V èísle:
l Litva verzus Trnka

s.3

l Policajti a vo¾by

s.4

l Prevencia v kolách s.5

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
«

ROÈNÍK XVI

ÈÍSLO 10

«

OKTÓBER 2006

«

l Mobing /III./

s.6

l Vesty v slube

s.6

l Rozkazy

s.7

CENA 3 Sk

Vedenie rezortu pripravuje závané zmeny v celom systéme. Budú?

Kaliòák a Packa medzi odborármi
Predposledný septembrový deò èlenovia Predsedníctva
OZP v SR privítali medzi sebou hostí, akí sú v histórii
kontaktov OZP a sluobného vedenia rezortu naozaj
zriedkaví  privítali ministra vnútra Roberta Kaliòáka a
prezidenta Policajného zboru Jána Packu.
Cie¾om stretnutia bola výmena názorov, ako ïalej s rieením
celej kály problémov v ivote
Policajného zboru. Skúsený
praktik generál Packa nelenil a
spustil. V úvode svojej funkcie
preiel 18 obvodných oddelení

po celom Slovensku. V najlepom prípade zistil pôsobnos
jednej hliadky na sedem obcí, v
najhorom na 28: Asi máte
predstavu, èo títo chlapci môu
spravi. Niè. Má prípad na prvej
obci a zdrí sa tam dve hodiny,

na druhej dve hodiny, na tretiu
u ani nemusí vôbec ís, pretoe
ho tam zoerú, keï príde po
iestich hodinách. To je ná reálny stav.
Bez obalu hovoril aj o intitúte skráteného vyetrovania.
Myslím si, e sme spravili sluhov vyetrovaèke zo vetkých
ostatných zloiek  z kriminálky,
dopravnej i poriadkovej polície.
Viem, e sa to vyetrovaèke nebude páèi, ale zabudli sme na

z¾ava: Ján Packa, Miroslav Litva, Robert Kaliòák

jednu vec  spravili sme zaèarovaný kruh. Vyetrovanie je rieenie dôsledku toho, èo sa stalo
niekde na ulici. Pomohli sme vyetrovate¾om skráteným vyetrovaním. Na skrátené vyetrovanie sme zasa zobrali ¾udí z ulice,
posledných, èo tam boli, vytiahli
sa von aj s technikou, zavreli
sme ïalích pár stovák ¾udí do
kancelárií. Výsledok je taký, e
na ulici prakticky nemáme nikoho. Spolu s ministrom kontatovali, e na viacerých obvodných
oddeleniach pri neohlásených
návtevách nenali ani nohu 
iba tabu¾ku na dverách s pokynom vola èíslo 158. Takýto stav
povauje policajný prezident za
neúnosný.
Z hlavy na nohy
Pod¾a jeho optiky intitút
skráteného vyetrovania neodstránil príèinu veci  dnes stúpa
ulièná kriminalita, ale nemá kto
robi pátranie. Viete, ako sa robí? pýtal sa. Zoberiem oznámenie od obèana, 30 dní ho nechám odlea a potom ve¾kodune oznámim, e sa páchate¾ nenaiel, prípad je odloený. Prezidentovi prekáa, ak je dnes
kadá zloka taká pecializovaná, e nemá kto vypátra zlodeja
sliepok, lebo na to nie je urèený
pecialista. Myslím si, e vetci
by sa mali nauèi  poènúc vyetrovaèkou  e vetci sú najprv policajti a a potom pecia-

Chlapi tretieho typu z Horehronia (nielen) ve¾a vydria, ale dokedy?

Reálny svet výkonu

Horehronie nikdy nemalo na ruiach ustlané. Romantika
v lone prírody poèas dovolenky na chalupe je jedna vec,
i (slúi) v tomto prostredí vec zasa druhá. Navtívili
sme dve obvodné oddelenia PZ  v Brezne a v Pohorelskej Mai s cie¾om da policajtom priestor poveda, èo
ich páli. Prvá ich reakcia: má to vôbec význam?
Potom sa vak rozhovorili  v
prípade Brezòanov v prítomnosti
predsedu ZO OZP Mareka Holuba, Pohorelèania zasa mali medzi sebou svojho velite¾a mjr. Miloa Kapajèíka. Poznatky nie sú
nijako objavné, ani nové. Skôr je
zlé, e sú stále aktuálne Sami
chlapi hovoria, e pracujú na oddelení III. typu, ale I. kontaktu.
Trefné
Na menách konkrétnych policajtov pritom ani tak nezáleí, hoci ich máme v redakcii.
Byrokracia
Pod¾a nadriadených i podriadených je aj na obvodných oddeleniach prive¾a papierovania,
vetko sa musí písa viacnásobne  vlastne to isté. Stav poèítaèov je biedny a neumoòuje túto
duplicitnú prácu zjednodui.
Nechápu, preèo je vetko také

papierovo zloité  zaobstarávanie odevných súèiastok, opravy
vozidiel, sluobné evidencie, výkazníctvo. Odoberá to èas potrebný na priamy výkon sluby.
Predpisov je strané mnostvo,
je aké sa v nich vyzna a ete
aie ich pochopi.
Materiálne zabezpeèenie
Vïaèná téma! V prvom rade
vozidlá. Autá, ktoré pouívajú,
najmä Fabie, sú nevhodné do
horského terénu v lete, nie ete
v zime, kde majú dediny pre nedostatok financií starosti udra
komunikácie v ako  tak zjazdnom stave. Motoricky sú pod¾a
nich najmä kombíèka slabé.
Ako na nich naháòa páchate¾a s
výkonnejím vozidlom? Keï
sme iadali nieèo silnejie, tak
nám povedali, e aj tak je povo-

lená len 90-ka. Ale èo k nám
chodia ¾udia z vyích zloiek,
vetci prídu na silnejích autách,
dokonca na trojlitrákoch VR 6.
Pre výkon ich netreba? A èo
potom návtevy v od¾ahlých
osadách, pri obhliadkach vykradnutých chát po úboèiach 
pýtajú sa. Tam Fabie nemajú
ancu. Lady sú pod¾a nich motoricky dobré, ale poruchové.
Najviac ponôs sa nahrnulo na
banskobystrické opravovne  na
zdåhavos a nekvalitu opráv, èasto sa auto vráti v takom stave, e
o pár dní ide do opravy znova.
Nie je zriedkavosou, e na oddelení sú pokazené vetky tri vozidlá. Ïalí problém: vzdialenosti. Z konca okresu do Brezna je
60 kilometrov, do krajského
mesta ete o 43 kilometrov viac.
Chodi tam s kadou malièkosou? Dali sme v tunajej dielni
opravi defekt, ale ani úèet za 60
korún nám nepreplatili, e sme
to mali da urobi v naich opravovniach v Banskej Bystrici. Kde
je tu efektívnos? pýta sa jeden

z nich. iadame lampáe do
noèných sluieb, bez nich predsa nemôeme ís nikde na obhliadku. Potrebovali sme es,
dostali sme dva. Tak som priniesol vlastný  pridal ïalí. Tankovanie: Pohorelèania majú najbliiu benzínovú pumpu v Závadke, ale patrí firme Jurki, s
ktorou MV SR nemá zmluvu. A
tak chodia tankova a do Brezna Z Pohorelskej Mae tam a
spä je dobrých 90 kilometrov
Spojenie
V pôsobnosti breznianskeho
OO PZ vysielaèky niekde aj spájajú, niekde nie. Súkromné mobily sú zakázané, ale ako bez
nich? V Pohorelskej Mai ete
horie  v tunajom horskom teréne sú vysielaèky prakticky
zbytoèné. Mobily sú povolené,
ale platí z vlastného vrecka,
sluobný má len riadite¾  aj to
iba posledné dva týdne. Klasická telefónna linka je èasto poruchová. Navye, ak sa z nej volá
(Pokraèovanie na strane 2)

listi. Dnes to máme v systéme 
ja som pecialista a keï sa mi to
hodí, tak som policajt, prízvukoval.
Takpovediac z prvej vody je
predstava Jána Packu asi takáto: Skrátené vyetrovanie je potrebné vráti na obvodné oddelenia aj s triedami a so vetkým.
Bude podlieha riadite¾ovi OO
PZ a je potrebné èinnos znova
zamera na pátranie. Ak dnes na
OO PZ prakticky neexistuje kariérny postup, to sa pod¾a jeho
názoru musí rýchlo zmeni a zaèa treba od prepychového
kolstva, ktoré pridlho blokuje
¾udí z výkonu. Základnú policajnú prípravu je potrebné skráti
na es, prípadne na tri mesiace,
(Pokraèovanie na strane 2)

Kto pomôe
policajtom?

V súvislosti s nevyhovujúcou úrovòou odmeòovania
policajtov sa u povedalo i popísalo dos, len náprava stavu
je v nedoh¾adne. Keïe ako
odborár sa hýbem medzi ¾uïmi a nechýbajú mi ani informácie o stave v tejto oblasti u
kolegov v zahranièí, príèiny
nespokojnosti policajtov vidím
najmä v dvoch oblastiach:
1) Celkovo nízka cena práce v SR (u policajtov v porovnaní s policajtmi ostatných
krajín EU výrazne najniia)
2) Zdeformovaný systém
odmeòovania v PZ a zároveò
neexistujúci kariérny postup,
èo zlý stav ete znásobuje.
Èo treba spravi pre nápravu, bolo povedané a OZP to
svojimi stanoviskami v predchádzajúcom období dokladal. Dnes u je to potvrdené
platnými úlohami z porady vedenia MV SR z 22.6.2006 
boli uloené úlohy spracova
návrh kariérneho postupu a
spracova návrh zásad nového systému odmeòovania.
Termín: do 14.9.2006. Dnes
u nie je platný, obidvaja gestori poiadali o odklad a dostali ho. Èo vlastne chýba
gestorom pre spracovanie: informácie z policajnej praxe?
Poznanie akútnosti problému? Schopnos a záujem riei problém bez presného návodu zhora a bez politického
rozhodnutia? Odvaha nies
zodpovednos za rozhodnutia
vyplývajúce z vlastnej funkcie? Neskôr mono budú chýba peniaze. V tomto èase
vak staèí predloi ivotaschopné návrhy!
Miroslav Litva
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Kaliòák a Packa medzi odborármi
(Pokraèovanie zo strany 1)

èo by umonilo otoèi v kolách
ove¾a väèie poèty ako v súèasnosti: Rok uèíme v kole policajta zhruba 22 predmetov, potom
ho ïalí rok uèíme v dôstojníckej
kole to isté, len trochu rozírené a potom ho v 1. roku akadémie uèíme zasa skoro to isté 
Pod¾a Packu by mal kadý policajt bez rozdielu vzdelania (s výnimkou niektorých peciálnych
profesií) zaèína na obvodnom
oddelení, kde sa nauèí základy
zo vetkého a potom ho pecializova formou kurzov  tým sa
policajtovi zabezpeèí kariérny
postup. K takémuto postupu bu-

de potrebné upravi aj legislatívu du riadiacej práce povaoval za tom vidí nezastupite¾né poslanie
skráteného vyetrovania, ktoré najdôleitejie ma sústavne odborov.
dnes v nièom nie je skrátené pravdivé informácie o realite. V
Èaká nás aký rok
oproti normálnemu
Minister Robert Kalivyetrovaniu.
òák sa vo svojom vystúGenerál
Packa
pení orientoval na finanspomenul aj celý rad
covanie rezortu. Upozorïalích návrhov, ktonil, e aktuálny model buré by chcel rýchlo
dúcoroèného rozpoètu je
zrealizova, aby sa
nií o 1, 6 miliardy kopolícii vrátila akcierún. Informoval o úvaschopnos a aby ju
hách, ako sa s týmto henbolo v uliciach cíti.
dikepom vysporiada. BuNosným
pilierom
de potrebné zaobera sa
systému sa musia
aj systémom sociálneho
sta obvodné oddelezabezpeèenia,
keïe
nia  posilnené perosobitný úèet je stále v
sonálne, finanène i
Niektoré diskusné príspevky èlenov predsedníctva deficite, ale policajné dômateriálne. Z poh¾a- naich hosov oèividne nenadchli...
chodky v niektorých prí-

padoch naberajú neúnosnú výku. Nevylúèil úvahu o zvýení
odvodov, ktoré by celý systém
zastabilizovalo pre budúcnos a
poiadal Odborový zväz polície
v SR, aby bol spoluúèastný pri
návrhoch a h¾adaní moných rieení. Minister Kaliòák zároveò
ubezpeèil, e napriek problémom sa policajtom zachová systém 13. a 14. platu.
Hostia na pôde OZP diskutovali s èlenmi predsedníctva o celom rade ïalích aktuálnych otázok a rozlúèili sa s ubezpeèením, e toto stretnutie nebolo posledné.
(are)
Snímky autor

