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Ete pribudnú nové autá, aj vyetrovatelia dostanú pridané...

Policajtov je dostatok, tvrdí minister
Minister Pado uviedol, e
kým vlani nedostal rezort do výkonu jediné vozidlo, v tomto roku
príde ete do konca júna ïalích
220 fabií a do augusta ete sto
vozidiel strednej triedy. Keï to
tak zoberieme, v priebehu pol
Snímka Peter Nevolný

Malé Leváre (on)  Na deò presne tyri mesiace po svojom nástupe do funkcie (8. mája) sa minister vnútra SR Martin Pado stretol v Malých Levároch so zástupcami novinárskej obce a najmä s ve¾kým poètom vysokých policajných funkcionárov. Tradièný
Deò polície, spojený s oslavami 15. výroèia vzniku Policajného zboru, bol plný kvalitných ukáok policajnej práce a na tlaèovej besede minister krátko zbilancoval, èo má
rezort za sebou a èo ho èaká.

roka dostanú policajti vye 500
áut z tých necelých tritisíc, ktoré
máme. Ak treba obnovi 700 a
750 áut, keby to takto ilo ïalej,
v dvoch a troch rokoch by sa
podarilo dosta automobilovú
techniku na výbornú úroveò,
poznamenal. Detailnejie sa venoval aj odmeòovaniu. Oznámil,
e od 1. júla dostanú vyetrovatelia i ¾udia z ïalích zloiek vyí osobitný príplatok v priemere
o dvetisíc korún. Týka sa to 2
700 policajtov. Pri príleitosti 15.
výroèia vzniku PZ minister mimoriadne povýil vye sto poli(Pokraèovanie na strane 2)

Deò D.

Kynológovia v Malých Levároch si ministra uctili, rozdával vak aj on...

kandál! V èom vetkom ete lieta Boris Aaltoviè?

Médiami a v uplynulých
dòoch preletela struèná informácia o sociologických
prieskumoch
verejnej
mienky vo vzahu k MV SR,
ktoré objednalo ete predchádzajúce mediálne vedenie rezortu vnútra na èele s
Monikou Kuhajdovou  a
ktoré sa stratili.

Mrzuté, no niè svetoborné,
povedal by nezainteresovaný.
Vec je vak pod¾a naich zistení
ove¾a vánejia, ako sa na prvý
poh¾ad zdá.
Na zvlátne pozadie celej
kauzy redakciu POLÍCIA ako prvý u pred mesiacom upozornil
pracovník Prezídia PPZ Peter
Bilský. Zaèiatkom januára tohto
roku, keï sa prvýkrát v tlaèi objavila informácia, e MV SR pripravilo projekt viacerých prieskumov verejnej mienky, som sa
obrátil na pani Kuhajdovú z komunikaèného odboru MV SR s
prosbou o informáciu o týchto

prieskumoch, informoval. Ako
pracovníka oddelenia kvality
kancelárie prezidenta Prezídia
PZ a zodpovedného rieite¾a rezortnej úlohy Vývoj dôveryhod-

kaènom odbore spýtal na ich výsledky. Odpoveï ma doslova
okovala: Ani oni ich vraj nikdy
nevideli, pretoe si ich zobral
Boris A.! To sa ako chápe. Aj

tenia sú ve¾mi zaujímavé. Ministerstvo vnútra naozaj u 4. 12.
2003 uzatvorilo rámcovú zmluvu
s èeskou firmou TAKT z Frentátu pod Radhoom. Údajne

Kauza stratených prieskumov
nosti Policajného zboru a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvòujú,
ma z odborného h¾adiska zaujímali. Odpoveï? iadna! V májovom èísle POLÍCIE som si preèítal èas èlánku z Hospodárskych
novín, pod¾a
ktorého
MV
SR u èeskej
agentúry Takt
objednalo sedem prieskumov verejnej
mienky,
za
B. Aaltoviè
ktoré malo zaplati takmer sedem miliónov Sk.
Ba dokonca, e za ministra Vladimíra Palka u pä prieskumov
aj urobili! A tak mi opä nedalo,
telefonicky som sa na komuni-

ja pracujem s takýmito výsledkami, a je nielen mojou pracovnou
povinnosou, ale aj profesionálnou cou, aby sa èo najskôr dostali k potenciálnym uívate¾om
a mohol sa s nimi zoznámi iroký okruh záujemcov, uzatvára
Bilský. Z kadého prieskumu je
spracovaná signálna a priebená správa, zasielajú sa príslunému policajnému manamentu, sú zverejnené ne webovskej
stránke Prezídia PZ, aby s nimi
mohli zoznámi nielen vetci prísluníci Policajného zboru, ale aj
iroká obèianska verejnos, publikujú sa ich výsledky.
Zaujímavé zistenia
Postreh pána Bilského sme si
nenechali pre seba a ïalie zis-

na základe riadneho výberového
konania, ktoré zabezpeèoval
Vladimír Belohlávek a podpisoval vtedají éfekonóm rezortu,
generálny riadite¾ Martin Cebo.
Styk s dodávate¾om mal na starosti Boris Aaltoviè. Pod¾a tejto
rámcovej zmluvy sa firma TAKT
(vznikla iba pol roka predtým!)
zaviazala vypracova pre rezort
vnútra sedem prieskumov na
vzorke najmenej 1 200 respondentov  dovedna za 6, 86 milióna Sk aj s DPH.
Na túto zmluvu boli naviazané
dodatky èíslo 1 a 5, ktoré detailizovali objednávku. Za kadý z
týchto prieskumov ministerstvo
reálne zaplatilo 980-tisíc Sk,
(Pokraèovanie na strane 3)

V sobotu 17. júna 2006
rozhodnú volièi o tom, ktoré
politické strany vstúpia do
parlamentu a svojimi hlasmi
vytvoria priestor pre vyjednávanie nových parlamentných
strán o zloení budúcej vlády, o rozdelení rezortov a o
spoloènom programovom vyhlásení vlády. S ním vláda
predstúpi pred poslancov a
následne zaène skvalitòova,
prípadne komplikova ivot
obèanov. Vo¾by sa dotýkajú
nás vetkých a pri rozhodovaní sa je potrebné vychádza z programov jednotlivých kandidujúcich strán i z
poznania charakteristík kandidátov.
Volebné programy v oblasti vnútra a bezpeènosti boli predmetom komentára v
predchádzajúcom èísle POLÍCIE, osoby kandidátov sú
uvedené v kandidátkach
strán a vy sami sa rozhodnite, kto predstavuje perspektívu pre Policajný zbor, pre
vás, pre vae pracovné a sociálne istoty!
V koneènom dôsledku toto rozhodnutie ovplyvní tvorbu podmienok pre spokojný
ivot vaich rodín.
Vetko èo poadujete od
zamestnávate¾a, od odborov,
majte na pamäti pri vo¾bách.
Základom pre aktívne ovplyvnenie diania vo vo¾bách je
úèas kadého jedného z
vás. Ak o svojich názoroch
presvedèíte aj èlenov svojich
rodín, bude to len v prospech
vetkých. Vyuite túto monos, pretoe domáha sa
vlastných práv cestou protestných zhromadení je cesta dlhia a nároènejia na
èas i na odvahu.
Miroslav Litva
predseda OZP v SR
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Policajtov je dostatok, tvrdí minister
(Pokraèovanie zo strany 1)

Odborárska pamä
Kde bolo tam bolo, kedysi
dávno, ale u nás, zatelefonoval Ivan Miklo svojmu mladiemu konkolákovi ¼udovítovi Kaníkovi a týmto telefonátom z neho iba pár mesiacov
po skonèení vysokej koly
urobil éfa malej privatizácie.
Kaník sa zlý zákon o malej
privatizácii nauèil v autobuse
cestou z Banskej tiavnice
do Bratislavy. Minister obchodu Chren médiám vysvetlil,
e táto vláda zaèína reformu
socialistickej ekonomiky malou privatizáciou, pretoe z
malého sa lepie zaèína. Po
malej potrebe vak vdy príde ve¾ká. A tak sa ¼udovít
Kaník stal napokon éfom
Fondu národného majetku.
Nepreiel dlhý èas a pre spory, kto z tejto garnitúry ukradne Naftu Gbely, mu Dzurinda
dal nô na krk: keï sa nevzdá funkcie, bude ma
problém so zákonom!
Kto neverí, nech si preèíta
dobovú tlaè. Kaník dôstojne
odkráèal, mal pokoj so zákonom a vrhol sa na reality. Prili vak ïalie vo¾by. Staèilo
ponúknu a Kaníkova rodná
strana sa stala predmetom
malej transakcie. Za pár miliónikov korún ju od tohto obchodníka s realitami kúpil ten
istý Mikulá Dzurinda.
Vïaka tomu sa ¼udovít
Kaník, èlovek s hlbokým sociálnym cítením, stal ministrom práce a sociálnych vecí.
Vedno s Mikloom a s bohorovnou podporou iných kresanov i demokratov vyhnali
tripartitu za dvere, ve¾kým
meèom urobili poriadok v Zákonníku práce, telesne postihnutým odporuèili zbiera
druhotné suroviny, dvestotisíc nezamestnaných poslali
zarába do zahranièia a dávky skresali tak, aby sa nikomu neoplatilo chodi na úrad
práce. Robi sa predsa oplatí!
Vïaka tomu ministerstvom vykazovaná nezamestnanos prudko klesla.
Kaník radostne naèúval, ako
nám zahranièie (a po Chile)
tlieska. Pri takej priemernej
mzde predsa Slovákom nemôe by zle!
Prichádzali vak ïalie
vo¾by. Kaníkov ostrý tón vyiel z módy, mladý mu mal
zasa problém s nejakými
tátnymi peniazmi vo vlastnom vrecku, a tak ho z rozhodnutia toho istého Dzurindu nahradila vdova po humoristovi, ktorý mu tyri roky
predtým robil volebnú kampaò. Problémom ostáva, e
a tak ve¾a sa nezmenilo. ¼udia Kaníkovho rangu stále
nechcú poèu, èo hovoria
bení ¾udia. Odborári síce poèúvajú, ale vraj nesmú hovori, lebo sú apolitickí.
Èo je vak na tom politické, e majú pamä?
Peter Ondera

