili slušne, ale "predčasne" do
pokračujúceho, po čase "podskakovania" toto prehodnotia a výsledok je
prechádzanie, chaos, spomalenie - presný opak zámeru opatrenia. Pokiaľ si niekto maľuje "zips" a jeho fungovanie inak,
odporúčam prejsť si Prístavný most v
dobe 15,00-18,00.
Čo na záver
Kedy kompetentné úrady pochopia, že
cestná premávka je komplex problémov? Nejedná sa len o bezpečnosť, ale
aj plynulosť cestnej premávky. Nie je teda riešenie, na ceste s diaľničným profilom, z dôvodu nehody len znižovať rýchlosť. Je snáď logické, aby bola rýchlosť
60 km/hod. na 4-prúdovej ceste okolo
dostihovej dráhy v Petržalke, rovnako
tak, ako v najzapadnutejšej uličke pred
panelákom. Pre jedného je 40 km/hod.
veľa, pre iného je 90 km/hod. rýchlosť,
kedy zvládne vozidlo. Keď budeme
všetkých nútiť do pomalej jazdy, tak
okrem upchaných ulíc, v Bratislave dnes
bežný jav - plynulosť cestnej dopravy je
minulosť,
nedosiahneme
ani
bezpečnosť.
Nejedná sa len o sprísňovanie postihov,
ale aj o značenie ciest. Opýtam sa: O
koľko sa znížili nehody chodcov s vozidlami po zavedení prednosti chodcov na
prechodoch? Dovolím si povedať, že sa
zvyšujú. Zvyšujú sa preto, že so zavedením ustanovenia sa neprehodnotili
vyznačené prechody (sú kdekoľvek, často tam, kde po nich nikto nechodí), preto,
že značenie je nedostatočné a aj preto,
že jeden účastník cestnej premávky má
síce prednosť na prechode, ale nie prednosť všade a jeho správanie polícia
nekontroluje tak ako druhého účastníka
- vodiča.
Nie všetci účastníci cestnej premávky sú
piráti, ale opatrenia sa tak prijímajú.
Sprísňujeme, sprísňujeme a sprísňujeme postihy. Koľko ešte máme možností pokiaľ filozoficky povedané celú premávku nezrušíme? Sprísňujeme proti komu a prečo? Postihujme narušiteľov a
neotravujme život poriadnym občanom,
účastníkom cestnej premávky. Polícia
má slúžiť ľudom, pracuje za ich peniaze
z ich daní, nie ich všetkých a v globáli
strašiť a otravovať a sama sa radšej vyhnúť agresívnym alebo sa ich boji?
Kedy sa to napraví a bude sa to zdať ako
zlý sen - Slovensko
Občan policajt

Psychická záťaž a stres
II. ČASŤ
Odolnosť voči záťaži je daná vrodenými vlastnosťami organizmu a
to najmä typom vyššej nervovej činnosti. Existuje biologická danosť v
zmysle slabších a silnejších, teda
odolnejších typov centrálnej nervovej sústavy.
Poznatky, ktoré majú vplyv na vznik
a utváranie odolnosti voči
záťažovým situáciám by sme mohli
zhrnúť do týchto základných bodov:
1. Odolnosť jednotlivca voči záťaži
sa mení vekom.
2. Naopak s vekom sa zvyšujú
skúsenosti, vedomá kontrola,
rozvážnosť a vôľové úsilie.
3. K samotnej odolnosti voči psychickej záťaži veľmi významne
prispievajú životné skúsenosti ako
súhrn poznatkov spolu s úrovňou
myslenia a intelektom jedinca.
4. Najvýraznejším prínosom pre
zvyšovanie odolnosti voči záťaži sú
celkom konkrétne skúsenosti človeka v celkom konkrétnych životných
súvislostiach.
5. V neposlednom rade je dôležité
i to, čo všetko už človek prežil, ale
najmä to, či sa nároky kladené na
neho zvyšovali a či obtiažnosť
prekážok, ktoré bol donútený
prekonať mu umožnila prispôsobiť
sa postupne, tak ako narastali
.Nečakané, frustrujúce situácie
môžu viesť k nevyhovujúcej adaptácii a môžu narastať až do obrazu,
ktorému hovoríme neurotický syndróm.
6. Aktuálny stav organizmu, priaznivé alebo nepriaznivé podmienky v ktorých sa jednotlivec
nachádza alebo žije, okolnosti,
ktoré pôsobia v aktuálnej prítomnosti - choroba, úraz spomaľujú
vytváranie samotnej odolnosti voči
záťaži. Naopak, pochvala, prejav
dôvery túto odolnosť posiľujú.
7. Priaznivé spoločenské vzťahy, vedomie, že na problém nie som sám,
že je niekto spoluzúčastnený, môže
byť veľkým pomocníkom v zvládaní
náročných životných situácií a
dokonca i nebezpečných situácií.
8. Pôsobivým činiteľom odolnosti organizmu je uvedomelé úsilie nevzdať sa, vydržať, zvíťaziť, uzdraviť
sa... a toto býva veľmi často podceňované.
9. Veľmi mnoho závisí na používaní
techník obrany vlastného "JA", ktoré
si človek v priebehu svojej životnej
púte osvojil, aby sa dokázal vyrovnať s rôznymi záťažovými situáciami, ktoré ho stretli a stával sa takto
postupne jedincom s dobrou prispôsobivosťou a vyzretou osobnosťou.
Tieto techniky siahajú až do
skúseností z obdobia detstva, kedy
je jednotlivec ešte sociálne a biologicky slabý a závislý na svojom okolí.
V tomto období sa tieto techniky zakladajú a u každého človeka
vytvárajú rôzne veľký a pestrý vejár,
ktorý v prípade potreby vie ako
použiť.
Pre samotnú komunikáciu a jednanie s ľuďmi, ale i pre porozumenie sebe samému ako jedincovi,
ktorý účinkuje vo vzťahoch so svojím okolím, je naozaj dôležité ako sa
človek naučil reagovať na stresory
vo svojom životnom prostredí, najmä vo svojom pracovnom i súkromnom okolí.
Najdôležitejšie techniky sú odvodené:
- od agresie, alebo
- od úniku.
Agresia:
Je najstaršou a niekedy veľmi účinnou technikou obrany nášho "JA".
Agresia predstavuje celú škálu prejavov od verbálneho, ktorú
spoznáme podľa ironizujúceho za-