Reálny svet výkonu
(Pokraèovanie zo strany 1)

na mobil, sú kritizovaní zvrchu,
e prekraèujú limity za spojenie.
Odmeòovanie
Priemerne  tak ako vade 
zhruba trinástisíc korún. Preèo
majú na okresoch a krajoch vyie osobitné príplatky ako my na
oddeleniach, kde sme v prvom
kontakte s páchate¾mi? pýtajú
sa. Aké majú oni riziko v kanceláriách?
Druhý problém  vetci ijú 
majú rodiny na Horehroní. Dochádza za inou policajnou prácou do Brezna alebo do Banskej
Bystrice znamená minú na dopravu pribline to¾ko, o èo by
tam dostali viac. Nehovoriac o
èase strávenom cestovaním.
Verejné tajomstvo: aj tu, tak
ako v iných okresoch (Bratislavu
nevynímajúc!) sú policajti ochotní ís cez dovolenky privyrobi si

vo¾akde na brigádu  hoci do zahranièia. Inak sa nedá
Kariérny postup?
V Pohorelskej Mai je jediný
dôstojník. Viacerí sa po rokoch
sluby iadali na dôstojnícke
skúky, absolútnu prednos vo
vetkom vak dostali ¾udia zo
skráteného vyetrovania. Take
 pod¾a nich  kariérny postup
na OO PZ nehrozí, systém je
tak usporiadaný. Pritom ¾udí z
civilu, èo niè nevedia, berú rovno na dôstojnícke miesta! Akú
to má logiku?
Náplò práce na OO PZ je
vak pod¾a ich názoru taká, e
po nieko¾kých rokoch sluby
môe ís policajt pracova na
ktorúko¾vek inú zloku, pretoe
sa tu vetko nauèí. Na oddeleniach je málo ¾udí, ak zaènú dovolenky èi vypadnú dvaja pre
chorobu, situácia sa stáva nerieite¾nou.

Podmienky
V Pohorelskej Mai je objekt,
ktorý bol peciálne postavený
pre potreby OO PZ, hore sú dokonca dva byty. Pouívajú sa
vak ako kancelárie. Vidíme
peknú kúpe¾òu. Lene Pri poslednej rekontrukcii remeselníci
zabudli da gulièku do odtoku,
tiekla nám voda zo stropu, vysvet¾ujú. Kúpe¾òa je prosto nepouite¾ná. Odvtedy iadame,
aby sa to dalo do poriadku, a
stále niè. U vari tyri roky..
Umývanie sluobných vozidiel?
Najbliie v Brezne, zabudnite!
A èistenie sluobných rovnoiat? Takisto v Brezne. Kto by
tam chodil  a ete pri tých papierovaèkách s úètovaním?
Súhrn
Práca na obvodných oddeleniach je zaujímavá, policajt je v
dennom kontakte s ¾uïmi, s
prostredím, miestna znalos je

Brezno je moderná brána do Nízkych Tatier. Dajte sa vak na východ, a nájdete iný svet
ve¾mi dôleitá. Podmienky sluby sú vak postavené na hlavu,
OO PZ III. typu je vo vetkom na
konci. Pritom kontakt s obèanmi
sa chlapom javí by èoraz zloitejí a rizikovejí, mladí nemajú
repekt pred nièím, nie ete pred
rovnoatou, mnoia sa sanosti
na nich, lebo kadý darebák má

svojho advokáta. Vysvet¾ovania
pre inpekciu a iné zloky odèerpávajú èas a energiu: Gauner tu
má viac práv ako policajt! Ste
jednou nohou v kriminále, druhou na cintoríne, popísali svoje
videnie sluby v roku 2006.
(on)
Snímka autor

port nás aspoò na 24 hodín opä spojil
Z

Medzitátne stretnutie UNITOP SR  UNITOP ÈR, Bratislava 14.9.2006

a krásneho slneèného
poèasia sa 14. septembra 2006 v areáli tadióna Inter Bratislava na Junáckej ulici konal v poradí u 13. roèník
medzitátneho
portového
stretnutia policajných reprezentácií Slovenskej republiky
a Èeskej republiky vo volejbale, tenise a vo futbale. Hlavným organizátorom bola Únia
telovýchovných
organizácií
polície Slovenskej republiky
spolu s Ministerstvom vnútra
SR a Prezídiom PZ.
O 9,30 hod sa slávnostným
nástupom za sprievodu hudby
MV SR zaèala oficiálna èas 13.
roèníka medzitátneho portového stretnutia policajných reprezentácií Slovenskej republiky
a Èeskej republiky za prítomnosti domácich predstavite¾ov ministerstva vnútra a UNITOP SR
plk. Ing. Jozefa Hlinku, RNDr.
Duana Onaèilu, vedúceho sluobného úradu, Ing. Mariána
Kukumberga, riadite¾a Strediska
tátnej portovej reprezentácie
MV SR, èlenov rady UNITOP SR
a hostí z Èeskej republiky, medzi
ktorými nechýbal ani prezident
polície ÈR plk. Mgr. Vladislav
Husák, prezident UNITOP ÈR

Mgr. Pavel Pøibyl, viceprezident
a výkonný riadite¾ UNITOP ÈR
PeadDr. Josef Haupt a èlenovia
výkonného výboru UNITOP ÈR.

meranie síl pod vysokou sieou,
len málokto tipoval takýto napätý priebeh. Vo ve¾mi vyrovnanom dueli sa po päsetovej bitke

Nai statoène bojovali, ale európski medailisti boli nad ich sily...
Po krátky príhovoroch sa zaèali portové zápolenia v jednotlivých portových disciplínach.
Nóvum oproti predchádzajúcim
roèníkom bolo stretnutie enských volejbalových reprezentácií. Aj keï sme boli plní oèakávaní ako dopadne prvé vzájomné

nakoniec teili z víazstva reprezentantky naich východných
susedov.
Po ukonèení enského zápasu vo volejbale sa v telocvièni
zaèal zápas medzi muskými reprezentantmi. Nai volejbaloví
reprezentanti nastúpili proti fa-

vorizovanému a ve¾mi kvalitnému výberu èeských policajných
reprezentantov (pozn.: tento káder získal bronzové medaily na
minuloroèných policajných Majstrovstvách Európy v Monaku) s
vervou a odhodlaním èo najviac
znepríjemni súperovi hru, no
napokon prehrali svoj zápas 0:3
na sety.
Súèasne s volejbalovými zápasmi sa na tenisových dvorcoch odohrávali zápasy muov v
dvojhrách a tvorhre. No aj v tenise sme ahali za kratí koniec.
Naim tenistom sa nepodarilo
uhra ani èestný bod, prehrali
5:0, a tak sa nae nádeje s pribúdajúcim èasom orientovali na
futbalový zápas, ktorý s¾uboval
dramatické vzájomne zápolenie
a ancu získa aspoò bod v spoloènom hodnotení.
S malým èasovým sklzom, o
15.30 hod sa výkopom zaèal futbalový zápas, v ktorom sa v slovenskom tíme predstavili aj nae
tajné posily, a to predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda vlády SR a minister vnútra
SR pán Robert Kaliòák. V prvom
polèase sa oba tímy predstavili
peknou kombinaènou hrou, no
chyba v obrane nás stála úvod-

ný gól. Ani v druhom polèase
sme na súpera nestaèili a prehrali 1:3, keï o jediný úspech

koda, ani jeden neostal doma...
naej reprezentácie sa postaral
minister Robert Kaliòák, ktorému nezitne prihral Robert Fico.
Aj keï celkový výsledok portového zápolenia hovorí jasne v
prospech naich kolegov  policajtov z Èeskej republiky, môeme kontatova, e nai reprezentanti podali portové výkony
na hranici svojich moností. Aj
touto cestou by sme chceli poïakova vetkým zúèastneným
portovcom, trénerom a èlenom
realizaèných tímov za podané
výkony a vzornú reprezentáciu
Policajného zboru.
Mgr. Eva idlovská, UNITOP SR
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Kauza Litva verzus Trnka: právna fraka na pokraèovanie

Kde niet vôle, tam niet cesty
Z

aèiatkom
novembra
2005 plk. Miroslav Litva
poslal generálnemu prokurátorovi SR Dobroslavovi Trnkovi podnet, v ktorom namietal spôsob svojho odvolania z
funkcie riadite¾a odboru Prezídia PPZ a vyslovil podozrenie,
e v tomto prípade mohlo konanie neznámych osôb zaloi
aj ich prípadnú trestnoprávnu
zodpovednos.
O kauze sme písali u v marci a v júni tohto roku, pretoe
(ne)konanie Generálnej prokuratúry SR (ïalej GP) zaráalo. O
jej postupe svedèí chronológia
krokov zodpovedných funkcionárov, ktorú zverejòujeme. Nepomohli ani výzvy na vysvetlenie
neèinnosti, adresované Trnkovej hovorkyni Svetlane Husárovej. Tá nás
opakovane odporuèila na vojenskú prokuratúru  darmo
sme namietali, e podanie bolo
na generálneho prokurátora a e
vojenská prokuratúra je SÚÈAS generálnej prokuratúry,
za ktorú takisto zodpovedá pán
Trnka! Alebo nie? Preèo o tom
niè nevieme?
Ani ïaliemu vývoju Litvovho
podania nechýba lenivé dramatièno. Z postupu je vidie, e jednotlivé zloky Trnkovho panstva
majú akési kompetenèné spory
a nevedia sa dohodnú, kto by
sa takejto veci mohol uja. Preto
panensky èistý, prokurátorskou
èinnosou nepokvrnený podnet
po siedmich mesiacoch opustil
pôdu GP  ale, èuduj sa svet 
u ako konkrétne trestné oznámenie Miroslava Litvu na exministra Vladimíra Palka, hoci u
skvostná citácia z listu Rostislava Vidu (16. februára) dokazuje,
e prokuratúra sa akoe zaoberala podnetom na NEZNÁMEHO
PÁCHATE¼A, pretoe taký podnet od Litvu dostala!
Hocako, stále trváme na tom,
e prokuratúra od 4. novembra
2005 do 7. júna 2006 urobila
pramálo, resp. niè  hoci práve
pre Generálnu prokuratúru by
mali by lehoty urèené v zákone

