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Zo zasadaní vrcholných orgánov Odborového zväzu polície v SR

Zmeny budú bolie kadého, s¾ubuje Packa
Zdá sa, e popri vánom nedostatku financií bude najväèím problémom rezortu v budúcom roku zmena myslenia riadiacich pracovníkov, ktorí sa majú prièini o
zmeny! Aj taký záver sa dal vydedukova z priebehu diskusie na rokovaní Predsedníctva a na druhý deò aj Rady
predsedov ZO OZP v SR (27.10.2006) za úèasti prezidenta PZ gen. Jána Packu.

Predseda OZP v SR Miroslav
Litva informoval o.i. o postupe
prác na príprave zásad kariérne-

ho postupu a nového systému
odmeòovania. Generál Packa
na úvod vyjadril presvedèenie,

e policajtom bude lepie ako
bolo. Sociálny systém zostane
zachovaný minimálne taký, aký
je, ubezpeèil a obsiahlo sa zaoberal filozofiou zmien, ktoré
chce v práci Policajného zboru
uplatni: Nehovorím o reorganizácii, ale o prestavení systému!
Jadro na obvodoch
Packa zopakoval nieko¾ko
téz, ktoré sme u zverejnili minu-

Výcvik naich policajtov pre misie èítaj na strane 6

lý mesiac v zázname z rokovania Predsedníctva OZP v SR a
vyjadril presvedèenie, e celý
nový systém bude môc postupne nabieha u od januára 2007.
Úèastníkov najviac zaujímala situácia na malých OO PZ, kde
súèasný poèet prísluníkov neumoòuje stava stálu slubu a
minimálne jednu hliadku. Príkaz
sa plní presunom ¾udí z iných
zloiek OR PZ. Nedostatok ¾udí
na OO PZ je zapríèinený ich prebytkom na okresných riadite¾stvách. Ja tých policajtov nestvorím, ja ich popresúvam,
spresnil generál a potvrdil zámer
vráti vetkých prísluníkov zaradených na skrátenom vyetrovaní spä na OO PZ aj s triedami a
príplatkami. Tak by pod¾a neho
malo by na kadom OO PZ III.
typu aspoò 16 ¾udí. Vyjadril tie
poèudovanie, preèo sú v PZ zauívané typizované poèty ¾udí
pre OO PZ prísluného typu, hoci v praxi je ve¾ký rozdiel medzi
podmienkami, v ktorých oddelenia pôsobia.
Pod¾a mienky generála Packu je najvyí èas zveri celú právomoc okresnému riadite¾ovi,
ktorý bude sám rozhodova, ko¾ko a akých ¾udí kde potrebuje:
Nebudú dvaja riaditelia  Na
obvodných oddeleniach sa musí
zvýi poèet skúsených ¾udí s
dôstojníckymi skúkami, ktoré
budú tvori zásobáreò kádrov

pre pecializované zloky. Za
efektívnos vlastného modelu
okresu tak bude nies plnú zodpovednos okresný riadite¾.
Dnes je pod¾a neho Policajný
zbor a príli pecializovaný, èo
podstatne zhoruje komunikáciu
vo vnútri zboru  dokonca aj na
úrovni prezidiálnych útvarov.
O rozpoète nie
Policajný prezident pripomenul, e zatia¾ neuskutoènil iadne ve¾ké personálne zmeny,
pretoe dáva riadiacim pracovníkom príleitos prejavi sa. Pod¾a
jeho mienky musí plati zásada 
to, èo sa neoplatí robi na OR
PZ, budú robi kraje a èo sa neoplatí robi na krajoch, bude robi
prezídium. Vyslovil tie nespokojnos so truktúrou úradov justiènej polície, keï pri vyetrovaní máme jedného riadiaceho
pracovníka na troch vyetrovate¾ov. Túto zloku polície tie viní
z neprunosti pri rieení otázky
zaistených vozidiel, ktorých je u
okolo tisíc, policajtom vak stále
ani èas z nich neslúi!
Napriek urèitým oèakávaniam
generál Packa ete nehovoril o
rozpoète pre rok 2007, hoci je
urèujúcim èinite¾om pre celý rezort. Miroslav Litva vak upozornil, e tie ciele, ktoré sú pre odborárov prioritné, je potrebné
presadi u zaèiatkom budúceho
(Pokraèovanie na strane 2)

V EuroCOPe pribudli noví èlenovia: èeskí a rumunskí kolegovia

Chceme a máme sa od koho uèi

Predseda OZP v SR Miroslav Litva sa 2. a 3. novembra
zúèastnil tradièného jesenného zasadania výboru EuroCOPu v Berlíne. S akými poznatkami sa vrátil?

Bolo to tandardné stretnutie,
ktoré prerokovalo celý rad vnútorných záleitostí s èlenskou

základòou, rozpoètom a situáciou polície v jednotlivých èlenských tátoch. Podrobnejie sa
hovorilo o panieloch, o problémoch Guardia Civil, ktorej manifestáciu v Madride svojou úèasou podporila aj naa delegácia.
Pripomínam, e panieli protes-

tovali proti vojenským disciplinárnym opatreniam a uplatòovanému vojenskému reimu v civilnej polícii. Výsledkom manifestácie bola rezignácia generálneho riadite¾a, odvolaný bol minister vnútra i obaja tátni tajomníci. Následne vláda pripravila nový zákon o Guardia Civil, ktorý
by mal pravdepodobne ete v
tomto roku prerokova parlament.

O panielskej manifestácii
v historickom strede Madridu
POLÍCIA písala. Pre nainca
bolo zaujímavé, e oficiálne
odbory v Guardia Civil neboli
povolené, ale proti manifestácii nikto nezakroèil
Áno. Zmena nastala aj v tom,
e zásluhou týchto aktivít u odbory v tejto zloke panielskej
polície fungujú legálne  hneï
od nástupu nového generálneho

riadite¾a. Výbor EuroCOPu sa
ïalej zaoberal prijatím Portugalcov za pozorovate¾ov a EuroCOP má aj dvoch nových, pre
nás významných èlenov  prijali
sme èeskú a rumunskú odborovú organizáciu za riadnych èlenov.
Èeská odborová organizácia môe by naím prirodze(Pokraèovanie na strane 2)

Naliehavá výzva pre nového éfekonóma rezortu Ing. Róberta Hanèáka

Systém opráv vozidiel spôsobuje tátu miliónové kody
V roku 2005/2006 bola vykonaná na MV SR transformácia  zruenie odboru metodiky a odborných èinností sekcie
ekonomiky, èím zaniklo oddelenie automobilovej sluby.
Zruením oddelenia v súèasnosti neexistuje odborná sluba, ktorá by odborne a metodicky vykonávala a riadila èinnosti na úseku automobilovej

sluby. Zhorila sa systémová
práca, nové vozidlá sa nakupujú neefektívne, sú predraené,
bez servisných zmlúv na opravu, chýba metodická a kontrolná èinnos, nevykonávajú sa
odborné porady za úèelom
zlepenia kvality na úseku automobilovej sluby. Technika
pre rezort MV SR sa nakupuje
bez odborného stanoviska op-

ravovní a o zakúpení sa dozvieme a od krajských riadite¾stiev PZ. Nie sú stanovené
podmienky, èi AO MV SR majú
vykonáva certifikáciu zmluvných servisov a tie na aký typ
vozidiel. V oblasti opravárenstva nebola vykonaná v roku
2006 iadna odborná porada
pri organizaènej zmene pôsobnosti opravovní.

(z rozboru hospodárenia AO
Banská Bystrica za prvý polrok
2006)
V októbrovom èísle POLÍCIE
sa policajti z Horehronia vyalovali okrem iného aj na nekvalitu
a zdåhavos opráv sluobných
vozidiel. Tento èlánok nás priviedol na návtevu do Automobilových opravovní MV SR v Banskej Bystrici. Vedenie opravovní

kritikou Horehroncov nebolo
nadené, cítilo sa tak trochu
ukrivdene. Nám vak ide najmä
o to, aby dolo k zlepeniu, môeme diskutova, zdôraznil na
úvod riadite¾ JUDr. Jaroslav Sekerka.
Je aké objektívne posúdi
osobné poh¾ady policajtov  uívate¾ov vozidiel, pretoe majú
(Pokraèovanie na strane 3)
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Nemáme sa radi?!

Bol to smutný duièkový
èas! Navonok nepochopite¾ná
samovrada mladej policajtky
Henriety z bratislavského Ruinova musela otrias kadou citlivejou duou. Preèo si pekné
mladé dievèa tak brutálne siahlo na ivot?
Uplynul len krátky èas od
tejto tragédie a vzápätí sa v
Èachticiach odohrala dráma,
ktorej okolnosti budú ete dlho
rezonova. Dvaja màtvi, jeden
ako zranený. A mohlo by ete horie! Pre jedného ialeného útoèníka sa zrejme ete dlho
budú vies vánivé polemiky, èi
zlyhal systém odbornej, taktickej prípravy, riadenia a velenia,
alebo bola celá akcia skôr nepochopite¾ným pokusom o hromadnú samovradu.
Keï si k tomu prirátame aj
nedávnu tragickú dopravnú nehodu policajta s dvomi màtvymi
dôchodcami v Novom Meste
nad Váhom (aktér z toho istého
OO PZ), je nad èím rozmý¾a
aj v irích súvislostiach. A keby sme ili vo výpoète mimoriadiek èo len od zaèiatku tohto roka
Èo sa to deje, e si niektorí
jednotlivci z radov polície obèas
neváia nielen cudzí, ale ani
vlastný ivot? Preèo od roku
1997 dobrovo¾ne odilo na druhý svet 40 prísluníkov Policajného zboru (z toho dve eny)?!
A niektorí zobrali so sebou aj
iných
V mesaèníku POLÍCIA sa
systematicky venujeme problematike psychickej nároènosti
policajnej sluby, najmä vzahovým problémom a vypätým
situáciám, ktoré neraz ve¾mi
kruto skúajú odolnos jednotlivcov. Napätie a pracovný
stres, konflikty na pracovisku, k
tomu rodinné problémy vetkých druhov  to vetko môe
figurova medzi odhadovanými,
i keï èasto latentnými motívmi
samovrád. Vzniká vak dilema: prísluníci PZ prechádzajú
prijímacím výberom, ktorý by
mal zaruèova aj ich zvýenú
psychickú odolnos. Mal! Ak si
vak napríklad vydelíme celkovú dospelú populáciu na Slovensku poètom samovrád a to
isté porovnáme v podmienkach
PZ, tatisticky významnejí rozdiel medzi obyèajnými ¾uïmi
a výberovými policajtmi nezistíme. Druhá kategória: stres v
niektorých prípadoch vrcholí
agresivitou voèi iným. Preèo je
to tak?
Èrtajú sa  zjednoduene 
dva základné varianty. Buï
psychotesty a najmä nadriadení vo výkone reálne nedokáu
odhali psychicky labilnejích
jedincov, alebo je celková duevná záa vnímania sluobného pomeru ove¾a väèia, ako
si oficiálne priznávame.
Obidva varianty nevetia niè
dobré. Viete napríklad, e a
donedávna v rezorte neexistovala ani len ucelená evidencia
samovrád policajtov a prakticky nikto sa systematicky nezaoberal dôvodmi, preèo sa policajt vzdá aj toho najcennejieho  vlastného ivota?
Peter Ondera

