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Rada predsedov schválila zmenu Stanov OZP v SR i rozpoèet na rok 2007

Odbory oèakávajú konkrétne výstupy z rokovaní

Koncoroèné
zasadanie
Predsedníctva a Rady predsedov ZO OZP v SR sa konalo
14. a 15. decembra 2006 v
Banskej Bystrici  Kremnièke.

Najpodstatnejím výsledkom
rokovania je zmena èasti
dvoch èlánkov Stanov OZP v
SR, ktorú zverejòujeme na
strane 3.

Rada predsedov sa za úèasti
52 predsedov základných organizácií zaoberala viacerými aktuálnymi problémami, súvisiacimi
s oèakávanými ványmi zmena-

Kriminalistickí technici sa opä kolia. Viac na s. 8

mi vo vnútri Policajného zboru.
Predseda Miroslav Litva informoval o priebehu pripomienkového konania k návrhu kariérneho postupu a k novému systému
odmeòovania. Intenzívne rokovania vedenia OZP v SR s vedením rezortu sú stále ete v polohe vyhodnocovania stanovísk,
ale pod tlakom OZP sa podarilo
skráti termín, do ktorého musia
prísluné zloky MV SR vypracova a predloi nový systém
odmeòovania u ku koncu februára 2007.
Problém: Vystrojovanie
Rovnako mnostvo zmien èaká aj celý systém vystrojovania,
ktorý minister vnútra SR Robert
Kaliòák povauje za ve¾mi zlý a
mieni ho rýchlo napravi. Aj z
týchto dôvodov sú pozastavené
niektoré objednávky výstrojných
súèiastok a vyhodnocujú sa aj
návrhy na zmenu materiálov,
ktoré predloilo vedenie OZP v
SR. Vedenie odborov oficiálne
poiadalo MV SR, aby sa èlenovia OZP stali èlenmi výberových
komisií na jednotlivé objednávky
výstrojných súèiastok. Predsedovia ZO OZP v SR dostali tie

Redakcia dostala nieko¾ko listov od vyetrovate¾ov. Predseda M. Litva reaguje

Úloha OZP v SR: stmelova, nie rozbíja a rozde¾ova!

Redakcia POLÍCIA dostala v
poslednom èase viacero listov
od vyetrovate¾ov, prípadne aj
kolektívov z tohto prostredia.
Listy prili z Humenného, z Povaskej Bystrice, zo Spiskej
Novej Vsi, z Luèenca i zo iliny
a mali ve¾mi, a nápadne podobný obsah. Vyetrovatelia namietajú proti niektorým výrokom
policajného prezidenta Jána
Packu, tvrdia, e znevauje ich
prácu. Cítia sa dotknutí, lebo im
nebol zvýený osobitný príplatok
o dvetisíc korún, ako to ete
pred svojím odchodom s¾úbil minister Pado a e ich minister Kaliòák obiiel pri jednorazovej
pätisícovej odmene v decembri.
Èo je vak ete vánejie, v listoch sú výèitky, e OZP v SR sa
vyetrovate¾ov nijako nezastal,
nezaujal stanovisko k tejto 
pod¾a nich  pokraèujúcej diskriminácii zo strany vedenia rezortu. Reaguje predseda OZP v SR
Miroslav Litva.
l Z èoho pod¾a vás vyplývajú takéto postoje?
Pravdupovediac, sám h¾adám vysvetlenie, pretoe nae
stanovisko k zvýeniu osobitných príplatkov bolo v plnom
znení zverejnené v júlovom èísle
POLÍCIE, obsiahlo sme o týchto
veciach diskutovali na Predsedníctve OZP, odtia¾ ili informácie

na krajské rady a celú problematiku sme prediskutovali aj so
vetkými predsedami na Rade
predsedov vo Vyných Rubachoch. Kto si nae stanovisko
preèítal, dozvedel sa, z èoho
sme vychádzali a aké návrhy
sme predkladali. Myslím si, e
celá situácia v odmeòovaní je o
èosi zloitejia, ako ju vidia niektorí nai kolegovia. Problém odmeòovania predsa u rezonuje v
zbore dlhie a vdy ho kadý pociuje cez svoju osobu alebo príslunú zloku. Teraz to tak pociujú vyetrovatelia, cítia sa ukrivdení, povaujú to za diskrimináciu, ale nechcú vidie, e návrh v
tej podobe, ako ho pán minister
Pado podpísal, bol trvalo diskriminaèný zasa voèi iným zlokám. Vnímajme vak veci hlbie.
My stále zdôrazòujeme, e zvyovanie osobitných príplatkov
nie je systémové opatrenie a
vdy sme boli proti jeho pouívaniu v takejto podobe, zakadým
sme reagovali a nai predsedovia základných organizácií o tom
dobre vedia. Rovnako som v
POLÍCII vyjadril stanovisko k
pätisícovej jednorazovej odmene. H¾adáme východiská, na
kadom zasadaní náho predsedníctva o tom informujeme.
Kladiem si preto otázku aj sám
pre seba, èi sa tieto informácie

vdy a v plnom rozsahu dostávajú najmä od predsedov ZO
ïalej. Vetky listy som si pozorne preèítal, mám z nich pocit, e
ich pisatelia nie dos pozorne èítajú POLÍCIU a zrejme nedostávajú dostatok informácií od funkcionárov OZP na niích stupòoch.
l Z toho pod¾a vás vznikol
ich dojem, e OZP v tejto veci
niè nerobí?
Pravdepodobne,
najväèí
problém vidím v zrejme nedokonalom presune informácií. Na
ostatnom predsedníctve sme sa
touto situáciou zaoberali a dospeli sme k názoru, e bude potrebné zlepi informovanos tam,
kde tieto listy vznikajú. Èie listy
poputujú predsedom prísluných
základných organizácií a tam by
sa mali sta predmetom diskusie
a spresnenia informácií.
l Máte pocit, e generál
Packa zaèal tichú vojnu proti vyetrovate¾om s podporou
OZP, ako sa uvádza v listoch?
Vnímam takéto vyjadrenia
ako ve¾mi vzahovaèné a nerád
by som iiel touto cestou. Práca
vyetrovate¾ov je ve¾mi nároèná
a je finálnym výstupom, doslova
výkladom práce celého Policajného zboru, nikto to nespochybòuje. A tie sme nikdy netvrdili,
e sú dostatoène ohodnotení.

