
Na seriózny dialóg hľadajúci riešenia treba dvoch partnerov - Odborový zväz polície v SR a ministra  vnútra SR
Vladimíra Palka. Zdá sa však akoby za múrmi tejto budovy snaha a záujem o takýto dialóg chýbali.

Ilustračné foto: archív redakcie

Pred rokom OZP v SR volal
po serióznom a vecnom
dialógu s vedením rezortu.
Počas roku sa udialo veľa…
Ako je to s dialógom dnes, o
tom sa rozprával redaktor
mesačníka Euroreport
Ladislav Skrak s predse-
dom OZP v SR Miroslavom
Litvom. My vám prinášame
neskrátenú verziu ich
rozhovoru.

* Pán Litva, robíme rozhovor
po roku. Myslím, že je vhodné
nadviazať na meritum rozho-
voru, ktorý sme finišovali za-
čiatkom minulého roka. Tým,
že sme vyčítali jednu vec, a to
kvalitu dialógu. Išlo o kvalitu
dialógu so súčasným vedením
ministerstva vnútra. Chcem sa
teda spýtať, či rôzne konflikty,
ktoré medzičasom pribudli a
isté vyostrenie, ale zároveň aj
kryštalizácia postojov viedli, k
tomu, že skutočne možno oča-
kávať seriózny dialóg medzi
odbormi a súčasným vede-
ním. To je jedna otázka. A
druhá otázka, to je otázka
toho, čím ste vy  končili –
istým zadaním, ktoré patrilo
vedeniu ministerstva, aby sa
vynasnažilo dosiahnuť taký
stav, aby odmeňovanie policaj-
tov bolo adekvátne vo vzťahu
napríklad k odmeňovaniu vo-
jakov. Aby sa v tejto oblasti
dosiahli optimálne proporcie.
Myslím si, že všetko to úsilie k
tomu smerovalo, hoci za veľmi
zložitých, rôznych diskusných
a konfliktných parametrov.
Chcem teda poprosiť o vaše
reflexie a o vaše stanoviská v
týchto otázkach.
Čo sa týka toho dialógu, tak by
som povedal, že momentálne je
obdobie, ktoré asi nie je vhodné
pre hodnotenie. Skôr by som
povedal to, že som optimista.

Ak cheš zmeniť svet – začni od seba.AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA
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UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka februárového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

27. januára 2006

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

Redakcia

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU

Čínska ľudová múdrosť

V decembrovom úvod-
níku „Čo sme na ulici
dosiahli“ som konštato-
val,  že sa nám nepoda-
ri lo dosiahnuť aby dis-
kr iminačná novela zá-
kona 328/2002 Z .z.  ne-
bola poslancami NR SR
prijatá ako aj to, že to
neznamená, že sme sa
s týmto stavom diskri -
minácie  pol icaj tov
zmier i l i  a  považujeme
vec za vybavenú. Pod-
mienkou platnosti tak-
to schváleného zákona
je aj schvaľovacia do-
ložka prezidenta repub-
liky. Verím, že aj naše
protestné zhromažde-
nie a následná rýchla
petícia napomohli dôs-
lednému a nadstraníc-
kemu posúdeniu novely
zo  s t rany  pána prez i -
denta  republ iky.  Vý -
s ledkom jeho posúde-
n ia  bolo  rozhodnut ie
vrát iť  predmetnú no -
velu ako diskriminačnú
na opätovné preroko-
vanie NR SR.

Tento  krok vytvára
priestor pre posúdenie
navrhovanej novely pos-
lancami  bez  t laku na
jednotu k lubov,  ktorá
bola vyžadovaná aj vo
väzbe na nasledujúce
schvaľovanie š tátneho
rozpočtu na rok 2006.
Neschválenie novely ne-
bude mať žiadny dopad
na rozpočet roku 2006,
takže takýto dôvod pre
pánov poslancov  od -
padá.

Mysl ím s i ,  že  h laso -
vanie vyjadrí  skutočný
pr ís tup každého pána
poslanca -  bez ohľadu
na s t ranícku pr ís -
lušnosť – k policajtom
a polícii .  A vy policajti
ako vol ič i  zas budete
mať priestor pre vyja-
drenie svojej vďačnosti
za konkrétny prístup.  

Miroslav Litva

Môj názor je, že vedenie, ktoré
chce vytvoriť dobré podmienky
pre zamestnancov, s odbormi

musí komunikovať. A preto
verím v seriózny dialóg aj so
súčasným vedením rezortu, že
musí začať, ak je reálny záuje-
mo to, aby zamestnanci v pod-
mienkach vnútra boli spokojní
so svojimi pracovnými pod-
mienkami. Aby nastalo to, čo
vedenie verejne prezentuje - a
to je otázka stabilizácie zamest-
nancov v rezorte. A keby som
to zúžil, tak stabilizácie zamest-
nancov, resp. policajtov v Po-
licajnom zbore. Takže to je
jedna stránka veci. 
Čo sa týka druhej stránky veci,
zase aj určitej mediálnej  výme-
ny názorov, bolo porovnávanie
odmeňovania u vojakov a poli-

cajtov. V podstate náš dialóg
dospel až do protestnej akcie,
kde sme chceli upozorniť a

upozornili na rozdiely, ktoré tu
medzi policajtmi a vojakmi sú.
Nerozumiem, prečo sa tvrdí
niečo iné. Zo strany vedenia sa
tvrdí, že nie sú rozdiely. Otázkou
je, o ktorých skupinách ľudí sa
budeme baviť. Tá skupina ľudí,
ktorá zaujímala nás, je na tých
spodných rebríčkoch PZ. Najmä
tam tie rozdiely evidentné sú a
sú v neprospech policajtov.
Čiže toto potrebujeme napraviť
a dostať do porovnateľných
medzí. 
Nepovedali sme ani na svojom
protestnom zhromaždení, že to
chceme v priebehu týždňa,
mesiaca či pol roka vyrovnať,
ale chceme, aby sa predložilo

riešenie. Chceme aby to rieše-
nie predstavovalo určitú koncep-
ciu, aby boli prijaté zákonné
normy, ktoré takéto vyrovnanie
umožnia. A sme si samozrejme
vedomí, že spracovať dobrý
zákon je časovo náročné, čiže
už to, že by sme sa do tejto robo-
ty seriózne pustili, by bolo
dobrým prísľubom pre policajtov
do ďalšieho obdobia. Zatiaľ sa
tak nestalo, ale verím, že pahre-
ba chladne, a že nastúpi čas
skutočne racionálneho rozho-
dovania.
* Koncipujeme tento rozhovor
vo chvíli, keď je známe, že pán
prezident bude namietať, teda
že nepodpíše novelu zákona o
sociálnom zabezpečení poli-
cajtov. Chcem sa spýtať na váš
názor - čo možno očakávať
alebo v čom sú predpok-
ladané námietky pána prezi-
denta a aký vidíte ďalší osud
schvaľovacieho procesu?
Pokiaľ som sa mal možnosť
zoznámiť s dôvodmi, pretože
médiami už prebehli tieto
stanoviská, tak je to v dvoch
oblastiach. 

PrPrečítečítajtajte si:e si:
Pohľad predsedu OZP v SR
Miroslava Litvu na vývoj dialógu
s vedením rezortu za uplynulý
rok

ssttrraannaa  11

Prečo prezident republiky
nepodpísal novelu zákona č.
328/2002?

ssttrraannaa

Ako môžete pomôcť aj sami
sebe? Viete už komu poukážete
2% zo svojich daní z príjmu?

ssttrraannaa  22

Úspechy a perspektívy projektu
na pomoc komunitám

ssttrraannaa

Po roku – čo je s dialógom?Po roku – čo je s dialógom?
Nekrátený rozhovor s M. Litvom pre Euroreport

Dialóg medzi odborovým zväzom a

zamestnávateľom uviazol pred rokom * riešenia

problémov nevidno * pomohli protestné akcie?

*treba systémové riešenia * konať treba seriózne 
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Tvoja šanca je v odboroch
Staň sa členom Odborového zväzu polície v SR,

odbory Ti pomôžu. 

OZP v SR
je nezávislým, samostatným, dobrovoľným, slobodným a demokratickým

združením základných organizácií, ktorých členmi sú príslušníci PZ a
občianski pracovníci ministerstva vnútra SR

vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle
zákona o štátnej službe a zastupuje tvoje záujmy v sociálnej oblasti

prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a požiadavky -
odborárov a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR 

vedie kolektívne vyjednávanie na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a
kultúrnych potrieb 

pre zabezpečenie komplexnosti realizácie programu  OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV
SR 

je členom Eurocopu – medzinárodného združenia policajných odborových organizácií 
pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a ich ochrane vystupuje vo vzťahu k

zákonodarným, štátnym a služobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
za teba sa podieľa na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeňovania v podmienkach MV SR
je jediným inštitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených

záujmov a potrieb členov
člen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojná životná úroveň - naše právo

Nič nie je samozrejmé! 
Bez odborov

nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci     nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu

zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného
pomeru · o rozvrhnutí pracovného času   o pružnom pracovnom čase   o rozsahu a podmienkach

práce nadčas · o pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky   o pracovnom poriadku

Ako sa stať členom odborov?

Stačí sa obrátiť na ZO OZ na mieste pracoviska a podať prihlášku. Ak potrebujete informácie, stačí
sa obrátiť na centrálu OZP v SR. 

Tvojím advokátom sú odbory

Odbory poskytujú svojim členom 
ochranu pri porušení ich práv   ochranu pred šikanovaním   bezplatné zastupovanie pred súdom

právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch      podporu v prípade ťažkej finančnej situácie
a sociálnej tiesni   aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov

odborárov a zamestnancov   odborárske vzdelávanie
Ďalšie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava  alebo na intranetovej stránke pod našou hlavičkou

e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

Len spoločne sme silní!

2%
2%

Darujte OZP v SR 2%
zo svojej dane

Pomôžete sebe
Vážení čitatelia,

Je tu čas, kedy môžete rozhodnúť o tom komu
pomôžete darovaním sumy 2 % zaplatenej dane z
svojich príjmov zo závislej činnosti za uplynulý
rok. 
Podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžete svoj-
mu miestne príslušnému správcovi dane v prí-
pade ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčto-
vanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti  odvádzaných za rok 2005 odovzdať vyhláse-
nie, v ktorom uvediete že suma do výšky 2%
zaplatenej dane sa má poukázať vami určenej
právnickej osobe, ktorou je aj Odborový zväz polí-
cie v SR.

Prečo práve OZP v SR?

OZP v SR použije darované finančné prostriedky
na pomoc v oblasti sociálnych istôt príslušníkov
PZ a zamestnancov MV SR.
Túto možnosť naozaj máte – využijete ju, ak daru-
jete svoje 2% Odborovému zväzu polície v SR. 
Odborový zväz polície v SR ako nezisková,
samostatná, dobrovoľná, nezávislá organizácia
zastupuje záujmy a oprávnené práva svojich člen-
ov, ale rovnako aj ostatných zamestnancov minis-
terstva vnútra SR. 