farbenia, cez celkom zjavnú agresiu
"tvrdými slovami", ktorá môže viesť
až ku násilníckemu správaniu sa.
Agresia je v každom z nás, ide však
o to, aby sme sa ju naučili veľmi dobre ovládať - regulovať, a najmä ide
o to, aby sme si uvedomili, že existuje agresia ako reakcia - obrana,
odpoveď na provokáciu a zastrašovanie a agresia ako vlastnosťž v tomto prípade sa jedná o správanie jedinca, ktorý sa správa bežne
agresívne napr.- denne.
Druhým základným poznatkom je,
že existuje prenos agresie (napr. z riaditeľa na jeho sekretárku, na jej
manžela, alebo deti, od súrodenca
na iného súrodenca, alebo kamaráta, alebo hračku... ). Existuje len
pôvodca a niekoľko nevinných.
Egocentrickosťž - upútavanie po zornosti
Je najbežnejšou technikou v detstve a pretrváva u väčšiny ľudí až do
dospelosti a to najmä u jednotlivcov
teatrálnych s bohatou mimickou
škálou prejavov a výraznou
gestikuláciou. Ich herecké sklony sa
uplatnia najmä prizrozprávaní príbehov, keď bežným príbehom so života dávajú punc výnimočnosti a zaujímavosti, nevšednosti a lesku.
Neopísateľná túžba blysnúť sa, upútať pozornosť je zjavná, a pre nich
je neodolateľne príťažlivá. Majú
úspech, sú oceňovaní, a tak isto sú
stredobodom pozornosti ako herec
na javisku... takto si znižujú svoje
vnútorné napätie a plašia doliehajúce nepríjemnosti všedného a
bežného dňa.
Identifikácia - stotožnenie sa
Dieťa sa stotožňuje s rodičmi,
neskôr s príťažlivými vzormi z
chlapčenského, alebo dievčenského sveta a týmto je zásadne ovplyvňované...A tak isto sa pracovník
identifikuje - a je žiaduce, aby sa
identifikoval s "firmou", v ktorej
pracuje, a najmä s jej vedením a
filozofiou, to mu umožňuje pracovať
motivovane a nežiť v konflikte. Toto
je identifikácia ktorá je žiaduca a
zdravá.
No identifikácia má i tienisté
stránky: zotrvanie v príliš dlhej závislosti na vychovávateľoch, na riadiacom pracovníkovi, môže viesť k nesamostatnosti a neistote v
rozhodovaní.
Identifikácia napr. so športovým
klubom, alebo s akčnými hrdinami
môže viesť k vyhranenej forme agresie a toto môže v neposlednom
rade viesť ku prejavom krutého
násilníctva.
Kompenzácia - vzájomná náhrada,
vyrovnávanie dvoch javov
Je veľmi častou a pre niektorých
nepostrádateľnou technikou, ktorá
slúži k vyrovnávaniu sa s neúspechom,
alebo
nenaplnením
dôležitých potrieb. V rôznych oblastiach svojho života potrebuje byť
každý človek oceňovaný: ako partner vo vzťahu k opačnému pohlaviu, ako otec, ako pracovník, ktorý vo
svojom povolaní niečo znamená...
Prípadné neúspechy v niektorej zo
životných oblastí, často kompenzujeme - vyrovnávame pokusom o
úspech v inej oblasti. Napríklad pohybovo nenadané dieťa môže nájsť
motiváciu k štúdiu napr. jazykov,
aby malo čím imponovať svojmu
okoliu a takto dosiahlo ocenenie.
Racionalizácia - usporiadanie podľa
zásad rozumu
V detstve sa učíme zdôvodňovať
svoje jednanie podľa zásad platPOKRAČOVANIE NA STRANE 6
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POLICAJNÝ "MIKULÁŠ"
Mesiac december prináša veľa
očakávaní a radosti najmä deťom. Je
pre nich láskavým darčekovým "predskokanom" vytúžených Vianoc. Počas
tohto čarovného obdobia by sme nemali zabúdať ani na prekvapenia v
akejkoľvek podobe, ktoré potešia
malého i veľkého, mladého i starého.
Obzvlášť potešia deti, ktorých zdravotný stav im neumožňuje prežívať tieto

predvianočné chvíle v kruhu svojich
blízkych.
Príjemné chvíle v podobe milých
slov, sladkostí a darčekov darovalo
deťom z oddelenia detskej onkológie
Detskej fakultnej nemocnice v
Košiciach vedenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Spomienky z predchádzajúcich humanitných akcií (MDD a letný tábor

