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Splní rezort prísľub 13,2 –percentného navýšenia príjmu (iba platov?) policajtov?

Redakcia POLÍCIA sa opýtala generálneho riaditeľa sekcie systemizácie a mzdovej po−
litiky MV SR JUDr. Dominika OKENICU, či sa rezortu podarí v roku 2006 zvýšiť obsah
policajných peňaženiek o 13, 2 percenta, ako to sľúbil predchádzajúci minister. Priná−
šame jeho stanovisko.
„Budem odpovedať konkrét−
nymi číselnými vyjadreniami. V
rozpočte kapitoly MV SR na rok
2006 sú v súlade so zákonom č.
655/2005 Z. z. o štátnom roz−
počte na rok 2006 a rozpisovým
listom Ministerstva financií SR
rozpísané finančné prostriedky v
kat. 610 – mzdy, platy a OOV v
celkovej sume 6.781.216 tis. Sk

pre 21 230 príslušníkov PZ v roz−
počtových organizáciách. V roz−
počte kapitoly MV SR na začiat−
ku roka 2005 boli rozpísané
mzdové prostriedky v celkovej
sume 6.313.099 tis. Sk pre 21
208 príslušníkov PZ v rozpočto−
vých organizáciách.
Rozdiel medzi schváleným
rozpisom platových prostried−

kov v roku 2006 a v roku 2005
predstavuje sumu 468.117 tis.
Sk, ktorou sa o 7,42% navýšili
finančné prostriedky určené
na platy príslušníkov PZ. V
uvedenej sume 468.117 tis. Sk
sú započítané finančné pros−
triedky na zvýšenie funkčných
platov príslušníkov PZ podľa § 5
ods. 3 zákona č. 740/2004 Z. z.

o štátnom rozpočte na rok 2005
t.j. 5% valorizácia platov prísluš−
níkov PZ v roku 2005 a zvýšenie
hodnostného príplatku o 650 Sk
na plánovanú hodnosť od 1. 1.
2006 podľa zákona NR SR č.
623/2005 Z. z..
Od januára 2006 sa realizo−
valo aj zvýšenie osobitného prí−
platku o 350 Sk mesačne, v oso−
bitných prípadoch u príslušníkov
PZ vo funkcii i vyššie, v zmysle
nariadenia ministra vnútra SR č.
98/2005. Na zvýšenie osobit−
ných príplatkov príslušníkom PZ

neboli navýšené finančné pros−
triedky v rozpočte kapitoly Minis−
terstva vnútra SR, preto sa zvý−
šenie osobitných príplatkov rea−
lizovalo z úspory platových pros−
triedkov v rámci 800 nenaplne−
ných celkových početných sta−
vov príslušníkov PZ. Na rok
2006 bol preto rozpočet plato−
vých prostriedkov rozdelený na
naplnené stavy príslušníkov PZ
s objemom platových prostried−
kov a na nenaplnené stavy prí−
slušníkov PZ, pre ktoré nie sú
naplánované platové prostried−
ky, lebo sa použili na zvýšenie
osobitných príplatkov.

Snímka lit

Dokedy to bude otvorená otázka?

(Pokračovanie na strane 2)

Ľudský rozmer

nosti a verejného poriadku v
Španielsku?
Ako som už spomenul, civilné
gardy podliehajú vojenskej juris−
dikcii, v podstate sú to charakte−
rom profesionálni vojaci, pôso−
biaci na báze vojenskej organi−
zovanosti, v skutočnosti však vy−
konávajú čisto policajnú prácu.
A v tom je rozpor, veľmi podob−
ný nášmu pohľadu na problém
vojenskej jurisdikcie. Civilné gar−
dy sú však v Španielsku len jed−
nou z deviatich policajných zlo−
žiek, majú okolo 70 – tisíc prí−
slušníkov.
Aká bola atmosféra na de−
monštrácii?
Povedal by som, že podobná
nálade na našich protestoch.
Španieli sú trochu temperamen−
tnejší v prejavoch. Verejnosť
protesty podporila, ale na účast−
níkoch bolo vidieť strach, preto−
že zhromaždenie bolo zakázané

Začal sa posledný mesiac
pred voľbami a snahy politi−
kov o získanie hlasov a priaz−
ne voličov vrcholia. Keď po−
čúvam sľuby, musím priznať,
že niektorých známych politi−
kov nepoznávam. Ak porov−
návam ich skutky z nedávnej
minulosti so zásadami, ktoré
prezentujú a sľubmi, ktoré te−
raz dávajú občanom, nadobú−
dam presvedčenie, že im ide
iba o získanie moci a nie na−
plnenie sľubov pre občana.
Čítam a registrujem aj
predstavy a požiadavky, aký
by mal byť Policajný zbor,
aký by mal byť policajt. Voľa−
kedy som ale čítal aj to, že
najlepší spôsob výchovy je
výchova vlastným príkladom.
Mali by byť politici policajtom
príkladom? Myslím si, že ma−
li. Navrch, je tu ešte jeden
záväzok policajta oproti poli−
tikom, ale aj ostatným profe−
siám: policajt prísahou potvr−
dzuje ochotu položiť aj vlast−
ný život.
Nie, nechceme také zá−
väzky od politikov. Chceme
len, aby sa postarali o rodiny
policajtov a nezabúdali na
bývalých policajtov a policaj−
tov v núdzi. Chceme, aby da−
li politike ľudský rozmer a
svojim sľubom konkrétnu po−
dobu.
Aby sa naše predstavy a
požiadavky v tejto oblasti na−
plnili, je potrebné urobiť dôle−
žitý krok – aktívne sa zapojiť
do volieb. Porovnajte voleb−
né programy a potom ich eš−
te porovnajte s ľuďmi – poli−
tikmi, ktorí príslušné strany
reprezentujú. Ak vás v minu−
losti sklamali, nedajte im šan−
cu. Je to jediná cesta, ako
naučiť politikov, aby si vážili
voličov nielen v čase volieb.
Miroslav Litva

Masové protesty AUGC prinútili vládu vyhovieť gardistom
Koncom apríla sa trojčlenná delegácia OZP v SR zúčastni−
la na protestnom zhromaždení príslušníkov španielskych
Guardia Civil v Madride. Akciu podporili v Madride zástup−
covia 14 národných zväzov policajných odborov, združení
v EuroCOP–e. V tejto súvislosti predseda OZP v SR MIRO−
SLAV LITVA poskytol redakcii POLÍCIA rozhovor.
Pred podujatím v Madride
EuroCOP vydal tlačové vyhlá−
senie, v ktorom zdôvodňuje
motív podpory španielskym
kolegom. Prezident Euro−
COP–u Heinz Kiefer sa vehe−
mentne zastáva úplne civilné−
ho charakteru národných polí−
cií v členských štátoch EÚ,
hovorí o potrebe modernej,
profesionálnej a dobre moti−
vovanej polície v každej kraji−
ne. Vojenské disciplinárne po−
riadky v týchto
políciách ne−
majú mies−
to. A to je
práve prob−
lém španiel−

skych gardistov, združených
v AUGC (Asociación Unifica−
da de Guardias Civiles.)
Tak ako Španieli podporili
svojou účasťou protestné mítin−
gy v Bratislave, tak sme my zasa
solidárne išli na obrovské histo−
rické námestie v Madride podpo−
riť ich boj proti vojenskej jurisdik−
cii a zlým platovým podmien−
kam. Ako nás informovali, už
pred dvoma rokmi vláda zapra−
covala do svojho programového
vyhlásenia scivilnenie tejto zlož−
ky, ale svoj sľub nesplnila. Cie−
ľom verejného protestného zhro−
maždenia bolo prinútiť vládu k
aktivite pri plnení tejto úlohy a
dosiahnuť uvoľnenie tvrdých re−

gulí, vyplývajúcich z podriade−
nosti vojenskej jurisdikcii.
Mali ste dojem, že problé−

my španielskych kolegov sú v
niečom blízke našim a že sú aj
pre nás inšpirujúce formy pro−
testu, ktoré zvolili?
Protesty aj v tomto prípade
splnili svoj účel, vláda pod tla−
kom ustanovila civilného riadite−
ľa gárd, čo je prvý dobrý znak
prechodu takpovediac na civilný
režim.
Aké miesto vlastne zaují−
majú civilné gardy v systéme
ochrany vnútornej bezpeč−

(Pokračovanie na strane 2)
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Príjmy v rezorte vnútra ‘2006
Rozpočtové platové pros−
triedky umožňujú naplnenie
systemizácie rozpočtových
organizácií v celkovom poč−
te 36 159 osôb, z toho
 21 229 príslušníkov Poli−
cajného zboru s priemerným
služobným príjmom 27 540 Sk
 4 030 príslušníkov Hasič−
ný na realizáciu správcovi roz−
počtovej kapitoly. Ďalšie znižo−
vanie funkčných miest príslušní−
kov PZ v tomto období nie je nut−
né, vzhľadom na skutočnosť, že
podľa dlhodobého štatistického
sledovania neobsadenosť funk−
čných miest zatiaľ neklesla pod
700 miest.
Z dôvodu dodržania čerpania
disponibilného objemu plato−
vých prostriedkov pre príslušní−
kov PZ je v rozpise rozpočtu čer−
panie finančných prostriedkov
na zabezpečenie štátnej služby
nad základný čas služby v týžd−
ni ohraničené maximálne do 5 %
z objemu zúčtovaných platových
prostriedkov krajských riaditeľ−
stiev PZ a prezídia PZ. Z toho is−
tého dôvodu je aj čerpanie fi−
nančných prostriedkov na od−
meny ohraničené maximálne do
2 % z objemu zúčtovaných pla−
tových prostriedkov každej roz−
počtovej organizácie.
Analýza čerpania
Podľa analýzy čerpania plato−

ského a záchranného zboru s
priemerným platom 22 783 Sk
 5 011 zamestnancov v
štátnej službe s priemerným
platom 18 368 Sk
 5 889 zamestnancov vo
verejnom záujme s priemer−
ným platom 13 217 Sk.
(zdroj: rozpočet MV SR
pre rok 2006)
kov krajských riaditeľstiev PZ a
vo výške 1,89 % z objemu vypla−
tených platových prostriedkov
Prezídia PZ.
Podľa analýzy čerpania plato−
vých prostriedkov za 1. štvrťrok
2006 sa finančné prostriedky na
odmeny čerpali vo výške 0,51 %
z objemu vyplatených platových
prostriedkov za rozpočtovú kapi−
tolu Ministerstvo vnútra SR.
Ďalšie zvýšenie platov prí−
slušníkov PZ bude od 1. júla
2006 v zmysle § 5 ods. 3 záko−
na č. 655/2005 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2006 t.j. 6%
valorizácia platov príslušní−
kov PZ v roku 2006.
Z uvedeného vývoja situácie
v platových prostriedkoch prí−
slušníkov PZ vyplýva, že pri
7,42% navýšení finančných
prostriedkov určených na pla−
ty príslušníkov PZ v schvále−
nom rozpočte v roku 2006 v po−
rovnaní so schváleným rozpo−
čtom v roku 2005 a spolu s 6%
valorizáciou platov príslušní−

kov PZ v roku 2006 je možné
vykázať spomínané zvýšenie
platov príslušníkov PZ. V koneč−
nom dôsledku však záleží na ob−
jeme platových prostriedkov,
ktoré Ministerstvo financií SR vy−
člení na valorizáciu platov v roku
2006. Presnú sumu platových
prostriedkov na valorizáciu v
tomto roku Ministerstvo financií
SR doposiaľ neoznámilo.
Ako s „civilmi“
Obdobná situácia v platových
prostriedkoch na rok 2006 je aj
pre štátnych zamestnancov a
zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme. Ďalšie
zvýšenie platov štátnych za−
mestnancov bude od 1. júla
2006 v zmysle § 5 ods. 1 záko−
na č. 655/2005 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2006 t.j. 5%
valorizácia platových taríf