Zmeny budú bolie kadého, s¾ubuje Packa
(Pokraèovanie zo strany 1)

roka, aby sa mohli naplno prejavi v praxi roku 2008.
Pozornos kolstvu
Zásadné zmeny oèakávajú aj
rezortné kolstvo, z ktorého by
policajný prezident rád urobil nástroj na celoivotné vzdelávanie

policajtov ako základnú podmienku spravodlivého kariérneho postupu.
Nesúhlasil
preto s argumentmi, ktoré
uviedli uèitelia SO v otJ. Packa
vorenom lis-

te. Pod¾a neho bude rezortných
uèite¾ov skôr málo a to, èo a ako
budú uèi, musí rozhodnú prax,
nie oni sami. Upozornil, e vetky tieto zmeny postupne utvoria
nový systém, ktorý sa nevyhne
korektúram. Kadého to bude
bolie, nevyhoviem vetkým, ale
som tu na to, aby som nabehol

systém, podèiarkol. Policajný
zbor  to je poriadok a systém.
Nemôem ho robi na obraz niekoho. Zmeny by preto mali zasiahnu prakticky vetky policajné zloky. Prezident avizoval aj
zámer h¾ada spôsob, ako niektoré policajné pozície obsadi
civilmi.
(on)

Zásady kariérneho postupu na verejnú diskusiu

V spolupráci Sekcie personálnych a sociálnych èinností
MV SR, Prezídia PZ a Odborového zväzu polície v SR vznikol prvý návrh Zásad kariérneho postupu, ktorý po vzájomnej dohode predkladáme na verejnú diskusiu celej odborovej základni. Súbene budú zásady predmetom riadneho vnútrorezortného pripomienkového konania. Zásady
nájdete aj na intranete (http://infoweb.minv.sk/ozp/). Vae
pripomienky, návrhy a postrehy oèakávame mailom alebo
potou do 1. decembra 2006.
Kariérny postup policajta
je dlhodobý proces, ktorý trvá
poèas celého jeho sluobného
pomeru. Ide o vetky prípady postupu v tátnej slube na základe kvalifikácie, dåky praxe a záverov sluobného hodnotenia,
resp. splnenia ïalích podmienok pod¾a zákona è. 73/1998 Z.
z. o tátnej slube prísluníkov
PZ, SIS, ZVJS SR a P v znení
neskorích predpisov (ïalej len
zákon).
Na zabezpeèenie kariérneho postupu navrhujeme uplatòova v praxi nasledovné zásady:
1. Obsadzovanie policajných
miest sa bude vykonáva tým
spôsobom, e z neobmedzeného poètu uchádzaèov urèí nadriadený na vo¾né miesta tých
uchádzaèov, ktorí boli v prijímacom konaní najúspenejí.
2. Uchádzaèi budú prijímaní
na základné útvary PZ, ak ïalej
nie je ustanovené inak.
3. Policajt bezprostredne po
nástupe absolvuje základné policajné vzdelanie v trvaní pä mesiacov.
4. Policajt zotrvá na základnom útvare PZ minimálne poèas
prípravnej tátnej sluby, v závere ktorej je bezprostredným nadriadeným spracované sluobné

hodnotenie so záverom o jeho
spôsobilosti pre ïalí kariérny
postup, t. j. zaradenie do stálej
tátnej sluby.
5. Policajt v stálej tátnej
slube má monos získa pecializované policajné vzdelanie
v trvaní 3 mesiacov, ktoré je
podmienkou pre postup na funkciu s plánovanou dôstojníckou
hodnosou.
6. Policajt v stálej tátnej
slube má v rámci svojho kariérneho postupu monos v závislosti na potrebách útvaru PZ by
prevedený, resp. preloený na
funkciu do inej policajnej sluby,
v akej bol doposia¾ zaradený.
Podmienkou je absolvovanie odborného kurzu v rámci ïalieho
vzdelávania policajtov do jedného roka po jeho prevedení, resp.
preloení na túto funkciu. Takýto
odborný kurz policajt absolvuje
pri kadom prevedení, resp. preloení na funkciu v inom druhu
sluby PZ (napr. kriminálna polícia, dopravná polícia).
7. U policajta, ktorý absolvoval základné policajné vzdelanie
alebo pecializované policajné
vzdelanie do 1. 7. 2007 sa pri
zaradení do príslunej policajnej
sluby nevyaduje absolvovanie
odborného kurzu v rámci ïalieho vzdelávania policajtov. Potre-

Dôvera polícii

Polícii dôveruje takmer 60%
obèanov. Oproti minulému roku ide o nárast o 5,7 %. Vyplýva to z výskumu verejnej mienky, ktorý tatistický úrad uskutoènil v októbri 2006 na vzorke
1 295 opýtaných. Na otázku, èi
obèan dôveruje policajtom v
mieste bydliska, z nich odpovedalo pozitívne a 59,1%.
Obèania majú aj omnoho
vyí pocit bezpeèia. 68,3% z

nich sa v mieste svojho bydliska cíti bezpeène, èo je oproti
minulému roku a o 10,1 %
viac.
Zvýila sa aj spokojnos s
èinnosou policajtov. Viac ako
polovica  58,8% opýtaných 
je spokojná so starostlivosou
Policajného zboru. Stúpajúcu
dôveru k polícii dokazuje aj
ochota spolupracova s políciou. A. Polaèiková, MV SR

Chceme a máme...

(Pokraèovanie zo strany 1)

ne najbliím spojencom, musí si vak ete vyriei mnostvo vnútorných otázok a èeskí policajti stále èakajú na
schválenie nového zákona o
tátnej slube. Vy vak v polovici novembra absolvujete
ete jednu zahraniènú návtevu.
OZP v SR dostal pozvanie na
snem nemeckých policajných

odborárov. Z jej prostredia je aj
terají prezident EuroCOPu
Heinz Kiefer a osobne si myslím,
e od nemeckých partnerov sa
máme èo uèi  najmä pracovitos a dôslednos. My sme v práci operatívnejí, oni plánovitejí
 kontakty môu by len uitoèné. Mimochodom, nemecká
centrála je najväèia v Európe,
reprezentuje okolo 170  tisíc
èlenov
(er)

bu vyslania do odborného kurzu
v takomto prípade zvái nadriadený, prièom prihliadne na predchádzajúce sluobné zaradenie
policajta.
8. Policajt najskôr po iestich
rokoch policajnej praxe má monos pokraèova vo svojom kariérnom postupe túdiom na
Akadémii PZ. Podmienkou vyslania na túdium je súhlas nadriadeného.
9. V tabu¾kách zloenia a
poètov sa na vykonávanie konkrétnych funkcií stanovia podmienky spoèívajúce v dåke policajnej praxe a kvalifikácii.
10. Pri kadom postupe na
vyiu funkciu sa bude uplatòova výber najvhodnejieho kandidáta prísluným nadriadeným.
Podkladom pre takéto rozhodnutie je záver sluobného hodnotenia.
11. Podmienkou pre obsadenie funkcie nadriadeného je mi-

nimálne 10 rokov policajnej praxe a poadovaná kvalifikácia. Ak
sa uchádza o riadiacu funkciu
na výkonnom útvare, podmienkou je tie aspoò 5 rokov praxe
na výkonnom útvare. Ak sa
uchádza o riadiacu funkciu na
funkènom útvare, podmienkou je
tie aspoò 5 rokov praxe v príslunom odbore.
12. Pri ustanovovaní do riadiacich funkcií sa zachová postupnos jednotlivých riadiacich
stupòov.
13. Výnimku z tohto vzorového kariérneho postupu tvoria
pecialisti. Ich okruh urèí generálny riadite¾ SPSÈ MVSR na
návrh prezidenta PZ, generálnych riadite¾ov sekcií a riadite¾ov
úradov MV SR.
14. Týmito zásadami nie je
dotknutý § 3 zákona.
Predpokladaná
úèinnos
nariadenia MV SR je od
1. 7. 2007.

Nie rampa, ale katedra!

Jednou z frekventovaných
tém na ostatnom rokovaní Rady
predsedov ZO OZP v SR bolo
aj rezortné kolstvo. O tomto
probléme ete budeme poèu!
Teraz iba detail: prezident PZ
generál Packa v rámci dos plamennej diskusie s odborármi
nadhodil  pod¾a mòa  celkom
pozoruhodnú mylienku. Ak je
rezortných uèite¾ov málo, tak
preto, e sú zle finanène ohodnotení, najmä skúsených policajtov z výkonu je problém dosta za katedry. Títo ¾udia toti
radej idú do civilu, mnohí berú
dos tedrý výsluhový dôchodok, ale aby sa doma nezorali
od nudy, mnohí robia v rôznych
SBS  kách obyèajných vartáov za pár korún na hodinu.
Packa nadhodil ideu  preèo sa
radej nepokúsi vyui ich skúsenosti v rezortnom kolstve?
Majú mladým èo poveda!
U dnes je v zárodku nová
schéma policajného kolstva, z
ktorého by sa postupne mala
utvori truktúra celoivotného

vzdelávania, zaloená najmä
na rôznych krátkodobých kurzoch. Ak sa uèitelia SO PZ
dnes boja, e skrátením základnej prípravy prísluníkov prídu o
prácu, Packa tvrdí opak  uèite¾ov bude málo! Preto si myslí,
e stojí za to h¾ada a nájs mechanizmus, ako skúsených a na
pedagogickú prácu vhodných
vyslúilcov zodvihnú z vartáskych stolièiek a postavi ich za
kolské katedry! Platil by ich rezort za odovzdávanie bohatých
skúseností a popritom by ïalej
brali výsluhový dôchodok.
Vec mono na iriu diskusiu, ktorá by si urèite vyiadala
zmenu vnútrorezortných pravidiel a zrejme aj legislatívy. Istotne, nie kadý policajný dôchodca by bol na túto prácu vhodný,
nie kadý by mal záujem a
predpoklady. Ale mylienka to
nie je zlá! Nu, dumajme. Len,
preboha, nech tí hore neutvoria rezortnú komisiu, ktorá bude
pol roka rozmý¾a, ako sa to
urobi nedá!
(po)

SPOMÍNAME
S bolesou v
srdci oznamujeme
vetkým príbuzným,
priate¾om a známym, e dòa
4. novembra 2006 vo veku 34 rokov nás
navdy opustil
milovaný manel a kolega

TIBOR BOLECH
Posledná rozlúèka s drahým zosnulým bola v piatok 10.
novembra o 14. hod. v dome smútku v Novom Meste nad
Váhom.
Smútiaca rodina, priatelia a kolegovia
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Systém opráv vozidiel spôsobuje tátu miliónové kody
právo ma názor a rovnako je
aké zobra im predstavy o tom,
ako má vyzera kvalitná sluba.
Bystrickí opravári vak majú pocit, e v porovnaní s ostatnými
opravovòami sa za výsledky
svojej práce nemajú preèo hanbi. K 30. 6. 2006 evidovali 19 reklamácií, z ktorých bola uznaná
len jedna, viaceré v tom èase
boli ete v tádiu rieenia a za
väèinou z nich bola skrytá chyba materiálu alebo porucha, ktorá síce mohla existova, nebola
vak súèasou objednávky na
opravu. Takisto tvrdia, e ve¾kú
väèinu technických prehliadok i
meních opráv sú schopní urobi
na poèkanie ak je vozidlo pristavené vèas a ak im, pravda,
nechýba nejaká súèiastka. Inými
slovami  s vypätím síl robia
vetko, èo dokáu.
Z diskusie, ktorej sa zúèastnili aj predseda OZP v SR Miroslav Litva (sám bol pred rokmi
riadite¾om bratislavských opravovní), vedúci MTZ banskobystrickej opravovne Ing. Tomá
Kubi a dlhoroèný praktik Milan
Bahyl, vak vzilo mnostvo
podnetov na iriu diskusiu. Jej
podstatu sme zverejnili v úvode
náho èlánku, pouijúc citát z
rozboru. Sú ním predovetkým
podmienky, za akých rezortné
automobilové opravovne pracujú. Diskutéri sa zhodli v názore,
e celý systém opráv vozidiel
(jeho súèasou je u sám nákup!) vlastne nie je systémom, dominuje mu byrokracia a ve¾a medzièlánkov, chýba mu úplne vetko: plánovitos, koncepcia, riadenie i
kontrola. Keïe za opravy platia krajské riadite¾stvá (prípadne
ministerstvo), rozsah opráv musí
odobri prísluný referent KR PZ
 èasto bez toho, aby vozidlo vôbec videl. Snaha etri na nesprávnom mieste je vak evi-

