V èísle:
l Téma: vystrojovanie s.2

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
«

ROÈNÍK XVI

ÈÍSLO 4

«

APRÍL 2006

«

l Policajti farári?

s.3

l Preovské triumfy

s.5

l Vyetrovanie

s.6

l Kariérny postup

s.7

l Prevencia

s.8

CENA 3 SK

Prezident EuroCOPu splnil slovo a urobil odpoèet s¾ubov

Pado  Kiefer: v duchu porozumenia
Bratislava (on) Heinz Kiefer, prezident Európskej konfederácie policajných odborových zväzov splnil slovo a
30. marca 2006 znova zavítal do Bratislavy na stretnutie
so slovenským ministrom vnútra.
Oèakávané rokovanie s reprezentantom konfederácie, zastreujúcej vye 600  tisíc policajtov v Európe, nový minister
Martin Pado nepodcenil. Ako

s¾úbil, u vopred, konkrétne 16.
marca 2006 sa najprv stretol s
vedením Odborového zväzu polície v SR, aby si ujasnil postoje
odborových predákov k témam,

ktoré budú Heinza Kiefera najviac zaujíma. Ako je známe, jeho predchodca Vladimír Palko
strávil v diskusii s Kieferom neoèakávané tyri hodiny. Padovi to
trvalo podstatne menej  zhruba
hodinu. Nasledoval brífing s nieko¾kými novinármi.
Problém transparentu
Na brífingu sa ako prvý ujal

slova hos Heinz Kiefer: Ve¾mi
rád som po urèitom èase priiel
do Bratislavy, aby som si preveril dohody, ktoré sme uzatvorili
ete s bývalým ministrom Palkom. Boli tri body, ktoré neboli
dodrané. Minister Palko ma
ubezpeèil, e za úèas na manifestácii nikto nebude potrestaný,
e sa to nestalo a ani sa to v bu-

Nové autá pre rezort vnútra

dúcnosti nestane. Pritom voèi tomuto zamestnancovi (policajtovi, ktorý dral transparent s mafiánskym textom  pozn. aut.)
boli vykonané disciplinárne
opatrenia, ktoré ho ukrátili aj finanène. Aj keï pán minister u
nie je na svojom poste, poiadal
som jeho nástupcu, aby aj zo sociálneho h¾adiska dodral tento
s¾ub. Pán minister Pado mi jednoznaène  a je to dos pochopite¾né  povedal, e nemôe
nies zodpovednos za nedodrané s¾uby svojho predchodcu
alebo niekoho iného, no povedal, e ako minister vnútra vidí,
e musí nies zodpovednos voèi
svojmu zamestnancovi. S¾úbil
(Pokraèovanie na strane 2)

Èo ma zneisuje

Do konca apríla 2006 policajti
dostanú 210 nových motorových
vozidiel za takmer 75 miliónov
korún. Vo tvrtok 7. apríla minister vnútra Martin Pado odovzdal
prvých 32 vozidiel policajtom z
krajov Bratislava, Nitra a Trnava.

Utvárame policajtom èo najlepie podmienky pre výkon
sluby. Obnova automobilového
parku polície je jednou z priorít
ministerstva vnútra. Vozidla idú
priamo do výkonu sluby pre poriadkovú, dopravnú políciu a pre

iné zloky, povedal Martin Pado. Rezort chce tak natartova
pravidelné obnovovanie policajnej techniky. V súèasnosti má
polícia opotrebovaných pribline
700 vozidiel. Obnovovanie techniky je o to dôleitejie, e polí-

cia v minulom roku nedostala ani
jedno nové vozidlo. Policajti ete
dnes jazdia na vozidlách z deblokácií. Ich prevádzka je vak
ekonomicky nároèná.
S. Miháliková, hovorkyòa
ministra vnútra SR

Vyetrovanie: skôr trend nekvality?
Nový rok priniesol ete viac napätia a komplikácií vo
vetkých zlokách trestného konania, prehåbili sa najmä
problémy vo vyetrovaní. POLÍCIA preto poiadala o rozhovor námestníka generálneho prokurátora SR CTIBORA KOÁLA.
l Ako hodnotíte prácu vyetrovate¾ov a tzv. skrátených
vyetrovate¾ov z poh¾adu prokuratúry? Aká je kvantita a
kvalita ich práce?
Hovorme najskôr o èíslach
tatistiky. V roku 2005 na prokuratúry v SR napadlo 135 718
trestných vecí. Trestné stíhanie
bolo vedené celkom proti 64 451

osobám, ktoré spáchali 77 165
trestných èinov. Z toho vidie, e
poèet rieených prípadov je ve¾mi ve¾ký, ale pokraèuje skôr
trend nekvality. Tieto dva faktory
spolu úzko súvisia.
l V èom spoèíva nekvalita?
Je to celý rad príèin. Prokuratúra dlhodobo zisuje ve¾ké problémy napríklad pri stanovovaní

skutku, pre ktorý sa
vedie trestné stíhanie. Niekedy je skutok popísaný na tyri èi es strán, ale
nedozviete sa, èo je
v òom protiprávne,
èo je v rozpore so
zákonom.
Takéto
uznesenia musí prokurátor ve¾mi èasto
rui. To je jeden naozaj ve¾ký okruh
problémov, s ktorými sa dos intenzívne boríme. Aj v samotnej
prokuratúre sú toti rôzne prístupy. Niekde to záleí aj na inter-

personálnych vzahoch, na tolerancii
vzh¾adom k zaaenosti. Niekde, pri závanejích veciach
prokurátori dokonca
pomáhajú vyetrovate¾om pri tvorbe
skutkovej vety.
Nemalo by to tak
by, prokurátori by
mali uznesenie len
skontrolova, odsúhlasi alebo zrui, no v záujme
veci sa to robí. Celé trestné konanie je o skutku a ak je dobre
(Pokraèovanie na strane 6)

Kadý z nás je inak citlivý
na rôzne podnety z okolia.
Niekto je schopný svoje vnímanie okolia tlmi viac, iný
menej. Výrok, ktorý nedávno
odznel na túto tému v médiách (asi v snahe definova
vlastné zneistenie ako zneistenie profesnej skupiny policajtov), vedie k zamysleniu
sa nad týmto pojmom. Netrúfam si v tomto smere hovori
o nejakých veobecne platných kritériách a ani podceòova význam zneistenia.
Pre dobrú prácu je toti istota
dôleitou podmienkou. Opakom istoty je asi neistota a
priestorom medzi je strata
istoty èie zneistenie. Pre policajtov to platí dvojnásobne.
V èom by mali spoèíva istoty policajtov? V tom, e zákony, ktorými sa riadi ich èinnos, sú správne, e sú jednoznaèné, e ich výklad nie
je závislý od osoby, ktorá ich
vykladá, e neexistujú osoby
silnejie ako zákon, e právo
je vymoite¾né. K tomu neodmyslite¾ne patrí prostredie, v
ktorom vládne spravodlivos
a nie sila jednotlivca, prostredie, v ktorom funguje systém,
e najlepí dokazujú svoje
kvality výsledkami v práci a
nie vzahmi k vyvoleným, e
by zásadovým nie je na prekáku, e najsilnejím argumentom je pravda, e funguje èosi, èo sa volá kariérny
postup a nie stranícka knika
Zneisujú ma osoby, ktorým toto vetko nehovorí niè,
pre ktorých sú dôleité len
mená a vzahy. To sú ICH istoty. Ak ONI stratia svoje istoty, spoloènosti aj policajtom
to len prospeje.
Miroslav Litva
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Pado  Kiefer: v duchu porozumenia
Systém nemusí by zlý.
Ale keï nefunguje, ako má,
tak je zlý. Alebo aspoò nie je
dobrý. Tak akosi vyznel záver plamennej diskusie na
ostatnom zasadaní Rady
predsedov ZO OZP v iline.
Keï mi gauner pri zákroku
roztrhne nohavice, mám to
vedie dva roky vopred? pýtal sa jeden z tých, èo musia
nosi policajnú rovnoatu
deò èo deò. A keï nemajú
nejakú jej súèas, vlastne by
nemali vyjs na ulicu a slúi
¾uïom!?
Na rozdiely medzi potrebami, monosami a zdrojmi
plynulého zabezpeèenia policajtov výstrojnými súèiastkami sa v naom rezorte poukazuje u dlho. Na systém
je odkázaných okolo dvanástisíc
uniformovaných
policajtov, náhradné rieenia sa v takejto citlivej oblasti h¾adajú ako. Aj preto
redakcia POLÍCIA poiadala kompetentných z vedenia
MV SR o stanovisko k najzávanejím
problémom.
Odpovede sme dostali a
väèiu èas z nich zverejòujeme. Otázky vak ostávajú,
aj keï  pod¾a naich informácií  viaceré krajské riadite¾stvá robia maximum pre
to, aby zmiernili nedostatky
systému: upozoròujú prísluníkov na hroziace riziká
z nevyèerpaného konta,
umoòujú kúpi èo sklad
dá, nie celkom a nie vdy
repektujú príkazy vrchnosti
na striktné obmedzenie kúpi napr. len urèitý poèet fusaklí
Vetky
retrikcie
a
usmernenia vrchnosti sa toti iba usilujú zmierni dopady chýb existujúceho systému  èím plodia ïalie zlo.
Absurdity v tejto oblasti tak
len zrkadlia rozpory medzi
zdrojmi a potrebami. Zdåhavé výberové konania priebene oneskorujú systém
uspokojenia objednávok, v
pozadí je nedostatok peòazí
v rezorte  a èasový sklz potom ohrozuje osobné kontá.
Tak prichádza aj k poèetným prípadom jeho krátenia
nie z viny policajtov.
Stav, keï sa musí aj
dobrý policajt podriaïova
zlému systému, nemôe
by dobrý. A ak sa tak deje
doslova na jeho osobný finanèný úkor, je to neprípustné a protizákonné. Zodpovednos  ako vdy  sa
stráca v komplikovanom reazci vzahov vo vnútri rezortu i mimo neho. Kadý z
realizátorov tohto systému
toti vie zdôvodni, preèo na
vlastnej kompetenènej úrovni nemôe napravi jeho oèividné chyby  tobô nies za
ne zodpovednos. Dokedy?
Peter Ondera

mi, e porozmý¾a nad týmito
opatreniami. Èo sa týka degradovania predsedu Odborového
zväzu polície, s¾úbil, e ho zaèlení do èinnej rezervy, (zálohy, pozn. aut), èo sa aj stalo, ale dohodnuté bolo, e v èinnej rezerve bude za tých istých finanèných podmienok, èo sa nestalo.
Tento zamestnanec je momentálne finanène znevýhodnený o
35 percent príjmu, èie to je tie
jednoznaèné poruenie dohody.
V tomto bode súèasný minister
nechce rozhodova, nako¾ko bola podaná aloba na súde a povedal, e poèká na rozhodnutie
súdu. Èo sa týka odvolania èlena dozornej rady (podpredsedu
Magdoka, pozn. aut.) v zdravotnej poisovni, pán minister
poèká na návrh odborov a bude
repektova ich návrh. Do tejto
miery sa pred tlaèou chcem poïakova za priate¾ský, otvorený
a jasný rozhovor s pánom ministrom.
Potrebná oprava
Minister vnútra SR Martin Pado potvrdil obsah rozhovoru s
prezidentom EuroCOP  u a
spresnil: zaoberali sme sa z
môjho poh¾adu dvomi bodmi, prvý je spolupráca s OZP, úèas
OZP na poradách, stretnutiach
vedenia ministerstva. Prezentoval som svoje návrhy, akým spôsobom sa OZP bude podie¾a na
práci vedenia, e sa bude zúèastòova vetkých bodov tam,
kde je ingerencia OZP. Zároveò
OZP bude ma k dispozícii materiály, bude ma monos zauja k

nim stanovisko. Èo sa týka personálnych záleitostí, hovorili
sme o vetkých troch osobách, o
pánovi Litvovi, Magdokovi a
úrym. V treom prípade som

Magdoka a jeho odvolania z
dozornej rady Spoloènej zdravotnej poisovne, tam ide o iný,
nie pracovnoprávny vzah, je to
nominácia odborov, budem re-

ter hovoril o tom, e vybavil ve¾ké peniaze na vláde, pravda sa
ukázala, e nevybavil niè ve¾ké,
museli sa viaza neobsadené
miesta policajtov. Ono to po-

Snímka autor

Zlý systém?