štátnych zamestnancov v ro−
ku 2006.
Ďalšie zvýšenie platov za−
mestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme bude od
1. júla 2006 realizované zvýše−
ním stupnice platových taríf o
6% v zmysle Kolektívnej zmlu−
vy vyššieho stupňa na rok
2006 čl. II bod 3.
Z dôvodu dodržania čerpania
disponibilného objemu plato−
vých prostriedkov pre štátnych
zamestnancov a pre zamest−
nancov pri výkone práce vo ve−
rejnom záujme je v kompetencii
rozpočtovej organizácie, v akej
výške rozpíše finančné pros−
triedky na jednotlivé zložky pla−
tov. Disponibilné finančné pros−
triedky môže rozpísať na odme−
ny na úkor čerpania nadčasov
alebo opačne.“
(krátené)

Cordero ďakuje OZP v SR
Vážený kolega,
som vďačný Vám i organi−

sionálnych a sociálnych práv
príslušníkov civilných gárd a
AUGC. Týmto Vás in−
formujem, že prvým
dôsledkom spomenu−
tého podujatia bolo
dnešné rozhodnutie ra−
dy ministrov odvolať
generálneho riaditeľa
Guardia Civil a nahra−
diť ho ďalším, už nevo−
jenským generálnym
riaditeľom.
Ďakujem Vám za
pozornosť, sme Vám k
dispozícii. S prianím
všetkého najlepšieho
Fernando Carrillo Cordero,
generálny tajomník AUGC
28. apríla 2006

Snímky on

Nie je dôležité, aké veci v
skutočnosti sú, ale ako zvon−
ka vyzerajú. Tento nepísaný,
zato beznádejne funkčný
princíp mediálnej práce má
na imidž akéhokoľvek rezor−
tu oveľa silnejší účinok, než
si väčšina smrteľníkov vie
predstaviť. Presnejšie, keď
sa spustí negatívna mediál−
na kampaň, veľmi živo si to
už vie predstaviť každý, koho
sa dotkne.
O čom je reč? O našom
rezorte, ktorý musí čeliť úto−
kom aj novinárov s vedo−
mosťami blízkymi nule. Vy−
zerá to ako komplot, či do−
konca pomsta od Najvyššie−
ho. V skutočnosti je tzv. me−
diálny reťazec často iba
spontánny mechanizmus, v
ktorom netreba za každú ce−
nu hľadať akési skupinky.
Reťazec je nezriedka iba
ukážkou neschopnosti novi−
nárov
kvalifikovane
sa
zmocniť inej, hodnotnejšej
témy. Tragédia je, že fungu−
je. On totiž funguje všade.
Bolo by preto naivné spolie−
hať sa na intelekt prijímate−
ľov a veriť, že čitatelia či di−
váci s ľahkosťou prehliadnu
manipuláciu a demonštratív−
ne odmietnu prijímať bludy.
Nielen u nás je bulvár najsle−
dovanejší…
Otvorený list ministra, kto−
rý publikujeme na inom
mieste, je preto aj výsledni−
cou toho, čo médiá na imidži
rezortu vnútra v poslednom
čase napáchali. Právom, ne−
právom? V tom sa názory
rôznia. Prečo by však mal
celý 20–tisícový Policajný
zbor trpieť za prehrešky zo−
pár jednotlivcov? Prečo by
mala takáto mediálna kam−
paň zmariť všetko dobré, čo
sa v rezorte urobilo? A napo−
kon: je správne obetovať
svorke hladných vlkov zopár
oviec, aby sme zachránili
stádo?
Nečudo, že mnohí ľudia v
rezorte z takéhoto vývoja cí−
tia blen v ústach. Podobným
útokom sa dá čeliť jediným
spôsobom: ofenzívou, tak−
povediac väčším nasadením
„PR“ síl a prostriedkov, ktoré
má rezort k dispozícii. „Vďa−
ka“ efektívnemu plieneniu v
radoch rezortných mediál−
nych pracovníkov za éry
predchádzajúceho ministra
však toho už nie je veľa. Vy−
prázdnil sa priestor vo verej−
noprávnej televízii i v rozhla−
se, zrušil sa časopis, skúse−
ných ľudí s osobnými kon−
taktmi na médiá nahradili –
česť výnimkám – bigotné ža−
biatka.
A tak sa nečudujme, že
Armáda SR je plná virtuál−
nych hrdinov, aj keď nevy−
strelia, zatiaľ čo príslušníci
PZ si hrdinsky utierajú naka−
zené pľuvance.
Peter Ondera

vých prostriedkov za 1. štvrťrok
2006 sa finančné prostriedky na
zabezpečenie štátnej služby nad
základný čas služby v týždni čer−
pali vo výške 2,31 % z objemu
vyplatených platových prostried−

Snímka lit

O médiách
a rezorte

Návrh na úpravu rozpisu roz−
počtu platových prostriedkov, v
ktorom je zapracované zníženie
viazanosti na 695 funkčných
miest príslušníkov PZ, bol zasla−

zácii, ktorú zastupujete, za Va−
šu účasť na podujatí 22. apríla
2006 v Madride. Ďakujem Vám
za podporu pri obrane profe−

Španieli kričali: Vivat Slovakia!
(Pokračovanie zo strany 1)

rozkazom pod hrozbou prepus−
tenia. Napriek tomu sa námestie
rýchlo zaplnilo. Nemohli sme si
však nevšimnúť mužov v oble−
koch, ktorí kamerami a fotoapa−
rátmi dokumentovali protestujú−
cich. Niektorí sa preto zahaľova−
li. Osvedčili sa im píšťalky, ktoré
sme použili aj my. Pre nás bolo
fascinujúce, že bolo veľmi zlé
počasie, prišla búrka aj s krupo−
bitím, ale všetci vydržali aj v ta−
kom lejaku ešte asi hodinu až do
úplného konca.
Vnímali prítomnosť sloven−
skej delegácie?

Áno, a boli sme tým veľmi prí−
jemne prekvapení. Rýchlo sa
rozkríklo, že sme prišli do Madri−
du až zo Slovenska, čiže jednej
z najvzdialenejších zúčastne−
ných krajín – a že sme z úspor−
ných dôvodov pricestovali au−
tom. To im imponovalo. Osobit−
ne nás privítali, vyzvali nás vy−
stúpiť na tribúnu. Bol to zvláštny
pocit, keď nám celé námestie
tlieskalo a ľudia kričali: Vivat
Slovakia! V takých chvíľach člo−
vek naplno pocíti, čo my policaj−
ní odborári rozumieme pod po−
jmom solidarita.
Zhováral sa Peter Ondera

Nepriznané výročie
ymna, čestná stráž, vence, kytice, vojenskí atašé najrozma−
nitejších krajín… to všetko 8. mája 2006 na bratislavskom
Slavíne nechýbalo. A predsa pri 61. výročí ukončenia II. svetovej
vojny a oslobodenia Československa absentovalo na Slavíne to
hlavné: zodpovední (?) predstavitelia suverénnej Slovenskej repub−
liky. Svojou prítomnosťou mohli dať aspoň zahraničiu najavo, že si
ctia pamiatku a utrpenie desiatok miliónov obetí II. svetovej vojny,
že chápu význam ukončenia najtragickejšieho obdobia v ľudských
dejinách aj pre existenciu Slovenska.
A nielen to: reprezentanti slovenskej štátnosti svojou účasťou
mohli a najmä mali zvýrazniť, že boj proti nebezpečenstvu fašizmu
nie je iba vecou niekoľkých stoviek žijúcich vojnových veteránov a
zopár historikov, ale čoraz aktuálnejšou úlohou pre nás všetkých.
Policajti o tom niečo vedia…
Pomazané hlavy však neprišli. Namiesto prezidenta SR sa unú−
val jeho hlavný úradník Milan Čič a vládnu delegáciu, teda sám se−
ba viedol šéf rezortu obrany Martin Fedor. Nuž. a za oficiálne naj−
vyšší a jediný zákonodarný zbor, čiže za NR SR, neprišiel nikto.
Ostal iba veniec s textom na stuhe, ktorý mal ďaleko od spisovnej
slovenčiny. Zrejme ho u „svojich“ objednával úradujúci podpredse−
da. Z politických strán prišla oficiálne s vencom iba KSS…
Takí sme? Takí sú? Prečo vlastne všetky okolité európske kraji−
ny usporiadali aj tohto roku dôstojné oslavy víťazstva nad fašizmom
za účasti najvyšších reprezentantov štátov? Žeby chápali to, čo na−
še pomazané hlavy nechcú, nesmú alebo nevedia pochopiť?

H

(on)
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Otvorený list ministra vnútra SR príslušníkom Policajného zboru

Povolanie policajta je náročné
Minister vnútra SR Martin Pado 12. mája 2006 požiadal
redakciu POLÍCIE o zverejnenie jeho otvoreného listu
všetkým príslušníkom Policajného zboru. List prinášame
v plnom znení.
vodlivosť, potreba pomôcť dru−
hému človeku v núdzi, v ohroze−
ní života, človeku slabšiemu a
často bezbrannému. Som pre−
svedčený, že väčšina z Vás to
takto chápe a podľa toho svoju
prácu aj vykonáva. Na policajta
Snímka Peter Žákovič

Vážené policajtky, vážení po−
licajti, vážení kolegovia!
Dovoľte mi, aby som v nasle−
dujúcich riadkoch vyjadril svoje
znepokojenie nad udalosťami,
ktoré v nedávnom období zare−
zonovali našou odbornou, ale aj
laickou verejnosťou a priamo sa
týkajú života a práce príslušní−
kov Policajného zboru. Od môj−
ho nástupu do funkcie ministra
vnútra došlo v radoch policajtov
k niekoľkým tragédiám a prípa−
dom hrubého porušenia zákona
o Policajnom zbore. Dve samo−
vraždy, tri úmrtia, incident v Pe−
tržalke a dve dopravné nehody,
pri ktorých sa opäť vyskytol alko−
hol. Tieto hrozivé štatistiky ma
prinútili zamyslieť sa nad tým, čo
obnáša práca policajta, práca,
ktorej náročnosť a neadekvátne
spoločenské uznanie môže byť
často práve príčinou aj takýchto
tragédií a zlyhaní.
Profesia ako poslanie
Povolanie policajta je nároč−
né a nie každý ho zvládne. Ten,
kto si túto profesiu vyberie – a
chce ju vykonávať čo najlepšie –
ju musí chápať ako poslanie slú−
žiť verejnosti. Poslanie, ktoré
musí policajt pociťovať zo svojho
vnútra ako niečo, čo ho k tejto
práci priťahuje nie pre peniaze a
sociálne vymoženosti, nie pre
pocit moci nad inými, nie pre
možnosť ovplyvňovať životy ob−
čanov, nie pre spoločenské pos−
tavenie, ale preto, že je v ňom
hlboko zakorenený cit pre spra−

či policajtku sú kladené vysoké
nároky – musí byť osobnosť a
musí mať schopnosť zvládať aj
tie najnáročnejšie situácie. Musí
byť znalý zákonov a flexibilný,
pretože žiadna služba nie je na−
programovaná a môže priniesť
rôzne zvraty. Pohľad občana je
ešte jednoznačnejší. Policajt je
ten, na koho sa môžem obrátiť v
každej chvíli, policajt je ten, kto
ma vždy ochráni, policajt je ten,
kto vyrieši takmer každý môj
problém, policajt je ten, kto vie,
že pravda je vždy na mojej stra−
ne. Nie je jednoduché zvládnuť
všetky tieto tlaky a zároveň byť
ženou či mužom zákona, pripra−
venou (–ným) v každej dennej aj
nočnej hodine konať bez ohľadu
na svoju rodinu, svojich blízkych.

