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Ministerstvo vnútra stále zápasí s nedostatkom financií. A zrejme bude horie

Kam sa stratili stovky policajtov?
Hneï po oznámení prvého protestného zhromadenia
policajných odborárov sa objavili hlasy o ich nevïaènosti. Minister Palko vraj krátko predtým vybavil peniaze
na zvýenie platov prísluníkov PZ a oni sa odvïaèujú
demontráciou?

Písomný materiál, spracovaný nedávno na poradu vedenia
ministerstva vnútra, túto oficiálnu verziu výrazne spochybnil.
Má názov Návrh na uvo¾nenie
800 miest policajtov na zabez-

peèenie úloh Policajného zboru
a v opatreniach navrhol okamite zastavi policajtom vyplácanie odmien a do odvolania, ako aj pozastavi priznávanie alebo zvyovanie osob-

ného príplatku u vetkých policajtov a do odvolania.
Naastie, porada vedenia rezortu 9. marca návrh upravila:
viaza sa bude o 105 miest menej a z uznesenia vypadol aj zákaz poskytovania odmien a pohybu osobných príplatkov. Nebezpeèenstvo vak stále nie je
celkom zaehnané, pretoe ministerský materiál odha¾uje tvrdú
realitu.
Citujme:  ani v priebehu
rokovaní s Ministerstvom financií SR o návrhu rozpoètu
verejnej správy na roky 2006
a 2008 sa nepodarilo dosiahnu zvýenie rozpoètových
prostriedkov na platy policajtov v rozpoètovej kapitole ministerstva, o ktoré sa vedenie
ministerstva opakovane usilovalo u v predchádzajúcich
rokoch. Napríklad v roku 2004
pri obdobných rokovaniach o
rozpoète na roky 2005 a 2007
sa nepodarilo získa dodatoèné finanèné prostriedky na
zlepenie odmeòovania policajtov, a to ani na pokrytie
niektorých zloiek platov, priznávaných policajtom pod¾a
veobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov ministerstva.
(Pokraèovanie na strane 2)

Minister vnútra Martin Pado rokoval s vedením OZP v SR
Bratislava (on)  Ako skôr
informatívne stretnutie definovali svoj prvý kontakt minister
vnútra SR Martin Pado a predseda OZP v SR Miroslav Litva
po rokovaní, ktoré sa uskutoènilo na pôde ministerstva 16.
marca. Hovorili sme aj o tom,
èo bolo v minulosti. Hovoril
som o tom, e tie vzahy z minulého obdobia nebudú zaaova vzahy medzi MV SR a
OZP v tomto období, zmienil
sa minister a vzápätí poopravil
redaktora televízie, ktorý v

otázke spomenul trajky a nepokoje policajtov. Nehovoril
by som o trajkoch a nehovoril
by som o nepokojoch. Policajti
prejavovali
svoje
názory,
skontatoval minister. Obaja
aktéri rozhovorov sa zhodli v
názore na to, e je potrebné vyrovna platy radových zaèínajúcich policajtov s platmi nastupujúcich vojakov. Nevideli vak
reálne, aby sa zásadné zmeny
uskutoènili u v tomto volebnom roku. S pánom predsedom sme sa zhodli, e spôsob

odmeòovania policajtov a vojakov nie je ten istý, potvrdil minister a pridal: V tomto èase, v
tomto rozpoète ve¾ký priestor
na toto nie je.
Výsledkom tohto i ïalích
oèakávaných rozhovorov by
tak malo by formulovanie záverov, ktoré budú východiskom
pre budúcu vládu pri schva¾ovaní rozpoètu na rok 2007 a
ïalej.
Minister Pado naznaèil svoj
zámer ïalej rokova s ministrom financií Mikloom, pretoe

prvotné èísla na budúci rok hovoria o rozpoète, niom o celú
miliardu. Minister vak nepredpokladá, e by sa v tomto
roku zrealizovali vetky investície, súvisiace napr. so Schengenom, zvýený objem prostriedkov tak bude rezort potrebova aj v budúcom roku.
Na otázku mesaèníka POLÍCIA, èi je pán minister pripravený prija prezidenta EuroCOPu Heinza Kiefera, Pado
odpovedal, e je pripravený na
návtevu a èas do stretnutia

mu dáva ete priestor upresni
obsah okruhov, o ktorých budú
rokova. Opýtali sme sa tie, èi
nemieni zrui personálne rozhodnutie, ktorým minister Palko potrestal policajta za to, e
dral transparent. Nerozmý¾am nad tým, èi to, èo urobil
(minister Palko  pozn. aut.)
bolo alebo nebolo správne. Budem sa snai ten problém riei z poh¾adu môjho. Spor, ktorý tu bol, by vak mali riei iné
orgány a nie minister vnútra,
odvetil po miernom zaváhaní.

Jeho Velièenstvo TABU¼KA bola silnejia ako právo a zákon

Èo navarili Preovèania

Preov ( Peter Ondera)  O
zámere zrui kuchyne a bufety
na okresných riadite¾stvách PZ v
Preove a v Poprade sa hovorilo
u dlhie. Presnejie, nehovorilo
sa o zruení, ale o prenájme nejakému súkromníkovi. Preèo a
naèo? Presne nevedel nikto.
Tak to aspoò tvrdí predseda ZO
OZP v Poprade Jozef Repel,
predák preovskej základnej organizácie Peter ec i predseda
krajskej rady OZP Peter Leder.
Mali sme od sluobného vedenia, teda od funkcionárov KR PZ

v Preove len ústne nezáväzné
informácie, e je vypísané výberové konanie a e o pracovníkov
kuchýò bude postarané, zoberie
ich do pracovného pomeru prenajímate¾ alebo im budú ponúknuté miesta, zodpovedajúce ich
kvalifikácii, tvrdí predseda KR
OZP Preov Peter Leder. ako hovori za vetkých, ko¾ko ¾udí, to¾ko chutí, ale myslím si, e s
prácou kuchyne bola medzi
stravníkmi relatívna spokojnos.
Ak boli nedostatky, tak sa dali
vzájomnou komunikáciou KR

OZP a KR PZ Preov vyriei za
pochodu, pretoe nám ide o to,
aby zamestnanci mali zabezpeèenú kvalitnú stravu. A ak sú tu
nejaké ekonomické dôvody na
zmenu, o nich nás ako odborársku organizáciu nikto neinformoval!
Tvrdá realita
Pôvodné chodbové reèi èoskoro dostali konkrétnu podobu.
U 13. februára KR PZ v Preove oficiálne oznámili ekonomickému odboru KR PZ plánovanú
organizaènú zmenu k 1. marcu

2006, ktorou sa uvo¾òuje dovedna jedenás pracovných miest
obèianskych zamestnancov v
Preove a v Poprade a zrodil sa
návrh na ich presystemizáciu.
¼uïom, ktorých sa táto vána
zmena dotýkala, vak oficiálne
nikto niè nepovedal! Do tejto
chvíle nevieme, èo s nami bude,
tvrdili nám eny v preovskej kuchyni, kde sme ich zastihli ete
vo tvrtok 2. marca dopoludnia
drhnú podlahu a generálne
upratova. Len nám oznámili, e
tu konèíme a máme pripravi za-

riadenie na odovzdanie súkromnému podnikate¾ovi. Nemáme v
rukách písomné rozhodnutie, èo
s nami bude, èi sme od 1. marca
vlastne zamestnané alebo nie.
Ústne nám ponúkli nejaké miesta, mnohé z nás vak nesúhlasia, pretoe máme ís s triedami
dole, take asi pôjdeme na dohodu preè, nech vyplatia odstupné,  hovorili nám, mená vak
nechceli prezradi.
Pre koho je zákon?
Je moné, aby sa zamestnávate¾ takto poniujúco správal k
vlastným zamestnancom v podmienkach tátnej intitúcie, akou
je KR PZ? Urobilo si riadite¾stvo
(Pokraèovanie na strane 4)
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Za uplynulý rok odilo z
Policajného zboru 1 122 prísluníkov, nastúpilo 1 402
mladých. Ministerstvo vnútra
to povauje za pozitívny signál, keïe tabu¾ky nie sú naplnené (o dôvodoch píeme
na inom mieste) a v tom istom
materiáli tvrdí, e tento pohyb
v iadnom prípade nejde nad
rámec tzv. benej fluktuácie,
ktorá sa dlhodobo pohybuje
okolo 3, 5 percenta, u väèiny
krajských riadite¾stiev len 2, 5
%, Bratislavský kraj vak 5, 5
%. Chváli sa tie tým, e za
posledné dva roky sa podarilo
poèet neobsadených miest v
zbore zníi o tisíc.
Optimizmus vak zrejme
nie je namieste: je potrebné
skúma skutoèné, nie proklamované dôvody odchodov
policajtov a najmä dopad
týchto pohybov na akcieschopnos a kvalitu výkonu
Policajného zboru! Ministerstvo napokon priznalo aj to,
èo OZP v SR tvrdí u dlho 
e hlavným motívom odchodov je sociálna neistota a absencia perspektívy kariérneho
rastu!
Citujme zo spomenutého
materiálu MV SR: Zvyujúci
sa poèet poiadaviek na personálne posilnenie vybratých
útvarov MV a PZ, resp. poiadavky na zriadenie nových útvarov zvyujú tlak na nepretrité organizaèné a systemizaèné zmeny. Tieto majú aj
svoj nezanedbate¾ný psychologický rozmer a nezriedka
prispievajú k zvyovaniu pocitu sociálnej neistoty u policajtov, resp. vedú k ich osobnému rozhodnutiu ukonèi sluobný pomer. Svätá pravda!
Staèí sa zbliia pozrie na
èasové údaje. Vlani za prvých
devä mesiacov odilo len
614 policajtov a ministerstvo
vnútra nám prostredníctvom
tlaèového odboru tvrdilo, e
neoèakáva nijaký dramatický
vývoj ani v závere roka. Ete
11. októbra 2005 informovalo,
e v septembri si podalo iados o uvo¾nenie iba 92 policajtov, take sa niè nedeje.
Práve vplyv oèakávaného prijatia tristodvadsaosmièky
na rozhodovanie policajtov sa
pritom dal predvída!
Tak aj bolo, za posledné tri
mesiace roka odiiel napokon
viac ako dvojnásobok, dovedna 1 122 ¾udí. Bez oh¾adu na
ministerské predstavy o miere benej fluktuácie si musíme uvedomi dôsledky: v roku
2003 zbor priiel o 1 530 policajtov, v roku 2004 o 1 231 a
vlani o 1 122. To je spolu
3 883 policajtov. Inak povedané, za tri roky reforiem PZ priiel o 20 percent, o pätinu reálneho, nie tabu¾kového stavu! Istotne, na miesta odídených nastúpili mladí. Hovori
vak o rozdieloch v kvalite zaèínajúceho policajta a prísluníka s pätnás èi dvadsaroènou praxou azda netreba.
PETER ONDERA

(Pokraèovanie zo strany 1)