Opä pouijem ako príklad POLÍCIU  vôbec najdlhí rozhovor,
aký bol v uplynulom roku zverejnený, urobila redakcia u v aprílovom èísle s prvým námestníkom generálneho prokurátora
Ctiborom Koálom o práci vyetrovate¾ov. Pán námestník toto vetko kontatoval viac ako
jasne. Môem len zopakova 
celý systém odmeòovania povaujeme za zdeformovaný a preto
sme navrhli jeho nápravu. Nároènos práce je vyjadrená v platovej triede, ktorú majú vyetrovatelia vyiu ako operatíva. Na
druhej strane rozdiel medzi triedami je taký nízky, e reálne tieto rozdiely nevyjadruje. Stále tvrdím  potrebujeme na postoch
vyetrovate¾ov ve¾mi kvalitných
¾udí a budú tam len vtedy, keï
budú zodpovedajúco odmeòovaní.
l Take nemáte pocit, e
by OZP mal nieèo proti vyetrovate¾om?
Samozrejme, e nie. Zastáva sa vak a priori jednej zloky
znamená
okamite
vyvola
hnevlivé reakcie iných zloiek.
To nie je parketa, na ktorej môe
OZP pôsobi, naím poslaním je
vyhnú sa subjektivizmu, bráni
záujmy vetkých policajtov, nie
niektorých zloiek na úkor iných,
(Pokraèovanie na strane 2)

informáciu, e organizaèné zmeny, avizované prezidentom PZ
Jánom Packom, by sa na úrovni
OR PZ a KR PZ mali uskutoèni
k 1. aprílu 2007.
Podpredseda OZP v SR tefan Dvorský ïalej predloil Rade
predsedov návrh rozpoètu pre
rok 2007spolu so stanoviskom
Predsedníctva OZP v SR. Predsedovia návrh jednomyse¾ne
odobrili.
(Pokraèovanie na strane 3)

O riadite¾skej stolièke

l Pán predseda, v Policajnom zbore nastúpili noví
riadiaci pracovníci. Èo im
odporúèate, ako by mali oivi, resp. ako skvalitòova
manaovanie pracovných
kolektívov?
Je aké odpoveda na to
vo veobecnosti. To, èo vak
môem odporúèa je, aby hovorili o problémoch, ktoré majú dole, a ktoré je potrebné riei hore, aby o nich nemlèali,
aby o nich hovorili s ¾uïmi,
ktorých sa dotýkajú. V minulosti, keï som sa zúèastòoval
porád, predchádzajúci krajskí
riaditelia mali na zaèiatku túto
tendenciu. Bola v nich vak
doslova umlèaná vtedajím
ministrom vnútra. A vedel by
som to doloi aj konkrétnymi
vyjadreniami na niektoré pripomienky, ktoré mali vtedají
krajskí riaditelia k podmienkam èinnosti svojich útvarov.
Stali sa vlastne obeou toho,
e ich v urèitom období umlèali, e vlastne jedinou formou,
ako si udra svoju stolièku,
bolo mlèa a vytvára tlak iba
smerom nadol. No a to nie je
optimálny spôsob rieenia
problémov, ktoré tu nesporne
boli a sú. Lebo èas problémov
naozaj treba riei formou tlaku nadol, rozdávaním úloh a
kontrolou ich plnenia  a samozrejme aj výchovou podriadených pracovníkov. Ba aj výmenou tých, ktorí nie sú
schopní plni úlohy. Ale zvynú èas, teda tam, kde potrebujú vytvára podmienky pre
svoju èinnos zhora, je potrebné problémy riei verejnou
formou, vyslovením svojich
poiadaviek. Je nutné stava
svoju profesionálnu èes vyie ne je cena stolièky riadite¾a. Ak si dám na misku váh
svoju stolièku riadite¾a a svoju
profesionálnu èes, tak má a
musí prevái profesionálna
èes.
(Z rozhovoru s Miroslavom
Litvom, predsedom OZP v SR
pre mesaèník Euroreportplus)
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Úloha OZP v SR: stmelova, nie rozbíja a rozde¾ova!
(Pokraèovanie zo strany 1)

stmelova, nie rozbíja  bez
paualizácie a bez generalizovania. Mono by pisate¾ov listov
zaujal fakt, e niektorí odboroví
funkcionári zasa tlmoèili dojmy
¾udí z poriadkovej polície, e sa
vyetrovate¾ov príli zastávam.
Tam je aké si vybra Spravodlivos v odmeòovaní je ná
spoloèný záujem  ale na utvorení takéhoto systému musíme
aj spoloène participova, nikto
nesmie hra pre seba samého.
Musím sa preto vráti k naim
návrhom: poadujeme väèie
rozdiely medzi platovými triedami, zmenu podielu osobitných
príplatkov k výke platovej triedy. Predpokladal som, e o naich návrhoch budú aj pisatelia
listov lepie informovaní, lebo
Z dobrých public relations,
teda PR (po naom píár 
vzahy s verejnosou)),sa stal
feti. Zásluhou PR môu by z
gaunerov svätci, zo zle riadeného rezortu reformný ahúò,
z vody kokakola a zo zlodejskej firmy manaérsky zázrak. Hocako,
dôraz na mediálnu politiku a ovplyvòovanie
verejnej mienky sa stali naozaj
dôleitými aspektmi riadiacej
práce v súkromnom i tátnom
sektore!
Ostaòme v tátnej správe.
Rezort vnútra má v tomto
smere samé nevýhody  na
rozdiel od iných vleèie za sebou aobu minulosti, hlavný
problém je vak inde  ¾udí z
ministerstva vnútra je ve¾mi vidie, pretoe s nimi prichádza
do styku doslova kadý jeden
obèan tejto republiky od kolísky a po hrob  èi u budeme
hovori o verejnej správe alebo o tzv. bezpeènostnom úseku. A takých rezortov nie je
ve¾a!
Take budovanie pozitívnych vzahov s verejnosou je
o to zloitejie. Manaérom
píár nie je èo závidie, lebo
jedna zlá osobná skúsenos
radového obèana SR vydá za
desa celostranových inzerátov v novinách a pä pozitívnych otov v televízii.
Doteraz kadý minister
vnútra hovoril o potrebe zvýenia naej dôveryhodnosti 
osobitne v polícii  a kadý minister svojím spôsobom, prípadne aj svojsky riadil PR,
mediálnu prácu, styk s verejnosou. Nové vedenie rezortu
si takisto význam PR uvedomuje  dokonca sa zdá, e minister Kaliòák sa v tejto oblasti pohybuje dos vynaliezavým
spôsobom. Sú vak veci, ktoré
ani mediálne zdatný éf rezortu a jeho PR pracovníci priamo neovplyvnia, ani keby rezort do tejto oblasti vrazil desiatky miliónov korún. To sú
práve tie spomenuté osobné
skúsenosti jednotlivcov, ktoré
v súhrne utvárajú obraz verejnej mienky. Videné a zaité
hovorí jasnou reèou: jeden
prúser dokáe zmari poctivé