(Pokraèovanie zo strany 1)

Minister M. Pado ponúka prvé slovo hosovi H. Kieferovi (v¾avo). Ten akoby vravel: Som samé ucho!
uznal, e naozaj je nutné, aby sa
ministerstvo vnútra zaoberalo
postihom úèastníka protestného
zhromadenia, pretoe to malo
pre neho jasné negatívne dôsledky a s¾úbil som pánovi prezidentovi, aj keï zatia¾ nemám rieenie tohto problému, ale chcem
sa ním zaobera, aby som naiel
zodpovedajúce rieenie, ktoré
bude uspokojivé pre obe strany.
Èo sa týka pána Litvu, je to tak
ako povedal pán prezident, poèkám na rozhodnutie súdu a pokia¾ to bude v èase môjho pôsobenia, budem ho jednoznaène
repektova. V prípade pána

pektova návrh OZP, koho navrhnú, toho odporuèím. Chcel by
som sa poïakova pánovi prezidentovi za ve¾mi korektné, racionálne rokovanie a na záver som
pozval pána prezidenta na Deò
polície a 15. výroèie vzniku Policajného zboru v Slovenskej republike.
Kto chcel pochopil
Predseda OZP v SR Miroslav
Litva nieko¾kým urnalistom o. i.
povedal: V celých tých sporoch
neilo o nejakého Litvu, ilo o
záujmy zamestnancov tohto rezortu, kde sa pravda postupne
ukázala. Predchádzajúci minis-

stupne vychádza. Na tento problém sme poukázali preto, e
chceme, aby Policajný zbor bol
funkèný, èistý a zloený z kvalitných ¾udí. To môeme chcie
vtedy, keï dokáete primerane
odmeòova ¾udí. Nemali sme ani
vtedy predstavu, e to chceme
od zajtra. Chceli sme to systémovo riei. Predchádzajúci pán
minister to nepochopil, lebo to
nechcel pochopi. Dôvodom bolo asi to, e videl len svoj úspech
a úspech v tom, e zbor je bezchybný. Treba si vedie vèas prizna chyby, aby ste ich vedeli
napravi, uzatvoril Litva.

Na otázky redakcie POLÍCIA odpovedá éfekonóm MV SR Stanislav Solèanský

Poriadok do systému vystrojovania
l Vo vzahu k tohoroènému rozpoètu MV SR sa objavujú obavy, èi objem finanèných prostriedkov, vyèlenený
na nákup výstrojných súèiastok, zodpovedá aktuálnemu
objemu objednávok. Budú finanèné prostriedky z rozpoètu postaèova na vecné plnenie objednávok?
V roku 2006 je na nákup výstrojných súèiastok vyèlenených
130 miliónov Sk. Uvedený objem je vyèlenený zo tátneho
rozpoètu na základe predpokladaného nárastu kont nepeòaného plnenia policajtov v roku
2006, prièom predaj výstrojných
súèiastok bude zabezpeèovaný
aj zo skladových zásob, ktoré
boli vytvorené a nevyèerpané v
roku 2005.
l Realizácia objednávok je
ve¾mi dlhá, neraz dvojroèná.
Aké sú záruky, e sa objednávky zrealizujú v polroèných
intervaloch od objednania ?
V uplynulom období mal policajt monos uplatni si objednávku na nasledujúci rok 1x roène. V záujme zlepenia poskytovanej sluby sekcia ekonomiky
MV SR roziruje monos objednávania na 2x roène. V roku
2006 si policajt v rámci objednávkového systému objedná výstrojné súèiastky 2x roène prostredníctvom pracovníèok výstroj-

nej sluby pod¾a ponuky do výky poskytovaného konta nepeòaného plnenia, èo je od 1.
marca 2006 suma 9 860 Sk (4
930 Sk v dvoch termínoch). Od
pracovníèok výstrojnej sluby
policajt obdrí objednávku na
svoje meno a èíslo osobnej
známky, kde je pre jeho informáciu uvedený aj zostatok konta
nepeòaného plnenia, aby bol
týmto upozornený na jeho výku. To preto, aby nedochádzalo
k situácii, e policajt z dôvodu
nedostatku informácii nevyèerpá
nepeòaný príspevok na naturálne náleitosti. Vzh¾adom na
nutnos dodriavania zákonov
je doba od prevzatia objednávok
do doby, kým je tovar k dispozícii na odevnej výdajni pre policajtov cca 6 a 8 mesiacov. Preto je potrebné objednávku na
nasledujúce obdobie spracova
v dostatoènom èasovom predstihu, napr. v súèasnosti je otvorená objednávka od 1. januára
2006 do 31. mája 2006 s termínom dodania tovaru v 1. polroku
2007. Ïalí termín bude od 1. júla 2006 do 30.novembra 2006.
Termín dodania tovaru je v 2.
polroku 2007.
Vzh¾adom na rozsah poskytovaných výstrojných súèiastok
a ich ve¾kostný sortiment je nevyhnutné, aby policajt svoje potreby presne vypecifikoval, èo

sa týka nielen poadovaného
druhu ale aj správnej ve¾kosti,
nako¾ko ním objednaný tovar je
následne zabezpeèovaný u dodávate¾ov. Súèasne vak musí
repektova objem finanèných
prostriedkov, ktorý má na konte

a nemôe objednáva za nieko¾ko desatisíc a stotisíc Sk.
l Ak dochádza ku korekcii
osobného konta preto, e policajt si síce súèiastky objednal, ale v termíne ich nedostal,
vzniká mu finanèná koda. Takýchto prípadov je na Slovensku ve¾mi ve¾a. Ako chcete
odstráni poruovanie zákona?
Príspevok policajta na naturálne náleitosti  konto nepeòaného plnenia je úèelový príspevok zo tátneho rozpoètu,
ktorý je poskytovaný policajtovi
z dôvodu, aby bola zabezpeèená jeho ustrojenos vo výkone
sluby tak, aby dôstojne reprezentoval výkon tátnej sluby.
Je na individuálnom rozhodnutí
policajta, ako túto povinnos bude zabezpeèova a aké súèiastky si objedná na doplnenie. Z
tohto dôvodu bol v roku 1998
zavedený objednávkový systém
pri poskytovaní výstrojných sú-

èiastok. Do mája 2004, teda do
èasu, kým nebola zákonom
ohranièená platnos náhrady
formou nepeòaného plnenia
na dobu najviac 24 mesiacov
odo dòa vzniku nároku, bol tento systém zneuívaný. Dochádzalo k etreniu týchto prostriedkov na kontách za úèelom
ich preplatenia, èo malo za následok niiu ustrojenos policajtov vo výkone sluby.
V priebehu roku 2005 v období od 1.januára 2005 do 31.decembra 2005 dolo ku korekcii
kont policajtov z dôvodov ich nedostatoèného èerpania vo výke
4 986 271,76 Sk, teda vo dvoch
výplatných termínoch (marec a
september), èo predstavuje 4,9
% z celkovej tvorby konta v tomto období.
l To je dos mrzuté
Pokia¾ policajt repektuje objednávkový systém, v termíne a
správne vypracuje objednávku,
a napriek tomu objednané výstrojné súèiastky na odevnej výdajni neobdrí, má monos si
necha túto skutoènos potvrdi
pracovníèkami odevnej výdajne
s konkrétnymi preukázate¾nými
faktami. Pracovníèky vak majú
povinnos upozoròova policajtov na takúto skutoènos, vychádza im v maximálnej miere v ústrety, aby sa predchádzalo takýmto prípadom.

3

APRÍL 2006

Biskupský vikár Frantiek Barto aj k výsledkom ankety o význame duchovnej sluby
V posledných týdòoch koluje po zlokách PZ anketa,
vypracovaná vikariátom Ordinariátu OS a OZ SR MV SR
o duchovnej slube. Anonymný prieskum sa stretol s
rozpaèitými reakciami. To bol dostatoèný dôvod na stretnutie redakcie POLÍCIE s biskupským vikárom MV SR
mjr. ThLic. FRANTIKOM BARTOOM, ktorý vedie rezortnú duchovnú slubu.
l V ankete sa pýtate na názory policajtov  ako vnímajú
duchovnú slubu, èo na nej
vidia pozitívne, èo negatívne Pod¾a naich informácií
vás väèina odpovedí ve¾mi
nepoteila. Máte u anketu celoslovensky vyhodnotenú?
Zatia¾ nie, sústreïujeme hárky z celého Slovenska. Musím
prizna, e nie som ve¾mi nadený spôsobom, akým sa distribuovala, to znamená klasickým
sluobným postupom na jednotlivé zloky. Myslím, e to mohlo
mnohých respondentov negatívne naladi.
l Dalo sa to oèakáva. Ve¾a
¾udí v rezorte si myslí, e v
podmienkach
Policajného
zboru nemá existencia takejto
formy
duchovnej
sluby
opodstatnenie. Policajti predsa nie sú odlúèení kdesi v misiách na druhom konci sveta.
Stretávam sa s mnohými
predsudkami, prirovnávajú nás
dokonca k politrukom a pripisujú
nám úlohy, ktoré oni plnili. Je to
hlboké nedorozumenie. Duchovná sluba predsa v nijakom prípade nesmie by predåenou rukou vládnucej strany v rezorte.
To je základná a najdôleitejia
vec bez oh¾adu na charakter
strany. Druhá vec  duchovná
sluba vôbec nesmie zasahova
do personálnych vecí rezortu, do
sluobných postupov a vzahov.
l Pripúam, e istá nedôvera tu môe by práve pre nedávne pôsobenie KDH v tomto rezorte. ¼udia vás stoto-

òujú. Navye vai duchovní v
krajoch sedia na krajských
riadite¾stvách, policajti môu
túto blízkos vníma s pochybnosou.

Èo sa týka výhrady vo svedomí:
osobne si myslím, e èlovek by
si mal vyjasni túto otázku skôr,
ako niekam ide.
l Vidíte nejaký rozdiel medzi prácou policajných psychológov a policajných duchovných?
U nás v rezorte psychológovia robia predovetkým analýzu
stavu èloveka. Naa duchovná
sluba sa posúva viac do roviny
duchovnej terapie. Èie naou

Naèo sú policajtom farári?
Duchovných neriadi krajský
policajný riadite¾, ale ja, ich
miesta sú vysunutými pracoviskami vikariátu. Poslaním duchovnej sluby je chápa policajtov, pomáha im, slúi, hovori s
nimi, vníma, èo ich trápi a bolí.
Ïalej vidíme priestor v rodinách,
v práci s demi, keïe aj tie bývajú poznaèené rodièovským
povolaním  v dobrom i v zlom.
Policajti sú ve¾mi pecifická skupina, ktorá má mnostvo problémov aj v oblasti rodinného ivota, v rozvodovosti, vyaenos a
stres niekedy vedú a k samovradám. Naím poslaním je pomôc znáa záa sluby, zmieròova ju. V tomto, myslím si, máme ve¾a spoloèné aj s poslaním
odborov.
l Mimochodom, poèul
som, e ste sa osobne zúèastnili prvého odborárskeho protestného mítingu na Námestí
slobody?
Áno, spolu s bratislavským
kaplánom. Je naou povinnosou i vô¾ou by stále s tými, ktorým máme slúi, pozna, èo ich
trápi, ako zmý¾ajú, by po ich
boku a nie proti nim
l A na druhom mítingu ste
boli?