Predvianočný turnaj

"Štvorlístok") organizovaných v
spolupráci s občianskym združením
Spoločnosť detskej onkológie, ale aj
radosť ťažko chorých detí z prežitých
príjemných chvíľ v spoločnosti policajtov z KR PZ v Košiciach nás nenechali
ľahostajnými ani tentokrát. Pod záštitou riaditeľa KR PZ v Košiciach plk.
JUDr. Štefana Jakaboviča sa "na
Mikuláša" uskutočnila ďalšia humanitná akcia. Za aktívnej spolupráce
Slovenského odborového zväzu verejnej správy v KE kraji a riaditeľom obchodného domu Carrefour v Košiciach
boli vyčlenené finančné prostriedky na
zakúpenie darčekov pre malých pacientov.
V rozžiarených očkách detí bola radosť nielen z darčeka. Nebolo podstatné, či v balíčku je sladkosť,
omaľovánka alebo hračka. Dôležitý
pre malých pacientov bol náš záujem
spríjemniť chvíľky v ich živote, záujem
podeliť sa s bolesťou, ktorá je
súčasťou ich mladého života.
Lukáčová

Vysokoškolská príprava policajtov
v podmienkach globalizácie
Dňa 21.10.2004 sa uskutočnil
odborný seminár s rovnomenným
názvom, ktorí organizovali pracovníci
Katedry spoločenskovedných disciplín
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave. Účastníkmi seminára boli
nielen pedagógovia Akadémie PZ,
svojich zástupcov vyslal aj
Kriminalistický a expertízny ústav PZ
SR, sesterská Policejní akademie ČR
v Prahe a vystúpili tu aj odborníci v
oblasti spoločenských vied z
Univerzity Tomáše Bati v Zlíne,
Slovenskej Technickej univerzity v
Bratislave, Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre a Technickej univerzity
vo Zvolene.
Cieľom seminára bola potreba
venovať problematike globalizácie
náležitú pozornosť a snažiť sa
zohľadňovať aktuálne spoločenskopolitické trendy v procese výučby.
Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je významnou podmienkou efektívneho uplatnenia sa absolventov na
trhu práce a rastu profesionality v policajnom zbore.
Zjednotením Európy sa rozšírili

okruhy práce policajtov v praxi o mnohé otázky, s ktorými môžu byť denne
konfrontovaní. Negatívne trendy ako
dehumanizácia, sociálna hrozba, odcudzenie sú priamo alebo nepriamo
spojené s fenoménom globalizácie.
Samozrejme, jednotlivé pracoviská
môžu byť zapojené aj do medzinárodných projektov, ktoré budú využívať
moderné technológie na elimináciu
boja proti akémukoľvek zločinu, či v
domácom prostredí alebo me-

dzinárodnom meradle, alebo
páchanom jednotlivo či organizovane.
Je potrebné prehlbovať také tendencie ako je úzka kooperácia, interdisciplinarita, medziodborové väzby a
hlavne záujem o ľudský faktor.
Pedagógovia Akadémie PZ a
Katedry spoločensko-vedných disciplín si uvedomujú tento fakt.
Konferencia sa stala jednou z
vytvorených možností pomoci pri
príprave absolventov do praxe.

Územná úradovňa Medzinárodnej policajnej asociácie IPA
ÚOÚČ a DM usporiadala 4. decembra 2004 v hale BCT v
Bratislave na Jégeho ulici predvianočný turnaj vo futsale. Turnaj
za účasti družstiev IPA ÚOÚČ a
DM, IPA P PZ, IPA Bratislava III.,
Mestskej polície Bratislava,
ÚZVaJS Bratislava, Stein pivovaru
Bratislava, Bielenisko Pezinok,
ŠK Slovan Bratislava starí páni a
Belasí gavalieri Pezinok bol zárukou, že sa hralo fair-play a príjemný deň bol strávený v kruhu priateľov a známych osobností.
Družstvá boli rozlosované do
skupín A a B. Hralo sa systémom
každý s každým v skupine podľa
pravidiel sálového futsalu, na
ktorých dodržiavanie dohliadala
skupina troch rozhodcov futbalového zväzu Ján Bott,
Alexander Feketevízy a Jozef
Matlák. Boje v základných
skupinách boli kvalitné, zaujímavé a neúprosné. Víťazom
skupiny A sa stalo družstvo IPA P
PZ, na druhom mieste skončilo

Bielenisko Pezinok. Víťazom B.
skupiny sa stalo družstvo ÚZVaJS
, druhé miesto obsadilo družstvo
IPA ÚOÚČ.
Vo finále o pohár IPA ÚOÚČ a
DM sa stretli víťazi z oboch
skupín. Výsledok 3:1 v prospech
"väznice" dal príjemnú bodku za
snažením organizátorov turnaja.
Najlepším strelcom turnaja sa
stal Martin Ferenčík so 7 gólmi,
hráč
víťazného
družstva.
Najlepším hráčom bol nestarnúci
"mladík" Jaroslav Timko z ŠK
Slovan a najlepším brankárom
Tomáš Szabo s družstva IPA P PZ.
Vecné ceny venovali firma
Makro Bratislava, BOF leasing
Bratislava, A-Z Hlohovec, Dolphin
Slovakia a Stein Pivovar. Všetkým
patrí naša vďaka.
Tohtoročná úroveň turnaja
sľubuje, že sa máme na čo tešiť
aj na budúci rok.
Vladimír Šramatý
Sekretár úradovne
IPA ÚOÚČ a DM
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ných v rodine, v škole... Pomocou
racionalizácie človek uniká pred
nepríjemnosťami - napr. trestom,
ale tiež sa chráni pred sebou
samým, pred svojím vnútorným sudcom - vlastným svedomím. Racionalizáciou nepríjemnej situácie (napr.
dopravnej nehody z vlastnej viny) sa
človek dopúšťa "upravovania reality," aby sa vyhol napr, posmechu,
no prosto danú situáciu rozpráva inak ako prebehla, a to tak aby sa ocitol v úlohe, ktorá je pre neho prijateľná.
Projekcia - premietanie
Ide o veľmi častú techniku známu
ako tvrdenie "podľa seba súdim
Teba", čiže predpokladáme u iných
ľudí svoje vlastné názory, postoje,
vlastnosti a najmä motívy (prečo
niečo robíme alebo sa niečomu