nie sme, nemáme preèo by v
spore.
l Listy sú vak predsa len
nejakým signálom
Èo ma trápi aj v súvislosti s
týmito listami,
je
pretrvávajúci egoizmus jednotlivých
zloiek,
súkromníèenie, zah¾adenos
do seba a
malá solidarita s kolegami z
iných zloiek. Nepamätám si
napríklad, e by boli vyetrovatelia verejne vystúpili a zastali
sa prísluníkov kriminálnej polície, ktorým v lete minister Pado
zvýenie osobitného príplatku
úsilie nielen PR pracovníkov,
ale doslova tisícok radových
pracovníkov rezortu  a na dlhé obdobie. Ak je prúserov
nieko¾ko za sebou, z vody kokakola nebude a ten, èo èaká
od naich médií objektívnos,
je chorý na
zhubnú naivitu.
Univerzálny liek na túto chorobu neexistuje, univerzálny návod na
prevenciu vak áno: nerobi
prúsery. A to u je záväzok i
najsvätejia povinnos kadého jedného zamestnanca 
osobitne tých, ktorí sú v bezprostrednom a kadodennom
styku s obèanom. Zaèína sa to
zdanlivými malièkosami, ktoré vak radového daòového
poplatníka uvádzajú do zúrivosti. Èakanie v rade na akýko¾vek preukaz èi tabu¾ku s
EÈV, ikanovanie, nev¾údny
tón hlasu, povýenectvo, neochota, lenivos, arogancia
Malý príklad: isté èervené
auto nedávno zaparkovalo
pred budovou inpekcie v Bratislave tak ikovne, e zablokovalo jazdu elektrièky. Pod¾a
oèitého svedka vodiè elektrièky kamsi volal, potom prila
hliadka PZ, s kýmsi cez vysielaèku komunikovala a odila.
Potom z budovy vyiel mu,
povedal Prepáète! a odfrèal.
To celé trvalo14 minút. Medzitým vak kopa ¾udí mala èas
vimnú si, e dotyèný mal za
sklom auta parkovaciu kartu s
èíslom a oznaèením PZ (EÈV
k dispozícii v redakcii). Komentáre èakajúcich v elektrièke i okolo nej si vieme domyslie! Isté veci skrátka nevysvetlí ani ten najlepí PR pracovník Objektívne kodia obrazu rezortu a v takých prípadoch pomáha jediné  verejný
PRANIER, následne po sluobnej línii trest za pokodenie mena rezortu. Preto máme
v POLÍCII novú rubriku. Pri
troche sebareflexie dúfam, e
o príspevky nebude núdza
(hoci by som bol radej, keby
neboli). Terapia je bolestivá,
ale hádam bude úèinná! Vake, pán vodiè èerveného auta!?
Peter Ondera

nenavrhol. Povaujem tieto javy
za ve¾mi nebezpeèné, pretoe
môu vies k natrbeniu jednoty
a k vzájomnej nevraivosti. Je
to nieèo o troch prútoch a Svätoplukovi. Ak toti vyetrovatelia
hovoria o práve a spravodlivosti, musia vníma spravodlivos a
právo aj voèi iným zlokám, nielen pre seba. Hovorím teda aj o
urèitej schopnosti sebareflexie.
l U na Rade predsedov vo
Vyných Rubachoch viacerí
diskutéri upozornili, e toto
rozde¾ovanie zloiek na základe odmeòovania je ve¾mi nebezpeèné pre jednotný postup
OZP pri vyjednávaní so zamestnávate¾om. Aký liek na
tieto vnútorné neduhy?
Vidím jediný liek  fungujúci
kariérny postup prepojený s odmeòovaním. Je to prirodzená
selekcia na schopných, menej
schopných, najschopnejích 
tomu musí zodpoveda sluobný postup a výka príjmu, aby
vyetrovatelia nemohli poveda,
e a priori zarábajú menej ako
ich kolegovia zaradení v niích
platových triedach. Z toho je
jasné, e najkvalitnejích ¾udí
potrebujeme na vyetrovaní. V
situácii, keï sa do Policajného
zboru chodí rôznymi dverami a
na rôznych poschodiach, takýto
kariérny postup a odmeòovanie
nefunguje. Do kadej budovy sa

musí vstupova na prízemí a tie
vyie poschodia musia by prístupné pre vetkých, ktorí dokáu vyjs po jasne definovanom
schodisku. Preèo napríklad pisatelia listov nemajú výhradu k
tomu, e skúsení policajti sú
stále v tarifnej triede è 4, pretoe sa nemôu dosta na dôstojnícku kolu? To im neprekáa?
Podobných príkladov je ve¾a.
Vcelku mám pocit, e v listoch
je viacero názorov, ktoré vyplývajú z nedostatoènej informovanosti a chýbajú mi návrhy na
rieenie.
l Ak si to zhrniem, vidím
najväèí problém vo vzájomnej
komunikácii. Mesaèník
POLÍCIA napr. zverejnil anketu k odmeòovaniu, jej ohlas
bol vak ve¾mi slabý. Zdá sa
mi, e hlasno krièia kritici, ale
nepoèu tých, ktorí by chceli
nieèo kontruktívne navrhnú
na zlepenie.
Nebudem hodnoti podiel
tých, ktorí vyuili svoje právo vyjadri sa. Z názorov tých, èo sa
vyjadrili, vyplýva presvedèenie o
potrebe zachova mechanizmus
 systém odmeòovania z roku
1998 pod¾a zákona è. 73, ale odstráni deformácie, ktoré vznikli
neskôr.
l Z listov zaznievajú sanosti, e pisatelia napr. musia
chodi do hliadkových sluieb