Odiiel ve¾ký èlovek...
To studené ráno 21. marca
2006 bolo akési smutné u v
predtuchách. Kriminalistickí technici z východu od hlbokej noci postupne prisadali do sluobnej Felície. Cie¾: odborný seminár o
analýze DNA v Banskej Bystrici.
Pristúpil aj Marián Èisarik, technik OR PZ v Poprade. Sám nikdy
neoféroval, hoci jeho rodina
vlastnila auto. Bál sa, volant vdy
radej zveril manelke. Aj teraz si
sadol dozadu, na miesto za vodièom. Tlaèili sa tam traja. Potom,
u na dia¾nici pri Liptovskom Mikulái, prila osudová chví¾a. Auto letelo do po¾a a vzápätí sa u v
Poprade írila zlovestná správa 
Marián je màtvy! Z päèlennej
osádky vozidla tyria utrpeli len
¾ahké zranenia, ivotom zaplatil
iba on
Preèo?
aké otázky: ako, preèo sa to
stalo?! Je to vari osud, nechce
sa mi to ani veri! Pri naom
stretnutí jeho manelka Monika
Èisáriková ete len s akosami
potláèala plaè. Tie prvé dni, prvé
týdne sú pre òu plné nezodpovedaných otázok. Nevie si predstavi, èo bude, keï tu u Marián
nie je
Sama nezamestnaná,
stará sa o dvoch ve¾kých synov 
Dalibora, tudujúceho informati-

Úprimne poviem  nie. Zaèalo sa hovori o politike, toho sa
my stránime.
l Anketa vás teda ve¾mi
nenadchla. Èo vám z nej vyplynulo, aké pouèenie?
V prvom rade musíme spoznáva terén, rozumie ¾uïom. V
podmienkach PZ je to hodnotené ako aká úloha. Duchovný
musí pozna, èím policajti ijú.
Ak duchovný neporozumie ¾udskému rozmeru kolegov policaj-

ku v Koiciach, stredokoláka
Dominika a rodinného maznáèika, iba päroèného Samka. Bol to
on, Marián, ktorý ju presvedèil,
aby zobrali k sebe do tvorizbového bytu v Dolnom Smokovci aj

tov, neporozumie nièomu. Z druhej strany, skúsenos ukazuje,
e osobné kontakty rýchlo lámu
bariéry, ktoré
sa ukázali aj v
ankete.
l Myslíte
si, e je správne, ak sú vai
duchovní zároveò policajti? Ako to ide
dovedna  povedzme  s výhradou vo svedomí? Ako by ju
chcel duchovný v praxi uplatni?
Model sa v podstate prevzal z
armády, ak chceme pomáha,
musíme by zaradení medzi
ostatných, teda ako policajti  aj
so vetkými povinnosami, vyplývajúcimi zo sluobného pomeru. Ja som o tom nerozhodoval, s odvahou som prijal ponuku. Na existencii duchovnej sluby sa zhodla väèina parlamentu a na význam duchovnej sluby aj v podmienkach polície postupne prichádza ve¾a európskych krajín. Samozrejme, jej
existencia je vdy podmienená
politickým rozhodnutím väèiny.
Neviem to ovplyvni ani zmeni.
Môem to odmietnu alebo prija.

úlohou nie je èloveka takpovediac rozloi, ale pomôc mu h¾ada motiváciu, hodnoty, zmysel
práce a ivota, pomôc mu kráèa, dýcha, i. O to viac, ak je
veriaci, je tu celá kála duchovných prostriedkov. Èo je na tom
zlé? U len keï sa môe policajt
úprimne a bez zábran vyrozpráva, je to ve¾a a je to znak, e je
tu dôvera. Nie je to málo, keï
èlovek cíti, e tu má niekoho, kto
na neho myslí, verí mu a drí mu
palce. Ve¾mi si váim prácu psychológov, nie sme predsa proti
sebe, sme predurèení na spoluprácu.

obetavý voèi rodine, detsky nadený pri varení z pozháòaných
originálnych receptov, preslávený svojimi plnenými pirohmi èi
domácimi zaváraninami a neúnavný pri práci v milovanej tatranskej záhradke
Do 47. narodenín mu chýbalo
u len devä dní. U éfa u leala
na stole iados o dovolenku. Koneène zliezol sneh, naèim do záhradky, termíny nepustia
Nikdy nepovedal nie 
U do nej nevkroèí, aby sa poteil plodmi svojej práce. A nevojde ani do kancelárie, kde sa najèastejie stretával so svojím kolegom,
predsedom základnej organizácie Jokom Repelom a ïalím odborárom ¼ubomírom Faltýnom. Ostal po òom
iba prázdny, ako vdy uprataný
stôl s nenahradite¾nou kalkulaèkou.
Marián bol ve¾mi nároèný aj
na seba, vetko chcel ma akurátne urobené, vdy chcel ma
doslova i v prenesenom význame
èistý stôl, prízvukuje ¼ubomír a
Joko Repel podèiarkuje, e v
odborárskej práci na neho bolo
absolútne spo¾ahnutie, ako podpredseda bol plnokrvným Repelovým zástupcom, viedol dokonca popradských odborárov na
druhú manifestáciu do Bratislavy.

Veï bol èlenom OZP od samotného vzniku, od februára 1990 a
trinás rokov robil nevïaènú funkciu pokladníka
Riadite¾ OR PZ v Poprade mjr.
Milan èigulinský poznal Mariána
od svojho nástupu 1. januára
2004. To bol taký typ, ktorý nikdy
nepovedal nie. Ak bolo treba ís
namiesto niekoho na výjazd, bez
reptania okamite nastúpil, do nièoho ho nebolo treba núti. Prosto  zodpovedný, ochotný vdy
pomôc, hodnotí riadite¾.
Na rozlúèku
Marián Èisarik prosto chýba
vade. Rozlúèi sa s ním na starý
kemarský cintorín priiel
kadý, kto len trochu mohol. Priatelia, kolegovia, známi, ale aj najvyie sluobné vedenie na èele
s novým ministrom Martinom Padom. Policajný pohreb s hrdými
poctami, tátnou vlajkou, s mimoriadnym povýením in memoriam. Dozneli posledné tóny jeho

Duchovná sluba v podmienkach MV SR

Duchovnú slubu v rezorte
Ministerstva vnútra zabezpeèuje Vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov
SR. Má plánovaných 13 tabu¾kových miest, z ktorých sú nateraz tyri vo¾né. Ïalích 6 tabu¾kových miest je rezervovaných
pre pôsobenie Úradu ekumenickej pastoraènej sluby MV SR,
zatia¾ nie je obsadená ani jedna.
Na èele náho vikariátu stojí biskupský vikár mjr. ThLic. Frantiek Barto, jeho zástupcom je

Za Mariánom Èisarikom

jej vye 80  roènú, prakticky nemobilnú matku. Vak máme dos
ve¾ký byt, pomestíme sa, nemôe
by sama, zdôvodòoval jej svoje
rozhodnutie nenecha svokru trápi sa osamote v ïalekom Bardejove.
Taký prosto bol  menej myslel na seba, vdy viac na iných,
zhodujú sa vetci, èo ho poznali.
Vdy ochotný pomôc kolegom,
pedantný a dochví¾ny na pracovisku, nenahradite¾ný odborový
funkcionár, absolútne oddaný a

l V èom teda vidíte hlavné
úlohy?
Moja úloha vikára je, aby som
spájal dovedna dve ve¾mi dôleité veci  cirkevné právo a sluobnú povinnos. Aby som
správne vnímal, aká je situácia,
aký je stav. Preto aj anketa. Vidíme, e duchovná sluba ete
naráa na nepochopenie. Vidím
to ako ve¾mi závaný problém,
pretoe je chápaná velijako
inak, len nie ako duchovná sluba v pravom zmysle. Tým, e je
nepochopená, má zviazané ruky
a to má prepojenie na úèinnos.
Mojou úlohou je  vari aj prostredníctvom váho èasopisu 
stretáva sa, aby sme hovorili o
duchovnej slube, aby sme viac
diskutovali na rôznych fórach,
aby sme sa pochopili.
l Preèo nie? Úprimná diskusia je vdy uitoèná!
Rád sa zúèastním. Bol by
som rád, je to moje prianie, aby
policajti vnímali duchovnú slubu tak, e sme na ich strane a
sme tu kvôli nim, pre nich, nie
proti nim. Pre nás je anketa pouèením. Sú to pre nás silné signály, aby sme hovorili aj o tom, èo
vetko nie sme.
Zhováral sa Peter Ondera

pplk. Mgr. Michal Chuda. Vysunuté pracoviská vikariátu zabezpeèujú policajní kapláni v hodnostiach kapitánov a nadporuèíkov. Pracoviská sú zriadené na
KR PZ Bratislava aj pre SO PZ
Bratislava a Nemocnicu MV SR,
SO PZ Pezinok, APZ Bratislava, KR PZ Banská Bystrica, KR
PZ Koice, SO PZ Koice, KR
PZ Nitra, KR PZ Preov a KR
PZ Trenèín. Dve krajské pracoviská sú ete neobsadené.
(red)

najob¾úbenejej smutnokrásnej
Na Krá¾ovej holi. Na rozlúèku Mariánovi Viem, ako to znie, ale
Marián by bol hrdý na to, aký
pohreb mu kolegovia vystrojili,
bojuje so slzami vdova Èisariková. Tlmoète prosím vetkým, ako
som im nesmierne vïaèná za
vetko, èo pre Mariána a pre moju rodinu kolegovia urobili, to sa
nedá vyjadri. Neviem si predstavi, ako by som bez nich tie dni
zvládla 
Tlmoèíme Nadili vak vedné, aivé dni. Ako bude i nezamestnaná ena s tromi synmi a
nevládnou matkou? Kolegovia
spontánne zorganizovali finanènú zbierku, aj sluobné vedenie
robí maximum, pomáha vybavova, èo treba vybavi, maximálnu
pozornos administratíve venujú
aj ¾udia z personálnej sekcie ministerstva. Èo sa dá da, to sa rodine dá, vari aj zamestnanie pre
ivite¾ku rodiny sa nájde
Kto
vak ete môe, nech pomôe!
(are)

VÝZVA

Pokúsme sa vyjadri svoju solidaritu a pomôme rodine M.
Èisarika aspoò èiastoène zaehna ia¾. ZO OZP Poprad zriadila úèet v Istrobanke Poprad èíslo
502006130041/4900
na ktorý môe kadý prispie a pomôc tak jeho najbliím.
S vïakou
za Výbor ZO OZP Poprad
predseda Jozef Repel
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Prezident EUROCOP  u Heinz Kiefer opä navtívil Bratislavu. Je u spokojnejí