Odborový zväz v SR je uvedený na zozname prijí-
mateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2%
zaplatenej dane poukázať a ktorý vydáva
Notárska komora Slovenskej republiky do 15.
januára každého roka, v ktorom možno prijí-
mateľovi túto sumu poukázať.

V prípade záujmu tlačivo na poukázanie sumy do
výšky 2% zo svojich daní zo závislej činnosti za rok
2005 nájdete aj na webových stránkach OZP v SR:
www.ozpsr.sk

a túto sumu poukázať na číslo účtu:
8129503/1200

Ďakujeme
Odborový zväz polície v SR

mu spoločnosť preukazuje, že si je
vedomá náročnosti tejto práce, jej
významu. Na jednej strane enormné
nároky a na druhej ako protiváha –
čo? Chceme aby policajti boli temer
superľudia, tak to aspoň z článku
pani Viktoryovej vyplýva, čo im ale
ponúkame? Ako ich motivujeme –
aby sa stali policajtmi, aby nimi
ostali? 
Na druhej strane, a nechcem sa
autorky nijako dotknúť, privítala by
som, keby sa objavil rovnako odborný
článok venovaný problematike etiky
nie radových policajtov, ale ich nad-
riadených. Aké kritériá by mali oni
spĺňať? Téma "Memento profesionál-
na etika!" by totiž nemala vynechať
kontext – a nadriadení či podmienky
práce súčasťou kontextu podľa mňa
sú. A nie nepodstatnou súčasťou.
Zaujímavé by bolo vedieť, ako článok
vnímajú tí, o ktorých je – teda vy, poli-
cajti. Verím, že niektorí z vás, ktorí si
ho prečítajú – a za prečítanie stojí -
sa s čitateľmi Polície o svoj názor
podelia.

Vanda Začková

nadriadeného až po toho najhlavne-
jšieho by mali – alebo ak sa inšpiru-
jem autorkou - musia spĺňať rovnaké,
dokonca by mali spĺňať ešte nároč-
nejšie kritéria. Nadriadený má byť
vzorom podriadenému. Alebo je to
nepodstatný detail? 
Do akej miery autorka pozná prax
neviem, ale v článku úplne podľa
mňa zabudla aj na fakt, že ak chcem
mať takých policajtov, ktorí by zod-
povedali a napĺňali ňou uvádzané
kritériá, musím pre to aj niečo urobiť.
Musím im poskytnúť  primerané pra-
covné podmienky a musia denne
vedieť a cítiť, že v spoločnosti majú
spomínané "jedinenčné postavenie".
Jednoducho spoločnosť musí nájsť
spôsob ako ich prácu oceniť. Ich práca
by im mala zabezpečovať aj primerané
životné podmienky, sociálne zabez-
pečenie. Aby aj ich rodiny vedeli, že ich
prácu si spoločnosť (a ako) cení.
Skutočne som presvedčená, že dnes
len veľmi, veľmi ťažko nájdeme nieko-
ho, kto by spĺňajúc do bodky kritériá
uvádzané autorkou  takúto náročnú
prácu robil v súčasných pod-
mienkach a bol spokojný s tým ako

ločnosti jedinenčné postavenie, ktoré
ale na nich má vysoké nároky, k
plneniu ktorých sa zaviazali aj
zložením prísahy. Nesú zodpoved-
nosť tak voči ostatným policajtom
ako aj voči verejnosti. Veď aj čo i len
jeden prípad nekompetentnosti,
korupcie či brutality vrhá tieň na celú
políciu a neguje roky usilovnej práce
čestných policajtov."
Otázka z nadpisu mi prišla na um pri
čítaní článku. Prepadol ma pocit, že
autorka píše o ideálnej situácii, ideál-
nom policajtovi, akosi opomenula, že
aj policajti sú ľudia. Neopisuje člove-
ka policajta, ale policajta superčlove-
ka, hrdinu... Snaha dosahovať ideál,
približovať sa mu maximálne ako sa
dá, ale s právom na pochybenie,
omyl – áno, to si viem predstaviť. Ani
ako občan, ani ako obyčajný človek si
netrúfam chcieť viac. Ale aj keby som
hneď chcela a trvala na tom, aby poli-
cajti skutočne do písmena spĺňali
kritériá uvádzané autorkou – predsa
len, ešte niečo mi v jej úvahách
chýba. Chýba mi napríklad čo i len
zmienka o tom, že nielen policajti, ale
aj ich nadriadení – a to od priameho

hodnoty policajného povolania, ako
je česť, statočnosť, objektivita, nad-
straníckosť, rozhodnosť, tolerancia,
trpezlivosť, nepodplatiteľnosť a
schopnosť kooperácie. Mal by byť
vzorom pre iných, zachovávať reputá-
ciu polície ako celku. Kultúra a korek-
tnosť konania by mali byť samozrej-
mosťou.". Ako občan nemôžem
nesúhlasiť. Jej tvrdenie, že
vyšetrovateľ "musí sa vyznačovať
predovšetkým pevným charakterom,
ktorého základ tvoria sformované
mravné vlastnosti v duchu základ-
ných etických princípopv." je tiež
úplne v poriadku. Áno, policajt musí
spĺňať veľmi vysoké nároky, ktoré
naň kladie spoločnosť i občania. V
jeho rukách je často osud ľudí, nielen
páchateľov, podozrivých, ale jeho
práca i spôsob akým ju vykonáva
vplývajú určitým spôsobom aj na
obete trestných činov. 
Ak autorka v článku hovorí o tom, že
od policajtov sa očakáva, že budú
lepší než ostatní a že toto očaká-
vanie vytvára na nich silný tlak,
musím jej dať za pravdu.
"Príslušníci polície majú v spo-

Príspevok vo štrvrtom čísle minu-
loročného ročníka časopisu
Policajná teória a prax autorky Jany
Viktoryovej Memento profesionál-
na etika! sa venuje etike v poli-
cajnej profesii, konkrétne v práci
vyšetrovateľov. "Uvádza zdôvodne-
nia potreby presadzovať myšlienky
a zásady etiky v každodennej čin-
nosti príslušníkov polície. Autorka v
svojom príspevku neoslovuje svoji-
mi myšlienkami len vyšetrovateľov,
ale je adresovaný všetkým prís-
lušníkom polície, ktorí prichádzajú
do styku s občanmi a podieľajú sa
na presadzovaní zákona a
spravodlivosti. Pozornosť je veno-
vaná aj novým pojmom v tejto
oblasti, ako kultúra čestnosti a
etický aspekt vyšetrovania."
Autorka kladie dôraz na to, čo všetko
– aké kritériá profesijné a ďalšie by
policajt, osobitne vyšetrovateľ mal či
dokonca musí spĺňať. Je celkom
pochopiteľné, že tieto nároky sú
vysoké, dokonca veľmi vysoké.
Autorka okrem iného tvrdí, že
"vyšetrovateľ vo svojej každodennej
práci by sa mal opierať o tradičné

M á  b y ť  p o l i c a j t  s u p e r č l o v e k ?

work2.qxd  24. 1. 2006  14:57  Page 2



JJAANNUUÁÁRR  22000066 33

sobom, že ja som nadriadený,
ja nesiem zodpovednosť za to,
koho dám do funkcie. Ale s
týmto sa po-týkam od
nepamäti, že každý veľký nadri-
adený sa bije v prsia, keď
rozhoduje a hovorí o svojej
zodpovednosti. Ešte u žiadne-
ho som tú zodpovednosť
nepocítil v praxi.
* Poprosím na záver o jednu,
nazval by som to svedeckú
odpoveď. Blížia sa parlament-
né voľby. Je oblasť polície
apolitická, v tom, nazval by
som to, meritórnom slova
zmysle?
Ja si myslím, že áno, že o
tomto nie je potrebné pochybo-
vať. Čo sa týka nás ako
odborového zväzu, my sme
komunikovali so všetkými
skupinami poslancov. Sú,
samozrejme, skupiny, ktoré nás
odmietajú apriori, pretože majú
svoju koaličnú dohodu a idú
podľa nej a záujmy ako naše
ich nezaujímali. Ale komuniko-
vali sme aj s týmito. A
samozrejme aj komunikovať
naďalej budeme. Čiže my si
svoju apolitičnosť dodržíme. Čo
sa týka rozhodovania konkrét-
nych osôb, koho budú voliť, tak
do toho vstupovať nemôže
nikto. Právo slobodne voliťasi
nikto nemal odobraté, okrem
tých, ktorí sú vo výkone trestu a
myslím si, že byť príslušníkom
policajného zboru sa nerovná
byť vo výkone trestu. Vo
voľbách sa policajti budú
rozhodovať podľa toho, čo budú
cítiť. A ak budú cítiť, že je o
nich postarané, tak si myslím,
že sa budú rozhodovať v
prospech toho kto im pomohol.
Ak budú cítiť pocit krivdy, tak
budú hľadať iné riešenia.
* Teda nanovo pripomínate
povinnosť seriózne konať v
riadiacej práci?!
Áno, upozorňujem na to a bol
by som rád, keby aj ten čas,
ktorý do volieb zostáva, vede-
nie  využilo v prospech pracov-
níkov tohto rezortu.
* A ak chceme dobre poradiť,
rozvíjať dialóg. V každom prí-
pade dialóg. 
Myslím, že áno, že odbory nie je
možné nahradiť skupinou
poradcov, a najmä ešte ak tí
poradcovia sami majú nedosta-
tok životných skúseností. A nie
je možné ich nahradiť ani
skupinou vysokých nadri-
adených, ktorí sú priamymi
podriadenými, pretože tu sme
sami v doterajšej minulosti
vytvorili také podmienky, že tí
funkcionári dnes svoj názor
nepovedia, pretože ak by bol v
rozpore s názorom vrchnosti,
tak by asi pocítili dôsledky.
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pristupovať k ľuďom (možno
povedať za rovnakých situácií)
podľa určitých indviduálnych
ďalších kritérií. My v tom
vidíme subjektivizmus a vidíme
v tom priestor pre klienteliz-
mus v podmienkach rezortu .
* Chcem sa výslovne spýtať –
ide o vnútrorezortný predpis,
to znamená, že sám rezort
usta-novil, za akých pomerov
sa bude správať, alebo je to
dané zákonom?
Éčko je v zákone ako hrubá
definícia. Čo sa týka pod-
mienok, v
zákone bolo
ustanovené aj
to, že minis-
terstvo vnútra
vydá vše-
obecne záväz-
ný predpis, kde
definuje, čo je
to vlastne to
éčko. Ale nes-
talo sa tak a
v novele zá-
kona o štát-
nej službe po-
licajtov, ktorá bola schválená
teraz na decembrovej schôdzi v
parlamente, bol práve paragraf
192, ods. 5 vypustený, čím sa
vytvoril ešte väčší priestor pre
subjektivizmus, než tu bol
zákonom sta-novený doteraz.
* Teda nanovo pripomíname
to, čo sme zdôrazňovali zači-
atkom minulého roka. Lebo na
tento problém sme výslovne
upozorňovali. 
Pprejdime k medzinárodným
presahom. Mám na mysli tre-
bárs pobyt pána Kiefera a fun-
govanie Eurocopu. Práve pobyt,
prítomnosť pána Kiefera
smerovala k tomu, že výslovne
požadoval, dohodol serióznu
komunikáciu medzi pánom min-
istrom a od-borármi, odbormi. 
* Možno očakávať, že takýto
jav nastane, alebo očakávate
predsa len nejaké licitatívne
prístupy?
Už som to povedal na začiatku,
že ja som v tomto smere večný
optimista a otázka komuniká-
cie s odbormi je otázkou ser-
iózneho prístupu k zamestnan-
com. Tak-že toto sú argumenty v
prospech toho, že ten dialóg
bude. 
Na druhej strane - my sme preň
urobili všetko hneď po rokovaní
s pánom Kieferom a  nasledu-
júci týždeň sme poslali písomnú
požiadavku na stretnutie. Zatiaľ
druhá strana nereagovala. No
ale verím, že tá reakcia príde.
* Opýtam sa na vyslovene
odborársku otázku – v rámci
nášho posledného rozhovoru
som sa vás výslovne pýtal na
otázku nutnosti, vhodnosti
štraj-ku ako protestnej aktivi-
ty. Zdôraznili ste mi, že polica-
jti to majú vyslovene
zakázané. Avšak protestné