najsvätejie! Ako vidie  nie sú!
Ak ich vak takto okato ignorujú
vysokí funkcionári GP, èo potom
oèakáva od ich podriadených
trebárs na krajskej èi okresnej
úrovni? A o èom je potom vlastne prokurátorský dozor? Kto má
by vzorom, v èom a komu?
Ïalia etapa fraky pokraèovala u na pôde najprv skráteného, potom normálneho vyetrovania. Vyetrovate¾ Úradu boja proti korupcii PPZ kpt. Ing.
Marián Roko sa s podaním dlho
nehral a podnet odmietol. Pre
pouèenie súèasníkov i pre budúce generácie stojí za to uvies,
ako vyetrovate¾ definoval význam praktického pouitia obludného § 35, ods. 2 zákona è.
73/1998. Citujme:
Túto
právomoc ministrovi
dala NR SR, ktorá schválila
novelu uvádzaného zákona s úèinnosou od 1. 5. 2004, kedy sa
v § 35, ods. 2 za slová inpekènej sluby vloili slová
a ak to vyaduje dôleitý záujem sluby, aj nadriadeného.
Touto novelou dostal minister
vnútra právomoc odvola ktoréhoko¾vek nadriadeného policajta aj bez udania dôvodu,
ak to vyaduje dôleitý záujem sluby. Èo sa povauje za
dôleitý záujem sluby nie je
nikde v zákone definované,
take ak pri preloení a odvolaní Ing. Litvu bývalý minister
uznal dôvody na jeho odvolanie za dôleitý záujem sluby,
konal v súlade so zákonom.
Z uvedeného vyetrovate¾ vydedukoval, e vtedají minister
pán Palko nemohol naplni
skutkovú podstatu trestného
èinu zneuitia právomoci verejného èinite¾a pod¾a § 326
Trestného poriadku ani iného
trestného èinu, nako¾ko konal
v súlade so zákonom.
Úvodzovky pri jeho právnej
kvalifikácii sú namieste: pán vyetrovate¾ si toti dôsledne a v
celom texte uznesenia plietol
Trestný zákon a Trestný poriadok, ale chápme to ako pre-

klep. Mono je zaujímavejie
skúma, preèo pouil nový
§ 326 (samozrejme Trestného
zákona), a nie § 158, ktorý bol
platný v èase podnetu Chceli
sme sa pána vyetrovate¾a na
niektoré aspekty jeho rozhodovania opýta, ale múdro usúdil,
e vysvet¾ova nám v tomto prípade nemusí niè a poèká si na
osud podanej sanosti.
Ako nekona
Vec má vánejí kontext, prièom vôbec nejde o Litvu, ale o
model, ako sa dokáu orgány
(ne)èinné v trestnom konaní
zbavi háklivej záleitosti metódou neèinnosti, kombinovanej s
metódou hlavy zastrèenej do
piesku. Meritum veci je toti v
inom:
nikto
nespochybòuje
PRÁVOMOC ministra, danú zákonom. Podnet hovorí o jej monom ZNEUITÍ, keï napr. o dôleitom záujme sluby nemohlo
by v tomto prípade ani reèi. Napokon, skutoèné motívy, ktoré
viedli ministra Palka k rozhodnutiu v Litvovom prípade, svojrázne definoval osobne a verejne
pred médiami, èie obzvlá
úèinným spôsobom.
Miroslav Litva podal proti citovanému uzneseniu sanos. V
nej namieta, e vyetrovanie nezisovalo skutoèný stav veci ani
podstatné skutoènosti a z nepochopite¾ných príèin sa sústredilo
len na osobu exministra. A nech
u kauza skonèí akoko¾vek, je
varovná i pouèná. Prinajmenom v tom, èo sa dá urobi s jediným malièkým slovom, tajne
podstrèeným do novely zákona.
Keï sa toti táto novela v marci
2004 prerokúvala na parlamentnej pôde, v ministerskej dôvodovej správe sme k takej vánej
zmene § 35, ods. 2 akosi nevedeli nájs zmienku. Zato gesèný
výbor (Výbor NR SR pre obranu
a bezpeènos) aj s prispením
OZP v SR okamite odhalil hroziace nebezpeèenstvo z takto
nenápadne pridaného slovíèka a
svoj nesúhlas parlamentný výbor jasne sformuloval v spoloènej správe. Uvádza:
Doterajia prax nepotvrdila zámer, pre ktorý bol úèelovo vytvorený odsek 2 v uvede-

nom ustanovení. Poznatky
svedèia o tom, e zodpovední
policajti postupujúci v zmysle
zákona pri výkone svojej
funkcie, pri odha¾ovaní trestnej èinnosti sú èasto práve na
základe odseku 2 odvolávaní
z inpekènej sluby. Úèelom
bolo túto slubu zefektívni a
oèisti od skorumpovaných
policajtov, èo sa vak v skutoènosti nedeje. Toto ustanovenie slúi na vybavovanie si
osobných úètov. Ak by bolo
schválené navrhované znenie,
okruh takto postihnutých policajtov by sa podstatne zvýil
o vetkých riadiacich funkcionárov v rezorte, ktorí by boli

Èo urobila Generálna prokuratúra SR?
(Chronológia kauzy jedného trestného oznámenia)

4. novembra 2005:
Plk. Ing. Miroslav Litva podáva na Generálnu prokuratúru SR
trestné oznámenie na neznámeho páchate¾a vo veci jeho odvolania z funkcie riadite¾a prezidiálneho odboru PPZ. Generálna prokuratúra oznámenie obratom posiela na priame vybavenie svojej
vojenskej súèasti.
14. novembra 2005:
Vedúci prokurátor Vojenskej súèasti GP SR plk. JUDr. Anton
Fábry, CSc. potvrdil prijatie trestného oznámenia od GP na priame
vybavenie a oznámil, e ho posiela na ïalie konanie Sekcii personálnych a sociálnych èinností MV SR.
16. februára 2006:
Na opakovaný podnet Miroslava Litvu, nespokojného s takýmto
vybavením, odpovedá pplk. JUDr. Rostislav Vido, riadite¾ odboru
prokurátorských èinností Vojenskej súèasti GP. Pýta sa oznamovate¾a Litvu, èi jeho trestné oznámenie voèi neznámym osobám
smeruje na osoby podliehajúce vojenskej jurisdikcii alebo Vá
podnet smeruje voèi osobe bývalého Ministra vnútra Vladimíra
Palka.
16. mája 2006:
Ten istý Rostislav Vido z Vojenskej súèasti GP oznamuje Litvovi, e podania z dôvodu vecnej príslunosti odstupuje Generálnej
prokuratúre SR.
29. mája 2006:
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Vladimír Tamakoviè oznamuje Litvovi, e jeho podania odstupuje Úradu peciálnej prokuratúry SR.
7. júna 2006:
Prokurátor Úradu peciálnej prokuratúry SR JUDr. Michal Horváth posiela Litvove podania na vybavenie Prezídiu PZ, Úradu boja proti korupcii (ÚBOK)  Odboru boja proti korupcii v Bratislave.
17. augusta 2006:
Vyetrovate¾ ÚBOK u kpt. Ing. Marián Roko informuje M. Litvu, e jeho oznámenia ODMIETOL, keïe nie je dôvod na zaèatie trestného stíhania alebo na postup pod¾a § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

Zo sanosti M. Litvu
proti uzneseniu

Obludnos § 35, ods. 2
ako otázka pre ministra

REDAKCIA: Pán minister Kaliòák, ponecháte § 35, ods. 2
v zákone o tátnej slube? Mienite ho vyuíva, alebo
R. KALIÒÁK: Snaím sa mu vyhýba. Ale v úvode, teraz budem absolútne úprimný, v úvodnej obmene zjednoduuje situáciu
REDAKCIA: ¼udsky chápeme, principiálne nie.
R. KALIÒÁK: Sám nie som jeho zástanca a som na ceste úvah
ho zrui.
J. PACKA: Ja ete dodám  paragraf 35, ods. 2 sa dá pouíva aj
s dôvodom.
R. KALIÒÁK: Zruíme ho a rozírime dôvody, aby to kadému bolo jasné.
J. PACKA: Keï nechcem ís cez sluobné hodnotenie a ma z toho nekoneèný príbeh, tak toto pouijem  ale s uvedením dôvodu. Personalisti ma presviedèali, e to nie je moné. Preèo nie?
Minister má monos odvola bez udania dôvodu, ale to neznamená, e nemá monos ten dôvod uvies. Èo mu to v zákone zakazuje?
(Dialóg odznel 29. septembra 2006 na stretnutí ministra vnútra a prezidenta PZ s èlenmi Predsedníctva OZP v SR.)

závislí na svojvo¾nom rozhodovaní ministra vnútra. Nová
právna úprava by umonila
ministrovi vnútra odvola kadého riadiaceho policajta z
funkcie bez uvedenia konkrétneho dôvodu.
Vtedajia koalícia vak napriek odporu túto obludnos 10.
marca 2004 bez zaváhania
schválila a pán minister Palko ju
pouíval, kedy chcel. Èím skôr
dnená podoba paragrafu 35,
ods. 2 zmizne zo zákona, tým
lepie. Zásadná otázka znie: bude ma na to nová koalícia dostatok vôle? Ak áno, cestu istotne
nájde.
Peter Ondera

Ilustraèná snímka Július Dúbravay

Ide o rozhodnutie, ktoré nebolo prijaté pre moje plnenie/neplnenie funkèných povinností
prísluníka polície. Pod¾a jednotlivých vyjadrení mnoiny
osôb vystupujúcich za Ministerstvo vnútra SR skutoèným dôvodom vydania personálneho
rozkazu è. 541 zo dòa 26. 10.
2005 bola skutoènos, e:
l som predsedom Odborového zväzu polície v SR,
l Odborový zväz polície v SR
bol organizátorom protestného zhromadenia prísluníkov
polície
l mal som rozirova údajne
nepravdivé informácie na protestnom zhromadení prísluníkov polície
l stratil som osobnú dôveru
ministra vnútra SR a pod.
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Kukláèi v plnom nasadení

V Preovskom kraji sa v dòoch 18.  22. septembra 2006
konal 2. roèník majstrovstiev peciálnych jednotiek krajín V4, ktorý zorganizoval Pohotovostný policajný útvar
odboru poriadkovej polície Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Preove a portový klub polície v Preove.

bez záae aj so záaou nasledoval beh, vá¾anie akých sudov èi zlaòovanie cez priekopu,
beh cez prekáku a nosenie akej klady.
V súai drustiev zvíazilo
domáce drustvo Pohotovostného policajného útvaru Krajského

v zdolávaní prekákovej dráhy a
zlaòovaní mosta  viaduktu v
Hanuovciach n/T.
Tretí deò bol tie nároèný a

Zámerom akcie bolo nielen
zmeranie si síl pri vykonávaní
konkrétnych cvièení, ale aj nadviazanie neformálnych vzahov
policajtov a vzájomná výmena
u získaných skúsenosti na medzinárodnej úrovni pri vykonávaní tejto nároènej a tvrdej práce.
Súailo 11 drustiev nielen zo
Slovenska, ale aj z Èiech a Po¾ska v rôznych disciplínach, ktoré

prebiehali v lokalite Hanuovce
a Skrabské (kameòolom) vo
Vranovskom okrese.
V prvý deò pretekov súaili
policajti v drustvách aj ako jednotlivci v stre¾be z viacerých druhov zbraní. Po odstrie¾aní bolo
ete potrebné dobehnú do cie¾a
s urèeným závaím.
Druhý deò pretekov súaili
jednotlivci v prenáaní bremena,

policajti museli ukáza mimoriadnu fyzickú zdatnos v akom
teréne bývalého kameòolomu v
Skrabskom. Po veslovaní v èlne

riadite¾stva Policajného zboru
Preov, druhé miesto obsadila
Zásahová jednotka z Ostravy
(ÈR) a tretie miesto obsadili policajti PPÚ KR PZ Banská Bystrica.
V súai jednotlivcov zvíazil
reprezentant PPÚ KR PZ Preov, druhé miesto obsadil reprezentant ÚOU PPZ Bratislava a
tretie miesto reprezentant PPÚ
KR PZ Banská Bystrica.
mjr. PaedDr. M. Feèová,
Preov

kolský jastrabík

A zasa tu máme nový kolský rok a s ním aj preventívnu
dopravnú akciu kolský jastrabík, V novom kolskom roku
2006/2007 sa do akcie zapojilo
es kôl.
Z výsledkov poskytnutých z
jednotlivých obvodných oddelení PZ by sa mali pouèi vodièi,
ktorí boli rieení za priestupky
pohovorom a uvedomi si, e
nie vetko, èo pre deti robia, je
pre ne v skutoènosti aj dobré.
Ide najmä o poruenie znaèenia Zákaz vjazdu, jazda po
chodníku a tie dovoz detí a
pred schodite základnej koly.
Kadému dieau dobre padne,
keï sa ráno prejde a nadýcha
sa èerstvého vzduchu a rodièia
nemusia porui zákon.
Z OO Petralka stred boli
velení do akcie policajti na Z
Lachova a Z Pankúchova,
kde máme hlásených spolu 27
poruení zákona v priebehu konania akcie.
OO Petralka sever zabezpeèovalo priebeh akcie na Z
Prokofievova, Z Èernyevského a Z Tupolevova. Taktie tu sa vyskytlo poruenie
zákona v 17 prípadoch a boli
vybavené pohovorom.
Vetci zúèastnení, iaci základných kôl aj policajti veríme, e v budúcnosti si vodièi 
rodièia uvedomia svoje povinnosti.
por. Ing. Zuzana Danihelová,
OR PZ Bratislava V

Ako je to s právami policajtov pri správe vecí verejných?