cajtov, takmer dvesto dostalo
peòané odmeny a 275 prísluníkov vyznamenal medailou alebo odznakom.
Rieili sme aj otázku funkènosti, uviedol Pado, od 1. júna
pribudli tri nové policajné okresy. Sám vak pripustil, e takéto opatrenia by u nemali by
prijímané. Aj pod¾a policajného
prezidenta Antona Kulicha utváranie nových truktúr len zvyuje

spravodlivosti sme sa vak zhodli na tom, e v organizaènej truktúre OÈTK bude potrebné pristúpi po vo¾bách k razantnejím
úpravám, keïe v súèasnosti
existujú ve¾ké disproporcie medzi
administratívnym
územným
usporiadaním a kompetenciami
jednotlivých zloiek v daných
územiach, podèiarkol Pado.
Stretnutia sa zúèastnili aj nieko¾kí zástupcovia miestnej samosprávy. Starosta neïalekých

dom rohu, to by bolo to najhorie. Máme dnes 21  tisíc prísluníkov, èo na ve¾kos krajiny
povaujeme za dostatoèné, treba sa vak zamyslie nad tým,
kde sú, èo robia, ako organizova ich prácu! Minister si ve¾a
s¾ubuje od Schengenu, ktorý by
mal uvo¾ni ruky 1 700 prísluníkom hraniènej polície v prospech
poriadkovej a dopravnej polície.
Za rozhodujúci prvok vak
minister Pado povauje odmeòovanie policajtov, ich sociálne
zabezpeèenie a náleité spoloèenské postavenie, èo by malo v
rozhodujúcej miere zvýi ich
motiváciu. V tejto súvislosti sa

zmienil aj o stretnutí s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom a oznámil, e prípad policajta, ktorého dal minister Palko
potresta za dranie transparenNemôeme a nechceme
budova policajný tát, policajti nebudú stá na kadom
rohu, to by bolo to najhorie.
(M. Pado)
tu na protestnom mítingu, bude
do 1. júla vyrieený. Dal som
pokyn na zahladenie, potvrdil
redakcii POLÍCIE. V tomto prípade vak u beí súdny spor pod
právnou ochranou OZP

Pán Trnka má èas?

Snímka on

eby rozlúèková fotografia? Z¾ava minister Martin Pado, prezident PZ Anton Kulich a 1. viceprezident Jaroslav Spiiak
poèet riadiacich pracovníkov, ale
nie policajtov v teréne. Svoje rozhodnutie zriadi tri policajné okresy tesne pred vo¾bami tak prakticky zhodnotili ako ústupok
miestnym tlakom. S generálnym prokurátorom i ministerkou

Gajár Peter Tydlitát vyjadril názor, e policajných hliadok je v
regióne ve¾mi málo a nestaèia
sa venova malej kriminalite. Minister namietal: Nemôeme a
nechceme budova policajný
tát, policajti nebudú stá na ka-

Schengen ako jazykový Babylon
Praha (on)  V posledný
májový deò sa v rámci
praského zasadania EuroCOP u konala medzinárodná konferencia o policajnej spolupráci v rozírenej Európskej Únii.
Zúèastnil sa na nej aj predseda OZP v SR Miroslav Litva.
Konferencia sa konala v troch
blokoch, zameraných na spoluprácu hosovskej krajiny, teda
Èeskej republiky s Nemeckom,
druhý blok hovoril o globálnych
problémoch realizácie Schengenského dohovoru v podmienkach rozírenej EÚ a tretí sa venoval vzahom zamestnancov a
zamestnávate¾ov v podmienkach Èeskej republiky.
Pod¾a slov Miroslava Litvu
problémy nových krajín s plnením podmienok Schengenu sú v
podstate rovnaké, najväèie akosti majú policajti s jazykovou
pripravenosou, kompatibilitou
informaèných systémov a spojovacích prostriedkov.
Prezident EuroCOPu Heinz
Kiefer sa na konferencii podrobne venoval situácii v nových
èlenských krajinách. Pozastavil
sa aj nad tým, e Európska komisia má problém
vydokumentova, na èo
konkrétne ili
obrovské
prostriedky (okolo
890 miliónov eur), urèené na dobudovanie vonkajej hranice EÚ
a zamý¾al sa nad efektívnosou
ich vynaloenia. Konferencia

jasne ukázala, e téma Shengenu sa aj nás bytostne dotýka
nielen vo vzahu k budovaniu
vonkajej hranice s Ukrajinou,
ale zasiahne prácu vetkých prísluníkov hraniènej a cudzineckej polície, keïe zánikom vnútorných hraníc sa ich systém
práce zásadne zmení. Otvorenie
vnútorných hraníc bude ma
vány dosah aj na prácu celej
slovenskej polície vzh¾adom na
¾ahie prenikanie kriminality do
vnútorného priestoru EÚ, povedal Litva. To bol aj dôvod, preèo
túto konferenciu organizoval EuroCOP.
Slovenská republika má u tri
predvstupové kontroly za sebou,
v októbri nás èaká tvrtá a v budúcom roku ïalie dve. Stále
nie je jasné, èi do Schengenu
vstúpia naraz vetky novoprijaté
krajiny, alebo len tie, ktoré splnia
vetky predvstupové podmienky.

Ete v marcovom èísle POLÍCIE sme vás informovali o podaní predsedu OZP SR Miroslava Litvu na Generálnu prokuratúru
SR, ktorým upozoròoval na moné závané
poruenie zákona è. 73/1998 pri jeho odvolaní z funkcie riadite¾a prezidiálneho odboru
VTR. Litva iadal prokuratúru o preskúmanie
postupu, ktorý  pod¾a jeho názoru  môe
zaklada aj prípadnú trestnoprávnu zodpovednos tých, èo jeho odvolanie realizovali. Ilo
teda o podnet na neznámeho páchate¾a. Po- D. Trnka
danie je zo 4. novembra 2005. A zaèal sa papierový kolotoè, ba
priam boj vo vnútri GP. Najkurióznejie bolo, keï sa istý vysoký
hodnostár GP v jednom z listov Miroslava Litvu opýtal, èi jeho podanie smeruje k osobám podliehajúcim vojenskej jurisdikcii alebo
èi jeho podnet smeruje voèi osobe bývalého Ministra vnútra Vladimíra Palka. Nu, o tom má rozhodnú ten, kto dáva oznámenie
na neznámeho páchate¾a?
Fraka v réii generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vak
ete nekonèí. V uplynulých mesiacoch si podnet medzi sebou
prehadzovali viaceré súèasti tej istej generálnej prokuratúry. Nu
a 29. mája 2006, teda sedem mesiacov od podania prokurátor
GP SR JUDr. Vladimír Tamakoviè predsedu Litvu slávnostne informoval, e jeho oznámenie odstupuje Úradu peciálnej prokuratúry SR. Naozaj úctyhodný výsledok usilovnej práce strácov
zákonnosti! Laika by to nazval hrubé poruovanie zákonom stanovených lehôt. Ale ako to nazve sám Trnka?
(on)

Poïakovanie za deò detí
MDD bol vdy sviatkom vetkých detí. Na tento deò budú dlho spomína aj deti zo Z s M
v Dlhom nad Cirochou. Aj napriek zubatému slnieèku bolo
pre deti pripravených mnostvo
aktivít. Na kolskom dvore najprv kreslili svojho najlepieho
kamaráta, potom nám starostlivý otecko opiekol pekáèiky, nasledovala diskotéka a na záver
to najhlavnejie Do naej materskej koly priiel naozajstný
REX. Nie jeden, ale naraz a
traja. A to u ako? V sprievode
policajtov z HO PZ Zboj nám
psíci predviedli, èo vetko spoloène dokáu. Psíkovia svojich

pánov poèúvali na slovo. Sadni,
¾ahni, k nohe, h¾adaj a mnostvo ïalích povelov zvládli Rexovia hravo. ,Ma takých psíkov
v materskej kole, pomysleli si
deti. Vieme vak, e to nejde.
Tak sme sa aspoò spoloène odfotografovali. Ete raz vám, milí
policajti, ïakujeme za nezabudnute¾né záitky. Niektorým deom urèite blysla hlavou mylienka: Keï budem ve¾ký, aj ja
budem policajtom a budem ma
takého REXA!
O rok sa na vás teíme znova!
V.Polaèková za uèite¾ky Z
s M Dlhé nad Cirochou

Medzinárodné detské letné tábory

l Presný termín a vekovú
truktúru detí nám èeská strana
ete neupresnila, má tak urobi
vo ve¾mi krátkej dobe
l Deti policajtov, ktorí zahynuli pri výkone sluby, budú
ma úèas v medzinárodnom
LDT zdarma
Prihláky do medzinárod-

ného DLT, ktorý sa uskutoèní v
Po¾skej republike, je potrebné
zasiela priamo na
OSZZ
SPSÈ MV SR, Pribinova 2, 812
72 Bratislava najneskôr do 23.
júna 2006 a prihláky do medzinárodného DLT v ÈR je potrebné zasla na rovnakú adresu
najneskôr do 14. júla 2006. Prihláky do Po¾ska z dôvodu

urýchlenia je moné zasla aj
faxom na èíslo: 09610 59013.
Záujemcovia o prípadné
bliie informácie môu zatelefonova na èísla 09610 56020,
0961056014, 09610 56015.
Zástupkyòa generálnej riadite¾ky
a riadite¾ka OSZZ SPSÈ MV SR
Mgr. Jana Molnárová
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Ako sa Ondro Moèko po druhýkrát narodil
Banská Bystrica  V ivote ¾udskom sú chvíle, keï vôbec
nie je èas rozmý¾a, ale neskôr o nich musí rozmý¾a
celé hodiny, dni, týdne V takejto polohe je dnes 43 
roèný nadporuèík Ondrej Moèko z Banskej Bystrice. Nedávno preil vlastnú smr, v pár sekundách sa doslova
druhýkrát narodil. A odvtedy musí na ten moment myslie
Ono posledné májové ráno
tohto policajta, slúiaceho u 23
rokov, èakala bená povinnos.
Dlhie sa vedno s kolegami usiloval predvola na výsluch istého
Róberta D.  menieho podnikate¾a, okolo ktorého sa zbiehali
èudné poznatky. V jeho podnikaní boli podozrivé momenty, navye budovu OR PZ zaèala navtevova pani Miroslava V., ktorá k nemu mala obchodne, mono i osobne blízko. Tvrdila, e sa
voèi nej dopustil násilia, podala

ta nieko¾ko dní nebolo. Aj v to ráno posledný májový deò Ondrej
Moèko vedno s kolegyòou vyetrovate¾kou, bývalou mestskou
policajtkou, márne zvonili
pri dverách jeho bytu na prvom poschodí. Bude o òom nieèo vedie Miroslava v byte na treom poschodí? Ondrej zazvonil a predstavil
sa. Dvere sa pootvorili. V prítmí
chodby som uvidel plaèúcu Mi-

