
Hoci v tom čase ešte ani ne−
bol schválený, zodvihla sa proti
nemu prudká vlna odporu z ve−
denia OZP, ale aj zo základných
organizácií!

Našťastie, nový minister Ro−
bert Kaliňák túto novelu nariade−
nia neakceptoval a chce ju pre−
hodnotiť! Napriek tomu tejto no−
vele nariadenia č. 59 zo zrej−
mých dôvodov venujeme aj vo
vnútri čísla veľkú pozornosť.

Horúcou ihlou
Ale po poriadku: 7. júna OZP

v SR obdržal zo sekcie systemi−
zácie a mzdovej politiky MV SR
návrh nariadenia, o deň neskôr
na Dni polície v Malých Levá−
roch už o ňom minister Pado ho−
voril ako o hotovej veci – s tým,
že vyšetrovatelia dostanú prida−
né približne 2 000 korún na oso−
bitnom príplatku. Keďže hovoril
o počte 2 700 policajtov, bolo
zrejmé, že sa – inak vítaná –
úprava dotkne širšieho okruhu
príslušníkov polície zaradených
vo funkcii vyšetrovateľov, star−
ších vyšetrovateľov, poverených
príslušníkov PZ a riadiacich pra−

covníkov. Konkrétne znenie ná−
vrhu však zarazilo: okrem týchto
skupín nariadenie navyšovalo
peniaze aj pre celý rad príslušní−
kov zo špeciálnych zložiek, z in−
špekcie, odboru zvláštnych poli−
cajných činností, operatívnej
ochrany, letky, z ÚOU i z
ÚBOK–u, teda zo zložiek, kto−
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Vzťahová časovaná bomba napokon nevybuchla

Kľúč k osobitným príplatkom

Kto (čo) rozdeľuje
Diskusia medzi policajtmi,

vyvolaná poslednými pripravo−
vanými zmenami osobitných
príplatkov, ma napriek dostup−
ným informáciám prekvapila
ostrosťou diskusie policajtov
medzi jednotlivými službami,
doplnenou konkrétnym porov−
naním náročnosti práce a naj−
mä jej rizikovosti medzi služba−
mi. Bolo ťažké hľadať odpoveď!
Ťažké najmä preto, že využíva−
nie inštitútu osobitného príplat−
ku na úpravu platov pre „vybra−
té“ služby spôsobilo deformáciu
celého platového systému PZ.
Navyše, nepokrytím zvýšených
výdavkov zodpovedajúcich na−
výšenému objemu mzdových
prostriedkov, došlo k vnútorné−
mu zadĺženiu na tomto úseku
rozpočtu. Tento „jav“ sa čias−
točne kompenzoval krátením
prostriedkov na nadčasovú prá−
cu i odmien, čo znovu postihlo
najmä „nevybraté“ služby PZ!

Takéto kroky sa prejavia na
výplatách konkrétnych ľudí po−
klesov platov. Samozrejme, na
úrovni priemernej mzdy sa neu−
deje nič, dokonca narastie. Na−
vonok je tak všetko v poriadku.
Vo vnútri PZ to však silno vrie.
A ak ešte „vybraté“ služby časť
svojich úloh presúvajú na tie
zvyšné, pretože ich nezvládajú,
prikladajú pod kotol.

Nikoho z povolaných asi ne−
napadlo, že na neobsadené ta−
buľky musia robiť ľudia z útva−
rov, kde potom chýbajú, a chý−
bajú aj peniaze na nadčasy a
odmeny pre nich. Výsledok?
Diskusia miestami pripomína
vojnu policajtov. Verím, že taký−
to stav si nikto neželá. Za jeden
zo základných predpokladov
kvalitnej práce PZ považujem
úzku spoluprácu jednotlivých
služieb, súdržnosť policajtov a
vzájomnú solidaritu v práci. Ne−
ničme tieto hodnoty nespravod−
livosťou v odmeňovaní a pozri−
me sa konečne aj na to, ako vy−
zerá rebríček platov odspodu –
nie iba na stropy a „priemer“!
Na adresu „vybratých“ zložiek
azda iba toľko: priatelia, uve−
domte si, čo dokážete bez tých
ostatných!

Miroslav Litva

(Pokračovanie na strane 2)

Bratislava (po) – Svoju pr−
vú tlačovú besedu v pondelok
10. júla 2006 začal nový minis−
ter vnútra Robert Kaliňák úpl−
ne inak, než očakávala plná
zasadačka novinárov. 

V krátkom vstupe definoval
svoje priority pre najbližšie ob−
dobie (vrátane zrušenia často
nezmyselných kritérií hodnote−
nia v tzv. mliečnej lige) a v
množnom čísle zdôraznil, že
keď ešte ako opozícia bojovali
za sociálne zabezpečenie poli−
cajtov, tak aj teraz sa budú za−
sadzovať za to, aby ostalo ne−
dotknuté a aby sa, naopak,
skvalitnilo. „Myslím si, že v
uplynulom období ministerstvo
vnútra v tejto oblasti urobilo nie−
koľko zásadných chybných roz−
hodnutí a jedným z nich bolo v

podstate aj rozhodnutie, kde
podľa môjho názoru boli pošlia−
pané základné demokratické
práva, právo na názor, právo
na to, aby boli obhajované prá−
va tých ostatných. Preto práve
dnes je so mnou prítomný aj
pán Litva ako šéf policajných
odborov…“

Minister oznámil, že jedným z
jeho prvých personálnych roz−
hodnutí je vrátenie M. Litvu na
pôvodnú funkciu, čo vníma ako
formu rehabilitácie, „pretože si
myslím, že práva policajtov ob−
hajoval dôstojne a vždy vychá−
dzal z korektných údajov.“ Záro−
veň vyslovil presvedčenie, že
šéf policajných odborov by mal
pôsobiť profesionálne a venovať
sa iba tejto činnosti. Sľúbil, že
nájde také personálne riešenie,

ktoré to Litvovi plnohodnotne
umožní.

Miroslav Litva sa priznal, že
sa toto ministrovo rozhodnutie
dozvedel pred 15 minútami a je
ním zaskočený. „Nepovažoval
som to za prioritu ministerstva
vnútra, bol som zmierený s tým,
že tú pravdu, ktorú mám, si ob−
hájim cez súdne procesy. Je to
samozrejme veľmi príjemné pre−
kvapenie,“ povedal novinárom.
„Čo vítam najmä, to je otázka
dialógu s Odborovým zväzom
polície, pretože ako odbory poci−
ťujeme aj vnútorné problémy po−
lície. Dnes pán minister hovoril o
prioritách, počul som veľmi rád,
že na prvom mieste sú obvodné
oddelenia a okresy. Myslím si,
že náznak spolupráce je dosta−
točnou zárukou pre to, aby sa

odbory mohli zapojiť do tohto
procesu. Skončil by som citátom
bývalého talianskeho ministra
vnútra a súčasného námestníka
ministra vnútra pre políciu pána
Minettiho: Vláda nie sú odbory a
odbory nie sú vláda. Na to, aby
boli dobré výsledky, musia tieto
dve zložky dobre a účinne spo−
lupracovať a musia sa vzájomne
chápať.“

Predseda OZP v SR Miroslav
Litva sa len krátko pred stretnu−
tím s novým ministrom vnútra
vrátil z Talianska, kde sa zúčast−
nil rokovania 6. národného kon−
gresu SIULP (taliansky policajný
odborový zväz). Obsiahlejší roz−
hovor s Miroslavom Litvom k tej−
to návšteve i k ďalším okruhom
prinesie POLÍCIA v nasledujú−
com čísle.
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�� Pán minister, dovoľte tro−
chu osobný úvod: ste doteraz
najmladší minister vnútra.
Ako jediný z nich však nosíte
bradu, ste ľavák a zväčša faj−
čiar. Naopak: ďalší piati minis−
tri vnútra sa narodili tak ako

vy – v máji. Čo máte spoločné
a v čom by ste chceli byť tre−
bárs iný než vaši predchodco−
via?

Rád by som bol najlepší v prí−
stupe k policajtom. Mnohí síce
hovorili o zmluve s občanmi, ale

treba si uvedomiť ďalšie takpo−
vediac zmluvné vzťahy aj vo
vnútri rezortu. Aj tu na minister−
stve vnútra sú totiž dve zmluvné
strany – jednou je zástupca vlá−
dy na stoličke ministra a druhou
sú pracovníci rezortu. Keďže ste
z mesačníka POLÍCIA, venujme
sa polícii. Predmetom zmluvy je
bezpečnosť, ochrana života,
zdravia občanov, ich majetku,
zabezpečenie verejného poriad−

ku – skrátka zostava známych
policajných úloh. Zástupca vlády
je povinný zabezpečiť všetky
podmienky pre svojich zamest−
nancov, utvoriť im dobré predpo−
klady na plnenie úloh. Iba vtedy,
ak sa mu to podarí, môže od
svojich podriadených požadovať
stopercentné výkony. V opač−
nom prípade by musel byť tole−
rantný voči neplneniu úloh.

Nový minister vnútra Robert Kaliňák exkluzívne pre POLÍCIU:

„Chcem vidieť spokojných občanov a spokojných policajtov…“
Už v hektický deň slávnostného uvedenia nového minis−
tra vnútra do funkcie (6. júla 2006) sa mesačníku POLÍ−
CIA podarilo JUDr. ROBERTA KALIŇÁKA trochu vyspo−
vedať.

(Pokračovanie na strane 3)

Vyšné Ružbachy (on) – Júnové rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR schválilo o. i.
dva základné dokumenty: Štatút právnej ochrany členov OZP v SR a Pravidlá hospo−
dárenia s finančnými prostriedkami ZO OZP v SR, ktoré publikujeme vo vnútri čísla.
Najkontroverznejším bodom rokovania vo Vyšných Ružbachoch však bolo – ako inak
– odmeňovanie policajtov za ich prácu. Konkrétne aktuálny návrh ministra vnútra na
zmenu nariadenia č. 59/2003, (ide o 11. zmenu za dva a pol roka od jeho vydania!), kto−
ré malo opätovne upraviť výšku osobitných príplatkov vybratým skupinám policajtov. 



rým už opakovane a relatívne
veľmi štedro pridával Vladimír
Palko! Minister Pado štedro a di−
ferencovane oceňoval aj riadia−
cich pracovníkov týchto zložiek.

Viacerí diskutéri v Ružba−
choch sa zhodli v názore, že tá−
to novela by mohla zapôsobiť
ako časovaná bomba. Očakáva−
li, že ešte viac naruší vzťahy me−
dzi jednotlivými policajnými zlož−
kami a zhoršením súčinnosti
môže dokonca znížiť akcie−
schopnosť polície ako celku!

Ani nie 300 Sk…
Podľa dôvodovej správy cel−

kové zvýšenie osobitného prí−
platku navrhované v novele na−
riadenia pre 3 117 (!) policajtov
predstavuje „zvýšené mzdové
výdavky vrátane odvodov do po−
istných fondov od 1. júla do kon−
ca roka 2006 s ďalším služob−
ným platom“ rezortný výdavok
49, 521 milióna Sk, z toho mzdy
37, 495 milióna. Hoci niektorí
predsedovia ZO na stretnutí v
Ružbachoch požadovali plošné
rozdelenie týchto prostriedkov,
uvoľnená suma by pri plošnom
rozdelení na každého policajta
predstavovala naozaj iba sym−
bolické navýšenie a nič by nevy−
riešila, pretože rozdelením 5, 35
milióna korún mesačne medzi
20 – tisíc policajtov sa dostane−
me ani nie k tristo korunám brut−
to „na hlavu“.

Problém bol v tom, že naria−

denie vôbec nerátalo s pridaním
pre policajtov na základných út−
varoch – a to ani v prípadoch,
keď vykonávajú skrátené vyšet−
rovanie, čo je jasný prípad 454
dopravných policajtov. Preto
Odborový zväz polície v SR oka−

mžite vzniesol proti návrhu via−
cero zásadných pripomienok a
návrh išiel pred ministra s rozpo−
rom. Stanovisko OZP v SR pub−
likujeme, rovnako aj vysvetlenie,
ktoré POLÍCII poskytol policajný
prezident Anton Kulich.