Prvá je príliš rýchla účinnosť
tohto zákona a s tým sa dá
len stotožniť. Pretože ak bolo
spojené druhé a tretie čítanie
vlastne na decembrovej
schôdzi a účinnosť  má byť od
januára, je to zákon, ktorý
neumožňuje policajtom, ktorí
sú týmto zákonom dotknutí, sa
slobodne rozhodnúť, či v PZ
zostanú, alebo za týchto pod-
mienok odídu. A forma stabi-
lizácie tým, že neumožním poli-
cajtovi sa rozhodnúť, tak to si
myslím, že nie je vhodná forma
v dnešnej dobe. 
Čo sa týka tej druhej námietky,
tou je splnenie podmienky 50
rokov veku. Je to námietka, s
ktorou sme vlastne aj my
praco-vali. Myslím si, že pánovi
prezidentovi je možné len
poďakovať, pretože vytvoril
priestor pre to, aby zákon bol
opätovne posudzovaný v parla-
mente a aby bolo zohľad-nené
aj to, na čo sme sa snažili pri
našej prvej protestnej akcii
poukázať, a to je ten rozdielny
prístup k policajtom a
vojakom. A týmto zákonom sa
vlastne ešte zvýraznil.
* Chcem sa spýtať také
notorické otázky, a to je otáz-
ka toho, či trebárs pretrváva
tendencia odchádzania, alebo
neformulovaných argumentov
ako dôvodov pre vyraďovanie z
policajného zboru? Lebo ide o
dôležité aspekty pracovno-
právnych vzťahov.
Samozrejme, dajme zatiaľ
bokom váš kon-krétny prípad
...
Dobre, ja by som povedal, že by
ani nebolo vhodné sa tým
zaoberať. Otázka jednej osoby
nikdy nič z hľadiska podstaty
neznamená. Ide o systém. V
podstate, tak ako ste tú otázku
položili, nie je možné dosť
dobre rozlíšiť – ide vám o poli-
cajtov, ktorí odchádzajú na
vlastnú žiadosť, alebo vám ide
o tých, ktorí boli „odídení“?
* Ktorí sú sankcionovaní, teda
ktorí museli odísť, a ktorým
trebárs ani len nebolo pove-
dané, že z akých dôvodov.
Tam ide práve o to konflik-
tatívne éčko ...
Nedá sa povedať, že im nebolo
povedané z akých dôvodov.
Bolo im povedané z akých
dôvodov - v prípade toho éčka.
Otázne je ale skôr niečo iné. Že
je to predmetom  subjektívne-
ho rozhodo-vania a dá sa
povedať, že tu neplatí vôbec
zásada jednotného metra. 
To, čo odbory namietali a na-
mietajú dlhú dobu, je otázka
spracovania podmienok, aby
bolo jasne definované, čo je to
zvlášť hrubé porušenie slu-
žobných povinností alebo
služobnej prísahy. 
Dá sa povedať, že na jednej
strane nie je dobré, aby sa dalo

aktivity nastali. Zrej-me sa
tak dialo na základe kolek-
tívnej vôle odborárov. Chcem
sa vás spýtať na tento aspekt
věci…
To treba veľmi prísne rozlišo-
vať. Štrajk je vlastne pre-
rušením práce. Čo sa týka
našich protestných aktivít, tak
prebehli vyslovene vo voľnom
čase policajtov, ktorí sú prís-
lušníkmi odborového zväzu,
respektíve policajtov. Takže sa
nejedná v žiadnom prípade o
štrajk. Bolo to samozrejme

kolektívne rozhodnutie, rozhod-
la Rada pred-sedov, ktorá bola
nespokojná s výsledkami
našich doterajších rokovaní s
pánom ministrom v oblasti
zákona o sociálnom za-
bezpečení policajtov. To bola tá
prioritná téma, a samozrejme
nespokojnosť bola aj v oblasti
zákona o štátnej službe polica-
jtov.
* Predsa sa vrátim k osobné-
mu pocitu – mal som možnosť
doslova v priamom prenose
reflektovať váš rozhovor s
pánom B. Ažaltovičom. Nejde
o konkrétne osoby, ako skôr
o celkové vyznenie. Vedenie
mi-nisterstva spravilo maxi-
mum pre to, aby sa i sté dis-
pozície odborov napĺňali – z
hľadiska odmeňovania. Ale
dialo sa tak na váš osobný
úkor. Jedno-ducho, na báze
istého osobného ataku. Nie je
to istým paradoxom riadiacej
práce?
Aj z tohto aspektu vyplýva, že
naša protestná akcia mala aj
svoje pozitíva, čiže došlo k
plošnému zvýšeniu osobitného
príplatku, ktoré nebolo pláno-
vané pre policajtov. To, čo sa
týka tých druhých dopadov, tak
je tu prisľúbený nárast platov o
13, 2 %. Ja verím, že po roz-
písaní rozpočtu budeme mať
možnosť hovoriť o tom, koľko
je to definitívne. A potom
povieme, kde sme od tejto
cifry, či nahor, či nadol, alebo
presne na nej. A potom aj
povieme, že či je táto cifra
zvýšenia pokrytá z reálnych na
to určených zdrojov, alebo
nejakým iným spôsobom.
* Koho povinnosťou je vecne
informovať o platových úpra-
vách – odborárov, alebo za-

mestnávateľa?
Tak, samozrejme že zamestná-
vateľa. Myslím si, že by to malo
byť aj predmetom spoločných
rokovaní, aby sa strategické
rozhodnutia prijímali min-
imálne po predchádzajúcom
prerokovaní s odborovým zvä-
zom. To sa minimálne v tomto
prípade neudialo a je dosť
ťažko k tomu povedať niečo
iné dnes. Poviem jednu vec a
to bude ako za všetky. Pokiaľ
by k tomu nárastu o 13, 2 % v
plate policajtov,… 

*... na hlavu,
lebo zrejme
malo by ísť o
g l o b á l n e
zvyšovanie ...
... tak, pokiaľ
by k tomu
došlo, tak by
som bol osob-
ne potešený,
ja som to
povedal aj v
tých rozhovo-
roch. To, čo
ma viedlo k

určitým pochybnostiam, boli
práve moje poznatky z pred-
loženého návrhu štátneho
rozpočtu, pretože 14. októbra
vláda predložila návrh štátneho
rozpočtu do parlamentu a
vychádzal som z týchto infor-
mácií a vychádzal som
samozrejme aj z informácií
odborných útvarov. Takže som
vedel, o čom hovorím. Ale
opat-renia, ktoré vedenie prija-
lo v období po, sa dajú z
určitého hľadiska hodnotiť poz-
itívne.
*    Jednou otázkou je otázka
vášho osobného napádania a
druhou je otázka či infor-
moval, alebo dezinformoval.
Samoz-rejme, spochybňovali
ste nerovnosti, ktoré poten-
ciálne vznikajú alebo môžu
vznikať. To je moje stanovisko
k danej veci. Ale chcem
poprosiť o vašu reflexiu.
Samozrejme, my smeupozorňo-
vali na nízke platy na spodných
priečkach rebríčka policajtov, a
ako príklad sme si zobrali  nás-
tupné platy policajtov, porov-
nali sme ich s nástupnými
platmi vojakov. Neporovnávali
sme vzdelanie, to že vojakovi
stačí, aby mal výučný list, a
policajt musí mať maturitu.
Napriek tomu tieto pomery
vychádzajú jednoznačne v
neprospech policajtov. 
No a potom je tu to, čo by se-
riózny dialóg predstavoval
ďalej, že teda poďme konštruk-
tívne debatovať, ako sa bude
ten platový vývoj u policajtov
vyvíjať v ďalších obdobiach po
nástupe, akú majú vlastne per-
spektívu kariérneho rastu, aké
sú podmienky pre zaraďovanie
do ďalších funkcií až po  riadi-
ace. Lebo dá sa aj takým spô-

Po roku – čo je s dialógom?