bránime) Projekcia je veľmi častou
technikou pravdepodobne preto, že
poznať osobnosť iného človeka je
veľmi, veľmi ťažké, a to i vtedy, keď
s ním žijeme...
Poznáme a rozlišujeme dve formy
projekcie :
a) druhým prisudzujeme správanie,
vlastnosti a motívy, ktoré si u seba
samých pripúšťžame. Napr. "všetci
ľudia pijú- tak isto ako ja", "všetci
chlapi to niekedy skúsia s inou
ženou", "všetci ľudia klamú a
niekedy i podvádzajú";
b) druhým prisudzujeme svoje
negatívne vlastnosti, prípadne
neúspechy, ale u seba samých ich
popierame ."Dnes si ľudia prácu
nevážia" (ale ja áno, a preto to predsa hovorím), "každý sa snaží utrhnúť
čo môže" - ( no, ale mne je takéto
správanie cudzie).
Mgr. Jana Števáková
psychológ KR PZ Bratislava

Prehľad interných predpisov vydaných v októbri a novembri 2004
Rozkazy ministra vnútra SR
37. Rozkaz
ministra
vnútra
Slovenskej republiky o zmene stupňov
utajenia utajovaných skutočností listinného charakteru a utajovaných skutočností nelistinného charakteru spracovaných v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
38. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení špecializovaného tímu
40. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení riešiteľskej
skupiny
41. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení medzirezortnej komisie na riešenie otázok
súvisiacich s otváraním, zrušením a
zmenou charakteru hraničných
priechodov na dočasných vonkajších
hraniciach Európskej únie
42. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení
rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky č.31/2004 o vymenovaní
vedúcich objektov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
43. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení
rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky č.81/2002 Zriadenie centrál-

nej komisie pre posudzovanie žiadostí
o sociálnu návratnú výpomoc zo sociálneho fondu

Nariadenia ministra vnútra SR
Nariadenie ministra vnútra Slovenskej
republiky o zaradení príslušníkov
Policajného zboru do výstrojných
noriem
67. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.62/2003 o
rozsahu pôsobnosti nadriadených vo
veciach služobného pomeru v štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru
(personálna pôsobnosť) v znení
neskorších predpisov
68. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.63/2003 o
rozsahu disciplinárnej právomoci
nadriadených (disciplinárna právomoc) v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č.37/2004
69. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.33/2004 o
vydaní zoznamu utajovaných sku-

točností v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
70. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o ochrane utajovaných skutočností
II. časť - oznámenie riaditeľa úradu
legislatívy a právnych služieb MV SR o
neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č.3062
71. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie ministra vnútra Slovenskej
republiky č.59/2003 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov
Policajného zboru, prikazovaní služby
nad základný čas služby v týždni, v
deň nepretržitého odpočinku v týždni
a vo sviatok a nariaďovaní služobnej
pohotovosti príslušníkom Policajného
zboru v znení neskorších predpisov
72. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému na biometrickú
identifikáciu osoby
73. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č.33/1998 o
poskytovaní naturálnych náležitostí
príslušníkom Policajného zboru v
znení nariadenia Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č.15/2000 II.
časť - oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o strate a
neplatnosti služobných preukazov
74. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti
základných útvarov Policajného zboru
v znení nariadenia ministra vnútra
Slovenskej republiky č.59/2004
75. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o činnosti oddelenia cudzineckej polície Policajného
zboru, oddelenia azylu Policajného
zboru a skupiny pasovej služby odboru
hraničnej a cudzineckej polície úradu
hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru
76. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o zabezpečovaní
a vykonávaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného zboru
II. časť - oznámenie riaditeľa úradu
legislatívy a právnych služieb
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate, neplatnosti a nájdení
pečiatok so štátnym znakom
77. Nariadenie Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky o jednotnom postupe rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pri verejnom obstarávaní
78. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o činnosti
ostreľovačov v Policajnom zbore
79. Nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o plnení opatrení
v čase zachovania bezpečnosti štátu
a úloh po vyrozumení o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky
80. Nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky o zásadách dislokácie, typizácie a systemizácie základných útvarov Policajného zboru