dentná. Neraz sa stáva, e dostaneme pokyn opravi len to
najnutnejie, ponosuje sa riadite¾. Alebo aj keï zistíme chybu,
a nie je uvedená v objednávke,
tak musíme najprv konzultova,
inak nám opravu nepreplatia.
Sám obtelefonúvam riadite¾stvá,
aby som zistil, aký objem peòazí
v danom roku ete majú vyèlenený na opravy, aby som vedel,
s èím môeme ráta.
Nepochopite¾né!
Aj ¾uïom, ktorí robia priamo v
brani, je aké pochopi, preèo
sa vo viacerých prípadoch (priamo riadené zloky ministerstva
napríklad) preháòajú vozidlá takmer po celej republike do zazmluvnenej opravovne. aké
je tie plánova celkový finanèný
objem opráv, pretoe kadý kraj
rozhoduje o tomto objeme samostatne pod¾a vlastnej úvahy.
Èas vecí si dokonca nakupujú
za vlastné prostriedky, (napríklad aj akumulátorové batérie èi
pneumatiky). Inými slovami  v
rezorte sa robia (a týka sa to
napríklad aj hasièov) výberové konania kríom kráom bez
akejko¾vek koordinácie, kadý
sa hrá na vlastnom piesoèku.
Výsledok  na týchto tendroch stráca rezort desiatky
miliónov korún, ktoré by sa
dali uetri pri centrálnom nákupe. Dnes tak u dokonca aj
autá v rôznych krajoch jazdia na
olej od rôznych výrobcov
A
dalo by sa pokraèova donekoneèna.
Tento chaos, zdá sa, dlhé roky istým rezortným kruhom vyhovuje. Ak napríklad existujú rezortné opravovne, ako je moné,
e tzv. Cebova sekcia vypisovala tendre na poskytovanie autoopravárenských sluieb, hoci
hodinová cena v rezortnej autoopravovni je v porovnaní so súkromnými a násobne niia?!
Diskutéri sa zhodli v tom, e

reálny motív je jediný  cie¾om
bolo dosta autoopravovne do
takej situácie, aby ktosi mohol
poveda: najlepie bude lacno
ich preda!
Odchádzajú
Oficiálne sú automobilové opravovne príspevkové organizácie, v skutoènosti u roky iadne príspevky nedostávajú a v
podstate fungujú na princípe samofinancovania  ale so vetkými známymi podnikate¾skými
obmedzeniami pre tátne firmy.
Pritom pre mimorezortných
klientov robia len asi sedminu z
celkového objemu roèných trieb. Roène opravia okolo tisíc
vozidiel. Keïe systém plánovania neexistuje, o koordinácii nehovoriac, èastá je nárazová práca. Neèudo, e aj Banskobystri-

Ilustraèné foto P. ákoviè

èania trpia fluktuáciou odborníkov, ktorí odchádzajú do pecializovaných súkromných servisov, kde je jednoduchia práca,
vyia pláca a najmä sú tam
utvorené lepie pracovné podmienky, pretoe sa orientujú len
na isté typy vozidiel, sú vybavení súèiastkovou základòou, pecializovanou diagnostikou, prípravkami, peciálnym náradím V rezortnej opravovni musí by mechanik doslova veu-

Aké oprávnenia na obèianske preukazy?

Tu je odpoveï z Prezídia PZ:
Zákon o obèianskych preukazoch ustanovuje v § 14 ods. 3,
e na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (ïalej len
zákon o priestupkoch).

zaèiatkom chaotickej reaze 
autá majú svoju ivotnos, ak sa
dva roky nenakúpi niè, nemôeme hovori o prirodzenej základnej (aspoò) reprodukcii vozového parku. V takomto stave neexistujú pravidlá, kedy sa ete
oplatí staré auto opravi a kedy
je najvyí èas vystavi mu úmrtný list. Pritom je známe, e najmä vozidlá, na ktorom sa v slube nepretrite striedajú viacerí
vodièi, ove¾a rýchlejie podlieha-

Zákon o obèianskych preukazoch neustanovuje osobitne prí-

aj priestupok proti poriadku v
tátnej správe ustanovený v §
46.
V zmysle § 84 ods. 3 zákona
o priestupkoch pokuty v blokovom konaní okrem iných orgánov ustanovených v zákone o
priestupkoch alebo v inom záko-

ným inpektorátom .), preto je
potrebné, aby vedúci oddelení
dokladov zabezpeèili aktualizáciu poverení na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní a taktie uzatvorenie Dohody
o hmotnej zodpovednosti pod¾a
§ 182 zákona NR SR è.
311/2001 Z. z. zákonníka práce
v znení neskorích predpisov s
poverenými pracovníkmi.
Objasòovanie priestupkov na

slunos na prejednanie v òom
uvedených priestupkov, z toho
dôvodu je príslunos na ich prejednanie veobecne ustanovená
v § 52 písm. b) zákona o priestupkoch obvodným úradom.
Menej závané poruenia povinností na úseku obèianskych preukazov je vak moné kvalifikova ako iné priestupky proti poriadku v správe v zmysle § 46
zákona o priestupkoch. Za tento
priestupok je moné uloi pokutu do 1000 Sk. Keïe sa jedná o
úsek tátnej správy v pôsobnosti Policajného zboru, môu orgány Policajného zboru v blokovom konaní prejedna pod¾a § 86
písm. a) zákona o priestupkoch

ne sú oprávnené uklada a vybera správne orgány, v ktorých
pôsobnosti je prejednanie priestupkov alebo osoby nimi poverené. Na základe poverenia sú
potom oprávnení aj obèianski
zamestnanci na oddeleniach dokladov odboru poriadkovej polície okresných riadite¾stiev Policajného zboru (ïalej len oddelenie dokladov) uklada a vybera pokuty v blokovom konaní.
Poverenia vydané personálne nadriadeným orgánom Policajného zboru obèianskym zamestnancom oddelení dokladov
obsahujú èasto nepresné údaje
(sú vydané oddelením správnych sluieb, okresným doprav-

úseku obèianskych preukazov,
ktoré boli zistené útvarom Policajného zboru a ktoré neboli
prejednané v blokovom konaní,

Z terénu dostala redakcia POLÍCIE signály o problémoch
správnej sluby pri prejednávaní priestupkov na úseku
obèianskych preukazov. Ná èitate¾ poloil tri konkrétne
otázky, ktoré sa dotýkajú ve¾ké poètu zamestnancov rezortu.
l Ktorým paragrafom konkrétneho právneho predpisu
je daná vecná príslunos PZ
na prejednávanie priestupkov
pod¾a § 14 zákona è. 224/2006
Z.z.?
l Ktorí policajti (OD, OO
PZ, ODI) sú oprávnení prejednáva tieto priestupky?
l Ktorí policajti a zamestnanci (OD, OO PZ, ODI) sú
oprávnení prejednáva tieto
priestupky v blokovom konaní?

melec, ktorý sa vyzná vo vetkom  a èasto bez náleitého
materiálno technického zázemia.
Reprodukcia?
Chaos v druhovom sortimente autoparku MV SR je veobecne známy. Èasy, keï podmienkou kúpnopredajnej zmluvy
bolo aj zabezpeèenie pozáruèného servisu v podmienkach
rezortu, sú preè. Veï nakupovali odborníci
Èasto sa o
nákupe nových typov dozvieme
a vtedy, keï k nám zaènú chodi do opravy, kontatuje riadite¾. Výsledok: takýto stav utvára
tlak na objem zásob náhradných
súèiastok, ktorý tak èi tak nemôe postaèova.
Nesúrodý, nárazový nákup
vozidiel v rezorte je potom iba

M. Stano

(Pokraèovanie zo strany 1)

jú opotrebovaniu, ete zvýraznenému kvalitou starostlivosti o
ne samotnými uívate¾mi.
Vetci to poznáme  starostlivos o vozidlá na úrovni základných útvarov sa èasto rovná nule. Auto nemá kto umy, ten, èo
berie 300 korún za opateru, si
nedá námahu ani pozrie hladinu
oleja, interiéry vozidiel neraz vyzerajú ako 50 rokov nenavtívené starinárstvo. O opotrebovaných pneumatikách ani nevraviac. Èasti nadriadených je to
pod¾a vetkého úplne jedno.
Stav èasti áut, ktoré jazdia po
naich uliciach, je pritom doslova hanbou celého Policajného
zboru, nie len toho  ktorého okresu, zhodujú sa vetci, mysliac
tým aj napríklad na drobné opravy laku, ktoré by stáli pár korún.
V slovenskej polícii nie  my si
poèkáme, kým sa celý blatník
nerozpadne! Riadite¾ pripomína:
pokia¾ to nie je výslovne v objednávke uvedené, auto ani nemôeme umy, pretoe by nám to
nikto nepreplatil! Rovnako u pri
technickej prehliadke by bolo
moné opravi menie poruchy
ale kto ich zaplatí?
Kruh sa tak uzatvára. Výsledkom je neúmerná finanèná nároènos údrby a opráv rezortného autoparku, z jednej opravy sú
aj tri. Samozrejme, aj s prísluným poètom ciest. Kdesi na konci je oprávnene nespokojný uívate¾.
Ak je nový generálny riadite¾
sekcie ekonomiky MV SR Ing.
Róbert Hanèák ochotný poskytnú rozhovor POLÍCII najskôr po
mesiaci, nech si aspoò preèíta
tieto riadky, hoci predstavujú
zlomok problémov, ktorých rieenia u na neho netrpezlivo èakajú Lene je to zlomok za
takmer tyristo miliónov korún
roène
Peter Ondera
vykonávajú iba orgány Policajného zboru nie obèianski zamestnanci oddelení dokladov.
Kto je orgánom Policajného zboru v zmysle zákona o priestupkoch a postup pri objasòovaní a
prejednávaní priestupkov v Policajnom zbore je upravený v nariadení prezidenta Policajného
zboru è. 7/2002 o objasòovaní a
prejednávaní priestupkov v Policajnom zbore v znení neskorích
predpisov.
Ak nebol priestupok prejednaný v blokovom konaní útvarom Policajného zboru, ktorý
priestupok zistil, je na jeho prejednanie vecne prísluný obvodný úrad, to znamená, e nie je
prípustné, aby základný útvar
Policajného zboru odovzdal vec
na prejednanie na oddelenie dokladov, ale je potrebné odovzda
vec na prísluný obvodný úrad.
Ïakujeme redakcii mesaèníka POLÍCIA, e ste nás oslovili k
uvedenej problematike. Za úèelom zjednotenia postupu útvarov
PZ v danej veci bude taktie vydaný pokyn Prezidenta Policajného zboru.
plk. JUDr. Peter Kukuèka,
riadite¾ odboru dokladov
a evidencií
Prezídia Policajného zboru
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Opýtali sme
sa, ale