Protestné akcie priniesli pozitíva – zvýšenie 

osobitného príplatku policajtov nebolo 

pôvodne pre nich plánované * policajti majú 

tiež právo na vyjadrenie protestu – tak ako 

ostatní občania  * aj zahraničie vie o našich 

problémoch a očakáva riešenie  * 

konštruktívny dialóg treba obnoviť * 
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Policajti podľa Palka: VVáš názoráš názor

Nezatvárať oči opred problémami
Dúfame, že tento názor na postoj niektorých našich kole-
gov nie je pre nich príliš tvrdý, resp. hrubý, ale je načase
pozrieť sa na svet otvorenými očami a nezatvárať oči pre
problémami v nádeji, že ich niekto vyrieši za nás.
V druhej časti tohto príspevku, nechceme nikoho
znevažovať, či vytvárať dojem, že nevieme oceniť úspech,
ale chceli by sme sa autora príspevku opýtať, koho myslel
tou vybranou skupinou, či skupinami, ktorým bol osobitný
príplatok zvýšený až po 2.300,- Sk? Pri neznalosti problé-
mu sa natíska pochybnosť, či úspech, teda plošné zvýše-
nie osobitného príplatku o 350,- Sk, nie je len nejakým
kompromisom na ukľudnenie situácie a upratanie problé-
mu, ako sa hovorí, pod koberec. Ak niekto pochybuje, či
spomínaných 350,- Sk je úspechom, pri novoročnom
nadeľovaní darčekov v podobe zvyšovania cien energií,
domnievame sa že áno. Je to konkrétny výsledok, konkrét-
nej činnosti. Či nemohol byť vyšší? Možno áno a možno je
to len začiatok, teda prvý ústupok nášho  „partnera” v

V mesačníku Polícia z decembra 2005 bol uverej-
nený článok, ktorého autorom bol predseda OZP v SR
p. Miroslav Litva. Autor príspevku hodnotí protestné
zhromaždenia príslušníkov PZ, v mesiacoch október a
december 2005 ako aj to, čo tieto prejavy zmýšľania
zúčastnených priniesli pre nás, pre policajtov. 
Týmto príspevkom, by sme aj my chceli zareagovať na
danú problematiku z pohľadu akýmto vidíme my,
radoví odborári. 
Súhlasíme s myšlienkou autora, že kto tieto aktivity hod-
notí ako fiasko, ten zabúda, že je to vlastne jeho fiasko.
K tomuto súhlasu nás vedie správanie sa našich kole-
gov, ktorí akoby dodnes nepochopili, že Odborový zväz je
kolektívna organizácia a nie skupinka nadšencov, ktorí
sa budú obetovať preto, aby oni – členovia ZO OZP,
ktorých členstvo začína aj končí zaplatením členského a
zúčastnením sa nejakej akcie či zájazdu, získali pre seba
výhody.
Myslíme si, že je na čase uviesť veci na pravú mieru. Kto
to ešte nepochopil, vedenie OZP je orgán, ktorý môže
protestné zhromaždenie zorganizovať, ale je vecou nás
všetkých, aby sme sa aspoň svojou účasťou na takejto
akcii prejavili a tak ukázali, že daný problém sa týka aj
nás, že je to o nás a pre nás. Ak si niekto myslí, že sa
môže donekonečna schovávať za chrbtom iného a tak
pre seba aj niečo vyťažiť mýli sa. Pretože svojím strachom
prejaviť sa, podkopáva dôveryhodnosť takéhoto prejavu
tých ostatných, ktorým nie je jedno, že za to, čo robia sa
cítia nedocenení a podhodnotení.
„ Len spoločne sme silní! Tvoja šanca je v odboroch.
Staň sa členom odborov, odbory Ti  pomôžu. ” 
Tieto výzvy sú sloganom upútavky uverejňovanej v
mesačníku Polícia na členstvo v OZP. Dovoľte nám, aby
sme Vám vysvetlili, že odbory tvoríme my všetci, teda
členovia. Už v tomto slogane sa skrýva myšlienka kolek-
tívu, ktorému je jasné, že problémy sa lepšie riešia
spoločnými silami ako individuálne. Nechceme aby
vznikol dojem, že rozdávame rozumy, ale aj história, aj
keď je to možno len povesť, nás učí, že práve jednota,
jednotná sila, má tú moc niečo zmeniť. Dovoľte nám prík-
lad: Svätoplukove prúty – jeden zlomíš ľahko, ale skús
zlomiť tri naraz!, alebo výzva z nedávnej minulosti: V
jednote je sila!, či : Rozdeľuj a panuj!

Sýty hladnému neverí ...
alebo „ Čo sme na ulici dosiahli ” 

Čitatelia k protestným zhromaždeniam * Čie bolo fiasko a čí úspech?
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nejakou svojou brilantnou "myš-
lienkou" neprekvapil verejnosť.
Stále viac odhaľuje svoju pod-
statu, ktorá vo mne vyvoláva
obraz nenávisti, zloby, podceňo-
vania a necitlivosti voči iným a
súčasne vlastnej výnimočnosti.
Ak mu chýbajú argumenty a
vecne sa nemá čoho chytiť, tak
vytiahne strašiaka "komunistic-
kých štruktúr". Dobrým prík-
ladom je Palkovo tvrdenie, že

policajné odbory sú v podstate
tajnou komunistickou bunkou,
čakajúcou na svoj čas, aby opäť
zvrátili politický vývoj na Sloven-
sku. Palkovou rétorikou - intri-
gáni, pučisti. Na toto treba mať
dobrý žalúdok. Pri predstave, že
9 tisíc členov policajných odbo-
rov, čo je značné percento z cel-
kom vyšše 20 tisíc policajtov,
vytvára tajnú komunistickú
štruktúru, ktorá má mocensky
zmeniť štátny režim, začínam
mať vážne obavy o náš štát. Nie
preto, že by som veril týmto hlú-

postiam, ale preto, že to povedal
minister vnútra. 
Opäť musím konštatovať, že týmto
vyhlásením vyslovil verejnú
nedôveru skoro polovici policajtov
na Slovensku. Ako vyšetrovateľ
som vyšetroval aj prípady s
páchateľmi trpiacimi perze-
kučným syndrómom. Palko ním
netrpí, ale iba racionálne a
matematicky komunizmom, alibiz-
mom a intrigánstvom straší ob-

čanov. Na mieste je otázka, či
vôbec v polícii existujú policajti
podľa Palkových predstáv, keďže
členovia policajných odborov sú
zakuklení komunisti a policajní
funkcionári sú alibisti. 
Policajti vyslovili veľkú nespoko-
jnosť a verejnú kritiku aj neprimer-
anému finančnému ohodnoteniu
a odmeňovaniu osobného porad-
cu ministra Borisa Ažaltoviča. Až
desaťnásobne vyššie odmeny
"najbližším vyvoleným", bezočivo
oberajú ostatných občianskych
pracovníkov polície a ministerstva

o tento druh finančnej motivácie.
Za rok 2004 sa "našli" peniaze
na odmeny občianskym pracov-
níkom až ku koncu roka a to i po
mojej tvrdej kritike priamo u
Palka. Pritom sa tento fond
vytvára percentuálnym odvodom
z platu každého občianskeho
pracovníka. 
Ako sa u nás manipuluje s verej-
nou mienkou nám ukázal
rozhovor na TA3 s H. Kieferom.
Všetky médiá opakovali Palkovu
pesničku o jednom transparente,
ktorý upozorňoval na hrozbu
korupcie policajtov mafiou, ak
nebudú dobre finančne ohod-
notení. Až tento odborársky
predák nám i redaktorom musel
povedať jednoduchú pravdu, že
je to varovanie našej vláde a
konkrétne Palkovi a nie podsú-
vanie amorálneho správania sa
policajtov. Nesprávnu interpretá-
ciu priznal aj samotný Palko. 
Povedané športovou terminoló-
giou: donekonečna nemožno
meniť hráčov, je načase vymeniť
trénera. 

JUDr. Jozef ŠÁTEK

dialógu. Tie úvodzovky neznamenajú pochybnosť či
iróniu, len nevieme ako nazvať niekoho, kto by mal byť na
tej istej strane ako my, koho by mali trápiť ak aj nie tie
isté problémy ako nás, ale mal by o nich aspoň vedieť,
ale  nie  sprostredkovane, cez  niekoho „kto je sýty”, ale
od tých, ktorých sa bytostne dotýkajú.
Veríme, že v ďalšom vydaní mesačníka Polícia sa naše
rozpaky a pochybností rozplynú a dočkáme sa nejakých
reakcií na náš príspevok (pravda, ak bude vôbec uverej-
nený a v takejto podobe) a to či už kladných a súhlas-
ných alebo záporných. Taktiež veríme, že sa naše úsilie o
zmenu neskončilo a v tejto súvislosti malý postreh :
Rozpočet na daný rok sa schvaľuje v roku pred ním.
Prečo Kolektívna zmluva sa schvaľuje až v predmetnom
roku a prečo až v jarných mesiacoch?
S pozdravom,

Výbor ZO OZP Veľký Krtíš  

Citáty z rozhovoru Palka pre SME
uverejnený dňa 29.10.2005: "Ale
jasne som im dal najavo, že to,
ako sa niektorí správali, je
porušením etického kódexu poli-
cajta, že ide o politizáciu
Policajného zboru, čo tu nebolo
od roku 1989 a že to v žiadnom
prípade nepripustím. Keby sa
také niečo opakovalo, policajti by
boli prepustení."
"... ale keď to hovorí demonštru-
júci policajný odborár, tak to vyz-
erá ako vydieranie - zaplaťte nás,
lebo budeme spolupracovať s
mafiou. To je neprijateľné.
Rešpektujem, že policajti, nema-
jú skúsenosť s takýmto zhro-
maždením, preto som v zásade
tolerantný, ale keby sa to malo
zopakovať, takí policajti budú
prepustení."
Citát Palka z tlačovej konferencie
dňa 2.11.2005 uverejnený v
SME 3.11.2005: "...minister nik-
dy nemal v úmysle stíhať policaj-
tov pre účasť na demonštráciách
a ani to v budúcnosti nezamýšľa". 
Predpokladám, že ani v jednom
prípade nebol Palko "do tan-
koch", ale keďže si výroky v pod-

state odporujú, pri jednom z nich
"kecal" a či ho to mrzí, neviem.
Ako policajný vyšetrovateľ som
pri analýzach prípadov takéto
fakty charakterizoval jednoznač-
ne - klamstvo. Asi etický kódex
musí dodržiavať len policajt, nie
vydavateľ. Je najvyšší čas prijať
etický kódex ústavného činiteľa.
Palko si asi nevie zrátať, že vere-
jne vyslovené podstatné fakty si
zapamätáme. Koho a akým spô-

sobom chce Palko v polícii
vychovávať, keď v priebehu pár
dní zaprie aj vlastný nos medzi
očami? Bol by som radšej, keby
za takéhoto stavu policajti ostali
"nevychovaní". Farizejstvo je aj
to, že po stretnutí s H. Kieferom
Palko uznal "že vedenie odbo-
rového zväzu polície má pôsobiť
v dôstojných podmienkach", pri-
tom zamlčal, že žiadosť o zarade-
nie M. Litvu do činných záloh
predloženú po prvom zhro-
maždení už zamietol. 
Prakticky nie je dňa, aby Palko

Autori príspevku položili v texte otázky... 

Reakcia autora príspevku „Čo sme na ulici dosiahli“:
1. Kto bol myslený skupinou alebo skupinami, ktorým bol osobitný príplatok zvýšený až po 2300 Sk?