Ú

èelom tohto usmernenia je poukáza na ustanovenia zákona è. 73/1998 Z.
z. o tátnej slube prísluníkov PZ, SIS, ZVJS SR a P v
platnom znení (ïalej len zákon o tátnej slube) v kontexte s realizáciou práva zúèastòova sa na správe vecí
verejných. Pritom sa zameriame predovetkým na to, aké
postavenie môe ma policajt
v rámci uplatòovania tohto
práva a aké monosti v súvislosti s týmto právom mu poskytuje zákon o tátnej slube.
Vyie uvedené právo je zaruèené Ústavou SR vetkým obèanom. Realizuje sa pri vo¾be do
Národnej rady SR, vo¾be prezidenta SR, vo¾be do orgánov
územnej samosprávy (orgánov
obcí a vyích územných celkov), pri ¾udovom hlasovaní za
odvolanie prezidenta a pri referende. (Veobecné podmienky
pre uplatnenie tohto práva (vek,
obèianstvo, trvalý pobyt, prekáky vo výkone práva) sú upravené v osobitných predpisoch.)
Tomuto ústavnému právu sú
nastavené niektorými svojimi
ustanoveniami aj veobecne záväzné právne predpisy regulujúce oblas pracovnoprávnych alebo obdobných vzahov.
Taktie zákon o tátnej slube obsahuje intitúty, ktoré majú
nadväznos na uplatòovanie
práva zúèastòova sa na správe vecí verejných, èi u v rámci
volieb (èinnos kandidátov, volebné komisie a pod.), alebo po
zvolení do verejnej funkcie (èinnos poslancov NR SR, obecných zastupite¾stiev, starostu a
pod.). Ide o intitúty neplatenej

Usmernenie

zálohy a sluobného vo¾na.
Postavenie policajta pri uplatòovaní práva zúèastòova sa na správe vecí verejných a súvisiace
nároky vyplývajúce zo zákona o
tátnej slube:
Policajt ako voliè
Policajt  voliè, ktorý nemôe
realizova svoje volebné právo
mimo èasu sluby, má pod¾a §
83 ods. 1 písm. d) zákona o tátnej slube nárok na sluobné
vo¾no bez nároku na sluobný
plat na nevyhnutne potrebný
èas. To isté platí pre úèas policajta na ¾udovom hlasovaní o
odvolaní prezidenta SR a úèas
na referende.
Policajt ako registrovaný
kandidát
V rámci volebného práva môe policajt kandidova za poslanca obecného (mestského) zastupite¾stva, za starostu (primátora),
za poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja, za predsedu
samosprávneho kraja, za poslanca Národnej rady SR a za prezidenta SR. Pod¾a osobitných
predpisov okolnos, e niekto je
kandidátom, nesmie mu by na
ujmu v jeho pracovnoprávnom
alebo obdobnom vzahu.
Aj v rámci kandidatúry musí
policajt plne repektova obmedzenie upravené v § 48 ods. 5
zákona o tátnej slube, t. j. zákaz èlenstva v politickej strane
alebo v politickom hnutí a zákaz
vyvíja èinnos v ich prospech.
Výnimku z tohto ustanovenia
majú iba tí policajti, ktorí majú
výkon funkcie policajta preruený na èas výkonu niektorej z verejných funkcií, ktoré sú taxatív-

ne vymenované v § 44 ods. 2
zákona o tátnej slube.
Z toho dôvodu policajt môe
kandidova výluène ako nestraník (vo¾by do NR SR, za prezidenta SR), resp. ako nezávislý
kandidát (vo¾by do územnej samosprávy). Na túto èinnos má
pod¾a § 83 ods. 1 písm. b) zákona o tátnej slube nárok na
poskytnutie neplateného sluobného vo¾na na nevyhnutne potrebný èas.
Policajt ako èlen volebnej
komisie
Policajt sa môe zúèastni aj
na organizácii volieb ako èlen
volebnej komisie. Rovnako ako
v prípade policajta  kandidáta
nesmie by z jeho strany poruený zákaz èlenstva v politickej
strane alebo v politickom hnutí.
Pod¾a osobitných predpisov
majú èlenovia volebných komisií
nárok na odmenu za výkon tejto
èinnosti v èase, keï nemajú nárok na náhradu mzdy. Na túto
skutoènos reagujú aj ustanovenia zákona o tátnej slube. Policajt ako èlen volebnej komisie
má pod¾a § 80 ods. 5 písm. c)
zákona o tátnej slube nárok
na sluobné vo¾no s nárokom na
sluobný plat, ak mu nebola
poskytnutá iná náhrada. Za inú
náhradu vak nemono povaova odmenu poskytnutú pod¾a
osobitných predpisov, na ktorú
má nárok v èase, keï nemal nárok na sluobný plat, èie za èinnos v rámci jeho osobného vo¾na. Prijatím takejto odmeny policajt neporuuje § 48 ods. 6 zá-

kona o tátnej
slube, pod¾a
ktorého policajt
nesmie popri
výkone funkcie policajta vykonáva iadnu inú platenú funkciu
alebo inú zárobkovú èinnos.
V prípade èinnosti èlena volebnej komisie nejde o výkon
ústavného práva. Poskytnutie
takéhoto sluobného vo¾na je
viazané na podmienku, e tomu
nebráni dôleitý záujem tátnej
sluby.
To isté platí pre úèas policajta v komisii na ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR a v
komisii pre referendum.
Policajt zvolený za poslanca do orgánov územnej samosprávy
Pod¾a osobitného predpisu
sa funkcia poslanca obecného
(mestského) zastupite¾stva zásadne vykonáva bez preruenia
pracovného alebo obdobného
pomeru, prièom tento nesmie
by pre výkon svojej funkcie
ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
Zákon o tátnej slube na úèely
výkonu tejto funkcie, pokia¾ ju
nie je moné vykona mimo èasu
sluby, umoòuje policajtovi
pod¾a § 80 ods. 3 zákona o tátnej slube èerpa sluobné vo¾no s nárokom na sluobný plat,
pokia¾ mu nebola poskytnutá iná
náhrada. Za takúto náhradu nie
je moné povaova odmenu,
ktorú mu môe obec poskytnú
za výkon tejto funkcie. Prijatím
takejto odmeny policajt neporuuje § 48 ods. 6 zákona o tátnej
slube, pod¾a ktorého policajt
nesmie popri výkone funkcie po-

licajta vykonáva iadnu inú platenú funkciu alebo inú zárobkovú èinnos, pretoe táto odmena
nie je nároková a nemá charakter zárobku.
V prípade, e ide o výkon platenej funkcie, ktorá si vyaduje
dlhodobejiu neprítomnos policajta v slube, je moné vyui
intitút neplatenej zálohy pod¾a
§ 44 ods. 2 zákona o tátnej
slube a výkon funkcie policajta
prerui na èas výkonu funkcie
poslanca. V tomto prípade má
postavenie poslanca plateného
obcou, prièom jeho sluobný pomer trvá a po skonèení mandátu
pokraèuje v sluobnom pomere
policajta.
Uvedené v plnom rozsahu
platí aj pre vykonávanie funkcie
poslanca zastupite¾stva samosprávneho kraja.
Policajt zvolený do funkcie
starostu (primátora), predsedu samosprávneho kraja, poslanca Národnej rady SR alebo
prezidenta SR
Vymenované funkcie sú nezluèite¾né s výkonom funkcie policajta. V prípade, e do niektorej
z týchto funkcií je policajt zvolený, musí ma preruený výkon
funkcie policajta a musí by pod¾a § 44 zákona o tátnej slube
zaradený do neplatenej zálohy
na èas výkonu takejto funkcie.
Tak, ako v prípade výkonu funkcie poslanca v orgánoch územnej samosprávy, jeho sluobný
pomer trvá a po skonèení mandátu pokraèuje v sluobnom pomere policajta.
Sekcia personálnych a sociálnych èinností, MV SR
(bliie informácie na
www.infoweb.minv.sk)
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Majstrom SR 2006 je ppráp. Ján Jurko so psom Rièi Polícia  Slovakia

Jubilejné X. majstrovstvá kynológov
S

lávnostným ceremoniálom sa v prvý septembrový tvrtok skonèili v stredisku
klasického výcviku sluobných
psov odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ (OKH P PZ) v
Malých Levároch jubilejné X.
majstrovstvá Slovenska policajných psovodov a sluobných
psov v klasickej kynológii 2006,
ktoré usporiadal OKH P PZ. Do
areálu strediska po uskutoènení
jednotlivých krajských majstrov-

majstrovstvách sa nezúèastnili
reprezentanti KR PZ Bratislava,
pretoe boli zaradení do systému bezpeènostných opatrení na
vtedy prebiehajúcom èesko 
slovenskom futbalovom zápase.
Tandemy psovodov a psov
súaili v pachových prácach,
cvikoch poslunosti a v obranných prácach.
K favoritom tohtoroèných
majstrovstiev jednoznaène patril
aj úradujúci Majster Èeskej republiky TART CZ
2006 Hyk Polícia 
Slovakia, vedený
npráp.
Petrom
Ambruom. Hyk
vak
evidentne
nebol vo svojej
koi, pretoe v
pachových a obranných prácach
dosiahol výsledky
iba o nieko¾ko bodov presahujúce
priemerné výkony.
V kategórii jednotlivcov sa naopak
najviac darilo reprezentantovi KR
PZ Koice ppráp.
Jánovi Jurkovi so
sluobným psom
(ïalej len SP) Rièim Polícia  Slovakia,
pretoe
obaja sa s celkovým ziskom 485
bodov stali MajPohár Majstra Slovenska v klasickej policajstrami Slovenska
nej kynológii pre rok 2006 preberá z rúk riaditepre rok 2006. Dru¾a OKH P PZ plk. RNDr. Vladimíra Ïuriina rehé miesto si vyboprezentant Koického kraja ppráp. Ján Jurko,
joval reprezentant
ktorý spolu so SP Rièim Polícia  Slovakia zvíKR PZ ilina npor.
azili s celkovým ziskom 485 bodov.
Anton Noga so SP
Erdom Polícia 
stiev pricestovalo 21 najlepích Slovakia (získali 473 bodov), a
psovodov zo siedmich krajských so 459 bodmi skonèil na treom
riadite¾stiev Policajného zboru mieste reprezentant KR PZ Ban(KR PZ), vedených krajskými ská Bystrica práp. Vojtech Sabol
psovodmi. ia¾, na tohtoroèných so SP Egonom. Trom najlepím

jednotlivcom odovzdal poháre,
diplomy a vecné ceny riadite¾
OKH P PZ plk. RNDr. Vladimír
Ïuriin.
Trom najúspenejím krajským drustvám odovzdala poháre, diplomy a vecné ceny zástupkyòa riadite¾a OKH P PZ
plk. JUDr. Alica Kubinská.
Nezávislá rozhodcovská komisia, v ktorej pôsobili aj dvaja
èeskí posudzovatelia výkonov 
mjr. v. v. Jan Vlèek a tajomník
èeského kynologického zdruenia sluobných psov TART CZ
Miroslav Zábranský, sa rozhodla
oceni pohármi aj najlepie výkony v jednotlivých disciplínach.
Pachové práce perfektne zvládla ilinská dvojica  npor. Anton
Noga so SP Erdom Polícia 
Slovakia, najlepie cviky poslunosti predviedol SP Hyk Polícia
Súa drustiev:
1.KR PZ ilina
2.KR PZ Preov
3.KR PZ Koice
 Slovakia, ktorého cvièí reprezentant KR PZ Koice npráp.
Peter Ambru a obranné práce
najlepie zvládol SP Karlo Polícia  Slovakia, ktorého cvièí reprezentant KR PZ Preov npor.
Anton oltýs. Rozhodcovská komisia na návrh èeských posudzovate¾ov výkonov udelila diplom aj figurantovi Tomáovi Mikláovi za skutoène kvalitný výkon tejto ve¾mi nároènej funkcie.
Zaèiatkom októbra si slovenská policajná kynológia pripomenie ïalie významné, okrúhle
jubileum  15. výroèie odlúèenia
sa od federálnej èesko  slovenskej kynológie a svoje etablovanie v samostatnom odbore Policajného zboru.
Text a foto:
© Mgr. Peter Nevolný