Rázna zmena
Zdalo sa však, že nariadenie

napriek negatívnemu stanovisku
OZP v SR vojde do života, keď−
že minister Martin Pado ho pod−
ľa informácií POLÍCIE podpísal

doslova v posledných hodinách
svojho pôsobenia. Rozhodnutie
ministra Kaliňáka situáciu radi−
kálne zmenilo a na ďalší vývoj si
budeme musieť počkať. V tejto
chvíli (11. júla 2006) je isté iba
jedno: tí, čo sa tešili na príplatky,

budú musieť nejaký čas počkať a
celková štruktúra príslušníkov,
ktorých sa novela dotkne, zrej−
me bude modifikovaná. Či spra−
vodlivejšie, uvidíme. Z týchto dô−
vodov sa vedenie OZP rozhodlo
nepublikovať v júlovej POLÍCII
ani nateraz platné výšky osobit−
ných príplatkov policajtov podľa
kódov vykonávanej služobnej
činnosti a počkať na novú úpra−
vu.

Odpor, ktorý návrh vzbudil v

šíkoch radových policajtov, ešte
zvýraznil akútnu potrebu zásad−
ného prehodnotenia celého sys−
tému odmeňovania v úzkom
vzťahu k stanoveným princípom
kariérneho postupu. Takouto zá−
sadnou zmenou sa má vedenie

rezortu zaoberať už v septembri.
Z pohľadu OZP v SR minister
Kaliňák „zabrzdením“ účinnosti
novely nariadenia č. 59/2003
urobil dobrý krok – ak ho môže−
me chápať ako prvý na ceste k
cieľu dosiahnuť spravodlivejšie
odmeňovanie začínajúcich poli−
cajtov a príslušníkov základných
útvarov, ktoré sledoval OZP v
SR aj zvolaním prvého protest−
ného zhromaždenia vlani v ok−
tóbri.

Odborový zväz polície v SR
sa oboznámil s Vami predlože−
ným materiálom, ktorý sa dotýka
zmeny Nariadenia MV SR
č.59/2003, najmä však jeho čl. 6.
Po oboznámení sa s návrhom
musíme konštatovať, že v snahe
zvýšiť finančné ohodnotenie po−
licajtov sa z doterajšieho už aj
tak veľmi narušeného systému
stáva týmto návrhom systém,
ktorý je absolútne rozvrátený.
Návrhom na zmenu nariadenia
sa snažíte o riešenie situácie len
pre vybrané kategórie policajtov
bez toho, že by ste brali
zreteľ i na ostatné kate−
górie policajtov, kto−
ré nie sú obsiahnuté
v tomto návrhu. S
touto filozofiou nie
je možné súhlasiť.

K samotnému
návrhu má OZP v SR
nasledovné pripomienky :

1/ Pôvodne a verejne pre−
zentovaný zámer bol zvýšiť oso−
bitný príplatok pre policajtov na
skrátenom vyšetrovaní, vyšetro−
vaní a policajtov na kriminálnej
polícii. Táto posledná kategória
policajtov však v návrhu absen−
tuje, s čím nemôžeme súhlasiť.
Preto žiadame obdobným spô−
sobom riešiť i túto kategóriu poli−
cajtov. Pripomienku uplatňuje−
me ako zásadnú.

2/ Nesúhlasíme s návrhom,
ktorý vytvára rozdiel vo výške
osobitného príplatku medzi poli−
cajtom na skrátenom vyšetrova−
ní a policajtom, ktorý je poverený
na vykonávanie týchto úkonov
na poriadkovej polícii. Navrhuje−
me preto okamžité zrušenie po−
verení, resp. nevykonávanie
týchto činností (procesných úko−
nov), alebo zvýšenie osobitného
príplatku i pre túto kategóriu po−
licajtov. Pripomienku uplatňuje−
me ako zásadnú.

3/ Osobitný príplatok u riadia−
cich pracovníkov by mal

byť zhodný s výškou
osobitného príplat−
ku jeho podriade−
ných. Navrhujeme
preto prehodnotiť

návrh v odsekoch 3
a následných, v kto−

rých sa navrhuje úpra−
va osobitného príplatku

riadiacim pracovníkom a stano−
viť ju vo výške v akej sa navrhu−
je priznať ich podriadeným pra−
covníkom. Pripomienku uplatňu−
jeme ako zásadnú.

4/ Nesúhlasíme s tou časťou
návrhu, dotýkajúcou sa úpravy
výšky osobitného príplatku pra−
covníkov úradu inšpekčnej služ−
by. Navrhujeme iné riešenie,
ktoré bude určite objektívnejšie.
Policajtom zaradeným na skrá−

tenom vyšetrovaní tohto útvaru
navrhujeme osobitný príplatok
zvýšiť o tú istú sumu, o ktorú sa
zvyšuje ostatným policajtom na
skrátenom vyšetrovaní. Obdob−
ný postup zvýšenia osobitného
príplatku navrhujeme použiť i
pre kategóriu vyšetrovateľ ako i
policajt kriminálnej polície tohto
útvaru. Pripomienku uplatňuje−
me ako zásadnú.

Takto získané, ušetrené fi−
nančné prostriedky je možné po−

užiť práve na zvýšenie osobitné−
ho príplatku pre policajtov krimi−
nálnej polície, ktorý v návrhu ab−
sentujú a podľa našich informá−
cií je to práve z dôvodu nedos−
tatku finančných prostriedkov.
Pripomienku uplatňujeme ako
zásadnú.

v Bratislave dňa 9. 6. 2006
S úctou

Ing. Miroslav LITVA
predseda OZP v SR

Pasivita je hrobom
Plejáda názorov na roko−

vaní Rady predsedov ZO OZP
vo Vyšných Ružbachoch uká−
zala, že zo všetkých služob−
ných tém je odmeňovanie
predsa len najhorúcejšou
problematikou. Predseda
OZP Miroslav Litva to povedal
lapidárne: „Nikto z nás nežije
z priemerného platu, každý ži−
je z toho, čo nosí domov.“ No−
vela nariadenia č. 59 by ešte
viac zvýraznila príjmové roz−
diely medzi jednotlivými zlož−
kami a bola by všelijaká, len
nie spravodlivá. V tom sa
vlastne všetci diskutéri zhodli.
Objavili sa však aj názory,
ktoré zamrazili. Predsedovia z
niektorých základných organi−
zácií hlásili nevôľu radových
členov, lebo tí vraj mali pocit,
že vedenie OZP neurobilo
všetko, aby prijatiu nariadenia
zabránilo, objavili sa úvahy o
vystúpení z odborov či osa−
mostatnení sa…

Scestné! Kto ešte nepo−
chopil, že akékoľvek delenie a
pasivita je cestou do odborár−
skeho pekla, nepochopil nič.
Stačí si spomenúť na protest−
né zhromaždenia. Koľkí sľu−
bovali, ale napokon sa zľakli a
z opatrníctva radšej do auto−
busu nenastúpili?

Dnes sa môžu vytešovať:
nič sme neriskovali, ale však
oni to vybojovali za nás! Pasi−
vita je odborárskym hrobom.
Ak sa začne každý spoliehať
na druhého, výsledkom je roz−
klad. Koľkí riadiaci funkcionári
PZ by boli radi! Predsedovi
OZP Miroslavovi Litvovi to ne−
dalo a musel pripomenúť: ús−
pech odborov pri vyjednávaní
so zamestnávateľom nemôže
byť podmienený len aktivitou
vedenia, ale naopak – za akti−
vitami vedenia musí byť jasný
a dostatočne nahlas prejavený
názor širokej členskej základ−
ne, jej silu musí byť cítiť. Len
vtedy má vyjednávanie šancu
na úspech. Litva použil príklad
– na rokovaniach Rady pred−
sedov odznie množstvo kritic−
kých pripomienok na výstrojné
súčiastky, osobitné príplatky,
nedostatok vozidiel, stravova−
nie… ale kde sú tie hlasy auto−
rov? Povedzme vo forme prí−
spevkov do novín? Nie raz bo−
li predsedovia zaviazaní dať na
papier KONKRÉTNE pripo−
mienky členov s jasnými dô−
kazmi a presvedčivými argu−
mentmi, aby služobní funkcio−
nári pri rokovaniach nemohli
povedať vedeniu OZP – to je
len váš názor, pohľad úzkej
odborárskej špičky, my zdola
takéto informácie nemáme,
nikto sa nám nesťažoval! Ako
potom argumentovať, keď nie
sú dôkazy v ruke? Nijaká reč−
nícka zdatnosť predákov nena−
hradí dostatok faktov, sústre−
dených členskou základňou.
Na tému nespravodlivých oso−
bitných príplatkov nám pritom
z výkonu prišiel do redakcie 1,
slovom jeden príspevok. Čo
dodať?

Peter Ondera

JÚL 20062

Dátum narodenia: 11. má−
ja 1971 v Bratislave.

Vzdelanie:
1995 – Právnická fakulta

Univerzity Komenského v Bra−
tislave 

– postgraduálne štúdium na
UK v Bratislave, obchodné prá−
vo

– advokátske skúšky, člen
Slovenskej advokátskej komo−
ry

Priebeh zamestnania:
1991 – ACE Press /vydava−

teľstvo právnickej literatúry/,
manažér

1992 – 1995 – Komerč−
no–právna kancelária, asistent

1995 – 1999 – advokátska
kancelária Majeríkova and
Partners, konšpicient

1999 – 2002 – advokátska
kancelária MKKT, advokát

Politická činnosť:
2002 – poslanec NR SR

/SMER/
2002 – 2006 – predseda

Výboru NR SR pre obranu a
bezpečnosť

2004 – 2006 – predseda
Osobitného kontrolného výbo−
ru NR SR na kontrolu činnosti
Národného bezpečnostného
úradu

2005 – poslanec zastupiteľ−
stva Bratislavského samo−
správneho kraja /SMER/

Do funkcie ministra vnútra
prezident SR Ivan Gašparovič
vymenoval Roberta Kaliňáka
dňa 4. júla 2006. Novým ho−
vorcom ministra vnútra sa stal
bývalý redaktor spravodajstva
televízie Markíza 31 – ročný
Erik Tomáš.

(zdroj www.minv.sk)

Životopis ministra R. Kaliňáka

Stanovisko OZP v SR k návrhu na zmenu NMV č. 59/2003

Absolútne rozvrátený systém

Kľúč k osobitným príplatkom
(Pokračovanie zo strany 1)
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Vedenie Odborového zväzu polície v SR promptne zare−
agovalo na žiadosť Sekcie systemizácie a mzdovej poli−
tiky MV SR o zaujatie stanoviska k zmene NMV č. 59/2003
a vo svojom písomnom stanovisku uvádza:



Dnes mnoho policajtov pracuje v
podmienkach, ktoré sú naozaj
neakceptovateľné, mnohí z nich
sú v zbore len preto, že majú k
službe osobný vzťah, entuziaz−
mus, mnohí majú už aj policajný
rodokmeň, keďže toto povolanie
sa často dedí. To platí aj o vzťa−
hoch v iných zložkách, napríklad
u záchranárov, hasičov a inde.
Nikto nemá čarovný prútik, ale
chcem, aby bolo cítiť, že nové
vedenie ministerstva má veľmi
priamy vzťah k policajtom, má
veľké porozumenie k ich problé−
mom a chce ich riešiť.

�� Boli ste tieňový minister
vnútra, podobne ako pred−
chodca pán Palko ste zastáva−
li funkciu predsedu Výboru
NR SR pre obranu a bezpeč−
nosť. Dalo by sa teda predpo−
kladať, že prichádzate relatív−
ne dobre pripravený na výkon
funkcie ministra. Vaše priority
úplne na úvod?

Chceme urobiť audit na fi−
nančné toky a ekonomické vzťa−
hy, pretože vidíme, že veľa fi−
nancií, ktoré by mali smerovať k
utvoreniu kvalitnejších podmie−
nok pre prácu bezpečnostného
úseku rezortu, tečú takpovediac
do piesku a strácajú sa bez efek−

tu. Už dnes som v tomto smere
vydal určité rozhodnutia, aby
sme získali prehľad. Chceme vý−
razne stabilizovať Policajný
zbor, o konkrétnych krokoch bu−
dem informovať neskôr. Pre mňa
osobne je veľmi dôležité, aby
som navštívil všetky okresné ria−
diteľstvá a na mieste spoznal
problémy. Mnohé návštevy už
mám za sebou z predvolebného
obdobia, ale teraz budem chcieť
od každého okresného riaditeľ−
stva, aby spracoval bezpečnost−
ný projekt, ktorý by predstavoval
súhrn potrieb v nadväznosti na
konkrétnu situáciu v okrese, pre−
tože aktuálny stav sa v regió−
noch veľmi rôzni. Predpokla−
dám, že sa dostaneme aj k pre−
hodnoteniu štruktúry policajných
okresov.