Odpoveď na položenú otázku nájdete v N MV SR č.98/2005 zo dňa 21.11.2005. Predmetné N MV SR predstavuje 9.
novelu pôvodného N MV SR č. 59/2003 zo dňa... o vybratých platových náležitostiach príslušníkov PZ... čo pred-
stavuje približne 4,5 novelizácie predpisu v priebehu roka a v konečnom dôsledku vytvára mimoriadny nárok na sle-
dovanie postupných zmien. V tejto súvislosti došlo aj k nepresnosti z mojej strany pri nápočte zmien v strope zvýše-
nia príplatku k 1.1.2006, kde je správne suma zvýšenia 2 150 Sk. O túto sumu boli zvýšené osobitné príplatky poli-
cajtov v článku 6 ods. 14 písm. a N MV SR č. 59/2003 v znení noviel. Jedná sa o policajtov, ktorí vykonávajú
služobné činnosti zaradené do  1. stupňa osobitného príplatku alebo do 2. stupňa osobitného príplatku na úrade boja
proti  korupcii P PZ alebo na úrade boja proti organizovanej kriminalite P PZ.

2. Či zvýšenie o 350 Sk nemohlo byť vyššie?
Z hľadiska posudzovania  rastu životných nákladov áno, z hľadiska existujúcich zdrojov je dodnes otvorená otázka, z
čoho bude zvýšenie kryté. Až po rozpise rozpočtu uvidíme aká je skutočnosť.

3. Prečo sa kolektívna zmluva schvaľuje až v predmetnom roku a prečo až v jarných mesiacoch?
Návrhy kolektívnych zmlúv sa predkladajú z našej strany v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr 60 dní pred
skončením predchádzajúceho roku. Komplikovaným prístupom zo strany zamestnávateľa pri realizácii vyjednávania a
nedostatkom „ústretovosti“ zo strany OZP v SR dochádza k javu, že vyjednávania o KZ trvajú cca 5 až 8 mesiacov a
výsledkom sú podpisy zmlúv v termínoch, ktoré autori príspevku uvádzajú.

Miroslav Litva

zakuklení pučisti, intrigáni a alibisti
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dôchodku  podľa  schvá leného  zákona  nemôžem súh las i ť .
Tre b a  t i e ž  p r i p o m e n ú ť ,  že  p o d ľa  P ro g r a m ov é h o  v y h l á s e n i a  v l á d y
S lovenskej  repub l iky  „v láda  bude  dbať  na  zachovan ie  soc iá lnych  a
právnych  i s tô t  po l i ca j tov  garantovaných  pr í s lušnými  zákonmi  s c ie ľom
skva l i tnen ia  a s tab i l i zác ie  Po l i ca jného  zboru“ .

2. Podľa  č l .  6  ods .  8  pr ve j  vet y  a t rete j  vet y  Legis lat ívych  prav i -
d ie l  t vorby  zákonov  (schvá lené  uznesením Národnej  rady  S lovenskej
republ iky  z 1 8.  decembra  1996 č .  519)  t reba  pr i  us tanovení  úč innos -
t i  zákona rát ať  a j  s leg isvakanciou  t ak ,  aby  sa  so  zákonom eš te  pred
nadobudnut ím jeho  úč innos t i   mohl i  oboznámiť  všetc i ,  k tor ým je
určený.  Súčas tne  t reba  rát ať  s lehotou  na  vyh lásenie  zákona.  V te j to
súv is los t i  p r ipomínam p latnosť  nevyvrat i teľne j  domnienky  o znalos t i
v y h l á s e n ý c h  v š e o b e c n e  z á v ä z n ý c h  p r á v n y c h  p r e d p i s o v  v r á t a n e
zákonov  podľa  §  2  zákona Národnej  rady  S lovenskej  republ iky  č .
1/1993 Z .  z .  o Zbierke  zákonov  S lovenskej  republ iky.

Predmetom úpravy  schvá leného  zákona  sú  a j  p rávne  vz ťahy,  p ros t red -
n íc tvom k tor ých  sa  zabezpečuje  Ús tavou  S lovenskej  repub l iky  garanto -
vané  soc iá lne  p rávo  na  pr imerané  hmotné  zabezpečen ie  v s ta robe  a
pr i  nespôsob i los t i  na  p rácu ,  ako  a j  p r i  s t ra te  ž i v i te ľa  ( č l .  39  ods .  1
Ústavy  S lovenskej  repub l iky ) .  P re to  p r i  te j to  zákonnej  úprave  podľa
môjho  názoru  mus í  by ť  zabezpečená  dosta točná  leg isvakanc ia .  Podľa
môjho  názoru  ide  o nap ĺňan ie  p r inc ípu  p rávnej  i s tot y  ako  imanentného
znaku  právneho  š tá tu  ( č l .  I ods .  1  p r vá  veta  Ús tavy  S lovenskej  repub -
l i ky ) .

Opýtali sme sa na názor na spomínanú novelu

zákona 328/2002 Z.z. aj  poslancov Národnej rady

Slovenskej republiky:

Ka l i ň á k  Ro b e r t  ( S m e r ) ,  p r e d s e d a  b r a n n o - b e z p e č n o s t -
ného  výboru  NR SR: „S právnymi  a rgumentmi  pána  prez i -
denta  úp lne  súh las ím.  Sám tú to  nove lu  od  je j  vzn iku
považujem za  zby točnú  a ne log ickú ,  vy tvorenú  n iekým k to
prob lemat ike  po l í c ie  nerozumie .  Okrem toho  považu jem
de len ie  po l i ca j tov  na  „dobr ých“  a „z l ých“ ,  podľa  toho  k to
má nárok  a kto  ho  eš te   nemá za  chybu .  
Naš i  pos lanc i  tú to  nove lu  v par lamente  u rč i te  nepodpor ia  a som
presvedčený,  že  an i  n ik to ,  k to  rozumne uvažu je  to  neurob í .

Polka  Lad is lav  (nezáv is lý ) : Zákon  považu jem od  pr vopo -
č ia tku  za  nevydarený,  neodborný,  h rubo  zasahujúc i  do
soc iá lnych  i s tô t  po l i ca j tov.  Nepodpor i l  som ho  pred  t ým v
NR SR a nebudem h lasovať  za  p r i ja t ie  takéhoto  zákona
an i  te raz .
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Prezident zákon nepodpísal * Poslanci  branno-bezpečnostného výboru NR SR ho znova prerokovalli * Výsluhový dôchodok dôvodom  nezhôd

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovičnepodpísal novelu zákona č. 328/2002 Z. z. v znení prijatom poslancami Národnej rady SR. Dňa 17. januára sa
zákonom opäť zaoberali poslanci branno-bezpečnostného výboru NR SR, ale aké bude skutočne definitívne znenie zákona doteraz nie je isté. Zatiaľ sa hovorilo
iba o odložení jeho účinnosti. Aké výhrady mal voči tomuto zákonu prezident  je jasné z dôvodovej správy, ktorú nám poskytla jeho kancelária .

Dôvody  v ráten ia  zákona o soc iá lnom

zabezpečení  po l ica j tov  a  vo jakov

1 . Súčasťou  soc iá lneho  zabezpečenia  pr ís lušn íkov  Po l ica jného
zboru ,  S lovenskej  in fo rmačnej  s lužby,  Národného  bezpečnos tného
úradu,  Zboru  väzenskej  a jus t ične j  s t ráže ,  Že lezn ičnej  po l íc ie ,  co l -
n íkov  (ďa le j  l en  „po l ica j t “ )  a p r í s lušn íkov  ozbro jených  s í l ,  k to r í
vykonávajú  profes ionálnu  s lužbu  v ozbro jených  s i lách  (ďale j  len  „pro -
fes ionálny  vo jak“ )  je  výs luhové  zabezpečenie  (§  1  p ísm.  c )  zákona č .
328/2002 Z .  z . ) .  Jednou z dávok  výs luhového  zabezpečenia  je  výs -
luhový  dôchodok (§  30  p ísm.  d )  zákona č .  328/2002 Z .  z . ) .

Podľa  č l .  I 36 .  bodu  §  38 ods .  1  schvá leného  zákona  po l i ca j t ,  k to rému
sa  skonč i l  s lužobný  pomer,  má nárok  na  výs luhový  dôchodok ,  ak  jeho
s lužobný  pomer  t r va l  na jmenej  15  rokov.  Nárok  na  výp la tu  výs luhového
dôchodku  mu vzn iká  dovŕšen ím veku  50 rokov.  Nárok  na  výs luhový
dôchodok  podľa  č l .  I 36 .  bodu  §  38 ods .  2  schvá leného  zákona  má a j
po l i ca j t ,  k to rému sa  skonč i l  s lužobný  pomer,  ak  pobera l  inva l idný  výs -
luhový  dôchodok  a doba  t r van ia  s lužobného  pomeru  s dobou  pobera -
n ia  inva l idného  výs luhového  dôchodku  dosahuje  na jmenej  15  rokov.
Nárok  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku  mu a j  v tomto  pr ípade  vzn iká
dovŕšen ím veku  50 rokov.
Z c i tovaných  us tanoven í  schvá leného  zákona  vyp l ýva ,  že  po l i ca j tov i ,
k to rému vzn iko l  nárok  na  výs luhový  dôchodok ,  vzn ikne   nárok  na  jeho
výp la tu ,  teda  výs luhový  dôchodok  sa  mu začne  vyp lácať  až  dovŕšen ím
veku  50  rokov.  Z toh to  vyp l ýva ,  že  podmienkou  vzn iku  nároku  na
v ý p l a t u  v ý s l u h ov é h o  d ô c h o d ku  j e  d ov ŕ š e n i e  v e ku  5 0  ro kov.  Tý m
d o c h á d z a  k č a s ové m u  „ o d d e l e n i u “  v z n i ku  n á ro ku  n a  v ý p l a t u  v ý s -
luhového  dôchodku  od  vzn iku  nároku  na  výs luhový  dôchodok .  Spr ísňujú
sa  tak  podmienky  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku .
Podľa  p la tného  a úč inného  zákona  č .  328/2002 Z .  z .  v znen í  nesko -
rš ích  p redp isov  dovŕšen ie  veku  50 rokov  n ie  je  podmienkou  vzn iku
nároku  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku .
V te j to  súv is los t i  t reba  t iež  uv ies ť ,  že  schvá lený  zákon  neupravuje  v
nadväznost i  na  us tanoven ie  podmienky  dovŕšen ia  veku  50 rokov  p re
vzn ik  nároku  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku ,  spôsob  výp la t y  výs -
luhového  dôchodku  v pr ípade  úmr t ia  po l i ca j ta  mladš ieho  ako  50 rokov
( teda  pred  vzn ikom nároku  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku)  po  vzn iku
nároku  na  výs luhový  dôchodok .  Podľa  §  106 ods .  4  zákona  č .  328/2002
Z.  z .  nárok  na  výs luhový  dôchodok  zan iká  pos ledným dňom ka lendárne -
ho  mes iaca ,  v k to rom poberate ľ  zomre l .
Z uvedeného  vyp l ýva ,  že  po l i ca j tov i  mladš iemu ako  50 rokov,  k to rému
vzn iko l  nárok  na  výs luhový  dôchodok ,  v pr ípade  jeho  úmr t ia ,  n ikdy  tá to
dávka  výs luhového  zabezpečen ia  nebude  vyp la tená ,  hoc i  mu na  tú to
dávku  vzn iko l  nárok .
Pre  vzn ik  nároku  na  výp la tu  výs luhového  dôchodku  pro fes ioná lnemu
vojakov i  schvá lený  zákon  dovŕšen ie  veku  50 rokov  neustanovuje .
V z h ľa d o m  n a  u v e d e n é  s ú p r av o u  n á ro ku  n a  v ý p l a t u  v ý s l u h ov é h o

nia systému psychologických
vied, práva, kriminalistiky a
bezpečnostnej vedy a z vý-
skumov uskutočnených autor-
mi. V učebnici je množstvo prí-
kladov na využitie poznatkov
psychológie, súhrny, slovníky
za jednotlivými kapitolami,
menný a vecný register a
rozsiahly zoznam použitej lite-
ratúry pre záujemcov o hlbšie
štúdium. 

prof. PhDr. Ján Čech, CSc. v.r.