¾ou, a zároveò si uvedomil, e je
zranený, krváca z boku a èelo
mu tie zalieva krv
Onedlho
vyla ivá aj zdravá aj jeho neozbrojená kolegyòa. Zakrátko
prila prvá hliadka, sanitka
Netuili, èo sa deje vo vnútri.
A neskôr sa dozvedeli, e Róbert sa vzápätí vrátil do bytu,
najmenej tyrmi smrte¾nými výstrelmi Miroslavu zavradil a odiiel z domu druhým vchodom

hol si èaka, e z nièoho niè zaène strie¾a dobre si urobil, zachránil si ivot sebe a mono aj
kolegyni!
Podobne hodnotia Moèkovo
konanie jeho nadriadení. Zástupkyòa riadite¾a OR PZ Gabriela Dvorská potvrdzuje  kontrola z prezídia tu bola vari u za
tri hodiny po èine, podrobne zisovali, èi sme nieèo nezanedbali
aj vo vzahu k oznamovate¾ke a
obsahu
jej podania. Pod¾a jej slov
vetci dospeli k rovnakému záveru  niet èo vyèíta. Ten chlap
sa mi krátko po èine aj ospravedlnil, tvrdil, e konal v afekte, e
mal skrat  spomína Moèko,
otec dvoch dcér.
Dosia¾ súdne netrestanému
Róbertovi B. pri obvinení z vrady a pokusu vrady policajta ide
naozaj o ve¾a, ve¾a rokov za
mreami. Samozrejme, vyetro-

Odmenou je ivot

trestné oznámenie. Keïe predtým sama bola konate¾kou v Róbertovej firme a stále boli v pracovnom i osobnom kontakte, na
oznámenie mohla ma viacero
motívov. Keï si napríklad niekto
spomenie na znásilnenie po piatich rokoch Róbert i Miroslava
pritom bývali v tom istom vchode
èiniaka na Tulskej ulici. On na
prvom poschodí, ïalí byt mu
vak patril na treom poschodí, a
práve tam sa Miroslava najèastejie zdriavala
ok!
Skrátka, policajti potrebovali
èo najrýchlejie mu doruèi predvolanie a vypoèu ho, ale Róber-

roslavu, vzápätí vyiel spoza rohu on, snaila sa ho odtlaèi spä
do chodby, zrazu som len zazrel
pohyb jeho ruky, pito¾ som
prakticky nevidel, ale ozvala sa
rana, spomína Ondrej.
Ten chlap na neho vystrelil! V
bezprostrednej vzdialenosti nemal ancu rýchlo reagova, hoci
svoj Glock nosil vdy. Bleskovo
sa otoèil, zakrièal na kolegyòu,
aby ju varoval, ete vnímal, e
kolegyòa beí hore schodmi, on
utekal dole. V behu vytiahol pito¾, poèul, e chlap uháòa za
ním, ozval sa ïalí výstrel Vybehol z vchodu, skryl sa za najbliie auto s pripravenou pito-

ete skôr, ne policajti staèili
blok obk¾úèi. Presne pol hodiny
po èine sa sám prihlásil policajtom na okresnom riadite¾stve
Zlá muka?
Nieko¾ko dní neskôr Okresné
riadite¾stvo PZ v Banskej Bystrici ete stále ilo touto nezvyèajnou, ve¾mi smutnou udalosou.
Veï na mieste ostala màtva matka dvoch detí. Smúti viac nad
tým, alebo sa tei, e dvaja kolegovia vyviazli iví a Ondrej
Moèko sa doslova druhýkrát narodil? Jeho poranenia  èistý
priestrel boku a ¾ahký obuch
na èele  nie sú váne, o dva
týdne by mal by úplne fit. Za
svoj ivot vïaèí tomu, e ho páchate¾ prvou ranou z devämilimetrovej pitole (zhodou okolností tie Glock) zle trafil  a potom vlastnej rýchlej reakcii. Samozrejme, e som rád, lebo ijem. Za 23 rokov sluby sa mi také nieèo nestalo. Ale nesmierne
ma mrzí, e sme tej ene nedokázali pomôc. No v danej situácii
Koho by napadlo, e sa
hneï rozhodne ju zabi? Prvú
noc som kvôli tomu ani nespal,
aj som si poplakal, rozmý¾al
som, èi sa dalo nieèo urobi inak,
èi som mohol inak reagova, pomôc jej 
Dlhoroèný dudista, dodnes
tíhly, oèividne vyportovaný
mu si tieto otázky kladie znova
a znova. Kolegovia z PPÚ, peciálne cvièení na podobné situácie, ho uteujú  ani nikto z nás
by nemohol urobi niè iné, vestu
si nemal, bolo prítmie a bola medzi vami bezbranná ena, nemo-

(Pokraèovanie zo strany 1)

vzorke obèanov SR zrealizoval
tyri prieskumy verejnej mienky
k výskumnej úlohe o dôveryhodnosti Policajného zboru. Ich cena je uvedená v závereènej

jetok MV SR v cene (zrejme nie
hodnote!) takmer pä miliónov
korún a Jonisov úrad kontroly
na priamy pokyn ministra Pada z
8. júna 2006 zaèal okamite ko-

politik, èo u ¾udí zaberá a èo
zasa nie, èo má robi, aby sa ¾uïom páèil. Èie proti prieskumom by sme nemali námietky,
keby si ich zaplatila centrála

správe tejto úlohy, zverejnenej
aj na rezortnej webovskej stránke. Vetky tyri stáli necelú estinu ceny týchto záhadných prieskumov s (doposia¾) neexistujúcimi výsledkami.
Kde sú?
Hovorkyòa nového ministra
Silvia Miháliková pre POLÍCIU s
po¾utovaním kontatovala, e
tieto prieskumy zmizli, na komunikaènom odbore MV SR ani inde na pôde ministerstva sa nenachádzajú. V telefonickom rozhovore nám vak nedávna riadite¾ka odboru Monika Kuhajdová
tvrdila, e ich nemá a hovorca
Boris Aaltoviè pod¾a slov Silvie
Mihálikovej na poiadanie poslal
zatia¾ iba závereènú prezentáciu, na ïalie výzvy nereagoval!
Aaltoviè si teda odniesol ma-

na. Pod¾a naich informácií kontrolóri nali protokol evidovaných písomností komunikaèného odboru v katastrofálnom stave
Èo je vak ete zaujímavejie, to je zameranie jednotlivých
prieskumov, ktoré sa dá zisti zo
zachovaných objednávok. Zatia¾
èo asi polovicu otázok z jednotlivých prieskumov mono hodnoti ako veobecné, skutoène zamerané na prieskum verejnej
mienky obyvate¾ov vo vzahu k
polícii i k ïalím zlokám rezortu
vnútra, druhá pribliná polovica
smeruje priamo k osobe Vladimíra Palka a má jednoznaène
politický charakter. Inak povedané  prieskum mal da ministrovi
Palkovi odpoveï na otázky, ako
má pôsobi na verejnos saby

KDH pre svoje stranícke potreby. Keïe ich zaplatilo ministerstvo, prísluné orgány by z toho
mali vyvodi dôsledky.

Na mieste èinu s odstupom pár dní
cesta k ivotu.

vetko podpisoval vtedají generálny riadite¾ kancelárie ministra
Vladimír Pèolinský a u spomenutý ininier Cebo. (Obaja u v
rezorte nepracujú.) Prieskumy
dodávala èeská firma postupne v
rokoch 2004 a 2005, piaty ete v
novembri 2005. Súhrnnú prezentáciu predloil konate¾ Eduard
Hiler úplne na koniec roka 2005.
Objednávku na ïalie dva prieskumy u nové vedenie rezortu
nepodpísalo.
Mastná cena!
Celý rad firiem a intitúcií, zaoberajúcich sa sociologickými
prieskumami, spochybnilo premrtenú cenu prieskumov vo
vzahu k ich vypovedacej hodnote a Peter Bilský z PPZ kontatuje: MV SR má od roku 2001
uzatvorenú dohodu so tatistickým úradom SR o realizácii výskumov verejnej mienky k problematike dôveryhodnosti Policajného zboru. Na jej základe Ústav pre výskum verejnej mienky
pri Ú SR na reprezentatívnej

Tadia¾to viedla Ondrova

vanie ete prebieha a ako to celé skonèí na súde v takýchto
prípadoch nikto nemôe by prorokom!
Rôzne názory
Po vojne je kadý generál,
vraví sa. Aj my sme poèuli viacero verzií, kto, èo a ako mal v danej situácii robi inak. A prípad
znovu otvoril aj veèné diskusie o
tom, preèo vlastne policajti robia
potárov Zatia¾ to tak, ia¾, je.
A predstava, e by pri dverách
kadého bytu zvonili kukláèi v

Kauza stratených prieskumov

P. Gossányi

Z dostupných informácií je
navye zrejmé, e výsledky prieskumov nemohli pána ministra
Palka uspokoji. V zachovanej
prezentácii z decembra 2005 toti èeské autorky jednoznaène
kontatujú: Asociaène nedo-