1. Európsky ampionát policajtov v triatlone
(Lausanne, vajèiarsko, 24.  27. august 2006)

N

a základe poverenia Ïalími disciplínami boli cyklisNai reprezentanti vydali zo
USPE Únia portových tické preteky na 40 kilometrov a seba maximálne úsilie, predorganizácií polície vajèiarska beh na 10 000 metrov.
viedli výkony na hranici svojich
usporiadala prvý roèník európCelkové umiestnenie naich súèasných moností. Ich umiesskeho ampionátu policajtov v reprezentantov zo tartovného tnenie odzrkadlil tie fakt, e
triatlone, ktorý sa koostatní portovci z
nal v Lausanne v
krajín ako Francúzdòoch 24.  27. ausko, Ukrajina, Negusta 2006. Tohto eumecko,
vajèiarrópskeho ampionátu
sko, Nórsko, ale aj
sa zúèastnila aj päÈesko a Rakúsko
èlenná výprava polimajú omnoho lepcajtov a èlenov repreie tréningové zázentácie UNITOP SR.
zemie,
technické
Vedúcim výpravy a
vybavenie a celkotlmoèníkom bol Ing.
vú vysoko profesioJuraj Filan za UNITOP
nálnu úroveò. V naSR, tréner pplk. JUDr.
ej kategórii (poli¼ubomír Balá z OV
cajti) boli najúspePPZ a traja portovci:
nejí Francúzi, ktorí
npráp. Rastislav Vrobsadili prvé a trediak, práp. Ján Holiga Ako vidie, naim triatlonistom nechýbal ani zmysel pre recesiu...
tie miesto, na drua Roman Pekovský.
hom, tvrtom a piaPo dvoch dòoch, keï si zú- po¾a 60 pretekárov bolo nasle- tom mieste sa umiestili portovci
èastnení portovci po obhliadke dovné:
z Ukrajiny.
tratí odtrénovali svoje kadoden41. miesto  Rastislav VrCelkovo mono kontatova,
né kilometre, v skorých ranných diak
e usporiadatelia zabezpeèili vyhodinách 26. augusta 2006 sa
45. miesto  Holiga Ján
nikajúce podmienky pre vetvýprava presunula z hotela na
52. miesto  Pekovský Ro- kých úèastníkov európskeho
miesto tartu,kde odtartovali man
ampionátu.
prvú èas preteku  plávanie na
Poradie v drustvách: 12.
1 500 m v enevskom jazere. miesto z 15. zúèastnených
Juraj Filan, UNITOP SR

Program  VIEME, E



Preventívny projekt sa rozbieha u
na 245 vybratých slovenských kolách
V rámci pomoci západoeurópskych krajín krajinám strednej a východnej Európy Holandský policajný intitút v roku 2002
ponúkol preventívne projekty na
monú realizáciu v pôsobnosti
Policajného zboru.
Po pretudovaní a dôslednej
analýze holandského projektu
Program informovania sa na
základe vzájomnej spolupráce
oddelenia prevencie kancelárie
prezidenta Policajného zboru,
pracovníkov oddelenia organizácie a prevencie vnútorného
odboru Krajského riadite¾stva
Policajného zboru v Nitre, skupiny prevencie vnútorného odboru
Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Nitre, zástupkyne
Ministerstva kolstva Slovenskej
republiky, pracovníkov Krajskej
pedagogicko  psychologickej
poradne v Nitre, Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny  oddelenie sociálnoprávnej ochrany a prevencie v Nitre, koordinátorov prevencie, uèite¾ov a výchovných poradcov na základných a stredných kolách v Nitre
pripravoval projekt na slovenské
podmienky, ktorého cie¾om bolo:
 zvýi úroveò právneho povedomia a informovanosti u iakov a tudentov poskytnutím aktuálnych informácií o právnych
aspektoch normálneho a patologického správania,
 zníi výskyt sociálnopatologických javov na kolách, výskyt èinnosti inak trestnej páchanej demi a výskyt trestnej èinnosti páchanej mládeou, ako aj
trestnej èinnosti páchanej na deoch a mládei,
 vysvetli príèiny a mechanizmy neprimeraného správania
mladých ¾udí, t. j. patologickosociálne mechanizmy prijatia nevhodných spôsobov správania,
 zlepi efektivitu prevencie
sociálnopatologických javov na
miestnej úrovni so zameraním
na cie¾ovú vekovú skupinu od 12
 16 rokov.
V máji roku 2004 pod vedením prof. PhDr. Mirona Zelinu,
DrSc. bol spracovaný oddelením
prevencie kancelárie prezidenta
Policajného zboru projekt Vieme, e  program boja proti zlu,
násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu ivota. Doplnkový
uèebný a tréningový text je urèený pre siedmakov a deviatakov základnej koly, pre iakov
prvého a druhého roèníka stredných kôl, pre prvákov a siedmakov osemroèných gymnázií.
Jeho obsah tvorí :
1.DOPLNKOVÝ UÈEBNÝ A
TRÉNINGOVÝ TEXT PRE IAKOV a pracovné listy pre iakov
2.METODICKÁ PRÍRUÈKA
PRE LEKTOROV
3.VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ
TESTY
NA
SLEDOVANIE
ÚÈINNOSTI PROGRAMU
Doplnkový uèebný a tréningový text pre iakov je koncipovaný do dvanástich lekcií, z
toho sa vdy tri venujú urèitej
problematike.
Delenie je nasledovné:
 tri lekcie sú venované prob-

lémom v správaní detí a mládee
 tri lekcie sú venované rasizmu, xenofóbii, multikultúrnej výchove
 tri lekcie sú venované problémom protidrogovej výchove
 tri lekcie sú venované protikriminálnemu správaniu a spolupráci koly s políciou
Kadá lekcia ako samostatná
jednotka obsahuje:
 informácie, vysvet¾ujúci text
 úlohy na rieenie, samostatné aktivity úèastníkov
 poznámky na zamyslenie,
usudzovanie, hodnotenie, sebaposudzovanie
 zhrnutie najdôleitejích
mylienok
V metodickej príruèke pre
lektorov sú uvedené podrobné
pokyny pre prácu v jednotlivých
lekciách s uvedením moných
variácií a úprav pre vekovo
mladích i najstarích iakov.
Metodická príruèka obsahuje aj
výpisky z trestného zákona pri
posudzovaní priestupkov a trestných èinov detí a mladistvých.
Súèasou
programu
sú
vstupné a výstupné testy. Vyplnenie testov na zaèiatku práce so iakmi a na jej konci ukáu, v ktorej oblasti zmenili absolventi programu svoje postoje,
ako si obohatili poznanie z danej
problematiky.
Pilotné overovanie programu,
ktoré finanène zabezpeèovala
holandská strana, bolo realizované v kolskom roku 2004/
2005 a v kolskom roku
2005/2006 na 40 kolách v Nitrianskom kraji.
Na základe ve¾mi dobrej odozvy z pilotného overovania sa
oddelenie prevencie kancelárie
prezidenta Policajného zboru v
spolupráci s Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky rozhodli, e program Vieme, e 
sa bude v kolskom roku
2006/2007 realizova na 245 vybraných kolách na Slovensku.
Ministerstvo kolstva SR na základe posudku tátneho pedagogického ústavu hodnotilo doplnkový uèebný text Vieme,
e  ako moný úèinný preventívny prostriedok a odporuèilo
jeho realizáciu v kolskej praxi,
a zároveò ho zaradilo do Pedagogicko  organizaèných pokynov na rok 2006/2007.
Program budú realizova vybrané základné a stredné koly
v spolupráci s pracovníkmi oddelení organizácie a prevencie
vnútorných odborov KR PZ a
pracovníkmi skupín prevencie
OR PZ v rámci Slovenskej republiky. Na základe u získaných praktických skúseností z
pilotnej fázy overovania programu v Nitrianskom kraji ako i výstupov Ústavu informácií a prognóz kolstva sme presvedèení o
jeho opodstatnenosti, kvalite i
príalivej forme spracovania vo
vzahu k cie¾ovej skupine detí a
mládee. Veríme, e jeho realizácia bude prínosom v oblasti
prevencie.
kpt. PaedDr. Alena Petríková,
odd. prevencie kancelárie
prezidenta PZ
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Mobing a pecifiká policajnej sluby /III./
Iniciatíve otvori a podrobnejie rozobra problematiku
mobingu (bossingu) v policajných zlokách na stránkach POLÍCIE spoèiatku nebol nikto naklonený, avak
sila argumentov i potreba riei tento problém nakoniec
presvedèili.
Ako je to teda s mobingom v
policajných zlokách? Skontaktovali sme sa s psychologickými
pracoviskami KR PZ v Trnave,
Nitre, Trenèíne, Banskej Bystrici,
iline a Koiciach. Psychologièka PhDr. TEFÁNIA STANISLAVOVÁ z Banskej Bystrice
kontrovala protiotázkou: Ak sa
mobing môe dia v kadom
inom kolektíve a v iných rezortoch, tak preèo by sa to nemohlo
dia v polícii? Niè nepotvrdila,
niè nevyvrátila. Ale
V podobnom duchu sa vyjadrili aj psychológovia Mgr. IVA
BARTLOVÁ z Koíc a Ing. Mgr.
TEFAN KROVÁNEK z Nitry.
V reakciách psychológov jednotlivých stredísk cíti zdranlivos,
opatrnos, obèas i rozpaèitos.
Navzdory tomu Mgr. JOZEF
REPÈÍK zo iliny uválivo okomentoval interpersonálne pomery v PZ takmer jednoznaène:
Bezpochyby
aj v policajnom prostredí sa nájdu
Jozef Repèík ¾udia,
ktorí
dokáu svojím podriadeným
riadne znepríjemni ivot a vyuívajú svoje postavenie, svoju
hodnos, nadradenos Z neformálnych kontaktov viem, e takéto situácie sa obèas vyskytujú.
Koniec koncov podobné praktiky
sa dejú vo vetkých autoritatívnych systémoch a polícia urèite
nie je výnimkou.
Podobnos názorov je výstiná, kvôli úplnosti musíme doda,
e poèas nieko¾koroèného pôsobenia psychológov v týchto krajoch sa vraj iaden policajt ako
obe ikanovania na nich oficiálne neobrátil. A po krátkom zamyslení viacerí pripustili, e v
rámci rôznych vyetrení sa vyskytli prípady, v pozadí ktorých
boli náznaky mobingu (bossingu).
Ani PhDr. JÁN DELINÈÁK z
Trenèína sa na svojom pracovisku za pomerne krátky èas pô-