È

o môe by zloité,
tak zloité bude  aj
taká jednoduchá vec, ako je
zabezpeèi na stránky POLÍCIE stanoviská odborných
útvarov MV SR na otázky
naich èitate¾ov.
Dva najèerstvejie postrehy: Otázky naich èitate¾ov, dotýkajúcich sa hospodárenia so sluobnými bytmi
MV SR, sme 25. 10. 2006
mailom poslali hovorcovi ministra vnútra SR Erikovi Tomáovi. Dôveruj, ale preveruj, vraví sa. Krátko pred
uzávierkou (8.11. 2006) sme
na komunikaènom odbore
zistili, e pán hovorca nae
otázky v poèítaèi prehliadol,
a tak poadované irie vysvetlenie na tému sluobných bytov nepublikujeme 
iba narýchlo vypracovanú
odpoveï výluène k problému, na ktorý sa v otvorenom
liste ministrovi pýtal ná èitate¾ v októbrovom èísle.
Ostatné a v decembrovom
èísle
Podobne skonèil aj ïalí
redakèný pokus získa stanovisko k listu, ktorý sa u
nás ocitol èudesným spôsobom. Práporèík T. Szalay z
Ve¾kého Medera poslal na
MV SR list s otázkou k slobodnej vo¾be lekára, v záhlaví vak oslovil redakciu. List
sa nevedno ako z MV SR
ocitol na Prezídiu PZ, ktorému tie staèilo preposla list
na OSZS SPSÈ MV SR, kde
by zaujali stanovisko a poslali ho do redakcie. Ale
úradníci K PPZ radej pripli k
listu (20.10. 2006) pokynový
lístok, následne preputoval
cez ruky ïalích dvoch ¾udí,
a napokon úradný ime¾
rozhodol: odstúpi pod¾a príslunosti! Komu? No predsa
redakcii POLÍCIA, veï je
prísluná.
A tak trvalo ïalích pár
dní, kým sa list v rámci jednej budovy na Raèianskej
ulici dostal k nám  ale bez
stanoviska. Niè, to ete stíhame! Druhého novembra
sme poslali mail s prosbou o
zaujatie stanoviska pani Jane Molnárovej, riadite¾ke
spomenutého odboru. List
èitate¾a sme doruèili faxom
tie na meno pani riadite¾ky a èakali. Kontrolný telefonát pred uzávierkou odhalil
krutú realitu  pani riadite¾ka
si mail nevimla (vraj ich tam
má asi tristo). Faxom poslaný list èitate¾a síce jej podriadená mala na stole, no nemala pokyn od nadriadenej,
èo s ním má urobi, a tak sa
mechanizmus po naom telefonáte rozhýbal na poslednú chví¾u, presnejie chví¾u
po nej.
Váený pán práporèík
Szalay z Ve¾kého Medera!
Za redakciu sa ospravedlòujeme, odpoveï si preèítate
a v decembrovom èísle. Ale
aspoò vidíte, e aj jednoduché veci môu by zloité!
Peter Ondera

K problematike sluobných bytov pre policajtov

Sporná strecha nad hlavou
V októbrovom èísle POLÍCIE sme na s. 8 publikovali
otázku pre ministra vnútra k problematike sluobných
bytov. Prináame stanovisko ministerstva k otázkam
mjr. Vozára, ale publikujeme aj ïalí postreh s touto tematikou.
tyri byty, v ktorých v jednom
býva mjr. Bc. Alexej Vozár ako
policajt, sa nachádzajú v budove, v ktorej je dislokovaný útvar
Policajného zboru. Preto je táto
budova na liste vlastníctva è. 93
v k.ú. Liptovská Sielnica vedená
pod¾a svojej hlavnej charakteristiky ako budova pre verejnú
správu. Administratívna budova
s pozemkom zastavaným a pri¾ahlými je majetkom Slovenskej
republiky v správe Krajského riadite¾stva Policajného zboru v iline, nepretrite od apríla 1997.
Obvodné oddelenie Policajného zboru je dislokované na
prízemí budovy, byty sú dislokované na 1. a 2. poschodí a na
najvyom poschodí budovy je
umiestnená tranzitná ubytovòa s
prísluenstvom.
Pán Vozár ako nájomca sluobného bytu má urèite uzatvorenú zmluvu o nájme na dobu
urèitú. Pri zániku nájmu dohodnutého na urèitý èas nemá nájomca právo na bytovú náhradu.
Avak v prípade sluobných bytov, pri ktorých bol nájom uzavretý na dobu urèitú platí ust. § 4
zákona è. 189/1995 o úprave

niektorých pomerov súvisiacich
s nájmom bytov a s bytovými náhradami (ako osobitného zákona, na ktorý sa odvoláva obèiansky zákonník ako veobecný
predpis, ktorý ustanovuje, kedy i
v týchto prípadoch má nájomca
právo na bytovú náhradu) ak nájomca pred jeho uívaním ukonèil uívanie iného bytu, má právo
na bytovú náhradu. Bytovú náhradu zabezpeèí ten, v prospech
koho sa vypratáva byt.
tyri sluobné byty v budove
v Liptovskej Sielnici charakterizujeme ako byty osobitného urèenia pod¾a ust. § 2 citovaného
zákona è. 189/1992 (sú stavebným usporiadaním, umiestnením
a spôsobom uívania urèené na
bývanie pre vymedzený okruh
osôb) a preto nemôu by predmetom prevodu vlastníctva. Takéto byty nestrácajú toti svoju
povahu aj keï nájomca prestal
spåòa predpoklady k ich nájmu.
Tieto skutoènosti je potrebné
ma na zreteli i vo väzbe na zákon è. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a
súvisiace predpisy.
Sekcia ekonomiky MV SR

Projekt J A N: Nepi, a nehanbi sa za to!
Krajské riadite¾stvo Policajného zboru v Preove aktívne spolupracuje aj s políciami okolitých
tátov. Medzi táty, s ktorými sa
spolupráca realizuje, patrí aj Holandské krá¾ovstvo a to v rámci
projektov MATRA a MATRA II.
Sú to projekty s celoslovenskou
pôsobnosou. Na základe tejto
spolupráce v súèasnosti KR PZ
realizuje jeden z projektov pod
názvom JAN, ktorý vychádza z
projektu Holandskej krá¾ovskej
polície s názvom BOB. U nás
bude realizovaný pod názvom J
A N, èo v skratke znamená JA 
NEPIJEM.

nie zodpovednosti a zvýenie
právneho vedomia mladých ¾udí
o kodlivosti a nezákonnosti poívania alkoholických nápojov
pred jazdou a poèas jazdy na
motorovom vozidle.
Základným cie¾om projektu je
vybudova u tejto skupiny ¾udí,
zaèínajúcich vodièov, presvedèenie, e alkohol a vedenie motorového vozidla k sebe nepatria. Ak u nie je iná monos dostavi sa na nejakú spoloèenskú
akciu, ako motorovým vozidlom,
je naím cie¾om vypestova u
nich návyk, aby si zvolili spomedzi seba jedného, ktorý alkoholické nápoje na
akcii konzumova nebude a
bude riadi auto.
Ïalím cie¾om je
vzbudzova
v
tomto èloveku
zodpovednos
nielen za seba,
ale aj za svojich
spolujazdcov a
iných úèastníkov
cestnej premávky.
V praxi sa to
prejaví nielen
Policajné kontroly v pohostinských zariade- bezpeèným doniach majú ma viac preventívny úèinok.
jazdom
vetPilotne v prvom roku realizá- kých do cie¾a, ale aj odmenou vo
cie sú vybraté tri okresné riadi- forme malej pozornosti, ktorú
te¾stvá Policajného zboru a to vodiè dostane pri policajnej konPoprad, Bardejov a Stará ¼u- trole v retauraèných zariadebovòa. Jeho ostrý tart môu ob- niach , alebo pri dopravných akèania oèakáva ete v tomto ro- ciách polície.
ku.
Heslo projektu je: Nehanbi
Projekt je zameraný na mla- sa za svoju zodpovednos, e
dých ¾udí  drite¾ov vodièských si vodiè , uká to vetkým!
preukazov.
Magdaléna Feèová,
Zámerom projektu je budovaKR PZ Preov

V októbrovom èísle POLÍCIE
ste uverejnili príspevok mjr. Bc.
Alexeja Vozára. Ja pracujem v
PZ 15 rokov a tie bývam v sluobnom byte. Z pôvodnej vïaky
zamestnávate¾ovi u mòa tie èasom vznikli urèité obavy, spojené s bývaním. Keïe je pravda,
e nárok
na
náhradné bývanie mi vzniká po
skonèení sluobného pomeru
len po prepustení pod¾a § 192
ods. 1 písm.a zákona o tátnej
slube policajtov, zaujíma ma
problém, ako budem riei bytovú otázku po ukonèení sluobného pomeru po odchode do
dôchodku, napr. po 30 rokoch
práce v PZ. V tom veku u bude
pre mòa monos získania bývania alebo úveru naò ve¾mi problematická. Ale ete väèí problém je pre mòa to, e zákon
neupravuje nárok mojich spolubývajúcich, manelky a detí

na sluobný byt po mojej smrti. To znamená, e okrem iných
problémov, ktoré by im v tomto
prípade vznikli, by pribudol aj
ïalí, ve¾mi ako rieite¾ný: okrem morálneho práva by im
iadny iný nárok na ïalie uívanie sluobného bytu nevznikol. Ïalej sa musím opä pozastavi nad rozdielnym sociálnym
zabezpeèením policajtov a vojakov. Sluobné byty vojakov, ktoré sú v tom istom
dome ako byt, ktorý uívam ja, a
ktoré sú rovnako dlho v uívaní,
majú ich nájomcovia monos
odkúpi. Dúfam, e nové vedenie náho rezortu bude ma záujem na právnej úprave a rozíri
práva uívate¾ov sluobných bytov minimálne v prípade smrti
zamestnanca a odchodu do dôchodku vo vyom veku, prípadne vytvorí monos odkúpenia
bytu uívate¾om po dlhej dobe
pôsobenia v PZ.
Duan JURIGA ,
PPÚ KR PZ ilina

Èo s bytom, keï zomriem?

Namiesto záveru
Otázky sluobných bytov rezonovali aj na ostatnom zasadaní Rady predsedov ZO OZP v
SR. Názory sa ve¾mi rôznili, protichodnú diskusiu uzatvoril predseda Miroslav Litva s tým, e k
problému je potrebné znova sa
hlbie vráti a pokúsi sa nájs
rieenie, ktoré by bolo prijate¾né
pre vetky strany. Spomenul
tie, e spoloène s ministerstvom tu u bol pokus zavies intitút príspevku na bývanie pribline v tej forme, ako ho pouívali vojaci. Potvrdili nám to na
komunikaènom odbore MV SR.
O zavedení príspevku na bývanie pre policajtov svojho èasu
rozhodol minister vnútra Vladimír Palko na základe analýzy
nestabilného personálneho obsadenia policajtov, predovetkým v Bratislave. Ministerstvo
vnútra preto vlani pripravilo novelu zákona 73/1998 o tátnej
slube prísluníkov PZ, ktorá
mala upravi zákonné poskytovanie príspevku na bývanie
alebo na ubytovanie s úèinnosou od 1. januára 2006.
Nárok na príspevok mali
ma policajti v stálej tátnej
slube, ktorým nebol pridelený sluobný byt alebo ubyto-

vanie v ubytovacom zariadení
v mieste výkonu sluby, alebo
v mieste, z ktorého môu denne dochádza na pracovisko.
Na príspevok by nemali nárok
policajti vlastniaci byt alebo
dom v mieste výkonu sluby
alebo v okolí a tie policajti,
ktorí by odmietli pridelený sluobný byt alebo ubytovòu,
kde majú zabezpeèené dôstojné bývanie /teda najmenej 12
metrov tvorcových obytnej plochy na jednu osobu/.
Výku príspevku ministerstvo
navrhovalo urèi ako súèin sumy aktuálneho ivotného minima /v súèasnosti 4580 Sk/ a
koeficientu pod¾a poètu obyvate¾ov miesta výkonu tátnej
sluby. Najvyí príspevok by
teda mali získa policajti slúiaci
v Bratislave.
Priemernú výku príspevku
na bývanie alebo ubytovanie ministerstvo odhadovalo na 4 200
Sk mesaène. Vyplácanie príspevkov by roène vyadovalo
asi 250 miliónov Sk. Zo zámeru
napokon zilo, návrh ostal na
papieri. K téme sluobných bytov sa ete vrátime irím poh¾adom.
(po)