�� Zásadná vec v organizač−
nej štruktúre: vzťah prezídia a
ministerstva. Váš predchodca
pán minister Palko sústredil
prakticky všetky právomoci k
sebe. Mienite pokračovať v
tejto praxi alebo rátate s posil−
nením právomocí minimálne
Prezídia PZ?

Mám za sebou aj manažér−
sku prax ešte predtým ako som
vstúpil do politiky a  koncentrá−
cia moci pre mňa nie je ani cieľ

ani záľuba. Dôležité sú konkrét−
ne výsledky práce ako dôsledok
môjho úsilia. Chcem vidieť spo−
kojných občanov a spokojných
policajtov. Predpokladám, že
prenesieme zodpovednosť na
ďalšie stupne riadenia, pretože
inak nie je priestor na kontrolu a
spoznávanie problémov priamo
v teréne. Nemôže vzniknúť situ−
ácia, že celé dni presedím na mi−
nisterstve pri podpisovaní všet−
kých papierov za všetkých pod−
riadených. Čiže v záujme zvýše−
nia efektívnosti k určitej distribú−
cii moci na vrchole ministerstva
určite dôjde.

�� Keď budeme hovoriť ďa−
lej, automaticky a vždy sa do−
staneme k peniazom a k po−
rovnávaniu s vojakmi. Vaším
vládnym kolegom, ministrom
obrany sa stal František Ka−
šický, s ktorým máte dlhodo−
bo dosť blízke vzťahy. Myslíte
si, že tieto vzťahy môžu byť
nápomocné pri odstránení
rozdielov v odmeňovaní voja−
kov a policajtov?

Hovoril som to už aj zástup−
com vedenia OZP v SR, že po−
rovnávanie sa s vojakmi nie je
práve najšťastnejšie, pretože ak
my argumentujeme základným
platom, v prípade vojakov hovo−

ríme o konečnom plate, pretože
nemajú taký rozsah príplatkov
ako je to v PZ. Ak chceme ísť na
vojenský systém, myslím si, že
by sme policajtom ublížili v ob−
lasti zásluhovosti. Beriem si
predsavzatie, že budem hľadať
všetky možné zdroje, aby som
platové pomery policajtov – a
nielen ich – zlepšil, ale mám rad−
šej výsledky než sľuby, tak−
že…Ak by som však túto tému
veľmi zjednodušil: chceme, aby
sa v absolútnych výškach príjmy
policajtov, ale napríklad aj zá−
chranárov a vojakov minimálne
vyrovnali.

�� Počuli ste už o negatív−
nych reakciách časti prísluš−
níkov PZ na návrh novely na−
riadenia č. 59, dotýkajúci sa
zvýšenia osobitných príplat−
kov pre určité skupiny policaj−
tov?

Už dnes som sa s tým problé−
mom stretol. To nariadenie ne−
začne platiť.

�� Čiže ho pozastavíte?
Už sa stalo. Chcem to osob−

ne dôsledne prehodnotiť a
chcem, aby sa k tej veci ešte raz
začala diskusia. Podmienkou,
aby toto nariadenie vošlo do
platnosti, bol aj môj podpis – a
ten som nedal.

�� Akú máte predstavu o
spolupráci s OZP v SR? Čo
nebudete robiť voči nim a čo
očakávate, že odborári nebu−
dú robiť voči vám?

Pre mňa je svätá demokracia
a vyslovený vlastný názor. Pot−
rebujem ho počuť. Nie preto, aby
som sa hral na nejakého sympa−
ťáka, ale iný názor koriguje môj
vlastný názor do podoby správ−
neho rozhodnutia. Nemyslím si,
že sám a z vlastnej hlavy budem
vydávať samé správne a neo−
mylné rozhodnutia. K rozhodnu−
tiam musí prispieť diskusia a s
predstaviteľmi OZP som sa v
uplynulých rokoch stretával čas−
to. Pán predseda Litva i ďalší ur−
čite potvrdia, že tieto rozhovory
nikdy neboli kamarátske. Vždy
sme obsiahlo diskutovali, často
aj veľmi emotívne, ale o to rad−
šej. Mám rád aj emotívnu, silnú
argumentáciu, ak vedie k racio−
nálnym spoločným záverom.
Myslím si, že spolurozhodovanie
odborov v oblasti podmienok
práce policajtov, ich zabezpeče−
nia či sociálnych podmienok je
úplne nevyhnutné.

�� Vaše najväčšie želanie v
tejto chvíli?

Aby mal deň 48 hodín.
Zhováral sa Peter Ondera

(Pokračovanie zo strany 1)
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„Chcem vidieť spokojných občanov a spokojných policajtov…“

�� Novela bola dobre pred−
volebne načasovaná. Kto by
nebol rád, keď mu idú pridať
do peňaženky? Zvýšenie oso−
bitného príplatku sa má dotý−
kať 3 117 príslušníkov PZ, mi−
nister na tento účel našiel re−
zervu takmer 49 milió−
nov korún do konca ro−
ka, z čoho asi 13 milió−
nov Sk tvoria odvody.
Bolo to trochu prekva−
penie, lebo nedlho pred−
tým bol vydaný zákaz
akéhokoľvek príjmové−
ho pohybu. Zrazu sa pe−
niaze našli… Odkiaľ?

Peniaze zabezpečilo
ministerstvo vnútra, sek−
cia ekonomiky. My ako
Prezídium PZ sme boli ra−
di, že sa niečo našlo a na−
šou úlohou bolo tie penia−
ze čo najefektívnejšie roz−
deliť.

�� Problém je v tom,
že nariadenie – možno v
dobrej viere – opäť zvý−
hodnilo iba určité skupi−
ny policajtov, a tak naro−
bilo medzi službami eš−
te pred jeho účinnosťou
veľa zlej krvi.

Návrh je starý asi jeden
rok, presadzoval som to
ešte u pána ministra Palka, dô−
vody pre toto úsilie sú širšie.
Dnešný systém odmeňovania
policajtov je už prekonaný. Ne−

stačia platové triedy, jediné, s
čím sa dá momentálne hýbať, je
osobitný príplatok.

�� Dať jednej skupine a ne−
dať druhej – to je vždy tenký
ľad. Aké boli kritériá?

Nechápem osobitný príplatok

len vo význame „rizikový“, vní−
mam ho ako prostriedok na pri−
lepšenie tým skupinám policaj−
tov, ktoré najviac potrebujeme.

�� Čiže osobitné príplatky
látajú diery v systéme odme−
ňovania?

Presne tak. Platíme nimi naj−
problémovejšie skupiny, také,
kde je veľmi vysoká náročnosť –
a také, v ktorých nám chýba naj−

viac ľudí. V tejto optike
okrem špeciálnych
zložiek máme najviac
problémov s množ−
stvom a kvalitou ľudí
pre vyšetrovanie a
skrátené vyšetrova−
nie. Myslím si, že to
všetci vedia. O obsa−
denie postov vyšetro−
vateľov zvnútra Poli−
cajného zboru nie je
záujem, chýbajú nám
príslušníci s právnic−
kým vzdelaním, musí−
me brať záujemcov z
civilu a z iných než
právnických profesií.
To má vážne dopady
na kvalitu. Nehovoriac
o obecne známej za−
ťaženosti. Posledné
nariadenie preto sle−
duje cieľ zastabilizovať
tieto dve zložky. Sa−
mozrejme, poznám
problémy a nijako ne−
znižujem náročnosť

služby poriadkovej, kriminálnej,
dopravnej či hraničnej polície,
ale myslím si, že v danej chvíli
sme museli prednostne oceniť

tých, ktorí sú na tom z pohľadu
zaťaženosti a náročnosti najhor−
šie. Môžem napokon dokázať,
že už v uplynulých rokoch boli
návrhy na zvýšenie osobitných
príplatkov aj pre spomenuté
zložky – tieto návrhy však nepre−
šli pre nedostatok zdrojov.

�� Odbory hodnotia takéto
kroky ako nesystémové.

Úplne súhlasím. Najoptimál−
nejšie je prehodnotiť celý systém
odmeňovania v úzkom spojení
so stanovením zásad kariérneho
postupu. Takéto zásadné mate−
riály má vedenie rezortu prero−
kovať v septembri. Podieľa sa na
nich, mimochodom, aj OZP v
SR.

�� Vráťme sa k samotnému
nariadeniu. Napríklad doprav−
ní policajti tiež robia skrátené
vyšetrovanie, ale v návrhu ab−
sentujú. Rovnako sa hnevajú
ďalšie zložky a záver nedáv−
neho rokovania rady predse−
dov základných organizácií
OZP v SR bol taký, že nariade−
nie ešte zhorší vzťahy a kvali−
tu spolupráce medzi jednotli−
vými zložkami.

To, že aj OO PZ robia skráte−
né vyšetrovanie, vzniklo v roku
2004 ako dôsledok enormného
nárastu počtu oznámení. Ale to
sa nepovedalo, že všetky OO
PZ musia robiť skrátené vyšetro−
vanie, ponechalo sa to na roz−
hodnutie okresným riaditeľom.
Teraz je nižší nápad, mám záu−
jem, aby skrátené vyšetrovanie
robili len príslušníci týchto odbo−
rov a na OO PZ by sa ponecha−
lo len prijímanie oznámení a ob−
hliadka miesta činu len vo výni−
močných prípadoch.

�� Nariadenie výrazne pri−
dalo aj ľuďom zo špeciálnych
zložiek, z inšpekcie a ochra−
nky, ktorí dostali opakovane
pridané už aj predtým. Správ−
ne? OZP v SR je proti.

K týmto zložkám sa ako pre−
zident PZ nemôžem vyjadrovať.
Návrh nevyšiel odo mňa.

�� Ako vnímate stanovisko
OZP v SR k tomuto nariade−
niu?

V podstate sa s ním úplne
stotožňujem. Môžem len zopa−
kovať – keby bolo viac peňazí,
dostane sa aj na ďalšie zložky.
Návrh vypracoval Úrad justičnej
a kriminálnej polície, keby bolo
viac peňazí, požiadavky OZP by
boli akceptované. Podčiarkujem,
nehovorím k inšpekcii a k ochra−
nke. Súhlasím aj s tým, že nad−
riadení majú mať osobitný prípla−
tok v rovnakej výške ako ich
podriadení, ku konečnej podobe
schváleného nariadenia som sa
už nemal možnosť vyjadriť.

�� Je dosť možné, že toto je
váš posledný rozhovor z pozí−
cie prezidenta PZ. Bez ohľadu
na to – čo podľa vás bude pot−
rebné riešiť v najbližšom ob−
dobí, ktoré oblasti vnímate
ako najkrízovejšie?

Krízových je viac. Moja pred−
stava je, aby konečne všetci po−
licajti patrili pod prezídium a aby
malo prezídium pridelené vlast−
né finančné prostriedky, aby
mohlo určovať priority a podľa
toho rozhodovať o tom, kde ich
treba dať prednostne. Tak, aby
to pociťovali najmä policajti zara−
dení v priamom výkone služby.

Zhováral sa Peter Ondera

Novelu nariadenia č. 59/2003 pripravilo PPZ, ale nie celú, potvrdil prezident

Cieľ: prehodnotiť celý systém odmeňovania!
Redakcia POLÍCIA oslovila prezidenta Policajného zboru plk. ANTONA KULICHA tes−
ne pred oficiálnym nástupom ministra R. Kaliňáka a požiadala ho o rozhovor na tému
návrhu poslednej novely nariadenia ministra vnútra SR č. 59/2003 o osobitných prí−
platkoch. V tej chvíli ešte nariadenie ležalo nepodpísané na stole ministra Martina Pa−
da a nikto netušil, čo bude ďalej. Napriek tomu sa nazdávame, že rozhovor s navrho−
vateľom tohto nariadenia má v novinách svoje miesto.
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Včera som napísal, že s políciou je
to všelijako. Najlepšie je nedostať sa s
ňou do kontaktu, ale sú situácie, keď
sa inak nedá. Pre pocit krivdy a neprá−
vosti, a neraz aj samotnej cti a pravde

ako takej. Nemilé je, keď sa vám o
problémy postarajú policajti. Napriek
rôznym škandálikom a kauzám väčši−
na policajtov je v poriadku. Nie je im čo
závidieť, keďže ich povolanie je zo
všetkých stránok nesmierne náročné,

ba až adrenalínové. A to aj preto, lebo
nemálo našich občanov nemá rešpekt
pred zákonmi. V teréne, medzi nami je
však príliš málo policajtov. 