v rámci nadèasov, ktoré im v
rozpore so zákonom nie sú
preplatené. Máte takéto signály?
Priznám sa, nemám takéto
poznatky. Ak by boli takéto sanosti, budeme ich riei na tých
pracoviskách, kde problémy
vznikajú. Staèí, ak budeme ma
v rukách konkrétne podnety.
l Ako teda pokroèilo vae
úsilie o utvorenie nového systému odmeòovania v nadväznosti na pravidlá kariérneho
postupu? Poslednú relevantnú informáciu poskytol podpredseda OZP tefan Dvorský
v rozhovore pre októbrové
èíslo POLÍCIE.
Posledná informácia je taká,
e na operatívnej porade ministra vnútra dostala sekcia systemizácie ako gestor úlohu pripravi návrh nového systému odmeòovania prísluníkov PZ do konca februára 2007. Take je to v
hre, na úlohe participuje aj personálna, ekonomická sekcia a
prezídium.
l Pokia¾ viem, pôvodne
sekcia dosiahla oddialenie plnenia tejto úlohy a do konca
roka?
Áno, pod tlakom sa podarilo
dosiahnu skrátenie termínu najprv do marca, potom do februára. Nau predstavu vedenie rezortu pozná.
(on)

Noví krajskí riaditelia PZ

Z¾ava: Frantiek Posluch, Juraj Buku, Vladimír ramka, Bystrík Stanko, Marián Slobodník,
Pavel Brath, Ján tark, Frantiek Leko
Minister vnútra Róbert Kaliòák ustanovil do funkcií nových
riadite¾ov KR PZ. Svojich funkcií
sa ujali 1. januára 2007
KR PZ Bratislava: pplk. Mgr.
Pavel BRATH, nar. 5. 3. 1967. V
PZ pracuje od 1. 9. 1986. Naposledy zastával funkciu zástupcu
riadite¾a KR PZ v Bratislave
KR PZ Trnava: mjr. Ing. Bystrík STANKO, nar. 20. 10. 1969.
V PZ pracuje od 1. 3. 1989. Naposledy zastával funkciu riadite¾a Okresného riadite¾stva PZ v
Trnave
KR PZ Nitra: plk. JUDr. Ján
TARK, nar. 6. 2. 1957. V PZ
pracuje od 1. 9. 1987. Naposledy zastával funkciu riadite¾a Okresného riadite¾stva PZ v Komárne
KR PZ Trenèín: plk. JUDr.
Vladimír RAMKA, nar. 15. 3.

1957. V PZ pracuje od 1.3.1976.
Naposledy zastával funkciu 1.
zástupcu riadite¾a KR PZ v Nitre
a súèasne riadite¾a Úradu justiènej a kriminálnej polície KR PZ v
Nitre
KR PZ ilina: pplk. Ing. Frantiek POSLUCH, nar. 22. 8.
1967. V PZ pracuje od 1. 12.
1993. Naposledy zastával funkciu vyetrovate¾a Úradu boja
proti korupcii Prezídia PZ
KR PZ Banská Bystrica:
plk. JUDr. Marián SLOBODNÍK,
nar. 8. 9. 1957. V PZ pracuje od
1. 12. 1990. Naposledy zastával
funkciu 1. zástupcu riadite¾a KR

PZ Banská Bystrica a súèasne
riadite¾a Úradu justiènej a kriminálnej polície KR PZ v Banskej
Bystrici
KR PZ Preov: mjr. PhDr.
Frantiek LEKO, nar. 16. 2.
1967. V PZ pracuje od 1. 5.
1994. Naposledy zastával funkciu riadite¾a Krajského dopravného inpektorátu KR PZ v Preove
KR PZ Koice: plk. Juraj BUKU, nar. 4. 12. 1956. V PZ pracuje od 23. 8. 1979. Naposledy
zastával funkciu riadite¾a Okresného riadite¾stva PZ v Koiciach
II.

UPOZORNENIE

Dátum uzávierky nasledujúceho èísla mesaèníka POLÍCIA, ako aj
týdeò, v ktorom je aktuálne èíslo vytlaèené a expedované, nájdete
vdy v tirái na poslednej strane. Predchádzajúce vydania POLÍCIE si
Redakcia
môete preèíta na stránke www.ozpsr.sk.
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Odbory oèakávajú konkrétne výstupy z rokovaní
(Pokraèovanie zo strany 1)

Problémy v Trnave
Najobsiahlejou èasou rokovania bolo vyhodnotenie predchádzajúcich uznesení Predsed-

níctva a Rady predsedov, dotýkajúcich sa situácie v trnavskej
ZO OZP 8/31, ktorej predsedal
Jozef Lehocký. Predseda revíznej komisie P. Mikolaj podrobne

informoval o svojom postupe pri
plnení uznesenia, ktorým bol zaviazaný vykona revíznu kontrolu
v spomenutej základnej organizácii. Z jeho informácie vyplynulo, e napriek vetkému úsiliu sa
èlenom komisie od 14.
11. 2006 nepodarilo túto revíziu vykona 
predovetkým pre postoj predsedu ZO Jozefa Lehockého, ktorý
napriek opakovaným
prís¾ubom kontrolu neumonil. Keïe si vyhradil právo osobnej
úèasti na kontrole, dohodnutý termín sa nieko¾kokrát menil. Jozef
Lehocký to zdôvodòoval postojom zamestnávate¾a, ktorý mu
údajne
neumoòuje
venova sa plneniu povinností
predsedu.
Predseda OZP v SR Miroslav
Litva vak pri kontakte s nadriadeným predsedu spomenutej
ZO OZP v SR zistil, e nadriadený je ochotný uvo¾ni pána Le-

SPOMIENKA
S hlbokou ¾útosou
oznamujeme, e.
6. decembra 2006 vo veku
38 rokov tragicky zahynul

npor. Vincent TOKESZKY
Rozlúèili sme sa s ním 8. decembra 2006 v Zdobe.
Pracoval na OZPÈ PPZ  východ.
Èes jeho pamiatke!