sobenia (1,5
roka) v tomto
prostredí zatia¾ konkrétnym
prípadom nezaoberal, avak
potvrdil, e
urèité náznaJán Delinèák
ky psychického terorizovania v miernych
formách mono postrehnú najmä u novonastúpených policajtov, keï sluobne starí kolegovia majú tendenciu zbavova sa
urèitých èinností a prenáa ich
na mladích nie práve najvhodnejím spôsobom (podceòovanie v skrytej podobe, nevhodné
a mono a prièasté naráky na
neskúsenos ), èím nepriamo
súhlasí s názorom Mgr. JIØÍHO
MLÈOCHA z Trnavy, pod¾a ktorého kadý, kto pozná indikátory
javu, mobing na jednotlivých
pracoviskách v jeho podobách
rozpozná u v zaèiatkoch, keï
prebieha ete takmer neverejne.
Mgr. MLÈOCH bol zároveò
jediný, ktorý otvorene priznal
spoluprácu
pri
rieení
prípadov súvisiacich so
ikanovaním
na pracovisku. Zároveò
zdôraznil, e
Jiøí Mlèoch
dotknutý nepríde k psychológovi s kontatovaním Som obe mobingu, robte
nieèo  Príchod môe vyzera
aj takto: Prehrával som v Mlieènej lige, do práce chodievam so
stiahnutým alúdkom, nevyspatý zo strachu, èo si éf opä vymyslí. Najhorie boli pondelkové
ranné porady, keï éf bral do
rúk svoj výmysel  pracovný harmonogram Mlieèna liga  a hodnotil, èo kto v minulom týdni neurobil, prièom najhorí som bol
vdy ja. Dostával som èoraz
podradnejie úlohy, ktoré som
musel splni okamite. Tím ma
spoèiatku síce podral (spoloèný
nepriate¾ dokáe ve¾a), ale aj ten

najmení náznak, e éf nemá
pravdu, vyvolával oheò na streche. A éf z toho zakadým obvinil Jána, e on je ten, kto proti
nemu konpiruje a chce ho vytva Okruh osobných nepriate¾ov éfa sa roziroval. V éfovej Mlieènej lige som bol vdy
posledný, permanentne som sa
stresoval, odnáala si to manelka a deti, hodil som sa na maródku. Pochopil som, e ak to
nezmením, skonèím niekde na
psychiatrii, hovorí Ján. Skôr takto vyzerá príchod k psychológovi. O bossingu (mobingu) ani
slovo.
Postavenie a pôsobenie
psychológov v PZ
Postavenie psychológov v
policajných truktúrach, ktoré je
netandardné (nie sú policajti
ale obèianski pracovníci  spadajú pod PaMO prísluných riadite¾stiev), nemá s touto témou
zdanlivo iadny súvis. Nie je to
vak tak. Nieko¾ko faktov: ich
pôsobenie je najvýraznejie najmä pri výberovom konaní uchádzaèov do sluobného pomeru
PZ SR (posudzovanie ich psychickej spôsobilosti). Od roku
2003 je povinná psychologická
príprava v rámci veobecnej sluobnej prípravy i poskytovanie
psychologickej pomoci a starostlivosti prísluníkom PZ. Príprava
spoèíva najmä vo forme prednáky raz roène, v psychologickej osvete (nezáujem spolupracova je markantný ) a v obèasnej poradenskej èinnosti.
Psychologická starostlivos je
minimálna.
Keïe psychológovia neprichádzajú s policajným ivotom
bezprostredne do styku, je to
pravdepodobný dôvod, preèo zo
strany policajtov cíti voèi nim urèitý depekt a jedna z príèin,
preèo vyh¾adávajú ich sluby
zriedkavo. Dokonca aj v takých
situáciách, keï by im mohli by
skutoène nápomocní
(Ne)vyh¾adávanie pomoci
v rezorte?
Existenciu mobingu (bossingu) a jeho obetí viacerí pripustili.
Je preto namieste otázka, preèo
obete vyh¾adávajú odbornú pomoc len minimálne a zároveò
aká je pravdepodobnos, e vyh¾adávajú pomoc mimo rezortu.

Dôvody môu by, samozrejme, rôzne. Mgr. REPÈÍK vidí
moné dôvody v tom, e policajti nevedia, aké sú väzby psychológa s nadriadenými, a obávajú
sa, e ak s takýmto problémom
vyh¾adajú psychológa, mohlo by
sa to v koneènom dôsledku obráti proti nim.
S týmto názorom súhlasili
vetci oslovení. PhDr. STANISLAVOVÁ ako príklad uviedla

tefánia Stanislavová, Ivana Bartlová

strach zo straty zamestnania, zo
zhorenia vzahov a Mgr. BARTLOVÁ doplnila: Urèite majú
pocit, e by im to nepomohlo.
Za zmienku stojí aj postreh
PhDr. DELINÈÁKA: Poèas
sluby musí policajt dodra urèitý sluobný postup a vysvet¾ova
dôvody nie je v jeho záujme.
Inak sa vníma psychologická pomoc po vánom úraze, prípadne
traume spôsobenej pri policajnom zásahu a inak sa bude nazera na policajta, ktorý si chce
nieèo vydiskutova s psychológom, pretoe ma psychické
problémy sa zo strany nadriadeného stále vníma ako urèitá devalvácia osobnosti, najmä ak negatívnym spôsobom posudzuje
prístup podriadeného k rieeniu
vznikajúcich problémov, ktoré by
mohli ma súvislos s jeho psychikou. Pri opakovaných iadostiach o vyetrenie u psychológa
tak vzniká dojem, e policajt je
psychicky labilný, a pochybnos,
èi je vôbec spôsobilý pokraèova
v sluobnom pomere. V tomto
zmysle sa mu môe potom navrhnú kontrolné psychologické
vyetrenie Treba si uvedomi
aj to, e dostupnos z iných okresov èi obvodov, vzdialených
od psychologického pracoviska,
ktoré sa nachádza v kadom
krajskom meste, môe by istým
spôsobom tie odrádzajúce. Istee, môu prís v ich pracovnom vo¾ne (v takom prípade ne-

musia nikomu niè oznamova),
ale ten èas radej venujú rodine,
záujmom, relaxu. V naom kraji
je monos navtívi ma aj po
pracovnom èase èi u priamo na
pracovisku, alebo sa stretnú na
inom, vopred dohovorenom
mieste. A túto monos mnohí vítajú a sú za òu vïaèní. Je tu ete jeden aspekt. U za bývalej
éry boli na policajtov kladené vysoké nároky, prièom sa oèakávalo, e budú nato¾ko sebestaèní a silní, e si dokáu aj vo ve¾mi závaných a extrémne vypätých situáciách pomôc sami. A
takto sa na nich pozerá dodnes.
Hoci sa domnievam, e tento
poh¾ad nie je celkom správny , uzatvoril PhDr. DELINÈÁK. Aj PhDr. STANISLAVOVÁ
dodala, e i samotní policajti povaujú za profesionálne vedie
sa vysporiada s kadým problémom, èo je síce dobré, ale kadý
z nás má svoje hranice. Je preto
múdre spozna tie svoje, a èasto
ich neprepína, neprekraèova.
Vzh¾adom na pecifickos policajného prostredia sa vetci
zhodli v názore, e daná osoba
vyh¾adá eventuálnu pomoc predovetkým vnútri rezortu. I preto, lebo ju ¾ahie pochopí èlovek,
ktorý toto prostredie pozná, a teSamotní policajti povaujú za profesionálne vedie sa
vysporiada s kadým problémom, èo je síce dobré, ale
kadý z nás má svoje hranice. (. Stanislavová)

da jej môe poskytnú erudovanejiu a komplexnejiu pomoc
Monos vyh¾adávania pomoci
mimo rezortu nikto z nich stopercentne nevylúèil.
Alternatívna forma pomoci
zlyhala
Práve aj pre tieto prípady mala by u v roku 2004 zriadená
krízová anonymná telefonická
linka pomoci policajtom. ia¾, táto
úloha nebola splnená a napokon
aj rozkaz MV SR è. 160/2003 o
ochrane prísluníka policajného
zboru pred násilím, ktorý túto úlohu ukladal, bol 20. marca 2006
bez náhrady zruený.
Eva I. Balogová
(Pokraèovanie)
Snímky Peter Ondera

Museli by následky nehody policajtov také tragické?

Sluba dopravákov vo veste  a dôsledky
Z

amý¾am sa nad tým, preèo boli následky dopravnej nehody dvoch policajtov v
Grinave pri Pezinku také tragické a ako sa im dalo zabráni.
Nemám vedomosti o tom, èi sa
niekto zo svedkov pokúal poiar uhasi, èi sa vôbec bezprostredne po nehode naiel nejaký
funkèný hasiaci prístroj vo vozidlách prechádzajúcich po ceste,
ktorý mohol by pouitý (do 31.3.
2005 bol povinnou výbavou nákladných motorových vozidiel; v
súèasnosti sa èaká na právnu
úpravu Ministerstva dopravy,
pôt a telekomunikácií). Naráam tie na pochybnos, èi reflexná vesta a materiál rovnoaty
nezbåkol ako fak¾a

Reflexná vesta je z umelej
hmoty, ktorá je neprieduná.
Najmä v horúèavách spôsobuje
nadmerné potenie a vyvoláva
nepríjemný pocit. Policajti ju pouijú vdy za zníenej vidite¾-

pením. I napriek týmto vlastnostiam, bol pri novelizácii interných predpisov daný návrh, aby
policajti pri výkone sluby pri
doh¾ade nad cestnou premávkou mali vesty na sebe po celú

nosti alebo na ve¾mi frekventovaných miestach. Nehodári ju
majú na sebe pri kadej nehode, èi ku nej dôjde cez deò alebo za tmy. Obleèení do vesty u
vyráajú na nehodu. Pri súèasnej intenzite premávky ju poèas
sluby nevyzleèie väèina dopravákov, hoci za slneèných dní
je sluba vo veste hotovým utr-

dobu sluby, bez oh¾adu na vidite¾nos.
Za danej situácie urèite terají materiál, z ktorého sa reflexné
vesty vyrábajú, nemôe zodpoveda hygienickým, zdravotným
a bezpeènostným poiadavkám.
Tie si myslím, e existuje
materiál, ktorý by sa dal nosi na
tele aj 12 hodín (niekedy aj viac),

ktorý by bol vzduný, reflexný a
finanène dostupný.
Reflexné vesty by mali ma
reflexné vlastnosti po celý èas
uívania. Terajie vesty po trojmesaènom dennom nosení strácajú reflexnú schopnos, nedajú
sa èisti a najmä nie je moné ich
obmieòa tak, ako si to situácia
vyaduje. Nie je moné, aby dopravný policajt nemal takúto
vestu z dôvodu, e nie sú na
sklade. Tie nie je moné, aby
pri strate funkènosti vesty nebola moná okamitá výmena.
Materiál, z ktorého sa vyrábajú biele koele, obsahuje 65%
hor¾avého PES, o nieèo menej
látka, z ktorej sa ijú nohavice a
ostatné odevné zvrky.

ia¾ a tragédia ma prinútila
zamyslie sa, èi veci, ktoré nás
majú chráni, nám neubliujú.
Problémy okolo realizácie výstrojnej sluby by si zaslúili
ove¾a väèiu pozornos a najmä
schopnos poèúva poiadavky
tých, ktorí denne v rovnoate
slúia a ktorí kadý rok rieia dilemu, èi a kedy budú dodané objednané veci, aby policajti zaradení vo výstrojnej norme R neprili o prostriedky na konte len
preto, e to èo si objednali, nebolo dodané, alebo nestihli do
odevnej výdajne dorazi vèas.
Pplk. JUDr. Dagmar Cifrová,
riadite¾ka ODI OR PZ,
Bratislava V
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Majú by psychológovia policajti?