Banskobystrièania: absolútni majstri stre¾by
Èachtice  V Novom meste nad Váhom, na strelnici v Èachticiach sa v októbri uskutoènili celoslovenské majstrovstvá
MV a PZ v policajnej stre¾be pre rok 2006.
Na celoslovenských majstrovstvách sa zúèastnilo celkom 52 pretekárov v súai jednotlivcov a 16 trojèlenných drustiev. Majstrovstvá pozostávali zo siedmich parkúrov rôznej obtianosti.
Prvé tri miesta obsadili prísluníci KR PZ v Banskej Bystrici:
1/ kpt. Mgr. Eugen Ravas
2/ npor. Mgr. Daniel tevula
3/ npor. Mgr. Adrián Eliá
V súai drustiev takisto zvíazila Banská Bystrica, druhí boli ilinèania a na tretej prieèke sa umiestili Koièania.
kpt. JUDr. Marek Panèo, PPZ
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Ve¾a ványch problémov na rieenie
l Preèo absolvent APZ so
tudijným zameraním  vyetrovanie musí by vyetrovate¾ èakate¾ a robi vyetrovate¾ské
skúky, keï má tátnicu z vyetrovania?
l Preèo sú absolventi civilných vysokých kôl aj napr. bez
právnického vzdelania uprednostòovaní pred absolventmi
APZ?
l Preèo sú absolventi civilných vysokých kôl prijímaní na
dôstojnícke miesta a policajti,
ktorí si popri zamestnaní urobili
vysokú kolu, si musia (ak ich
tam niekto pole) urobi pecializované policajné vzdelanie, dovtedy sú zaradení na niej platovej triede?
l Dokedy budú majstri odborného výcviku nadriadenými
absolventom APZ?
l Dokedy budú drané pri ivote základné útvary, ktoré nemajú opodstatnenie (napr. dve
susediace mestá, jedno má oddelenie 2. typu a druhé 3. typu,
obe mestá majú mestskú políciu
a sú od seba vzdialené 5 km
(sluobný obvod OO PZ je totoný s hranicami mesta: Dubnica
nad Váhom  Nová Dubnica)?
l Dokedy sa budeme vyhovára na to, e máme málo policajtov a pritom ve¾ké mnostvo

úloh polície prevzali iné subjekty
(MsP, SBS)?
l Preèo nezjednotíme fungovanie skráteného vyetrovania
na celom území SR?
l Dokedy budú v Policajnom
zbore rovní a rovnejí? Dokedy
budú nosi civil aj tí, u ktorých to
nie je vôbec odôvodnené (len
operatíva a nikto iný)?
l Dokedy bude ete fungova
trojstupòové riadenie polície?

priestupok s neznámym páchate¾om len nezaevidujeme a v prípade zistenia páchate¾ v òom
budeme normálne kona tak ako
treba?
l Dokedy budú policajti robi
vetko iné, len nie policajnú prácu?
l Dokedy bude polícia plni
úlohy niekoho iného (napr. letka
MV, ochrana ústavných èinite¾ov
a pod.)?

sluhový dôchodok vyí ako nástupný plat policajta? Preèo pri
výsluhovom dôchodku nie je stanovená jeho maximálna výka?
Uvedomuje si niekto, e o pár
rokov bude viac výsluhových dôchodcov ako policajtov vo výkone?
l Dokedy budeme brzdi a
vydiera policajta zlým spôsobom odmeòovania (napr. osobné ohodnotenie policajt nemôe

l Dokedy budú fungova
osobitné pecializované útvary,
keï policajti v regiónoch vedia
viac ako títo kvázipecialisti s
neúmerne vysokým rizikovým
príplatkom?
l Dokedy bude pre nás dôleitejia tatistika ako spokojnos
obèanov?
l Dokedy sa budeme schováva za objasnenos? Preèo
nezlúèime tatistiku trestných èinov so tatistikou priestupkov?
Priestupky nie sú protiprávne èiny?
l Dokedy sa budeme správa
alibisticky a robi trestné èi priestupkové spisy s neznámym páchate¾om len preto, aby sme
prezentovali, e nieèo robíme?
l Preèo trestný èin alebo

l Preèo neopráime to, èo
bolo v minulosti dobré (v súèasnosti to funguje vo svete) a nezavedieme to znova do praxe?
l Dokedy bude plat policajta
podpriemerný? Preèo je súèasný hodnotiaci systém u prekonaný
a nevyhovujúci (bráni
konkurencii, rastu, snahe dosiahnu viac, nedostatoèné rozdiely v platových triedach, príplatok za to, e si policajt plní
svoju úlohu (napr. kynológ starostlivos o psa, nie je to jeho
práca)?
l Dokedy budú tí, ktorí berú
výsluhový dôchodok, pracova
ïalej v tátnej a verejnej správe
a bra okrem výsluhového dôchodku aj plat od tátu?
l Dokedy bude priemerný vý-

ís na iné oddelenie, pretoe
nadriadenému by odniesol
osobné ohodnotenie so sebou)?
l Dokedy bude policajt menejcenný ako vojak? Ako motivova policajtov, aby ili robi na
ako obsadite¾né funkcie, preèo
nechcú ís tí, ktorí spåòajú poiadavky, robi na niektoré funkcie
(vyetrovate¾, poverený prísluník PZ OSV?)
l Preèo je ohodnotenie obèianskych zamestnancov také
nízke a nie je aspoò na úrovni
nástupného platu policajta, zaradeného na základný útvar PZ
(34 plat. trieda s príplatkami)?
(adresu prísluníka PZ
máme v redakcii)

Preovèanom a 33 medailí  a bez bazénu!

Cez víkend 21.22.10.2006 si
iesti plavci masters teamu
portového klubu polície Preov
vyplávali v Koiciach na iestom
roèníku Memoriálu Samuelisa
33 medailí a jeden pohár za tretí
najlepí výkon v disciplíne 100m
vo¾ný spôsob! Ten získal najús-

penejí èlen masters teamu
Ing. Kamil Palèo. K poháru pridal
aj tyri prvé miesta na 50, 100 a
200m vo¾ný spôsob a 200m polohový pretek. V disciplínach
50m motý¾ a 50m prsia skonèil
na druhom mieste.
V spoloèných tafetách si vy-

FOTOGLOSA

plával dve druhé miesta. Ing. Tatiana Varadyová obsadila dve
prvé prieèky a zároveò získala
dve zlaté medaily za 100m znak
a 200m polohový pretek, na 50m
znak bola druhá a tri druhé miesta si vybojovala v tafetách
4x50m pol. závod a v mix tafete. Patrícia Zichová vyplávala
pre policajný oddiel plávania pä
medailí. PhDr. tefan Dama sa
aj napriek sluobným povinnostiam zúèastnil na memoriáli a výsledkom bolo osem medailových
umiestnení pre KP. Tri druhé
miesta mal v disciplínach 100m
v. spôsob, 50 a 100m znak. Dve
druhé za 50m motý¾ a 50m v.
spôsob. V troch tafetách skonèil trikrát na druhom mieste. Ing.
Frantiek Moyzes ako nový èlen
v klube masters plavcov si vyplával v tafete 4x50 pol. závod
druhé miesto a podporil tak ta-

fetu oddielových kolegov. Posledný èlen výpravy na memoriáli v Koiciach, Jozef ilinský
vyplával pre masters team portového klubu polície pä druhých
a jedno tretie miesto.
Aj napriek tomu, e mesto
Preov nemá pre Preovèanov
bazén, èi to pre verejnos, alebo
na portové a rekreaène vyitie,
plavci portového klubu polície
na hanbu mesta a ich radných
pánov chodia trénova do Koíc.
Pýtame sa, kedy bude ma koneène mesto Preov svoj bazén? ako poveda, kedy sa
doèkajú, keï radní páni nevedia
nájs peniaze pre u pol roka zatvorený bazén na Strednej spojenej kole (bývalé SOUE). Pomôu prichádzajúce vo¾by do
mestského úradu? Preovèania
u asi tomu neveria.
Jozef ilinský, KP Preov

Rozkazy prezidenta PZ

T

ak to je tempo! Pozorne si prezrite dokument a pokynový
lístok. Pani ministerka Tomanová 16. októbra vypracovala
materiál na rokovanie vlády, ktorý sa bytostne dotýka aj ¾udí v naom rezorte (kolektívne vyjednávanie), na druhý deò popoludní
(17.10.2006) u je spis v kancelárii ministra vnútra a putuje ïalej na prísluný úrad, odkia¾ sa posunie tým, èo reálne zaènú pracova na odbornom stanovisku rezortu. Termín: 18. 10. 2006 
ráno do 7.30 h (lebo potom u musí ís materiál do vlády). Kadý, kto s tým pracuje, vie, e takéto ibenièné termíny sú v komunikácii medzi vládou a rezortmi bené, nejde teda o niè výnimoèné. Akú kvalitu vak môu ma stanoviská èasto k ve¾mi závaným materiálom, vypracované za nieko¾ko hodín? To nech si
domyslí kadý sám.
(on)

OKTÓBER 2006
90. o úlohách na zabezpeèenie neruenej prípravy a konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006
92. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného zboru
odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru a zásahovej
skupiny úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru
93. o vykonaní noèných strelieb prísluníkov Policajného zboru
urèených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
94. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného zboru
odboru fyzickej ochrany objektov úradu krízového manamentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
95. o zriadení pracovnej skupiny na dokumentovanie závanej
hospodárskej trestnej èinnosti páchanej organizovanou skupinou v
spojení s cudzinou
96. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
102/2005 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
97. o zriadení odbornej komisie Policejného zboru na vykonanie skúok odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v iline

Nový prezident KOZ

Novým prezidentom Konfederácie odborových zväzov
(KOZ), ktorá ma asi pol milióna
èlenov, sa v stredu 18. 10.
2006 stal doterají éf odborového zväzu pracovníkov baní,
geológie a naftového priemyslu
Miroslav Gazdík. Vo funkcii nahradí Ivana Saktora. Rozhodol
o tom Snem KOZ.
(SITA)

Pridajú aj policajtom

Policajti, vojaci a colníci budú ma od 1. decembra vyie
dôchodky. Rozhodli o tom poslanci parlamentu. Výsluhové
dôchodky sa zvýia o 0,1, respektíve 0,15 percenta za kadý
rok trvania sluobného pomeru
a o pevnú sumu od 100 do 1
000 korún v prípade aspoò
15roèného sluobného pomeru. Doplatok zvýeného dôchodku musí by poberate¾om
vyplatený do konca februára
budúceho roka. Náklady spojené s valorizáciou sa budú uhrádza z osobitných úètov jednotlivých ministerstiev, celkovo
roène dosiahnu 102,386 milióna korún.
(25.10.2006; Plus jeden
deò; s. 4; SITA)

Inpekcia: 129 podaní

Od 1. januára do 30. júna
tohto roka inpekcia ministra
vnútra zaznamenala 129 podaní na postup policajtov, èo
predstavuje oproti minulému
roku mierny nárast. A tri tvrtiny z týchto podaní vak bolo
zamietnutých, nako¾ko nebol
dôvod na zaèatie trestného stíhania. Vyplýva to z informácie
o èinnosti MV SR pri vyetrovaní podaní zadraných, zaistených a obvinených osôb na
zranenia spôsobené policajtmi.
Ilo prevane o úèelové podania s cie¾om oslabi dôkaznú situáciu a dosiahnu zníenie
výky hroziaceho trestu, respektíve vyhnú sa trestnému
stíhaniu.
Natália Hattalová, MV SR