Vrie vo mne krv…
Nedávno som pozeral v správach ukážky z nejakého vystúpenia
našej armády v Bratislave. Videl som tam aj nejaký prápor rýchleho
nasadenia, ktorý ukazoval nejakú sebaobranu, vstupy do objektov
atď. Je hanba, že ľudia pozerajú na nich s úžasom, a pri tom sú to
len veľké deti, ktoré berú obrovské platy za to, že sa hrajú. Nikdy ne−
boli na žiadnom ostrom zásahu, nikdy im neišlo o život, nikdy neza−
žili skutočný stres v akcii. Pred pár dňami celé Slovensko obišla
správa, že žilinskí kukláči v na−
rýchlo pripravenej akcii zadržali
šesť únoscov, pričom bola použitá
aj služobná zbraň. Myslíte si, že
sa niekto nad tým čudoval?? Policajné útvary PPÚ robia takéto zá−
kroky dennodenne, proti obzvlášť nebezpečným páchateľom, únos−
com, mafiánom, ktorí bez zľutovania ubližujú a zabíjajú. A ľudia to
berú ako samozrejmosť. Možno by bolo treba ľuďom viac priblížiť tie
„malé rozdiely“ medzi vojakmi a policajtmi, a najmä platové. Nech
ľudia posúdia, kto si viac zaslúži tie peniaze.
A to nehovorím o základných útvaroch OO PZ, kde pracujem aj
ja. Mám rád svoju prácu, ovládam plynulo slovom aj písmom anglič−
tinu, prácu s počítačom a s príplatkami za víkendy a nočné a s da−
ňovým bonusom na 2 deti som rád, keď dostanem 12 500 až 13.000
Sk v čistom. Keď sa niečo deje, ľudia nevolajú armádu, ale políciu.
Ja len toľko, prosto mi vrie krv v žilách, keď čítam o platových po−
meroch v armáde, o ich výstrojných súčiastkach atď. To už nepíšem
o našich zhnitých autách a o počítačoch, na ktoré sme sa my kole−
govia poskladali sami.
S pozdravom radový policajt
Rakši, malej dedinke ne−
ďaleko Martina, je ešte
menší penziónik. Útulný, s vy−
hriatym krbom, pár izieb majite−
lia zariadili vo vidieckom štýle.
Dole je reštaurácia, kuchynka a
barík. Majitelia v penzióne nebý−
vajú, nechávajú hosťov oddy−
chovať bez prítomnosti personá−

V

lu. A to je práve tá zvláštnosť:
kuchynka a bar nemajú mreže

V dolinách…
ani zámky. Prosto každý hosť sa
môže obslúžiť všetkým, čo bar
núka. „Načo mreže?“ čudovala
sa majiteľka našej otázke.

S otvorenými očami
Výkon služby je vždy spojený
s občanom, či už v postavení pá−
chateľa, obete trestného činu
alebo pri riešení priestupku. Je
to o to náročnejšie, že v jednej
chvíli komunikujete s podozri−
vým, vzápätí s poškodeným –
samozrejme pri použití rozdiel−
nych prístupov. Povolanie poli−
cajta si vyžaduje celého človeka,
a tak nároky, ktoré sú na Vás
kladené, fyzické a psychické na−
pätie a každodenný stres sa v
rôznej miere odrážajú aj vo va−
šich rodinách. Všetci sme len ľu−
dia, a tak niekedy dochádza aj
vo vašej práci k pochybeniam, k
prešľapom, ktoré aj keď na prvý
pohľad nevyzerajú závažne, v
konečnom dôsledku môžu pre−
rásť do problému s tragickým
koncom. A možno niekedy stačí
len, lepšie si všimnúť kolegu či
kolegyňu, podriadeného či šéfa.
Pri stretnutiach pracovných ale−
bo súkromných viac počúvať to−
ho druhého, zaujímať sa o jeho
problémy v bežnom živote. Soli−
darita a podpora jedného druhé−
mu je dôležitá nielen pri zása−
hoch , ale často ešte dôležitejšia
práve pri riešení týchto problé−
mov. Azda by sme sa potom ne−
museli tak často pozerať do očí
sirotám, vdovám, nešťastným
rodičom a opusteným priateľ−
kám či priateľom.
Vážené kolegyne, kolegovia,
vaša služba je pod drobno−
hľadom spoločnosti a pohľad na
ňu je často deformovaný. Uzna−
nie práce polície slovenskou ve−
rejnosťou stále nie je také, aké si
zasluhuje. Je to spôsobené i
možnosťou využívať represívne

nástroje pri plnení svojich úloh.
Ale na druhej strane pocit bez−
pečia občana vytvárate Vy a je
na Vás, aký obraz v očiach ve−
rejnosti vytvoríte. Vy ste tí, ktorí
môžu zvýšiť vážnosť svojho po−
volania. Stačí byť samým sebou,
zachovať si pri výkone služby
svoju vážnosť a dôstojnosť, pri−
stupovať tak aj k občanom a vzá−
jomne viac spolupracovať. Vo
svojom prístupe k občanovi buď−
te čestní a poctiví. Tomu, kto
potrebuje vašu pomoc, radu a
pochopenie, podajte ústretovú
ruku, pomôžte mu, aj keď vaše
pracovné zaťaženie často veľa
času na takéto konanie nepos−
kytuje. Poctivý a ústretový prí−
stup sa raz ako dobrá investícia
vráti. A spolupráca s občanom,
vzájomná dôvera a pochopenie,
je tou najlepšou investíciou vo
vzťahu policajt – občan. Na dru−
hej strane, buďte prísni a ne−
kompromisní k tým, čo si zákony
tejto spoločnosti nectia, voči
tým, ktorí zneužívajú svoje pos−
tavenie, svoje vedomosti a
schopnosti, svoje majetkové po−
mery a známosti na porušovanie
zákona a páchanie majetkovej
alebo násilnej trestnej činnosti.
Voči tým, ktorí svoje záujmy pre−
sadzujú často bezohľadne, na
úkor iných, sociálne slabších, na
úkor občanov s nižším spoločen−
ským postavením a často aj bez−
branným.
Lepšie podmienky
Viem, že vaša práca nie je
vždy docenená. Stotožňujem sa
s názorom, že je treba vytvoriť
lepšie podmienky pre prácu poli−
cajtov. A to tak finančné, ako aj
pracovné podmienky a pod−

mienky na ďalšie vzdelávanie
sa. Rovnako tak je to aj so za−
bezpečením početných stavov v
Policajnom zbore. Iste, z tohto
hľadiska nie je šťastným rieše−
ním nepatrné zvyšovanie finanč−
ného ohodnotenia na úkor ume−
lo neobsadených miest policaj−
tov v rámci SR. Som presvedče−
ný, že v blízkom časovom hori−
zonte bude možné dosiahnuť
zmeny aj v oblasti odmeňovania
príslušníkov PZ a vytvárania lep−
ších pracovných podmienok.
Blíži sa 15. výročie vzniku Po−
licajného zboru a rád by som pri
tejto príležitosti vyslovil hlboké
uznanie a poďakovanie za prácu
v PZ všetkým vám, ktorí ste stá−
le v činnej službe, ale aj tým, kto−
rí z PZ odišli, tým, ktorí sa svojou
čestnou a poctivou prácou za−
slúžili o dobré výsledky v oblasti
bezpečnosti v našej krajine. Zá−
roveň verím, že spoločnými sila−
mi, ak každý jeden z nás na tom
mieste, kde pracuje, na postave−
ní, na ktoré je zaradený, vynalo−
ží maximálne úsilie, dokážeme
tak zmeniť súčasnú situáciu v PZ
k lepšiemu – alebo aspoň na−
štartovať potrebné zmeny na
MV, v samotnej polícii, v rezort−
nom školstve, ktorých potrebu si
podobne ako vy, aj ja ako minis−
ter vnútra tiež ostro uvedomu−
jem.
Ešte raz veľká a úprimná
vďaka za vašu každodennú prá−
cu. Prajem veľa síl a pracov−
ných, ako aj osobných úspe−
chov.
Martin Pado,
minister vnútra Slovenskej
republiky
(medzititulky redakcia)

Minister odvolal aj šéfku „personálky“

Dôsledky petržalského incidentu?
Minister vnútra SR Martin Pado 12. mája podpísal roz−
hodnutie o prepustení troch policajtov, voči ktorým bolo
vznesené obvinenie pre trestné činy ublíženia na zdraví
so zbraňou a výtržníctva spáchaného formou spolupá−
chateľstva.
Policajti porušili služobnú
prísahu alebo služobnú po−
vinnosť zvlášť hrubým spôso−
bom a ich ponechanie v slu−
žobnom pomere by bolo na
ujmu dôležitých záujmov štát−
nej služby.
Minister vnútra v reakcii na
tento incident rozhodol aj o
ďalších opatreniach, podpísal

rozhodnutie o odvolaní gene−
rálnej riaditeľky Sekcie perso−
nálnych a sociálnych činností
MV SR, plk. JUDr. Anny Kráľo−
vej v zmysle paragrafu 33,
ods. 4 zákona o štátnej službe
príslušníkov Policajného zbo−
ru. Takisto rozhodol o sprís−
není kritérií posudzovania
uchádzačov pri psychologic−
kých vyšetreniach v rámci pri−
jímacieho konania do Policaj−
ného zboru.
Silvia Miháliková, hovorkyňa
ministra vnútra SR

SPOMIENKA
M. Krištofovič

„Klientelu tvoria väčšinou stáli
hostia, ktorí sa k nám vracajú.
Čo skonzumujú a vypijú, zapíšu
na papierik a to je všetko, zúčtu−
jeme sa na záver.“ Skrátka: dô−
vera. Jav dnes, verabože, málo
vídaný! Keby to tak bolo v celej
republike, policajti sú asi bez ro−
boty…
(are)

Jazvy sa nezahoja a zabudnúť sa nedá,
v očiach denne slzy, v srdciach hlboký žiaľ,
koho sme milovali, osud nám vzal.
Dňa 28. mája 2006 uplynul rok od smrti náš−
ho milovaného manžela a otca
mjr. Dušana REMETU z Michalian
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, ti−
chú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Manželka Anna, dcéry Marcela, Martina, syn Emanuel
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Podľa šéfekonóma rezortu vnútra S. Solčanského tohoročný rozpočet nie je vypätý