Rozkazy prezidenta PZ
96. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 94/2004 o vydaní zoznamu funkcií, pri výkone
ktorých sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
97. ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 59/2004
o zriadení špecializovaného tímu
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Kvapka pre život
Čas zo svojej náruče nám
všetkým prideľuje stále v rovnakom
tempe, neúprosne a neomylne minúty, hodiny, dni a roky. Každým novým
ránom, vždy znova a znova nám
ponúka šancu žiť. Je len na nás, ako
ho prežijeme. Ak chceme, aby náš
život bol hodnotný, musíme mať život
radi. V každom dni nachádzať niečo
krásne.
Svet skrýva obrovské poklady a
skvosty, ale niet väčšieho pokladu
nad ľudský život, zachránený ľudský
život. Jednou z možností ako
dokázať, že policajtom záleží na
záchrane životov v každom smere je
okrem kvalitného plnenia si služobných úloh a povinností aj čin akým je
dobrovoľné darcovstvo krvi, bez
ktorého by sa často nemohla uskutočniť spomínaná záchrana života.
Darovanie krvi je neoceniteľným prejavom ľudskosti.
Z radov policajtov v rámci
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Košiciach je 294 práve tých,
ktorí svojim činom - darovaním krvi prispeli k záchrane ľudských životov
bez nároku na honorár.
Z uvedeného počtu darcov krvi sú
dvaja darcovia držiteľmi diamantovej
"Jánskeho plakety" (aby ju darca
získal, musí absolvovať 80 odberov
krvi), jedenásti sú držiteľmi zlatej
"Jánskeho plakety"(40 odberov) tridsaťjeden darcov krvi vlastní
striebornú (20 odberov) a tridsaťpäť
bronzovú "Jánskeho plaketu (10
odberov).
Riaditeľ KR PZ v Košiciach plk.

JUDr. Štefan Jakabovič začiatkom decembra ocenil desiatich policajtov držiteľov diamantovej a zlatej
"Jánskeho plakety"- za bezplatné darcovstvo krvi finančnou odmenou. Sú
nimi npor. Peter Kalafut, kpt. JUDr.
Martin Buša, npor. Daniel Talian,
práp. Jozef Pinďár, ppráp. Blažej
Redaj, npor. Peter Lorinc, npráp.
Ľubomír Popadič, mjr. Jaroslav Ščerba, npráp. Ladislav Marcin, a npor.
Mikuláš Kotrady.
"Cením si, že policajti popri svojej
náročnej služobnej činnosti nezabúdajú na svoje základné poslanie "byť
službou občanom"" - povedal vo svojom príhovore plk. JUDr. Jakabovič. V
prípadoch, keď sú občania v
ohrození, potrebujú pomoc, na prvom mieste je ľudský prístup a
humánne cítenie
Slávnostného odovzdávania ocenení sa zúčastnila aj riaditeľka

Slovenského Červeného kríža v
Košiciach MVDr. Lucia Cangárová. Jej
slová v príhovore vyjadrovali spokojnosť s tohoročnými výsledkami
práce a úsilia, ktoré Slovenský Červený kríž vynakladá na to, aby sa
zvýšil záujem občanov o darcovstvo
krvi. Ocenila, že príkladom pre
všetkých občanov sú okrem študentov aj policajti, ktorí často prichádzajú
darovať krv aj so svojimi rodinnými
príslušníkmi. Všetkým darcom patrilo
jej poďakovanie.
Aktivity policajtov v rámci KR PZ v
Košiciach, ktorí chránia životy a
zdravie občanov, sú realizované aj
takýmto spôsobom - vysoko humánnou činnosťou, akou je bezplatné
darovanie krvi, ktoré sa nedá nariadiť
rozkazom.
kpt. Oľga Lukáčová
zást. hovorkyne KR PZ v Košiciach

Prehľad interných predpisov vydaných v októbri a novembri 2004
98. o zriadení špecializovaného tímu
99. o zabezpečení 48. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov
OKOLO SLOVENSKA
100. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 20/2004 o zriadení špecializovaného tímu
101. o zriadení špecializovaného tímu
102. vykonaní náhradných termínov a
opravného termínu previerok telesnej
zdatnosti príslušníkov a príslušníčok
Policajného zboru sekcií a úradov ministerstva vnútra Slovenskej republiky
103. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
21/2004 o zriadení špecializovaného
tímu v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 71/2004
104. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
15/2004 o zriadení špecializovaného
tímu
105. o Športovom dni prezidenta
Policajného zboru
106. o vykonaní previerok streleckej
prípravy policajtov a policajtiek útvarov
ministerstva vnútra Slovenskej republiky
107. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov vyčlenených pre ochranu
objektu
108. eliminácia nepriaznivej trestnej
činnosti súvisiacej s množiacimi sa
vraždami na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
109. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 39/2004,
ktorým sa ustanovujú normatívne
počty automobilovej techniky útvarom
Prezídia Policajného zboru
110. o určení vedúcich objektov obhospodarovaných odbormi boja proti
korupcii úradu boja proti korupcii
Prezídia Policajného zboru
111. ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 73/2003
Ročný plán Prezídia Policajného zboru
na rok 2004 v znení neskorších predpisov
112. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 5/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení
rozkazu prezidenta Policajného zboru