Roády

Novou éfkou Colného riadite¾stva SR sa stala bývalá riadite¾ka Úradu inpekènej sluby na Ministerstve vnútra SR
Eleonóra Kroèianová. Vo funkcii tak vystriedala doterajieho
generálneho riadite¾a Jozefa
Gönczöla. Kroèianovú z funkcie riadite¾ky Úradu inpekènej
sluby odvolal minister vnútra
Robert Kaliòák zaèiatkom augusta, no doèasne bola naïalej
poverená riadením inpekcie.
(HN; SITA, 3.11.2006)
Zaèiatkom novembra vymenoval minister vnútra Robert
Kaliòák Pieanca tefana Koèana za riadite¾a Úradu inpekènej sluby Policajného
zboru Slovenskej republiky.
Dnes 48roèný JUDr. Koèan
zaèínal v roku 1985 v Pieanoch ako radový policajt. Neskôr sa stal okresným riadite¾om PZ v Pieanoch a posledné tyri roky pôsobil vo funkcii
riadite¾a Odboru boja proti korupcii v Bratislave
(Pieanský týdeò;
07.11.2006)
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Slovenskí kynológovia zbierali skúsenosti vo vajèiarsku

NEZNÁME SWISS OPEN
V dòoch 20. a 22. októbra tohto roku sa vo vajèiarskom vojenskom výcvikovom priestore Waffenplatz
Wangen an der Aare uskutoènil u 7. roèník celoeurópskej medzinárodnej súae vojenských a policajných
psovodov SWISS OPEN 2006, na ktorej sa tohto roku zúèastnilo viac ako 400 psovodov a sluobných psov zaradených v ozbrojených zlokách 16 prihlásených európskych tátov.
Aj keï organizátori pripravujú
túto súa kadé dva roky, pre
slovenských policajných kynológov bola a doteraz úplne neznáma, pretoe pozvanie a príle-

obných psov OKH P PZ v bratislavskej Mlynskej doline. Nai
psovodi súaili v tyroch disciplínach: v súai hliadkových
psov, vo vyh¾adávaní výbunín a

roka z KR PZ ilina cvièiaci sluobného psa Flora (ïalej len
SP), sa v súai psov vyh¾adávajúcich drogy pre zhorenie zdravotného stavu (chrípkové ochorenie) dostal iba po 21. prieèku,
a npor. Emil Fejtl z KR PZ Bratislava so SP Satanom si v súai
psov vyh¾adávajúcich výbuniny
(usporiadate¾mi oznaèených ako
psovstopárov) vybojoval 48.
miesto. V súai hliadkových
psov (oznaèených ako psovobranárov) získal ppráp. Peter Am-

joval 71. miesto. Napriek zdanlivému neúspechu pútali nae
hliadkové psy zaslúenú pozornos hojného poètu divákov, pretoe ich záhryzy do figurantov
boli také razantné, e ich takmer
vytriasli z ringových oblekov.
Objektívne povedané, boli nielen
najfotografovanejími psami, ale
prilákali na seba aj potenciálnych kupcov. Nai psovodi vak

mády, najmä enistov zabezpeèujúcich ochranu civilného obyvate¾stva), ktoré im môeme
úprimne závidie. Umelo postavené ruiny, v ktorých môu pyrotechnici zaklada riadené poiare, zadymenia èi výbuchy simulujúce bombardovanie èi následky zemetrasenia, sú prepojené dômyselnými, rôzne prepojite¾nými podzemnými chodba-

Pes Moris ako ochorel akurát na súai...

vajèiari postavili na výcvik umelé ruiny...
itos zúèastni sa na tomto prestínom podujatí dostali po prvýkrát.
Slovenskú policajnú kynológiu reprezentovalo päèlenné
drustvo psovodov doplnené o
dvoch intruktorov Strediska
pecializovaného výcviku slu-

zbraní, vo vyh¾adávaní drog a
omamných látok, a vo vyh¾adávaní stratených a zavalených
osôb.
Po studenej a daïom premáèanej ceste dlhej 960 kilometrov sa naim psovodom príli nedarilo. Npor. Mgr. Ivan Ïu-

bru z OR PZ Roòava so SP
Hykom Polícia  Slovakia 59.
miesto (prièom bol vyhodnotený
ako druhý najlepí pes v disciplíne poslunos a ovládate¾nos
sluobného psa), a npor. ¼ubomír Huròák z OR PZ Vranov nad
Top¾ou si so SP Flashom vybo-

lákavým ponukám odolali a psy
sa s celou výpravou poctivo vrátili do vlasti.
Èo môeme úprimne závidie
V súai psovzáchranárov
(usporiadate¾mi oznaèených ako
katastrofické psy) musel kpt.
Mgr. Vincent Va¾ko z KR PZ Koice pre váne ochorenie svojho
psa Morisa prerui súa v poslunosti a ovládate¾nosti. Morisa oetril miestny vojenský veterinárny lekár, ktorý mu po aplikovaní prísluných injekcií odporuèil pokoj na lôku, take sa v
celkovom hodnotení ocitol na
15. mieste. Aj táto disciplína bola divácky ve¾mi príalivá. Sluobné psy vyh¾adávali zavalené
a zasypané osoby v malom
mesteèku (peciálne postavenom pre výcvik vajèiarskej ar-

Nai policajti v misiách
Od 2.10. do 20.10.2006 prebiehal základný výcvikový
kurz policajtov pre operácie a
misie civilného krízového manamentu. Zúèastnilo sa na
òom 11 policajtov, medzi nimi
sú i tri eny.
Vetci preli nároèným výberovým konaním. Museli preukáza odborné a jazykové znalosti,
absolvova peciálne vyetrenie
fyzickej a psychickej zdatnosti,
by minimálne vyhovujúcimi na
previerkach zo streleckej a telesnej prípravy. Ovládanie výpoètovej techniky a vodièské
oprávnenie je samozrejmosou.
Boli zaradení do databázy policajtov pre operácie a misie civilného krízového manamentu.
Doteraz absolvovali odbornú jazykovú prípravu v anglickom jazyku na zvládnutie odbornej
anglickej terminológie pouívanej v misiách. Tri týdne trval základný výcvikový kurz.
Cez míny
Teoretickú èas kurzu absolvovali vo výcvikovom centre pri
SO PZ v Devínskej Novej Vsi.
Vetky semináre mali za cie¾ pripravi ich na nároèné policajné
misie, kde pôsobia slovenskí policajti v rámci spoloènej bezpeè-

nostnej a obrannej politiky Európskej únie na základe uznesenia vlády SR od roku 2002. Dnes
si získané vedomosti overovali v
praxi  priamo v teréne. V priestore vojenského výcvikového
priestoru Záhorie, tzv. iroká

pod¾a mapky, mali vykona kontrolu vozidla, jeho ozbrojenej posádky, prejs cez zamínované
pole, potom nali ako zraneného èloveka, havarované auto s
dvoma mumi v bezvedomí. Po-

Znalos prvej pomoci je samozrejmosou
neïaleko Malaciek pre nich pripravili intruktori  vojenskí a policajní pecialisti, ktorí u majú
za sebou pôsobenie v misiách 
nieko¾ko nároèných stanoví.
Po skupinkách, orientujúc sa

tom sa stali obeou teroristov a
rieili etnický konflikt.
Nebola to nevinná hra na vojakov. Boli to situácie, ktoré ich
mali dôkladne pripravi na pobyt
v reálnom svete.

V Bosne a Hercegovine sú
roztrúsené tisíce mín. Sú plastové, iaden prístroj ich nedokáe
odhali. Vybuchnú, ak na ne stúpi ¾udská noha. Ako si chráni
svoju integritu, ako sa pohybova, èo robi. Stráte sa navzájom, jedno oko na zemi, druhým
sledujte okolie! prikazuje intruktor. Ak jeden urobí chybu,
doplatia vetci, upozoròuje.
Vie, o èom hovorí, bol na misii.
Máte poskytnú pomoc, keï vidíte zraneného, ale musíte myslie v prvom rade na svoju bezpeènos!
Tvrdý výcvik
Najsurovejí bol asi prepad
teroristami. Riadne kopance, bitka, zastraovanie v potoku, vá¾anie v blate, útok so psom mali
nauèi policajtov psychicky sa
nezrúti a podrobi sa. Teroristi
buï ihneï zabijú, ale èastejie
chcú za cudzincov výkupné.
Prei a psychicky zvládnu ich
èasto kruté zaobchádzanie, malý odpor  a èlovek môe prís o
ivot.
Zajtra dostanú títo policajti a
policajtky certifikáty o absolvovaní a môu by vyslaní plni úlohy do misií. V databáze policajtov urèených na pôsobenie v

mi, tunelmi a krytmi civilnej
ochrany, v ktorých môu enisti
èi záchranárske psy vajèiarskej
armády nacvièova vyh¾adávanie ivých èi màtvych osôb (pachov).
Naa úèas bola celkovo hodnotená ako ve¾mi dobrá, veï pri
porovnaní s obrovskou konkurenciou domácich usporiadate¾ov, nemeckých a francúzskych
ozbrojených zloiek, sme sa
umiestnili v prvej polovici zúèastnených tátov. Najväèím prínosom vak sú a zostanú získané
odborné a organizaèné poznatky z priebehu jednotlivých súaí
a celkovej prípravy a výcviku na
takéto nároèné podujatie.
Text a foto:
Mgr. Peter Nevolný, OKH P PZ
rámci policajných misií je v súèasnosti zaradených 65 policajtov.
tyria policajti boli vyslaní na
plnenie úloh v misii EUPM II v
Bosne a Hercegovine. Ich èinnos je zameraná na poradenskú èinnos pri budovaní miestnych policajných síl v súlade s
európskymi tandardami.
Dvaja policajti, z toho jedna
policajtka, pôsobia v misii EUBAM v Macedónsku a na Ukrajine. Tie vykonávajú poradenskú
èinnos, výcvik a vzdelávanie
miestnych policajných síl.
U desa policajtov sa vystriedalo od februára 2004, odkedy
sa Slovenská republika zapojila
do projektu Iracká sloboda v
jordánskom výcvikovom centre
JIPTC v Ammáne. Pretoe pracujú v nároèných klimatických
podmienkach, obmieòajú sa
kadý polrok. V Jordánsku v súèasnosti pôsobia tyria slovenskí policajní intruktori, ktorí sa
podie¾ajú na príprave a výcviku
irackých policajných jednotiek.
iesti policajti zabezpeèujú
ochranu slovenského zastupite¾ského úradu v Bagdade.
Ïalích 29 policajtov je plne
vycvièených a pripravených na
vyslanie na misiu.
Marta Bujòáková,
Prezídium PZ
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pecifiká policajnej sluby  mobing (bossing), samovrady
Èo vedie mladých, ale v mnohých prípadoch i skúsených
policajtov k tomu, e si siahajú na ivot? Náhly skrat,
pretrvávajúce problémy v súkromí, nezhody na pracovisku ? Nemôe za takým nezmyselným a zbytoèným èinom niekde v pozadí zohráva urèitú úlohu napríklad aj
mobing (bossing), ktorý prerástol policajtom cez hlavu .?
Hypoteticky treba vzia do
úvahy aj túto monos. Veï ako
sme zistili, a v predchádzajúcich
èíslach POLÍCIE podrobnejie
rozoberali túto problematiku,
mobing (bossing) sa naozaj
uskutoèòuje aj v policajných
zlokách. Ba existuje viacero
prípadov, keï sa policajti, ktorí
sa ocitli v takejto situácii, obrátili
na odbornú psychologickú pomoc priamo v rezorte
Kvôli
ucelenosti tejto problematiky prináame odskúané postupy rieenia a výsledky spomínaných
prípadov. V prvom rade si treba
uvedomi, e najvhodnejí spôsob (vy)rieenia mobingu (bossingu) na pracovisku je h¾ada
východiská na úrovni spolupráce celého kolektívu, v ktorom sa
odohráva. A to rozhodne nebýva
¾ahké.
Diskrétny prístup
Psychológ Mgr. JIØÍ MLÈOCH z psychologického pracoviska KR PZ v Trnave, ktorý
u má s rieením mobingu (bossingu) svoje skúsenosti (pozri
októbrové vydanie POLÍCIE),
postupoval nasledovnými spôsobmi:
1) Po zistení príèin, preèo sa
konkrétna osoba v takejto situácii ocitla, a po získaní jej súhlasu
na kolektívne rieenie, ve¾mi
obozretne a citlivo h¾adal spôsob, ako zainteresova kolektív a
nadriadeného do rieenia daného problému. Rozhodne nenastolil túto otázku priamoèiaro.
Okrem iného aj preto, aby nadriadená osoba nemala pocit, e
je to útok na jej riadiace schopnosti èi vstup do jej kompetencií.