časť prináša psychologické
spracovanie výberu trestných
činov násilnej povahy s mimori-
adne závažnými následkami, s
ktorými sa pracovníci polície a
justície stretávajú – vražda,
útok na verejného činiteľa,
týranie zverenej osoby, incest -
súlož medzi príbuznými, ped-
ofília -pohlavné zneužívanie detí
a znásilnenie. V práci sa vy-
chádza z množstva citovaných
zahraničných materiálov o ak-
tuálnom rozvoji policajnej psy-
chológie, z aktuálneho pozna-

ého postupu, metódy polica-
jnej psychológie a problemati-
ka policajného psychológa.
Druhá časť zachytáva prís-
pevky všeobecnej, vývinovej,
sociálnej, klinickej, forenznej,
poradenskej psychológie a
psychológie osobnosti v ich
aplikácii na riešenie kriminali-
ty. V tretej časti sú prezento-
vané poznatky o psychologick-
ých hľadiskách činnosti vy-
braných policajných služieb a
tiež vyjednávania využiteľné v
práci polície a justície. Štvrtá

J. ČECH - E. BORZOVÁ-  K. ČI-
NOVSKÝ - P.ČUŘÍK - S.DÉ-
MUTHOVÁ - G.DIANIŠKA - V. HA-
RING - J. HAŠEK - J. HUBINSKÁ -
T. KOVÁČ – J. MAREK - A. MAR-
KUŠ - Z. PORUBČANOVÁ -
G. RUČKOVÁ - T. TAROČKOVÁ:.
Filozofická fakulta Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, 604 s.

Psychológia pre políciu a
justíciu je učebnica pre pra-
covníkov štátnej polície, že-
lezničnej polície, mestských

polícií, bezpečnostných slu-
žieb, psychológov, sudcov, pra-
covníkov justície, právnikov,
študentov psychológie, práva a
bezpečenostných služieb, ďal-
ších odborníkov, ktorí spo-
lupracujú s políciou a justí-
ciou tiež pre záujemcov o
hlbšie poznanie psychologick-
ého kontextu riešenia kriminal-
ity
V prvej časti sú vymedzené
predmet, štruktúra, medzníky
rozvoja, aktuálne riešené
témy, systém, principy vedeck-

PrPrečítečítajtajte sie si

PsyPsychológia prchológia pre políciu a juse políciu a justíciutíciu
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ktorí páchajú trestnú čin-
nosť a o ich prípadnej špe-
cializácii  na určitý druh
trestnej činnosti,  čo má
nezanedbateľný prínos pri
odhaľovaní a objasňovaní
trestných činov. 
Pri dohľade nad verejným
poriadkom v rómskych ko-
munitách a s inými úkonmi
súvisiacimi s policajnými
špecialistami spolupôsobí
aj 7 dobrovoľných strážcov
poriadku. V súčasnej dobe
sú v rozpracovaní ďalší
traja občania. Tieto hliadky
sú usmerňované policajný-
mi špecialistami pri výkone
ich činnosti.
Za účelom získavania infor-
mácii a ich využitia pre
zlepšenie výkonu služby a
operatívne odstránenie
vzniknutých problémov sa
konajú pravidelné porady
policajných špecialistov s
vedením krajského riadi-
teľstva. Sú prizývaní aj hos-
tia z rôznych rezortov zao-
berajúci sa rómskou prob-
lematikou, ktorí taktiež
tento projekt vnímajú a
hodnotia veľmi pozitívne.
Na poradách sa dokladuje a
vyhodnocuje činnosť v
teréne a prijímajú sa opa-
trenia na ďalšiu realizáciu
projektu. Hodnotiaca pora-
da sa konala 28.12.2005 aj
za účasti zástupcu riaditeľa
odboru poriadkovej polície
Prezídia PZ plk. JUDr. Ota
Konráda. 

Prínos komunitám

Pilotný projekt priniesol
množstvo kladov aj pre oby-
vateľov komunít. Občania sa
vedia v prípade potreby
obrátiť na „svojho“ policajta
so žiadosťou o pomoc. Od
obyvateľov komunít boli
policajtmi získané poznatky,

skych osadách. Ich perma-
nentným pôsobením v
osadách a komunitách
došlo k výraznému poklesu
prípadov tzv. záškoláctva.
Policajti sa zúčastnili zahá-
jenia školského roka
2005/2006 v školách,
ktoré navštevujú žiaci
rómskej národnosti a pri
tejto príležitosti ich infor-
movali o možnosti obrátiť
sa so svojimi problémami
na Policajný zbor. Ich čin-
nosť je zameraná aj na
dohľad nad verejným pori-
adkom a cestnou premávk-
ou v dobe začatia a
ukončenia vyučovania na
školách. Aktívne sa zapájajú
do činnosti komisií pre pre-
venciu kriminality, ktoré boli
zriadené pri obvodných
úradoch a krajskom úrade. 
Na stretnutiach so starosta-
mi obcí a poslancami obec-
ných zastupiteľstiev zaober-
ajú aj problematikou čistoty
v osadách, nelegálnych
stavieb, prihlasovania psov
a nelegálneho zberu les-
ných plodov. Realizáciou
rôznych preventívnych ak-
tivít predchádzajú trestnej
činnosti, z ktorej do popre-
dia vystupujú krádeže
(najmä poľnohospodárskych
plodín a drevnej hmoty). 
Zlepšovanie životnej úrovne
rómskych obyvateľov má
dopad na pokles páchania
trestnej činnosti a pries-
tupkov a činnosť polica-
jných špecialistov v tejto
oblasti už priniesla kon-
krétne výsledky. Napr. v
obci Rakúsy, došlo k pokle-
su nápadu trestných činov a
priestupkov. 
Počas služobnej činnosti v
konkrétnej komunite poli -
cajti získavajú informácie o
zmenách v zložení jej oby-
vateľov, o členoch komunity,

t iprávnemu konaniu prís-
lušníkov komunity a hľadajú
optimálne formy riešenia
identifikovaných problémov
/drogová prevencia, zá-
školáctvo/. 
Od zavedenia projektu do
praxe policajti  špecialisti
pôsobia na zvyšovanie
právneho vedomia členov
rómskej komunity, poskytu-
jú drobné poradenské
služby a v neposlednom
rade garantujú dodržiavanie
základných ľudských práv
Rómov zo strany polície.
Táto činnosť je podmienená
aj vybudovaním dôvery
Rómov voči týmto policaj-
tom. Do budúceho obdobia
je pripravovaná aj inten-
zívnejšia spolupráca s
terénnymi sociálnymi pra-
covníkmi MsÚ so zamer-
aním na rómskych dôchod-
cov, mládež a sociálno-
patologické javy v rómskej
komunite. 

Súčasnosť

V súčasnej dobe majú poli-
cajní špecialisti nadviazané
kontakty s členmi pridelenej
komunity, najmä s osobami
s prirodzenou autoritou u
obyvateľov komunity a tieto
počas služieb v pridelenej
osade prehlbujú a skvalitňu-
jú. Na kvalitatívne vysokej
úrovni sú kontakty so
starostami obcí, terénnymi
sociálnymi pracovníkmi,
pracovníkmi komunitných
centier a inými osobami,
ktoré sa podieľajú na
riešení problémov rómskej
menšiny. Môžeme spokojne
skonštatovať, že policajti za
ten necelý rok dôkladne
spoznali bezpečnostnú si-
tuáciu v rómskych osa-
dách, zloženie členov komu-
nity a ich sociálnu situáciu
a na prípadné zmeny pruž-
ne reagujú. 
Policajní špecialisti v rámci
projektu monitorujú prob-
lematiku ohrozenia detí a
mládeže v školách, škol-
ských zariadeniach a róm-

Spomínaný pilotný projekt
sa snaží o praktické
vytvorenie inštitútu polica-
jného špecialistu pre prácu
s komunitami. Polícii ide v
prvom rade o projekt
akceptovateľný pre rómsku
komunitu, ktorý by sa v
pôsobnosti Policajného
zboru podieľal na riešení
problémov Rómov.
Program, ktorý naše krajské
riaditeľstvo začalo v januári
uplynulého roku mal doplniť
už rozbehnuté programy
iných rezor tov, akým je
napríklad Program terénnej
sociálnej práce. Zavedením
projektu do praxe chceme
dosiahnuť zmenu situácie v
rómskych osadách tak, aby
všetci ich obyvatelia mali
rovnaký prístup ku výhodám
a aktivitám bežne ponú-
kaným v obciach. 
Pre rozširovanie vedomostí
sa títo špecialisti, pred tým
než začali svoju činnosť v
teréne, zúčastňovali rôz-
nych seminárov a porád s
holandskými exper tmi v
rámci projektu Matra II., s
veľvyslancom USA na
Slovensku, s mimovládnou
organizáciou Centrum pre
podporu miestneho aktiviz-
mu aj s mimovládnou orga-
nizáciou Občan a demokra-
cia. 
Projekt bol pozitívne prezen-
tovaný aj na stránkach
novín Romano Nevo Ľil. 
Hlavnou náplňou práce poli-
cajtov špecialistov v rámci
zverenej teritoriálnej pôsob-
nosti je dohľad nad do-
držiavaním verejného pori-
adku a riešenie drobných
sporov v rómskej komunite,
ktoré dosiahli  intenzitu
priestupku. Počas pôsobe-
nia v komunite, na pra-
videlných stretnutiach s
členmi komunity a všetký-
mi zainteresovanými terén-
nymi sociálnymi pracovník-
mi územnej samosprávy,
štátnej správy a pracovník-
mi mimovládnych orga-
nizácii analyzujú situáciu a
problémy vedúce k pro-

Projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami v Prešovskom kraji bude pokračovať ďalej 

PPomôcť komôcť komunitám riešiť promunitám riešiť problémoblémyy

ktoré viedli  k objasneniu
konkrétnych trestných
činov. Policajní špecialisti s
ohľadom na svoj vzťah ku
komunite vykonávajú alebo
sa zúčastňujú služobných
zákrokov v osade alebo
komunite a dohliadajú aby
bola zabezpečená čo
najvyššia miera zákonnosti.
V spolupráci s miestnou
samosprávou sa zúčastňujú
na tvorbe a uskutočňovaní
projektov napr. v rámci
verejno–prospešných prác.
Skutočnosť, že policajní
špecialisti  slúžia väčšinu
času v komunite im dáva
presný obraz o jej členoch
a naskytá sa možnosť zapo-
jiť členov komunity do boja
proti trestnej činnosti. 
Najväčším pozitívom tohto
pilotného projektu je jeho
samotné zavedenie do
praxe, nakoľko sa darí
odstraňovať bariéry
nedôvery medzi Policajným
zborom a občanmi rómske-
ho pôvodu. Znižuje sa zau-
jatosť príslušníkov PZ voči
Rómom a zvyšuje sa
asertívne správanie policaj-
tov v styku s rómskou
komunitou. 