To¾ko citát. Obsiahly elaborát
ïalej dokumentuje, èo sa vlastne v uplynulom období stalo:
keïe prídel z vlády nebol postaèujúci, peniaze na zvýenie
osobitných príplatkov minister
Palko získal vyuitím finanèných
prostriedkov z nenaplnených poèetných stavov policajtov, teda
viazaním urèeného poètu neobsadených tabu¾kových miest policajtov.
Svojimi nariadeniami v roku
2004 zvýil takmer pästovke
prísluníkov UHCP príplatok o 1
300 Sk na 3 800 Sk, èím viazal
39 tabu¾kových miest. Nedlho
nato prilo ïalie zvyovanie
531 prísluníkom na úrade boja
proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite o 4 000,
resp. 2 000 Sk na 8 000 (6 000
Sk), èo viazalo 68 tabuliek. V
ïalích etapách od 1. januára
2005 Palko rozhodol o prídavku
pre vye tri tisícky policajtov v
pecializovaných zlokách, èo
predstavovalo 248 tabu¾kových
miest, v ïalích troch nariadeniach z lanského roka ubudlo 9
miest. K slávnemu 1. januáru
2006 rozhodol o pridaní 350 Sk
vetkým policajtom a tisícky zno-

va pridával aj pecializovaným
zlokám. Výsledok: viazanie 357
tabu¾kových miest.
Týmto mechanizmom sa poèet viazaných tabuliek vyplhal
a na èíslo 748. Analýza varuje:
Je potrebné upozorni na
skutoènos, e v prípade zníenia poètu neobsadených tabu¾kových miest policajtov
pod dolnú hranicu 748 miest
nebude moné zabezpeèi vyplácanie nárokových zloiek
policajtov v závere roka (november  december 2006)!
Preto vznikol pôvodný návrh
na uvo¾nenie 800 miest policajtov. Inými slovami povedané:
keby aj ministerstvo dokázalo
naplni tabu¾kové poèty, schválené vládou, nemalo by ich z èoho zaplati!
Protichodné reakcie
Tieto kroky ministra Palka sa
preto stretávajú s úplne protichodnými reakciami. Na jednej
strane je dobré, e dokázal dos
výrazne zvýi odmeòovanie prísluníkov PZ u ktorých je najvyia psychická a fyzická záa. Na druhej strane to vyvolalo negatívne reakcie policajtov
zaradených priamo vo výkone
na úrovni obvodných oddelení.

Nový minister zároveò musí poèúva silné ponosy na chronickú
poddimenzovanos útvarov.
Z poh¾adu verejnosti  na uliciach je stále málo policajtov. Ak
teda vláda pre rok 2006 odklepla 21 316 miest policajtov, je to
iba èíslo papierové, v skutoènosti hovorme o stratení stoviek
(695) nenaplnených miest. Hoci,
po pravde povedané, bolo u aj
horie: v decembri 2003 nebolo
na tabu¾kách a 1 732 policajtov,
èo neznamená, e nechýbali!
Neistá perspektíva
Nemono sa preto èudova,
e radových policajtov musí aktuálne hroziaca situácia pobúri.
Ministerský materiál je v zámeroch roka 2006 celkom otvorený:
V uvedenom rozpise záväzných ukazovate¾ov je premietnuté zvýenie limitu finanèných prostriedkov na platy
pre 21 316 policajtov o 218
903 tis. Sk, predovetkým z
dôvodu zvýenia hodnostného príplatku o 650 Sk na plánovanú hodnos od 1. 1. 2006
(uznesenie vlády SR è. 779 zo
6. 10. 2005) /pozn.autora  to je
Palkom avizované vybavenie
prostriedkov z vlády/, ako aj
úprava týchto ukazovate¾ov

súvisiaca s pokrytím deficitu
finanèných prostriedkov u obèianskych zamestnancov v
objeme 32 052 tis. Sk pod¾a
vládneho uznesenia è. 790 z
12. 10. 2005. Na pokrytie tohto
deficitu sa nezvýil objem
mzdových prostriedkov rozpoètovej kapitoly ministerstva, ale potrebné finanèné
prostriedky v objeme 32 052
tis. Sk sa presunuli z finanèných prostriedkov urèených
na sluobné príjmy policajtov.
Komu nezávidie?
V súhrne: nový minister Pado
zdedil po Palkovi ve¾mi delikátny
problém. A keï problém pre
krátkos èasu nevyriei, celkom
s istotou pevne pristane na stole
ministra, ktorý vzíde z júnových
predèasných volieb. Úprimne:
nie je èo závidie ministrom, keï
budú chcie nájs rieenie. Komu
vak príde na um, e ete menej
mono vzniknutú situáciu závidie policajtom na konci odmeòovacieho reazca? Aký to bude ma efekt na kvalitu ich práce? A èo potom povedia tí, ktorým policajti majú slúi, teda obèania Slovenskej republiky?
PETER ONDERA

Prezident EuroCOP  u Heinz Kiefer príde u 30. marca

Bratislava kandiduje na dejisko kongresu
ho zasadania vyberme aspoò
niektoré  v Lotysku po decembrovej protestnej demontrácii
policajných odborárov odstúpil
minister vnútra. Bulhari sa stali
pozorovate¾om
EuroCOPu,
majú vány záujem o spoluprácu s európskymi truktúrami.

Snímka J. Dubravay

Kvantita a kvalita

Kam sa stratili stovky policajtov?

H. Kiefer
Bratislava (po)  Prezident
EuroCOP u Heinz Kiefer opä
zavíta na Slovensko 30. marca.
Informáciu nám poskytol predseda OZP v SR Miroslav Litva,
ktorý sa druhý marcový víkend
zúèastnil jarného zasadania tejto organizácie v Bruseli. Termín
návtevy Slovenska mu po dohode s ministrom vnútra SR
Martinom Padom potvrdil Kiefer
v osobnom rozhovore. Európska
konfederácia policajných odborových zväzov zastreuje 20
krajín, celkový poèet zdruených
policajtov prevyuje 600  tisíc.
EuroCOP venuje na svojich rokovaniach ve¾kú pozornos najmä novým krajinám EÚ  osobitne tým, ktoré sa stávajú vonkajou hranicou Schengenu, ale
napríklad aj problémom, ktoré
spôsobujú úvahy o utváraní spoloèných európskych policajných
síl.
Z informácií o priebehu jarné-

M

áme za sebou búrlivé
obdobie spojené s obhajobou právnych a sociálnych
istôt policajtov a zamestnancov
bezpeènostného úseku MV SR
a h¾adaním ciest, ako tieto istoty v budúcnosti úspenejie obhajova. Definícia problémov,
ktoré z pozície OZP v SR musíme riei, je dnes jasný. Výnimky, ktoré sa objavia a nepatria k
prioritám, si vieme ustrái.
Horie je to s h¾adaním ciest a
metód, ako zabezpeèi realizáciu. oprávnených poiadaviek.
Obdobie revoluèných metód
máme za sebou, pri nanáaní a
rieení problémov treba vníma
a repektova mantinely, v ktorých sa OZP  ale aj rezort 
pohybuje. Tieto mantinely tvoria platné zákony a schválený
rozpoèet rezortu na prísluné
obdobie. Priestor, v ktorom sa
môeme pohybova, sú interné
predpisy rezortu, presuny medzi jednotlivými polokami v
rozpoète (ak nie sú úèelovo viazané).

Rumuni upozornili na neúnosnú
sociálnu situáciu radových policajtov vo svojej krajine a panielsko èelí snahám o militarizáciu svojej civilnej gardy.
Nie je bez zaujímavosti fakt,
e Bratislava kandiduje na miesto konania II. kongresu Euro-

COP u na jeseò 2007. Protikandidátom hlavného mesta SR
je práve Brusel. O mieste vrcholného stretnutia EuroCOPu,
ktoré sa koná len raz za tyri roky, by mal výbor definitívne rozhodnú na svojom tohoroènom
jesennom zasadaní.

Tento interný priestor je
vak vymedzený dohodou medzi zamestnávate¾om a odbormi. Dohoda sa dá dosiahnu
ako kompromis, ktorý je prijate¾ný pre obe strany. Predstavy
niektorých optimistov z naich

vyhovujúcich zákonov, dotýkajúcich sa odmeòovania.
Na tieto problémy sme chceli upozorni aj naím protestným zhromadením. Ako bola
naa snaha vtedajím predstavite¾om rezortu pochopená a
ocenená, netreba pripomína.
Skôr sa z toho pouèi. Chcem
len pripomenú tým, ktorí cítia
potrebu zlepi podmienky pre
prácu policajtov a zamestnancov rezortu, e zákony a tátny
rozpoèet sa schva¾ujú v Národnej rade SR. Preto je mimoriadne dôleité, aby vyuili èas
ostávajúci do volieb na zoznámenie sa s volebnými programami jednotlivých politických
strán. Je to právo kadého obèana a úèas vo vo¾bách zasa
povaujem za povinnos kadého, kto cíti potrebu zlepenia
kvality ivota na Slovensku v
budúcnosti.
V období po vo¾bách toti
ostáva u len prija zodpovednos za svoje rozhodnutie.
MIROSLAV LITVA

O èom to je?
radov, e dohoda je forma nátlaku, sú potvrdené ich úspechmi pri kolektívnom vyjednávaní. Mono, e pre poznanie naich moností rieenia je
potrebné pozna aj zdroje a
priestor, ktorý má zamestnávate¾ , vedie, èím sú limitované
zasa jeho monosti.
Hovorím iba za seba, e
priestor v tejto oblasti je na
centrálnej úrovni u pomerne
vyèerpaný. Rieenie problémov
v oblasti ceny práce a pracovných podmienok je moné rozíri len posunutím vonkajích
mantinelov primeraným posilnením rozpoètu bezpeènostného úseku MV SR a úpravou ne-
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jednu noc som spal ako
zarezaný a mal som takýto sen: ocitol som sa v presne
neurèitom èase, na presne neurèitom mieste, v neznámom meste a vo fiktívnom táte zvanom
Absurdistan, kde práve prichádzali úèastníci protestného zhromadenia, ktoré organizoval
Odborový zväz polície v zmienenom fiktívnom táte. Niektorí prichádzali pei, iných priváali
dvojpodlané autobusy. Väèina
mala na sebe reflexné vesty s
oznaèením organizátora protestného zhromadenia, preto som
pátral, kde by som aj ja ako
úèastník protestného zhromadenia dostal takúto vestu. Naiel
som neznámeho, ktorý ich rozdával. Po tom, ako som si ju obliekol, v prichádzajúcom som
spoznal kolegu z inpekcie. V
domnienke, e nás tie priiel
podpori svojou prítomnosou,
ponúkol som mu reflexnú vestu.
Odmietol s tým, e je v slube.
Po zdvorilostnom pozdrave sme
ili kadý svojou cestou. O nieèo
neskôr, keï u protestné zhromadenie bolo v plnom prúde,
vimol som si ïalieho kolegu,
t.j. u druhého z inpekcie. V
mojom sne mal v rukách kameru a z vizuálneho poh¾adu som
mal dojem, e natáèal. Urèite
to bolo nieèo z jeho poh¾adu zaujímavé, hodné na zaznamenanie a uchovanie!
Neskôr, keï sme sa u vo
sne rozchádzali, som horeuvedené neznáme miesto opúal v
sprievode kolegov odborárov,
prièom som stretol zmieneného
druhého kolegu z inpekcie.
Pozdravil som ho, podali sme si