Veï cie¾om bolo dosiahnu urèitý kompromis tak, aby sa konflikt
na pracovisku vyrieil a ïalej nevyostroval

mediátora (facilitátora). Áno, aj
toto môe by úèinný spôsob, ak
inej cesty niet. Zároveò dodal,
e pomer síl sa môe neskôr obráti. I preto je vdy potrebné
h¾ada spojenca. Dokonca pripustil, e i psychológ, ak chce
vzniknutú situáciu riei, si musí
nejakého nájs A to isté platí aj
pre nadriadeného, pretoe ak je
v jeho záujme problém otvorene
nerozobera a nerozmazáva,

do PZ môe ma predispozíciu
sta sa mobérom, resp. obeou
mobingu. Psychológ Mgr. JOZEF REPÈÍK z psychologického pracoviska KR PZ v iline reagoval: Vetko sa usledova
nedá. Na druhej strane vstupné
testy sú testy, ktoré hovoria o
aktuálnom psychickom stave v
tom konkrétnom èase. Do polície prichádzajú ¾udia vo veku
okolo 20 rokov. Zväèa sú to

Rieenia v kompromisoch

2) V prípade nezískania súhlasu obetí mobingu (bossingu)
mali obete monos verbálne sa
podeli o negatívne záitky a
skúsenosti (samozrejme, mlèanNeoèakávajte, e výsledkom boli slzy dojatia a doivotné priate¾stvo, ale iste ilo o právo nádeja sa, e sa
kolegovia k sebe budú správa korektne a s ¾udským prístupom. A ná prípad Ján
(pozri októbrové vydanie POLÍCIE) nemal negatívne dôsledky. ako poveda, èi pozitívne 
(J. Mlèoch)
livos psychológa bola dodraná) a po vzájomnej dohode napokon prijali stratégiu, ktorá dané osoby nepokodzovala, nespôsobovala nejakú osobnostnú
ujmu, prièom sa dané osoby
snaili nauèi prekonáva vzniknuté útrapy a zároveò vedeli
proti nim bojova. Metafora Mgr.
MLÈOCHA v tomto prípade hovorí za vetko: Rieili sme to
tak, aby koza ostala celá a vlk sa
nasýtil.
3) A v niektorých prípadoch
Mgr. MLÈOCH rieil situáciu aj
pomocou sprostredkovate¾a 

ale v tichosti ho vyriei, mal by
tie nájs vhodného spojenca.
Na otázku, aký bol výsledok
rieených prípadov mobingu
(bossingu), Mgr. MLÈOCH odpovedal: Neoèakávajte, e výsledkom boli slzy dojatia a doivotné priate¾stvo, ale iste ilo o
právo nádeja sa, e sa kolegovia k sebe budú správa korektne a s ¾udským prístupom. A ná
prípad Ján (pozri októbrové vydanie POLÍCIE) nemal negatívne dôsledky. ako poveda, èi
pozitívne Ján zostal na pracovisku, pracuje, funguje ïalej. Postupne sa dostal na inú pozíciu.
Napriek tomu, e nie vdy sa
tak stane, aj spomínané prípady
dávajú obetiam nádej, e vdy je
monos h¾ada iné východiska,
ne akým je odchod z pracoviska, poprípade najkrajnejie rieenie  samovrada. A netýka
sa to len ikanovania na pracovisku Je vak dôleité neignorova, nebagatelizova vános
(akejko¾vek) vzniknutej nepriaznivej situácie. Zároveò je dôleitá ochota spolupracova na jej
vyrieení nielen zo strany obete.
V súvislosti s problematikou
psychického teroru nás tie zaujímalo, èi sa pri vstupnom psychologickom
teste
sleduje
eventualita, e osoba prijímaná

mladí, nevyzretí ¾udia, ktorí sa
vyvíjajú, formujú, deformujú
Aký vplyv bude ma práca na
èloveka v tomto rezorte o nieko¾ko rokov, to nikto nevie seriózne poveda. Koniec koncov
na kadého môe pôsobi
inak Take ak by sme aj mali
tie najkvalitnejie vstupné cesty, iadne z nich nemajú predikènú hodnotu na 10 rokov dopredu.
Psychologické kontroly 
áno, èi nie?
Tu sa ponúka otázka potreby
uskutoèòovania
pravidelných
preventívnych kontrol psychického stavu prísluníkov PZ, a to
z viacerých aspektov (okrem
iného aj z h¾adiska vzrastajúce-

/IV./

ho poètu samovrád). Táto otázka je zatia¾ nezodpovedaná a
nutnos ich potreby nedorieená Avak pri ich pravidelnom
opakovaní v urèitých intervaloch
je väèia pravdepodobnos
vèasného odhalenia duevnej
nepohody prísluníka PZ. Zniovaniu rizík konfliktov na pracovisku a následných akostí by
rozhodne prospeli aj èastejie
kolenia riadiacich pracovníkov,
uí kontakt psychológov s policajtmi vo výkone a zitie sa s ich
problémami, èo nie je celkom
dobre moné, ak nie sú v sluobnom pomere
Pri eventuálnom zavedení
opakovaných psychologických
kontrol treba ma vak na zreteli,
e stretnutie policajtov s psychologickými pracovníkmi je pre samotných policajtov do urèitej
miery stresujúce z viacerých dôvodov Preto pri ich monej aplikácii do policajnej praxe treba
zvaova aj to, v akej podobe by
sa mali uskutoèòova (osobné
konzultácie, testy, kombinácia
viacerých alternatív ), aby kontroly neboli vnímané zo strany
policajtov negatívne (nestali sa
prostriedkom na zbavenie sa
nepohodlných ), ale ani ako
zbytoèná formalita
Eva I. Balogová
(Koniec)

SPOMIENKA
Dòa 31. októbra 2006 uplynulo 8 rokov od tragickej
smrti náho manela, otca a kolegu

mjr. JÚLIUSA VAVÁKA
Boles sa tíko hojí,
no spomienka
navdy zostáva.
Manelka, deti a kolegovia zo SO PZ Pezinok

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky
Seminár bol zaloený Katedrou kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave u
v roku 1995 s cie¾om vytvori fórum pre výmenu poznatkov a
praktických skúseností získaných pri vypracovávaní a vyuívaní prognóz kriminality pre jej
efektívnu kontrolu. Postupne
získal medzinárodný rozmer s
relatívne
stálou
truktúrou
problémov, riei metodologické, metodické, personálne, organizaèné a ïalie otázky spojené s prácou medzinárodného
rieite¾ského tímu vedeckovýskumnej úlohy Prognóza vývoja
kriminality a jej kontroly v európskom regióne. Úloha je zaradená do plánu vedeckotechnického rozvoja MV SR a je súèasou základnej témy dlhodobého zámeru vedeckej práve
Akadémie PZ v Bratislave è. 3
Etiológia,
fenomenológia,
predikcia a prevencia kriminality. Tvorbou prognóz vývoja kriminality bola Akadémia PZ v

Bratislave poverená Uznesením Výboru NR SR pre obranu
a bezpeènos è. 141 zo 7. marca 1996. V tomto roku si teda
pripomíname okrúhle 10. výroèie oficiálneho pôsobenia APZ
v tejto oblasti.

Kriminalita sa stala sprievodnou a znepokojujúcou súèasou
náho kadodenného ivota. V
posledných rokoch sa premenila na kvalitatívne nový fenomén,
ktorý svojím rozsahom a stupòom nebezpeèenstva prekraèuje hranicu moností jeho rieenia doposia¾ vyuívanými nástrojmi, prostriedkami, metódami a postupmi. Nové druhy a
formy kriminality budú vyuíva

najnovie technické vynálezy a
technológie, zneuíva vedecké
poznatky a najmä ich praktické
aplikácie z oblastí biológie, genetiky, chémie, farmakológie,
fyziky, psychológie. Do truktúry kriminality sa presadia nové
prvky, nové spôsoby páchania
trestnej èinnosti, iný osobnostný
typ páchate¾ov i obetí, iná povaha spôsobovaných kôd.
Dôleitým predpokladom po-

M. Kritofoviè

V dòoch 18.  20. októbra 2006 sa konalo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave 5. rokovanie stáleho medzinárodného seminára Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky.

tlaèovania kriminality je preto vypracovanie optimálnej stratégie
jej kontroly. Formulovaním náh¾adu na povahu a charakter kriminality v budúcom období, stávame sa pripravenejími na jej
úèinné obmedzovanie. Piate rokovanie seminára prinieslo nové
inpiratívne podnety pre rozvoj
teórie a metodológie kriminologickej prognostiky a jej irie vyuívanie pri koncipovaní strategických dokumentov a programov kontroly kriminality. Úèastníci seminára potvrdili záujem a
odbornú pripravenos podie¾a
sa na spoloèných vedeckovýskumných projektoch v oblasti
prognóz vývoja kriminality v európskom regióne. Výsledky týchto vedeckovýskumných aktivít
budú vyuité ako podklad pre
koncipovanie kontroly kriminality
na národnej a nadnárodnej úrovni, najmä pri tvorbe programov
prevencie kriminality.
Úèastníci seminára odporuèili
uskutoèni ieste rokovanie o aktuálnych otázkach kriminologickej prognostiky opä na Slovensku o 3 roky.
Ing. Eva Kunovská, APZ

8

NOVEMBER 2006

Medzinárodná konferencia o kriminalite mládee
D

ruhá
medzinárodná
konferencia o kriminalite mládee sa konala v dòoch
25.  27. októbra na Univerzite
Kontantína Filozofa v Nitre.
Vo ve¾kej aule univerzity sa
zilo vye dvesto odborníkov
a nieko¾ko desiatok z radov
tudentov, aby rokovali na témy: Orgány èinné v trestnom
konaní a mláde, Kriminológia
a mláde a Prevencia kriminality mládee, výchova, vzdelávania a sociálna práca.
Hlavnými organizátormi konferencie boli Rada vlády SR pre
prevenciu kriminality, Fakulta
sociálnych vied a zdravotníctva
UKF v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Krajský úrad v Nitre a Slovenská sociologická spoloènos. Na konferencii sa zúèastnili zahranièní
odborníci z Èeskej republiky,
Maïarska, Po¾ska, Holandska a
Nórska. Zátitu nad konferenciou prijal prezident republiky
Ivan Gaparoviè.
K úspenému priebehu kon-

Policajt: Za úplatok 3 roky
Na tri roky basy odsúdil peciálny súd banskobystrického
policajta Jozefa K. (30). Prísluník pohotovostnej motorizovanej
jednotky sedel na lavici obalovaných za branie úplatku. Pod¾a
obaloby vlani v decembri zistil
pri kontrole istého banskobystrického podnikate¾a, e jazdil
pod vplyvom alkoholu. Za primúrenie oka a nerieenie priestupku od neho iadal úplatok
6tisíc Sk. Neskôr túto sumu zníil na 4tisíc. Rozsudok ete nie
je právoplatný, pretoe policajt
sa na mieste odvolal.
(Nový Èas; 09.11.2006)
Pohotoví záchrancovia
Riskovali vlastné ivoty, aby