Na základe vyššie uve-
dených skutočností je
celkom zrejme, že pilotná
prevádzka projektu poli -
cajných špecialistov pre
prácu s komunitami pri -
niesla klady pre obidve zain-
teresované strany. Preto je
samozrejmosťou, že uve-
dený pilotný projekt bude v
našom kraji pokračovať už
ako „Projekt policajných
špecialistov pre prácu s
komunitami„ aj v nasledu-
júcom období. 

mjr. Mgr. Magdaléna Fečová,
hovorkyňa KR PZ

Od 1 .  januára  2005 vstúp i l  do  prakt icke j  rea l i zác ie
„Pi lotný  pro jekt  po l ica jných  špec ia l is tov  pre  prácu
s komuni tami“  (ďale j  len  p i lotný  pro jekt  resp .  po l i -
ca jn í  špec ia l i s t i )  schvá lený  min is t rom vnútra  SR na
p o r a d e  ve d e n i a  M V  S R  ko n a n e j  d ň a  5 .  a u g u s t a
2004.  Real i zu jú  ho  dva  kra je  Prešovský  a Koš ický.  
Kra jské  r iad i teľstvo  PZ  v Prešove  tento  p i lotný  pro -
jekt  rea l i zu je  na  8  obvodných  oddelen iach  PZ .  V
po l ica jnom okrese  Poprad  sú  to :  OO PZ Kežmarok
( o s a d a  R a k ú s y ) ,  O O  P Z  H r a n o v n i c a  ( o s a d a
Hranovnica) ,  OO PZ Levoča  (Osada Levoča) ,  OO PZ
Podol ínec  (osada  Lomnička) ,  OO PZ Stará  Ľubovňa
( o s a d a  P o d s a d o k ) .  V r á m c i  p o l i c a j n é h o  o k r e s u
Prešov  :  OO PZ Jarovn ice  (osada  Jarovn ice) ,  OO PZ
C h m i n i a n s k a  N .  Ve s  ( o s a d a  C h m i n i a n s k e  J a k u -
bovany) ,  a OO PZ Sabinov  (osada  Ost rovany) .  
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profesionálnu návštevu. Spo-
ločne s Mgr. Rastislavom
Cajom (poriadková polícia
Trnava), ktorý v Bosne pôsobí
ako programový manažér, sa
školenia zúčastnili aj jeho
bosnianski kolegovia  Uwe
Mangang (policajný šéf
Nemecko) a Andres Kutser
(Policajná akadémia Estón-
sko).  Uwe Mangang na ško-
lení vystúpil s príspevkom, v
ktorom okrem zdôraznil, že
problematiku extrémizmu
netreba podceňovať. Uviedol,
že aj v Nemecku je takýmto
prejavom venovaná značná
pozornosť, najmä so zreteľom
na historickú minulosť a
pôvod fašizmu. 

Martina Kredatusová,

sú to za ľudia, ktorí sa potre-
bujú združovať v takýchto
hnu-tiach? V prvom rade sú
pre-svedčení o správnosti svo-
jej ideológie. Častokrát pochá-
dzajú z nižších sociálnych
vrstiev a rozvrátených rodín.
Tým, že vstúpia do skupiny,
dokazujú si svoju silu a
mužnosť. 
Z hľadiska trestného konania
sme sa venovali ustanoveniam
trestného zákona, ktoré pojed-
návajú o extrémizme a
rasovej motivácii trestných
činov. 
Školenia sa zúčastnili aj
zahraniční hostia, ktorí v tom
čase boli na našom krajskom
riaditeľstve na návšteve.
Počas služby v mierových mi-
siách v Bosne prišli na krátku

Problematika extrémizmu
rezonuje v našej spoločnosti
čoraz viac. Na Krajskom ria-
diteľstve Policajného zboru v
Trnave sme sa jej venovali aj 4.
novembra. Usporiadali sme
školenie pre policajtov základ-
ných útvarov a riaditeľov
obvodných oddelení. Členovia
občianskeho združenia Ľudia
proti rasizmu nám poskytli vý-
klad o prejavoch extrémistick-
ých skupín. Informovali nás o
symbolike slov a čísel, ktorá je
pre ich členov charakteri-
stická. Tá sa prenáša do spô-
sobov obliekania a ne-zriedka
ju objavíme aj ako tetovanie na
častiach tela. Na školení sme
rozobrali aj sociálnu stránku a
dôvody vedúce mládež na vstup
do ex-trémistických skupín. Čo

K problematike extrémizmu 

PrPrvvá sá strtredaeda
merne navštívilo policajného
riaditeľa za mesiac 63 ob-
čanov. 
Najnižšia návštevnosť v roku
2005 bola v auguste a ja-
nuári, kedy navštívilo policaj-
ných riaditeľov 38 a 48 obča-
nov. 
Najvyššia návštevnosť bola
naopak v mesiacoch máj a
október, kedy navštívilo poli-
cajných riaditeľov zhodne 78
občanov.

Marek Mišečka

KO Kancelárie ministra vnútra SR 

nespokojnosti na dopravných
cestách, oznamujú policajným
riaditeľom výskyt podozrivých
osôb, sa informujú u nich aj
na stav vyšetrovania prípadov,
ktoré sa ich dotýkajú. 
Prvá streda je tiež priestor na
prejavenie nespokojnosti a
odovzdanie námetov na zlepše-
nie práce polície. Polícia priví-
ta každý návrh na zlepšenie
bezpečnostnej situácie v
danej lokalite. 
V minulom roku využilo túto
možnosť 751 občanov. Prie-

Občania môžu opäť navštíviť
svojho policajného riaditeľa na
každom krajskom a okresnom
policajnom riaditeľstve.

Prvá streda je určená pre
občanov na prehlbovanie
vzájomnej dôvery s políciou.
Občania prostredníctvom
stretnutí s policajnými ria-
diteľmi môžu upozorňovať na
podozrenia z páchania krimi-
nality vo svojom okolí. Na poli-
cajných riaditeľov sa občania
obracajú v prípadoch

Recenzia

VVyšeyšetrtroovvanieanie

domáceho násiliadomáceho násilia

páchaného na žpáchaného na ženáchenách
Bango, D. – Viktoryová, J. – Vajzer,

L.,Bratislava, Akadémia PZ 2005, strán 77

Skúsený kolektív autorov v zložení doc. JUDr. Dezider
Bango, CSc., doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová a JUDr.
Ladislav Vajzer sa spracovaním publ ikácie
„Vyšetrovanie domáceho nási l ia páchaného na
ženách“ rozhodli prispieť ku skvalitneniu a zefektív-
neniu procesu odhaľovania a vyšetrovania trestných
činov súvisiacich s domácim násilím páchaným na
ženách, pretože tieto výrazným spôsobom zasahujú do
oblastí chránených spoločenských záujmov na úseku
rodiny a ľudskej dôstojnosti.
V priebehu posledných rokov sa problematika
domáceho násilia stala predmetom zvýšeného záujmu
médií a verejnosti. Výsledky výskumov a dokumento-
vanie tohto javu v rôznych spoločenských prostredi-
ach na celom svete ukázali, že domov a rodina nie sú
vždy iba útočiskom, a že k porušeniu ľudských práv
nedochádza iba mimo rodiny, ale často priamo v jej
strede. Vzhľadom k závažným spoločenským dôsled-
kom, ktoré táto trestná činnosť zanecháva na ženách
a následne aj ich deťoch je nevyhnutné sa tomuto
problému systematicky venovať.
Autorský kolektív si nekládol za cieľ vyčerpávajúco
rozpracovať vyšetrovanie domáceho nási l ia
páchaného na ženách, čo nie je ani reálne možné,
vzhľadom na rôznorodosť a neraz aj skrytosť tohto
fenoménu. Náročnosť danej témy a jej spoločenská
aktuálnosť sa stal i  výzvou pre autorský kolekt ív
prispieť svojím dielom k zdokonaleniu vyšetrovania
trestných činov spojených s domácim nási l ím
páchaným na ženách. 
V publ ikáci i  je venovaná pozornosť všeobecnej
charakteristike a právnej klasifikácii trestnej činnos-
ti spojenej s domácim násilím páchaným na ženách
ako predpokladu uplatňovania taktických postupov a
vykonávania vyšetrovacích úkonov pri jej vyšetrovaní.
Osobitná pozornosť je venovaná aj významu poznania
príč in a podmienok vzniku domáceho nási l ia,
rozborom jeho foriem a spôsobom páchania a utajo-
vania trestných činov spojených s domácim násilím
páchaným na ženách. S ohľadom na značnú publici-
tu, aká je prikladaná uvedenej problematike zo strany
tretieho sektora, ako aj občianskej verejnosti je upria-
mená zvýšená pozornosť aj  otázke súčinnosti  a
spolupráce orgánov činných v trestnom konaní so
záujmovými združeniami a mimovládnymi organizáci-
ami zaoberajúcimi sa tematikou násilia páchaného na
ženách.
Publ ikácia „Vyšetrovanie domáceho nási l ia
páchaného na ženách“ je určená študentom špecial-
izácie vyšetrovanie vo všetkých formách štúdia,
možno ju odporučiť aj orgánom činným v trestnom
konaní a všetkým tým, ktorí sa o túto problematiku
zaujímajú.
Publikácia predpokladá, že jej čitatelia budú s ňou
pracovať tvorivým spôsobom, so záujmom o praktickú
stránku vyšetrovania domáceho násilia páchaného na
ženách. Zmyslom metodiky je orientovať záujemcov na
najtypickejšie a najčastejšie využívané a vykoná-
vané procesné úkony a opatrenia v praxi. Ich zákon-
né vykonávanie predpokladá príslušnú teoretickú
prípravu a znalosti spojené s poznaním praxe.
Rýchle a kval i tné vyšetrovanie trestných činov
súvisiacich s násilím páchaným na ženách, ako aj
predchádzanie uvedenej trestnej činnosti musí byť pri-
or i tou vo vyspelej  demokratickej  spoločnosti  21.
storočia.