ruky a opýtal som sa ho, èo tam
robili, keïe som stretol ete
jedného policajta z inpekcie.
Nato mi povedal, e tam boli sluobne na pokyn svojho nadriadeného. Keï som sa ho opýtal,
preèo nás natáèal  robil záznam kamerou, tak mi odpovedal, e to bola jeho úloha a e
natáèal videokamerou len dianie
a vystúpenia na tribúne a jej
okolí. Opýtal som sa ho, na podklade akého zákona vykonával
na uvedenom mieste natáèanie videokamerou. Potichu zaomral èíslo nejakého paragrafu, ja som ho vak nerozumel.
Upozornil som ho, e ustanoveAj vo sne, keï kopne hada, môe a uhryznú 
nie zákona o polícii v táte Absurdistan oprávòuje policajta vykonáva zvukový a obrazový záznam výhradne pri plnení úloh
polície a zaznamenávaní sluobnej èinnosti policajtov. V danom prípade predsa neilo o
sluobnú èinnos Polície, ale o
odborársku èinnos v èase osobného vo¾na prítomných úèastníkov. Zároveò, na vyhotovovanie
obrazového a zvukového záznamu pod¾a prísluného ustanovenia Trestného poriadku je
potrebný predchádzajúci súhlas
prísluného sudcu Absurdistanu. Na to mi opätovne zopakoval, e musel splni rozkaz nadriadeného aj napriek tomu, e s
ním vnútorne nesúhlasil a odporuèil mi, e keï chcem, nech na
nich podám trestné oznámenie.
Potom sme si podali ruky a

zrýchleným krokom po neznámej ulici on preiel k pomaly idúcemu vozidlu zn. Ferari Kosa
Ostrá èiernej farby. Vo sne som
videl, e vo vozidle boli okrem
neho ete dve alebo tri osoby.
Zrazu poèujem nejaký odporný pisk¾avý zvuk. Ach, u musím
vstáva, to pití ten odporný budík. Nerád, ale nakoniec vstanem. Je piatok, prvý apríl roku
Pána . Bol som rád, e po
piatkovom  prvoaprílovom prebudení som vo svojej izbe nenaiel uvedenú reflexnú vestu a
zároveò ve¾mi ¾utujem, e som
tento sen nedosníval a u sa nikdy nedozviem, ako by ten zlý
sen pokraèoval a skonèil, t.j. ako
by naloil kolega z inpekcie s
obrazovou a zvukovou nahrávkou z protestného zhromadenia odborárov? U koho by tá obrazová a zvuková nahrávka v
mojom sne skonèila a z akého
dôvodu? Aké úlohy, ktoré pre
Políciu Absurdistanu vyplývajú z
ich zákonov, mohli plni na protestnom zhromadení odborárov
policajti z inpekcie uvedeného fiktívneho tátu? Kto, preèo a
?
Uvedomujúc si, èo sa mi snívalo, ïakujem za to, e ijem v
demokratickom a právnom táte, kde nie je moné zneuíva a
v rozpore so zákonom vyuíva
 pouíva políciu.
(V popisovanej udalosti ide
len o fikciu  sen, ktorý sa nezakladá na reálnej udalosti. Akáko¾vek podobnos s nejakou
skutoènou udalosou je preto len
èisto náhodná.)
TEFAN KIN,
èlen OZP v SR

Od èoho závisí aktivita?
MARTIN (er)  Jedáleò Mestského úradu v Martine sa na výroènú èlenskú schôdzu tunajej základnej organizácie v posledný
faiangový deò celkom slune zaplnila. Vak pri vye dvestoèlennej základni niet divu, organizovaných je vye 70 percent zamestnancov. Napokon, jej predseda Adam Hronec je u po odborárskej línii starý harcovník, a tak sa usiloval o hojnú úèas, ale
aj o to, aby schôdza nikoho nenudila, aby pri referovaní o èinnosti vystihol podstatu.
Nebolo vlastne treba ani ve¾a slov, pretoe o ivotaschopnosti svedèili fakty. V èíslach, v objeme poskytnutých návratných pôièiek i v pozornostiach, vyplatených èlenom pri sluobných a ivotných jubileách. Skrátka: kde je vô¾a a peniaze, dá sa pre èlenov i neèlenov OZP urobi ve¾a. Zorganizova deò detí, policajný
ples, návtevy plavárne, Mikulá, zájazdy, stolnotenisový turnaj,
presvedèi èlenov, aby ili do Bratislavy na protestné zhromadenie. A potom sú veci, kde ani chcenie nestaèí Aj o nich sme sa
s predsedom ZO OZP Adamom Hroncom porozprávali.
Myslíte si, e aktivita základnej organizácie je postavená
len na osobnosti predsedu?
Urèite nie. Bez dobrého výboru predseda máloèo dokáe sám.
My sme mali v vlani urèité problémy vo výbore, ale vcelku patríme medzi konsolidované organizácie, vdy nájdeme ¾udí, ktorí sú ochotní ukroji zo svojho vo¾ného èasu.
Robíte aj nad rámec tandardu
Áno, odmeòujeme èlenov napríklad pri dovàení 60  ky, lebo to u
sluobný orgán nerobí. Podstatné je,
aby ¾udia vedeli, e si ich vímame,
e pamätáme aj na dôchodcov, odmeòujeme aj sluobné jubileá, dbáme na dôstojnú rozlúèku s kadým,
kto odchádza  èi je to policajt, alebo
civil. A aby sme èlenom ponúkali rôzne aktivity, ktoré sa stretnú so záujmom. Ve¾akrát sa takto pri nás
zvezú aj neèlenovia, ale taký je ivot.
Ako vnímate nálady verejnosti voèi policajným odborárom po protestoch?
Povedal by som, e sa zväèila dôvera, e ¾udia vidia, ako sa
dokáeme postavi za ¾udí, e ich dokáeme ochráni. Toto dokáe presvedèi aj mladích a dokonca sa nám hlásia aj sluobní
funkcionári, pretoe chápu, e spoloèným postupom môeme
usilova o to, aby sme sa nemuseli domáha vecí, ktoré nám zo
zákona patria.
Snímka autor

V

Naastie len zlý sen

Postup Generálnej prokuratúry SR: dos dobré Kocúrkovo!
Po októbrovom protestnom
zhromadení Vladimír Palko urobil z plk. Ing. Miroslava Litvu, dovtedy riadite¾a prezidiálneho odboru vedeckotechnického rozvoja, radového referenta odboru
rádiokomunikácií na KR PZ v
Bratislave. To je veobecne známe. Èo vak bolo potom? Ako je
to vlastne s predsedom Litvom?
pýtajú sa ¾udia na schôdzach základných organizácií OZP, keïe médiá túto stránku veci ïalej
nesledovali. Take: ako?
Nu, zaujímavo. Pod tlakom
EuroCOPu pán minister Palko
napokon predsa len vyhovel iadosti a uvo¾nil Miroslava Litvu do
èinných záloh. Môe sa tak v plnej miere venova plneniu svojich predsedníckych povinností.
Na zaèiatku bol podnet
Tým sa vak niè nekonèí, pretoe Miroslav Litva hneï podal
rozklad voèi ministrovmu rozkazu è. 541 a u 4. novembra 2005
so vetkými okolnosami svojho
odvolania písomne oboznámil
generálneho prokurátora SR
Dobroslava Trnku. V podnete M.
Litva kontatoval moné viacnásobné poruenie zákona è.
73/1998, keïe táto personálna
zmena zjavne nesúvisela s plnením jeho sluobných povinností,
ale iba s èinnosou predsedu
OZP. Je tu teda aj podozrenie z
neprípustnej diskriminácie. Bolo
mu vak jasné, e opodstatnenos ministrovho personálneho
postupu urèí zrejme a súd. V
podnete pre generálneho proku-

rátora preto Litva súbene uvádza: Javí sa, e môe ís dokonca o postup, ktorý neznáme osoby vyuívajú v rozpore s povinnosami verejných èinite¾ov a e
dokonca za urèitých okolností
môe ís aj o úkony, ktoré by boli schopné zaloi ich prípadnú
trestnoprávnu zodpovednos. Èi

rozkaz ete ani nebol právoplatný, pán plukovník Fábry ho radostne poslal kam? No predsa
Sekcii personálnych a sociálnych èinností MV SR za úèelom
pripojenia ku konaniu o rozklade!
Nasledovala teda sanos na
jeho postup  poslaná dòa 7. 12.

goval pplk. JUDr. Rostislav Vido,
riadite¾ odboru prokurátorských
èinností GP SR  vojenskej súèasti. Ako nadriadený plukovníka Fábryho vak nereagoval na
SANOS. Nazval ju opakovaný podnet a z Litvovho listu o.
i. dedukuje: V pôvodnom podnete na predposlednej strane

Ako je to s Litvom?
k takejto skutoènosti dolo je
vak výluène
len na
posúdení

Snímka Peter ákoviè
orgánov èinných v trestnom konaní.
up ho preè!
Èo urobil generálny prokurátor? Doslova u o nieko¾ko dní
plk. JUDr. Anton Fábry, CSc.,
vedúci prokurátor vojenskej súèasti GP SR vyhodnotil Litvov
list len ako podnet na preskúmanie zákonnosti personálneho
rozkazu. A keïe v tom èase

2005 znova do rúk generálneho
prokurátora. Miroslav Litva v nej
zdôraznil, e prokuratúru neiadal o preskúmanie zákonnosti
svojho personálneho rozkazu,
ale upozoròoval tátny orgán
ako strácu zákonnosti na moné podozrenie, e isté osoby
konali v rozpore s povinnosami verejných èinite¾ov, èo môe zaloi ich prípadnú trestnoprávnu zodpovednos. Èie
oznamoval
skutoènosti,
svedèiace o postupe, ktorý
môe nies znaky trestného èinu a keïe pán
plukovník Fábry túto
skutoènos pravdepodobne nepochopil, podáva SANOS.
Okrem iného toti Litva povaoval za netandardné, aby prokuratúra poslala takýto podnet
priamo tomu, koho sa bezprostredne dotýka
Chuovka pre právnikov
Jasné? Zdanlivo áno. Presnejie: ako pre koho! Na sanos toti 16. februára 2006 rea-

(druhej a poslednej  pozn. autora), napriek
jednoznaènej
predchádzajúcej
personifikácii
vyjadrujete
akoby podozrenie,
e

Snímka Peter ákoviè
neznáme osoby tento postup vyuívajú v rozpore s povinnosami
verejných èinite¾ov a e dokonca
môe ís aj o úkony, ktoré by boli schopné zaloi ich prípadnú
trestno  právnu zodpovednos.
V ïalom túto skutoènos nechávate na posúdení orgánov
èinných v trestnom konaní.
Opä správne. Celkom verná
reprodukcia! Závereèným dvom

riadkom stanoviska pána riadite¾a vak nechýba arm: V prípade, e trváte na trestnom oznámení voèi neznámym osobám,
iadam Vás o jeho doplnenie v
tom smere, èi má ís o osoby
podliehajúce vojenskej jurisdikcii
alebo Vá podnet voèi osobe bývalého Ministra vnútra Vladimíra
Palka.
Èosi nie je v poriadku
Ve¾mi sme si dali zálea na
doslovnej citácii a presnom prepise tejto èasti jeho listu. Aj nezainteresovaný pozorovate¾ musí toti dospie k názoru, e èosi
tu nie je v poriadku. Obèan a policajt Litva oboznámil prokuratúru so svojím podozrením na
neznámeho páchate¾a a vysoký hodnostár generálnej
prokuratúry obèana policajta
Litvu iada, aby urèil, èi podáva trestné oznámenie voèi
policajtovi alebo civilovi?! A èi
náhodou dokonca nejde o
ústavného èinite¾a, teda Ministra? A keï, tak èo potom? Na
èasové rozpätie od 4.
novembra 2005 do
16. februára 2006
celkom sluný výsledok èinnosti Generálnej prokuratúry SR!
Neostáva, ne opätovne upozorni generálneho prokurátora
Dobroslava Trnku, ako sa v réii
jeho podriadených dá administratívne zúradova taká drobnos, ako je ministrovo rázne
konanie voèi predsedovi Odborového zväzu polície v SR.
Peter Ondera
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V Brezne rieia, èo je rieite¾né...