č. 43/2004
113. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 20/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení
rozkazu prezidenta Policajného zboru
č. 100/2004
114. o zriadení špecializovaného tímu
115. zrušení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 4/2004 o zriadení špecializovaného tímu
116. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
38/2004 o ustanovení skúšobnej
komisie na vykonanie záverečnej
vyšetrovateľskej skúšky v znení
rozkazu prezidenta Policajného zboru
č. 65/2004
117. o zrušení špecializovaného tímu
118. ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 8/2004 o
zriadení komisie pre výber policajných
pridelencov a policajných styčných
dôstojníkov
119. o určení vedúceho objektu na
Cimborkovej ulici č. 13 v Košiciach
120. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov
a
príslušníčok
Policajného zboru národnej protidrogovej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite a odboru ochranných služieb Prezídia Policajného
zboru
121. o vykonaní nočných strelieb príslušníkov a príslušníčok Policejného
zboru vybraných útvarov Ministerstva
vnitra Slovenskej republiky
122. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
114/2004 o zriadení špecializovaného tímu
123. o zriadení komisie na riešenie
problematiky diváckeho násilia a
výtržníctva na športových podujatiach
124. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializovaného
tímu v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 89/2004
125. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 70/2003,
ktorým sa zriaďuje komisia prezidenta
Policajného zboru na posudzovanie
žiadostí o prideľovanie rekreačných

poukazov v znení neskorších predpisov
126. o zriadení špecializovaného tímu
127. o zriadení špecializovaného tímu
128. o zmene stupňa utajenia utajovaných skutočností, ktoré súvisia s
blokovaním osôb, vozidiel a vecí na
hraničných priechodoch spracovaných a uložených na útvaroch
Policajného zboru
129. o zriadení komisií na skúšky
odbornej spôsobilosti príslušníkov
obecnej polície
130. o zriadení špecializovaného tímu
131. o plnení opatrení v čase zachovania bezpečnosti štátu a úloh po
vyrozumení o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného
stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
96. o organizačných opatreniach pre
parkovanie, vjazd a výjazd služobných
cestných vozidiel v objekte
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Račianskej ulici č. 45
97. o vykonaní chemickej prípravy
policajtov a policajtiek organizačných
zložiek Prezídia Policajného zboru
98. ktorým sa mení rozkaz prezidenta
Policajného zboru č. 5/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov

Rozkazy prezidenta PZ
17. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 17/2002 o postupe vo veciach vstupu a pobytu cudzincov na území
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
18. ktorým sa dopĺňa nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
6/2002 o parašutistickej činnosti príslušníkov Policajného zboru
19. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 11/2004, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Prezídia Policajného
zboru
20. ktorým sa upravuje postup útvarov Policajného zboru na úseku
strelných zbraní a streliva

Workshop kriminalistických
technikov na tému špeciálne
metódy zaisťovania stôp
Kriminalistický a expertízny ústav
Policajného zboru v rámci svojich aktivít na zlepšenie kriminalisticko-technických činností zorganizoval v
spolupráci so styčným dôstojníkom
SRN a Spolkového kriminálneho
úradu workshop na vybrané
špeciálne metódy zaisťovania stôp.
Podujatie sa konalo v priestoroch
KEÚ PZ na Sklabinskej ulici v
Bratislave. Školenie viedli pracovníci
Tatortgruppe páni Karsten Klenke a
Toralf Kahl. Za Slovenskú stranu sa
workshopu zúčastnili vybraní kriminalistickí technici zo všetkých krajských riaditeľstiev Policajného zboru.
Témy boli orientované hlavne na
oblasť trasológie a daktyloskopie, u
ktorých je potrebná pri práci na mieste činu najväčšia znalosť metód a
zručnosti kriminalistického technika.
Z toho dôvodu sa postupovalo netradičným spôsobom, jednotlivé
metódy vyhľadávania a zaisťovania
stôp si mohli kriminalistickí technici
prakticky vyskúšať. Zameranie jednotlivých cvičení bolo orientované s
ohľadom na potreby kriminalistickotechnickej praxe. Rozsiahle cvičenia
boli zamerané na zviditeľňovanie a
zaisťovanie daktyloskopických stôp z
adhéznych povrchov ako sú lepiace
pásky, kde boli predvedené rozličné
možnosti nedeštruktívneho odlepovania pások a následného zaisťovania stôp z nich. Ďalej boli predvedené
a vyskúšané metódy zaisťovania daktyloskopických stôp z rôznych typov
dokumentov a cenín. Zaujímavou
oblasťou boli motorové vozidlá a
zaisťovanie daktyloskopických stôp v
nepriaznivých poveternostných podmienkach ako napríklad v daždivom
prostredí. Nemenej dôležitou
oblasťou, ktorej sa týkala prezentácia

bariéry v chápaní možností, ktoré existujú v danej oblasti. Dá sa povedať,
že máme rezervy hlavne v systematičnosti práce na mieste činu a
schopnosti kombinovať využitie
metód a prostriedkov pri vyhľadávaní
a zaisťovaní stôp. Súvisí to hlavne s
materiálno-technickou dostupnosťou
a schopnosťou ovládať uvedené
metódy a postupy. Niekedy sa kupujú zbytočne drahé veci, ktoré by sa
možno dali zadovážiť aj lacnejším
spôsobom. V tomto ohľade je potrebné dostatočné finančné krytie a kvalitná príprava a z toho vyplývajúce
znalosti danej problematiky. Hlavný
rozdiel v práci kriminalistických technikov v SRN a u nás je v tom, že v
Spolkovom kriminálnom úrade existuje elitná skupina technikov tzv.
Tatortgruppe, ktorá okrem výjazdovej
činnosti v závažných prípadoch,
vykonáva vzdelávacie aktivity,
skúšanie a vývoj nových metód a
prostriedkov pre prácu na mieste
činu. Taktiež koordinuje metodickú
činnosť a vydávanie predpisov pre
prácu na mieste činu z hľadiska
vyhľadávania a zaisťovania stôp. V
rámci spolkových krajín SRN koordinuje fórum pre zaisťovanie stôp a
všeobecnú prácu na mieste činu. V
medzinárodných aktivitách sa
podieľa na činnostiach v pracovnej
skupine pre miesto činu, v pracovnej
skupine pre daktyloskopické otlačky.
U nás zatiaľ chýba tento koordinujúci
článok, bez ktorého nie je možné
vykonávať systematický rozvoj v
oblasti kriminalisticko-technických
činností. Samozrejme sú rozdiely v
materiálno-technickom vybavení,
ktoré je v SRN na vyššej úrovni. Táto
oblasť by sa dala vhodnou koordináciou a systemizáciou materiálno-