hockého kedyko¾vek by o to poiadal. Napriek tomu ani v dohodnutých èasoch predseda Lehocký neumonil predsedovi re-

víznej komisie kontrolu, keïe
mu nesprístupnil potrebnú dokumentáciu  s výnimkou evidenèných kariet èlenov. Ostatné skutoènosti, dotýkajúce sa hospodárenia a èinnosti tejto ZO, sa
preto èlenom revíznej komisie
nepodarilo zisti.
List vetkým èlenom
Problém s komunikáciou medzi predsedom základnej organi-

zácie 8/31 a orgánmi OZP sa ahá u ve¾mi dlho, naráa na neochotu predsedu Jozefa Lehockého spolupracova, plni si povinnosti predsedu i èlena OZP v SR. Na základe uznesení Predsedníctva i Rady predsedov bol pán Lehocký viackrát
vyzvaný, aby sa osobne zúèastnil rokovaní a aby zvolal spoloèné rokovanie výboru ZO 8/31 s
funkcionármi OZP v SR. Tieto
výzvy vak ignoroval.
Rada predsedov ZO OZP v
SR následne vyuila svoje právomoci, schválila novelu Stanov
a na základe opakovaného neplnenia povinností predseda OZP

v SR Miroslav Litva navrhol Rade predsedov dòom 15. 12.
2006 vylúèi Jozefa Lehockého z
radov èlenov OZP v SR. Tento
návrh predsedovia v zmysle
Èlánku 4.3.3 Stanov OZP v SR
schválili 50 hlasmi, jeden èlen sa
hlasovania zdral. Rada predsedov zároveò uznesením rozhodla písomne upovedomi Jozefa
Lehockého o vylúèení z radov
èlenov. Obsiahlu informáciu o
tomto rozhodnutí dostanú písomne vetci èlenovia ZO 8/31.
Súèasný podpredseda ZO 8/31
Eduard Urbánek dostal úlohu
zvola èlenskú schôdzu tejto základnej organizácie do 31. januára 2007.
(po)

Vladimír Palko sa priznal k arogancii a mrzí ho to
Denník SME uverejnil 8. januára 2007 obsiahly rozhovor
redaktorky Moniky emlovej s
poslancom KDH, bývalým ministrom vnútra SR Vladimírom Palkom. Z neho vyberáme:
l Ako na vás reagujú niie
truktúry strany?
Od volieb som mal ve¾a
stretnutí. Bolo to ve¾mi zaujímavé a dozvedel som sa aj veci,
ktoré ma prekvapili, aj keï som
ich trochu tuil. Neboli vetky
príjemné.
l Èo to znamená?
Som známy tým, e pravdu
povaujem za dôleitú. Zaèala
mi z tých stretnutí vychádza aj
pravda o mne a musel som sa
òou zaobera. Zistil som, v èom
je koreò veci a kedy môem vo
svojej kandidatúre uspie. V zá-

#

sade kádeháci uznávajú moje
kvality, napríklad, keï je nejaký
problém, zavelím ho riei. Niektorí váhali, èi sa predtým viem s
¾uïmi radi a poèúva ich. Vnímajú to ako akýsi prejav mojej
arogancie. Poviem to slovo skôr
radej ja, ne by ste sa na to
spýtali. Bolo to pre mòa ve¾mi
nepríjemné zistenie.
l To ste zistili a teraz? Novinári vám otázku o arogancii
kládli takmer v kadom rozhovore.
Troku som to tuil. Radil
som sa o tom s mojimi spolupracovníkmi. Povedal som im 
priatelia, ale ujasnime si jednu
vec  ja nie som arogantný, ja
len tak vyzerám. Chyba nie je vo
vysielaèi, ale v prijímaèi. Vtedy
mi jeden z nich povedal  priate-

¾u, na to zabudni. Máme a radi,
si èestný, spravodlivý, obetavý,
ale ty si
arogantný. Tak
som zistil,
e
áno, bol
som arogantný.
Mrzí ma
to. Z toho
logicky vyplýva, e s tým musím
nieèo urobi. Problém nie je v
obsahu, ale vo forme. Nieeby
niekedy tvrdos a arogancia neboli na mieste. Niekedy idete do
sporu s ¾uïmi, ktorí nièomu inému nerozumejú, len tvrdosti. Isté
recidívy preto nevyluèujem ani
do budúcnosti. No ako metóda
to nie je dobré.

Novela znenia Stanov OZP v SR

(schválená Radou predsedov 15. decembra 2006)
Uznesením è. 5/2006 Rady predsedov OZP v SR zo dòa 15. 12. 2006 sa mení a dopåòa Èlánok
4, bod 4.3.6. Stanov OZP v SR, ktorý znie:
4.3.6. Èlena OZP v SR je moné vylúèi, ak poruil stanovy, alebo napriek písomnej výzve si nesplnil svoju platobnú povinnos alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin.
Èlenovi, ktorý bol vylúèený z OZP v SR, èlenstvo zaniká dòom rozhodnutia prísluného orgánu OZP v SR. Orgán OZP v SR, ktorý rozhodol o vylúèení, je povinný oznámenie o vylúèení zasla èlenovi v písomnej forme. Èlen, ktorý bol vylúèený, nesmie vykonáva akéko¾vek práva spojené s èlenstvom v OZP v SR a je povinný do dvoch dní odo dòa doruèenia oznámenia o vylúèení vráti doklad o èlenstve v OZP v SR a vetky súvisiace doklady,
ktoré mu boli vydané OZP v SR.
Ïalej sa mení a dopåòa Èlánok 8, bod 8.2 o písmeno e, ktoré znie:
e) má právo v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch zvola mimoriadnu èlenskú schôdzu ZO OZP v SR.

Desatisíc korún putovalo na detskú onkológiu

Cena upana pre koickú PMJ
Pri príleitosti 25. výroèia zaloenia predseda Koického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebu¾a krátko pred Vianocami udelil CENU PREDSEDU
KOICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Pohotovostnej motorizovanej jednotke Krajského
riadite¾stva PZ v Koiciach. upan tak ocenil ich vynikajúce výsledky vo verejnoprospenej,
kultúrnospoloèenskej èinnosti,
zabezpeèovanie portových a
kultúrnych podujatí a významný
podiel na ochrane ivota, zdravia i majetku obèanov v Koickom kraji. Na slávnostnom odovzdávaní v divadle Reduta v
Spiskej Novej Vsi cenu prevzal

vtedají riadite¾ KR PZ v Koiciach plk. Ing. Július Toriský
spolu s kolektívom PMJ.
Súèasou tejto ceny je finanèná odmena vo výke 10.000 Sk,
ktorú sa kolektív Pohotovostnej
motorizovanej jednotky KR PZ v
Koiciach pod vedením mjr.
JUDr. Richarda Snopka rozhodol venova Oddeleniu detskej
onkológie Detskej fakultnej nemocnice v Koiciach na Tr. SNP
1. Prostredníctvom primárky oddelenia detskej onkológie MUDr.
Iriny Oravkinovej odmenu odovzdal deom pod stromèek velite¾ PMJ OPP KR PZ v Koiciach
mjr. JUDr. Richard Snopko.
por. Ján Kuchta