Problémy ostanú novej vláde?
 Rozpočet MV SR pre ten−
to rok sa označuje za vypätý,
veľa protestných hlasov za−
znieva už z úrovne KR PZ a
iných zložiek. Kde vidíte jeho
najväčšie úskalia, ktoré oblas−
ti sa stretávajú s najväčšou
kritikou?
Z takto formulovanej otázky
nie je zrejmé, na základe čoho
možno rozpočet kapitoly na rok
2006 hodnotiť „an blok“ ako vy−
pätý. Kritériom tohto hodnotenia
nemôže byť „veľa protestných
hlasov“, najmä ak v tejto súvis−
losti podľa informácie z P PZ ne−
boli zo strany KR PZ doteraz
uplatnené výraznejšie pripo−
mienky k rozpísanému rozpočtu.
V tejto súvislosti uvádzame,
že návrh rozpočtu kapitoly Mi−
nisterstva vnútra SR na rok 2006
bol schválený uznesením vlády
SR č. 790 zo dňa 12.10.2005 k
Návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2006 až 2008. V porov−
naní s dosiahnutou skutočnos−
ťou rozpočtovaných príjmov a
rozpočtovaných výdavkov za rok
2005 je pre rok 2006 schválený
rozpočet príjmov nižší o 29,9 %
a rozpočet výdavkov vyšší o 7,6
%. Na základe uvedených úda−
jov je teda ťažko hovoriť o „vypä−
tom rozpočte“.
Treba však objektívne uviesť,
že pri rozpise rozpočtu výdavkov
bolo riešené v prvom rade za−
bezpečenie finančného krytia
záväzných ukazovateľov a roz−
hodujúcich priorít kapitoly. Jed−
nou z problémových kategórií
výdavkov sa javí kategória – To−
vary a služby, kde v porovnaní s
dosiahnutou skutočnosťou za
rok 2005 boli pre rok 2006 roz−
počtované nižšie výdavky o
6,2 %. V rámci tejto kategórie
majú na čerpanie výdavkov do−
pady napr. všetky cenové vplyvy
(elektrina, plyn, voda, telekomu−
nikácie a pod).
 V príjmovej časti tvoria
najväčšiu plánovanú položku
príjmy z pokút. Považujete to−
to riešenie za systémové?
Úvodom treba poznamenať,
že hoci príjmy z pokút sa výraz−
ne podieľajú na plnení celkových

príjmov kapitoly ako záväzného
ukazovateľa rozpočtu, nie je
správne uvádzať, že ide o pláno−
vanú položku. Pri stanovovaní
záväzného ukazovateľa „príjmy
celkom“ Ministerstvo financií SR
vychádza z dosiahnutej úrovne
príjmov v uplynulých rokoch a tú−
to premieta do návrhu rozpočtu
na príslušný rozpočtový rok.
Predpokladané príjmy z pokút
sú založené na objektívnej sku−
točnosti (existencii nedisciplino−
vanosti účastníkov cestnej pre−
mávky na strane jednej a plnení
úloh PZ v súvislosti s dohľadom
nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky na strane dru−
hej), pričom príjmy z pokút podľa
reálneho vývoja predstavujú roč−
ne cca 0,4 – 0,6 mld. Sk (ide o
tzv. náhodilé príjmy).V tejto sú−
vislosti pre informáciu uvádza−
me, že rozpočtované príjmy ka−
pitoly MV SR za rok 2005 boli
splnené v objeme 1 300 828,7
tis. Sk, t.j. na 117,2 % z uprave−
ného rozpočtu, pričom hodnota
vybraných pokút predstavovala
sumu 559 456,3 tis. Sk, čo je
43,0 % –ný podiel z dosiahnuté−
ho plnenia celkových príjmov.
 Ako sa rozpočet vyrovná−
va s nárastom cien energií a
PHM? Takýto index rastu cien
nemohli ani zostavovatelia
rozpočtovej kapitoly predpo−
kladať.
V návrhu rozpočtu na rok
2006 neboli pôvodne zohľadne−
né zmeny cien materiálových a
energetických
vstupov
k
1.1.2005. Na základe prepočtov
a následných rokovaniach s Mi−
nisterstvom financií SR a vo vlá−
de SR, bol rozpočet kapitoly v
oblasti tovarov a služieb navýše−
ný na rok 2006 o sumu 639 551
tis. Sk.
Napriek tejto skutočnosti je
však potrebné konštatovať, že v
rozpočte kapitoly na rok 2006 v
oblasti tovarov a služieb nie sú
premietnuté zvýšenia cien reali−
zované k 1.1.2006 u týchto ko−
modít a položiek: teplo od 5% až
do 20% individuálne podľa jed−
notlivých výrobcov, vodné, stoč−
né od 20,7% až do 25,6% podľa

Nové policajné okresy?
láda v druhom májovom
týždni schválila vytvore−
nie nových okresných policaj−
ných riaditeľstiev v Starej Ľu−
bovni, vo Svidníku a pre Brati−
slavu – okolie. Sídlo nového
okresného riaditeľstva Bratisla−
va – okolie bude v Pezinku a
bude mať v kompetencii obvo−
dy okresov Malacky, Pezinok a
Senec.
Nové riaditeľstvá minister−
stvo zriaďuje k 1. júnu tohto ro−
ka. Ich utvorenie ministerstvo
vnútra navrhlo z dôvodu zlep−
šenia vývoja bezpečnostnej si−
tuácie, zvýšenia objasnenosti
trestnej činnosti a priestupko−

V

vosti a zníženia zaťaženosti
policajtov v trestnom konaní v
daných okresoch. Zriadením
nových OR PZ dôjde zároveň k
posilneniu priameho výkonu
služby v uliciach a je predpo−
klad väčšej spokojnosti obča−
nov s prácou polície.
Utvorenie nových riaditeľ−
stiev si vyžiada navýšenie poč−
tu policajtov o 94 tabuľkových
miest. Celkový počet tabuľko−
vých miest v Policajnom zbore
sa tak zvýši na 21 410. Na zria−
denie nových riaditeľstiev vlá−
da vyčlenila 45 miliónov korún.
(zdroj: MV SR, 15. 5. 2006)

jednotlivých spoločností, elek−
trická energia od 3,5% až do
6,7% podľa jednotlivých dodáva−
teľov, plyn v priemere o 5,8%,
poštovné (najžiadanejšie listov−
né zásielky o 1 Sk až 2 Sk za 1
ks), zvýšenie hodnoty stravného
lístka a stravnej poukážky na 80
Sk a zvýšenie sadzieb stravné−
ho od 19.12.2005, zvýšenie ko−

V oblasti tovarov a služieb je
schválený rozpočet kapitoly MV
SR na rok 2006 oproti upravené−
mu rozpočtu na rok 2005 nižší o
343 909 tis. Sk a oproti dosiah−
nutej skutočnosti za rok 2005
nižší o 330 006 tis. Sk, pričom u
polície je rozpis rozpočtu na rok
2006 oproti schválenému rozpo−
čtu na rok 2005 vyšší o 430 603
tis. Sk a oproti
skutočnosti za
rok 2005 nižší o
180 753 tis. Sk.
Nedostatok fi−
nančných pros−
triedkov spôso−
buje predovšet−
kým dlhodobé
zanedbávanie
údržby a opráv
budov (vykoná−
vajú sa len ha−
varijné opravy),
opráv dopravnej
a
výpočtovej
techniky, ako aj odsúvanie mo−
dernizácie výpočtovej a kance−
lárskej techniky, fototechniky a
pod.
 Predpokladaný rozpočet
pre rok 2007 je ešte o miliardu
nižší ako v tomto roku. Čo to
pre rezort vnútra znamená?
Nakoľko návrh rozpočtu kapi−
Ilustračná snímka Peter Žákovič

Podľa signálov z terénu finančná situácia rezortu nie je
priaznivá. V tejto súvislosti sa Peter Ondera z redakcie
POLÍCIE obrátil na generálneho riaditeľa ekonomickej
sekcie MV SR Ing. Stanislava SOLČANSKÉHO a položil
mu písomne niekoľko otázok. Odpovede sme boli nútení
z priestorových dôvodov krátiť.

eficientu predpokladanej inflácie
z 2% na 3,5%. Výrazný negatív−
ny dopad na oblasť tovarov a
služieb majú aj súčasné vysoké
ceny pohonných hmôt.
 V oblasti tovaru a služieb
je tohoročný rozpočet nižší o
cca 100 mil. Sk ako lanský.
Prečo a aké to má dopady?

toly Ministerstva vnútra SR na
rok 2007 je cca o jednu miliardu
Sk nižší ako schválený rozpočet
na rok 2006, vstupuje Minister−
stvo vnútra SR do rokovaní s Mi−
nisterstvom financií SR ohľadne
navýšenia rozpočtu pre kapitolu
na roky 2007 – 2009.
V tejto súvislosti pre informá−
ciu uvádzame, že v etape prípra−
vy a zostavovania návrhu rozpo−
čtu na rok 2007 sme Minister−
stvu financií SR predložili požia−
davku na navýšenie limitov roz−
počtových prostriedkov na prio−
ritné projekty v celkovej sume
3 968 983 tis. Sk. Okrem priorit−
ných projektov bola uplatnená aj
zásadná požiadavka na zvýše−
nie výdavkov v jednotlivých ka−
tegóriách výdavkov na projekty
a úlohy, ktoré nie sú zohľadnené
ani vo východiskách na roky
2007–2009, ani v prioritách na
rok 2007 v celkovej sume 3 636
509 tis. Sk.
Záverom je potrebné konšta−
tovať, že v súčasnom období je
návrh rozpočtu verejnej správy
na rok 2007 stále len v etape
prípravy na Ministerstve financií
SR, pretrváva v ňom celý rad o−
tvorených problémov, ktorých
riešenie v mnohých prípadoch
zostane už na novej vláde.

Aktivity Stredoeurópskej policajnej akadémie (SEPA)

Dva významné kurzy
V rámci aktivít Stredoeuróp−
skej policajnej akadémie (SE−
PA) sa v predveľkonočnom ob−
dobí uskutočnil v Šamoríne
vzdelávací týždeň 12. ročníka
Hlavného kurzu pre kriminálnu
políciu.
Stredoeurópska
policajná
akadémia je vzdelávacia inštitú−
cia, ktorá združuje polície ôs−
mich stredoeurópskych krajín
(Rakúsko, Nemecko, Švajčiar−
sko, Maďarsko, Poľsko, Slovin−
sko, Česká republika a Sloven−
sko). Vznikla roku 1992 a jej
existencia a zameranie bolo
právne zakotvené podpísaním
dokumentu Spoločné vyhláse−
nie ministrov ôsmich členských
SEPA krajín.
Nosnými vzdelávacími aktivi−
tami tejto inštitúcie sú: dvanásť−
týždňový Hlavný kurz pre vyšší a
stredný policajný manažment
príslušníkov kriminálnej polície,
štvortýždňový špeciálny kurz
pre bezpečnostnú integritu hra−
níc, odborné semináre, ad–hoc
semináre, hospitácie na odbor−
ných pracoviskách a rozsiahla
redakčná činnosť.
Hlavné ciele
Hlavným cieľom vzdelávacích
aktivít SEPA je podpora medzi−
národnej policajnej spolupráce v
boji proti organizovanému zloči−
nu.
SEPA ako primárna výcviko−
vá a vzdelávacia inštitúcia ok−
rem sprostredkovania a prehĺbe−
nia odborných vedomostí posky−
tuje svojim frekventantom aj po−
znatky o právnych a organizač−
ných podmienkach, praktických
možnostiach a formách medzi−
národnej spolupráce členských

krajín. Okrem toho prináša zá−
važné informácie o spoločen−
skom, hospodárskom a politic−
kom pozadí a súvislostiach trest−
nej činnosti obzvlášť závažného
charakteru.
Základným poslaním tejto in−
štitúcie je jej orientácia na prak−
tické zvládnutie policajných
úloh, čo sa jej darí najmä vďaka
vytváraniu a udržiavaniu osob−
ných kontaktov, ktoré umožňujú
rýchlu a nebyrokratickú výmenu
informácií pri súčasnom dodržia−
vaní existujúcich zákonov a slu−
žobných predpisov.
Absolventi Hlavného a hra−
ničného kurzu sa pravidelne
stretávajú na následných semi−
nároch, na ktorých prezentujú
konkrétne spoločne vyriešené
prípady a vzájomne sa informujú
o aktuálnom stave a vývoji v po−
licajnej oblasti v jednotlivých
členských krajinách.
Umenie spolupráce
V dňoch od 10. do 13. apríla
2006 sa pod záštitou APZ usku−
točnil v Šamoríne tohtoročný
vzdelávací týždeň Hlavného kur−
zu pre kriminálnu políciu. Zú−
častnilo sa na ňom 25 policaj−
ných expertov stredného a vyš−
šieho manažmentu ôsmich člen−
ských krajín SEPA.
Za organizačnú a odbornú
stránku podujatia zodpovedali
Odbor medzinárodnej spoluprá−
ce a vzdelávania a Katedra kri−
minálnej polície A PZ.
Jednotlivé dni boli tematicky
zamerané na konkrétne oblasti
policajnej činnosti. Okrem vše−
obecných informácií týkajúcich
sa bezpečnostnej situácie v SR
mali policajní odborníci možnosť

zoznámiť sa s aktuálnou situá−
ciou na úseku násilnej kriminali−
ty, s jej formami ale aj s rieše−
ním konkrétnych prípadov. Oso−
bitnú pozornosť venovali pred−
nášajúci kriminálnym aktivitám
páchaným kriminálnymi skupi−
nami etnického charakteru, spo−
lupráci kontrolných inštitúcií
(Colný kriminálny úrad) v boji
proti organizovanému zločinu a
možnostiam využívania osobit−
ných informačno – technických
prostriedkov.
Absolventi kurzu vypracová−
vali prípadovú štúdiu, zameranú
na tému „Bleskové vlámačky“,
ktorej výsledky budú prezento−
vať a obhajovať pred odborníkmi
kriminálnej polície členských
krajín na záver kurzu v júni v Bu−
dapešti.
Vraždy na objednávku
V dňoch od 2. do 5. mája
2006 sa na pôde A PZ SR v
rámci činnosti SEPA uskutočnil
odborný seminár „Vraždy na ob−
jednávku“. Účastníci seminára,
viac ako dvadsiati experti krimi−
nálnej polície z ôsmich člen−
ských štátov tejto vzdelávacej
inštitúcie, sa vzájomne informo−
vali o metódach, postupoch a
faktoroch ovplyvňujúcich vyšet−
rovací proces daného trestného
činu. Bližšie sa zaoberali využí−
vaním operatívnej kombinácie,
forenznými hľadiskami osobnos−
ti vraha, jeho psychologickým
profilom a využívaním DNA pri
kriminalistickom skúmaní. Na
seminári boli prezentované kon−
krétne prípady spomínaných
trestných činov.
(ich)
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Volebné programy politických strán: na pohľad pekné, ale…