OO PZ ako dievèatá pre vetko?

pretoe podcenil poctivú úèas
breznianskych policajtov
Èo trápi odborárov? Pod¾a
novozvoleného predsedu Mareka Holuba i podpredsedu Jaroslava tulajtera je to najmä pozícia policajtov, ktorí sú v teréne, v
dennodennom kontakte s realitou: Myslím si, e OZP musí ïalej bojova za sociálne istoty radových policajtov, aby si prísluníci nemuseli týdeò pred výpla-

nými súèiastkami, so zmennosou. Aj zo svojej sluobnej pozície má pocit, e práve Obvodné
oddelenia PZ, ktoré sú prvé v
kontakte s obèanmi, je vedením
rezortu akosi zanedbávané.
Robíme vetko, aj potárov pre
doruèovanie, prví sme pri mimoriadnych udalostiach, pri zásahoch, mnohokrát robíme tú istú
prácu, aká je v pôsobnosti skráteného vyetrovania, ibae za

menie peniaze, zhodli sa s
podpredsedom.
Skrátka, niè nové, ale nie neaktuálne! Na druhej strane, z
viacerých strán sme poèuli dobrozdanie na spoluprácu s riadite¾om OR PZ plk. Karolom tromajerom. Má snahu riei, èo
riei môe a keï vidíme úsilie,
vdy sa nájde nejaký kompromis
aspoò v tých veciach, ktoré môe ovplyvni, zhodnotil spoluprácu Marek Holub.
Samozrejme,
riadite¾
na
schôdzi nechýbal a na otázku z
pléna vysvet¾oval, èo vetko sa
u urobilo napríklad v úsilí skvalitni poskytovanie stravy. Situácia so súkromnými dodávate¾mi
stravy je v mnohom podobná aj
v iných regiónoch, v Brezne na
istý èas pomohol veci a demontratívny odchod od poskytovate¾a týchto sluieb. Problém je
stále v rieení
Riadite¾a OR PZ v Brezne
plk. tromajera tie trápi nedostatok a nevhodnos vyuívaných
priestorov. Výstavbu novej budovy na mieste dostupnom obèanom by podporil aj primátor.
Chýba malièkos  asi 70 miliónov korún. V ponuke sú síce objekty terajích opustených kasární, ale ide o predvojnové
stavby a ko¾ko by kotovala rekontrukcia, je otázne. Navye,
zasa ide o budovy na opaènom
konci mesta, ïaleko od najväèieho sídliska
Take po vetkých týchto debatách
Brezòania
schôdzu
ukonèili a predseda sa vedno s
riadite¾om pustili do príjemnejích povinností  obdarovali
vetky eny kvetinkou a malým
prezentom k ich sviatku

Ani v Preove nezabudol zamestnávate¾ na tradièný Medzinárodný
deò
ien. Ráno 8.
marca prichádzali eny na
svoje pracoviská slávnostne naladené a
obleèené
aj
policajtky
a
obèianske pracovníèky Krajského riadite¾stva PZ.
Dôvodom
bolo pozvanie
krajského riadite¾a,
plk.
JUDr. Ladislava Malika (na
snímke), na oslavy najkrajieho
sviatku roka, pripomínajúceho
postavenie eny nielen v rodine,
ale aj v pracovnom a spoloèenskom ivote. Krajský riadite¾ ich
pozval na divadelné predstavenie s názvom Princove haluky
alebo Uhorský Simplicissimus
do divadla Alexandra Duchnovièa v Preove.
Slávnostný príhovor pred zaèiatkom predstavenia predniesol
I. zástupca riadite¾a KR PZ, pplk.
Ing. Peter Bednár, ktorý vo svojom príhovore ocenil prácu ien
policajtiek i ien zaradených v

tátnej a verejnej slube v Policajnom zbore. Vyjadril úprimnú
vïaku, e aj napriek svojmu prvoradému postaveniu eny 
matky, pracovné úlohy, ktoré sú
im kladené príkladne plnia.
Prítomných 140 ien obdarilo
vedenie KR PZ v Preove tulipánom a slávnostnú atmosféru
umocnilo rusínske èinoherné
predstavenie, ktoré vyèarilo enám na tvári úsmev a pobavenie. Pozvané eny chápu toto
gesto krajského riadite¾a ako
prejav jeho úcty a vïaky.
plk. JUDr. Mária Marinicová

Slávili aj v Trenèíne
Naa základná organizácia
OZP 8/13 v Trenèíne pri príleitosti Medzinárodného dòa ien
usporiadala stretnutie ien s vedením KR PZ a OR PZ v Trenèíne. Stretnutie sa uskutoènilo v
Kultúrnoinformaènom
centre
ozbrojených síl SR v Trenèíne. K
enám sa prihovoril a poïakoval im za svoju prácu riadite¾ KR
PZ v Trenèíne plk. JUDr. Miroslav Hepner a riadite¾ OR PZ
Trenèín pplk. JUDr. Jozef Valach.
(Jaroslav Medera, Trenèín)

Brezno (po)  Breznianska základná organizácia OZP v
SR spojila uitoèné s príjemným...
tou poièiava. Výkonných policajtov v teréne je pod¾a môjho
názoru stále málo a sú najhorie
platení, zdôraznil predseda pre
POLÍCIU. Nealoval sa, iba kontatoval: staré poèítaèe, nepojazdné autá, málo prívetivé priestory, smiene nízke odmeny,
problémy s nadèasmi, s výstroj-

Snímka autor

V posledný piatok pred MD
zvolala schôdzu a po dohode s
vedením OR PZ k nej pridali aj
sviatok ien. Preto sa na zaèiatku stretnutia rieili váne vzahové veci medzi zamestnávate¾om a zamestnancami, zatia¾èo
personál hotela Ïumbier ete
prináal ïalie stoly a stolièky,

Novopeèený predseda ZO OZP v Brezne Marek Holub (v¾avo)
hovorí, e s riadite¾om OR PZ Karolom tromajerom sa väèinou dá
dohodnú...

Èo navarili
Preovèania
(Pokraèovanie zo strany 1)

zo Zákonníka práce a z kolektívnej zmluvy trhací kalendár?
Jedna zamestnankyòa kuchyne v Preove nám to povedala
ve¾mi trefne: V tejto budove sa
stále hovorí o dodriavaní zákonov, sami ich vak poruujú,
mávla rezignovane rukou dúfajúc, e jej nadriadený splní ústny s¾ub a zverí jej aspoò pris¾úbené miesto.
Názor odborárov bol jednoznaèný: Dolo k porueniu
vyej kolektívnej zmluvy pre
rok 2005, ktorá je platná aj pre
rok 2006 a ktorá sa týka obèianskych zamestnancov zaradených vo verejnej slube. Kolektívna zmluva bola poruená
v III. èasti: pracovno  právne
vzahy, bod 1, kde organizaèné
zmeny zamestnávate¾ neprerokoval s odborovým orgánom
najmenej 60 dní pred ich uskutoènením. Na ministerstvo vnútra zamestnávate¾ zaslal návrh
presystemizovania pracovných
miest k 1. marcu 2006 bez konkrétneho prejednania s odborovým orgánom, napísal 28. februára 2006 predseda ZO Peter
ec krajskému riadite¾stvu a z
tohto dôvodu vyslovil zásadný
nesúhlas s organizaènou zmenou.
V kuchyni sme zastihli aj zástupcu nového prenajímate¾a z
firmy Bellevue v Tornali Ing.
Gejzu Fafiána. Ten nám potvrdil, e kuchyòu preberajú. Ná
éf vak zo zásady nepreberá
aj pracovníkov, dohodli sme sa
len na brigáde s jednou pani,
ktorá robí vynikajúce kysnuté
múène jedlá, oznámil. Ostatné
je pod¾a jeho názoru vecou sluobného vedenia KR PZ.
Firma Bellevue bola jediným
úèastníkom výberového konania. Pod¾a slov zástupcu firmy
rozhodovalo v podstate jediné
kritérium  cena jedla, ktorá
musela by pod úrovòou 70 korún.
Èo na to zamestnávate¾?
Tak ako je to vlastne? Èo na
to zamestnávate¾? Poiadali
sme Krajské riadite¾stvo PZ o
zaujatie oficiálneho stanoviska
a dostali sme vysvetlenie, e k
vypísaniu výberového konania
viedli ekonomické dôvody. Ekonomická analýza ukázala, e
situáciu zmenila povinnos KR
PZ zaregistrova sa ako platca
DPH. Pod¾a nich prenajímate¾
bude vari lacnejie a KR PZ
tak roène uetrí okolo 220  tisíc korún! Takúto analýzu Krajskej rade OZP v Preove nikto
nepredloil, tvrdí predseda
krajskej rady Peter Leder a
zdôrazòuje: Zmluva na poskytovanie sluieb bola podpísaná
skôr, ako boli vysporiadaní zamestnanci a ako boli podpísané
nové tabu¾ky o plánovaných organizaèných zmenách. ministrom vnútra.
Krajské riadite¾stvo nevidí v
nièom problém: Zákonník práce
ani kolektívna zmluva v iadnom
z ustanovení neurèujú lehotu ani
povinnos
zamestnávate¾a
oboznamova zamestnancov s