Nesplnené body dohovoru

Predposledný marcový deò priiel do Bratislavy u druhýkrát za tri mesiace prezident Európskej konfederácie
policajných odborových zväzov (EuroCOP) Heinz Kiefer.
Organizácia, na èele ktorej stojí, zastreuje okolo 600 tisíc policajných odborárov vo vye dvadsiatich krajinách
Európy.
vnútra (Pittnera  pozn. autora)
Z náho poh¾adu bol takýto krok
ministra ako predstavite¾a tátnej moci absolútne nepochopite¾ný a nikto v Európe sa s tým
nemôe stotoni. Toto bolo jednoznaène súèasou dohovoru,
e za úèas na demontrácii nebude nikto ani v súèasnosti ani v
budúcnosti potrestaný. Napriek
tomu desa dní po mojej návteve bol tento policajt disciplinárne
potrestaný, èo viedlo k jeho
znaènému finanènému postihu.
To je návrat do èias, do ktorých

Snímka P. ákoviè

l Vae vyjadrenia na adresu ministra Vladimíra Palka sa
u nás vnímali ako nezvyèajne
tvrdé, ostré
Na základe opatrení, ktoré
bývalý minister Palko urobil voèi
èlenom odborov, som bol predsedníctvom EuroCOP  u vyzvaný venova tejto situácii ve¾kú
pozornos, pretoe degradácia
predstavite¾ov odborov, potrestanie úèastníkov demontrácie a
vôbec ve¾mi zlý vzah k odborom
kvôli manifestácii v iadnom prípade nezodpovedajú demokratickému vedomiu, ktoré sa my v
rámci Európy usilujeme pestova.
l Strávili ste v rozhovore s
ministrom Palkom tyri hodiny, hoci pôvodne sa uvaovalo s 30  minútovým stretnutím
Áno, v tomto rozhovore som
vtedy urobil s ministrom Palkom
nieko¾ko dohovorov, a rovnako
sme sa dohodli, e zhruba o dva
mesiace sa vrátim, aby sme prekonzultovali pokrok, ktorý sa
urobil v tejto oblasti, resp. aby
som zistil, èi sa obe strany drali dohovoru. ia¾, musel som
skontatova, e bývalý minister
sa nepridral troch bodov náho
dohovoru. Predovetkým ilo o
potrestanie kolegu, ktorý na manifestácii dral transparent s textom asi v tom duchu, e ak nás
nezaplatí vláda, rada urobí to
mafia. Mimochodom, citát, ako
som sa presvedèil, pochádza od
bývalého slovenského ministra

poruenie dohovoru zo strany
ministra Palka?
Áno, a jasne som deklaroval
aj ministrovi Padovi, e hoci toto
rozhodnutie spadá ete do èias
právomocí bývalého ministra
vnútra, aj on si musí by vedomý
svojej zodpovednosti. Pán minister Pado pris¾úbil nápravu aj v
ïalích oblastiach.
l Aj na príklade Slovenska
je vidie, e politika má ve¾mi
ve¾ký vplyv na prácu polície.
Vtedají minister Palko dokonca oznaèil verejné protesty policajných odborárov za
¾avicový puèík. Ako vnímate
vzah práce politikov a práce
policajtov?
To je aká otázka. Politika
bez polície nemôe existova,
ale polícia bez vnútornej politiky

H. Kiefer (v¾avo) a M. Litva na konferencii EuroCOP-u
sa u nechceme vraca a v nijakom prípade ich nebudeme akceptova. Na základe týchto
udalostí som informoval Európsku radu, Európsky parlament i
Európsku komisiu. Jasne som
im ozrejmil stanovisko EuroCOPu a u týchto nezávislých
intitúcií som získal prakticky
stopercentnú podporu.
l Hodnotili ste to teda ako

by pokojne mohla existova. Samozrejme, je to vo¾ne povedané,
som si toho vedomý, ale myslím
to váne. V mnohých krajinách
má vnútorná bezpeènos v
oèiach obèanov vysokú prioritu,
porovnate¾nú s dôleitosou dostatku pracovných príleitostí.
Predstavitelia vnútornej bezpeènosti preto poívajú najvyí stupeò dôvery, rovnako aj bezpeè-

nostné intitúcie. Samozrejme,
tejto dôleitosti sú si vedomí aj
politici. Kde klape súèinnos polície a odborov, v takých krajinách
je aj ve¾mi vyváený vzah k politike. Samozrejme, e politika
stanovuje základy a smerovanie, prím politiky sa nemôe nija-

ko spochybòova. Ale politika by
sa nemala komponova do realizaèných opatrení konania polície. ia¾, toto ete mnohí profesionálni politici nepochopili. Mimochodom, aj z dôvodov sebaobrany. Avak len èo sa politika
zakomponuje do policajného konania, musí by ochotná prevzia
aj zodpovednos  a po odstúpenie konkrétneho politika, ak v
dôsledku jeho rozhodnutí vzniknú v práci polície pochybenia.
l Pán prezident, zrejme ste
informovaný, e Slovensko v
júni èakajú predèasné vo¾by.
Teoreticky by ste sa pri svojej
tretej návteve mohli stretnú
s u tretím ministrom
Ako
udra stabilitu polície v nestabilnej politickej situácii?
Je ve¾mi dôleité, aby práve v
takýchto situáciách polícia nebola vystavená stranícko  politickým vplyvom. Prím politiky musí
jasne urèi pozíciu, akú má v prioritách vnútorná bezpeènos
tátu a jeho obèanov. Jasné policajné úlohy musia by potom plnené bez oh¾adu od aktuálneho
zamerania politiky.

Moderní zamestnávatelia prispievajú na dôchodok
Dynamické zmeny sa stali
súèasou náho kadodenného ivota. V mnohých prípadoch sú vítané, v iných
nás môu zaskoèi. Tým druhým prípadom je zabezpeèenie seba i svojej rodiny v obdobiach náhlej, èi plánovanej
straty príjmu. Úraz èi invalidita patria k prvej, dôchodok
do druhej kategórie.
Zmena ivotného týlu vak
nemusí
znamena
prepad ivotnej úrovne. Finanèný trh
dnes ponúka viaceré produkty,
ktoré sú zamerané na financovanie aktívneho ivota v dôchodku. Jedným z najefektívnejím je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré nahradilo
doplnkové dôchodkové poistenie a prináa monos zhodnocova úspory v doplnkových dôchodkových fondoch, v terminológii odborníkov èasto uvádzané pod skratkou tretí pilier,
ktorý dopåòa povinné sporenie
o nadstavbu, zabezpeèujúcu
väèiu istotu do budúcnosti.
Zmena poistenia na doplnkové dôchodkové sporenie otvorila dvere pre nové skupiny
poistencov  úèastníkov, ktorí

doteraz nemali monos vyuíva výhody tohto piliera. Ide
práve o prísluníkov Policajného zboru, ktorí môu od 1. februára 2006 vstúpi do systému.
Príspevky, ktorými zamestnanec prispieva na doplnkové
dôchodkové sporenie, sú daòovo odpoèítate¾né, teda zniujú
jeho základ dane z príjmu za
prísluný rok. Zároveò získava
výnosy z odvedených príspev-

kov, a to pod¾a hospodárenia
prísluných fondov. Monos
participácie zamestnávate¾a na
doplnkovom
dôchodkovom
sporení zamestnanca tento
systém ete zatraktívòuje. Moderní zamestnávatelia vo svete
bene prispievajú v rámci motivaèných programov na doplnkové dôchodkové produkty.
Nová legislatíva otvorila monos rozíri zamestnávate¾skú
zmluvu s políciou, doteraz platnou len pre civilných zamestnancov.
Prvou spoloènosou ponúkajúcou tento produkt je ING TatrySympatia, d.d.s.,a.s. Nová
znaèka prináa spojenie finanèného giganta  finanènej

skupiny ING a jednotky na trhu
doplnkového dôchodového poistenia Prvej DDP TatrySympatia. Spoloène ponúkajú klientom kompletné dôchodkové rieenia, a to v druhom, ako aj treom pilieri. Zaujímavými sú aj
produkty ivotného poistenia a
retailového bankovníctva (sporiaceho úètu a podielových fondov).
Zhodnocovanie úspor je jedným zo
základov úspechov investièného manamentu ING. Ako príklad by bolo
moné poui úspechy ING podielových fondov. Práve v tejto
oblasti investièní manaéri dokázali svoju vysokú zruènos v
investovaní a podèiarkli výhodnos zdie¾ania know  how z
celého sveta. ING pôsobí na trhu poisovníctva u od roku
1845 a jej sluby dnes oceòuje
viac ako 60 miliónov klientov v
50 krajinách sveta. irokú kálu produktov èasto predstavuje
struèným spojením : bankovníctvo  poisovníctvo  správa
aktív.
Jana Burdová,
hovorkyòa ING SR
(Reklamný èlánok)

S

l Poèul som, e Bratislava
by sa mohla sta dejiskom
nadchádzajúceho kongresu
EuroCOPu na jeseò 2007?
Je to trochu predèasná otázka. Je fakt, e slovenská strana
s takýmto návrhom vyla, ïalím
kandidátom je Brusel. Uvaujeme, e by bolo vhodné, aby sa
kongres konal v niektorej z krajín
východnej Európy, ale èi to bude
práve Bratislava, to nezáleí odo
mòa, bude to kolektívne rozhodnutie. Rád kontatujem, e v poslednom èase sa ve¾mi zintenzívnili a rozírili kontakty s novými èlenskými tátmi EÚ ale aj s
ïalími krajinami východnej Európy a rád kontatujem, e vïaka naím prístupom zasa EuroCOP získava v týchto krajinách
dobré renomé.
(EuroREPORT 4/2006, krátené)

PREDÁM
Ako bývalý policajt, teraz u na dôchodku, obraciam sa na vás s prosbou:
ponúkam na predaj nejakému zberate¾ovi policajnú prilbu Anglického krá¾ovského jazdectva a prilbu Pohotovostného útvaru VB na dobierku za 2 500
Sk.
Telefón: 047/4389 379,
mobil 0915 803 665.
Ïakujem za porozumenie.
Jozef Zagyi,
urice 115,
980 33 Hajnáèka

Za obetavos

voje sily a schopnosti
vynaloím na to, aby
som chránil práva obèanov, ich
bezpeènos a verejný poriadok a
to aj s nasadením vlastného ivota   toto je èas sluobnej
prísahy prísluníka Policajného
zboru.
Dvom policajtom vyetrovate¾om z Nových Zámkov minister vnútra SR udelil medaily za
obetavos. Preèo? Udalos sa
stala 19. novembra 2005 v noènej dobe v objekte u teraz aj
mediálne známej diskotéky na
ulici J. Simora v Nových Zámkoch. Vtedy neznámy páchate¾
vhodil medzi úèastníkov neznámu chemickú drádivú látku.
Návtevníci v panike vybehovali
von. Kpt. Ing. Oliver Jakubec
spolu s por. Ing. Jánom Dragúòom aj bez ochranných prostriedkov na dýchanie zabezpeèovali evakuáciu. Následne preh¾adali objekt a na druhom poschodí nali lea mladé dievèa v
bezvedomí. Vyniesli ju z objektu,
poskytli jej prvú pomoc a privolali zdravotnú pomoc.
Bola to rutinná záleitos policajta pri výkone sluby  i keï
podotýkam, e nie kadodenná.
Mono by sa na ich èin aj zabudlo, ale v januári priiel ïakovný

list zachránenej 19roènej mladej eny z Nitry. Píe, e trpí
ochorením dýchacích orgánov a
neby vèasného zásahu neznámych policajtov, jej dlhí pobyt v
zamorenom priestore mohol ma
katastrofálne následky.
mjr. Mgr. Milo Fábry
hovorca KR PZ Nitra