Z niektorých kruhov sa šíri informá−

cia, že zo štyroch štátnych policajtov
je iba jeden ozajstný policajt. Nebude
to fáma, keďže stačí, aby ste vnímali
ich počet v našom meste za dňa, a
predovšetkým v nočných hodinách. Je
ich málo a sú na roztrhanie, a preto aj

bez šance rásť odborne. Finančné
ohodnotenie policajtov je tiež nea−
dekvátne náročnosti a významu ich
služby. I keď žijeme v období elektro−
nizácie a kedysi nepredstaviteľných
vedeckých a technických postupov, či
skôr riešení, policajt ako taký je nena−
hraditeľný. Ak je v teréne málo poli−
cajtov, nejde o prevenciu pred našim
označením policajný štát ale o osla−
bovanie pocitu bezpečnosti občanov.
Neraz sa rezortní a štátni policajní
hodnostári vyjadrujú v tom zmysle, že
sme čoraz bezpečnejšou krajinou, ale−
bo bezpečnejšou v porovnaní s inými
krajinami vrátane tých. ktoré sú pova−
žované za tradične demokratické a vy−
spelejšie ako my. Dalo by sa hovoriť o
ich profesionálnej deformácii, alebo o
politickej zahľadenosti do seba. Nejde
o to, aby policajt bol na každom rohu,
ako je to v súčasnosti, že sú od rána
do večera pri vchodoch do viacerých
pobočiek našich bánk (!), ale o to, aby
vôbec bol a mal potrebnú autoritu. Re−
zort vnútra a jeho policajný zbor pot−
rebuje nepomerne viac ľudí v teréne a
osobitne v našom hlavnom meste.
(Mestskí a obecní policajti, to je o
inom. a to predovšetkým z hľadiska
právomocí.) Pomýlené je šetriť na ľu−
ďoch a nepotrvá dlho, keď sa to vy−
pomstí, najmä na kvalite služby a cel−
kovej autorite rezortu vnútra, v kto−
rých sú už diery.

(23.06.2006; Večerník; s. 2)
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Milan Čič (ad interim) (KSS)− od 12. decembra 1989 do 11. januára 1990 
Vladimír Mečiar (VPN) − od 11. januára 1990 do 26. júna 1990 
Anton Andráš (KDH) − od 27. júna 1990 do 22. novembra 1990 
Ladislav Pittner (KDH) − od 22. novembra 1990 do 22. apríla 1991 
Ladislav Pittner (KDH) − od 23. apríla 1991 do 24. júna 1992 
Jozef Tuchyňa (HZDS) − od 24. júna 1992 do 15. marca 1994 
Ladislav Pittner (KDH) − od 15. marca 1994 do 13. decembra 1994 
Ľudovít Hudek (HZDS) − od 13. decembra 1994 do 27. augusta 1996 
Gustáv Krajči (HZDS) − od 27. augusta 1996 do 30. októbra 1998 
Ladislav Pittner (SDK) − od 30. októbra 1998 do 14. mája 2001 
Ivan Šimko (SDKÚ) − od 14. mája 2001 do 15. októbra 2002 
Vladimír Palko (KDH) − od 16. októbra 2002 do 6. februára 2006
Martin Pado (SDKÚ) − od 8. februára 2006 do 4. júla 2006
Robert Kaliňák (SMER−SD) od 4. júla 2006 − ???

(zdroj internet)

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť – zoznam členov
BUČEK, Jozef
(Klub Smer–SD)
člen

PUČÍK, Rudolf (Klub SNS)
predseda

BUGÁR, Béla
(Klub SMK–MKP)
člen

KALIŇÁK, Robert (Klub
Smer–SD)
Člen (nastúpi náhradník)

KOVARČÍK, Ján
(Klub ĽS–HZDS)
člen

LIŠKA, Juraj
(Klub SDKÚ–DS)
člen

MATEJIČKA, Vladimír 
(Klub Smer–SD)
člen

PALKO, Vladimír
(Klub KDH)
člen

RICHTER, Ján (Klub
Smer–SD)
člen

VESTENICKÝ, Emil 
(Klub SNS)
Člen

(zdroj www.nrsr.sk)

Doterajší ministri vnútra SR

Dovolím si uviesť pár pos−
trehov z  celoslovenskej

akcie, ktorá sa konala v dvoch
týždňových cykloch v dňoch 19.
až 23. a  26 až 30. júna 2006 v
Belušských Slatinách pri Púcho−
ve, v prekrásnom horskom pros−
tredí.

Usporiadateľom tohto poduja−
tia na vysokej organizačne a
profesionálne odvedenej akcii
bolo Prezídium PZ – Oddelenie
prevencie kancelárie prezidenta
PZ. Uskutočnilo sa pod vedením
mjr. Ing. Márie Pšenákovej a kpt.
PaedDr. Aleny Petríkovej.

Čo bolo dôvodom takej roz−
siahlej akcie?

Cieľom bolo vyškoliť vybra−
ných policajtov, ktorí budú plniť
dôležitú preventívnu činnosť,
špecificky zameranú na spolu−
prácu polície a žiakov 5. roční−
kov základných škôl celého Slo−
venska, v rámci už rozbehnuté−
ho a žiadaného projektu „Sprá−
vaj sa normálne“. Projekt plní zá−
roveň aj úlohu informačnú, infor−
muje primeraným spôsobom o
Policajnom zbore, kriminalite,
doprave, rasizme, a iných úlo−
hách, ktoré plní polícia, buduje
dôveru medzi školou, deťmi, ro−
dinou, verejnosťou a políciou a
poskytuje konkrétne rady deťom.

Celkom sa akcie zúčastnilo 89
účastníkov, ktorým sa venovalo

osem lektorov. Nie je veľmi typic−
ké, aby sa v jednom čase stretlo
toľko ochotných a veľmi šikov−
ných policajtov, mužov a žien, z
rôznych útvarov celého Sloven−
ska, ktorí sa chcú ďalej vzdelá−

vať. Najčastejšie zastúpené funk−
cie boli starší referent, starší in−
špektor, okresný preventista, ale
v kolektíve sme sa stretli aj so zá−
stupcom riaditeľa a aj s riadite−
ľom OO PZ. Spoločnosť policaj−
tov doplnili mestskí policajti.

Počas dvoch týždňov bolo
možné sledovať, že tí, ktorí sa
podieľali na príprave a organizá−
cii tohto náročného podujatia, sú
naozajstní profesionáli. Dopredu
jasne stanovený cieľ, premysle−

ná koncepcia a postup školenia,
zaujímavý odborný program,
fundovaní lektori. Bohatý prog−
ram sa podarilo dodržať aj na−
priek krátkosti času a masívnym
horúčavám, aj vďaka disciplino−
vanosti všetkých účastníkov.

Vzhľadom na moju opakova−
nú odbornú účasť na takomto
podujatí v úlohe lektora – psy−
chológa, môžem s potešením
konštatovať, že celková organi−
začná, odborná a personálna

pripravenosť tohto opakované−
ho podujatia nie je náhodná, má
citeľne stúpajúcu úroveň, za čo
v mene všetkých účastníkov a
lektorov vyslovujem poďakova−
nie.

Okrem nadobudnutia nových

odborných poznatkov vo vzťahu
k práci s deťmi, toto stretnutie
naplnilo aj cieľ, ktorý nebol hlav−
ný, ale bol dôležitým prvkom pri
stretnutí kolegov z celého Slo−
venska. Mohli si vzájomne vy−
meniť poznatky a skúsenosti zo
svojich služobných aktivít, pre−
konzultovať to, čo v návale po−
vinností nie je v službe možné a
zároveň sa mohli nadviazať cen−
né priateľstvá.

Nadriadení a možno aj kole−
govia účastníkov školiacich sa
na prácu prevencie s mládežou
niekedy podpichujú, že sa idú
rekreovať. Získavať toľko odbor−
ných poznatkov rôzneho druhu v
krátkom čase určite nie je zába−
va, ale tvrdá práca. Síce nie na
spisoch, ale v inej činnosti.

Všetkým zúčastneným a
hlavne organizátorom patrí oce−
nenie a poďakovanie. Hlavne za
to, že preventívna činnosť zame−
raná na základné školy je riade−
ná systematicky z jedného cen−
tra, s rovnakou databázou po−
znatkov, z ktorých možno v rov−
nakej miere čerpať.

Veľa úspechov v ďalšej čin−
nosti s mládežou všetkým želá

PhDr. Helena Kukurová, 
lektor kurzu,

učiteľ psychológie SOŠ PZ
Košice

„Správaj sa normálne“ – o čom to vlastne je?
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Je ich málo…

Ký je to čert?! Do rezortu
nastúpil ďalší minister

R. Kaliňák a stal sa po vzniku
SR už šiestym, ktorý sa narodil
v máji! Jedinou výnimkou je tak
Kozorožec Ivan Šimko, ktorý
svojím narodením 1. januára ce−
lý rok vždy štartuje…Piati májo−
ví ministri sú Býci, iba Ľ. Hudek
je Blíženec. Trúfol by si nejaký
astrológ definovať, ako táto po−

divuhodná koncentrácia minis−
terských „býkov“ poznačila čin−
nosť Ministerstva vnútra SR?

Robert Kaliňák nar. 11. mája
Martin Pado nar. 16. mája
Ladislav Pittner nar.18. mája
Gustáv Krajči nar. 19. mája
Vladimír Palko nar. 20. mája
Ľudovít Hudek nar. 30. mája

(on)

Býci a Blíženci…Ilu
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Vjúnovom čísle POLÍCIE
pán minister Pado spo−

mína dodávky služobných mo−
torových vozidiel pre políciu, čo
je iste veľmi potrebné. Chcel by
som sa opýtať, kedy bude vyrie−
šená dodávka vozidiel pre pot−
reby jednotlivých
oddelení služobnej
kynológie odborov
poriadkových polí−
cií jednotlivých okresných riadi−
teľstiev Policajného zboru SR (
ďalej len OSK ).  Jazdíme na
veľmi starých a hlavne nevyho−
vujúcich služobných motoro−
vých vozidlách. Vzhľadom na
tabuľkový počet policajtov na
jednotlivých OSK by sme potre−
bovali vozidlá schopné prepraviť
štyroch policajtov a štyroch slu−
žobných psov, vozidlá by mali
byť vo farbách PZ. Pod pojmom
„schopné prepravy služobných
psov“ mám na mysli ich vybave−
nie vstavanými prepravkami,
odvetraním a podobne. Dovolil
som si spomenúť tento problém,
pretože pán minister spomenul
môjmu kolegovi, že tento prob−
lém sa rieši. Tých jednotlivých
OSK na Slovensku nie je tak ve−
ľa, aby tento problém ohrozil
rozpočet ministerstva. My tieto
vozidlá skutočne potrebujeme,

pretože za adekvátnu náhradu
nie je možné považovať vozidlo
núdzovo vybavené umelohmot−
nými prepravkami.