Stopa po gu¾ke, ktorá mala
zabi policajta. Rovnako vak
mohla ete trafi niekoho v byte
oproti, chýbalo pár centimetrov
nepriestrelných vestách a s nabitými brokovnicami, je dos absurdná. Isté je len jedno: keby
bol Moèko màtvy, vystroja mu
parádny tátny pohreb, priiel by
mono aj minister, povýil by ho
in memoriam A keï ije, èo s
ním? tatisticky je toti Ondrov
prípad úplná tuctovka. Párdòová péenka? Èo to je? Veï pod¾a údajov informaèných systémov sme v roku 2004 zaregistrovali 282 násilných útokov na policajtov, o rok neskôr 339 a v
tomto roku ich u za pä mesiacov bolo 175. Èie: tuctovka,
vlastne kadý deò niekto napadne policajta. Za pár dní péenky
dostane Moèko len pár korún, i
keby náhradu za pracovný
úraz hneï aj zdvojnásobili.
Osem rokov je na tej istej hodnosti nadporuèíka, konèí si vysokú kolu, tarifnú triedu má takú,
akú mávajú nadporuèíci kriminálky na okresných riadite¾stvách Stojí to za to  riskova
ivot kvôli banalite?
Moèko hovorí, e odmalièka
chcel by policajtom, chce ním
by ïalej a nikdy nerozmý¾al o
odchode, aj keï z jeho okolia
odchádzalo do civilu ve¾a skúsených ¾udí.
Celkom váne: najväèou odmenou tohto nadporuèíka je
vlastne len fakt, e preil. Veï
ivot je na nezaplatenie! Ale
otázka pre jeho nadriadených
ostáva!
Peter Ondera
Snímky autor
lo k prepojeniu pojmu Polícia
so iadnym z ïalích pojmov.
I preto (a vïaka negatívnemu
videniu polície obèanmi) by
komunikácia Vladimíra Palka
nemala by vedená cez vzah k
polícii. V asociáciách druhého
radu síce dolo k prepojeniu
medzi políciou a ministrom
vnútra, ale keïe sa tým ete
viac zdôrazòuje negatívne stanovisko voèi polícii i voèi ministrovi, a pretoe pojem minister vnútra je taktie sám
osebe vnímaný ve¾mi negatívne, vôbec nie je vhodné pouíva políciu ako prostriedok na
zlepenie imidu Vladimíra
Palka. (preklad z èetiny).
To¾ko záver odborníkov. Ako
vidie z aktuálnych bilbordov
KDH, Vladimír Palko sa rozhodol
odporúèania èeských (a slovenskými daòovými poplatníkmi ve¾mi draho zaplatených!) odborníkov nebra do úvahy. Správanie
sa Borisa Aaltovièa zjavne
iadne prieskumy nepotrebuje.
Peter Ondera
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Ostatné tyri roky oèami radových zamestnancov rezortu vnútra
tátna sluba poèas ostatného tvorroèného obdobia nesplnila nae oèakávania.
V skratke: vyie nároky na zamestnanca, slabé ohodnotenie.
V priebehu roka sa zúèastòujete
na koleniach, aby ste sa zdokonalili vo vaej práci, ovládali
techniky na odbúravanie stresu
a podobné veci.
tátna sluba je v zmysle zákona  plnenie úloh tátnej správy na princípoch profesionality,
efektivity, prunosti, nestrannos-

Duan Harvát
ti, etiky. tátnym zamestnancom
v stálej tátnej slube sa stávate
po vykonaní kvalifikaèných skúok, kedy ste preskúaní z uplatòovania Ústavy SR, ústavných
zákonov, zákona o tátnej slube, etického kódexu, zákonov
potrebných pre Vau prácu. Od
úèinnosti zákona nám bol urèený tarifný plat, ktorý mal by vyí keby ostali osobné príplatky,
adekvátny vzh¾adom na nároè-

nos práce. Takisto nám bol v
zákone s¾ubovaný 13. a 14. plat,
preplácanie PN.
Trvanie tohto zákona bolo

vetkých, ktorí pracujú s klientom /stránkou/ niekedy v predåených stránkových hodinách v
odmeòovaní, èo je nenároková

Postavenie civilov
cca 1/2 roka. Zákon bol novelizovaný neviem ko¾kokrát, bohuia¾ stále v neprospech tátnych
zamestnancov. Zruený 13. a
14. plat, zruenie preplácanie
PN. Tarifný plat hneï po vzniku
tátnej sluby ostal nezmenený
s tým, e platová tarifa bola síce
vyia, ale kvôli nedostatku peòazí MV SR sa rozhodlo urèi tarifný plat tak, e sa zníilo u
vetkých tátnych zamestnancov osobné hodnotenie a to v
priemere a na menej ako jednu
tretinu  u niekoho bohuia¾ aj
bez osobného hodnotenia.
Valorizácia
 v tzv. verejnej slube 6 percent /nikto nehodnotí èi ten konkrétny pracovník vykonáva svoju
prácu zodpovedne, precízne,
aké zlepenia navrhuje k svojej
práci/, valorizácia vo verejnej
správe prebieha automaticky.
 v tátnej slube 4 percentá
plus sluobné hodnotenie, ktorým dokazujete svojim nadriadeným, e vaa práca je na profesionálnej úrovni, e ovládate zákony, prináate návrhy na zlepenie práce.
Odmeòovanie
Napriek nároènosti práce u

èiastka za prácu odvedenú na
profesionálnej úrovni, vèas, riadne a zodpovedne, alebo nad rámec pracovných povinností vo
verejnej a tátnej správe je markantný rozdiel. V tátnej slube
sa nájdu peniaze na odmenenie
svojich zamestnancov raz do roka v èiastke jednej tretiny platu a
vo verejnej trikrát roène v èiastkach, o ktorých tátni zamestnanci môu len sníva. Stálo by
za to urobi analýzu ude¾ovania
odmien v pomere krajské riadite¾stvo pre vetkých zamestnancov a bývalý hovorca MV SR.
Zaujímalo by ma, ktorá èiastka
by bola vyia. Urèite by sme videli, kde boli tie rezervy, ktoré
neprili na pracoviská zamestnancov v tátnej slube.
Pracovné podmienky: v súèasnosti nie na vetkých pracoviskách vyhovujúce èo sa týka
vybavenosti, zariadenia pracovísk.
Celá filozofia tátnej sluby
zanikla a je znevýhodnená. Nápory obèanov a ich profesionálne vybavenie pri vybavovaní dokladov v urèitých obdobiach, ako
vodièské preukazy, odhlasovanie motoriek, nové pasy a pod.

Len spoloène sme silní!
OZP v SR

neboli z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov adekvátne rieené.
Od novej vlády oèakávame

Tvoja anca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôu.

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým zdruením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú prísluníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o tátnej
slube a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a poiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepenie podmienok výkonu sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného zdruenia policajných odborových organizácií
l pri rieení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
tátnym a sluobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodriavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným intitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre irokú a slobodnú výmenu názorov na vetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP poíva výhody Podporného fondu

Dôstojná ivotná úroveò - nae právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov

nie je moná kontrola nad dodriavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je moné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o prunom pracovnom èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta èlenom odborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihláku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri poruení ich práv ochranu pred ikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade akej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne informácie o vetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l odborárske vzdelávanie
Ïalie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod naou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

väèí záujem o tátnych zamestnancov, o ich pracovné prostredie a platové podmienky vzh¾a-

nok je na úrovni vyích kolektívnych zmlúv a rozpoètu pre MV
SR. V niektorých oblastiach sa
dosiahli úspechy, a mali by sme
si uvedomi, e skrátený pracovný èas, dlhia dovolenka, vyie
percento preplácania PN, pouívanie prostriedkov zo sociálneho fondu sú výsledkom kolektívneho vyjednávania.
Odmeòovanie bolo rieené v
súlade so schválenou valorizáciou a fond odmien
bol, na základe
rozpoètových opatrení vykonávaných
väèinou v závere
roku, sluný. Ale
veobecná spokojnos s odmeòovaním nie je, ale to je
dané rozpoètom a
spravodlivosou v
odmeòovaní
na
úrovni jednotlivých
riadiacich pracovníkov.
Úroveò materiálneho zabezpeèenie je zhodná ako v celom rezorte a odvíja
sa od nedostatku finanèných
prostriedkov.
Od novej vlády vetci oèakávame, e sa podmienky na ivot
strednej vrstvy, ku ktorej by policajti a zamestnanci mali patri,
zlepia a zákony budú prijímané
a novelizované na prospech èo
najirej skupiny obèanov a nie
len pre úzku pièku.
Duan Harvát,
èlen Predsedníctva OZP v SR
M. Kritofoviè



dom na to, e na úseku jednotného vydávania dokladov budú
zamestnanci povinní ovláda okrem doterajej agendy aj agendu vydávania pasov a vodièských preukazov /vrátane zákonov a správneho konania na pasovom oddelení za nezmenený
plat/
Verejný záujem?
Zamestnanci vo verejnom
záujme: podmienky boli o nieèo
lepie ako v tátnej slube. Vyjednávanie platových podmie-