K¾úè je vo vzájomnej dôvere
Minister Martin Pado ostal okovaný, keï nedlho po svojom nástupe dostal informáciu o dvoch samovradách policajtov, nasledujúcich krátko po sebe  a u celkom ho
vytoèil známy krvavý incident medzi policajtmi a nespratníkmi v bratislavskej Petralke. Tak sa ocitli v jeho zornom poli rezortní psychológovia, pôsobiaci na ministerstve, na niektorých prezidiálnych zlokách, v kolách i na kadom krajskom riadite¾stve PZ. Naèo sú psychológovia, keï nevieme predchádza samovradám a keï pri prijímaní do sluobného pomeru neodhalíme agresivitu v duiach uchádzaèov? pýtal sa.
Tak na porade vedenia rezortu odznela poiadavka predloi analýzu príèin samovrád
policajtov a následne aj návrh komplexného systému psychologickej starostlivosti o
policajtov. Oba materiály vypracovalo oddelenie psychológie, patriace pod Sekciu personálnych a sociálnych èinností MV SR. O tom, èo sa dialo ïalej, hovorila redakcia POLÍCIA s vedúcou tohto oddelenia Mgr. Nataou Milukou IRKOVOU.
Maïarskej republike. Cie¾om je
podstatne priblíi psychologickú
slubu policajtom v teréne, aby
sa mohli èastejie kontaktova,
aby boli urèené konzultaèné dni
na kadom okresnom riadite¾stve, kedy bude psychológ k dispozícii. Momentálne tomu tak
nie je.
Snímka autor

l Na základe týchto pokynov ste v závere júna predloili do porady vedenia návrh
komplexnej
psychologickej
starostlivosti?
Celá filozofia predloených
materiálov mala smerova k návrhu opatrení, ako by sa dalo v
rezorte èeli podobným mimoriadnym udalostiam. Vznikla poiadavka, aby bol kadý policajt
v urèitých èasových intervaloch
povinný absolvova preventívne
psychologické vyetrenie, ktoré
by malo napomôc odhali jeho
prípadné psychické problémy po
urèitom období sluby.
l Materiál navrhuje nie nepodstatné rozírenie poètu
psychológov rezortu, aby tak
mohli naozaj slúi vade tam,
kde je tento servis potrebný,
obsahuje tie celý rad ïalích
preventívnych opatrení. Navrhuje tie utvorenie policajných tabu¾kových miest, èo
by malo prehåbi dôveru medzi
prísluníkmi PZ a civilmi
psychológmi. V akom tádiu
je teraz materiál?
Oba materiály nám porada
vedenia vrátila na dopracovanie,
my sme ich doplnili pod¾a ich poiadaviek, znova preli vnútrorezortným pripomienkovým konaním. Odvtedy sa nimi vedenie
nezaoberalo, viac vám neviem
poveda. My navrhujeme zvýi
poèet psychológov tak, aby na
jedného psychológa pripadalo
pribline 500 policajtov. Pribline takýto pomer je napríklad aj v
susednej Èeskej republike a v

Mgr. Nataa Miluka IRKOVÁ
l V súèasnosti psychologické vyetrenia absolvujú
len uchádzaèi o prijatie, potom vlastne u nie  iba v mimoriadnych prípadoch. Roky
sluby takým èi onakým spôsobom poznaèia duu kadého policajta. Tá mylienka má
nieèo do seba
Mono by tomu skôr zodpovedal termín psychologické konzultácie, pretoe na základe poznatkov z praxe máme obavy,
ako by policajti podobný návrh
prijali. Naa predstava je taká,

e tie konzultácie  trebárs po
piatich èi desiatich rokoch sluby by mali by prepojené so sluobným hodnotením, pretoe
nadriadený by mal najlepie pozna, aké problémy má jeho podriadený. Naou úlohou je pomôc mu riei jeho problémy,
by s ním v urèitom kontakte, ma
monos vo¾ne sa s ním porozpráva, zisti prípadné problémy
na pracovisku, navrhnú moné
rieenia na ich odstránenie  to
vetko v rámci prevencie, aby
sme predchádzali vzniku nezvratných situácií. Hovoríme teda o potrebe uej spolupráce.
Cítime tie potrebu uie spolupracova s riadiacimi pracovníkmi, robi pre nich kurzy vedenia
¾udí s cie¾om dosiahnu optimálnejie vzahy medzi nadriadenými a podriadenými. Toto je v rezorte ve¾ká boles a zdroj mnohých konfliktov. Sú ete takí riadiaci pracovníci, ktorí si málo vímajú problémy svojich ¾udí, nevedia èi nechcú pomôc a majú
predstavu, e policajt musí by
úplne odolný voèi záai a so
vetkým si má poradi sám. To je
mylná predstava.
l To, o èom hovoríme, sú
vlastne zatia¾ iba úvahy?
Tieto úvahy sú reflektované v
u spomínanom materiáli. Napríklad pri navrhovaných preventívnych pohovoroch sme si vedomí
rizík, resp. máme obavy, aby ¾udia nae úsilie nepochopili inak
a aby medzi nami a prísluníkmi
nevznikla nedôvera. My sme tu
predsa od toho, aby sme im po-

mohli, keï takú pomoc potrebujú a aby sme predchádzali moným poruchám.
l Myslenie èasti prísluníkov funguje tak, e preventívne vyetrenia by mohli vníma
ako dobrý nástroj, ako sa zbavi nepohodlného podriadeného?
Áno, v tom máme obavu. Preto napríklad znova navrhujeme
aj zriadenie absolútne anonymnej psychologickej linky dôvery,
ktorá sa navrhovala u v roku
2004, ale nezrealizovala sa.
l Naozaj sa dá v podmienkach náho rezortu zriadi
anonymná linka?
Áno, dá sa. Na linky krízovej
intervencie dokonca existujú európske tandardy, ktorými sa

musíme riadi. Tie presne urèujú,
ako majú podobné linky krízovej
intervencie fungova, aby bola
práve anonymita absolútne zaruèená, aby mohol policajt zatelefonova a kontaktova sa s úplnou istotou, e sa to nikto nedozvie a e sa môe slobodne porozpráva. Takáto linka sa napr.
nesmie odpoèúva a nesmie sa z
nej robi zvukový záznam. Je to
úloha dos nároèná finanène aj
personálne, ale skôr èi neskôr
sa aj v tomto bude musie repektova európsky trend. My túto
potrebu silne pociujeme  a predovetkým, po takejto slube volajú policajti. Koniec koncov, v
celom materiáli je hlavným cie¾om utvori také mechanizmy,
ktoré by smerovali k zvýeniu
dôvery medzi psychológmi a policajtmi, pretoe sme slubou,
ktorá má efektívne pomáha policajtom. To je hlavný cie¾.
Zhováral sa Peter Ondera

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
JÚL 2006
64. o splnomocneniach
65. o zruení pecializovaného tímu
66. o zruení hodnotiaceho
systému v Policajnom zbore
67. o zabezpeèení 50. roèníka medzinárodných cyklistických pretekov
68. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
32/2005 o menovaní èlenov osobitnej komisie na posudzovanie
spo¾ahlivosti v oblasti súkromných bezpeènostných sluieb a
v oblasti strelných zbraní a streliva
69. o zruení pecializovaného tímu
70. o vykonaní streleckej a
taktickej prípravy prísluníkov
Policajného zboru národnej protidrogovej jednotky úradu boja
proti organizovanej kriminalite

Prezídia Policajného zboru a odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
12. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 11/2004, ktorým sa
vydáva organizaèný poriadok
Prezídia Policajného zboru v
znení neskorích predpisov
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
AUGUST 2006
71. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
102/2005 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru è.
3/2006
72. o aktualizácii údajov vedených v dátovom fonde pátrania po odcudzených vozidlách,
odcudzených alebo stratených
tátnych poznávacích znaèkách

a po odcudzených alebo stratených tabu¾kách s evidenèným
èíslom
73. o vykonaní previerok prísluníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z telesnej
zdatnosti v náhradných termínoch a opravnom termíne
74. o zruení pecializovaného tímu
75. o zriadení pracovnej komisie na prípravu návrhu nariadenia prezidenta Policajného
zboru o jednotnom postupe v
boji proti trestnej èinnosti páchanej záujmovými osobami
76. o vymenovaní èlenov dislokaènej komisie Prezídia Policajného zboru
77. ktorým sa dopåòa rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
67/2006 o zabezpeèení 50. roèníka medzinárodných cyklistických pretekov
78. o vykonaní previerok prísluníkov Policajného zboru út-

varov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo streleckej
prípravy
79. o zabezpeèení X. majstrovstiev Slovenska policajných
psov v klasickej kynológii
80. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúky odbornej
spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Bratislave
81. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
72/2006 o aktualizácii údajov vedených v dátovom fonde pátrania po odcudzených vozidlách,
odcudzených alebo stratených
tátnych poznávacích znaèkách
a po odcudzených alebo stratených tabu¾kách s evidenèným
èíslom
82. o zriadení pracovnej skupiny na zabezpeèenie dokumentovania závanej ekonomickej
organizovanej trestnej èinnosti s
medzinárodným prvkom
83. zabezpeèenie evidencie

hlásených udalostí v informaènom systéme WPOLDAT
ROZKAZ PREZIDENTA PZ
SEPTEMBER 2006
85. zabezpeèenie plnenia
úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Národného akèného plánu boja proti terorizmu
REV 1
86. ktorým sa vydáva tematické zameranie prípravy vyetrovate¾ov èakate¾ov na závereènú vyetrovate¾skú skúku
87. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
58/2005 o zriadení komisie pre
výber policajných pridelencov a
policajných styèných dôstojníkov
v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru è. 117/2005
88. o pridelení normatívnych
poètov sluobných cestných vozidiel
89. o zruení pecializovaného tímu
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Príspevok k teórii dokazovania

utorka monografie doc.
Dr. Mgr. Jana Viktoryová
je vedúcou Katedry vyetrovania
na Akadémii Policajného zboru v
Bratislave. V centre jej odborného záujmu je teória dokazovania
vo vyetrovaní. K tejto problematike publikovala desiatky odborných èlánkov a statí, skriptá,
ako aj prvú medzinárodnú uèebnicu Teórie a praxe dokazovania
vo vyetrovaní, kde viedla autorský kolektív. Autorka je autoritou
z pôsobnosti teórie a praxe vyetrovania a zároveò trestného
konania, je jej príznaèná teoretická rozh¾adenos a nie sú jej
cudzie ani praktické skúsenosti
z aplikácie trestného práva procesného a interných noriem
upravujúcich postup a metodiku
teórie dokazovania.
Zavàením jej záujmu o teóriu
dokazovania je predkladaná monografia.