Ďalej by som si dovolil zare−
agovať na zvýšenie rizikového
príplatku pre niektoré vybrané

zložky v PZ. Neberte to prosím
tak, že by si to tieto zložky ne−
bodaj nezaslúžili, to zvýšenie
im určite patrí. Len chcem pou−
kázať na to, že pre psovodov –
pomocných pyrotechnikov sa
hovorí o zvýšení rizikového o
400,– Sk už asi tri roky. Vždy sa
to zamieta odôvodnením ne−
dostatku financií. Týchto psovo−
dov – pomocných pyrotechni−
kov je asi 40 v rámci PZ. Títo
psovodi so svojimi štvornohými
zverencami musia absolvovať
špecializovaný kurz v dĺžke tr−
vania tri mesiace a tak isto mu−
sia absolvovať pomocný pyro−
technický kurz na nemenovanej
vojenskej základni. Počas tých−
to štyroch mesiacov prídu o
slušný balík príplatkov k svojmu
služobnému príjmu a  po skon−
čení týchto kurzov dostanú prí−
platok 300,– Sk za špeciálne

vycvičeného služobného psa.
Tento príplatok je však nároko−
vý za každého prideleného slu−
žobného psa, to znamená ne−
zohľadňuje náročný výcvik a ži−
votu nebezpečnú prácu. Dovo−
lím sa spýtať, ako mám týchto

chlapcov
motivovať
na túto zod−
povednú

prácu, keď oni na tom v skutoč−
nosti finančne prerobia? Naše
vedenie nám vychádza v ústre−
ty ohľadne výcviku týchto psov,
ale toto nedokáže ovplyvniť. Za−
tiaľ to chlapci robiť chcú, robia
to preto, že ich to baví a práca
so psom nie je prácou len cez
pracovnú dobu, ale je to práca
navyše. Je tu však dôvod na
zamyslenie sa, keď si porovná−
me počet policajtov a výšku pri−
znaných príplatkov s počtom
psovodov – pomocných pyro−
technikov a výškou im navrho−
vaného príplatku na ktorý nie sú
finančné prostriedky.

Ďakujem všetkým, ktorí si
môj článok prečítajú a ešte viac
všetkým, ktorí sa nad ním za−
myslia 

mjr. Mgr. Branislav Diďák,
KR PZ v Nitre

Tieto pravidlá hospodáre−
nia určujú možnosti tvorby a
použitia finančných prostried−
kov Základnej organizácie Od−
borového zväzu polície v Slo−
venskej republike (ďalej len
ZO OZP v SR.

I. Štruktúra finančného 
charakteru ZO OZP v SR.

Článok l
ZO OZP v SR je organizač−

nou jednotkou občianskeho
združenia1 Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike
(ďalej len OZP v SR), ktorého fi−
nančné hospodárenie je fondo−
vého charakteru. Za finančné
hospodárenie ZO OZP v SR v
plnom rozsahu zodpovedá Vý−
bor ZO OZP v SR, alebo ním po−
verená osoba, spravidla predse−
da ZO OZP v SR.

Článok 2
ZO OZP v SR jedenkrát roč−

ne, najneskôr do konca mesiaca
február predloží prehľad o tvorbe
a čerpaní ňou spravovaných fi−
nančných prostriedkov za pred−
chádzajúce obdobie z dôvodu
zaúčtovania celkového stavu
majetku OZP v SR. Z prehľadu
musí byť zrejmé, aké príjmy, vý−
daje a zostatok ZO OZP v SR
mala v kalendárnom roku.

II. Zdroje finančných 
prostriedkov

Článok 1
Základným zdrojom pre fi−

nancovanie činnosti ZO OZP v
SR je výber  členských príspev−
kov od svojich členov. Ďalším
zdrojom finančných prostriedkov
môžu byť sponzorské dary a iné
príjmy.

III. Zásady hospodárenia 
podľa finančného plánu

Článok 1
Členská schôdza zostavuje a

schvaľuje finančný plán na ka−
lendárny rok v súlade s pravidla−
mi hospodárenia a v súlade s
potrebami svojich členov najne−
skôr do konca prvého štvrťroka
kalendárneho roka.

Článok 2
Ak vznikne potreba počas ro−

ku hradiť mimoriadne výdaje,
ktoré nebolo možné predpokla−
dať v dobe spracovávania a
schvaľovania finančného plánu,
je možné tieto hradiť na základe
dodatočného rozhodnutia orgá−
nu, ktorý je kompetentný schva−
ľovať finančný plán.

IV. Použitie finančných 
prostriedkov

Článok 1
Finančné prostriedky môžu

byť použité len v súlade so
schváleným ročným finančným
plánom. Na akciách (zasada−
niach orgánov ) poriadaných Vý−
borom ZO OZP v SR pre svojich
členov je možné hradiť napríklad
občerstvenie, stravovanie, uby−
tovanie, prenájom priestorov,
preukázané cestovné výdaje a
iné.

Článok 2
Výdavky na materiálne a

technické zabezpečenie (napr.
upomienkové predmety, dary
významným hosťom, ich ubyto−
vanie, prenájom sály, výzdoba,
ozvučenie, stenografický zá−
znam, pisárske práce, odbornú
a odborársku literatúru, noviny,
ktoré sú potrebné pre odborár−

sku prácu, a pod.) sú hradené v
rámci schváleného finančného
plánu.

Článok 3
Na financovanie medzinárod−

nej odborovej akcie sa použijú fi−
nančné prostriedky schválené
vo finančnom pláne. Na každú
akciu je potrebné spracovať or−
ganizačné a materiálno – tech−
nické zabezpečenie.

Obdobne je možné financo−
vať i vzniknuté náklady pri  tu−
zemských družobných stykoch s
inými subjektmi.

Článok 4
V rámci starostlivosti o členov

ZO OZP je možné z prostriedkov
ZO OZP v SR venovať dar pri
príležitosti dosiahnutia životného
alebo pracovného jubilea (napr.
50 rokov, 60 rokov, odchodu do
dôchodku, alebo 10 a viacej ro−
kov vo funkcii v ZO OZP).

Článok 5
Z prostriedkov schváleného

finančného plánu sa hradia hos−
podársko–správne výdavky na−
príklad (nákup kancelárskej
techniky, kancelárskych potrieb,
tlač potrebných tlačív, hygienic−
ký a čistiaci materiál, nákup
hmotného investičného majetku,
poštovné, telefón, ostatné služ−

by ako prevoz materiálu, nájom−
né, poplatky za spotrebu energií,
vodné, stočné a iné poplatky).

Článok 6
Na zabezpečenie činnosti je

možné uzatvárať dohody o vyko−
naní práce2. Dohody uzatvárať je
oprávnený predseda ZO OZP v
SR a podpredseda.

V. Účtovná a pokladničná
agenda

Článok 1
Pri vykonávaní pokladničných

operácií je povinnosť dodržiavať
všeobecne platné predpisy a
ďalšie normy, najmä:

– dodržiavať limit pokladnič−
nej hotovosti v závislosti na spô−
sobe jej uloženia ( napr. plecho−
vá skriňa, trezor a pod.)

– pri finančných operáciách
uprednostňovať bezhotovostný
finančný styk

– zabezpečovať bezpečnosť
pri manipulácii s hotovosťou, jej
bezpečné uloženie

– inventarizovať pokladničnú
hotovosť minimálne jedenkrát
polročne

Článok 2
Pokladničné operácie je mož−

né uskutočňovať len na podkla−
de príjmových a výdajových do−
kladov, pre ktoré platia všeobec−
ne platné predpisy.

Článok 3
Účtovníctvo sa vedie v súlade

s platnou právnou úpravou v
systéme jednoduchého účtov−
níctva.

Článok 4
Za správne vedenie účtovnej

agendy, za dodržiavanie prija−

tých pravidiel, za dodržiavanie
všetkých všeobecne platných
právnych noriem, nariadení a
predpisov zodpovedá predseda
ZO OZP v SR, pokladník alebo
hospodár.

Článok 5
Osoby oprávnené disponovať

s finančnými prostriedkami ZO
OZP v SR uzatvárajú so ZO
OZP v SR hmotnú zodpoved−
nosť.

VI. Kontrola

Článok 1
Kontrolu hospodárenia s fi−

nančnými prostriedkami ZO
OZP v SR, účelnosť a efektív−
nosť ich využitia v súlade so
schváleným finančným plánom,
počas kalendárneho roka vyko−
náva predseda alebo podpred−
seda ZO OZP v SR.

Článok 2
Kontrolu hospodárenia, mini−

málne jedenkrát za rok, vykoná
revízna komisia ZO OZP v SR.
Revízna komisia pri vyhodnoco−
vaní čerpania resp. schvaľova−
nia finančného plánu predkladá
správu na zasadanie orgánu ZO
OZP v SR, ktorý schvaľuje fi−
nančný plán. Jej súčasťou je  ná−
vrh na odstránenie zistených ne−
dostatkov a opatrení na ich pred−
chádzanie.

Tieto „Pravidlá“, ako vzoro−
vé, boli schválené na zasada−
ní Rady predsedov ZO OZP v
SR dňa 22.6.2006.

1/zák.č.83/1990 Zb. O združo−
vaní občanov

2/ Zákonník práce
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hospodárenia s finančnými prostriedkami ZO OZP v SR

Na profesionalite strácame

V dňoch 10.–11.6. 2006 sa
konali 23. medzinárodné maj−
strovstvá Českej republiky v
Českej Lípe, za účasti 250 plav−
cov z Argentíny, Austrálie, Ne−
mecka, Poľska, Kanady, Maďar−
ska, Česka a zo Slovenska.

Na tomto veľkom medzinárod−
nom plaveckom podujatí repre−
zentovali športový klub polície:
PhDr. Džama Štefan, Ing. arch.
Valovič Viliam, Ing. Palčo Kamil,
Mgr. Kertes Jozef a Žilinský Jozef.
Valovič Viliam získal šesť medailí
a stal sa najúspešnejším členom
prešovskej výpravy. Vyplával si
prvé miesta v disciplínách 800 m
voľný sp., 400 a 200m voľný spô−
sob. Dva krát bol druhý na 100 m
a 200 m v. spôsob, jednu tretiu si
vyplával na 50m prsia. Jozef Žilin−
ský si doniesol dve zlate medaily
za 100 a 200 m prsia a na 100 m

pol. pretek skončil tretí. Tri piate
miesta získal za 50 m prsia, 50 m
znak a  50m motýlik.

Ing. Kamil Palčo dosiahol pr−
venstvo na 100m pol. pretek, dru−
hý bol na 800m v. spôsob a tretí
na 50 m voľný spôsob. PhDr. Šte−
fan Džama si vyplával tri bronzové
medaily na 50 a 100 m znak a
100m pol. preteky. Svojimi skvelý−
mi výsledkami patrili k jedným z
najúspešnejších výprav, ktoré sa
na majstrovstvách zúčastnili – a to
aj v rámci Slovenskej republiky.

Aj napriek tomu, že plavci ŠKP
Prešov nemajú kde trénovať, svo−
jimi výkonmi potvrdili dobru pripra−
venosť a vzorne reprezentovali
nielen ŠKP a mesto Prešov, ale aj
Slovensko, veď 14 medailových
umiestení hovoria za všetko.

kpt. PhDr. Štefan Džama, Prešov

Medailoví rekordmeni z Prešova: (zľava) Palčo, Džama, Kertes,
Žilinský, Valovič
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§ 1
Účel štatútu

Účelom tohto štatútu je vytvoriť sys−
tém poskytovania právnej ochrany a
zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu
ustanovenom týmto štatútom členom
Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike ( ďalej len OZP v SR) na
ochranu svojich práv.

§ 2
Predmet úpravy

Tento štatút ustanovuje podmienky
poskytovania právnej ochrany, postup
členov OZP v SR (ďalej len oprávnené
osoby) a príslušných orgánov OZP v
SR v konaní o nároku na priznanie
právnej ochrany a finančné zabezpe−
čenie poskytovania právnej ochrany.

§ 3
Pôsobnosť štatútu

Tento štatút sa vzťahuje na posky−
tovanie právnej ochrany v trestnopráv−
nych veciach, občianskoprávnych ve−
ciach, pracovnoprávnych veciach a v
konaniach o priestupkoch, ktoré majú
súvislosť so služobným pomerom u po−
licajtov – členov OZP v SR, pracovným
pomerom u ostatných členov OZP v SR
alebo s odborárskou činnosťou členov
OZP v SR.