pripravovanými organizaènými
zmenami. Èo sa týka ponuky
ïalieho zamestnania dotknutým zamestnancom v súvislosti
s organizaènou zmenou, táto
bola splnená v zákonom stanovenom termíne, t. j. pred vysporiadaním pracovného pomeru,
píu.
Odborári vak tvrdia to, èo aj
nám potvrdili samy eny z kuchyne  konkrétne s nimi zamestnávate¾ hovoril a 28. februára v popoludòajích hodinách  cca 1,5 a 2 hod. pred
ukonèením zamestnaneckého
pomeru A ak pracujeme s rovnakým Zákonníkom práce a s
rovnakou kolektívnou zmluvou,
jemne povedané, právne názory by na zásadnú otázku ïalieho osudu jedenástich zamestnancov by sa nemali nato¾ko
rôzni  najmä keï samo Krajské riadite¾stvo PZ v Preove, v
ïalej èasti svojho obsiahleho
stanoviska uvádza: Dòa 13. 2.
2006 písomnos o plánovaných
organizaèných zmenách na
ekonomickom odbore KR PZ
Preov. S touto písomnosou
boli hneï oboznámení pracovníci kuchyne na OR PZ Preov
a bufetu na Vajanského ulici v
Preove. Nako¾ko oznámenie
bolo predbené a personálne
rozkazy na tieto nové miesta
ete neboli na KR PZ Preov
doruèené, tento pohovor mohol
ma len informatívny charakter
a pod¾a pracovníkov PaMO nebola potrebná úèas odborov a
pracovníkov PaMO (tí mali by
prítomní a pri oficiálnom pohovore po obdraní rozkazu.)
Pod¾a Petra Ledera je práve
tu najväèí problém: ak sú
predsa u podpísané rozkazy
ministrom vnútra, úèas OZP a
jeho stanovisko na pohovoroch
by u bolo iba formálne, èo je v
rozpore s vyou kolektívnou
zmluvou a významom postavenia odborárov.
Èo u teraz? Niè.
Darmo plaka nad rozliatym
mliekom. Neostáva, iba zobra
na vedomie výsledok: zo siedmich zamestnancov v Preove
má nové vyhovujúce miesto doterají vedúci kuchyne, dve kuchárky skonèili dohodou, jedna
pomocná sila (t. è. na materskej) súhlasila so zaradením na
funkciu referenta v PT4, bufetárka prijala miesto informátora
v PT2, ïalie dve sily odili z
KR PZ na dohodu. V Poprade
jedna pracovníèka robí u prenajímate¾a, kuchárka odila a ïalie dve pracovníèky prijali ponuku zamestnávate¾a na iné
zaradenie. Úsilie odborárov tak
viac  menej vylo nazmar, ale
cení sa.
A èo sa týka vedenia KR PZ
v Preove? Nech sa obèas pozrú do zrkadla. Jeho Velièenstvo TABU¼KA zasa raz vyhrala nad morálkou a právom,
vake!
P. S. Situáciu budeme ïalej
monitorova.
UPOZORNENIE
Upozoròujeme na termín uzávierky
aprílového èísla: 10.4.2006
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Politika? Bààà...
Myslíte si, e politika vplýva na prácu polície? Ak
áno, v èom? Ak nie, preèo?  Na otázky POLÍCIE odpovedali niektorí èlenovia Predsedníctva OZP v SR.
MARIÁN MAGDOKO: Prirodzene vplýva, pretoe ministri
sú spravidla politickí nominanti.
Kadý nový minister si privedie
svojich ¾udí a bohuia¾, niekedy
to ide a na úroveò okresných
riadite¾stiev PZ. Odborový zväz

polície v SR to nepovauje za
správne, pretoe ak si pán minister privedie tzv. svojich ¾udí,
sú to ¾udia jemu politicky blízki. Z
tohto poh¾adu je polícia spolitizovaná, èo
neznamená,
e
policajti
vykonávali
nejakú èinnos v prospech tej 
ktorej politickej strany, to
urèite nie, pretoe v takom prípade by poruovali zákon o tátnej slube. Ale sú nominanti politickej strany, takto sú vnímaní a
odchádzajú pri zmenách ministrov, èo je mnohokrát na kodu
Policajného zboru, pretoe mnohí z nich sú fundovaní vzdelaní
odborníci. Názor odborového
zväzu je iný. Je nám jasné, e
na èele ministerstva musí stá
politik, èlen vlády, ale vetky politické funkcie v rezorte by mali
by jasne definované, ktoré to
sú. Potom bude jasné, èo sa obsadzuje politickými nomináciami, ale zvyok v Policajnom zbore by sa mal obsadzova vyloene na základe posúdenia odborných kvalít, praxe, vzdelania,
schopností formou výberového
konania. Èasté obmeny na poste ministra v celej reazi ve¾mi
pokodzovali Policajný zbor,
pretoe tu nebola nijaká kontinuita, vdy sa zaèína odznova a
tým to tak pôsobí, akoby Policajný zbor pre¾apoval na jednom
mieste.
DUAN HARVÁT: Politika v
polícii vplýva na vetko. Obsadzovanie riadiacich funkcií je politickou záleitosou, a nie záleitosou kariérneho postupu. Nie
vdy je pravidlom, e funkcionár
na riadiacej funkcii nie je odborník, ale vdy je politickým nominantom. Ale výmeny po vo¾bách
nám ukáu, ko¾kí budú opä politickými nominantami
a
súèasní funkcionári nebudú odvolaní
pod¾a výsledkov
svojej
práce. Kým
bude ma minister monos odvoláva bez
udania dôvodu, dovtedy to vdy
budú politické rozhodnutia. Odvolania niektorých funkcionárov
len v nedávnom období nám
pekne ukázali. A práve títo politickí nominanti sú potom poplatní svojim nadriadeným a môu
ovplyvòova ve¾a vecí v polícii,
od straty nahrávok pri korupcii
svojho èlena a po ovplyvnenie

vyetrovania rôznych káuz. A to
ani nehovorím o odmeòovaní,
keï policajti na základných útvaroch dostávajú tisíc korún odmeny a moji stranícki blízki stokrát
viac. Vytvorenie duchovných v
polícii je jasné politické rozhod-

nutie. Veï to je to isté ako politruci v minulom období. Aj tým
sme sa mohli vyspoveda a niè
nevyrieili. Ak budú tieto previazania v polícii existova, je jasné,
e pri obhajovaní svojich práv sa
budú zástupcovia zamestnancov väèinou obraca na tie politické zoskupenia, ktoré ich vypoèujú a svojimi èinmi aj podporia.
A to býva potom chápané ako
politikárèenie v Policajnom zbore. Jedným z rieení je vypracovanie a dodriavanie kariérneho
postupu v Policajnom zbore, kde
by mal kadý monos bez úèasti na politike dosiahnu postavenie adekvátne schopnostiam a
výsledkom svojej práce.
PETER LEDER: Je to
politická
otázka,
na
ktorú nie je
moné odpoveda, pretoe policajti
sú apolitickí.
EDUARD URBÁNEK: Politika vplýva na ivot v celej spoloènosti, take zákonite aj na èinnos a prácu v polícii. Ako vplýva
na prácu polície? Len nieko¾ko
príkladov:
Rozhodnutia o výke rozpoètu pre MV a teda i pre políciu sú
politického charakteru.
Zákonné
normy, pod¾a
ktorých vlastne pracuje
polícia, pod¾a
ktorých
je
oceòovaná
jej
práca,
pod¾a
ktorých je upravené sociálne zabezpeèenie policajtov, sú prijímané politikmi.
Vplyv na dosadenie vysokých
funkcionárov v polícii  èi chceme alebo nie  je taktie ovplyvnený politikou.
V neposlednom rade sama
èinnos a pohyb ústavných èinite¾ov a ich rozhodnutia priamo
ovplyvòujú prácu polície (napr.
zabezpeèenie rôznych podujatí,
záujem o konkrétne prípady a
podobne.)
MÁRIA MOLNÁROVÁ: Politika ovplyvòuje smerovanie náho ivota priamo alebo nepriamo. Raz za
tyri roky vo¾bou urèíme
orientáciu.
Tak nepriamo ovplyvòujeme smerovanie na
tvorroèné

obdobie. Polícia je zaèlenená do
rezortu ministerstva vnútra. Rezort manauje minister, nominovaný politickou stranou. Rozhodnutia ministra ovplyvòujú ministerstvo, Prezídium PZ a jeho
zloky, Krajské riadite¾stva PZ a
Okresné riadite¾stva PZ vo vetkých oblastiach. Politika nepriamo vplýva na prácu v polícii.
JAROSLAV MEDERA: To e
politika ve¾mi vplýva na prácu
polície, nie je len môj názor, ale
názor kadého (nielen policajta),
s ktorým som sa o tom rozprával.
Po úspených
vo¾bách tej strany, ktorá obsadzuje nae ministerstvo, dochádzalo k výmene vedúcich riadiacich pracovníkov, niekde a na úroveò okresných riadite¾stiev. Výmena týchto kádrov
následne prináala vyhodnocovanie ich predchodcov a zavádzanie nových metód práce. Prví takíto priekopníci zavádzali
väèí kontakt polície s obèanmi.
Toto sa snaia u druhé desaroèie aj ich následníci, ktorí zavádzajú novie metódy. Vzh¾adom k tomu, e v kadom volebnom období ministerstvo obsadzuje iná politická strana, nebol
doposia¾ v policajnej práci ponechaný ani jeden systém práce
polície z predchádzajúceho obdobia. Teda ete ani nemali
monos vylepova novátorské
chyby a u tu bol nový a vdy
lepí systém. Kadý nový riadiaci pracovník si na zlepenie
práce bral k sebe svojich, najlepích a najbliích spolupracovníkov. Títo tie potrebujú
svojich najlepích a najbliích
spolupracovníkov na niom
stupni. Pri takomto pokraèovaní
sa vak vdy zabudlo, alebo sa
u neulo, aby boli aj policajti
pre väèí kontakt s obèanom. Títo policajti, aj keï im to z interných predpisov vyplýva, nevykonávajú takú èinnos, nako¾ko sú
na základe iných interných predpisov poverovaní inými úlohami
vyplývajúcich z èinnosti Policajného zboru.
Keby som mal tieto vety skráti, musel by som poveda, e
práca polície je taká apolitická
a je politická.
(red)

K

resanskodemokratická
mláde Slovenska najmä v osobe naej predsedníèky Márie Majdovej podporovalo vysokokolskú reformu.
KDMS pomáha a podporuje
naich ministrov. U Daniela
Lipica pracujú Andrea Krajniaková, Lícia Ulièianska a
pracovala aj Anièka Andrejuvová. U Vladimíra Palka pracuje Vladimír Pèolinský, Monika Kuhajdová, Jana Pôbiová
a ja. Pomáhame naim ministrom presadzova konzervatívne a kresanskodemokratické postoje.
B. Aaltoviè na IX. snemovaní KDMS v Trenèíne (Zdroj:
www.kdms.sk, 7. 11. 2005)

Váení èitatelia,
Je tu èas, kedy môete rozhodnú o tom komu pomôete
darovaním sumy 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov zo
závislej èinnosti za uplynulý rok.
Pod¾a § 50 zákona o dani z príjmov môete svojmu miestne
príslunému správcovi dane (v prípade ak vám
zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie preddavkov na
daò z príjmov zo závislej èinnosti odvádzaných za rok 2005)
odovzda vyhlásenie, v ktorom uvediete, e suma do výky
2% zaplatenej dane sa má poukáza vami urèenej právnickej
osobe, ktorou je aj Odborový zväz polície v SR.

Preèo práve OZP v SR?
OZP v SR pouije darované finanèné prostriedky na pomoc
v oblasti sociálnych istôt prísluníkov PZ a zamestnancov
MV SR.
Túto monos naozaj máte  vyuijete ju, ak darujete svoje
2% Odborovému zväzu polície v SR.
Odborový zväz polície v SR ako nezisková, samostatná,
dobrovo¾ná, nezávislá organizácia zastupuje záujmy a
oprávnené práva svojich èlenov, ale rovnako aj ostatných
zamestnancov ministerstva vnútra SR.
Odborový zväz polície v SR je uvedený na zozname
prijímate¾ov, ktorým sa môe podiel do výky 2% zaplatenej
dane poukáza a ktorý vydáva Notárska komora Slovenskej
republiky do 15. januára kadého roka, v ktorom mono
prijímate¾ovi túto sumu poukáza.