bolo zaisťovanie cudzích daktyloskopických stôp z mŕtvol, čo má
veľký význam napríklad pri násilných
trestných činoch. Zoširoka bola prejednaná problematika krvných stôp
viditeľných i latentných a následné
zviditeľňovanie a zaisťovanie krvných
daktyloskopických a trasologických
stôp. Pre túto oblasť je využiteľná
široká paleta zviditeľňovacích
prostriedkov, s ktorými sa mali
možnosť kriminalistickí technici
oboznámiť a vyskúšať ich. Jednou zo
zaujímavých oblastí, ktorá bola prejednaná boli nerovné povrchy, priamkovo nerozvinuteľné povrchy,
savé povrchy ako betón, omietka a
stavebný materiál. Novinkou v tejto
oblasti je 3D skenovanie stôp. Z
pohľadu budúcnosti sa pre
zviditeľňovanie daktyloskopických
stôp vyvíja za spolupráce BKA zariadenie, ktoré sníma stopy pomocou
špeciálnej termokamery rozlišujúcej
teplotný gradient medzi stopou a jej
okolím.
Workshop ukázal veľa podnetov v
práci pri vyhľadávaní a zaisťovaní
stôp a určite prelomil u účastníkov

technického vybavenia pri adekvátnom finančnom zabezpečení najrýchlejšie vyriešiť. Otázku kompetentnosti kriminalistických technikov
u nás je nutné riešiť komplexne kvalifikovanou prípravou zameranou na
praktický výkon pri zodpovedajúcom
teoretickom zázemí.
Dá sa povedať, že cesta, ktorou
by sme sa mali uberať pri riešení
výkonu kriminalisticko-technických
činností bola už viackrát načrtnutá a
workshop len potvrdil nutnosť sústredenia sa na koordináciu a rozvoj v
uvedenej oblasti. V súčasnosti, keď
kriminalistickí technici existujú len na
okresnej úrovni, bez ich koordinácie,
zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia a kvalitnej
prípravy nie je možné zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu ich činnosti nehovoriac, o potrebe disponovať aj
špeciálnymi prostriedkami, ktoré sú
pre okres nedostupné aj z finančných dôvodov.
pplk. Ing. Ján Schmidt
starší expert odboru
forenznej informatiky a techniky KEÚ PZ
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2. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO TENISOVÉHO TURNAJA

KECHNEC 2004
V dňoch 1. - 2. 10. 2004 sa v obci Kechnec uskutočnil 2. ročník
medzinárodného tenisového turnaja, ktorý zorganizovalo KR PZ v
Košiciach v spolupráci s organizáciou IPA Košice. Na turnaji sa stretlo
80 účastníkov, z toho tridsiati si
zmerali sily v samotnom turnaji. Zo
zahraničných hostí pozvanie na turnaj prijali delegácie z Chorvátska
(IPA Rijeka), Maďarska (IPA
Debrecen a Miskolc), Poľska (IPA
Lodž a Bydgoszcz), Ukrajiny (IPA
Užhorod) a Česka (IPA Ostrava).
Vedúcich jednotlivých delegácií prijal
i riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v

Košiciach plk. JUDr. Štefan
Jakabovič.
Turnaj otvoril vedúci územnej
úradovne IPA Košice JUDr. Ján
Hvižďák, ktorý všetkým prítomným
zaželal pekný športový zážitok. Po rozlosovaní dvojíc sa začali prvé boje
na dvoch kurtoch s umelou trávou.
Pre účastníkov bolo priamo v areáli
športového komplexu zabezpečené
občerstvenie, k dispozícii bola
sauna a perličkové masáže.
Víťazom 2. ročníka tenisového
turnaja sa stal Ferenc Molnár z IPA
Debrecén, na druhom mieste
skončil Marek Siksa (IPA Košice) a

tretie miesto obsadil Lászlo Kovács z
IPA Miskolc. Víťazom štvorhry sa stala dvojica z Maďarska - Molnár Kovács.
Okrem
toho
hlavného,
tenisového turnaja v sále obecného
úradu prebiehali urputné boje za
stolnotenisovými stolmi. V stolnom
tenise vyhral Alexander Punach z
IPA Užhorod, druhý bol Róbert
Tometič z IPA Rijeka a tretí Jacek
Zielinsky z IPA Bydgoszcz.
Slávnostné vyhodnotenie sa
uskutočnilo v priestoroch Obecného
úradu Kechnec a nieslo sa v príjemnej priateľskej atmosfére. Ceny na
turnaji odovzdávali
riaditeľ KR PZ plk.
JUDr. Štefan Jakabovič, zástupca riaditeľa KR PZ plk. Ing.
Július Toriský, vedúci
úradovne IPA Košice
JUDr. Ján Hvižďák a
druhý viceprezident
Slovenskej sekcie
IPA JUDr. Jaroslav
Sedlák.
Za
príjemné
prostredie i vytvorenú atmosféru je
potrebné poďakovať
starostovi obce Kechnec p. Konkolymu, ktorý poskytnutím nádherného
športového komplexu umožnil účastníkom stráviť dva
pekné dni. Samotný
turnaj mal veľmi dobrú športovú a
kultúrnu úroveň.
mjr. Mgr. Jana
Demjanovičová
Tlačový hovorca KR
PZ v Košiciach

NEPREHLIADNITE!
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je možné vyhovieť individuálnym objednávkam. Žiadame vás, aby
ste objednávky na mesačník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vašich
pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Objednávam mesačník Polícia na celý rok 2005

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA MESAČNÍKA POLÍCIA
NA CELÝ ROK
Ročné predplatné 36 Sk.