§ 4
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto štatútu
a) oprávnenou osobou je člen OZP

v SR, ktorému bol po preukázaní spl−
nenia podmienok priznaný nárok na
poskytnutie právnej ochrany

b) pod pojmom právna ochrana ten−
to štatút rozumie schvaľovanie a pos−
kytovanie finančných prostriedkov a
prostredníctvom advokátov poskytova−
nie komplexných právnych služieb
oprávnenej osobe, ktoré sú prispôso−
bené potrebám každého jednotlivého
prípadu (právne poradenstvo a pomoc
v súdnych a mimosúdnych konaniach,
zastupovanie advokátom v konaní pred
súdom i mimo neho a v priestupkovom
konaní./

c) zrejmá bezúspešnosť sporu je
najmä:

* Zaniknutie práva uplynutím času /
právo je premlčané/

* Ak žiadateľ nie je schopný označiť
a preukázať dôkazy ktoré jeho vinu zo−
slabujú alebo vyvracajú, skutočnosti
dôležité pre zistenie skutkového stavu.

d) inštanciou podľa tohto štatútu sa
rozumie napr. konanie pred súdom pr−
vého stupňa, do ktorej spadá aj poda−
nie odvolania proti prvostupňovému
rozhodnutiu. Odvolacie konanie sa
chápe ako ďalšia inštancia pre ktorú je
potrebné schváliť novú právnu ochra−
nu

e) pracovným pomerom sa pre úče−
ly tohto štatútu rozumie pracovný vzťah
medzi zamestnancom a zamestnávate−
ľom uzavretý na základe zák. č.
311/2001 Z. z. / ZP/, zák. č. 552/2003
Z. z./ práce vo verejnom záujme/,
zák.č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní za−
mestnancov pri prácach vo verejnom
záujme a zák.č.312/2001 Z. z. / štátna
služba/

§ 5
Podmienky na poskytnutie 

právnej ochrany
(1) Žiadateľ má právo na poskytnu−

tie právnej ochrany, ak
a) je členom OZP v SR
b) má zaplatený poplatok v zmysle

štatútu právnej ochrany
c) nejde o zrejmú bezúspešnosť

sporu
d) ak nejde o úmyselné zavinenie,

ktoré je zrejmé už na začiatku sporu
(2) Podmienky na poskytnutie práv−

nej ochrany podľa odseku 1 písm. a) b)

musí žiadateľ spĺňať počas celého trva−
nia poskytovania právnej ochrany.

§ 6
Predbežná konzultácia

(1) Žiadateľ, ktorý má záujem o pos−
kytnutie právnej ochrany, sa môže ob−
rátiť na Základnú organizáciu OZP v
SR ( ďalej len ZO OZP v SR) alebo v
odôvodnených prípadoch na podpred−
sedu OZP v SR, zodpovedného za
úsek právnej ochrany, ktorí mu poskyt−
nú predbežnú konzultáciu v nevyhnut−
nom rozsahu.

(2) Účelom predbežnej konzultácie
je najmä

a) vysvetlenie podmienok na uplat−
nenie nároku na poskytnutie právnej
ochrany, b) oboznámenie sa s prípa−
dom a poskytnutie základnej právnej
rady, c) pomoc pri vypĺňaní žiadosti o
poskytnutie právnej ochrany (ďalej len
žiadosť).

(3) ZO OZP v SR alebo príslušný
podpredseda OZP v SR pri predbežnej
konzultácii upozorní žiadateľa, ktorý
má záujem o poskytnutie právnej
ochrany, na možnosť požiadať o pred−
bežné poskytnutie právnej ochrany
podľa § 8, ak na základe oboznámenia
sa s prípadom zistí, že hrozí nebezpe−
čenstvo zmeškania lehoty.

§ 7
Konanie o nároku na poskytnutie

právnej ochrany
(1) Konanie o nároku na poskytnu−

tie právnej ochrany (ďalej len konanie )
sa začína podaním písomnej žiadosti
doloženej dokladmi preukazujúcimi
skutočnosti uvedené v žiadosti, ktorú
podáva žiadateľ. Žiadosť musí obsaho−
vať meno a priezvisko žiadateľa, dátum
narodenia, služobné zaradenie, jeho tr−
valý alebo prechodný pobyt, údaje pod−
ľa §–u 5 ods.1 a všetky meritórne roz−
hodnutia súvisiace s vecou, pre ktorú
žiada o právnu ochranu, údaje k advo−
kátovi ak si ho žiadateľ vybral vopred
sám / viď ods.6/, kontaktná adresa, čís−
lo telefónu. Na výzvu ZO OZP v SR žia−
dateľ doplní v primeranej lehote určenej
ZO OZP v SR ďalšie údaje a doklady
týkajúce sa skutočností rozhodujúcich
na posúdenie nároku na poskytnutie
právnej ochrany, ktorá nesmie byť krat−
šia ako 7 dní.

(2) Žiadosť sa podáva ZO OZP v
SR príslušnej podľa toho kde je žiada−
teľ členom.

(3) Žiadateľ je povinný uviesť v žia−
dosti a pri predbežnej konzultácii úplné
a pravdivé údaje.

(4) ZO OZP v SR rozhodne o žia−
dosti v lehote do 15 dní od doručenia
žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa
odseku 1; túto lehotu nemožno predĺžiť.
Proti rozhodnutiu je prípustný opravný
prostriedok v lehote do 7 dní. Odvola−
cím orgánom je Predsedníctvo OZP v
SR.

(5) Predsedníctvo OZP v SR je po−
vinné o odvolaní rozhodnúť do 15 dní
odo dňa doručenia odvolania a o roz−
hodnutí písomne informovať žiadateľa.
Proti rozhodnutiu Predsedníctva OZP v
SR nie je prípustné odvolanie.

(6) V rozhodnutí, ktorým sa prizná−
va nárok na poskytnutie právnej ochra−
ny ZO OZP v SR, odporučí advokáta
na zastupovanie oprávnenej osoby
pred súdom, ak je to potrebné na
ochranu jej záujmov alebo akceptuje
advokáta, ktorého si zvolí žiadateľ.

(7) Rozhodnutie, ktorým sa nepri−
znáva nárok na poskytnutie právnej po−
moci, sa vyhotovuje v písomnej forme.
Uvedené rozhodnutie musí obsahovať
poučenie o možnosti odvolania a doru−
čuje sa bezodkladne žiadateľovi.

(8) V prípade že právna ochrana nie

je ukončená a člen OZP v SR zmení
ZO OZP v SR je povinná ZO OZP v
SR, ktorá rozhodla o poskytnutí právnej
ochrany, zaslať kompletný spis právnej
ochrany ZO OZP v SR do ktorej opráv−
nená osoba prestúpila a to bezodklad−
ne.

(9) ZO OZP v SR schvaľuje právnu
ochranu len pre jednu inštanciu.

(10) Ak je pri poskytnutej právnej
ochrane predpoklad, že vzniknú finanč−
né nároky z fondu právnej ochrany, ZO
OZP v SR je povinná bezodkladne za−
slať kompletný materiál týkajúci sa
právnej ochrany podpredsedovi OZP v
SR zodpovednému za právnu ochranu.

(11) Právna ochrana môže byť pos−
kytnutá len vo veciach, ktoré sa stali po
prijatí za člena OZP v SR.

§ 8
Predbežné poskytnutie právnej

ochrany
(1) Žiadateľ, u ktorého hrozí nebez−

pečenstvo zmeškania lehoty, môže zá−
roveň so žiadosťou požiadať ZO OZP v
SR o predbežné poskytnutie právnej
ochrany. Predbežnú právnu ochranu
ZO OZP v SR poskytne bez zbytočné−
ho odkladu za predpokladu splnenia
podmienok § 5 ods.1a) b)

(2) Rozhodnutie o predbežnom
poskytnutí právnej ochrany musí obsa−
hovať aj poučenie žiadateľa o záväzku
vyúčtovania a vrátenia finančných
prostriedkov poskytnutých v dobe trva−
nia predbežného poskytnutia právnej
ochrany, ak sa po posúdení podmienok
na vznik nároku na poskytnutie právnej
ochrany zistí, že žiadateľ nespĺňa pod−
mienky na priznanie poskytnutia práv−
nej ochrany. Predsedníctvo OZP v SR
môže na základe písomnej žiadosti od−
pustiť vrátenie finančných prostriedkov.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné
podať opravný prostriedok.

§ 9
Súčinnosť s advokátom

(1) Ak bol oprávnenej osobe prizna−
ný nárok na poskytnutie právnej ochra−
ny, ZO OZP v SR ho vyzve na uzavre−
tie zmluvy s advokátom a udelenie pl−
nomocenstva na úkony súvisiace s
poskytovaním právnej ochrany určené−
mu advokátovi

(2) Ak oprávnená osoba neudelí pl−
nomocenstvo na úkony súvisiace s
poskytovaním právnej ochrany advoká−
tovi alebo ak udelené plnomocenstvo
odvolá, musí písomne uviesť dôvody
svojho konania a bezodkladne toto do−
ručiť ZO OZP v SR.

§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
(1) Oprávnená osoba je povinná

oznámiť ZO OZP v SR písomne do 7
dní zmeny všetkých skutočností rozho−
dujúcich pre trvanie nároku na poskyto−
vanie právnej pomoci.

(2) Oprávnená osoba je povinná
poskytovať ZO OZP v SR, podpredse−
dovi OZP v SR zodpovednému za úsek
právnu ochranu alebo advokátovi pot−
rebnú súčinnosť.

(3) Oprávnená osoba je povinná na
výzvu ZO OZP v SR preukázať skutoč−
nosti preukazujúce trvanie nároku na
poskytovanie právnej ochrany do 7 dní
odo dňa doručenia výzvy, ak ZO OZP v
SR neurčila dlhšiu lehotu. Vo výzve
musí byť upozornená na možnosť od−
ňatia právnej ochrany v prípade nepre−
ukázania skutočností na trvanie náro−
ku.

(4) Oprávnená osoba je povinná raz
za polrok k poslednému dňu polroka in−
formovať ZO OZP v SR, ktorá jej pos−
kytuje právnu ochranu o výške finanč−
ných nákladov poskytovanej právnej
ochrany.

§ 11
Poplatok do fondu právnej ochrany

Každá ZO OZP v SR je povinná
každý rok najneskôr do posledného
dňa mesiaca január prostredníctvom
ZO OZP v SR uhradiť ročný poplatok
do fondu právnej ochrany vo výške
50.–Sk za jedného člena. Za novoprija−
tého člena OZP v SR bez ohľadu na to,
v ktorom mesiaci ho prijala za člena
OZP v SR, je povinná ZO OZP v SR
uhradiť poplatok do fondu právnej
ochrany vo výške 50.–Sk najneskôr v
mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v
ktorom nového člena ZO OZP v SR pri−
jala.

§ 12
Financovanie nákladov právnej

ochrany
(1) Finančné náklady spojené s

poskytovaním právnej ochrany sa uhra−
dia z fondu právnej ochrany a schvaľu−
je ich Predsedníctvo OZP v SR na zá−
klade žiadosti ZO OZP v SR a predlo−
žených návrhov podpredsedom OZP v
SR, ktorý je zodpovedný za oblasť
právnej ochrany. Finančné náklady sa
uhrádzajú v plnej výške ak Predsedníc−
tvo OZP v SR nerozhodne inak.

(3 ZO OZP v SR, ktorá žiada o
úhradu finančných nákladov právnej
ochrany je povinná mimo žiadosti pred−
ložiť

* fotokópiu zmluvy s advokátom
* fotokópiu materiálov, na základe

ktorých rozhodla o poskytnutí právnej
ochrany

* fotokópiu rozhodnutia o poskytnu−
tí právnej ochrany

* originály faktúr alebo iných účtov−
ných dokladov od advokátskej kancelá−
rie

* čestné prehlásenie o vrátení fi−
nančných prostriedkov vynaložených
na právnu ochranu v prípade, že táto
bude úspešná tomu, kto poskytol fi−
nančné prostriedky na právnu ochranu

* pri skončení právnej ochrany kó−
piu meritórneho rozhodnutia o skonče−
ní právnej ochrany

(4) Podpredseda OZP v SR má prá−
vo vrátiť ZO OZP v SR žiadosť o úhra−
du finančných nákladov, ak nie sú spl−
nené podmienky podľa predchádzajú−
ceho odseku

(5) Rozhodnutie Predsedníctva
OZP v SR o úhrade finančných nákla−
dov je záväzné a nie je proti nemu prí−
pustné odvolanie.