Kto zákon porui nesmie a kto musí?
Posledné roky sa stále viac
zamý¾am nad pojmom právny
tát. V právnom táte platia zákony pre vetkých rovnako, èo
sa nedá poveda o polícii. Kto
zákon porui nesmie  vyetrovate¾ nesmie vypoèúva ani
umiestni do cely podnapitú osobu, èo je pre mòa nepochopite¾né, lebo potom páchate¾om staèí pravidelne poíva alkoholické
nápoje a sú nepostihnute¾ní.
Taktie operaèný dôstojník nesmie umiestni podnapitú osobu
do cely, nako¾ko mu to nedovo¾uje nariadenie o celách. Tak èo
sa stane so zadraným páchate¾om trestného èinu?
Policajtovi obvodného oddelenia nariadi operaèný dôstojník,
e páchate¾a musí pripúta a
strái ho do vytriezvenia. Podotýkam, e osoba môe by pripú-

taná k oku na èas potrebný na
ukonèenie procesných úkonov a
nie za úèelom vytriezvenia.
Nepostaèuje jeden prípad
úmrtia takto pripútanej osoby,
ktorá bola pod vplyvom alkoholu? Kto niesol následky úmrtia?

Samozrejme policajti, ktorí túto
osobu tam pripútali, ja som nie
raz takúto osobu stráil, tak
viem, o èom píem.
Pripútaná osoba má po iestich hodinách nárok na stravu,
èo policajt na obvodnom oddelení nemôe zabezpeèi, nako¾ko
na to nemá vyèlenené finanèné
prostriedky, taktie jej nevie
umoni sa prezliec, pokia¾ je
zneèistená. Nevie niè o jej zdra-

#

votnom stave, nako¾ko s podnapitou osobou je väèinou aké
komunikova. Je tie na zamyslenie, èi takáto osoba skôr vytriezvie pripútaná na stolièke,
alebo v cele na posteli.
Ja viem, e v súèasnej dobe
absentujú záchytky, ale tento
problém je nevyhnutné urýchlene riei. Alternatívou rieenia je,
pod¾a môjho názoru, osobu
predvies na lekárske vyetrenie, kde sa vyjadrí lekár k jej
zdravotnému stavu a monosti
umiestni osobu do cely. Pokia¾
jej momentálny zdravotný stav
neumoòuje osobu umiestni do
cely, zabezpeèíme jej stráenie
v nemocnici pod lekárskym dozorom.
Miroslav Kubala,
Nové Zámky
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Plk. Ján Nociar v rozhovore pre POLÍCIU:

Psychotesty len v urèených útvaroch
vého rozkazu v tom duchu, e
kadý prísluník PZ bude musie prejs psychovyetrením
raz za tri, resp. za pä rokov,
vznikol z toho trochu poplach
a urèité obavy

Snímka autor

V POLÍCII sme u viackrát informovali o plánovaných zmenách v systéme psychologickej
starostlivosti o prísluníkov PZ,
po udalostiach v Polomke sa v
tomto duchu verejne vyjadril aj

Ján Nociar
minister vnútra SR Robert Kaliòák. Na realizáciu zámerov sa
redakcia pýtala plk. JUDr. Jána
NOCIARA, generálneho riadite¾a Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR.
l Hovorilo sa o vydaní no-

Na základe pokynu ministra
vnútra naa sekcia v spolupráci
s PPZ a OZP v SR pripravila návrh rozkazu ministra vnútra o
skvalitnení personálneho zloenia urèených útvarov PZ. Konkrétne sa rozkaz pod¾a náho

Rozkazy prezidenta PZ
DECEMBER 2006
105. o zriadení pracovnej skupiny na dokumentovanie závanej
trestnej èinnosti proti majetku páchanej organizovanou skupinou
106. o zruení pecializovaného tímu
107. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
95/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
108. o kontrolnej èinností Prezídia Policajného zboru na rok 2007
109. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v
Bratislave
110. ktorým sa dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
82/2006 o zriadení pracovnej skupiny na zabezpeèenie dokumentovania závanej ekonomickej organizovanej trestnej èinnosti s medzinárodným prvkom
111. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
skúky a opravnej skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Koiciach
112. o zriadení pecializovaného tímu
113. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
5/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
NARIADENIA
13. ktorým sa upravuje pouívanie splnomocnenia pri plnení úloh
Policajného zboru zvlátnej povahy a poverenia na cezhranièné
sledovanie
14. o narábaní s tlaèivom Kontrola osoby
15. o postupe dopravných inpektorátov pri rozhodovaní o vodièskom oprávnení a evidovaní priestupkov proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky a o zmene nariadenia prezidenta Policajného zboru è. 9/2006 o postupe pri vydávaní vodièských preukazov,
medzinárodných vodièských preukazov, cestovných pasov a obèianskych preukazov