V prípade záujmu
tlaèivo na poukázanie sumy do výky 2% zo svojich daní zo
závislej èinnosti za rok 2005 nájdete aj na webových
stránkach OZP v SR: www.ozpsr.sk
Ïakujeme!

Odborový zväz polície v SR

Ako obmedzi írenie infekcií dýchacích
ciest na pracovisku?

O

Dobré rady pre zdravie

chorenia
obyvate¾stvu
známe ako chrípka, nádcha a prechladnutie spôsobujú
vírusy, ktoré napadajú sliznicu
nosa, dýchacích ciest, oènú spojivku a p¾úca. Tieto ochorenia sa
zvyèajne íria z èloveka na èloveka, keï nakazená osoba kale, kýcha alebo smrká.
Ako obmedzi írenie choroboplodných zárodkov?
l Dôkladne si vreckovkou
(najlepie jednorazovou) prikrýva ústa a nos pri kýchaní, kalaní a smrkaní. Jednorazovú vreckovku po pouití vyhodi, najlepie do smetného koa s vekom.
Pri prikrývaní úst a nosa rukami
si tieto dôkladne umy po kadom kýchaní, kalaní a smrkaní.
l Èasto si treba umýva ruky
mydlom a teplou vodou, dba na
dôkladné umytie celého povrchu
(nie len dlaní, ale aj chrbtov rúk
a medziprstných plôch). Ak je
umývanie kombinované s vydrhnutím povrchov kefkou, zvyuje
to úèinnos odstránenia choroboplodných zárodkov.
l Ak nie je aktuálne dostupná voda a mydlo, mono poui
vlhké obrúsky na ruky napustené prípravkami na báze alkoholu
(bene dostupné v drogériách a
supermarketoch).
l Vyvarova sa dotykov rúk
do oèí, nosa a úst. Mikroorganizmy sa èasto íria, keï sa èlovek
dotkne nieèoho, èo je nimi kontaminované (napr. pouitá vreckovka) a potom si podvedome

tou istou rukou pretrie oèi, alebo
siahne na nos resp. na ústa.
Choroboplodné zárodky môu
prei na rôznych povrchoch
(napr. k¾uèky dverí, stoly, stolièky, rôzne madlá a pod.) relatívne
dlhý èas, niektoré aj viac ako 2
hodiny.
l V èase epidemického výskytu chrípky (hlásený v médiách, vyhlasujú sa chrípkové
prázdniny) vyhýba sa návteve
hromadných podujatí v uzavretých priestoroch, napr. kultúrne
podujatia, ve¾trhy, hokejové zápasy a pod.
l Ak sa prejavia známky
ochorenia, navtívi lekára a v
prípade potreby zosta v domácej lieèbe  neíri infekciu na
pracovisku ani na iných miestach (hromadná doprava, obchody a pod.)
l Známky moného ochorenia sú: vysoká teplota, bolesti
hlavy, extrémna únavnos, kae¾, bolesti hrdla, masívna sekrécia z nosa, bolesti svalov prípadne aj nevo¾nos, zvracanie a
hnaèka.
l Otuova organizmus. Dopria si dostatok spánku, fyzickej
aktivity, aktívne sa uèi zvláda
stresové situácie.
l Dba na dostatoèný príjem
vitamínov (najlepie v èerstvom
ovocí a zelenine), prijíma dostatok tekutín a jes vyváenú stravu.
kpt. MUDr. Juliana Paková
regionálny hygienik MV SR
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Bulharským záchranárom sa naa metodika výcviku páèi

tvornohí záchrancovia ivotov
Na tohtoroènom medzinárodnom zimnom sústredení
psovodov a lavínových psov horských sluieb, ktoré sa
uskutoènilo v Mengusovskej doline a okolitých lesoch
Popradského plesa sa od 12. do 17. 2. 2006 zúèastnilo 35
psovodov a psov z profesionálnych i dobrovo¾ných zborov viacerých horských záchranných sluieb.
Do Vysokých Tatier pricestovali èlenovia Horské sluby
(HS) z Èeskej republiky, èlenovia po¾ských tatranských horských sluieb GOPR a TOPR,

O bezpeènú prepravu záchranárov a novinárov sa postarala posádka vrtu¾níka MI171 z
vrtu¾níkovej letky MV SR, ktorej
velil pilot Ing. Viliam Orosz. Velite¾ lietadla sa s úsmevom posaoval, e niektoré psy napriek znaènému hluku lietajú tak
rady, e ak zostane vrtu¾ník na
zemi otvorený, okamite aj samé nastúpia.
dobrovo¾ní záchranári Tatranskej horskej sluby (DZ THS),
profesionálni záchranári z Horskej záchrannej sluby (HZS),
policajní psovodi  èlenovia Záchranárskeho modulu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ZM MV SR), desa dobrovo¾ných figurantov  èlenov horských sluieb, a po prvýkrát èlenovia Planinske spasitelne
slube (PKSS), ktorú riadi Bulharský èervený krí (BÈK).
Premyslený postup
Horská záchranná sluba vykonáva záchranársku èinnos v
iestich oblastných strediskách
HZS a v súèasnosti má 114 zamestnancov, z toho 96 záchranárov (23 pôsobí vo Vysokých
Tatrách). Od svojho zaèlenenia
k zlokám MV SR si záchranári
zvyujú odbornú spôsobilos
pravidelnými koleniami v koliacom stredisku HZS, prièom
vzdelávanie a cvièenie tvorí pribline 30% z celkového fondu
pracovného èasu. Koncepciu

èinnosti si S HZS upravuje
pod¾a sluobných potrieb tejto
organizácie. Súèasou koliaceho strediska je aj záchranárska
kynológia, ktorá úzko spolupracuje s policajnou sluobnou kynológiou. Psovodov  záchranárov pripravuje teoreticky a prakticky, zvyuje a stabilizuje pracovnú a zdravotnú kondíciu lavínových psov pre úspené zvládnutie vyh¾adávacích a pátracích
prác, najmä pri lavínových neastiach. Základným predpokladom úspeného nasadenia psa
vo vysokohorských podmienkach je individuálny výcvik spojený s následnou kontrolou výkonnosti psov na spoloèných výcvikoch a pracovných sústredeniach.
S plným nasadením
Preto aj naa HZS kadoroène organizuje letné a zimné medzinárodné sústredenia, na ktorých psovodi  záchranári precvièujú a zdokona¾ujú výkony
svojich zverencov. Spolupráca
s vrtu¾níkovou letkou odboru leteckej prepravy úradu pre
ochranu ústavných èinite¾ov a
diplomatických misií MV SR
umoòuje, e psy si zvykajú na
nevyhnutný transport vrtu¾níkom. Pri skutoènom páde lavíny
predstavuje letecký presun záchranárov záruku, e obete lavíny budú nájdené rýchlejie, èo
zvyuje ich ancu na preitie.
Letecká preprava zároveò etrí
fyzické sily psovodov a psov,
ktoré by strácali pri namáhavých výstupoch v hlbokom snehu (kedysi psovodi v akých terénoch psov nosili, aby sa pred
h¾adaním v lavíne nevyèerpali).
Po preprave v závese pod vrtu¾níkom sú psy bezprostredne vysadzované na cvièné lavínové
pole, na ktorom h¾adajú zahrabaných figurantov. Psovodi a
psy sa na záver kadoroèného
zimného sústredenia musia podrobi kvalifikaèným skúkam, a
psy sú pod¾a podaných výkonov

V Tatrách sa zvykne poèasie rýchlo meni. Slnkom preiarenú
Mengusovskú dolinu v priebehu hodiny zastreli aké mraky a cvièné lavínové pole dostalo hmlistý závoj. Lavínové psy vak cítia pachovú stopu osoby ukrytej v snehovom záhrabe v kadom poèasí a
vykopávajú ju rovnako horlivo ako nemecký ovèiak Atos z Walensdorfu, ktorého cvièí a pouíva ako záchranára tefan Závacký z DZ
THS.

zaraïované do prísluných výkonnostných tried.
Spokojnos s výcvikom
Na sústredení sa zúèastnili aj
dvaja psovodipecialisti z odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH P
PZ), ktorí viedli nácvik vyh¾adávania vzoriek màtvolných pachov. K výcviku vyh¾adávania

lavínových psov pachové konzervy s uloeným màtvolným pachom a s bulharskou políciou
spolupracujú iba pri objasòovaní
trestnej èinnosti, ktorá súvisí s
ich pôsobením v pohoriach Stara Planina, Vitoa, Rila, Pirin a
Rodopy, necvièia a nepripravujú
svoje lavínové psy aj na vyh¾adávanie màtvych. Ako vak pre-

Nie vdy majú psovodizáchranári pri leteckých presunoch na
miesta pádu lavíny takéto ideálne klimatické podmienky. Väèina
ostrých nasadení sa uskutoèòuje za nepriaznivého poèasia. Napriek
tomu musí by súhra pilota vrtu¾níka a pozemného navigátora bezchybná.
vzoriek pristupovali individuálne,
pod¾a stupòa vycvièenosti jednotlivých zvierat. Najmladie psy
sa napríklad uèili vyh¾adáva
vzorky po hodine od ich uloenia, a skúsenejie zvieratá h¾adali vzorky po jednom, a tyroch dòoch od ich ukrytia v snehovom záhrabe (zahrabávaè
vzorky si pre vlastnú kontrolu
nenápadne oznaèil kadý strom,
pod ktorý uloil pachovú vzorku). S úrovòou výcviku lavínových psov pri vyh¾adávaní figurantov a vzoriek màtvolného pachu bol ve¾mi spokojný aj riadite¾
OKH P PZ plk. RNDr. Vladimír
Ïuriin  veï a tyri psy úspene pôsobiace v slubách slovenských a po¾ských horských sluieb pochádzajú z chovnej stanice Polícia Slovakia, èo svedèí o
stabilnom chovnom genofonde a
vyrovnaných povahových typoch.
Úprimný obdiv
Aj keï bulharskí záchranári
vyuívajú 22 lavínových psov,
dvaja úèastníci sústredenia z
PKSS BÈK Metodi Todorov a
Rajèo Todorov si svoje psy kvôli
prísnym veterinárnym opatreniam (neustále rozirovanie sa
vtáèej chrípky), nemohli priviez.
Keïe vo svojej vlasti nemajú
oprávnenie vyuíva pri výcviku

zradili, nau metodiku výcviku
obdivujú a uznávajú, pretoe sa
presvedèili, e je vysoko úèinná.
Nácviky jednotlivých disciplín
svedomito pozorovali a filmovali,
aby im získané poznatky u¾ahèili
domáci výcvik.
Sladká odmena
Riadite¾ HZS Ing. Jozef Janiga vymenoval skúobnú komisiu
vedenú skúseným psovodom
záchranárom, náèelníkom HZS
vo Vrátnej doline Mariánom Matuekom, ktorá vo tvrtok 16.
februára preskúala a zhodnotila schopnosti precvièovaných
psov, prièom ich zaradila do
troch pracovných kategórií. Do
kategórie A sú zaraïované psy
schopné vyh¾ada predmety a
osoby v záhraboch hlbokých do
50 cm, do kategórie B sú zaraïované psy vyh¾adávajúce do
håbky 1,5 a 2 metrov snehu, do
kategórie C sú zaraïované psy
schopné nájs h¾adané predmety a osoby v 3  metrovej vrstve
snehu.
Z dvadsiatich deviatich hodnotených záchranárskych psov
získali tri zvieratá kategóriu lavínového psa A, desa psov kategóriu B a dvanás psov kategóriu C. tyri mladé zvieratá,
napriek tomu, e si u vyh¾adávanie predmetov a osôb v ¾ahkom snehovom záhrabe vyskúali a figuranta ukrytého pod poprakom snehu oznaèili tekotom a hrabaním, ete neboli
hodnotené. Vetky zvieratá boli
za podanie dobrého výkonu odmenené ob¾úbeným aportom, o
ktorý sa s oznaèeným a vyhrabaným figurantom ponaahovali
a pohrali sa. Samozrejme, nechýbal pamlsok i radostná pochvala psovodov.
Text a snímky:
Mgr. Peter Nevolný, OKH P PZ

Minister vnútra Martin Pado odpovedá

Akú normu pre OSV?