§ 13
Odňatie poskytovania právnej

ochrany
(1) Predsedníctvo OZP v SR roz−

hodne o odňatí poskytovania právnej
ochrany, ak

a) oprávnená osoba neposkytuje
ZO OZP v SR alebo advokátovi potreb−
nú súčinnosť,

b) v priebehu poskytovania právnej
ochrany vyjde najavo, že oprávnená
osoba už nespĺňa podmienky priznania
nároku na právnu ochranu podľa §–u 5
ods.1.

c) oprávnená osoba do 7 dní od roz−
hodnutia o priznaní nároku na poskyto−
vanie právnej ochrany neuzavrie s ad−
vokátom zmluvu alebo bezdôvodne ne−
udelí plnomocenstvo advokátovi alebo
bezdôvodne odvolá udelené plnomo−
censtvo advokátovi.

d) vyjde najavo, že nárok na posky−
tovanie právnej pomoci sa žiadateľovi
priznal na základe nepravdivých alebo
neúplných údajov alebo

e) oprávnená osoba nevyhovie vý−
zve podľa § 7 ods. 1

f) ak vyjdú najavo skutočnosti, ktoré
usvedčujú oprávnenú osobu z úmysel−
ných prieťahov v prípravnom konaní

alebo konaní pred súdom alebo v ko−
naní o priestupkoch

g) zistí, že finančné prostriedky sú
vynakladané zjavne nehospodárne

(2) Odsekom 1 nie je dotknuté prá−
vo ZO OZP v SR požiadať predsedníc−
tvo OZP v SR o odňatie právnej ochra−
ny.

(3) Rozhodnutie o odňatí právnej
ochrany musí byť vyhotovené v písom−
nej forme a oprávnenej osobe zaslané
najneskôr do 7 dní.

(4) Proti rozhodnutiu o odňatí pos−
kytovania právnej ochrany alebo ne−
schváleniu žiadosti ZO OZP v SR o od−
ňatie právnej ochrany nie je prípustný
opravný prostriedok.

§ 14
Návratnosť vynaložených 
finančných prostriedkov

(1) Ak je oprávnená osoba v spore
úspešná, je povinná vrátiť vynaložené
finančné prostriedky na právnu ochra−
nu.

(2) Úkony súvisiace s vymáhaním
trov konania sú posudzované ako ko−
nanie v rámci jednej inštancie.

(3) Oprávnená osoba je povinná fi−
nančné prostriedky /trovy súdneho ko−
nania a právneho zastupovania/, ktoré
obdrží na základe meritórnych rozhod−
nutí súdov v súvislosti s poskytovanou
právnou ochranou, vrátiť do fondu práv−
nej ochrany bezodkladne.

(4) Oprávnená osoba uzavrie s ad−
vokátom iba takú zmluvu, v ktorej bude
uvedené, že si oprávnená osoba uplat−
ní v prípade úspešného ukončenia
právnej ochrany náhradu trov konania
a právneho zastupovania.

(5) Predchádzajúce zásady uplat−
ňovania návratnosti finančných pros−
triedkov sa použijú primerane v prie−
stupkovom konaní.

§ 15
Informačný tok

(1) ZO OZP v SR je povinná 1x za
polrok k poslednému dňu polroka za−
slať podpredsedovi OZP v SR aktuálne
informácie o stave poskytovania práv−
nej ochrany v prípadoch, ktoré schváli−
la ZO OZP v SR.

(2) Podpredseda OZP v SR zodpo−
vedný za právnu ochranu má právo ke−
dykoľvek požiadať o aktuálnu informá−
ciu o stave poskytnutej právnej ochra−
ny. ZO OZP je povinná takejto žiadosti
vyhovieť.SR.V..é schválila ZO OZP.any
v prípadoch e konanie pred súdom pr−
vého stupňa

§ 16
Zastupovanie advokátov

(1) Predsedníctvo OZP v SR vedie
zoznam vytypovaných advokátov, ktorí
sú ochotní zastupovať členov OZP v
SR. Uvedený zoznam je k dispozícii
všetkým ZO OZP v SR.

(2) ZO OZP v SR je povinná vyberať
advokáta tak, aby bola zabezpečená
efektívnosť vynakladaných finančných
prostriedkov a aby oprávnenej osobe
bola poskytnutá kvalitná právna ochra−
na, obdobne to platí i pri akceptovaní
už vybraného advokáta zo strany žia−
dateľa.

(3) ZO OZP v SR má právo požia−
dať oprávnenú osobu o informácie sú−
visiace s poskytovanou právnou ochra−
nou

§ 17
Záverečné ustanovenia

Tento Štatút právnej ochrany čle−
nov OZP v SR nadobúda platnosť a
účinnosť dňom 1. 7. 2006.

(Plné znenie Štatútu právnej ochra−
ny aj so vzormi tlačív nájdete na webo−
vej stránke OZP v SR)
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Stres sa najčastejšie chápe
ako nežiadúci psychický stav,
pretože znižuje celkovú mentál−
nu výkonnosť a kvalitu i kvantitu
práce. V súčasnosti sa zvykne
hovoriť, že stres je normálna
reakcia človeka na nenormál−
nu situáciu. Stres môže nastať
ako okamžitá reakcia na základe
jednej situácie, ale môže byť aj
dlhodobo nahromadený ako ná−
sledok viacerých záťažových si−
tuácií.

Ako môže nadriadený roz−
poznať prejavy stresu u pod−
riadeného?

–  najskôr môže vypozorovať
dočasne zvýšenú aktivitu v sprá−
vaní. V takom stave človek
zrýchlene dýcha, rýchlejšie sčer−
venie, rýchlo a nekoordinovane
sa pohybuje, behá z miesta na
miesto, nervózne sa pohráva s
rôznymi predmetmi, potí sa aj
bez zvýšenej fyzickej námahy,
zvýšene sa aktivizuje v rozhovo−
re, dožaduje sa pokynov k čin−
nosti a pod…;

–  ak pôsobenie stresujúcich
podnetov pokračuje, zhoršuje sa
výkonnosť policajta, prestáva sa
orientovať na splnenie úlohy, je−
ho správanie je zamerané na se−
baobranu. V jeho práci sa obja−
vujú chyby, častejšie a vo zvýše−
nej miere rozmýšľa o svojej „zá−
chrane“, hľadá únikové cesty,
snaží sa „zašiť“ (vzdialiť, ukryť)
alebo neprimerane útočí na
zdroj záťaže;

–  postupne dochádza k cel−
kovému rozrušeniu v správaní a
k výrazným emočným odpove−
diam. Človek akoby sa „zrútil“.
Možno na ňom pozorovať silné
emócie – neprimeraný smiech,
vzlykanie, dokonca plač. Pre
celkovú telesnú slabosť sa nie−
kedy neudrží na nohách a pod.;

–  na záver vzniká stav, v kto−
rom prestáva efektívne reagovať
na okolie. Takto zasiahnutý člo−
vek skleslo zotrváva na jednom

mieste, bez pohybu, alebo na−
opak zmätene prebieha z miesta
na miesto, nevníma, čo sa mu
hovorí, v myšlienkach sa nedo−
káže odpútať od zdroja záťaže.
Možno očakávať, že nebude
schopný práce.

Policajt, ktorý nepozná iné
spôsoby zníženia svojho psy−
chického napätia, môže reago−
vať:

� neprimerane,
� sebaobviňujúco,
� obviňovaním iných,
� popieraním skutočnosti,
� zdanlivo povznesením sa

nad vec – bez skutočného po−
chopenia situácie.

Takéto spôsoby správania
obvykle nevedú k prekonaniu
stresovej situácie. Môžu mať
však svoj význam pre prvotné

prekonanie veľmi vysokého stre−
su. Umožňujú, aby sa človek vy−
hol zdravotným následkom psy−
chického napätia, t. j. chorobám,
ktoré úzko súvisia so stresom,
ako je napr. infarkt myokardu,
vysoký krvný tlak, žalúdočné
vredy, rakovina a iné.

Nadriadený by si mal uvedo−
miť, že policajt aj bez zjavnej
choroby alebo vonkajšieho po−
škodenia nemusí byť schopný pl−
niť úlohy v dôsledku svojho mo−
mentálneho psychického rozpo−
loženia. Policajt môže byť dobrý
odborník, intelektuálne nadprie−

merný, aj odhodlaný. Ak je však
v nadmernom strese, nedokáže
využiť tieto svoje prednosti.

Zdroje stresu
Zdrojom stresu bývajú často

okrem objektívnych situácií aj zlé

medziľudské vzťahy a spôsob
riadiacej práce.

Zmeniť pracovné prostredie
alebo prevládajúcu pracovnú
morálku sa nám pravdepodobne
nepodarí, ale pri prekonávaní
resp. eliminovaní stresových
podmienok možno využiť určité
stratégie.

Týka sa to schopnosti vytvoriť
si určité rutinné pravidlá a držať
sa svojich priorít. Tým sa podarí
využiť pracovný čas efektívne a
čo najlepšie. K tomu pomôže:

a) byť pánom svojho času –
správne si zorganizovať celý
deň. Možno s tým začať ešte
pred odchodom do práce. Večer
si pripraviť napr. oblečenie, de−
siatu, podklady…

b) ráno vstať o desať minút
skôr ako obvykle – a vyhnúť sa
tak neočakávaným problémom a
zbytočnému stresu,

c) pripevniť si napr. na chlad−
ničku, alebo nástenku „kontrolný
zoznam činností“ – pomôže zor−
ganizovať celý deň, aby sa na
nič nezabudlo,

d) vypracovať si zoznam naj−
dôležitejších aktivít,

e) schopnosť upokojiť sa „na
počkanie“ – ak sa kvôli blížiace−
mu termínu dostaneme do stavu
paniky, pokúsme sa vedome vy−
vinúť úsilie, aby sme sa upokoji−
li. Prikážeme si zastaviť sa, za−
vrieť oči a pomaly a zhlboka dý−
chať. Po chvíli pocítime, že na−
pätie ustupuje a tep sa spomaľu−
je.

Ďalšie možnosti organizácie
práce sú:

� nerobiť príliš veľa vecí na−
raz,

� stanoviť si priority a neod−
kladné záležitosti vyriešiť ako pr−
vé,

� snažiť sa pustiť aspoň do
jednej veci zo zoznamu, ktorú
skutočne nemáme radi (po do−
končení takej úlohy budeme mať
pocit úspechu),

� nebrať na seba všetky úlo−
hy,

� ak nemožno úlohy delego−
vať – požiadať o pomoc,

� naučiť sa povedať zdvorilo
„nie“ bez potreby ospravedlňo−
vať sa,

� požívať dobrý diár,
� naučiť sa, aby jednania bo−

li vecné a vedieť ich rázne ukon−
čiť,

� oznámiť alebo informovať,
ak niekde meškáme,

� ak je nutné napr. poradu
zrušiť, oznámiť to včas,

� na konci dňa si v duchu vy−
hodnotiť celý deň, čo všetko sa
podarilo urobiť a pogratulovať si
k dobrej práci,

� naučiť sa oddeľovať prácu
od svojho rodinného života,

� naučiť sa „vypnúť“.
K osvedčeným stratégiám

prekonávania policajného stresu
patria najmä:

– relaxačné cvičenia a techni−
ky na sebaovládanie,

– nácvik koncentrácie na poli−
cajný zákrok,

– mentálna príprava na zvlá−
danie strachu (čo všetko môže
nastať a ako sa v rôznych va−
riantoch deja správne rozhodo−
vať a zachovať),

– pozitívne sebainštrukcie,
napr. zvládnem to, som na to pri−
pravený,

– psychologická príprava na
určité typové situácie policajnej
praxe (napr. jednanie s agreso−
rom a pod).

Ak bude policajt postupovať
podľa niektorých uvedených
stratégií, ak si bude vedieť orga−
nizovať svoj pracovný čas, ak
dokáže stráviť svoj voľný čas
adekvátnou relaxáciou v spoloč−
nosti svojich najbližších, môže
sa do práce vrátiť osviežený a
práca pôjde lepšie „od ruky“.