Nau hranicu môu strái
európski policajti
BRUSEL  Slovenskí poslanci a europoslanci si vedia predstavi, e by východnú hranicu
Slovenska stráili európske policajné jednotky. Viem si predstavi portugalských alebo dánskych policajtov na slovenskej
hranici, vysvetlila europoslankyòa Irena Belohorská (HZDS).
Imigráciu sami nezvládneme, uviedol Lázsló Nagy z
SMK. Pod¾a neho Slovensko
potrebuje politickú a technickú
podporu Európskej únie. Iných
Európanov na slovenskej hranici
si viem predstavi, no myslím si,
e aj slovenskí pecialisti by mali pomáha, zdôraznil
(04.10.2006; Sme; s. 2; sita)
Do Schengenu na budúci rok
LUXEMBURG  Slovensko
by sa mohlo spolu s ostatnými
novými èlenskými tátmi EÚ sta
súèasou schengenského priestoru na budúci rok. Definitívne
rozhodnutie by malo padnú v
decembri. Oznámil to vèera komisár pre spravodlivos, slobodu
a bezpeènos Franco Frattini po
prvom kole rokovaní ministrov
vnútra v Luxemburgu. Fínske
predsedníctvo únie vypracuje do
decembra novú túdiu, v ktorej
u bude figurova definitívny dátum vstupu nových èlenských
tátov do Schengenu.
Pod¾a portugalského návrhu
by sa mali zatia¾ nové krajiny EÚ
pripoji do súèasného systému s
tým, e jeho nová verzia SIS II
bude pripravená do leta 2008.
Slovenský ve¾vyslanec pri EÚ
Maro efèoviè, ktorý na roko-

TO JE FÓR!
Policajt búcha na dvere
WC a krièí: Kto je tam?
Hlas zvnútra: Ja!
Policajt: Ja?

Jediná cesta
Význam problematiky dokazovania v najirom ponímaní
významu tohto slova docentka
Viktoryová vo svojej monografii
ve¾mi kompaktne, odborne, ale
pritom zrozumite¾ne predstavuje
irokej odbornej verejnosti.
Problematika dokazovania je
ve¾mi dôleitá z dôvodu, e

predstavuje jedinú zákonnú cestu poznania, ktorú musia orgány
èinné v trestnom konaní a súdy
absolvova v trestnom konaní a v
prípravnom konaní zvlá, aby si
obstarali skutkový podklad pre
svoje rozhodnutie a to a po rieenie kardinálnej otázky trestného konania a to otázky viny a
trestu.
Monografia je rozdelená na

vaniach zastupuje ministra vnútra Roberta Kaliòáka, vèera pripomenul, e tento dátum je reálny, ak sa podarí vyriei vetky
technické problémy. Práve vèera zasadala na ministerstve
vnútra komisia, kvôli tendru na
systém technického a fyzického
zabezpeèenia ukrajinskej hranice, ktorý je nevyhnutný pre ná
vstup do Schengenu a mal by
zhltnú ve¾kú èas zo 44 miliónov
euro, ktoré pre rezort vnútra vyèlenila Európska únia.
Definitívne rozhodnutie o
osude tendra padne na budúci
týdeò, avizuje hovorca rezortu
Erik Tomá. Pod¾a informácií HN
bude pravdepodobne súa opä
zruená, rovnako ako ete pred
dvoma rokmi prvý pokus ministerstva na nákup tohto systému.
(06.10.2006; Hospodárske
noviny; s. 2; sita, ama)
Vetci policajti sa poistia
v Spoloènej zdravotnej
BRATISLAVA  Ministerstvo
dopravy pri najbliej novele zákona o zdravotnom poistení navrhne, aby policajti, eleznièná
polícia, prísluníci SIS a peciálnych sluieb ministerstva obrany boli opä povinne poistení v
Spoloènej zdravotnej poisovni.
S návrhom súhlasí aj ministerstvo vnútra.
Policajti, vojaci a eleznièiari
boli v Spoloènej povinne poistení do konca roka 2004. Túto povinnos zruila reforma bývalej
vlády. Spoloèná zdravotná je
tátna poisovòa, jej akcionármi
sú tri ministerstvá  dopravy, obrany a vnútra. Návrhu je naklonený aj minister zdravotníctva
Ivan Valentoviè, ktorý predtým
éfoval Spoloènej zdravotnej.
Pod¾a neho silové rezorty majú
dôvod to iada, keïe plnia
pecifické úlohy.
Zákon zaruèuje vetkým obèanom slobodu výberu zdravot-

Autorka: Jana Viktoryová:
Názov diela: TEÓRIA DOKAZOVANIA (Monografia)
Vydanie: Bratislava, Akadémia PZ 2006,
Poèet strán: 120
es základných kapitol, ktoré sa
ïalej logicky vnútorne èlenia na
podkapitoly. Siedma kapitola vyboèuje z rámca klasických kapitol a predstavuje preh¾ad rozhodnutí a stanovísk súdov vo veciach trestných týkajúcich sa dokazovania v rokoch 1965 a
2005. Uvedený preh¾ad umoòuje èitate¾ovi po zvládnutí teoretickopraktických informácií z
teórie dokazovania plynulo vníma tieto skutoènosti v konkrétnych súdnych rozhodnutiach v
celej ich írke.
Rôzne h¾adiská
Prvá kapitola nazvaná Teoretické východiská dokazovania
nej poisovne. Vláda sa pritom v
programovom vyhlásení zaviazala, e poisovniam zabezpeèí
rovnocenné podmienky.
(06.10.2006; Sme; s. 4;
Drozdíková Ingrid)
Tuice: policajti sú vinní
KOICE  Krajský súd v Koiciach odmietol odvolania obalovaných bývalých policajtov i
vojenského prokurátora v kauze
tragédie z Tuíc, keï na Silvestra 2002 v obci Tuice Miloslav
K. zastrelil svoje dve deti a potom spáchal samovradu. Krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu v Michalovciach,
ktorý uznal troch bývalých policajtov za vinných z marenie úlohy verejného èinite¾a a z nedbanlivosti a vymeral im podmieneèné tresty od 4 do 6 mesiacov. Dúfam, e to bude výstraha pre ostatných policajtov,
povedala po vynesení rozsudku
Iveta Rajtáková, advokátka matky zavradených detí Dany Kontrovej.
(27.09.2006; Hospodárske
noviny; s. 2; sita)
Sme národ podvodníkov?
NOVÝM národným portom
Slovákov sa pod¾a Jozefa ulaja
z poisovne Union stávajú poisovacie podvody. V minulosti sa
najväèej popularite teili tie týkajúce sa áut, dnes sa záujem
presúva na poistenia ivota a
zdravia. Èoraz èastejie skúa
rôzne finty vraj a tretina dovolenkárov, ktorí fingujú nehody a
predkladajú faloné potvrdenia
o lieèbe v cudzine. Spoliehajú
sa najmä na skutoènos, e preverovanie v zahranièí je problematickejie, vysvet¾uje snahy
vynaliezavých Slovákov ulaj.
Vlani poisováci preetrovali a
2 238 prípadov, z ktorých 264
odovzdali policajtom. Vïaka odhaleniu pekulantov uetrili a
200 miliónov korún.
(04.10.2006; Plus jeden deò;
s. 4; m, sita)

vo vyetrovaní predstavuje veobecný úvod do problematiky.
Autorka preh¾adne uvádza základné pojmy a kategórie z dokazovania. Dokazovanie analyzuje z rôznych h¾adísk, a to ako
proces poznania a následne ako
výsledok zloitej mylienkovej
èinnosti.
Druhá kapitola Zákonitosti
odha¾ovania dôkazov vo vyetrovaní postupne uvádza èitate¾a
do poznávania a skúmania dôkazov, kde zvlátnu pozornos si
vyaduje poznanie obsahu dôkazov. Autorka pribliuje kategórie odha¾ovanie (vyh¾adávanie)
dôkazov a obstarávanie dôkazov. Na tomto priestore sa venuje aj otázkam významu zákonného pouèenia osôb v procese
dokazovania, sugescii v dokazovaní, nepravdivým priznaniam a
vyetrovacím metódam. Teória
je prepojená s praktickými odporúèaniami.
Previerke dôkazov vo vyetrovaní v tretej kapitole je vyhradený osobitný priestor z dôvodu
jej univerzálneho vyuitia vo
vetkých etapách dokazovania.
tvrtá
kapitola
nazvaná

Problém istoty dokazovania vo
vyetrovaní ponúka èitate¾ovi
novú trestnoprávnu terminológiu a chápanie predmetu a rozsahu dokazovania. Predmet a
rozsah dokazovania sa nechápe
len v zúenej podobe vo vzahu
k okolnostiam, ktoré je potrebné
dokazova, ale v irích súvislostiach. Problém istoty dokazovania sa spája s vnútorným presvedèením, pravdou a vykonávaním dôkazov.
V piatej kapitole Hodnotenie
dôkazov vo vyetrovaní sa dôraz kladie na vyuívanie logiky v
práci hodnotiaceho orgánu.
iesta kapitola Vyuívanie
zákonných dôkazných prostriedkov vo vyetrovaní pecifikuje
jednotlivé dôkazné prostriedky z
h¾adiska ich dôkazného významu.
Je ve¾mi dôleité, e autorka
v monografii kladie dôraz na dokonalé poznanie teoretických,
právnych a taktických postupov
pri vykonávaní úkonov dokazovania.
Monografia je urèená vysokokolským tudentom, na samostatné túdium v doktorandskom
túdiu, pre policajtov, prokurátorov, sudcov a vetkých, ktorých
táto problematika zaujíma a
chcú sa o nej dozvedie viac.
Doc. JUDr. A. Nesvadba, PhD.
Akadémia PZ v Bratislave

Ako je to so sluobnými bytmi?
V polícii slúim u 22 rokov,
bývam v Liptovskej Sielnici, v
bytovke, kde má sídlo aj obvodné oddelenie PZ. Keïe som nikdy niè nezdedil a ani som niè
zadarmo nedostal, s policajným
platom a s oh¾adom na moné
riziká som si nikdy nezobral úver
na stavbu domu. Bol som rád,
keï som dokázal naetri aspoò
raz za dva roky na dovolenku s
celou rodinou. Navye asi pred
ôsmimi rokmi nás vtedajie vedenie KR PZ v iline vyzvalo,
aby sme si my, obyvatelia bytovky, podali iados na odkúpenie
sluobného bytu, niè sa vak neudialo. Teraz vak, pri poslednej
návteve pracovníkov ekonomického oddelenia KR PZ v iline, nám bolo povedané, e v
prípade skonèenia sluobného
pomeru sa musíme z bytov vysahova.
Preto sa pýtam pána ministra
vnútra, èi vykopnutie z bytu na
ulicu, bez poskytnutia iného bytu, je odmena za dlhoroènú a
akú prácu policajta? Alebo to
má by motivácia pre ïalí výkon sluby, keï viem , e ak
skonèím, pôjdem pod most?
Obèiansky zákonník v § 711
ods. 1 písm. b hovorí: Prenajímate¾ môe vypoveda nájom
bytu, ak nájomca prestal vykonáva prácu , na ktorú je nájom

sluobného bytu viazaný. Ïalej
v tom istom zákone : § 712a
ods. 1: Ak sa nájomný pomer
skonèil z dôvodov
alebo z
dôvodu pod¾a § 711 ods.1
písm.b, ktorý prestal vykonáva
prácu, na ktorú je nájom sluobného bytu viazaný z dôvodu na
strane zamestnávate¾a, nájomca má právo na náhradný byt.
ALE ten dôvod, kedy má nájomca nárok na náhradný byt, je
prepustenie pod¾a § 192 ods.1
písm.a zákona o tátnej slube
policajtov
V iných prípadoch
skonèenia vykonávania práce
nemá nájomca právo na bytovú
náhradu.
Mono by pán minister mohol
odpoveda na tento problém,
ktorý je vlastne existenèný. Tie
by som chcel vedie, preèo nemôe by sluobný byt odpredaný do osobného vlastníctva aj
napriek tomu, e v budove je
sídlo obvodného oddelenia PZ.
Istota strechy nad hlavou je
zrazu preè a budúcnos je neistá.
mjr. Bc. Alexej Vozár,
Liptovská Sielnica
Poz. redakcie: Keïe o akostiach s uívaním sluobných
bytov poèúvame zo vetkých
strán, redakcia sa na problém
pozrie hlbie.
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