Rekreácia v Majáku
Rekreaèné zariadenie MV
SR MAJÁK Senec  juh je
vhodný na usporiadanie kolení, seminárov, porád s ubytovaním. Nae RZ MV SR Maják v roku 2005 prelo rozsiahlou rekontrukciou interiéru,
vo vetkých izbách sú vybudované WC a sprchy. Prednáková miestnos má kapacitu
cca 50 ¾udí, v ktorej sa nachádza monos pripojenia sa na
internet, multiprojektor, flipchart a pod. V rekreaènom zariadení MV SR Maják je monos plati formou post terminálu.
Naa stránka:
www.rzmajak.sk,
tel.a fax. 02/45915192 ,
tel 02/45915193
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Plavecké triumfy Preovèanov

ak ako po minulé roky, aj
toho roku sa konal v Brne
päboj v plávaní kategórie masters. Na podujatí sa zúèastnili aj
traja plavci zo portového klubu
polície Preov Jozef ilinský,
Kamil Palèo a tefan Dama. Za
úèasti ôsmich krajín (Bulharska,
Po¾ska, Nemecka, Rakúska,
vajèiarska, Maïarska, Èiech a
Slovenska si v tvrdom zápolení
vybojovali: . Dama 1. miesto
na 100m znak, K. Palèo 2. miesto na 400m v.sp. a 3. miesto na
100m v.sp.. J. ilinský skonèil na
2. mieste na 100m prsia. Vetci
traja odplávali celý päboj a
umiestnili sa v prvej päke. Takto
si vetci traja otestovali pripravenos na medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutoènili v Preove 1. a 2. apríla
2006 v bazéne Spojenej koly ¼.
Podjavorinskej.
Na tomto preteku sa zúèastnilo aj 11 plavcov portového
klubu polície pod vedením trénera a predsedu plaveckého oddielu KP Jozefa ilinského. Za
úèasti asi 100 plavcov masters
zo Slovenska, Èiech a Po¾ska si
vyplávali 35 medailových umiestnení!
Najstarí èlen plaveckého oddielu KP Preov Jozef Chalupa
si vo svojej kategórii nad 70 rokov vyplával na 50 a 100m v. sp.
dve druhé miesta a na 100m prsia prvé miesto. V silnom obsadení 40 roèných plavcov masters si tefan Dama vyplával
dve prvé miesta za 50 a 100m
znak, 2.miesto 100m pol.pretek,
3.miesto 100m v. spôsob, na

P

o prevrate v roku
1989 vládnuce pravicové strany novelou
Trestného poriadku è.
175/1990 Zb. zruili trest smrti.
Odvolávali sa pritom na Európsky dohovor o ¾udských právach, Listinu základných ¾udských práv a slobôd, kresanskú
morálku, právom na ivot pre
kadého obèana a pod. Tvrdili,
e v prípade justièného omylu
spätne u nikto nenapraví krivdu
spáchanú spoloènosou na nevinnom odsúdenom.
Na tento výnimoèný trest boli
odsúdení iba páchatelia obzvlá nebezpeèných trestných
èinov spáchaných brutálnym
spôsobom. Súd s odstupom èasu s chladnou hlavou a nezaujato mal monos posúdi vetky
po¾ahèujúce a priaujúce okolnosti spáchaného takého trestného èinu a osoby páchate¾a.
Iba v prípade, keï na základe
znaleckých posudkov bolo preukázané, e u páchate¾a ani dlhodobým výkonom trestu odòatia
slobody nie je predpoklad jeho
nápravy a aj v budúcnosti z jeho
strany hrozí, e sa znovu dopustí závaného trestného èinu, bol
uloený takýto výnimoèný trest.
V roku 1990 trest smrti bol
nahradený trestom doivotného
odòatia slobody. Èi tento trest je
¾udskejí pre páchate¾a, to ukáe budúcnos. Otázne vak je, èi
je ¾udskejí a prijate¾nejí aj pre
spoloènos. Ak ide o jedinca so
sadistickými sklonmi, trest doivotia na neho nebude pôsobi
výchovne. Bude si uvedomova,

50m motý¾ bol tvrtý 5.miesto
mal za 50m v. spôsob.
Martin Kalina mal na 50m a
100m v. spôsob prvé miesta a
na 50m prsia skonèil na 4. mieste. Jeho brat Vladimír Kalina si

5. miesto a na 50m prsia 7.
miesto. Gajdo Andrej mal dve
tretie za 50m a 100m prsia a na
50m v. spôsob mal 6. miesto.
Schotter Stanislav plával len jed-

miesto, 50m motý¾ 4. miesto a
na 50m prsia 6. miesto. Za portový klub polície Preov plávali
aj eny a Zichová Patrícia si vyplávala dve prvé miesta na 50m
znak a na 50m motý¾. Na 50m

Na snímke z¾ava Ing, Kamil Palèo, PhDr. tefan Dama a Jozef ilinský
vyplával na 400m v. spôsob
3.miesto a na 100m v. spôsob
7.miesto. Ïalí èlen KP Palèo
Kamil skonèil na 100m pol. pretek na 1. mieste, dve druhé mal
na 100m a 200m v.spôsob,
2.miesto za 400m v. spôsob,
dve 3.miesta za 50m v. spôsob a
50m prsia. a na 100m prsia bol
na 3. mieste. Kertes Jozef 50m
v. spôsob 6. miesto, 50m motý¾

nu disciplínu 50m v. spôsob a
obsadil 7.miesto.
Plavci nad 50 rokov: Valoviè
Viliam skonèil v disciplíne 50m v.
spôsob na 4. mieste, 50m znak
2. miesto, 400m v. spôsob 4.
miesto, 100m v. spôsob 3. miesto a na 50m prsia 4. miesto. ilinský Jozef skonèil na 100m pol
.pretek na 3. mieste, na 100m
prsia 3. miesto, 50m znak 3.
zbraò. Èas opýtaných sa
k prípadnému pouitiu
strelnej zbrane vyjadrilo
zdranlivo, ale zaráajúce je, e podstatná väèina to
prijala s nadením a dokonca to
pokladá za nový druh portu.
Nikto z týchto nadencov si neuvedomuje, e strelu, ktorá
opustí hlaveò, u nie je moné
vráti spä a e táto môe zasiahnu nielen osobu, ktorej je
urèená, ale aj iného a nevinného èloveka.
V poslednej vete tohto ustanovenia je síce formálne zakotvené, e nepôjde o oprávnené
pouitie zbrane, ak bola pritom
inému úmyselne spôsobená
smr.
Kto vak preukáe, e ilo o
úmyselné usmrtenie, keï v § 25
ods. 3 citovaného Trestného zákona je zakotvené, e trestne
zodpovedný nebude ten, kto odvracal útok v silnom rozruení,
najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo z¾aknutia...
Take súdom sa odòalo právo rozhodovania o ivote a
smrti iného, aj keï ilo o skutoène nebezpeèného páchate¾a, po nestrannom a objektívnom posúdení vetkých okolností spáchaného èinu, miery
zavinenia a osoby páchate¾a, a
na druhej strane, toto právo sa
vloilo do rúk radových obèanov (èasto i laikov), ktorí o ivote a smrti iného budú rozhodova bezprostredne v psychickom rozruení.

motý¾ skonèila v celkovom hodnotení na prvom mieste, ïalej na
50m v. spôsob bola druha a na
50m prsia mala tretie miesto. Jej
oddielová kolegyòa Varádyová
Tatiana skonèila na 50m v. spôsob a 50m prsia na 4. mieste a
na 50m a 100m znak obsadila
druhé miesta. Na 100m znak v
celkovom hodnotení skonèila na
3. mieste.

V sobotu sa plávali aj tafety
4x50m pol. tafeta a v zloení
Dama, Palèo,Valoviè a ilinský
si vybojovali 2. miesto a na
4x50m v. spôsob MIX v zloení
ilinský, Varadyová, Zichová a
Kalina Martin skonèili na 3.
mieste.
V nede¾u po doplávaní tradièných disciplín sa plávali zase
tafety a to 4x50m v. spôsob.
Mui z KP Preov postavili dve
tafety a na druhom mieste
skonèila tafeta v zloení Valoviè, Palèo, Dama a Kalina Martin a na 3. mieste skonèila hneï
za nimi tafeta v zloení ilinský,
Gajdo, Kertes a Kalina Vladimír. V mixovej tafete v zloení
Varadyová, Zichová, Palèo a
Dama skonèili na 1. mieste.
Plavci zo portového klubu polície v Preove potvrdili na týchto
medzinárodných majstrovstvách
Slovenska ve¾mi dobrú pripravenos. Tento víkend to bola pre
plavcov KP Preov skutoèná
medailová atva!
Jozef ilinský,
predseda plaveckého oddielu
Najbliie preteky ich èakajú
10. júna na majstrovstvách v
Èeskej Lípe. Ako pre mesaèník
POLÍCIA dodal jeden z najúspenejích plavcov . Dama,
cestu na podujatia v rámci úèasti, tartovné, stravu, ubytovanie
resp. vetky náklady s tým spojené si plavci hradia z vlastných
finanèných prostriedkov. Zápolia
pod zástavou KP, aby aj týmto spôsobom reprezentovali políciu a svoj Preovský kraj. (r)

Rub a líc
e zvyok ivota je nútený strávi v ústave pre výkon trestu, bez
oh¾adu na to ako sa tam bude
správa. Preto hrozí, e niektorí
obzvlá naruení sadisti si zbytok tohto ivota budú kráti terorizovaním nielen spoluodsúdených, ale dokonca aj ich
strácov. Veï èo mu za to môe ete hrozi?
V prípade existencie trestu

smrti si páchate¾ aj pri výkone
sebadlhieho trestu odòatia slobody uvedomoval, e ete ije a
v prípade, e poèas výkonu tohto trestu opätovne spácha závaný trestný èin, môe prís aj o
tento ivot. Táto hrozba bola
èasto motiváciou aj pre takých
deviantov, aby korigovali svoje
správanie, ale v súèasnej dobe
u niet iadnej úèinnej hrozby,
ktorá by ich odstraila od takéhoto konania.
O to zaráajúcejie a nepochopite¾nejie je ustanovenie
§ 26 ods. 2 nového Trestného
zákona o oprávnenosti pouitia
zbrane, dokonca nad rámec nutnej obrany. Aj keï pod¾a zákona sa pod zbraòou rozumie kadá vec, ktorou mono urobi útok
proti telu iného dôraznejím,
pod¾a vyjadrenia obèanov v
masmédiách na túto tému, vetci za zbraò povaujú iba strelnú

plk. v.v. JUDr. Miloslav Grega

Ceny uvedené pri akcii sú iba orientaèné a sú platné len pre
odborára ZO OZP 8/8 pri KR PZ v Bratislave. Vetky ïalie informácie
(presné podmienky a program) Vám budú zaslané v odborárskych
novinách, faxom príp. na vami zadanú e-mailovú adresu na základný
útvar na samostatných letákoch najneskôr 1 mesiac pred
uskutoènením akcie.
Ak máte nejaké ïalie návrhy, polite ich e-mailom na adresu:
ciernaa@minv.sk.
Záujemci o uvedené akcie sa môu informova priebene u
p. Èiernej na t.è. 22003