Mgr. Viera Vlková
odd. psychológie OVP SPSČ

MV SR
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29. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 72/2003 o sústreďovaní
informácií o činnosti útvarov
služby poriadkovej polície Poli−
cajného zboru v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
48/2004 

30. o zrušení špecializované−
ho tímu

31. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
94/2004 o vydaní zoznamu funk−
cií, pri výkone ktorých sa môžu
oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami v
znení neskorších predpisov

32. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
70/2003, ktorým sa zriaďuje ko−
misia prezidenta Policajného
zboru na posudzovanie žiadostí
o prideľovanie rekreačných pou−
kazov v znení neskorších predpi−
sov

33. vykonanie úloh z rozpisu
rozpočtu kapitoly Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky na
rok 2006

34. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 15/2004 o zriadení špe−
cializovaného tímu v znení ne−
skorších predpisov

35. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
5/2004 o zriadení špecializova−
ného tímu v znení neskorších
predpisov

36. o zriadení odbornej komi−
sie Policajného zboru na vyko−
nanie skúšok odbornej spôsobi−
losti príslušníkov obecnej polície
v Žiline

37. o zriadení odbornej komi−
sie Policajného zboru na vyko−
nanie skúšok odbornej spôsobi−
losti príslušníkov obecnej polície
v Bratislave

38. o zriadení organizačného
štábu pre sústredenie psovodov
a psov záchranárov s medziná−
rodnou účasťou

39. ktorým sa vyhlasuje výbe−
rové konanie uchádzačov o
službu na útvare osobitného ur−
čenia Prezídia Policajného zbo−
ru

40. o zriadení analyticko–ko−

ordinačnej skupiny na úseku ra−
sovo motivovanej trestnej čin−
nosti a extrémizmu

41. o zabezpečení zvýšeného
výkonu služby na pozemných
komunikáciách

NARIADENIA 

4. 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

6. o zrušení nariadenia prezi−
denta Policajného zboru č.
5/2002 o postupe príslušníkov
Policajného zboru pri vykonáva−
ní služobných zákrokov proti
osobám požívajúcim výsady a
imunity v znení nariadenia prezi−
denta Policajného zboru č.
5/2006

ROZKAZY

Apríl 2006
42. o zriadení pracovnej ko−

misie na riešenie dislokácie cen−

trálneho pracoviska riadenia do−
pravy v Bratislave

43. o vykonaní streleckej prí−
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút−
ra Slovenskej republiky

44. o vykonaní previerok z te−
lesnej zdatnosti príslušníkov Po−
licajného zboru útvarov Minister−
stva vnútra Slovenskej republiky

ROZKAZY

Máj 2006
47. o zriadení modulu psovo−

dov a služobných psov Policaj−
ného zboru pri poskytovaní po−
moci v zahraničí

49. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
94/2004 o vydaní zoznamu funk−
cií, pri výkone ktorých sa môžu
oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami v
znení neskorších predpisov

50. o zriadení skúšobných ko−
misií na vykonanie záverečných
vyšetrovateľských skúšok prí−
slušníkov Policajného zboru

51. o vykonaní streleckej prí−

pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút−
ra Slovenskej republiky

52. o zriadení komisie na za−
bezpečenie odovzdania utajova−
ných písomností a príslušných
administratívnych pomôcok

53. o zriadení pracovnej ko−
misie pre využívanie stacionár−
nych meračov rýchlosti

54. o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistickej
sezóny 2006

NARIADENIA 

7. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 2/2002 o postupe pri
využívaní sadzobníka pokút v
pôsobnosti Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

8. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
11/2005 o vykonávaní previerok
z telesnej zdatnosti a previerok
zo sebaobrany príslušníkov a
príslušníčok Policajného zboru v
znení nariadenia prezidenta Po−
licajného zboru č. 13/2005

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Psychohygiena v živote policajta (IV.)

Ako rozpoznať stres a ako mu čeliť?

(Pokračovanie marca 2006)

Marcel Krištofovič



�� Pán predseda Kaliňák,
post ministra vnútra obsadil
po intenzívnom boji predstavi−
teľ KDH, zhodou okolností do−
terajší predseda brannobez−
pečnostného výboru Vladimír
Palko. Na stoličku ministra
spravodlivosti si sadol takisto
zástupca KDH Daniel Lipšic,
dajú sa očakávať aj tlaky koa−
lície na odstránenie generál−
neho prokurátora Milana Han−
zela, ktorý bol na kandidátke
SDĽ.

Čo sa týka oboch ministrov
za KDH, mám dosť výhrady k
tomu, čo proklamovali i robili a v
niektorých veciach naše stano−
viská nebudú zhodné. Verím

však, že najmä s pánom Pal−
kom sa bude dať o názorových
rozdieloch konštruktívne disku−
tovať.

�� Čo konkrétne máte na
mysli?

Na predstaviteľoch KDH mi
prekáža, že si z priebežných
prác na rekodifikácii trestného
práva vybrali určité témy a na
nich chceli politicky profitovať.
Raz to bol boj proti prostitúcii,
potom zasa proti homosexuá−
lom, teraz je takým hitom boj

proti korupcii alebo uplatnenie
princípu „trikrát a dosť“. Aj pán
Lipšic ešte ako vedúci úradu ro−
bil napríklad z uplatnenia mode−
lu súdneho manažmentu akýsi
všeliek na bolesti nášho súdnic−

tva, predovšetkým na neuveri−
teľnú zdĺhavosť konaní a prieťa−
hy. Model vôbec nie je všelie−
kom na tie státisíce nevyrieše−
ných súdnych sporov a nimi vy−
zdvihované témy nepovažujem
za kľúčové. Ani korupciu neod−
stráni zriadenie špeciálneho pro−
kurátora. Niektoré návrhy riešení
z ich dielne jednoducho považu−

jem za veľmi lacné, populistické
a nereálne.

�� Čo považujete za kľúčo−
vé vy? Predstaviteľom opozí−
cie sa vždy pohodlnejšie žije,
pretože stačí iba kritizovať.

Aké recepty by ste presadzo−
vali vy v inej než opozičnej
pozícii?

Pozornosť si v prvom rade za−
slúžia nedobré vzťahy medzi or−
gánmi činnými v trestnom kona−
ní. Zo slabých výsledkov v kon−
covke boja proti kriminalite, teda
v počte rýchlo odsúdených prí−
padov vyšetrovatelia vinia sud−

cov a tí zasa vyšetrovateľov z
nekvality prípravného konania.
Pravda je pritom niekde upros−
tred a tento optimálny stred mu−
síme nájsť. Pán Palko sa už vy−
jadril, že chce zlúčiť vyšetrovač−
ku s políciou, aby sa vraj odstrá−
nila duplicita úkonov. To je ne−
bezpečný nezmysel, pretože
vážne ohrozuje práva obvinené−
ho. Vzťahy medzi zložkami a
efektívnosť prípravného konania
musí upravovať legislatíva, nie
samoúčelné organizačné zme−
ny.

(Výňatok z  rozhovoru, ktorý
poskytol nový predseda branno−
bezpečnostného výboru NR SR
R. Kaliňák týždenníku Súvislosti
v októbri 2002)
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Pocestný príde na salaš a
vraví bačovi: „Keď uhádnem,
koľko máš
oviec v košiari,
dáš jednu?“ Ba−
ča spokojne prehliadne svoje
veľké stádo a pritaká. „Máš ich
presne 434,“ tvrdí cudzinec.
Bača sa zamračí, ale stávka je
stávka. „Nuž, vyber si,“ vraví.
Pocestný zájde do košiara pl−
ného ovčích rún, dlho vyberá a

napokon si spokojne naloží vy−
bratý kus na ramená. Bača sa

figliarsky pous−
meje: „Dobrý
muž, a keď ja

uhádnem, čo si zač, vrátiš?“
Pocestný tiež súhlasí so stáv−
kou. „Ty musíš byť policajt,“
vraví bača. „A to si ako uhá−
dol?“ čuduje sa cudzinec. „Ná,
však si mi čuvača zobrau!“ vy−
svetľuje bača.

TO JE FÓR!

Len spoločne sme silní!
Tvoja šanca je v odboroch.

Staň sa členom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôžu.

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

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

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

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

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

� pre zabezpečenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
� je členom EuroCOP−u, medzinárodného združenia policajných odborových organizácií
� pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a ich ochrane vystupuje vo vzťahu k zákonodarným,

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

potrieb členov
� člen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojná životná úroveň − naše právo

Nič nie je samozrejmé!
Bez odborov

nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno−právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci � nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu, zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zarade−
ní, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru, � o rozvrhnutí pracovného času, � o pružnom pracov−
nom čase, � o rozsahu a podmienkach práce nadčas � o pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky, 

� o pracovnom poriadku

Ako sa stať členom odborov?

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

Tvojím advokátom sú odbory

�� Odbory poskytujú svojim členom

ochranu pri porušení ich práv ochranu pred šikanovaním � bezplatné zastupovanie pred súdom � právne pora−
denstvo v pracovno−právnych vzťahoch � podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni � aktuál−
ne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov � odbo−

rárske vzdelávanie

Ďalšie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod našou hlavičkou, 
e−mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

KKaalliiňňáákkoovvee pprreeddttuucchhyy

Štyri roky starý rozhovor s predsedom Výboru NR SR... Aktuálny?

UPOZORNENIE: Dátum uzávierky nasledujúceho čísla mesačníka POLÍCIA, ako aj týždeň, v
ktorom je aktuálne číslo vytlačené a expedované, nájdete v tiráži. Predchádzajúce vydania PO−
LÍCIE si môžete (vždy mesiac dozadu) prečítať na stránke www.ozpsr.sk. Vzhľadom na dovo−
lenky si výnimočne môžete prečítať na webovej stránke už aj júlové číslo.

Redakcia

„PROKOP“ v Košiciach
Na základe spolupráce

Strednej odbornej školy Poli−
cajného zboru Košice a Stred−
nej policajnej školy Minister−
stva vnútra v Brne sme sa po
získaní skúseností v zahraničí
pokúsili aplikovať projekt
PROKOP aj v podmienkach
SOŠ PZ Košice.

PROKOP je preventívno –
komunikačné modelové cvi−
čenie zamerané na zdoko−
naľovanie komunikačných
schopností začínajú−
cich policajtov a záro−
veň na primárnu pre−
venciu kriminality vo
vekovej skupine star−
šieho školského veku
s plnením nasledujúcich
cieľov v oblasti kognitív−
nej, psychomotorickej a afek−
tívnej:

� praktický nácvik a zdoko−
naľovanie komunikačných zruč−
ností policajtov

� demonštrácia fyzickej zdat−
nosti a odbornej pripravenosti
policajtov chrániť život, zdravie a
majetok právnických a fyzických
osôb

� prevencia v oblasti majet−
kovej kriminality

� vytváranie právneho vedo−
mia v otázkach trestnej zodpo−
vednosti osôb starších ako 14
rokov

� prehĺbenie občianskeho
postoja a pozitívneho vnímania
práce príslušníkov Policajného
zboru

Akciu sme pripravili 14. júna
2006 v areáli a v špeciálnych
učebniach (inscenačné miest−
nosti) SOŠ PZ Košice. Partne−
rom študentov v uvedenom pro−
jekte bola skupina žiakov star−
šieho školského veku (9. ročník

ZŠ Užhorodská, Košice). Veko−
vo ide o skupinu, ktorá je výraz−
né ohrozená kriminalitou, čo do−
kumentujú i policajné štatistiky.
Garantmi jednotlivých častí –
športové zamestnanie; insceno−
vaná dopravná nehoda; insce−
novaná krádež vlámaním do by−
tu a prednáška z práva – boli od−
borní učitelia príslušných pred−

metových skupín. Zároveň,
Pohotovostný policajný út−
var OPP KR PZ Košice za−

bezpečil ukážku zlaňo−
vania pod dohľadom
odborného inštruktora.
V závere bol žiakmi
spracovaný stručný
hodnotiaci dotazník a

odovzdané im boli certi−
fikáty o absolvovaní pred−

metného cvičenia. Celkovú or−
ganizáciu zabezpečil kpt. Mgr.
Daniel Čukalovský, odborný uči−
teľ predmetovej skupiny Služob−
nej a telesnej prípravy.

Predpokladom kvalitnej poli−
cajnej práce je predovšetkým
schopnosť komunikovať so so−
ciálnym okolím. K získaniu
správnych komunikačných ná−
vykov ale i hodnotovej orientácie
sú využívané rôzne participačné
metódy. Uskutočnenie uvedené−
ho projektu korešponduje s myš−
lienkou, že mimovyučovacia čin−
nosť študentov SOŠ PZ Košice
je orientovaná predovšetkým na
aktivity preventívneho charakte−
ru (frekventované prednášky na
ZŠ, spoluúčasť na dopravnej vý−
chove mládeže /mesto Košice/,
spolupráca s Liečebno–výchov−
ným sanatóriom v Košiciach–
Barci).

npor. PaedDr. Lucia Vargová,
SOŠ PZ Košice