Milí občania, najprv nás zvoľte!
V tomto volebnom roku sa politické strany vôbec neponáhľali so zverejnením svojich
volebných programov. Čakali doslova na poslednú chvíľu. Môžu síce tvrdiť, že neráta−
li s predčasnými voľbami, i keď o ne viaceré strany usilovali. Oveľa pravdepodobnej−
šie však je, že v situácii, keď by zostavu budúcej koalície nevyveštila ani čata delf−
ských mudrcov, taktizovali v duchu zásady: najprv nás vy, milí občania, zvoľte! A my
potom zistíme, s kým a čo vám budeme sľubovať. Tak načo volebný program pred voľ−
bami?
Zrejme len tak je možné, že
napr. preferenčne najsilnejšia
politická strana, čiže Smer – SD,
plánuje schváliť svoj program až
21. mája, už po vytlačení nášho
májového čísla. Hocako, do nie−
ktorých volebných programov
sme sa bez nároku na úplnosť
pozreli cez našu prizmu. Aké
predstavy majú kandidujúce po−
litické strany o fungovaní systé−
mu vnútornej bezpečnosti v naj−
bližších štyroch rokoch a aké
„pravidlá hry“ sľubujú tým, ktorí
za ňu budú zodpovedať?
Odpolitizovať!
V programe ANO zaujal zá−
mer „presadiť vyššie investície
do kvalitného materiálno–tech−
nického vybavenia Policajného
zboru, odpolitizovať Policajný
zbor a zrušiť zákonné ustanove−
nie o možnosti odvolávania poli−
cajtov bez udania dôvodu minis−
trom vnútra SR.“ ANO tiež sľu−
buje „odstrániť negatíva, ktoré
vznikli následkom poslednej re−
organizácie v Policajnom zbore,“
táto strana chce najmä perso−
nálne posilnenie základných vý−
konných útvarov polície. Rada
by tiež dosiahla „rozdelenie úra−
dov justičnej a kriminálnej polície
na samostatné odbory vyšetro−
vania a kriminálnej polície v zá−
ujme vyššej profesionalizácie
ich činností, ako aj zabezpeče−
nia procesnej samostatnosti vy−
šetrovateľov.“
V programe ANO nechýbajú
ani ciele v oblasti prevencie kri−
minality najmä vo vzťahu k mlá−
deži a „presadenie princípu ka−
riérneho postupu policajtov.“
Pokračovanie línie
Hlavnou prioritou KDH v nad−

policajných platov, s dôrazom na
mladých a nastupujúcich policaj−
tov. Ďalej zvýšime počet policaj−
tov v hliadkovej službe začlene−
ním železničnej polície do štruk−
túr Policajného zboru a reorgani−
záciou hraničnej a cudzineckej
polície po vstupe Slovenskej re−
publiky do Schengenského prie−
storu.“
Kresťanskí demokrati chcú
zvýšiť celkový počet policajtov a
tiež zlepšiť „ochranu policajtov
pred neopodstatneným trestným
stíhaním a zastrašovaním zo
strany mafie.“ „Zasadíme sa za
posilnenie otvorenosti polície vo−
či občanom. Budeme pokračo−
vať vo zvýšení priameho kontak−
tu občanov s policajnými funk−
cionármi, najmä v praxi stretnutí
okresných policajných riaditeľov
s verejnosťou počas prvých
stried v mesiaci, a tiež ďalším
zlepšením policajného prostre−
dia, najmä dobudovaním systé−
mu policajných recepcií,“ vyhla−
sujú.
Ani nič?
KSS celkom na prekvapenie
síce konštatuje zlú bezpečnost−
nú situáciu v krajine, ale aspoň v
tom, čo sme našli na internete,
nemá v oblasti vnútornej bez−
pečnosti konkrétne zámery.
Podobne Slovenská národná
strana (SNS). Slotov tím síce v
programe venuje obsiahlu kapi−
tolu bezpečnosti štátu a v otáz−
kach rozvoja armády „ide“ po−
maly až na úroveň jednotlivých
druhov vojsk, ale slovko „polícia“
sme v programe SNS nenašli.
Vyjasnenie vzťahov
Dzurindova SDKÚ po zbrata−
ní s DS mieni „v riadení minister−

Karikatúra: Peter Gossányi
chádzajúcom volebnom období
má byť „posilnenie výkonu poli−
cajnej služby.“ Sľubuje: „Zlepší−
me pracovné, sociálne a odbor−
né podmienky pre prácu polície.“
„KDH bude presadzovať, aby
bola práca policajta celoživot−
ným zamestnaním. Budeme
zvyšovať spoločenské postave−
nie policajta nielen dôrazom na
etický kódex príslušníkov Poli−
cajného zboru, ale tiež zvýšením

stva vnútra vyjasniť kompetencie
na strategickom stupni riadenia
ministerstva a polície.“ „Zavedie−
me jednotné riadenie Policajné−
ho zboru jeho prezidentom. Na−
novo
zadefinujeme
vzťahy
medzi Prezídiom Policajného
zboru SR a útvarmi ministerstva
vnútra. Do činnosti celého rezor−
tu presadíme prístupy moderné−
ho manažmentu,“ tvrdia. Nechý−
ba ani takáto pasáž: „V rozvoji

polície zintenzívnime úsilie v bo−
ji proti každodennej kriminalite –
zvýšime počet hliadkujúcich po−
licajtov na uliciach, dobudujeme
poriadkové jednotky polície a
proaktívne rozvinieme spoluprá−
cu so samosprávnymi orgánmi.
Podporíme moderný personálny
manažment uniformovaných aj
civilných pracovníkov rezortu mi−
nisterstva vnútra. Zavedieme
jasné pravidlá kariérneho postu−
pu do výkonu služby policajta.
Zvážime ďalšie kroky s cieľom
zatraktívniť policajné povolanie a
udržať najlepší personál.“
Civilné riadenie!
MISIA 21 sa v programe sús−
treďuje viac na formy spolupráce
verejnosti s políciou, na bezpeč−
nosť obytných štvrtí a susedskú
„bezpečnostnú“ výpomoc Záko−
nom o bezpečnej obytnej štvrti,
ktorý chcú pripraviť. Podmien−
kam práce polície sa prakticky
nevenuje.
S trochou nadsádzky po−
vedané: keby sa z jednotli−
vých volebných programov
povyberalo to najlepšie, zlo−
žilo do systémového celku a
najmä zrealizovalo, občania i
policajti by mohli žiť bezpeč−
ne a spokojne.

Bugárovci zo SMK však majú
o polícii veľmi obsiahlu pasáž.
„Polícia Slovenskej republiky
vďaka svojej práci v posledných
rokoch postupne nadobúda späť
svoje postavenie a ohodnotenie
v rámci spoločnosti,“ tvrdia, so
stavom verejnej bezpečnosti
však nie sú spokojní.
Preto SMK dochádza k záve−
ru, že je potrebné, „aby na uli−
ciach hliadkovalo viac príslušní−
kov Policajného zboru… Na do−
siahnutie tohto cieľa chceme v
teréne uskutočnené práce prí−
slušníkmi policajného zboru lep−
šie odmeňovať.“ Chcú „zvýšenie
počtu policajtov alebo už slúžia−
cich policajtov motivovať k predĺ−
ženiu ich služobného pomeru.
Problém však nastáva v tom, že
súčasný systém policajtov po
odslúžení určitého počtu rokov
nemotivuje k zotrvaniu v službe,
ale vysokým odstupným a vyso−
kým dôchodkom ich nabáda k
odchodu zo služby,“ konštatujú.
Preto by chceli zaviesť systém,
„aby policajti neboli odmeňovaní
pri odslúžení určitého počtu ro−
kov a ukončení služby, ale aby
bolo možné ich zaviazať k dlho−
dobej službe, a to hlavne podpí−
saním dlhodobých zmlúv so za−
čínajúcimi policajtmi, pričom by
im bola poskytnutá odmena –
verbovací príspevok. Po uplynutí
doby určenej v zmluve by mal
policajt možnosť podpísať novú
dlhodobú zmluvu, a tým opäť
získať odmenu vzťahujúcu sa na

podpísanie zmluvy,“ uvádzajú v
programe.
Kariérny postup!
Prekvapilo HZDS, ktoré v ma−
teriáli, dostupnom na internete,
nemá k predmetu nášho záujmu
prakticky nič.
Z relevantných politických
strán stoja za zmienku ešte dve:

vodov na odvolávanie funkcio−
nárov, vylučujú teda možnosť
odvolávania ministrom vnútra
„bez uvedenia dôvodu“.
Hnutie za demokraciu v bo−
doch definuje svoje zámery
utvoriť „dostatočné logistické za−
bezpečenie vrátane odmeňova−
nia a sociálneho zabezpečenia s

Karikatúra: M. Kubiš
„Martinákovej“ Slobodné fórum
(SF) a „Gašparovičovo“ Hnutie
za demokraciu (HZD) Obe stra−
ny sa venujú otázkam vnútornej
bezpečnosti z pohľadu presa−
dzovaných cieľov OZP relatívne
obsiahle a vcelku precízne. Slo−
bodné fórum zdôrazňuje potrebu
posilnenia „právneho vedomia
občanov so zameraním na vlast−
nú bezpečnosť“ a trvajú na pot−
rebe „zásadnej reformy Policaj−
ného zboru s cieľom zvýšiť u ob−
čanov pocit bezpečnosti a dôve−
ryhodnosti polície. Jediným zá−
sadným kritériom hodnotenia
práce polície musí byť pocit bez−
pečnosti občanov a spokojnosť
občanov s prácou polície.“ Sľu−
bujú „prehodnotiť vytvorené poli−
cajné štruktúry, manažment“ a
zaviesť do praxe reformu policaj−
ného personálu systémom tzv.
kariérneho postupu s presade−
ním zásluhovosti na základe od−
bornosti a spravodlivého odme−
ňovania.
Slobodné fórum tiež požadu−
je zníženie možností politického
zasahovania do riadiacej práce
policajných funkcionárov, poža−
dujú legislatívne vymedzenie dô−

cieľom stabilizovať políciu a za−
traktívniť povolanie policajta“.
Preto považujú za nevyhnutné
garantovať sociálne zabezpeče−
nie policajtov, pripraviť nový sys−
tém odmeňovania, zavedenie
kariérneho postupu, potlačenie
korupcie a zavedenie „programu
ochrany policajtov a ich rodin−
ných príslušníkov pred násilím
súvisiacim s výkonom povola−
nia“. Program kladie dôraz na
zvýšenie dôvery občanov a kon−
štatuje: „Hlavnou činnosťou polí−
cie nesmie byť vyberanie pokút,
prevencia musí mať prednosť
pred represiou.“.Priam filozofic−
ky znie téza: „Polícia musí byť vi−
diteľná tam, kde je potrebná a
naopak“.
V súhrne – dostupné volebné
programy zo známych dôvodov
neprekvapili. S trochou nad−
sádzky povedané: keby sa z jed−
notlivých volebných programov
povyberalo to najlepšie, zložilo
do systémového celku a najmä
zrealizovalo, občania i policajti
by mohli žiť bezpečne a spokoj−
ne. Kto je však v tejto chvíli na
prahu volieb veľký optimista?
Spracoval Peter Ondera