návrhu dotýka úradu inpekènej
sluby, vybratých pracovísk ÚOÚÈ, úradov pre boj s korupciou
a organizovanou kriminalitou,
útvaru osobitného urèenia, vetkých PPÚ a Národnej jednotky
pre boj s ilegálnou migráciou.
Tento rozkaz ukladá úlohy nadriadeným na vetkým stupòov
riadenia pri preloení alebo prevedení policajta na tieto útvary,
ako majú postupova, najmä
pretudova si osobný spis i záznam o odmenách a trestoch.
Ïalej nadriadenému ukladá povinnos vypracova charakteristiku policajta, vyjadri sa musí aj
inpekcia, a zároveò tento policajt musí by podrobený psychotestom a psychofyziologickému
vyetreniu na tzv. detektore li.
Po sústredení a vyhodnotení
vetkých týchto údajov nadriadený rozhodne, èi je policajt
vhodný na zaradenie do spomenutých urèených útvarov.
l Tento rozkaz sa teda dotýka iba prísluníkov, ktorí
prechádzajú na urèené útvary
z iných zloiek? Pôvodne sa
hovorilo o tom, e vetci prísluníci by takýmito vyetreniami v urèitých periódach
mali prechádza
Rozkaz sa dotýka novoprijímaných ¾udí a tých, ktorí do urèených zloiek prichádzajú z
iných zloiek. Predpokladáme
vak, e postupne sa tento okruh bude rozirova, ale z kapacitných dôvodov to nie je moné
urobi do mesiaca èi do dvoch
ani v prípade psychotestov, tobô u nie pri reálnom poète absolvovaných vyetrení na tzv.
detektore.
l Redakcia POLÍCIA u
dávnejie informovala o písomnom materiáli, ktorý ete
na základe pokynu ministra
Pada vypracovali rezortní
psychológovia. Obsahuje celý
rad návrh na skvalitnenie, rozírenie a najmä prehåbenie
psychologickej starostlivosti
o policajtov poèas celého výkonu sluby. Aký je jeho
osud?
Celá oblas psychologickej
starostlivosti o prísluníkov PZ je
ove¾a zloitejí problém, ako sa
zdá na prvý poh¾ad, musíme ete doriei celý rad personálnych
i materiálnych otázok, nevyluèujúc isté legislatívne úpravy. V tejto chvíli vám môem poveda len
to¾ko, e povaujeme psychologickú slubu za ve¾mi vánu a
dôleitú súèas komplexnej starostlivosti o prísluníkov PZ, nepochybne dôjde k jej vestrannému dobudovaniu, cie¾om je
podstatné skvalitnenie. Hovori
o presnom termíne je vak predèasné, predpokladám, e by sa
tak malo sta ete v tomto roku,
osobne pre to urobím vetko.
l A návrh rozkazu, o ktorom sme hovorili?
Myslím si, e kým vae noviny vyjdú, rozkaz bude u skutoènosou. Ale z dôvodov, ktoré
som spomenul, aj jeho realizácia bude postupná.
Pozn. autora: Rozhovor vznikol 9. januára 2007.
(on)

Èiny, nie slová!
N

a internete sa objavil návrh zásad kariérneho postupu policajtov, v novinách Polícia èlánok policajného prezidenta gen. Packu, v masmédiách sa objavujú èlánky o pochybeniach policajtov, èi dokonca èlánky o trestnej èinnosti policajtov /Polomka/, prípadne internetové èlánky expolicajta áteka reagujúce na situáciu v Policajnom zbore.
V zásade kadý rozhovor èi
vyjadrenie jednotlivcov v spomínaných èlánkoch prezentujú
svoj poh¾ad na vec, èi situáciu,
preto by som aj chcel prispie
svojím
poh¾adom na policajnú prácu a takto
pomôc pomenova a odstráni z nej niektoré
negatíva.
So zásadami kariérneho postupu policajtov, mono súhlasi,
avak, ak by sa v PZ dodriavali základné morálne a ¾udské zásady, nebolo by potrebné nariadenie, ako postupova pri kariérnom postupe policajtov Sami
predstavitelia ministerstva vnútra, èi Prezídia PZ, tieto zásady
neraz poruovali a naïalej poruujú. Ako príklad uvediem novoprijatých policajtov na odbory
skráteného vyetrovania. Kvôli
naplneniu stavov, novoprijímaní
policajti strámajstri, boli a sú
zaraïovaní do platových tried 5,
prièom ak o uvedenú prácu mal
záujem dlhie slúiaci policajt v
práporèíckej hodnosti, tento tam
pracova nemohol a nemôe,
pretoe nemá dôstojnícku kolu.
Tie nemono nespomenú policajtov  práporèíkov, vysokokolákov, konèiacich akadémiu
PZ, ktorí sú menovaní do hodnosti podporuèík pri nástupe na
úrady vyetrovania, oproti novo
prijímaným vysokokolákom 
vyetrovate¾om z civilu, ktorí sú
menovaní do hodnosti poruèík.
Èi ïalie nespravodlivé èlenenie na krim. polícii na starích referentov a referentov  dôstojníkov, èi absolventov dôstojníckeho vzdelania, ktorí sú nútení robi rovnakú prácu so starími referentmi za nií plat.
Pod¾a novoprijatých zásad
kariérneho postupu policajta bude ete obtianejie vybra, èi
získa nových policajtov, najmä
policajtov s vysokokolským
vzdelaním, s nástupným platom
na základných útvaroch okolo
10 000, Sk v èistom.
Z presvedèenia?
Z toho èo som u polície zail,
môem poveda, e v súèasnej
dobe, vzh¾adom k ekonomickej
situácii v spoloènosti, ku polícii
nenastupuje prevaná väèina
policajtov z presvedèenia, e
chcú by policajtmi, ale preto, e
nemajú na výber, nenájdu si inú
prácu a pod. A kvôli èomu je v
polícii
neobsadených
800
miest? Urèite to súvisí aj s platovým ohodnotením policajtov vo
veobecnosti, nehovoriac o platovom ohodnotení novo nastupujúcich policajtov na základné
útvary. Nechcem sa rozpisova
o platoch policajtov, lebo je veobecne známe, e platy sú nízke, iba na dokreslenie uvediem,