JUDr. Jaroslav Pažítka, PhD.
Akadémia PZ v Bratislave  

Rozkazy ministra vnútra SR

27. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o vykonaní inventarizácie
majetku a záväzkov v rozpočtových orga-
nizáciách a príspevkových organizáciách
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k
31.decembru 2005

31. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra
vnútra Slovenskej republiky č.24/2004 o
zriadení riadiaceho výboru a realizačného
tímu pre komplexné zabezpečenie systému
ochrany štátnej hranice Slovenskej repub-
liky s Ukrajinou

33. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra
vnútra Slovenskej republiky č.21/2004 o
zriadení pracovnej skupiny na vypracov-
anie Projektu policajných špecialistov pre
prácu s rómskymi komunitami v znení
neskorších predpisov

35. č.29 Rozkaz ministra vnútra
Slovenskej republiky o zriadení komisie na
výber zástupcu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na Stálom zastúpení
Slovenskej republiky pri Európskej únii

37. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o zriadení pracovnej skupiny
na spracovanie nariadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o príprave,
realizácii  a monitorovaní programov
zahraničnej pomoci

40. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o určení veliteľa objektu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na Pribinovej ul.č.2 v Bratislave a jeho
zástupcov

41. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o služobnej príprave prís-
lušníkov Policajného zboru na rok 2006

45. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o zriadení komisií  na
zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich
zo zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej
bezpečnosti

46. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej
republiky o vydaní Plánu hlavných úloh
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na rok 2006

P R E H Ľ A D  interných predpisov
vydaných do konca roka 2005
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Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie
nie je možné vyhovieť individuálnym objed-
návkam. Žiadame vás, aby ste objednávky na
mesačník Polícia zasielali hromadne prostred-
níctvom základných organizácií OZP na vašich
pracoviskách na adresu: RReeddaakkcciiaa  PPOOLLÍÍCCIIAA,,
MMiinniisstteerrssttvvoo  vvnnúúttrraa  SSRR,,  PPrriibbiinnoovvaa  22,,  881122  7722
BBrraattiissllaavvaa

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

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

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

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

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

-----
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Tlačia Bratislavské tlačiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava  Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej
republike ako mesačník.  Zodpovedný zástupca vydavateľa mjr.Mgr. Marián Magdoško Adresa redakcie: pre poštový
styk: MV SR Pribinova č.2, 810 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Račianska 45, Bratislava, II. poschodie,
vchod zo Sibírskej ul. Telefón: 09610/51952. Fax: 09610/59096.  e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk,
magdosko@minv.sk Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

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

P r i  ob jednávan í  mesačn íka  a  rovnako  pr i  oznamovan í  zmien  je  vo  vašom
záujme vhodné  dodržať  n iekoľko  jednoduchých  zásad :

 objednávku  vyp isu j te  č i ta te ľne ,  rovnako  a j  oznámenie  o  zmenách

 k objednávke  pr ipo j te  fo tokóp iu  dok ladu  o  zap la ten í  p redp la tného ,
(ako  var iab i lný  symbo l  uveďte  č ís lo  svo je j  ZO)  

 uveďte  p resnú  adresu  kam máme časop is  a  p r ípadne  a j  osobu ,  k to rá
bude  časop is  p reberať ,

 akékoľvek  zmeny  –  č i  už  adresy,  konkré tnej  p rebera júcej  osoby  a lebo
počtu  ob jednaných  vý t lačkov  časop isu  nám včas  oznámte .

 na j lepš ie  je  ak  môžete  uv ies ť  a j  kontakt  ( te l .  č í s lo ,  e -ma i l )  na  zod -
povednú osobu ,  u  k to re j  je  možné  v pr ípade  nejasnost í  úda je  over i ť .

 včas  nám poš l i te  ob jednávku  s fotokóp iu  dok ladu  o  zap la ten í  p red -
p la tného ,

Dodržan ie  t ýchto  zásad  z jednoduš í  a  u r ých l i  d i s t r ibúc iu  časop isu ,  takže  sa
k vám dostane  r ých le jš ie ,  bez  zby točného  „b lúden ia“  a  v skutočne  ob jed -
nanom množstve .  
B l i žš ie  in fo rmác ie :  p ísomne:  MV SR,  Redakc ia  POL ÍC IA ,  P r ib inova  č .  2 ,  810,
72 Brat i s lava .
te l :  0 9 610 / 51 9 5 2   f a x :  0 9 610 / 5 9  0 9 6   e - m a i l :  p o l i c i a @ m i nv. s k ,
ozpvsr@minv.sk  (označ i ť  " redakc ia " )

R e d a k c i a

Objednávate  si  POLÍCIU?

Určite mnohí z Vás sa už
stretli priamo, či sprostred-
kovane, s preventívnym pro-
jektom Policajného zboru,
ktorý pod názvom „Správaj sa
normálne“ vyštartoval do zák-
ladných škôl pred siedmimi
rokmi a v súčasnosti sa
úspešne realizuje v rámci
celého Slovenska. 

Pre tých, ktorí by predsa
len o ňom ešte nepočuli, v
stručnosti ponúkame zopár
základných informácii.

Cieľom projektu je okrem
poskytovania informácii o
Policajnom zbore, jeho úlo-
hách i závažných sociálno-
patologických javoch v
spoločnosti plniť hlavne pre-
ventívnu funkciu, poskytnúť
konkrétne rady deťom ako sa
nestať obeťami trestného
činu, ako zvládať určité
záťažové situácie, kam sa
obrátiť o pomoc a pod.. 

Filozofiou projektu je sku-
točnosť, že uniformovaný poli-
cajt (zo základného útvaru
Policajného zboru), ktorý bol
na prácu s deťmi špeciálne
pripravený, približuje deťom za
pomoci pracovných listov

desať zaujímavých tém, napr.
drogy, alkoholizmus, patolog-
ické hráčstvo, násilie, a iné. 

Nevyhnutným predpok-
ladom úspešnej realizácie pro-
jektu v školách je školenie
policajtov pred ich prvým
vstupom do triedy v rámci
projektu. Potom už boli polica-
jtky i policajti odkázaní len na
svoje schopnosti a znalosti,
ktoré si osvojili na školení.

Kým v pilotnom projekte v
školskom roku 1999/2000
bolo zapojených 1353 detí, v
súčasnosti je to už 12 429
detí na 320 školách v rámci
Slovenska.

V závere minulého roka sa
vzhľadom na poskytnuté
finančné prostriedky z roz-
počtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky podarilo
prvýkrát zorganizovať školenie
aj pre tých lektorov, ktorí už
dlhšie realizujú uvedený pro-
jekt ( boli aj takí, ktorí túto čin-
nosť robia už od začiatku pro-
jektu). Žiaľ, vzhľadom na
nedostatok financií sa ho
nemohlo zúčastniť všetkých
269 policajtiek a policajtov
Policajného zboru a 39 poli-
cajtov z mestských polícii,

ktorí v rámci projektu navšte-
vujú školy a svoje vedomosti i
svoju energiu venujú práci so
žiakmi. 

Napriek široko medializo-
vanej a proklamovanej po-
trebe prevencie i toho, aké
podmienky sú jej vytvárané, v
súčasnosti ešte stále víťazí v
Policajnom zbore represia
pred prevenciou. Z hore uve-
deného počtu lektorov väčšinu
tvoria policajtky a policajti
obvodných oddelení Policaj-
ného zboru. Nie je našim
cieľom ozrejmovať či posudzo-
vať, aký časový priestor na
preventívne aktivity je
vytvorený počas služby na zák-
ladnom útvare. Faktom však
je, že lektori zapojení do pro-
jektu „Správaj sa normálne“
musia plniť také isté úlohy,
ako ich kolegovia. Stáva sa
dokonca, že sú terčom ich
úškrnov i posmeškov v duchu
„chcel si chodiť hrať sa s
deťmi, tak si choď“ a občas
sa nevyhnú i nevhodným
poznámkam typu „ideš sa do
školy uliať“. O nič ľahšie to
nemajú ani lektori projektu z
ďalších útvarov PZ. Často sa
stretávajú aj s

nepochopením svojich nad-
riadených, ktorí takúto čin-
nosť nepovažujú za významnú
a dôležitú v práci
Policajného zboru. 

Viacerí policajti, ak nemajú
priestor počas pracovného
času, realizujú projekt aj na
úkor svojho voľna. Ako sami
hovoria, najväčším ocenením
za ich prácu sú bezprostredné
reakcie detí, ich prejavy záuj-
mu, možnosť týmto deťom
pomôcť i odovzdať im svoje
vedomosti i poznatky. Až
mrazí skúsenosť jedného
kolegu:  po preberanej téme o
násilí, jeho formách a preja-
voch, po hodine za nim prišlo
dievčatko, ktoré sa mu zdôver-
ilo, že ju mama bije a nedáva
jej jesť. Okamžite sa začalo
konať vo veci, dievčatku sa
podarilo vyslobodiť sa z násil-
ného rodinného prostredia.
Určite je na mieste otázka:
„Dokedy mohlo byť toto
dieťa týrané, kedy by našlo
a či vôbec odvahu zdôveriť
sa niekomu, kto by mu
pomohol?“. Aj to je jeden z
viacerých prípadov, keby je
potreba realizácie prevencie
na školách jasne viditeľná. 

Touto formou vyjadrujeme
poďakovanie všetkým ria-
diacim pracovníkom, ktorí svo-
jou osobnou angažovanosťou
vytvorili a vytvárajú naďalej
vhodné podmienky na realizá-
ciu tejto medzi deťmi, učiteľmi
i rodičmi populárnej aktivity
Policajného zboru. 

Určite nezabudnuteľným
pre lektorov z Bratislavského
kraja je akcia, ktorú
každoročne už tradične na
záver roka organizuje riaditeľ
krajského riaditeľstva Policaj-
ného zboru. Je jeho poďako-
vaním a zároveň ocenením
práce policajtiek a policajtov
za prácu v projekte „Správaj
sa normálne“. 

Dovoľte nám poďakovať
všetkým lektorom projektu
„Správaj sa normálne“, vy-
jadriť im svoj obdiv i úctu.
Zaželať im v novom roku
hlavne veľa chuti, energie a
elánu, aby v zdraví pris-
pievali k preventívnemu pô-
sobeniu Policajného zboru a
tým aj k posilňovaniu dôvery
verejnosti v Policajný zbor. 

mjr. Ing. Mária Pšenáková
Za oddelenie prevencie 

„SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“ stále v kurze
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