Rožňavský Hyk hviezdou v Mělníku
Mimoriadny úspech zazna−
menal psovod oddelenia slu−
žobnej kynológie Odboru po−
riadkovej polície Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
v Rožňave práp. Peter Ambrúž
so svojím služobným psom na
„Medzinárodných
majstrov−
stvách služobných psov TART
CZ“ začiatkom apríla v Mělní−
ku. Jeho zverenec – 5–ročný
čierny nemecký ovčiak Hyk sa
mu za lásku a starostlivosť,
ktorú mu venuje od jeho dvoch
mesiacov, odmenil naozaj krá−
ľovsky. V konkurencii 24 súťa−
žiacich vyhral všetky disciplíny
– poslušnosť, stopy, obrana a v
súťaži jednotlivcov sa umiestnil
na 1. mieste. Svojím majstrov−
stvom prispel aj k celkovému 2.
miestu v súťaži družstiev poli−

cajných psovodov v zložení –
práp. Peter Ambrúž, npor. Ľu−
bomír Hurňák (OR PZ Vranov
nad Topľou) a por. Marek Mi−
ženko (odbor kynológie a hipo−
lógie Prezídia PZ).
Reprezentačné
družstvo
policajných psovodov prijal vi−
ceprezident Policajného zboru
SR plk. JUDr. Ján Nociar, kto−
rý vysoko ocenil ich systema−
tickú prípravu a vzornú repre−
zentáciu PZ v zahraničí.
Krajský riaditeľ v Košiciach
plk. Ing. Július Toriský práp.
Petra Ambrúža za tento úspech
a za príkladné plnenie ďalších
služobných povinností dňom 1.
5. 2006 mimoriadne povýšil do
hodnosti nadpráporčíka.
Jana Demjanovičová,
hovorkyňa KR PZ Košice
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Úspešný jubilejný X. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár polície
ekordných vyše sto súťa−
žiacich sa v bratislavskej
stolnotenisovej hale stretlo 12.
mája 2006 na jubilejnom X. roč−
níku stolnotenisovej súťaže o
Putovný pohár polície. Akciu pod
gesciou Odborového zväzu polí−
cie v SR a záštitou ministra vnút−
ra opäť pripravil obetavý tím or−
ganizátorov s neodmysliteľnými
postavami Jána Vaniaka a Ladi−
slava Gráčika. Vďaka ich skúse−
nej pomoci a nad−
šeniu ďalších
zaintereso−
vaných,
vďaka
podpore
Sloven−
ského
zväzu

R

Slávnosť, aká má byť!
stolného tenisu a jeho
šéfa Antona Hamrana,
spolupráci UNITOP–u
na čele s Jozefom Hlin−
kom i dobrej vôli spon−
zorov mohli súťažiaci v
krásny slnečný májový
piatok odohrať v rýchlom
slede dovedna 240 zá−
pasov, aby sa najlepší z
nich napokon postavili
na stupne víťazov.
Okrem priateľov stol−
ného tenisu z celého
Slovenska
nechýbalo
ani družstvo z Českej
republiky. A neprišli sa

V plnom nasadení bez rozdielu veku...

len ukázať, boli to veľmi zdatní
súperi slovenských kolegov. Zá−
polilo sa v dvoch vekových kate−
góriách mužov do 35 a nad 35
rokov, v ničom nezaostali
veteráni nad 50 rokov i
ženy bez vekového ob−
medzenia. Plné nasade−
nie, radosť z pohybu.
Skrátka, pekný športový
deň, akcia, ktorou sa Od−
borový zväz polície prá−
vom hrdí a na ktorú cho−
dia športovci z rezortu ra−
di. Veď boli tu i takí, čo
absolvovali všetkých de−
sať ročníkov. Naozaj vy−
darené jubileum!
(on)
Celý turnaj mal pevne pod palcom dnes už nestor (nielen) rezortného stolného te− Snímky Peter Záhradník
nisu, neúnavný Ján Vaniak (na snímke vpravo)
a autor

Súťaž „mlaďasov“ suverénne
vyhral Miro Urban z Nitry, na stup−
ne sa pomestili aj Tomáš Liška z
Prahy, Peter Horňák z Bratislavy a
Martin Kuruc z Košíc

Medzi zrelými mužmi suverénne
víťazil Milan Gramantík z Trenčína,
ktorý si to v záverečnom dueli o Pu−
tovný pohár polície rozdal s Mirom Ur−
banom, víťazom „mladšej“ kategórie.
Absolútnym víťazom, držiteľom putov−
ného pohára sa stal práve Miroslav
Urban z Nitry.

Spomedzi ôsmich veteránov
zvíťazil Pavol Makyta z Trnavy, hr−
dí na seba boli aj Tibor Bohuniczký
a Teodor Németh

Absolútny úspech karatistov
dňoch 1. – 2. apríla 2006
sa v dánskom meste Aar−
hus konal 22. ročník LIVEN CUP
v karate. Rada Únie telovýchov−
ných organizácií polície Sloven−
skej republiky, rada Únie telový−
chovných organizácií polície
Slovenskej republiky na svojom
mimoriadnom 5. zasadnutí dňa
27. februára 2006 odsúhlasila
nomináciu a schválila účasť re−
prezentantov PZ na tomto výz−
namnom medzinárodnom špor−
tovom podujatí
Za účasti 120 športovcov z
Dánska, Švédska, Ruska, Izrae−
la a Iraku sa zástupcovia zo Slo−
venska prezentovali výbornými
výsledkami, čím potvrdili kvalit−
nú telesnú prípravu na jednotli−
vých útvaroch polície. V elimi−
načných bojoch na jednotlivých
tatami sa postupne prebojovali
až do finálových súbojov, v kto−

V

S kým to hrám? Rozpis súperov bol pre mnohých(hé) osudovým...

Kumite mužov:
Kategória do 80 kg:
1. miesto Mgr. Juraj Gažo
2. miesto Augustín Dúbravec
3. miesto Peter Broda
Kategória nad 80 kg:
1. miesto Boris Zvolenský
3. miesto Michal Peniak
3. miesto Radoslav Chmelík

Ak som vysoká, tak sa prispôsobím, hovorí gratulantovi, šéfovi
UNITOP– u Jozefovi Hlinkovi víťazka spomedzi štrnástich žien Pre−
šovčanka Danka Fuchsová. Tešila sa aj pražská kolegyňa Helena
Hamplová a Trnavčanka Helena Neštická.

Kategória
bez
rozdielu
hmotnosti:
1. miesto Mgr. Juraj Gažo
2. miesto Radoslav Chmelík

rých už len potvrdili dominantné
postavenie v jednotlivých váho−
vých kategóriach. Úspech slo−

kategórií bez rozdielu váhy ani v
jednom súboji nezaváhal Juraj
Gažo, ktorý síce utŕžil pár rán,

Z prijatia karatistov ministrom vnútra Martinom Padom
venských policajných reprezen−
tantov ocenil aj samotný držiteľ
záštity nad týmto podujatím Ra−
fael Liven, držiteľ 10. danu v ka−
rate a dlhoročný člen izraelskej
špeciálnej jednotky, z ktorého
rúk na slávnostnom vyhodnotení
prevzali Slováci pohár pre naj−
úspešnejší tím. V jednotlivých
váhových kategóriach dosiahli
nasledovné výsledky:
V kategórií nad 80 kilogramov
sa medzi našich reprezentantov
dokázal prebojovať iba jeden do−
máci favorit, ktorý napokon ob−
sadil 2. miesto, keď vo finálo−
vých bojoch (na technické body)
porazil Michala Peniaka aj Ra−
doslava Chmelíka, ktorí napo−
kon obsadili zhodne 3. miesto. V

ale o to cennejšie bolo jeho ví−
ťazstvo, keď vo finálovom súboji
porazil svojho reprezentačného
kolegu Radoslava Chmelíka.
Zaujimavosťou je, že Radoslav
Chmelík je od Juraj Gaža o 60
kg ťažsí. Aj tu sa potvrdilo, že
nielen sila, ale aj rozvaha a tak−
tika je veľmi dôležitá pri súbo−
joch karatistov.
Vynikajúce výsledky našich
karatistov ocenil aj minister
vnútra SR Martin Pado, ktorý
kpt. Mgr. Zvolenského Borisa,
por. Mgr. Juraja Gaža, ppráp.
Michala Peniaka, ppráp. Petra
Brodu, ppráp. Radoslava Chme−
líka a nstržm. Augustína Dúbrav−
ca odmenil vecnými darmi.
(sidl)

7

MÁJ 2006

Čo sa zmenilo?
Našich respondentov sa redakcia POLÍCIA opýtala, ako
hodnotia uplynulé štyri roky a čo očakávajú od novej vlá−
dy. Z ich odpovedí vyberáme:
DUŠAN HARVÁT, Banská
Bystrica: Ak hovorím len o situá−
cii policajtov, reorganizáciou Po−
licajného zbo−
ru bol splnený
dokonale účel
odlúčenia polí−
cie od občana.
S policajtov sa
stávajú úradní−
ci a z ulíc sa
vytrácajú. Situ−
ácia na nižších súčastiach sa
stáva veľmi napätou. „Motor je
prehriaty“. S policajtov sa stáva−
jú vyberači peňazí do štátneho
rozpočtu. Občan ich pozná len z
dopravno – bezpečnostných ak−
cií ako represívnu a nie preven−
tívnu zložku. Všetky akcie sú
plánované z centra, ktoré určuje
zameranie a riešia sa priestupky
podľa zamerania, neprihliada sa
na miestnu znalosť, okresný ria−
diteľ je štatistom. Na vlastné ak−
cie neostáva čas. Za dva a pol
mesiaca roku 2006 bolo vyhlá−
sené štyri akcie z centra. Policaj−
ti sú stále preťažení. Práca poli−
cajtov sa stáva stresujúcou, čo−
ho dôsledkom sú rôzne mimo−
riadne udalosti. Materiálne vyba−
venie je kapitolou, o ktorej sa dá
veľa písať, je viazané účelným
využitím finančných prostried−
kov, ktorých stále nie je dosť.
Ekonomickí riaditelia sa stávajú
pomaly čarodejníkmi. Akútne re−
konštrukcie napr. kotolní, výťa−
hov, budov sú z centra odďaľo−
vané na úkor nepotrebných re−
cepcií. Keby ste sa opýtali rado−
vého policajta na ich využitie a
účelnosť, asi by vás prekvapila
jeho odpoveď. Len dva príklady.
Niekto by mal zverejniť, v akých
cenách je nakupovaná a evido−
vaná výpočtová technika. Počí−
tač s cenou na pulte 20.000,– je
evidovaný v trojnásobnej cene a
nakupovaný drahšie, ako v pre−
dajni s výpočtovou technikou.
Kúpa vozidiel „ Opel “ priamym
zadaním bez servisu vo vlast−