TO JE FÓR!
Nevysvetlite¾né veci

Príde Fero do krèmy a vraví: Nalej, lebo niektoré veci
sa nedajú vysvetli!
Krèmár naleje a Fero pokraèuje v pití. Pri kadom poháriku povie: Niektoré veci sa
nedajú vysvetli!, a to krèmár
nevydrí: Feri, èo to tu stále
trepe? Èo sa nedá vysvetli?
Vie, vraví Fero, iiel
som podoji kozu. Len èo som
si k nej sadol, kopla ma. Tak
som jej nohu uviazal. Vzápätí
ma kopla druhou nohou. Uviazal som jej aj tú. Sadnem si k
echtáru a vihla ma tým
hnusným chvostom po papuli.
U som nemal povrázok, tak
som vstal, vytiahol opasok z
gätí a uviazal jej chvost. Gäte
mi spadli a v tej chvíli vola do
matale moja ena. Veï vravím  niektoré veci sa nedajú
vysvetli!

ferencie výrazne prispel rezort
vnútra. Pracovníci odborných
pracovísk predniesli svoje príspevky na témy prognózy vývoja
kriminality mládee a jej kontroly
v SR a významu kriminologického výskumu a prognózovania
pre prevenciu kriminality mládee (doc. PhDr. Samuel Uhrín,
CSc. a JUDr. Eduard Sabopál,
PhD. z Katedry kriminológie
Akadémie PZ). Ïalie príspevky
pracovníèok katedry boli orientované na základné východiská
pre stanovenie príèin a podmienok páchania trestného èinu
(Mgr. Alena Horváthová), na kriminologické charakteristiky mladistvého páchate¾a vybraných
trestných èinov (PhDr. Magdaléna Ondicová) a pecifiká výkonu
trestu odòatia slobody mladistvých osôb (PaedDr. Eva Mamojková).
Sekretariát Rady vlády SR
pre prevenciu kriminality sa prezentoval príspevkom o mieste
mládee v novej stratégii prevencie kriminality, ktorá sa pri-

zachránili cudzí! Vïaka policajtom Duanovi Horòákovi (35) a
Frantikovi Hudákovi (23) z Moldavy nad Bodvou sa doslova
druhý raz narodil výpravca elezniènej stanice v Èeèejovciach. Toho nali v pondelok v
noci lea na zemi na stanici doslova v poslednej chvíli, priotráveného plynom. Policajti bez váhania a akýchko¾vek ochranných pomôcok èi dýchacích prístrojov zaèali kona. Kým jeden
otváral okná, druhý kontroloval
dýchanie a tep výpravcu v bezvedomí. Vtedy sme nemysleli
na vlastné ivoty, robili sme to
automaticky, zhodli sa kolegovia, ktorí sa v takejto situácii ocitli po prvýkrát. S oivovaním pokraèovali do príchodu záchranárov.
(Pravda, 18.10.2006)
Skriòa mala ui
BRATISLAVA  kandál ako
hrom! Vysokopostavený úradník
rezortu vnútra si tlaèovku nového ministra Roberta Kaliòáka vypoèul zatvorený v skrini, ktorá je
v tlaèovej miestnosti ministerstva. Krátko po nej údajne telefonoval bývalému vysokopostavenému funkcionárovi rezortu
vnútra Borisovi A. Novému Èasu
to potvrdil zdroj, ktorý nechcel
by menovaný. Generálny riadite¾ sekcie systemizácie a mzdovej politiky ministerstva vnútra
vliezol do skrine pred tlaèovkou,
ktorú zvolal Kaliòák ku kontroverzným prieskumom firmy Takt
v polovici septembra. Okrem
iného na nej Kaliòák spomenul,
e èas výsledkov prieskumov,
ktoré boli viac o bývalom ministrovi Palkovi ako o problémoch
rezortu vnútra, sa stratila.
(Nový Èas, 14.10.2006)

pravuje na roky 2007  2010
(Mgr. Frantiek inka, CSc.).
Oddelenie prevencie kancelárie
prezidenta PZ referovalo o realizácii preventívneho projektu PZ
Správaj sa normálne na základných kolách v celej SR (mjr.
Ing. Mária Penáková). Uvedené pracovisko prijalo na seba
ve¾ké penzum práce aj v organizaènom výbore konferencie, pri
informovaní médií a v práci príslunej sekcie (JUDr. Milan Bodocký).
Ako sa kontatovalo na konferencii, mláde predstavuje
osobitnú kategóriu populácie a
spoloènosti a kriminalita mládee ako negatívny spoloèenský
fenomén je v úzkej súvislosti s
podmienkami, aké spoloènos
pre mladých ¾udí vytvára. Na prvej medzinárodnej konferencii o
kriminalite mládee (Bratislava
2000) sa kontatovalo, e podiel
kriminality, páchanej mládeou,
sa dlhodobo pohybuje v rozpätí
20 a 28 percent z objasnených
trestných èinov. To znamená,

e viac ako kadý piaty trestný èin, objasnený na území
Slovenskej republiky, bol spáchaný osobami mladími ako
18 rokov. V porovnaní s údajmi
z roku 2000 sa dnes dá na základe analýzy policajných tatistík hovori o pozitívnom trende z
h¾adiska zniovania trestnej èinnosti pribline o 5 a 7 percent.
Nie je vak dôvod k sebauspokojeniu, keïe násilná a mravnostná kriminalita za uvedené
obdobie nezaznamenali výraznejí pokles.
Aj medzinárodné organizácie
zhromaïujúce údaje, poznatky
a skúsenosti kontatujú alarmujúci a znepokojujúci nárast delikvencie mládee v Európe. Zoslabenie pôvodných funkcií koly, truktúry rodiny a èastý negatívny vplyv rovesníckych skupín
napomáhajú pôsobeniu kriminogénnych faktorov vyúsujúcich
do trestnej èinnosti mládee.
Nová stratégia
Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor i Rada vlády SR pre

prevenciu kriminality s plnou
vánosou si uvedomujú zhubné
pôsobenie sociálnopatologických javov. Policajný zbor pôsobí, popri svojej represívnej funkcii, aj preventívne najmä prostredníctvom programov priamo
na pôde kôl a medzi kolskou
mládeou. U doterajie skúsenosti ukazujú, e vstupom Policajného zboru do zabezpeèenia
úloh prevencie v rámci kôl a obèianskej verejnosti, sa výraznou
mierou prispieva k zvyovaniu
dôvery obèanov v políciu. Rada
vlády SR pre prevenciu kriminality v rámci plnenia budúcich
úloh novej stratégie prevencie
kriminality chce zapája do spolupráce vetkých zainteresovaných v rámci tátnej správy, samosprávy, rodiny a koly, zariadení vo¾ného èasu, tretieho sektora, podnikate¾ských subjektov,
cirkví, médií a ïalích.

V. Palko: Kaliòák neurobil na
vnútre skoro niè!
Bývalý minister vnútra Vladimír Palko (KDH) si pochva¾uje,
e od odchodu z funkcie má viac
vo¾ného èasu. U menej je vak
pod¾a vlastných slov nadený z
toho, kto ho v jeho kresle po vo¾bách nahradil. S exministrom
vnútra sme sa nedávno porozprávali nielen o jeho poh¾ade na
súèasnú slovenskú politiku.
l Súèasné vedenie ministerstva vnútra vás vyzvalo,
aby ste vrátili peniaze, ktoré

my Takt a zostal tam poèas
celého jej trvania. Vraj to urobil na elanie váho exhovorcu B. Aaltovièa, ktorému
hneï nato telefonoval, èo hovoril R. Kaliòák
O tom naozaj prvýkrát poèujem, no zas celkom dobre ma to
pobavilo. Keby to bolo v nejakej
fikcii, tak to chápem Slovensko je vak jediná krajina na
svete, kde jeden èlovek najprv
robí v televízii PR pre mafiánov a
potom je hovorcom ministra
vnútra. A takáto personálna práca je ako kuriozita skôr na
zápis do Guinnessovej knihy rekordov
(Koický korzár,
06.11.2006)

vým konaním, do ktorého mu
vak odporuèil prihlási sa samotný Kaliòák. Je to odborník v
ekonomickej oblasti, zdôvodnil
to Erik Tomá. Sekciu ekonomiky bude pod¾a neho koneène
vies odborník s dlhoroènými
skúsenosami. Tomá naráal
na to, e poèas ministrovania
Vladimíra Palka viedol sekciu
ani nie 30roèný Martin Cebo,
ktorého médiá pre viaceré výberové konania kritizovali.
(Sme, 03.11.2006)

M. Kritofoviè

boli pouité na prieskumy
agentúry TAKT. Urobíte to?
Prieskumy sa vykonali pre
potreby vyhodnotenia práce na
ministerstve vnútra a boli zadané na základe verejného obstarávania, take vetko bolo v poriadku. Ja iadne peniaze ministerstvu vraca nebudem, lebo na
to nevidím dôvod. Bola to tátna
zákazka, ktorú odobril aj Úrad
pre verejné obstarávanie. Celé
to zo strany súèasného vedenia
ministerstva povaujem za ve¾ký
nezmysel.
l Médiá nedávno informovali o tom, e dnes u len bývalý generálny riadite¾ sekcie
systemizácie a mzdovej politiky na ministerstva vnútra vliezol do skrine pred tlaèovkou,
ktorú zvolal R. Kaliòák práve k
spomínaným prieskumom fir-

éfekonóm z J & T
BRATISLAVA  Minister
vnútra Robert Kaliòák vybral na miesto ekonomického riadite¾a ministerstva
vnútra zástupcu jednej z
najväèích finanèných skupín na Slovensku Róberta
Hanèáka. Ten pracoval desa rokov ako riadite¾ pre obchod a
správu JT Global, venoval sa
napríklad aj obchodu s nehnute¾nosami.
Kaliòák si ho vybral napriek
tomu, e premiér a predseda
Smeru Robert Fico sa o finanèných skupinách vyjadruje skôr
negatívne. Hanèák je riadite¾om
od 15. októbra. Preiel výbero-

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

Henrietin koniec
Jej èin si nevie nikto vysvetli.
Mladá policajtka Henrieta H.
(25) sa zastrelila v pondelok veèer priamo na policajnej stanici v
Bratislave. Len pár sekúnd pred
tragédiou sa ete smiala s otcom a bratom. Tí jej predtým opravili auto. Volala mi, e sa jej
nedá natartova. Tak sme prili
za òou do práce a vymenili autobatériu. Povedala, e si ide ete
do kancelárie nieèo zobra a
hneï pôjdeme domov, opisuje
posledné okamihy s milovanou
dcérou Henrietin otec Ladislav.
Vzápätí si 25roèná strámajsterka strelila sluobnou zbraòou rovno do spánku.
Jedna z najkrajích ien slovenskej polície pochádzala z
Ve¾kých Ú¾an.
(Plus jeden deò, 02.11.2006)

UPOZORNENIE
V decembrovom èísle na tomto mieste zverejníme objednávkový lístok predplatného mesaèníka POLÍCIA pre celý rok
2007. Upozoròujeme, e Rada predsedov ZO OZP v SR na
svojom zasadaní 27. októbra rozhodla o zvýení predplatného za jedno èíslo z 3 Sk na 4 Sk. Cena mesaèníka POLÍCIE sa
nezmenila 16 rokov. Veríme, e toto nepatrné zvýenie nijako
neovplyvní priazeò naich èitate¾ov a bude pre redakciu a jej
spolupracovníkov impulzom úsilia o ete kvalitnejí obsah a
príalivejiu formu.
Redakcia

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a pplk. Mgr. Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón: 09610/51952.
Fax: 09610/59096. l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo bolo
vytlaèené a redakciou expedované predplatite¾om v 45. týdni l Uzávierka nasledujúceho èísla: 1. 12. 2006 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