P

Poh¾ad policajta OO PZ

osledné tyri roky budem posudzova z poh¾adu policajta OO
PZ. Je dobré, e sa vytvorilo skrátené vyetrovanie, avak
stále to nie je dotiahnuté do konca, hoci u preli skoro dva roky.
Trestné veci /samozrejme, nie vetky/ sa stále prijímajú ako aj vyetrujú na obvodných oddeleniach, pravdae, tu sú policajti len v 4.
triede /etríme peniaze/. tatistické hodnotenia sú potrebné, ale je
potrebné rozliova obvodné oddelenia I., II., III. typu. Tieto oddelenia sa dajú porovnáva, ale len medzi jednotlivými typmi. Mal by by
nejaký koeficient záae, èo vetko robí policajt. Zoh¾adòuje sa len
tatistika trestných èinov. Keï porovnáva, tak jednoznaène pod¾a
zaaenosti celkovej práce.
Platy radových policajtov na obvodných oddeleniach sú najslabie v celej polícii. Osobné príplatky sú v iných slubách niekde 5,
6 ale aj 10  tisícové, obvodné oddelenia to urèite nie sú. Keï z obvodných oddelení odchádzali starí policajti, tak ich osobné príplatky sa u na obvodné nevrátili. Teraz nám tvrdia, e keï niekto odíde, tak sa príplatky prerozdelia na to oddelenie, odkia¾ policajt odiiel. V súèasnosti sú vak na obvodných oddeleniach najmladí policajti, väèinou do 15 rokov, vetci starí odili. Toto ale nikoho nezaujíma okrem policajtov obvodných oddelení, ktorí sú vlastne základom polície. Odmeòovanie to isté, policajti na niích stupòoch
dostanú tisíc èi dvetisíc korún, nadriadení tri a viac tisíc. Preèo nedostanú priemer z týchto odmien? Za to, e je nadriadený, má predsa funkèné! Policajt robí poctivo celý rok a nikto si to nevimne, nedostane iadne osobné ani odmenu. Nebolo by vhodnejie tohto policajta motivova jednoducho tým: ak celý rok poctivo robil, tak mu
pridám aspoò osobné?
Oèakávam, e koneène nastane nejaká spravodlivos v polícii, èo
sa týka hodnotenia, zaaenosti a ïalích priorít, hoci som to u spomenul v prvej èasti. Kadý dokáe pochopi, e keï nie sú peniaze,
tak nie sú. Ako je vak potom moné, e niekto dostane vysokú odmenu, keï nie sú peniaze? To mu ich niekto dal z vlastného? Dúfam, e nové vedenie si tieto skutoènosti uvedomí. Kariérny postup
vôbec neexistuje a kadý sa väèinou vzdeláva pod¾a svojich
schopností a moností, len aby mu bolo uznané vzdelanie na potrebnú triedu. Toto je cie¾om polície? Môe by, ale nie kadý má peniaze na takéto vzdelávanie / aspoò na tie dôstojnícke koly by mala chodi väèina policajtov/.
Tieto postrehy som zozbieral poèas diskusií. Dúfam e som týmto èlánkom povedal to, èo sa väèina policajtov ete stále bojí vyslovi.
Marián Procházka,
predseda ZO OZP Ve¾ký Krtí:
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Radový policajt sa pýta ministerstva: ako je to s osobitnými príplatkami?
Váená redakcia, týmto vás
iadam o oslovenie kompetentných pracovníkov MV SR,
ak by boli ochotní vyjadri sa
k problematike priznávania
osobitných príplatkov a výkonu sluby.
Samotný osobitný príplatok je
charakterizovaný v ustanovení §
88 zák. è. 73/1998 Z.z. o tátnej
slube prísluníkov PZ. Citujem:
Policajtovi patrí osobitný príplatok vo výke 1000 a 15 000 Sk
mesaène. Osobitný príplatok urèuje minister v závislosti od charakteru vykonávanej sluobnej
èinnosti, miesta výkonu tátnej
sluby, miery ohrozenia jeho ivota a zdravia, iných závaných
rizík, alebo od výkonu èinností s
mimoriadnou psychickou záaou.
Som zaradený ako starí referent oddelenia správnej sluby
OPP OR PZ v 4. platovej triede s
priznaným osobitným príplatkom
vo výke 1 600.Sk. V popise
mojich pracovných èinností mám
uvedené èinnosti súvisiace s vykonávaním agendy súvisiacej s
vydávaním zbrojných preukazov
a preukazov zbraní, vydávanie
rozhodnutí v zmysle prísluných
zákonov na danom úseku a pl-

nenie ïalích úloh pod¾a pokynu
nadriadených.
1. Vzh¾adom k bezpeènostnej
situácii v sl. obvode OR PZ sú
plánované rôzne preventívno
bezpeènostné akcie, prièom
kadý mesiac som pravidelne
do takýchto akcií  sluieb velený R OPP. Ide o priamy výkon

útvar PZ, v tomto prípade OR
PZ o vyrovnanie uvedeného
rozdielu v osobitnom príplatku
za slubu ktorú vykonávam v
rovnakom prostredí, ako policajti, ktorí majú za túto èinnos
vyie osobitné príplatky.
Ïalej sa pýtam, èi musím
vykona slubu /zásahová

útvarov sa mi síce javí ako úèinný spôsob vykrytia nedostatku
policajtov v priamom výkone
sluby, no vo vzahu k prísluníkom zaradených na funkèných
útvaroch to vnímam ako ich vyuívanie, nako¾ko za rovnaký výkon sluby majú v tom èase niie osobitné príplatky a pri èer-

sluby v noènej dobe v podobe
zásahovej skupiny /kontrola
dôleitých objektov v noènej dobe a kontrola osádok motorových vozidiel za úèelom pátrania
po osobách a veciach./
Sporadicky som velený do
sluieb, ako prísluník poriadkovej polície na domové prehliadky, eskorty osôb do VTOS a
pod
Poèas vykonávania týchto
èinností podstupujem rovnaké riziko ohrozenia môjho ivota a
zdravia, ako ostatní policajti zaradení do uvedených sluieb,
ktorí sú zaradení napr. na OO
PZ, ktorým prináleí osobitný
príplatok vo výke 2.500.Sk.
Pýtam sa teda kompetentných, èi je monos poiada

skupina /, ktorú mi R OPP naplánuje v noènej dobe za èerpanie náhradného vo¾na, keï
mám pravidelnú pracovnú dobu 07. 00 h  15. 30 h a ktorá
priamo nesúvisí s popisom
pracovných èinností na úseku, kde som zaradený a jedná
sa o pravidelne plánované
sluby / min. 3 x v mesiaci /
Chápem snahu riadiacich
pracovníkov o zabezpeèenie
sluieb v pôsobnosti náho OR
PZ s èo najvyím úèinkom na
elimináciu páchania trestnej èinnosti a iného protiprávneho konania s oh¾adom na nedostatok
policajtov, avak vytvorenie takýchto plánovaných sluieb zo
zabezpeèením pre ich vykonanie pracovníkmi tzv. funkèných

paní náhradného vo¾na predsa
chýbajú na pracoviskách, kde
majú vykonáva èinnosti v zmysle popisu svojich pracovných náplní.
2. Pýtam sa kompetentných,
na základe èoho bola posudzovaná a urèená výka osobitného
príplatku pre prísluníkov PZ vykonávajúcich sluobné èinnosti
na oddeleniach správnych sluieb OR PZ  úsekoch zbraní a
streliva v sume 1 600 Sk a èi boli brané do úvahy napríklad tieto
skutoènosti:
Policajti zaradení na OSS OR
PZ  úsek zbraní a streliva sa
kadodenne stretávajú s osobami, ktoré majú pri sebe strelné
zbrane a strelivo, v rámci svojej
pracovnej náplne so zbraòami

Spravodlivos je relatívna

Stanovisko ministerstva vnútra
Na základe iadosti ppráp. Ivana
Berèíka o vyjadrenie sa k problematike priznávania osobitných príplatkov
a výkonu sluby Vám zasielam nasledovné stanovisko.
Pod¾a § 88 zákona è. 73/1998 Z. z. o
tátnej slube prísluníkov Policajného
zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe SR a
elezniènej polície v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon) policajtovi
patrí osobitný príplatok vo výke 1 000
Sk a 15 000 Sk mesaène. Konkrétnu
výku osobitného príplatku urèuje minister v závislosti od charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti, miesta výkonu
tátnej sluby, miery ohrozenia ivota a
zdravia policajta, iných závaných rizík
alebo od výkonu èinností s mimoriadnou
psychickou záaou. V ustanovenej výke osobitného príplatku sa pod¾a § 88
ods. 2 zákona zhodnocuje aj vykonávanie èinností, ktoré sú nevyhnutné na výkon tátnej sluby.
Spôsob urèenia konkrétnej výky
osobitného príplatku pod¾a § 88 zákona
je podrobne upravený v nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky è.
59/2003.
Pod¾a èl. 4 nariadenia policajtovi patrí
osobitný príplatok pod¾a charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti a miesta
výkonu tátnej sluby. Konkrétne zaradenie funkcií pod¾a charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti na úèely osobitného príplatku schva¾uje minister vnútra
SR v tabu¾kách zloenia a poètov útvaru.
Pod¾a èl. 5 nariadenia na úèely poskytovania osobitného príplatku ustanoveného v zákone rozpätím od 1 000 Sk
do 15 000 Sk sa zaraïujú útvary do I. a
V. skupiny a èinnosti pod¾a charakteru
vykonávanej sluobnej èinnosti alebo
pod¾a platovej triedy do 1. a 6. stupòa.
Podrobné zaradenie útvarov do skupín
je uvedené v èl. 5 ods. 2 nariadenia.
Pod¾a èl. 5 ods. 3 nariadenia sa jednotlivé funkcie v závislosti od miery ohrozenia ivota alebo zdravia, iných závaných rizík alebo mimoriadnej psychickej
záae zaraïujú do 1. a 6. stupòa osobitného príplatku pod¾a charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti. Za priamy

výkon sa povaujú sluobné èinnosti zaradené do 1. a 2. stupòa osobitného príplatku.
Konkrétna výka osobitného príplatku
pod¾a zaradenia útvarov do skupín a jednotlivých funkcií do stupòa osobitného
príplatku je ustanovená v èl. 5 ods. 4 nariadenia.
Z uvedeného vyplýva, e rozhodujúcimi kritériami pre urèenie výky
osobitného príplatku je opis sluobnej èinnosti policajta, na jeho základe
urèenie kódu charakteru vykonávanej
sluobnej èinnosti, zaradenie jednotlivých funkcií do prísluného stupòa
osobitného príplatku a zaradenie útvarov do skupín. Opis sluobnej èinnosti policajta je vyjadrením èinností,
v ktorých sú premietnuté úlohy, ktoré
má plni prísluný útvar pod¾a organizaèného poriadku.
Vzh¾adom na pecifický výkon sluobných èinností v Policajnom zbore sú
v èl. 6 nariadenia osobitne rieené niektoré vybrané skupiny prísluníkov PZ a
niektoré funkcie prísluníkov PZ, ktoré
majú okrem základného osobitného príplatku pod¾a èl. 5 nariadenia urèený ministrom vnútra SR zvýený osobitný príplatok v závislosti od charakteru vykonávanej sluobnej èinnosti.
Pri priznávaní výky osobitného príplatku sa vychádza z obvykle vykonávanej sluobnej èinnosti prísluníka PZ
pod¾a opisu sluobnej èinnosti a nie z
ojedinelých prípadov, kedy policajt, ak si
to vyaduje dôleitý záujem sluby vykonáva èinnosti obdobného charakteru
pod¾a pokynu prísluného nadriadeného
prísluníka PZ. Prísluný nadriadený by
mal uklada policajtovi úlohy, ktoré sú v
súlade s opisom sluobnej èinnosti policajta resp. v prípade potreby by mal vykona prísluné opatrenia na zosúladenie úloh, ktoré má plni útvar pod¾a organizaèného poriadku s úlohami, ktoré majú policajti v opise sluobných èinností.
JUDr. Dominik Okenica,
generálny riadite¾ sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR
(Krátené)