ných dielňach je vynikajúcim vý−
sledkom sekcie ekonomiky.
Týchto prípadov sa nájde veľa.
Je akútny podstav poriadkovej
polície. Na základné útvary stále
pribúdajú nevyškolení policajti.
Ak sa niekoho podarí vyškoliť,
odchádza za lepšími podmien−
kami na iné útvary a opäť prichá−
dzajú noví policajti. Plnenie
programového vyhlásenia vlády
v oblasti zachovania sociálnych
istôt vyústilo do protestných
zhromaždení policajtov za vylep−
šenie sociálnych a mzdových
podmienok, takže k tomuto bodu
nie potrebný ďalší komentár. Prí−
nos tejto vlády na činnosť polície
nevidím žiadny a podľa toho by
sa mali policajti a ich rodinní prí−
slušníci pri volebných urnách za−
chovať. Od novej vlády očakáva−
me vyrovnanie podmienok s pro−
fesionálnymi vojakmi. Situácia
zamestnancov vo verejnom zá−
ujme a v štátnej službe je pritom
ešte horšia a stojí za samostatný
pohľad.
PAVOL MEKIŇA, Trnava:
Začínalo to celkom dobre, keď
sa podarilo presadiť novelizáciu
z. č. 73/98 Z.z.
a v ňom pravi−
delnú valorizá−
ciu platov o
výšku inflácie a
nezávislú na
rozhodnutí vlá−
dy koľko a v
akej výške vy−
člení zo štátneho rozpočtu, ďalej
zvýšenie hodnostného o 100 %
a dorovnanie sa na úroveň výš−
ky hodnostného s vojakmi ako i
ďalšie veci. Netrvalo to však dl−
ho a vláda rozhodla, že sa to po−
licajtom zoberie skôr, ako by
mohli niečo z tohto navýšenia
pocítiť vo svojich peňaženkách.
Ďalšími rozhodnutiami boli tie,
ktoré zmenili k horšiemu sociál−
nu istotu policajtov, prijatie nove−
lizácie z.č. 73/98 Z.z. a v ňom
ustanovenie § 35 ods. 2 o odvo−

laní nadriadeného z funkcie aj
bez udania dôvodu, § 192 ods. 1
písm. e/ o prepustení policajta
pre zvlášť hrubé porušenie prí−
sahy alebo služobnej disciplíny.
Táto povinnosť definovať tento
pojem bola v zákone pod § 192
ods.5, ale práve na návrh MV
SR bola zo zákona vypustená.
Toto určite najviac zneisťuje po−
licajtov. Ďalšie zneisťovanie bolo
neustále zasahovanie do záko−
na .č. 328/2002 o sociálnom za−
bezpečení policajtov, keď sa
zmeny odôvodňovali tým, že sú
v prospech policajtov, na ich sta−
bilizáciu a čo najdlhšie zotrvanie
v štátnej službe. Všetky zmeny
však mali opačný účinok a boli
dôvodom odlivu skúsených poli−
cajtov, ktorí sa báli dosahu
zmien na ich sociálne istoty. Naj−
horšie na tom je to, že tieto zme−
ny neviedli k stabilizácii mladých
a nových policajtov, ale práve
opačne. Zlepšenie nepriniesla
ani reorganizácia Policajného
zboru.
Keď to môžem zhrnúť, po−
sledné štyri roky z môjho pohľa−
du zmenili pracovné, sociálne a
platové podmienky skôr k hor−
šiemu ako k lepšiemu – vzhľa−
dom na rast životných nákladov.
Očakávam, že konečne sa zod−
povedným ohodnotením práce
policajta začne zaoberať aj ve−
denie MV SR a najmä, že si uve−
domí, že výsledky nerobia iba
špeciálne útvary, ale aj tie zá−
kladné útvary a radoví policajti.
A keď by som mal byť presný,
tak v mnohých prípadoch sú vý−
sledky špeciálnych útvarov zá−
vislé práve na práci a výsled−
koch týchto základných útvarov.
Chcem veriť, že sa odstránia
subjektívne prvky rozhodovania
o osudoch ľudí viď § 35 ods. 2, §
192 ods. 1 písm. e/ v dnešnej
podobe. Priority novej garnitúry?
Mala by to byť stabilizácia služby
v polícii formou zatraktívnenia a
nie formou násilia.
PAVOL MICHALÍK, Žilina:
Pracovné podmienky príslušní−
kov PZ? Určite sa zvýšilo množ−
stvo a náročnosť práce, ktorú
musia policajti vykonávať. Tem−
po rastu množstva a náročnosti
policajnej práce pritom nebolo v
posledných štyroch rokoch v
priamej úmere s rastom platov
policajtov. Ako sa zmenili sociál−

ne podmienky príslušníkov PZ?
Tie sa vďaka prezidentovi SR
Ivanovi Gaš−
parovičovi a
následne
vďaka väčši−
ne poslancov
NR SR pri
opätovnom
schvaľovaní
novely záko−
na o sociálnom zabezpečení prí−
slušníkov PZ v roku 2005 výraz−
ne nezmenili. Alebo žeby to bolo
vďaka niekoľkým stovkám sa−
motných policajtov, ktorí koncom
roka 2005 na protestných zhro−
maždeniach statočne deklarova−
li odmietavý postoj voči „zlepšo−
vaniu ich sociálneho postave−
nia“? U zamestnancov MV v
štátnej a tzv. verejnej službe je
to podobné. Myslím si, že viem,
čo by mohlo nelichotivý stav as−
poň trošku zmeniť. Minimálne v
oblasti pracovných podmienok
by výraznému zlepšeniu pomoh−
lo zlepšenie vzťahov medzi spo−
lupracovníkmi, medzi podriade−
nými a nadriadenými a vôbec

zmena medziľudských vzťahov
vo všetkých oblastiach. Skúsme
začať každý od seba!
Neviem, aké politické zosku−
penie sa ujme vlády po nadchá−
dzajúcich predčasných voľbách
v SR. Pokúsim sa však na anke−
tovú otázku odpovedať všeobec−
ne. Ja neočakávam od budúcej
vlády žiadne zázraky, nech bude
zložená zo zástupcov ktorých−
koľvek politických strán. Pravdu
povediac, ak by aj nejaká vláda
chcela zlepšovať podmienky ži−
tia celému spektru obyvateľstva
SR (údajne taká vládne 30–člen−
nej komunite niekde v povodí
Amazonky), nemá k tomu veľký
manévrovací priestor. Opravu−
jem: nie manévrovací, ale priva−
tizačný. Na druhú časť otázky
neviem už odpovedať vôbec. V
čom by mali byť priority novej
garnitúry pri tvorbe programové−
ho vyhlásenia vlády z pohľadu
záujmov a cieľov OZP v SR? Má
OZP stanovené nejaké záujmy a
ciele na rok 2006, alebo obdobie
najbližších rokov? Nepoznám ta−
ký materiál.

Psychohygiena v živote policajta (II.)
V oblasti prevencie je cie−
ľom psychologickej prípravy
policajtov pomáhať im zvládnuť
zložité záťažové situácie, ich
následky a najmä predchádzať
ich vzniku.
Medzi hlavné úlohy preven−
cie patrí:
 prispievať k dodržiavaniu
základných pravidiel psycho−
hygieny, s cieľom uchovať a
rozvíjať optimálnu úroveň pra−
covnej výkonnosti policajtov;
 využívať psychologické
poradenstvo na stabilizovanie
a preventívne pôsobenie na
fluktuáciu pracovníkov, na har−
monizáciu rodinných a partner−
ských vzťahov a na riešenie
problémov v ich osobnom živo−
te;
 poskytovať psychologické
poradenské služby, aplikovať
preventívne
psychologické
programy na znižovanie rizika
psychických zlyhaní;
 spolupracovať s odborník−
mi v oblasti humanitnej starost−
livosti (pedagóg, lekár, du−
chovný, právnik a pod.);
 venovať pozornosť tým

pracovníkom, ktorí boli pri vý−
kone služby alebo v súvislosti s
ňou vystavení extrémnej psy−
chickej záťaži;
 zabezpečovať prevenciu
pred výskytom psychických
porúch, deliktov a závislostí;
 poskytovať a sprostredko−
vať kvalifikované informácie,
rady a návody na predchádza−
nie, resp. zvládnutie záťažo−
vých situácií;
 uplatňovať špecifické for−
my psychoaktivačného a psy−
chorelaxačného prístupu;
 spracovávať údaje pre
potreby analýzy z hľadiska pre−
vencie psychologických a so−
ciálnych problémov policajtov.
V oblasti osvety je hlavným
cieľom budovanie vzťahov s
verejnosťou. Ide o vzájomné
pochopenie a zosúladenie zá−
ujmov určitého subjektu (poli−
cajného zboru) a časti verej−
nosti prostredníctvom výmeny
relevantných informácií.
(Pokračovanie)
Mgr. Viera Vlková,
odd. psychológie OVP
SPSČ MV SR

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
ROZKAZY
53. o kontrolnej činnosti útva−
rov Prezídia Policajného zboru
na rok 2006
54. o vydaní Ročného plánu
Prezídia Policajného zboru na
rok 2006
55. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 73/2004 o zriadení špe−
cializovaného tímu v znení ne−
skorších predpisov
56. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
101/2004 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
24/2005
57. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 126/2004 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov

NARIADENIA
13. ktorým sa mení nariade−
nie prezidenta Policajného zbo−
ru č. 11/2005 o vykonávaní pre−
vierok z telesnej zdatnosti a pre−
vierok zo sebaobrany príslušní−
kov a príslušníčok Policajného
zboru
14. o analytickej a riadiacej
činnosti služby ochrany objektov
15. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 6/2004 o správovej
povinnosti v trestných veciach a
operatívnych veciach
16. o kritériách hodnotenia
služby kriminálnej polície
17. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 1/2004 o cieľovom
pátraní
18. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 11/2004, ktorým sa
vydáva organizačný poriadok

Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov
19. úplné znenie nariadenia
prezidenta Policajného zboru č.
11/2004, ktorým sa vydáva or−
ganizačný poriadok Prezídia Po−
licajného zboru
20. o postupe komisie v oso−
bitných prípadoch výberového
konania na funkciu pridelenca
alebo styčného dôstojníka
21. o skúšobných komisároch
22. o vykonávaní previerok a
poskytovaní informácií pre Ná−
rodný bezpečnostný úrad
23. o správovej povinnosti a
hlásnej povinnosti v trestných
veciach
24. ktorým sa mení nariade−
nie prezidenta Policajného zbo−
ru č. 16/2002 o vymedzení vec−
nej a miestnej príslušnosti útva−
rov Policajného zboru na vyko−
návanie ustanovenia § 379
Trestného poriadku