Teíme sa na Vau úèas.
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Vyetrovanie: skôr trend nekvality?
(Pokraèovanie zo strany 1)

postavený skutok, ktorý by mal
by trestný, tak sa aj lepie dokazuje. Ale keï neviem, èo mám
dokazova, èo je v rozpore so
zákonom, tak potom sa zloito
zabezpeèujú dôkazy. A dokazuje sa aj to, èo s podstatou skutku
nesúvisí. Napísa dobrý skutok,
to je umenie, musí by struèný a
výstiný a musí obsahova náleitosti podstaty trestného èinu.
l Take najväèí problém
je poèet zruených uznesení?
Myslím si, e prokurátori ruia
ve¾a uznesení, ale mám poznatky z naich celoslovenských porád, e mono ete vo väèom
poète prípadov, najmä pri zaèatí
trestného stíhania vo veci, primurujú oèi. Urèitú toleranciu
mono akceptova iba pri zaèatí
trestného stíhania vo veci. Naopak, pri uznesení, ktorým sa
vznáa obvinenie konkrétnej
osobe, musia by prokurátori
prísni a netolerantní.
l Ako teda vnímate vývoj
kvality vyetrovania posledných rokov?
Opä sa môem oprie o tatistiky, hoci tie fungujú ako spojené nádoby, pretoe nám kadým rokom stúpajú poèty prokurátorských previerok a rastie napríklad aj poèet písomných pokynov. Dokonca nám vzrastá 
pretoe na to aj dos tlaèíme 
poèet úèastí prokurátorov na závaných vyetrovacích úkonoch.
V roku 2002 prokurátori vrátili na
doplnenie dvetisíc prípadov, o
rok neskôr to u bolo sedemtisíc,
v roku 2004 nastal mierny pokles na 6 700, za lanský rok
7 167 vecí. Opaèný vývoj je v
poète prípadov odòatých vyetrovate¾ovi, pretoe tento intitút
sme v praxi vo väèine prestali
Vïaka tomu sa stáva aj to
najhorie, e sa èas prípadov premlèí. A to u je neprípustné.
aplikova. Zistili sme, e viacerí
vyetrovatelia vo veciach nekonali v oèakávaní, e vec im bude
odòatá a pridelená inému vyetrovate¾ovi.
l To ste u svojho èasu
správne predvídali!
Ïalou oblasou, kde sme nespokojní, je plnenie prokurátorských pokynov.
l Vyetrovatelia ich neplnia, alebo plnia nedôsledne?
Vo ve¾kom poète prípadov
skôr neplnia, èo nás potom núti
oslovova nadriadených  a po
prezidenta PZ èi pána ministra.
Je to málo efektívny postup.
Vïaka tomu sa stáva aj to najhorie, e sa èas prípadov premlèí. A to u je neprípustné.
l Vieme tieto prípady vyèísli?
Nemáme presnú tatistiku, v
ko¾kých prípadoch sa tak stalo.
Hlavnou príèinou je pod¾a môjho
názoru výrazný pokles kvality
vyetrovate¾ov a ich nedostatoèný poèet. Je to pomaly u chronický jav  ve¾a je neprávnikov,
chýbajú skúsenosti, ve¾mi mnoho kvalitných ¾udí odilo do civilu. Poznám prípady, kde je trojroèný vyetrovate¾ riadite¾om oddelenia vyetrovania, hoci by sa

mal ete uèi sám, ale on u musí uèi ïalích. Samozrejme, e
sú aj ikovní ¾udia, ale  pod¾a
mòa  je to systémová chyba.
Ak sa ete k tomu pridá ten obrovský nával práce, výsledok je
taký, aký je. Vlani sme vyhodnocovali zaaenos vyetrovate¾ov
v piatom bratislavskom okrese.
Na jedného vyetrovate¾a pripadlo od 86 po 172 spisov. Pritom u tých 86 je neprimeraná
záa, ktorá objektívne ovplyvòuje, èi skôr znemoòuje výslednos práce. Najkritickejie vidím
situáciu v Bratislave, kde chýba
celá pätina vyetrovate¾ov. Tam,
kde prokuratúra s vyetrovate¾mi dobre spolupracuje a je im
nápomocná, to ako tak ide. Ale
to nemôe by trvalý stav.
l Èo s tým?
Písali sme napríklad list vtedy
ete pánovi ministrovi Palkovi,
kde sme ho upozoròovali, e situácia je zlá a navrhovali sme aj
spôsoby rieenia.

Pretoe my sme navrhovali
prehodnoti otázku odchodu policajtov do výsluhového dôchodku. Viem, e pre OZP je to nepopulárna téma, ale naozaj nepovaujeme za rozumné, aby policajti odchádzali do civilu takpovediac na vrchole svojich síl, trebárs v tyridsiatke.
l Nevidím v tom rozpor.
Skúsme sa vak opýta, èi je
celý systém napríklad kariérneho postupu nastavený tak,
aby ¾udí motivoval osta, nie
odís. Èo ich má pozitívne motivova? Perspektíva by v
podstate na tom istom plate a
s takou istou zaaenosou a
do penzie?
My sme sa opierali o úpravu
týkajúcu sa prokurátorov a sudcov. Prokurátor alebo sudca dostane odchodné a keï ide do
dôchodku. Keï odíde èo len o
rok skôr, nedostane niè. Takto
polícia vychová ¾udí, investuje
do nich kopu peòazí a potom idú

firmu a myslíme si, e je to v poriadku. Vyetrovanie bolo kadému jasné, bený obèan dnes
nemôe vedie, èo si má pod pojmom justièná polícia predstavi.
l Vráme sa ete k listu pánovi ministrovi Palkovi. Èo v
òom ete bolo?
V liste pánovi ministrovi sme
sa zaoberali vyhodnotením stavu prípravného konania v obvode Krajskej prokuratúry Bratislava so záverom, e stav je alar-

l Napríklad
napríklad zvýi poèet prijímaných ¾udí na Akadémiu PZ s
tým, e títo prísluníci budú naozaj zaradení na posty vyetrovate¾ov. Ïalí problém je, e vyetrovatelia v hierarchii PZ sú
pod¾a mòa ve¾mi nízko finanène
ohodnotení, nehovoriac o spoloèenskom uznaní. Ve¾a ¾udí, ktorí
skonèia akadémiu, práve z tohto
dôvodu idú radej robi nieèo
iné. Pritom tieto posty sú pre
kvalitu trestného stíhania rozhodujúce  ak sa nieèo pokazí na
mieste èinu, potom s tým u niè
nenarobí ani ten najgeniálnejí
prokurátor èi sudca. Ve¾mi sa
preto prihováram za ich náleité
sociálne, spoloèenské a finanèné ocenenie.
l Ako vnímate intitút skráteného vyetrovania?
Mylienka je to dobrá. Samozrejme, prax by sa musela odzrkadli nielen v rýchlosti, ale najmä v rozsahu vyetrovania.
l Máte na mysli poznanie,
e vlastne skrátení vyetrovatelia musia dokazova v takom istom rozsahu ako normálni?
Áno. Musia do najmeních
detailov skutok ozrejmi, hoci by
to tak nemuselo a nemalo by.
l Opä systémová chyba?
Dá sa to tak poveda.
l Aj to bolo obsahom listu
ministrovi Palkovi?
To nie. Skrátené vyetrovanie je nový intitút, take v tom
èase to ete nebolo aktuálne.
My sme navrhovali také veci, o
ktorých asi nebudete písa, lebo
to nie je v zhode s názorom Odborového zväzu polície
l Preèo nie?

preè vo veku, keï mono od
nich oèakáva najkvalitnejí výkon.
l Opä systémový problém. Ak by bol mechanizmus
zaloený na pozitívnej motivácii a ¾udia nachádzali perspektívu v premyslenom kariérnom postupe, nemôe nám za
tri roky odís prakticky 20 percent najmä skúsených prísluníkov!
Pri mojich edinách si to u
môem dovoli poveda  vo¾akedy boli vyetrovatelia v dobrom zmysle páni, ktorí dokonale
ovládali svoju profesiu, mali výbornú miestnu znalos, vedeli,
èo majú dokazova. Hlavný
problém vidím v ich nízkom spoloèenskom ocenení, aj v hierarchii polície sú degradovaní.
l Vá názor na podriadenos vyetrovate¾ov operatíve?
My sme s tým nikdy nesúhlasili a nesúhlasíme. Vyetrovanie
by malo by samostatné. Ak nie
úplne, tak relatívne. V praxi tomu
tak vdy nie je. Ak vyetrovate¾
napríklad stíha rodinných prísluníkov niektorého zo svojich
nadriadených, tak
l Ako sa vám páèi termín
justièná polícia?
Mne sa nepáèi vôbec. Evokuje s prepáèením dozorcov, ktorí
privádzajú obalovaných na
súd. Prièom si prácu prísluníkov ZVJS ve¾mi váim.
l Tuíte, ako ten názov
vznikol?
Nie. To je akási èesko  slovenská pecialita, e stále musíme nieèo premenúva. Namiesto
toho, aby sme menili obsah a
náplò práce, tak prema¾ujeme

jeden rok. Zároveò sme sa zaoberali aj personálnou situáciou
na úseku vyetrovania v tomto
obvode s kontatovaním, e plánovaný poèet vyetrovate¾ov bol
naplnený iba na 42 %.
l Ako sa pozeráte na
policajtmi namietanú podriadenos vojenskej jurisdikcii?
Ja s tým súhlasím mono aj
preto, e som bývalý vojenský
prokurátor. Tvrdím, e je to dobré pre ochranu policajtov. Isto,
nemusíte súhlasi, ale vysvetlím.
V minulosti sme mali èas a priestor v súèinnosti s príslunými
orgánmi náleite zisti vetko o
skutku a jeho páchate¾ovi. Pracovali sme v ozbrojených silách
a zboroch, ve¾mi dobre sme poznali situáciu v nich. Nemyslím
si, e by sme niekomu nedôvodne ublíili tým, e sme ho trestne
stíhali. Ve¾a vecí sme postupovali na disciplinárne vybavenie.
Tam, kde dolo k vánemu porueniu ¾udských práv a slobôd,
sme boli nekompromisní. Aj Policajnému zboru a  myslím si 
e aj policajným odborom musí
zálea na tom, aby v òom neboli osoby páchajúce úmyselnú
trestnú èinnos. Na okresných
prokuratúrach a súdoch niekedy
chýbala celková znalos problematiky a pecializácia, obèas
fungovali osobné známosti.
Vnímam teda vojenskú jurisdikciu ako formu pecializácie, pomoc policajtom a Policajnému
zboru.
l My poèúvame ve¾a ponôs
na prehnanú horlivos inpekcie i vojenských prokuratúr!
Áno? My im ko¾kokrát vyèítame opak. V koneènom dôsledku
 ko¾ko bolo v SR podaných ob-