Dovetok:

Pre JUDr. Okenicu by som
ete rád pripomenul, e èo sa týka plánovania sluieb v záujme bezpeènostnej
situácie v pôsobnosti OR PZ, noèné
sluby v priamom výkone, ktoré mi boli
systematicky plánované, boli dopredu
uvádzané v mesaèných plánoch pre výkon zásahovej skupiny aj v kadom

manipulujú, ve¾akrát so zaistenými podomácky vyrobenými,
alebo upravenými strelnými
zbraòami, prièom sa vystavujú
minimálne takému ohrozeniu ivota a zdravia, ako policajti zaradení v priamom výkone sluby
napr. na OO PZ, ktorí za obdobné èinnosti majú osobitný príplatok vo výke 2.500.Sk. Asi mylne pretrváva predstava, e policajti zaradení na správnych slubách len sedia v kanceláriách a
k priamemu výkonu sluby sa
nedostanú. K ich náplni práce
okrem spracúvania agendy vydávania dokladov na úseku zákona o zbraniach a strelive vak
patrí aj vykonávanie kontrol zabezpeèenia objektov, v ktorých
sú uskladnené zbrane a strelivo,
kontroly pri organizovaní spoloèných podujatí po¾ovnými zdrueniami, kontroly pracovníkov
SBS, VO a v neposlednom rade
sú vyuívaní aj na zastreenie
rôznych bezpeènostných akcií.
Myslím si, e zodpovedanie
týchto otázok osloví aj ostatných
policajtov, ktorí vykonávajú obdobné sluobné èinnosti.
ppráp. Ivan Berèík,
OR PZ Brezno

mesiaci roku 2004, teda z môjho poh¾adu nejde o ojedinelé prípady, kedy treba
vykry nejakú akciu /predvedenie osôb,
domová prehliadka a pod./ Tu ilo o systematické plánovanie troch a a tyroch
takýchto noèných sluieb v mesiaci.
ppráp. Ivan Berèík

Vkladná knika pre èlenov odborov
V roku 2003, na zaèiatku spolupráce slovenských odborárov s ISTROBANKOU, obaja partneri verili, e to bude spolupráca dlhodobá a stabilná. Vzájomná
dôvera sa vyplatila a predpoklady sa naplnili. Slovenské odbory nali v ISTROBANKE stabilného finanèného partnera, ochotného poskytova im nielen zvýhodnené bankové sluby, ale aj podporu pri rôznych zaujímavých aktivitách odborových zväzov a základných organizácií.
Po úspenom zavedení kreditnej karty KOZ a zvýhodnených
bených úètov a termínovaných
vkladov pre odborové organizácie, sa zaèali ozýva z radov odborárov hlasy iadajúce sporiaci produkt pre radových èlenov odborov. ISTROBANKA pripravila Vkladnú kniku,
symbol pohodlného, bezpeèného a výhodného sporenia.
Hlavné motto produktu je pre malé vklady rovnaké výhody ako pre ve¾ké
vklady.
Výhody vkladnej kniky
Sporenie z podniku
Klient môe poiada o otvorenie vkladnej kniky priamo z podniku a nemusí pritom navtívi banku.
Vyí úrok
Úroèenie závisí od celkového objemu vkladov za celú základnú organizáciu, prièom kadý èlen má vlastnú vkladnú kniku.
Výber a navyovanie vkladu kedyko¾vek
tartovací darèek 300 Sk (pri splnení podmienky minimálneho vkladu vo
výke 20 000 Sk)
Súa o osobný automobil (pri splnení podmienky zaloenia vkladnej
kniky najneskôr do 30.6.2006)
Veríme, e vkladná knika prinesie èlenom odborov monos pohodlného a
bezpeèného sporenia a s tým spojené výhody. Tým sa upevní a rozíri nielen
klientská základòa ISTROBANKY, ale aj èlenská základòa slovenských odborov.
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Dôstojné oslavy Dòa polície a 15. výroèia vzniku Policajného zboru

Lepie vidie, ako len poèu

To by nebol plk. Ïuriin, (v rovnoate) keby nepriviedol ministra
aj do svojej chovnej stanice...

A

Mono priletí aj vrtu¾ník... a priletel!

Jazdecká polícia ukázala, e sa nièoho neboja ani prísluníci, ani
ich kone

reál výcvikovej kynologickej stanice v Malých Levároch sa 8. júna 2006 u tradiène stal mekkou policajných ukáok. Organizátori pod starostlivým doh¾adom riadite¾a odboru kynológie
a hipológie Prezídia PZ plk.
Vladimíra Ïuriina pripravili
úèastníkom Dòa polície, novinárom, miestnym detvákom i
hromade ïalích zvedavcov
mnostvo pekných záitkov  a
nechýbal ani chutný gu¾á.
Ukáky so záujmom sledovali
aj desiatky vysokých policajných funkcionárov, ktorí tak mali jedineènú príleitos naivo vidie, èo zo svojich kancelárií riadia
Pozvaní boli aj poslanci
gesèného brannobezpeènostného výboru NR SR, ale týdeò
pred vo¾bami zrejme mali iné
starosti, na mieste èinu sme
videli len Ladislava Polku s
vnúèikom
Za svoj výkon si zaslúia vysoké ocenenie vetci z prípravného tábu, hoci najviac bol na
oèiach Mgr. Peter Nevolný, kto-

Pekne stoj a nepohni sa!
rému sa po rokoch pôsobenia
na rezortnom mediálnom odbore splnila túba profesionálne
robi to, èo ho dlhé roky bavilo 
kynológiu. A tak jeho práca na
Dni polície mala znaky oboch
profesií: zatia¾ èo v jednej ruke
zvieral mikrofón a návtevní-

kom podával odborný výklad k
jednotlivým ukákam, druhou
fotografoval! Prináame nieko¾ko jeho záberov z pekného policajného sviatku
(er)
Snímky Peter Nevolný

Rovní pred zákonom
Pod¾a ústavy vetci obèania
by mali by rovní pred zákonom.
Mali by ma rovnaké práva, povinnosti, a v prípade poruenia
zákona by mali by rovnako postihnute¾ní.
Lene prijatím nového Trestného zákona è. 300/2005 to
zïaleka tak nie je. Týmto zákonom sa zníila trestná zodpovednos u páchate¾ov na 14 rokov. U trestného èinu sexuálneho zneuívania pod¾a § 201, ak
by mal by trestne zodpovedný
páchate¾ u po dovàení 14. roku
svojho veku, potom by pohlavný
styk s osobou starou ako 14 rokov nemal by trestný. Aby zákonodarca zamedzil pohlavným
stykom s osobami mladími ako
15 rokov, v tomto ustanovení
uzákonil, e tohto trestného èinu
sa dopustí ten, kto vykoná súlo
s osobou mladou ako 15 rokov.
Lene tým by dolo k tomu, e v
prípade pohlavného styku medzi
osobami vo veku medzi 14. a
15. rokom by museli by postihnutí obaja aktéri pohlavného styku. Aby k tomu nedolo, zákono-

darcovia v § 22 ods. 2 zakotvili,
e pre trestný èin sexuálneho
zneuívania nie je trestne zodpovedný, kto v èase spáchania
èinu nedovài 15 rokov svojho
veku a mylne sa domnievali, e
tento nedostatok je nadobro odstránený. Lene neuvedomili si,
e tým vytvorili ete vánejí nedostatok.
Ak osoba staria ako 14 rokov (teda u trestne zodpovedná) sa dopustí výtrníctva alebo
nebezpeèného vyhráania, èo
sú trestné èiny nízkej spoloèenskej nebezpeènosti, bude postavená pred súd. Ale ak táto osoba pohlavne zneuije diea vo
veku napr. 3 alebo dokonca menej rokov, èo je u sexuálna deviácia a teda èin neporovnate¾ne
vyej spoloèenskej nebezpeènosti, nebude za tento skutok
trestne zodpovedná a niè sa jej
nemôe sta.
Podobná situácia nastáva pri
trestnom èine krádee pod¾a §
212 ods. 2 písm. f, kde sa uvádza, e tohto trestného èinu sa
dopustí ten, kto si prisvojil cudziu vec (teda vec aj v niej

hodnote ako 8-tisíc Sk)
a bol
za obdobný èin v priebehu roka
postihnutý. V zmysle § 128 ods.
5 sa postihnutým rozumie ten,
komu za drobnú kráde u bola uloená sankcia v rámci priestupkového zákona. Lene u
priestupkov nedolo k zníeniu
trestnej zodpovednosti a tak
akúko¾vek sankciu je mono uloi iba osobe starej ako 15 rokov. Take v tomto konkrétnom
prípade, aj keï ostatné trestne
zodpovedné osoby starie ako
14 rokov pre iné trestné èiny budú postavené pred súd, tu páchate¾ vo veku medzi 14. a 15.
rokom môe aj denne kradnú
veci niej hodnoty ako 8-tisíc
Sk. Keïe pod¾a priestupkového zákona nemôe mu by uloená iadna sankcia, nemôe
by takéto jeho konanie kvalifikované ako trestný èin a preto nemôe by za to postavený pred
súd.
plk. v.v. JUDr. Miloslav Grega
(Publikované názory nie sú
vdy zhodné s poh¾admi
redakcie POLÍCIA)

Danka Slivová zo iarskej ZO si v triatlone vybojovala sluné
tvrté miesto
To bol závod! Èlenovia ZO OZP zo iaru nad Hronom sa koncom
mája u tretíkrát zúèastnili na triatlone (plávanie, beh, bicykel), ktorý
organizujú ich kolegovia vo Svitavách v Èeskej republike. Pretek
ako kadý iný, no Svitavèanom sa darí to, èo sa ve¾mi nedarí u nás
 da dohromady priate¾ov aktívneho portu zo vetkých zloiek záchranných a bezpeènostných systémov v okrese  a pozva ete aj
policajtov zo Slovenska! Medzi dvoma stovkami úèastníkov ste tak
mohli nájs nielen policajtov, ale aj hasièov èi dokonca osádky sanitiek. Pod¾a slov predsedníèky ZO OZP v iari nad Hronom Dariny
ustekovej bol tento roèník najúspenejí, hoci ani tak neilo o víazstvá, ako o atmosféru, priate¾ské stretnutia, rados z pohybu. Zo
iaru nad Hronom meralo cestu do Svitáv okolo dvadsa portovcov,
v tvrdej konkurencii sa napokon ten Slovák Stanislav Truska
umiestil v celkovom poradí druhý, jeho kolegyòa Danka Slivová zaujala hrdú tvrtú prieèku.
(er)
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Psychohygiena v ivote policajta (III.)