25. o vykonávaní cezhranič−
ného sledovania
26. o hodnotení výsledkov
práce útvarov Policajného zboru
na úseku vyšetrovania a úseku
skráteného vyšetrovania
27. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 24/2003, ktorým sa
upravuje postup útvarov Policaj−
ného zboru na úseku trestnej
činnosti mládeže a trestnej čin−
nosti páchanej na mládeži
28. o postupe pri niektorých
trestných činoch krádeží a krá−
deží vlámaním
29. o postupe útvarov Policaj−
ného zboru proti trestnej činnos−
ti na úseku vozidiel
30. o zrušení nariadenia pre−
zidenta Policajného zboru č.
12/2000 o podmienkach posky−
tovania služby technickej ochra−
ny objektov iným právnickým a
fyzickým osobám útvarmi Poli−

cajného zboru za úhradu v znení
neskorších predpisov
31. ktorým sa mení nariade−
nie prezidenta Policajného zbo−
ru č. 8/2005 o postupe pri vydá−
vaní cestovných dokladov obča−
nom Slovenskej republiky
32. ktorým sa dopĺňa nariade−
nie prezidenta Policajného zbo−
ru č. 10/2004 o postupe doprav−
ného inšpektorátu pri evidovaní
vodičov a osôb, ktoré nie sú dr−
žiteľmi vodičského preukazu a
dopustili sa priestupku proti bez−
pečnosti a plynulosti cestnej pre−
mávky
33. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 11/2004, ktorým sa
vydáva organizačný poriadok
Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov
(koniec roka 2005)
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Krátka úvaha o charakteristike modelu kvality v podmienkach PZ
týchto dňoch som mala
možnosť oboznámiť sa v
rámci pripomienkového konania
s návrhom „Projektu zavádzania
riadenia kvality v podmienkach
Policajného zboru“ spracova−
ným Tímom podpory kvality, kto−
rý bol na Prezídiu Policajného
zboru zriadený rozkazom prezi−
denta PZ. Zaujala ma charakte−
ristika základných princípov mo−
delu kvality, upraveného na pod−
mienky Policajného zboru a jeho
aplikácia v praxi.
Obsah tohto materiálu bol pre
mňa podnetom na zamyslenie
sa, ako to vyzerá s kvalitou môj−
ho riadenia a ako môj nadriade−
ný riadi mňa …
V Policajnom zbore pracujem
od roku 1982. Za toto obdobie
som prešla rôznymi službami a
riadiacimi funkciami. Od 1. 1.
2004 pracujem ako vedúca od−
delenia súkromných bezpeč−
nostných služieb Krajského ria−
diteľstva Policajného zboru v
Prešove (ďalej len „O SBS“), pri−
čom na tomto oddelení sú syste−
mizované stavy iba dvoch poli−
cajtov – dôstojníkov a jedna ob−

V

ODBORY STRAŠIA
POLICAJTOV
J. Spišiak pripomenul, že keď
sa organizovaný zločin dostane
pod tlak, vyvíja enormný protitlak
práve na políciu. Policajtov sa
snažia zdiskreditovať buď slu−
žobne, alebo zastrašiť, čo tiež
ukazuje na to, ako hlboko je or−
ganizovaný zločin vrastený v
spoločnosti políciu nevynímajúc.
Dôležité však je, že polícia doká−
že aj napriek tomu konať, potre−
buje však cítiť aj podporu spoloč−
nosti.
Podľa J. Spišiaka vládne v
polícii istá nervozita, ale nevyvo−
lávajú ju predčasné voľby, ale
odbory, ktoré neustále strašia
členov Policajného zboru a úto−
čia na bývalého ministra. Pokiaľ
ide o blížiace sa voľby, dodal, že
policajti vyšetrujúci organizova−
ný zločin pracujú ako vždy, bez
ohľadu na voľby. J. Spišiak sa
odmietol vyjadriť ku vzťahu politi−
ky a organizovaného zločinu.
Ako podotkol, jeho výrok o chá−
padlách organizovaného zločinu
v NR SR spred rokov splnil v da−
nom čase svoj účel a viedol k
tým výsledkom, ktoré očakával.
(TA 3, 5.4. 2006, zdroj
STORIN)
PARÓDIA
Nie tak dávno našim poslan−
com hrozilo, že policajti prestanú
rešpektovať akési úplne nezmy−
selné a doslova umelo vykon−
štruované nariadenie policajné−
ho prezidenta, že treba rešpek−
tovať ich priestupkovú imunitu,

A ako je to u vás?
čianska pracovníčka je zarade−
ná v stálej štátnej službe. Dva
roky nie je dlhá doba, ale dom−
nievam sa, že už dostatočná na
to, aby sa dala posúdiť opodstat−
nenosť vzniku O SBS, čoho dô−
kazom sú dosiahnuté výsledky,
ktoré sú prezentované a prero−
kúvané v poradnom orgáne ria−
diteľa KR PZ.
Náplňou práce O SBS je li−
cenčná činnosť, výkon kontroly,
rozhodovacia činnosť, účasť na
skúškach uchádzačov o získa−
nie preukazu odbornej spôsobi−
losti, ale aj prevencia a metodic−
ká pomoc vo vzťahu k subjektom
bezpečnostných služieb, ktoré li−
cencuje a kontroluje. Ide o sub−
jekty špecifickej formy podnika−
nia (možno ich nazvať aj kon−
taktná verejnosť), t. j. fyzické
osoby a právnické osoby, ktoré
prevádzkujú bezpečnostnú služ−
bu a technickú službu. Teda sú
to podnikatelia, pre ktorých O
SBS je oddelením tzv. prvého

ktorá nemala žiadnu oporu v zá−
kone. Zástupcovia ľudu vtedy
veľmi rýchlo zabudli, ktorý z nich
je v opozícii a ktorý v koalícii, a
takmer do jedného svorne, ruka
v ruke zahlasovali za novelu
ústavného zákona, ktorý stano−
vuje, že ich imunita sa nevzťahu−
je na priestupky spáchané pod
vplyvom alkoholu. Prešibaní
poslanci si takto vlastne neexis−
tujúcu
imunitu
zlegalizovali
ústavným zákonom. A čo sa tý−
ka alkoholu, tak ako vždy v mi−
nulosti, keď schvaľovali nejaké
paragrafy týkajúce sa ich cte−
ných osôb, uvažovali naozaj veľ−
mi starostlivo a zodpovedne.
Hoci v tomto zákone o priestup−
kovej imunite sa jednoznačne
hovorí, že sa nevzťahuje na prí−
pady, keď si poslanec uhne, na
strane druhej je pravda i to, že
odmietnutie podrobiť sa dycho−
vej či krvnej skúške na alkohol je
iba obyčajný priestupok. No a na
priestupky sa imunita predsa
vzťahuje!
(Plus 7 dní; 28.04.2006; č.
18/2006)
KTO SA NÁM PÁČI
Čo sa vám páči na ministrovi
Danielovi Lipšicovi a čo zase
nie? Aj takéto postoje verejnosti
zisťoval
sociopsychologický
prieskum, ktorý si zaplatilo mi−
nisterstvo spravodlivosti. Opýta−
ným sa na Lipšicovi pozdával
napríklad vzhľad, vek či vystupo−
vanie. Naopak, medzi negatíva−
mi sa objavila namyslenosť, aro−
gancia, na druhej strane malá

Začuli sme…
„Boris Ažaltovič? Ten hovorca? To je veľký muž! V našej his−
tórii zrejme len on dokázal zjednotiť názor všetkých príslušníkov
Policajného zboru!“ začuli sme na chodbe počas prestávky od−
borného seminára MV SR…

kontaktu a majú možnosť priamo
zo svojho pohľadu posudzovať
výslednosť a úroveň kvality prá−
ce polície. Títo si všímajú nielen
materiálne vybavenie pracovi−
ska, jeho čistotu, ale predovšet−
kým profesionálnu úroveň pra−
covníkov, korektnosť v jednaní,
rýchlosť a kvalitu vybavenia ich
podaní, snahu im pomôcť a
usmerniť ich a v neposlednom

ného kolektívu, resp. oddelenia
sa riadim týmito základnými zá−
sadami: vedúci má viesť – nie
riadiť, inšpirovať – nie domino−
vať, vytvoriť si rešpekt – nie stra−
šiť, vybudovať si podporu – nie
opozíciu.
Na jednej strane riadim, ale
na druhej strane som riadená.
Vedúci a pracovníci O SBS sú v
ustanovovacej pôsobnosti riadi−
teľa krajského riaditeľstva PZ.
Kvalitu riadenia zo strany svojho
nadriadeného vnímam pozitívne
a svoju spokojnosť som sformu−
lovala do siedmich bodov:

rade aj to, že výkon činnosti pra−
covníkov O SBS nie je upravený
stránkovými dňami a úradnými
hodinami. Z tohto pohľadu je O
SBS tiež mienkotvorným praco−
viskom, lebo v prvom kontakte
vytvára obraz o polícii.
Ako sa dá dosiahnuť dobrá
kvalita riadenia a výslednosť
práce?
Ja osobne vo vzťahu k svojim
podriadeným ako vedúci pracov−

1. viem, čo sa odo mňa oča−
káva,
2. každý deň robím to, čo
viem robiť najlepšie, využívam
svoje silné stránky,
3. často ma pochvália za môj
spôsob práce, všímajú si moju
iniciatívu,
4. mám možnosť profesionál−
ne aj osobnostne sa rozvíjať,

priebojnosť. Služby rovnakej fir−
my začalo ešte skôr využívať mi−
nisterstvo vnútra. To malo za se−
dem podobných prieskumov za−
platiť takmer sedem miliónov.
„Naše služby sa páčili ministrovi
vnútra, a preto chcel niečo také

aj minister spravodlivosti,“ vy−
svetľuje konateľ Taktu Rudolf
Hilšer. Ako dodal, v oboch prípa−
doch spoločnosť vyhrala verejnú
súťaž na dodávku prieskumov.
Počas ministrovania Vladimíra
Palka Takt nestihol urobiť všetky

5. s kolegami mám priateľské
vzťahy,
6. v prípade úspechov kraj−
ského riaditeľstva PZ mám pocit,
že sa so mnou ráta a som uži−
točná,
7. môžem vyjadriť svoj názor.
Skúste sa tiež zamyslieť nad
otázkou kvality riadenia a urobte
si vlastný monitoring, ako je to u
vás na pracovisku. Verím, že je−
ho výsledky budú znieť podobne
ako v uvedených siedmich bo−
doch. Potom ste dobrý šéf a
podriadení by mali pod Vašou
taktovkou prekypovať dobrou
náladou a tvorivými nápadmi, čo
sa prejaví podľa mojich skúse−
ností aj v samotnej výslednosti
práce. Ja takého nadriadeného
už mám.
Tímu podpory kvality želám
veľa úspechov pri realizovaní
náročného projektu, akým „Pro−
jekt zavádzania riadenia kvality
v podmienkach Policajného zbo−
ru“ bezpochyby je.
plk. JUDr. Mária Marinicová
vedúca O SBS KR PZ Prešov
prieskumy. „Spolupráca s obo−
ma rezortmi je ukončená. Odvte−
dy, čo odišli z ministerstiev páni
Palko a Lipšic, už nebolo ani ň,“
potvrdil Hilšer. Pre Palka urobili
päť prieskumov, pre Lipšica dva.
(Hosp. noviny, 26.04.2006)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAČNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2006
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je možné vyhovieť individuálnym objednávkam. Žia−
dame vás, aby ste objednávky na mesačník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných or−
ganizácií OZP na vašich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ročné predplatné 36 Sk.

Počet výtlačkov……………….

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

Adresa: ……………………………………………………….. ……………………………………………

Dňa: ………………………

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

Poznámka: K objednávke priložte fotokópiu dokladu o úhrade.
Predplatné uhraďte v UniBanke, Bratislava, č. účtu 895/1200.
Pri objednávaní mesačníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vašom záujme vhodné dodržať
niekoľko jednoduchých zásad:
 objednávku vypisujte čitateľne, rovnako aj oznámenie o zmenách
 k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveďte čís−
lo svojej ZO)
 uveďte presnú adresu kam máme časopis zasielať a prípadne aj osobu, ktorá bude časopis prebe−
rať,
 akékoľvek zmeny – či už adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo počtu objednaných výtlačkov
časopisu nám včas oznámte.
 najlepšie je, ak môžete uviesť aj kontakt (tel. číslo, e–mail) na zodpovednú osobu, u ktorej je možné
v prípade nejasností údaje overiť.
 včas nám pošlite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného,
Dodržanie týchto zásad zjednoduší a urýchli distribúciu časopisu, takže sa k vám dostane
rýchlejšie, bez zbytočného „blúdenia“ a v skutočne objednanom množstve.
Bližšie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova č. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952  fax: 09610/59 096  e−mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (označiť
„redakcia“)
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