Námestník generálneho
prokurátora SR Ctibor
Koál o tom, preèo je
stav taký, aký je
mujúci. Poèet vecí vyetrovaných dlhie ako 6 mesiacov bol
viac ako 800, v obvode Bratislava I. podiel takýchto vecí robil a
45,38 % a z toho celá jedna tretina bola vyetrovaná dlhie ako

alôb proti policajtom? Nevyplývajú ponosy z toho, e sa vôbec
o podnetoch koná ?
l Zoberte si výslednos na
súdoch  len ve¾mi málo policajtov je právoplatne odsúdených, pretoe dôkazná situácia je èasto ve¾mi slabá. Vidíme to na prípadoch právnej
pomoci, ktorú OZP poskytuje.
Skúsme to z inej strany  keï
sa opýtame na názor policajtov a vyetrovate¾ov, èo budú
vyèíta práci prokuratúry?
Pravdepodobne najmä rozsah pokynov. Èas z nich zrejme
bude ma pocit, e prokurátori
ich zbytoène ikanujú a v pokynoch iadajú nezmyselné veci.
Lene vo veobecnosti vyetrovatelia nechodia na súdy a nevedia, èo vetko sudcovia pri dokazovaní vyadujú. Prokurátor
musí repektova poiadavky a
názory súdu, hoci niekedy s nimi
nesúhlasí.
l Zhròme si  situácia vo
vyetrovaní je aj pod¾a váho
názoru zlá. Prihovárate sa za
podstatne vyie sociálne,
spoloèenské i finanèné ocenenie policajtov vyetrovate¾ov. A èo ete?
Chýba im technika, najmä poèítaèová. Majú vány nedostatok
administratívnych síl, ktoré by
ich mohli odbremeni aspoò od
30 percent práce. A potom opätovne zdôrazním svoj názor 
vyetrovanie by malo by samostatné.
l Úplne?
Asi tak ako to bolo za èias generála Ivora. ¼udia musia by
dobre zaplatení, potom budú
ma o túto prácu záujem aj ïalí.
Doriei treba ich vzdelávanie.
Ve¾mi by som sa prihováral aj za
to, aby jednotlivé zloky, v rámci
prípravy na povolanie, chodili na
stá na políciu, osobitne budúci
prokurátori a sudcovia, aby videli, aké je zloité zadovái nejaký
dôkaz, aby si sami odskúali vytvori spis. Keby boli obèas na
mieste èinu vrady èi lúpee, aspoò by vedeli, èo môu od policajtov poadova a èo je nereálne. Nepochybne by to zvýilo
kvalitu ich èinnosti a to by mal
by ná spoloèný cie¾.
Zhováral sa Peter Ondera

Výberové konanie

Rozkazom prezidenta Policajného zboru è. 39 zo dòa
27. marca 2006 bolo vyhlásené
výberové
konanie
uchádzaèov o slubu v
Útvare osobitného urèenia Prezídia PZ.
Základnými podmienkami pre podanie iadosti sú:
 stála tátna sluba
 výborný zdravotný stav
 plavec
 drite¾ vodièského oprávnenia minimálne B
Výberové konanie prebehne v mesiacoch jún 
september 2006. iadosti
treba zasla sluobným postupom cez nadriadených do
31. mája 2006.
Bliie informácie na
bratislavskej kl. 58058,
resp. 58001.
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Èo je to kariérny postup?
Èo si predstavujete pod pojmom kariérny postup v podmienkach MV SR? Myslíte si, e MV SR má vypracovaný
kariérny poriadok, ktorý takýto postup zabezpeèuje a e
sa ním riadi? S týmito otázkami sme sa obrátili na èlenov
Predsedníctva OZP v SR  a nielen na nich.
PAVOL MEKIÒA: Zákon o
tátnej slube, pod¾a môjho názoru, zahàòa monosti kariérneho systému tátnej sluby s
monosou uplatnenia prvkov
meritného systému, t.j. systému
zásluh. V
meritnom
systéme sa
obsadzovanie funkcií v tátnej
správe
uskutoèòuje na základe kvalifikácie, schopností, výkonu, a nie
pod¾a politickej príslunosti alebo iných kritérií. Teda kadý potencionálny uchádzaè o prácu v
PZ u na zaèiatku vie, èo môe
dosiahnu, na akom základe a
na aké miesto sa môe so svojimi kvalitami na zaèiatok zaradi.
Kariérny systém je známy intitútom tzv. definitívy, to znamená celoivotnou tátnou slubou
s monosou sluobného postupu pod¾a získanej kvalifikácie a
dåky tátnej sluby, nezruite¾nosou sluobného pomeru a
ak, tak len na základe kvalifikovaného dôvodu. Tu by som vak
nezaradil nový pojem pod¾a §
192 ods.1 písm. e/, teda prepus-

tenie pre zvlá hrubé poruenie
prísahy alebo sluobnej disciplíny, pretoe tieto pojmy nie sú v
zákone o tátnej slube vôbec
definované.
Sú tu zakotvené i poiadavky
vyplývajúce z Deklarácie o polícii, prijatej Rezolúciou Rady Európy. Úèelom zákona bolo vytvori právne predpoklady pre to,
aby PZ bol moderným, pruným
útvarom, pozostávajúcim z odborne zdatných a morálne èistých prísluníkov. Taká je teória.
Problém vidím, jemne povedané, vo výklade niektorých jeho
ustanovení, respektíve bliom
nepecifikovaní toho, èo by malo
by pecifikované  a to najmä v
personálnej práci, konkrétne v
jej urèitej systémovosti a pevných pravidlách. Sme pri koreni
veci
PAVOL MICHALÍK: Kariérny
postup? Postupova vyie /na
vyie funkcie/ a zarába viac
peòazí. Tieto skutoènosti (podobne ako v iných rezortoch), aj
v rezorte MV SR zrejme zjednoduene predstavujú kariérny
postup. Pod¾a mòa MV SR nemá vypracovaný kariérny poriadok, zabezpeèujúci kariérny
postup. V skutoènosti to vak
vyzerá, akoby tých kariérnych
poriadkov bolo na ministerstve

vnútra nieko¾ko. Pod¾a jedného
je postup v zamestnaní progresívny, pod¾a iného nijaký a niektorý zabezpeèuje aj degresívny postup. Pouitie konkrétneho
kariérneho poriadku závisí od
osoby, na ktorú sa uplatòuje,
alebo od okruhu jej známych.
Pravdupovediac, nikdy som sa o
zistenie skutoèného stavu nezaujímal. V mojej blízkosti boli vybudované niektoré ve¾mi zaujímavé kariéry, ale taktie som
zaregistroval aj nieko¾ko schopných ¾udí, ktorí sú niie, ako ich
osobná kvalita predurèuje. Sám
pred sebou si stav vysvet¾ujem
malým rébusom. Neschopný 
nepriebojný; neschopný  priebojný; schopný  nepriebojný;
schopný  priebojný. K týmto
dvojiciam prívlastkov priraïujem
prívlastok
morálny,
alebo skutoènos má
známosti,
a poiadavky na kariérny postup
mám
vymedzené. Poznám vak aj výnimky.
Naviac treba zoh¾adni poiadavky na cie¾ové produkty kariéry. iadna panika! Iné rezorty
na tom nie sú lepie
Trochu vánejie. Je potrebné vypracova nejaký dokument
s názvom Kariérny postup na
ministerstve vnútra. Realizáciu
jeho obsahu vak budú ma v
kompetencii ¾udia. Tí nai, slovenskí! Tým sa u podarilo obís
závanejie dokumenty! To som
vak u zasa pri morálke. Pri nej
konèím, hoci by sme pri nej mali
zaèína.

Rozkazy prezidenta PZ
116. o vykonaní noèných
strelieb urèených prísluníkov a
prísluníèok Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
117. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 58/2005 o zriadení komisie pre výber policajných pridelencov a policajných styèných
dôstojníkov
118. o vykonaní streleckej
prípravy prísluníkov Policajného zboru odboru fyzickej ochrany objektov úradu krízového manamentu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
119. o pridelení normatívnych
poètov sluobných cestných vozidiel
120. o zabezpeèení zvýeného výkonu sluby
121. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 15/2005 na zvýenie
úrovne odbornej prípravy prísluníkov Policajného zboru
122. o zriadení pracovnej
skupiny na objasòovanie krádeí vlámaním do predajní s elektronikou
123. o opatreniach na eliminovanie prejavov extrémizmu a
trestnej èinnosti s prvkami extrémizmu
124. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
119/2005 o pridelení normatívnych poètov sluobných cestných vozidiel
125. o zruení pecializovaného tímu
126. o zriadení komisie na
skúky odbornej spôsobilosti
prísluníkov obecnej polície

127. o zriadení komisie na
skúky odbornej spôsobilosti
prísluníkov obecnej polície
128. ktorým sa dopåòa rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
127/2004 o zriadení pecializovaného tímu
129. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 95/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného
zboru è. 55/2005
130. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
41/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru è.
1/2005
131. o vykonaní dopravno
bezpeènostnej akcie
132. o zruení pecializovaného tímu
133. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 15/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
134. ktorým sa vydávajú zásady tatistického vykazovania
trestnej èinnosti, èíselníky a kontrolné tabu¾ky Evidenènotatistického systému kriminality
135. zabezpeèenie zverejòovania interných predpisov na intranete
136. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
46/2005 o zriadení pracovnej
komisie na posudzovanie návrhov rozvojových programov a
definovanie priorít v rozvojových
programoch Policajného zboru,
poiadaviek na materiálno
technické zabezpeèenie...

Psychické zdravie a psychická pripravenos policajtov

Psychohygiena v ivote policajta (I.)
N

ariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky è.
36 z roku 2003 o systéme psychologickej starostlivosti o prísluníkov Policajného zboru v
druhej èasti v èl. 2, v odseku 1,
uvádza, e psychologická starostlivos predstavuje odbornú,
cie¾avedomú a organizovanú
èinnos psychológov ministerstva a Policajného zboru (policajných psychológov), smerujúcu k ochrane, upevòovaniu, prípadne znovuobnoveniu psychického zdravia policajtov. Jej cie¾om je zabezpeèi ich psychickú
spôsobilos, osobnostný rozvoj a
pripravenos na efektívny výkon
tátnej sluby. Psychologická
starostlivos obsahuje v odseku
2, písm. d) psychohygienu, psychologickú osvetu a prevenciu.
V èlánku 7, citovaného nariadenia psychohygienou rozumieme systém opatrení, ktorý vytvára optimálne predpoklady pre
vznik pocitov a stavov psychickej pohody pri výkone sluby,
pre dosahovanie plnej pracovnej
výkonnosti, pre kompenzáciu
psychickej záae v sluobnej
èinnosti, pre uchovanie a rozvoj
psychického zdravia policajtov.
Policajti sú zoznamovaní s týmito psychologickými opatreniami prostredníctvom sluobnej
psychickej prípravy, alebo prostredníctvom
psychologickej

osvety  poskytovaním kvalifikovaných informácií, rád a návodov.
Psychologická prevencia je
zameraná na neiadúce javy
psychologického
charakteru,
predovetkým na psychické zlyhanie v dôsledku nadmernej
psychickej záae, na moný
vznik psychických porúch a chorôb, zneuívanie liekov a návykových látok, na utváranie negatívnych vzahov a konfliktov medzi policajtmi, na prejavy nedisciplinovaného správania a problematického plnenia úloh a povinností. Ïalej sa realizuje skvalitòovaním odbornej a psychologickej pripravenosti, hlbím poznaním ich vlastných moností a
predpokladov, informovanosou
o problematike príèin vzniku psychických porúch a ochorení, dodriavaním zásad psychohygieny.
Základná filozofia
Uvedené nariadenie vychádza zo základnej filozofie, e to
najcennejie, èo Ministerstvo
vnútra a Policajný zbor Slovenskej republiky majú, sú ¾udia.
Mali by to by ¾udia starostlivo
vybraní, vestranne kompetentní, odborne kvalifikovaní, vzdelaní a vycvièení, mravne a spoloèensky zrelí, morálne pevní,
zodpovední, èestní, svedomití,
aktívni a iniciatívni, disciplinova-