Názov ZO OZP v SR

Počet výtlačkov...................

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

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

Dňa: ...........................

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

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

Dar deťom
Začiatkom decembra na pôde pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice
v Prešove odovzdal riaditeľ Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v
Prešove plk. JUDr. Ladislav Malik
námestníkovi fakultnej nemocnice
MUDr. Jozefovi Sotákovi a prednostovi Pediatrickej kliniky MUDr. Jánovi
Kovaľovi symbolický šek s vyzbieranou finančnou čiastkou vo výške 36
000,- Sk.
Policajný duchovný, kpt. PaedDr.
Marek Storožka, odovzdal prednostovi pediatrickej kliniky ako darček
prvú Rómsko-slovenskú bibliu.
My - policajti aj občianski zamestnanci Prešovského kraja aj takýmto
spôsobom chceme podporiť činnosť

pod vedením pána učiteľa Piroha,
deťom Materskej školy na
Sládkovičovej ulici v Prešove a pánu
Bernardovi Herstekovi so sólistkou
bývalého súboru Prešovčatá Ivankou
Sovičovou za spestrenie akcie krásnym kultúrnym programom.
Medzi deti zavítal aj policajný
Mikuláš, ktorý im rozdal darčeky so
sladkosťami, ovocím aj hračkami.
Zneli vianočné koledy, básničky aj
ľudové pesničky - reakcie boli fantastické a nám zúčastneným sa navždy
zapísala táto neopakovateľná atmosféra do pamäte.
Ušiam lahodiaci úprimný detský
smiech šíriaci sa po chodbách a
izbách kliniky,alebo pohľad na rozos-

zdravotníckej starostlivosti na tejto
pediatrickej klinike. Všetci sme
dokázali nielen predvianočnou policajnou kvapkou krvi, ale aj touto dobrovoľnou finančnou zbierkou svoju
schopnosť a ochotu byť nápomocní
našim občanom, najmä tým najmenším a najcitlivejším - našim
deťom.
Aj cestou masmédií sa chceme
poďakovať deťom Základnej umeleckej školy v Prešove na sídlisku 3

miate detské tváričky s iskierkami
šťastia v očiach vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Tá nás uistila o
naplnení zmyslu celej tejto akcie a pomohla tak deťom čo i len na chvíľku
zabudnúť na ich chorobu.
Všetkým kolegom, ktorí sa zapojili
do našej zbierky a prejavili tak úctu k
človeku patrí naše ĎAKUJEM!
Kpt. Mgr. Magdaléna Fečová
hovorkyňa KR PZ v Prešove

VTIPOVISKO
Janko píše Mikulášovi list. "Milý
Mikuláš! Pod stromček si prosím
bubon, trúbku a striekaciu pištoľ.
Mám malé vreckové, tak mi mama
bude platiť za to, aby som nebubnoval, sestra za to, aby som netrúbil,
keď sa bude učiť, a náš Rexo za to,
aby som ho nestriekal vodou."
•••
Ide opitý Mikuláš po ceste a zastaví
sa pri lampe a šmátra tam kľúčom.
Okoloidúci policajt mu hovorí:
- Čo to tam robíte?
- Ale pokúšam sa dostať domov ale
nejako to nejde.
- Skúste zazvoniť hore sa ešte svieti.
•••
Policajt sa rozhodne, že si uloví
vianočného kapra. Zobral náradie a
začal sekať dieru do ľadu. Odrazu
príde za ním jeden pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do toho
ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!
•••
Na Vianoce vraví mamička synovi:
- Zapáľ, prosím ťa, vianočný
stromček."
Za chvíľu príde syn za mamou a vraví:
- Aj sviečky?
•••
Keď príde v noci za Tebou veľký chlap
s bielou bradou v červenom kabáte a
bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj,
možno len niekto písal Ježiškovi, že
Ťa chce pod stromček…
•••

Keď príde v
noci
za
Tebou veľký
chlap s bielou
bradou v červenom kabáte a bude
Ťa pchať do vreca,
tak sa neboj, možno
len niekto písal
Ježiškovi, že Ťa chce
pod stromček…
•••
Móricko píše Ježiškovi:
- Milý Ježiško, mám ťa rád a dúfam, že
aj ty mňa. Dones mi na Vianoce motorku.
On mu odpíše:
- Nie, to je drahé.
Móricko mu opäť píše:
- "Mám narodeniny hneď po vianociach dones mi motorku."
On mu odpíše:
- "Nie, to je drahé."
Móricko sa poobzerá po izbe a uvidí
Pannu Máriu.
A píše:
- "Zajal som tvoju matku, výkupné je
motorka."
•••
Ahoj, ako si na tom s časom cez
Vianoce? Lebo súrne potrebujem
zohnať somára do betlehemu.
•••
List Santa Clausovi:
- Milý Santa, na vianoce by som si
hrozne želal sestričku.
Odpoveď prišla obratom:
- Ok, pošli mamičku.
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