V súvislosti s Vaou poiadavkou o zaujatie stanoviska k otvorenému listu pracovníkov OSV Bratislava IV, ktorý vo februári
zverejnil mesaèník POLÍCIA uvádzam, e prísluníci odborov
skráteného vyetrovania OR PZ boli zaradení do výstrojnej normy R (rovnoata) v zmysle nariadenia ministra vnútra SR o zaradení prísluníkov PZ do výstrojných noriem.
O zaradení policajtov pôsobiacich na odboroch skráteného
vyetrovania OR PZ do výstrojných noriem rokoval prezident PZ
s riadite¾mi krajských riadite¾stiev PZ u v januári 2004. Na stretnutí analyzovali potreby výkonu sluobných èinností týchto policajtov v rámci útvaru i v rámci potrieb krajských riadite¾stiev PZ.
Vzh¾adom na situáciu v PZ prevládol názor, aby prísluníci odborov skráteného vyetrovania OR PZ boli zaradení do výstrojnej
normy R.
Zaradenie týchto policajtov do výstrojných noriem bolo témou
rokovania policajného prezidenta s krajskými policajnými riadite¾mi aj koncom roka 2004. Na základe stanovísk krajských policajných riadite¾ov, v ktorých väèina zaradenie do výstrojnej normy
OR odmietla, prezident PZ rozhodol o ponechaní zaradenia policajtov odborov skráteného vyetrovania OR PZ vo výstrojnej
norme R.
Zmenu zaradenia týchto policajtov do inej výstrojnej normy
môe posúdi prísluný nadriadený, ktorý má najlepie vedomosti o skutoènej vykonávanej sluobnej èinnosti policajtov. Ak dospeje k názoru, e na zabezpeèenie efektívnejieho plnenia úloh
PZ na úseku skráteného vyetrovania je nutné vykona zmenu v
zaradení do výstrojnej normy, musí ju iniciova sluobným postupom.
Ing. Martin Pado, minister vnútra SR

7

MAREC 2006

Jubilejný roèník!

10. roèník Putovného pohára polície v stolnom tenise
klope na dvere. U 12. mája tohto roku sa v stolnotenisovej hale Slovenského stolnotenisového zväzu na Èernockého ulici v Bratislave uskutoèní jubilejný 10. roèník
turnaja v stolnom tenise o Putovný pohár polície.

Za 10 rokov svojej
existencie sa stal jedným z najvýznamnejích a najob¾úbenejích portových podujatí organizovaných v
rezorte Ministerstva
vnútra. A pod¾a viacnásobných
úèastníkov, a èo organizátorov osobitne teí je
hodnotenie zahranièných úèastníkov ako aj
najvyích stolnotenisových funkcionárov slovenského stolnotenisového zväzu, aj jedným z najlepie organizovaných. Zásluhu na tom má zapálený tím
organizátorov, ktorý od 1. roèníka, a na malé výnimky, je stále rovnaký.
U po desiatykrát sa na podujatí stretnú najlepí stolní tenisti z rezortu, ktorí sa spolu s tradiènými úèastníkmi z Èeskej republiky a Rakúska opä pobijú o èo najlepie umiestnenie v troch muských a
jednej enskej kategórii. A e to budú opä súboje na najvyej portovej úrovni niet najmeních pochýb. Zárukou toho je celý rad úèastníkov, ktorí vo svojich krajinách hrajú pravidelné súae od prvej a
po iestu ligu. Osobitný lesk turnaju dáva úèas bronzového medailistu z majstrovstiev Európy policajtov spred dvoch rokov vo Francúzku, Rakúana Doplera a naich úèastníkov ME Gramantíka 
5násobného víaza hlavnej súae o PPP, Repaského, Urbana,
Gadua a mnohých ïalích výborných hráèov, ktorí kadým rokom
zvyujú portovú úroveò podujatia.
Ján Vaniak, Ladislav Gráèik

X. roèník
turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o

PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE
ktorý sa uskutoèní
pod zátitou ministra vnútra SR
1. Termín konania : 12. mája 2006
3. Miesto konania : Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave  Krasòanoch, Èernockého ul.è. 6
4. Riadite¾ turnaja

: Jozef HLINKA

Organizaèný výbor turnaja
Predseda

: Marian MAGDOKO

Podpredseda

: Ján KUKUÈKA

Tajomník

: Ladislav GRÁÈIK

Hlavný rozhodca

: Ján VANIAK

5. Prihláky : menovité prihláky zalú zodpovední pracovníci z OPAV krajských riadite¾stiev PZ
za celý kraj pod¾a stanoveného k¾úèa a kategórie v termíne do 28. apríla 2006
na adresu Akadémia PZ, KP, odd. stolného tenisu, Sklabinská 1, Bratislava,
e-mail: gracikl@minv.sk., fax 09610 59 105 príp. 09610 59 053, alebo na adresu
Odborový zväz polície, MV SR, Pribinova è. 2, 812 72, Bratislava,
e-mail: magdosko@ozpsr.sk.
6. Ubytovanie: zabezpeèí usporiadate¾ na základe písomnej prihláky pre úèastníkov z Koického,
Preovského, Banskobystrického, ilinského kraja a zahranièných úèastníkov.

Rozkazy prezidenta PZ
95 o vykonaní dopravno-bezpeènostnej akcie
96 o vykonaní náhradných termínov a opravného termínu previerok z telesnej zdatnosti prísluníkov a prísluníèok Policajného zboru útvarov MV SR
97 o vykonaní previerok zo streleckej prípravy prísluníkov a prísluníèok Policajného zboru útvarov MV SR
98 o zabezpeèení IX. majstrovstiev Slovenska policajných psov v
klasickej kynológii
99 o portovom dni prezidenta Policajného zboru
100 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
21/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
101 ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 25/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
102 o zriadení pecializovaného tímu
103 o zriadení komisie na opravnú skúku odbornej spôsobilosti
prísluníkov obecnej polície
104 o vykonaní dopravno-bezpeènostnej akcie JASTRAB
105 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
81/2005 o urèení hlavného intruktora Policajného zboru
106 o zriadení pecializovaného tímu
107 ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 126/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
108 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
è.123/2004 o zriadení komisie na rieenie problematiky diváckeho
násilia a výtrníctva na portových podujatiach v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru è. 49/2005
109 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
56/2004 na zabezpeèenie úloh v súvislosti s prijatím Memoranda o
porozumení v znení neskorích predpisov
110 o opatreniach na zamedzenie páchania závanej trestnej
èinnosti, ktorej páchatelia vystupujú ako prísluníci Policajného zboru útvarov Policajného zboru vykonávajúcich zákroky proti nebezpeèným páchate¾om
111 o urèení hlavného intruktora Policajného zboru
112 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
132/2004 o organizaèných opatreniach pre parkovanie, vjazd a výjazd sluobných cestných vozidiel v objekte
113 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
90/2004 o urèení velite¾a a zástupcov velite¾a objektu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v Bratislave na Raèianskej ulici è. 45
114 o zriadení komisie na posudzovanie kôd na zdraví alebo
majetku
115 o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov a prísluníèok Policajného zboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru a odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru

7. Úhrada nákladov: cestovné do miesta konania turnaja hradí vysielajúca organizácia,
obèerstvenie poèas turnaja zabezpeèí organizátor.
B. Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pravidiel stolného tenisu. Neprípustné sú biele trièká.
9. Súané disciplíny:
Mui :

Dvojhra muov a ien

I. veková kategória do 35 rokov /roè. 1970 a ml./
II. veková kategória nad 35 rokov / roè. 1969 a st./
Veteráni: nad 50 rokov /roè. 1954 a starí/  len pre neregistrovaných