ní, telesne i psychicky zdraví, fyzicky zdatní, odolní voèi psychickej záai, nátlaku a manipulácii,
osobnostne integrovaní, nepodliehajúci rôznym vplyvom vyvolávajúcim závislos, interpersonálne citliví, empatickí, komunikatívni, zakotvení v primeraných
partnerských, manelských, rodinných a pracovných vzahoch,
Uvedené nariadenie vychádza zo základnej filozofie, e to najcennejie, èo
Ministerstvo vnútra a Policajný zbor Slovenskej republiky majú, sú ¾udia.
schopní kooperácie a koordinácie v tímovej práci, naplno ijúci
a pracujúci, ale tie primerane
odpoèívajúci, rekreujúci sa a regenerujúci svoje fyzické a psychické sily. Títo ¾udia si iste zasluhujú zodpovedajúcu psychologickú starostlivos.
Táto starostlivos by mala by
zabezpeèená po celý èas ich
produktívneho ivota a èinnosti 
od vstupu do Policajného zboru,
cez obdobie odborného vzdelávania a prípravy v rezortných policajných kolách, psychickú prípravu v rámci sluobnej prípravy, psychologickú osvetu, psychohygienu, prevenciu proti závislostiam, psychologické pora-

denstvo, krízovú psychologickú
intervenciu,
posttraumatickú
psychologickú starostlivos a
po psychologickú pomoc pri rieení pecifických sluobných
úloh.
Cie¾om psychologickej prípravy a psychohygieny je dosiahnu
vysoký stupeò psychickej odolnosti voèi záaovým situáciám
a zníi riziko ich psychického
zlyhania pri výkone sluby v Policajnom zbore.
Hlavné úlohy
Medzi hlavné úlohy v oblasti
psychologickej prípravy a psychohygieny patrí:
l rozvíjanie motivaèných dispozícií na plnenie sluobných a
pracovných úloh v záaových
situáciách, hlavný dôraz sa kladie na zvnútornenie spoloèensky iadúcich motívov;
l zvyovanie funkènej spo¾ahlivosti kognitívnych, senzomotorických a rozhodovacích
procesov dôleitých pre úspený výkon spôsobilostí pri obsluhe zbraní, bojovej techniky alebo
velite¾skej èinnosti v záaových
situáciách;
l zvyovanie psychickej
odolnosti voèi nepriaznivým
vplyvom prostredia (spoloèenského i sluobného), dôraz sa
kladie na samoreguláciu a
zvládnutie neiadúcich emocionálnych stavov, rozvoj adjustá-

cie na záaové situácie, osvojenie relaxaèných a aktivizaèných
metód;
l rozvíjanie a upevòovanie
psychickej pohotovosti optimálne a rýchlo reagova na záaové situácie, schopnosti vèas a
presne vytvára reálny obraz záaovej situácie, utváranie psychických mechanizmov, ktoré
slúia na utlmenie neiaducich
reakcií, rozvíjanie takých psychických mechanizmov, ktoré
umoòujú primeranú èinnos v
záaovej situácii;
l modelovanie takých sociálnopsychologických vzahov v
pracovnom tíme, ktoré priaznivo
vplývajú na plnenie sluobných
úloh;
l repektovanie psychohygienických zásad s dôrazom na
cie¾avedomos, postupnos a primeranú nároènos pri organizácii a realizácii výkonu sluby;
l zaraïovanie prvkov psychologickej prípravy s dôrazom
na intenzitu, nebezpeèenstvo, riziko, neoèakávanos a neuspokojovanie potrieb;
l celkové zvyovanie psychickej prípravy na zvládnutie
záaových situácií.
(Pokraèovanie)
Mgr. Viera Vlková,
odd. psychológie OVP SPSÈ
MV SR

8

APRÍL 2006

Rola polície v prevencii kriminality

M

edzinárodné centrum
pre prevenciu kriminality (ICPC): Rola polície v prevencii kriminality.
Príruèka pre políciu zosumarizuje poznatky, skúsenosti a odporúèania viacerých policajných
organizácií vo svete, ktoré vo
svojej èinnosti preferujú prevenciu kriminality celkom prirodzene
bez toho, aby èo len náznakom
spochybnili jej zmysel a poslanie
v policajnej práci. To, e ide o
poznatky mestských polícií, ete
neznamená, e by nemohli nájs
uplatnenie aj v èinnosti tátnych
polícií a aj v naom Policajnom
zbore.
Prvá èas príruèky sa zaoberá
dôleitou otázkou potreby dobrého vodcu ako nosite¾a nových mylienok a manamentu,
ochotného a schopného uvádza
ich do praxe. V celom reazci je
nemenej dôleitá úloha policajta
prvého kontaktu, ktorý buduje
dôveru medzi intitúciou, ktorú
reprezentuje a komunitou, v prospech ktorej bude prevenciu vykonáva. Celá èinnos intitúcie
polície je nakoniec zaloená na
báze vopred utvorených partnerstiev ako ve¾mi efektívneho spôsobu rieenia problémov spojených s kriminalitou. Intitúcie polície, ktoré si zvolili túto cestu zabezpeèenia prevencie, sa u vo-

V preklade vydalo Ministerstvo vnútra SR  sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
(redaktorka PaedDr. R. Erdélyiová). Bratislava 2004, 56 s.
pred vyrovnali s poznaním, e
investície do systému trestnej
justície doteraz nie príli bránili
kriminalite. O zlyhávaní trestnoprávnych úkonov pri rieení
problémov kriminality svedèia
prieskumy viktimizácie, nepotrestanie ve¾kej èasti páchate¾ov, neúspená reintegrácia do
spoloènosti.
Policajti
vak,
ochotní a schopní vykonáva aktivity v prospech prevencie, majú v rukách obrovské monosti,
ktoré posilòujú ich rolu. Tie vyV celom reazci je nemenej
dôleitá úloha policajta
prvého kontaktu
plývajú predovetkým z toho, e
disponujú najrozsiahlejími informáciami o kriminalite, o komunitách samotných, o bezpeènostných otázkach súvisiacich s
komunitami. Jedno vak od polícií nemono iada: rieenie
komplexných faktorov vplývajúcich na vznik kriminality  chudoby, nezamestnanosti, nedostatku ubytovacích kapacít, negramotnosti,
neprístupnosti
vzdelania, alkoholizmu, drog a
pod. (neoèakáva sa, e sa policajti stanú sociológmi, sociálnymi pracovníkmi, hoci niektoré

UPOZORNENIE
Upozoròujeme na termín uzávierky
májového èísla: 11. 5. 2006
Redakcia

Priaznivci stolného tenisu, nezabudnite!

Putovný pohár polície
Priaznivcom stolného tenisu urèite neuniklo, e u 12. mája 2006 sa bude pod zátitou ministra vnútra SR kona jubilejný X. roèník turnaja v stolnom tenise o Putovný pohár polície. Zápolenie sa odohrá pod strechou Stolnotenisovej haly SSTZ v Bratislave  Krasòanoch na Èernockého ulici 6, a,
samozrejme, vítaní sú na òom vetci, ktorí prídu portovcov
podpori.
(red)

prvky týchto disciplín vo svojej
èinnosti v dennom kontakte s komunitami azda aj pouívajú). Tu
u je potrebná spolupráca viacerých rezortov, orgánov verejnej
správy, podnikate¾ských subjektov i cirkví a iných orgánov a organizácií s príslunou agendou
(sociálnou, kultúrnou, zdravot-

níckou, atï.). Dôleité je, e si
policajné orgány v rámci svojej
novej roly osvojili poznanie, e
opatrenia realizované prostredníctvom preventívnych programov sú menej nákladné ne tradièné trestno  právne postupy.
Polícia si teda zaèala uvedomova svoju novú rolu, a to predovetkým potrebu nových a
efektívnejích prístupov k rieeniu kriminality. H¾adali sa monosti, ako integrova nové poslanie do základov policajnej èinnosti na úroveò presadzovania
zákonnosti. Prevencia kriminality bola síce súèasou policajnej
praxe aj doteraz, ale ak nepatrí
medzi priority polície, môe sa
dosta do izolácie od verejnosti,
ktorej má slúi (s. 20).

Ak sa niekto domnieva, e zastarané autá spôsobujú problémy
len naim policajtom, mýli sa.
Ako sa uvádza v mesaèníku nemeckých policajných odborov
Deutsche Polizei, ani bavorský minister vnútra Dr. Günther Beckstein vôbec nechcel veri tomu, èo sa dozvedel. Preto nemecké policajné odbory vyhlásili neobvyklú súa: ktorý sluobný voz má najviac najazdených kilometrov? Hoci sa nik takto nedostane do Guinnessovej knihy rekordov, ukázala sa urèitá nevedomos ministra o
stave výstroje bavorskej polície. Beckstein poprel, e by boli extrémne vysoké mnostvá najazdených kilometrov. Autá polície sú z
jeho poh¾adu len trochu zastarané. Dnes sú na svete známe fakty: v
polovici februára sa na picu súaiacich dostalo Audi z roku 1994 s
556 859 km. Súa bude vyhodnotená v apríli.
Ako by asi vyzerali výsledky podobnej súae u nás? A ktorí policajti by boli horí  bavorskí alebo nai?
(va)

Mgr. Frantiek inka, CSc.
riadite¾ sekretariátu Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality

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:

Nevedomý minister

Spracovatelia príruèky si uvedomujú aj akosti spojené s
uvedením prevencie do èinnosti.
Sú nám tie dôverne známe a aj
pod¾a nich súvisia:
(1) s výrazne niím hodnotením preventívnej práce v porovnaní s inými policajnými èinnosami (napríklad práca policajta
dopravnej alebo poriadkovej polície versus práca preventistu);
(2) s nedostatoènou integráciou prevencie do jednotlivých
policajných úloh alebo zodpovedností;
(3) s váhavými zmenami v
operáciách alebo programoch,
ktoré sú vnímané len ako experimentálne, doèasné alebo s limitovanou pôsobnosou;
(4) s tým, e proaktívny prístup k plánovaniu jednotlivých
stupòov nebol dotiahnutý do fázy implementácie novej stratégie.
Na druhej strane verejnos od
polície oèakáva, e bude reagova na strach z kriminality a riei
antisociálne správanie a naruovanie verejného poriadku. Veï
pripomeòme si spolu so zostavovate¾mi príruèky niektoré výsledky prieskumov verejnej
mienky. Dve tretiny úèastníkov

prieskumu Sme bezpeèní ? povaovali násilie za vány problém alebo takmer vány problém v oblasti, kde ijú, pracujú a
nakupujú. To znamená, e takmer 70 miliónov Amerièanov v
roku 2000 malo pocit, e násilie
ovplyvòuje ich kadodenný ivot. Jeden zo iestich Amerièanov (35 miliónov dospelých) odpovedal, e oproti roku 1999 má
väèí strach pohybova sa peo
v oblasti, kde ije, a to i napriek
osemroènému stabilnému poklesu hladiny kriminality. Teda
tlak na políciu, aby konala pre
redukciu kriminality (presnejie
povedané strachu z kriminality),
pretrváva.
Záverom hodno pripomenú
slová npor. Mgr. Ivany Juríkovej
z úvodu k slovenskému vydaniu:
Skúsenosti a podnety uvedené
v tejto príruèke je moné pri troche dobrej vôle a záujmu aplikova na rôznych úrovniach èinnosti Policajného zboru, najmä
vak na miestnej úrovni okresného riadite¾stva. Urèite si to
vak bude vyadova osobnú
zaangaovanos vo veci a znaènú dávku profesionálnej zaujatosti, odvahy a vytrvalosti.

.
..

....

..

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)
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