S

be niè neznamenajú. Ak sa ale
nahromadí viacero uvedených
prejavov správania, je potrebné
zisti, preèo vznikajú.

zvýený krvný tlak, búenie srdca, nechutenstvo, alúdoèné
problémy ),
l je nepokojný a podrádený,

Toto napätie preíva ako ohrozenie seba samého.
Vzniká stres. Intenzita preívaného stresu je individuálne

Ak nadriadený dobre pozná
svojich podriadených a vie, ako
sa správajú v pokojnom stave,
¾ahko a rýchlo môe rozpozna
mnostvo prejavov, ktoré signalizujú zvýené psychické napätie.
Ak spozoruje u niektorého zo
svojich podriadených, e:
l sa nesústredí dobre na
svoju prácu, jeho pozornos preskakuje z jednej úlohy na druhú
a ani jednu poriadne nedokonèí,
l robí v práci drobné chyby, a
keï sa úlohy nahromadia, zvyuje sa aj poèet chýb,
l aj keï si úlohy zapíe, zabudne, kde si to poznaèil, zhoruje sa jeho pamä,
l cíti sa èasto unavený, vyèerpaný,
l rýchlo rozpráva, jeho reè
nie je plynulá, mylienky mu utekajú, má problém dra sa jednej
témy rozhovoru,
l sauje sa na zdravotné
problémy (bolesti chrbta, hlavy,

l stráca zmysel pre humor,
nemá rados z práce,
l ve¾a fajèí, pripa¾uje si jednu
cigaretu od druhej,
l stane sa mu, e sa opije,
l nedarí sa mu dokonèi zaèatú prácu,
môe takýto policajt preíva
zvýené psychické napätie.

rozdielna a následky stresu sa
odliujú pod¾a okolností, skúsenosti i momentálnej psychickej
pripravenosti jednotlivého èlove-

Stres ná kadodenný

Rozdielna intenzita
Rozpoznanie takýchto prejavov umoòuje nadriadenému,
aby vèas zasiahol, aby mohol
pomôc predchádza neprimeraným spôsobom v správaní niektorého z jeho podriadených,
alebo ich vedie aspoò vysvetli.
Zároveò mu umoòuje pozitívne
vplýva na jeho konsolidáciu a
tým aj na èinnos pracovného tímu ako celku.
Ak má policajt pocit, e jeho
monosti nestaèia na poiadavky okolia (pracovného prostredia, resp. pracovných úloh),
vzniká v jeho psychike napätie.

Ilustraèná snímka Peter ákoviè

Miom sme boli dobrí
kamaráti. Poznali sme
sa ete zo strednej koly. Keï
nastúpil na nae pracovisko, bol
mladý, veselý, plný elánu a dobrej nálady. Spolu sme ráno prichádzali do práce a spolu sme
aj odchádzali. Èasto sme sa
smiali a spomínali na rieené
prípady. Dalo by sa poveda, e
do roboty sme sa teili  tvrdil
kolega.
Ako èasom pribúdalo úloh a
ïalích administratívnych povinností, usmieval sa menej a nakoniec úsmev z jeho tváre zmizol
úplne. Ráno prichádzal do práce
s výrazom unaveného, váneho
a zamysleného èloveka. Postupne sa zaèal saova na bolesti
hlavy. V práci urobil obèas chybu, alebo nedokonèil úlohu vèas.
Èoraz viac bol nespokojný s
kvalitou a obsahom práce, so
sebou samým a zaèal sa vyhýba kamarátom. Schudol a opä
zaèal fajèi. Stále len tá práca,
práca, práca 
Èo sa stalo s Miom? Je to
normálne? Takto má vyzera policajt? Unavený a podrádený?
Ako rozozna stres
Niektoré z týchto prejavov sa
z èasu na èas môu prejavi u
hocikoho. Jednotlivo, samy o se-

ka. Stres je súèasou ivota a
nemono sa mu vyhnú. Niekedy
môe pôsobi mobilizujúco a vtedy je pozitívny. V primeranej
miere je aj potrebný pre zdravý
vývin osobnosti. Ak vak presahuje bené monosti èloveka,
pôsobí kodlivo.
(Pokraèovanie)
Mgr. Viera Vlková
odd. psychológie OVP SPSÈ
MV SR

Kde nájdete pomoc?
Kadý z nás sa z èasu na
èas dostane do zloitej ivotnej situácie, kedy nevie, ako
ïalej, alebo preíva nejakú
krízu. Takúto situáciu môe
preíva ako zmätok v hlave,
ako telesnú nedostatoènos
(nespôsobilos),
duevnú
boles alebo strach. Preíva
krízu je normálne. A obráti
sa v takej situácii na odborníka je rozumné.
V takomto prípade je moné
kontaktova (telefonicky, elektronicky alebo osobne) psychologické pracovisko Ministerstva vnútra SR, psychologické pracovisko pri kadom
Krajskom riadite¾stve policajného zboru alebo civilné mimorezortné psychologické pracoviská (linky dôvery). Tieto pracoviská môu poskytnú primárnu psychologickú intervenciu klientovi a pomôc rozmotáva okolnosti jeho aivej krízovej situácie. Psychológ môe by úèinným pomocníkom
pri rieení zloitej situácie a
zdrojom opory, ktorú kadý z
nás obèas potrebuje.
Od roku 2003 je v platnosti
Nariadenie è. 36 ministra vnútra Slovenskej republiky o systéme psychologickej starostlivosti o prísluníkov Policajného zboru a zamestnancov ministerstva vnútra a PZ. Pripomíname, e monos poiada

o túto starostlivos majú ako
nadriadení, tak aj podriadení
pracovníci. Vetky poskytnuté informácie sú dôverné,
psychológ sa riadi etickým
kódexom psychológa a zachováva mlèanlivos o klientoch. Kadý prísluník Policajného zboru sa môe v prípade
záujmu obráti na niektoré z
uvedených pracovísk:
l psychologické pracovisko
MV SR Bratislava, Sibírska 26
 predvo¾ba 80, slu. Linka
51502, 51503; 51517;
l psychologické pracovisko
KR PZ Bratislava, Sibírska 26
 80/36030, 36031;
l psychologické pracovisko
KR PZ Banská Bystrica, Cikkerova 3  860/2163, 2164;
l psychologické pracovisko
KR PZ ilina, Hálkova 10 
840/2163,
l psychologické pracovisko
KRPZ Koice, Pukinova 12 
892/1170, 1172;
l psychologické pracovisko
Preov, túrova 7  8806080,
6081;
l psychologické pracovisko
KR PZ Trnava, Kollárova 31 
810/2178;
l psychologické pracovisko
KR PZ Trenèín, Jilemnického 1
 820/2165;
l psychologické pracovisko
Nitra, Kalvárska 2  830/2178.
(vk)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
Január 2006
1. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
25/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
2. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
44/2005 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru è.
60/2005
3. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
102/2005 o zriadení pecializovaného tímu
4. ktorým sa vykonáva nariadenie ministra vnútra Slovenskej
republiky è. 115/2005 o prevádzke automatizovaného informaèného systému Policajného
zboru WPOLDAT a manuálnej
operatívno-taktickej evidencie
5. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru
7. o vykonaní celoslovenskej
peciálnej kontroly

8. o zruení pecializovaného
tímu
9. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
106/2005 o zriadení pecializovaného tímu
10. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 138/2005 o vydaní
Roèného plánu Prezídia Policajného zboru na rok 2006
11. o hodnotiacom systéme v
Policajnom zbore
NARIADENIA
1. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 17/2003 o èinnosti
základných útvarov sluby poriadkovej polície Policajného
zboru v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru è.
14/2004
2. o zruení niektorých interných predpisov v pôsobnosti
Prezídia Policajného zboru.
Oznámenie riadite¾a kancelárie prezidenta Policajného zboru
o vydaní preh¾adu interných
predpisov vydaných prezidentom
Policajného zboru platných k 31.
januáru 2006

ROZKAZY
Február 2006
12. o zriadení komisie na zabezpeèenie osláv k 15. výroèiu
vzniku Policajného zboru a Dòa
polície
13. o zriadení pracovnej skupiny na vypracovanie typového
projektu rieenia krízových situácií (identifikácie obetí hromadných neastí)
14. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
122/2005 o zriadení pracovnej
skupiny na objasòovanie krádeí
vlámaním do predajní s elektronikou
15. o vykonaní streleckej prípravy novoprijatých prísluníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16. zabezpeèenie prepravy
vyhoretého jadrového paliva na
území Slovenskej republiky
17. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
11/2006 o hodnotiacom systéme v Policajnom zbore
18. o zriadení pracovnej skupiny na úpravu informaèného

systému Denník vyetrovacích
spisov
19. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
12/2006 o zriadení komisie na
zabezpeèenie osláv k 15. výroèiu vzniku Policajného zboru a
Dòa polície
20. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vyzbrojených sluobným revolverom
21. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. o zabezpeèení zvýeného
výkonu sluby
23. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
25/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
NARIADENIE
3. ktorým sa zavádza úradné
poverenie pre prísluníkov Policajného zboru zaradených na
odbore ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru

ROZKAZY
Marec 2006
24. o zriadení pracovnej komisie na prehodnotenie a zabezpeèenie efektívnosti a úèelnosti plnenia úloh Policajného
zboru útvarmi Úradu hraniènej a
cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v súèinnosti s
inými slubami Policajného zboru v nadväznosti na vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
25. o zriadení pecializovaného tímu
26. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
51/2004 o zriadení poradnej komisie na posudzovanie odvolaní
proti rozhodnutiam o neposkytnutí informácií v zmysle zákona
è. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
27. o zruení pecializovaného tímu
28. o opatreniach na zabezpeèenie spolupráce útvarov Policajného zboru s bankovými
subjektami pri eliminácii násilnej
trestnej èinnosti
(Pokraèovanie)
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Význam modernej techniky je v pedagogike nenahradite¾ný

Vyuèovanie kriminalistiky trocha inak
S výuèbou kriminalistiky má väèina prísluníkov Policajného zboru vlastné skúsenosti. V dnenej dobe ide o
úlohu nároènú.
Súèasný stav naej spoloènosti, neustále zrých¾ujúce sa
tempo rozvoja vedy a techniky, rastúce mnostvo informácií spolu so snahou o ich
najrýchlejiu aplikáciu v praxi
kladú èoraz väèí dôraz na
zvyovanie efektivity výchovnovzdelávacieho procesu.
Jednou z moností rieenia
tejto úlohy je práve vyuitie výsledkov vedy a techniky na
zefektívnenie výchovno  vzdelávacieho procesu na úrovni
SO PZ modernizáciou materiálnych didaktických prostriedkov a ich systematickým cie¾avedomým vyuívaním vo výuèbe
a samostatnom túdiu vyuèovacieho predmetu kriminalistika.
Ide o úpravy v oblasti materiálnych didaktických prostriedkov  predmetov a javov pouívaných v podmienkach materiálneho zabezpeèenia organizácie
vyuèovania, teda vyuèovacích

DRÁMA V PETRALKE
Zrejme duevne chorý mu
usmrtil vo svojom byte na sídlisku Lúky policajného psa. Ján .
(55) v byte na Znievskej ulici najskôr s noom v ruke ohrozoval
svoju rodinu. Po príchode policajnej hliadky so psom sa jeho hnev
obrátil proti strácom zákona.
Mu na privolanú hliadku zaútoèil s noom v ruke. Policajti pri
akcii pouili i policajného psa,
ktorého mu noom zabil, uviedla policajná hovorkyòa Alena Toevová. Pod¾a nej mua spacifikovali a kukláèi s pouitím slzotvorného plynu a výstrelom do
nohy. Pravdepodobne duevne
chorý Petralèan bol potom prevezený do nemocnice.
(Nový Èas, 27.05.2006)
DOBRÝ ZÁMER
Na Obvodnom policajnom
oddelení v Krompachoch vèerajok patril otvoreniu I. roèníka
Memoriálu Duana Slezáka.
Pod¾a riadite¾a krompaského
policajného oddelenia kpt. JUDr.
Frantika Pukára nohejbalový
memoriál sa rozhodli zorganizoTohto roku na Vianoce od
Jeika niè neoèakávaj! hnevá sa matka na
syna. Stále len
sedí pred televízorom a pozerá tie strané
akèné filmy, plné násilia!
Ale mami, a èo keby som
sa s Jeikom pokúsil dohodnú? Napíem mu list!
No, to by si mohol, synèek,
chváli matka Petríkov zámer.
Ale niè si od toho nes¾ubuj!

pomôcok, didaktickej techniky a
vyuèovacích prostriedkov, ktoré
vo výuèbe kriminalistiky zohrávajú vzh¾adom k predmetu tejto
vedy, ale najmä jej praktickej aplikácii, významnú úlohu. Z týchto
zmien je moné uvies:
Vyradenie èasti doposia¾ vo
výuèbe kriminalistiky pouívaných didaktických prostriedkov,
ktoré nemajú poadované vlastnosti a sú v dostatoènej miere
nahradite¾né inými prostriedkami.
Zaèlenenie nových, doposia¾
vo výuèbe kriminalistiky na úrovni Strednej odbornej koly Policajného zboru nepouívaných
didaktických prostriedkov, najmä systémov multimediálnych a
hypermediálnych prostriedkov,
vychádzajúcich z aktuálnych
moností digitálnej techniky, ktorej dnes u neodmyslite¾nú súèas tvorí poèítaèová zostava, video data projektor, digitálny fotoprístroj èi kamera.

va práve na poèes niekdajieho riadite¾a na tunajom policajnom oddelení pplk. JUDr. D.
Slezáka.
D. Slezák bol prvým riadite¾om, ktorý slúil u v tejto novej
budove policajného oddelenia.
Policajnej slube zasvätil 30 rokov a v pomerne mladom veku
zomrel. Osobne si myslím, e by
bol vzorom aj pre súèasných
mladých policajtov, priblíil F.
Pukár. O titul prvého víaza nohejbalového memoriálu vèera v
Krompachoch bojovalo 14 drustiev z troch okresov a dvoch
krajov.
Súèasou otvorenia memoriálu bolo aj slávnostné odhalenie
základného kameòa budúceho
tenisového areálu, ktorý vyrastie
v priestoroch policajného oddelenia. V spolupráci s tunajím
odborom skráteného vyetrovania sme sa rozhodli vyui plochu, ktorú máme k dispozícii a
vybudova tu portový stánok.
Nový tenisový areál vybudujú
policajti svojpomocne v èase
osobného vo¾na.
(Spiský korzár, 27.05.2006)
Petrík iiel v nede¾u s mamou do kostola. Poobede matka vojde do Petríkovej izby a
zdúpnie: Petrík
síce píe list Jeikovi, ale
uprostred izby stojí socha Panny Márie, ktorú stihol ukradnú
z kostola. Mamièka mu nahliadne cez rameno a vidí, ako
Petrík píe: Milý Jeiko, ak
chce ete niekedy vidie svoju
matku, tak 

TO JE FÓR!

l Pre výuèbu je potrebné vytvori aj súpravy pomôcok na vytváranie vedomostí, návykov,
zruèností pri ochrane, vyh¾adávaní, dokumentovaní, zaisovaní
a èiastoènom skúmaní kriminalistických stôp, ktoré by zodpovedali súèasným kriminalistickým metódam a postupom.
l Samozrejmosou je dôsledné dodriavanie pedagogicko 
psychologických, ale i ïalích
zásad, ktoré zvyujú úèinnos
pôsobenia didaktických prostriedkov a zvyujú efektívnos
vyuèovania.
Aj samostatná príprava
Uvedenými zmenami by tak
malo dôjs k vytvoreniu komplexu vyuèovacích prostriedkov pozostávajúceho z èasti doposia¾
pouívaných, ale aj ïalích, nových didaktických prostriedkov.
Tieto navrhujeme uplatni nielen
vo výuèbe daného predmetu, ale
aj pri uèení sa tudentov v rámci
samostatnej prípravy na vyuèovanie. Z tohoto dôvodu je vhodné sprístupnenie pecializovaných uèební a irokého spektra

prostriedkov slúiacich na vytváranie, vyh¾adávanie, dokumentovanie, zaisovanie a skúmanie
stôp i v èase samostatnej prípravy na vyuèovanie, tak aby tudent mohol sám na základe
vlastných potrieb tieto prostriedky vyuíva.
Ïalím naím návrhom je vytvorenie multimediálnej kriminalistickej kninice, ktorá má by
taktie vyuívaná najmä pod¾a
individuálnych potrieb a záujmov
tudentov v rámci ich samostatnej prípravy. Jej súèasou by
mali by intruktáne, dokumentárne alebo hrané filmy, vedomostné testy a pod. Samozrejmosou je prístup na internet.
Podmienky úspechu
Zavedenie daného modelu
do pedagogickej praxe predpokladá vytvorenie vhodných podmienok, a to sú najmä:
 podpora a iniciatíva vedenia
koly,
 koncepcia zavedenia nového systému materiálnych prostriedkov do vzdelávania a spôsob ich vyuívania,

 odborný dozor nad zavádzaním daného modelu vzdelávania do oblasti pedagogiky, informatiky,
 primerané materiálno 
technické vybavenie koly,
 organizaèné opatrenia týkajúce sa najmä plánovania a zosúladenia výuèby vo vzahu k
ïalím predmetom a organizácie samostatnej práce tudentov,
 príprava a samotná práca
uèite¾ov a ostatných pracovníkov
koly,
 motivácia tudentov,
 vyhodnocovanie efektivity
predkladaného modelu
V závere je moné uvies, e
ide o úpravy na úrovni reálnej
aplikácie v podmienkach súèasného kolstva Policajného zboru. Naznaèený model vyuívania
materiálnych didaktických prostriedkov je v rámci výskumu overovaný na Strednej odbornej
kole PZ v Koiciach.
JUDr. Vladimír Zuèin,
Stredná odborná kola PZ
Koice

UPOZORNENIE: Dátum uzávierky nasledujúceho èísla mesaèníka POLÍCIA, ako aj týdeò, v
ktorom je aktuálne èíslo vytlaèené a expedované, nájdete v tirái. Predchádzajúce vydania POLÍCIE si môete (vdy mesiac dozadu) preèíta na stránke www.ozpsr.sk.
Redakcia

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

Roèné predplatné 36 Sk

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:

Dòa:

.
..

....

..

podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

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

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a pplk. Mgr. Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 810 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón: 09610/51952.
Fax: 09610/59096. l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo bolo
vytlaèené a redakciou expedované predplatite¾om v 24. týdni l Uzávierka nasledujúceho èísla: 12. 7. 2006 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