v SSTZ
eny : bez vekovej kategórie
10. Systém súae: V 1. stupni sa hrá v skupinách. Prví dvaja zo skupín postupujú do 2. stupòa,
v ktorom sa hrá vyluèovacím systémom. Do skupín budú úèastníci vyrebovaní na základe
výsledkov dosiahnutých v IX. roèníku. Vetky zápasy sa hrajú na tri víazné sety z piatich (set do
11 bodov). Víazi kategórie do 35 rokov a nad 35 rokov zohrajú medzi sebou zápas o
PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE. V prípade, e víazom niektorej kategórie bude úèastník zo
zahranièia, na zápas nastúpi finalista  prísluník PZ z rezortu MV SR.
Najúspenejí zahranièní úèastníci z obidvoch kategórii odohrajú zápas o cenu venovanú
prezidentom UNITOP-u
11. Podmienky úèasti: Turnaja sa môu zúèastni pretekári pod¾a stanoveného poètu pre
jednotlivé kraje  prísluníci PZ a obèianski zamestnanci rezortu MV SR. Turnaja sa zúèastnia
i pozvaní pretekári  prísluníci PZ susedných krajín (ÈR, Rakúsko, Maïarsko).
12. rebovanie : uskutoèní sa dòa 10.5.2006 o 18.00 h v portovej hale.
13. Èasový rozpis dòa 12.5.2006
07.30  08.15 h - prezentácia v stolnotenisovej herni SSTZ
08.30 h
- prípadné korektúry vo vyrebovaní súaí na základe prezentácie
09.00 h
- otvorenie turnaja
09.30 h
- zaèiatok súaí
Predpokladané ukonèenie turnaja je do 18.00 h.
15. Ceny : Prví tyria súaiaci v kadej disciplíne získajú poháre a diplomy .
Víazi I. a II. kategórie (prípadne najlepí hráèi z rezortu MV SR v uvedených
kategóriách) v súai muov odohrajú medzi sebou zápas o hlavnú cenu - PUTOVNÝ
POHÁR POLÍCIE.
Najlepí zahranièní hráèi v obidvoch kategóriách zohrajú medzi sebou zápas o pohár
UNITOP-u
Ïalie informácie týkajúce sa prípravy a uskutoènenia turnaja je moné získa na tel. linke
PZ Bratislava 09610 57 389 u p. Gráèika, príp na kl 51 950 - OZP, alebo na mobilnom
t. è. 0905/593 773  hl. rozhodca.
(Celé propozície na www.sstz.sk)
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enomovaný kolektív autorov pod vedením Prof.
Ing. Václava Krajníka, CSc.
predstavuje odbornej aj laickej
verejnosti aktuálnu a modernú
uèebnicu kriminalistiky, ktorá
èitate¾a nezväzuje nemennými
postupmi a metódami, ale podnecuje jeho odbornú a vedeckú tvorivos, predstavivos a
experimentovanie.
Uèebnica je spracovaná jasnou, zrozumite¾nou reèou, èerpajúc z vedeckého poznania, prièom nenásilne a preh¾adne vysvet¾uje tudentom ako aj ostatným èitate¾om základnú terminológiu z kriminalistiky s odporúèaním na jej následné praktické vyuitie.
Kolektív autorov v zloení
Prof. Ing. Václav Krajník, CSc.,
RNDr. Radoslav Beòu, PhD.,
Ing. Jana Gymerská, Doc. JUDr.
Jan Hejda, CSc., Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc., JUDr. Iveta Kubíková, PhD., Ing. Adela Kúdelová, Ing. Ondrej Laciak, Doc.
JUDr. ¼udovít Letoák, CSc.,
Mgr. Ján Masaryk, RNDr. Soòa
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Nová uèebnica kriminalistiky
(KRIMINALISTIKA, VÁCLAV KRAJNÍK A KOL., APZ V BRATISLAVE, 2005, STRÁN 360)
Masnicová, PhD., Doc. JUDr. Jozef Meteòko, PhD., Ing. Jozef
Mlkvík, JUDr. Peter Polák, PhD.,
Dr.h.c. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., JUDr. Martin Samek, Prof. PhDr. Jiøí Straus,
DrSc., Mgr. Mária Zelenková a
Ing. Ján Zemeník, ktorý spracoval túto uèebnicu, bol motivovaný
snahou poskytnú najmä vysokokolským tudentom zhrnutie doterajích základných znalostí z
kriminalistiky. Je vak nutné, aby
absolventi neustrnuli len pri znalostiach, ktoré im táto uèebnica
ponúka, ale aby svoje poznatky
stále dopåòali o nové postupy,
objavy a skúsenosti z vedy aj
praxe.
V úvodnom slove Prof. Ing.
Václav Krajník, CSc. vedúci autorského kolektívu predstavuje
èitate¾om uèebnicu Kriminalistiky,
prièom uvádza, e predkladaná

uèebnica je výsledkom etapy
sústavnej
vedeckovýskumnej
èinnosti zameranej na túdium
predmetu, systému a metód kriminalistiky. Uèebnica obsahuje
nové názory na chápanie funkcii
kriminalistiky. Vyslovené názory
sú vdy podoprené argumentmi
na základe súèasných vedeckých poznatkov.

Uèebnica nemení predmet ani
systém kriminalistiky. Vedecké
základy jednotlivých kriminalistických metód reagujú na najnovie
poznatky vied. Kriminalistické
skúmanie je rozírené o zaisovanie a nakladanie s kriminalistickými stopami. To platí aj o stopách pamäových. Pozornos je
sústredená na zorientovanie sa v

monostiach
kriminalistického
skúmania a v hodnotení výsledkov znaleckého skúmania z odboru kriminalistika. Dôraz je poloený na zrozumite¾né vyjadrenie
podstaty vedeckého základu kriminalistického skúmania a kriminalistickej identifikácie. Novinkou
v kriminalistickej literatúre je
spracovanie problematiky skúmania jazyka.
truktúra uèebnice je preh¾adne èlenená. Èitate¾ postupne vniká do problematiky kriminalistiky,
a to cez úvodné èasti o histórii
kriminalistiky, jej predmete, systéme, kriminalistických stopách,
metódach, dokumentácii, skúmaní a identifikácii. Ïalej nasledujú
podrobne rozpracované èasti o
kriminalistickej daktyloskopii, antropológii, skúmaní portrétu osoby, trasológii, skúmaní ruèného
písma, fonoskopii, biológii, odo-

rológii, chémii, balistike, skúmaní
strojového písma, pyrotechnike,
skúmaní listín a dokumentov,
mechanoskopii, fotografii, skúmaní jazyka, a to vetko s prívlastkom kriminalistické. Záujem vzbudia urèite aj kapitoly venované kriminalistickej obhliadke, kriminalistickej prehliadke,
kriminalistickým verziám, kriminalistickému výsluchu, kriminalistickej previerke výpovede na
mieste, kriminalistickému experimentu, kriminalistickej rekognícii,
kriminalistickej rekontrukcii a
kriminalistickej konfrontácii.
Autori si elajú, ako to vyplýva z jej celého obsahu a vedeckého smerovania, aby táto uèebnica zvýila záujem o kriminalistiku a to tak v radoch tudentov
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave, ako aj odbornej verejnosti. Ak prispeje táto publikácia aspoò trochu k správnemu
pochopeniu kriminalistickej taktiky a techniky a ich vedeckého a
odborného významu, splnila tým
svoje poslanie
Doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová

Staré zlaté èasy

ZVÝENIE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV
policajtov v roku 2006 vèera schválila vláda. Návrh Ministerstva
vnútra poèíta so zvýením policajných dôchodkov, ktoré boli priznané ete pred júlom 2002. Pod¾a ministra Martina Pada ide o najniie dôchodky, neprevyujúce sumu 15 300 korún. Tieto dôchodky
sa zvýia od 0,1 a 0,15 percenta za kadý rok trvania sluobného
pomeru.
(Pravda; 23.februára 2006)
VLÁDA NESÚHLASILA
s návrhom poslanca SmeruSD Bohumila Hanzela zníi vekovú
hranicu na získanie vodièského oprávnenia z 18 na 17 rokov. Títo
vodièi by mali pod¾a Hanzela obmedzenú rýchlos jazdy v obci na 50
km/h a mimo obce na 70 km/h. Nesmeli by tie jazdi po dia¾nici. Ministerstvo vnútra argumentuje, e vzh¾adom na pomerne vysoký podiel tejto skupiny vodièov na usmrtených a zranených osobách pri
dopravných nehodách mono túto kategóriu úèastníkov cestnej premávky povaova za rizikovú.
(Hospodárske noviny; 23. februára 2006)
OKRADLI MA
o peòaenku, nejaké tie peniaze, ale èo je najhorie o vetky doklady. Pocit bezmocnosti vo mne striedali záchvaty zúrivosti. Môem sa teraz poïakova milému zlodejovi, e sa mi postaral o mesiac zábavy a, verue, som sa nenudil! Lebo obnovi si vetky doklady zaberie dos èasu. Zvlá, keï za prepákou na úrade sedí nejaká ve¾mi milá tetuka, ktorá dokáe dokonale spríjemni deò.
V kadom prípade sa tým u nezaoberám. Zastavil som si krvácanie a poèkal som si na koniec vyuèovania, aby som okamite zaiel na políciu. Vtedy som vak nebol a taký svetaznalý ako teraz,
tak som sa vybral na Okresné riadite¾stvo PZ do Dúbravky, kde mi
povedali, e to treba hlási v mieste okradnutia. Dobre, vravím si,
idem za policajtmi do Karlovky, mysliac si, e ete sídlia na Janotovej. Z oznamov, èo tam viseli, sa èlovek dozvie akurát otváracie hodiny výdajne vodièských preukazov kdesi úplne mimo a informácie
o euroepezetkách na Kopèianskej. Ani slovko o tom, e sa obvodné riadite¾stvo presahovalo. Nepredpokladám, e na Dlhých dieloch
funguje obecný rozhlas, a tak sa to asi íri len ústnym podaním.
Na druhý deò som u pouèený spoluiakmi zamieril na novú adresu na Matejkovu. Potom, ako som èakal asi pol hodiny, prili ïalí spoluobèania, ktorí boli následne vyzvaní èaka spolu so mnou.
Takto prela ïalia tvrhodina neèinnosti. Na vypísanie tlaèív nie je
k dispozícii nijaký stôl a tlaèivá som musel vypisova na lavièke. Potom nasledovala moja výpoveï a aspoò s doèasným obèianskym
preukazom a tlaèivom o nahlásení krádee sa mi trocha u¾avilo.
JURAJ KOTÚÈ, SME 6. marca 2006
MINISTER VNÚTRA MARTIN PADO
sa rozhodol, e nebude tým, kto zaplatí za rezort historicky najväèiu pokutu, a odloil celý problém pre svojho nástupcu. Vye
12miliónovú sankciu nezaplatil v stanovenom termíne, èím pod¾a
Úradu pre verejné obstarávanie poruil zákon. Obe intitúcie chcú
teraz postupova súdnou cestou. To vak môe trva roky a na súdnych trovách stá ïalie milióny zo tátneho rozpoètu.
(01.03.2006; Pravda; s. 2; bum)
(Príspevky sú krátené)

Policajná ubytovòa v Preove èloveka nehýèka, ale
ponúkne pútnikovi aspoò to základné a najdôleitejie.
Kúria tu a poste¾ná bielizeò je èistá, nedotrhaná, bez
dier. Apropos: bielizeò! Na vankúi som si nemohol nevimnú inak ohavnú èiernu peèiatku s nápisom POZEMNÉ STAVBY, n. p. PREOV, PIONIERSKY TÁBOR. V roku 2006 celkom rozkoné! Jasné, e história
delimitácie budovy i majetku Pozemných stavieb v prospech MV SR je tunajím známa. Povlieèka vankúa s
citovaným nápisom je vak vo vynikajúcom stave, vyzerá ako nová. Milovník starých èasov by dodal: To bola
ete kvalita!
Text a sníma (er)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2006
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je moné vyhovie individuálnym objednávkam. iadame vás, aby ste objednávky na mesaèník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vaich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Roèné predplatné 36 Sk.

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:

Dòa:

.
..

....

..

podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Poznámka: K objednávke prilote fotokópiu dokladu o úhrade.
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

Pri objednávaní mesaèníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vaom záujme vhodné dodra
nieko¾ko jednoduchých zásad:
n objednávku vypisujte èitate¾ne, rovnako aj oznámenie o zmenách
n k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveïte èíslo svojej ZO)
n uveïte presnú adresu kam máme èasopis zasiela a prípadne aj osobu, ktorá bude èasopis prebera,
n akéko¾vek zmeny  èi u adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo poètu objednaných výtlaèkov
èasopisu nám vèas oznámte.
n najlepie je, ak môete uvies aj kontakt (tel. èíslo, email) na zodpovednú osobu, u ktorej je moné
v prípade nejasností údaje overi.
n vèas nám polite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného,
Dodranie týchto zásad zjednoduí a urýchli distribúciu èasopisu, take sa k vám dostane
rýchlejie, bez zbytoèného blúdenia a v skutoène objednanom mnostve.
Bliie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova è. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952 l fax: 09610/59 096 l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (oznaèi
redakcia)
Redakcia

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a pplk. Mgr.
Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie: pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 810 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón:
09610/51952. Fax: 09610/59096. l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l
Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