e mám odslúených necelých
24 rokov, v súèasnej dobe som v
platovej triede 7 a môj plat zïaleka nedosahuje priemerný plat
v polícií prezentovaný exministrom Palkom. Kto neúmerne
zvyuje prezentovaný priemer
platu v polícií? Dobre platené
miesta na MV, Prezídiu PZ,
krajských riadite¾stvách a nepreh¾adnom mnostve u zriadených a novo zriaïovaných vysoko pecializovaných úradoch
boja proti rôznym druhom kriminality, korupcie, extrémizmu a
ïalím  izmom, bez oh¾adu
èi sú potrebné a majú èo robi,
alebo nie.
Tie by v
rámci etrenia,
èi spravodlivejieho prerozdelenia finanèných
prostriedkov MV bolo potrebné
prija zásady, urèité stropy na
odmeòovanie, /napr. do výky
jedného platu/ aby neboli také
priepastné rozdiely v odmeòovaní policajtov  spomeniem príklad odmeòovania funkcionárov
pri odchode ministra Palka, kde
rozdal funkcionárom a hovorcovi
odmeny od 80 000. Sk do 130
000. Sk, prièom priemer odmien na policajta na okresoch
bol okolo 800. Sk, èi nièím neodôvodnené a neúmerne zvýenie tzv. rizikového príplatku
funkcionárom Prezídia PZ zaèiatkom roka 2006.
Na margo avizovaných zmien
v súvislosti s vyetrovaním ako
aj nelichotivými názormi prezentovanými pánom gen Packom v
novinách POLÍCIA oh¾adne úradov vyetrovania a vyetrovate¾ov by som chcel podotknú, e
aj ja som mal v minulosti podobné názory ako gen. Packa, tieto
vak vychádzali z nedostatku
irích skúsenosti, èi neznalosti
náplne práce a poslania jednotlivých policajných sluieb.
Ak by mal aj gen. Packa tieto
skúsenosti, èi znalosti o práci
jednotlivých sluieb, vedel by,
e je síce zloité získa informácie o páchate¾ovi a skutku, avak omnoho zloitejie a aie
je, tieto informácie sprocesni
tak, aby páchate¾ bol nielen obvinený, neskôr obalovaný, ale
aj právoplatne odsúdený.
Poteili ma íriace sa správy
o udelení koncoroèných odmien
výkonným policajtom vo výke
5000. Sk, avak ma zarmútila
správa, e vyetrovate¾om táto
odmena nebude udelená. Z toho vyplývajúce dehonestovanie
a demotivovanie vyetrovate¾ov,
urèite neprospieva spolupráci a
dobrým kolegiálnym vzahom
medzi výkonnými policajtmi z radov OO PZ, kriminálnej polície a
vyetrovate¾mi  tie výkonnými
policajtmi.
Vzh¾adom k tomu, e som
preiel cez radového policajta
na OO PZ, prácou na kriminálnej polícií a v súèasnej dobe
pracujem ako vyetrovate¾,
môem poveda, e práca vyetrovate¾a je urèite najnároènejia spomedzi vetkých policajných sluieb, ktorými
som preiel.
kpt. Mgr. Andrej Sedlák,
ÚJKP Spiská Nová Ves
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Ku kariérnemu postupu
T

rochu oneskorene sa mi
dostalo rúk novembrové èíslo Polície, v ktorom je
uvedený èlánok Zásady kariérneho postupu na verejnú
diskusiu. Poteilo ma, e sa
takýto materiál prostredníctvom mesaèníka POLÍCIA dostal na vedomie irokej verejnosti a spolu s bývalými policajtmi sme o òom ivo diskutovali.
Podstatné pripomienky sme k
návrhu zásad
nemali. Najviac sa diskutovalo o 5. bode zverejneného návrhu, kde
sme sa zhodli v tom, e pecializované policajné vzdelanie by
mohol policajt získa jednoduchie a najmä s dôrazom na samostatnú prípravu, pri ktorej by bol
nútený uplatni svoju tvorivos a
odborné vedomosti a schopnosti. Koncipova ho treba tak, aby
policajt v stálej tátnej slube
absolvoval 2  4 týdòový kurz v
rezortnom vzdelávacom zariadení, poèas ktorého by dostal
zameranie k vykonaniu dôstojníckej skúky Po samostatnej
príprave v trvaní 12  16 týdòov
by popri výkone sluby absolvoval 2  4 týdòové sústredenie,
ktoré by bolo ukonèené závereènou skúkou pred komisiou. V
prípade, e by nebol na skúke
úspený, mal by dosta monos
skúku opakova po samostatnej príprave v trvaní minimálne
12 týdòov.

Taktie ma zaujal èlánok pod
názvom Nie rampa, ale katedra. Plne súhlasím s návrhom
prezidenta PZ generála Jána
Packu, aby sa vo vetkých vzdelávacích zariadenia rezortu MV
ïaleko viac vyuívali externí uèitelia z radov odbornej verejnosti
a samozrejme aj bývalí policajti.
Som presvedèený, e majú èo
odovzda bývalým kolegom.
Veï sú medzi nimi takí, ktorí sú
dnes advokáti, asistenti, odborní
asistenti a docenti na vysokých

kolách, vedúci pracovníci v
tátnej správe i samospráve,
podnikoví právnici, majitelia
SBS èi skúsení manaéri.
V roku 1995 som absolvoval
na Akadémii FBI v Quanticu
kurz vyetrovania krízových situácií a závaných trestných èinov. V tom èase sa tam nachádzalo celkom 1 600 poslucháèov
v rôznych formách túdia a celkom z 12 krajín sveta. Udivilo
ma, e na akadémii pôsobilo len
23 (slovom dvadsatri) stálych
vyuèujúcich. Hlavnú èas výuky
zabezpeèovali externí vyuèujúci,
prevane z radov bývalých policajtov, èi bývalých agentov FBI,
CIA, DEA a iných bezpeènostných agentúr USA, ale aj z Kanady a Ve¾kej Británie.
Spolu s bývalými kolegami
Ernestom Rakonczayom a Pavlom Kyptom pracujeme na projekte, v rámci ktorého by sme

chceli v spolupráci s Krajským
kolským úradom v Banskej
Bystrici experimentálne zavies
na niektorom gymnáziu výuèbu
nepovinného predmetu Základy
práva a bezpeènostné sluby.
Cie¾om tohto projektu je, aby u
stredokoláci nadobudli základné vedomosti z právnych a bezpeènostných disciplín, èo by im
pomohlo pri ïalom túdiu na
právnických fakultách a Akadémii PZ, resp. tieto vedomosti by
mohli vyui po nástupe do sluobného
pomeru k
PZ, vojenskej polícii, elezniènej polícii, väzenskej
a justiènej stráe, colným úradom, èi v zamestnaní u mestskej
polície alebo SBS.
Ján Pále, Banská Bystrica
(Som bývalý prísluník PZ.
Slúil som na Horehroní, Orave
a v Banskej Bystrici. Mám odslúených 25 rokov, poèas ktorých
som preiel od hliadkového prísluníka, cez zástupcu a náèelníka obvodného oddelenia, zástupcu a riadite¾a okresného riadite¾stva a po riadite¾a KR PZ v
Banskej Bystrici. Som predsedom obèianskeho zdruenia
Klub priate¾ov polície Banská
Bystrica, ktorý v súèasnosti
zdruuje viac ako 200 bývalých
policajtov, vojakov vojsk MV a
obèianskych zamestnancov MV.
Pracujem ako právnik na Útvare
hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica.)

Osvedèená forma výchovy
Súèasou koncepcie rozvoja
dopravných ihrísk vrátane monosti ich aktivácie s oh¾adom na
Národný plán na zvýenie bezpeènosti cestnej premávky bol
vypracovaný tematický plán dopravnej výchovy iakov základných kôl na detských dopravných ihriskách tátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.
Stredná odborná kola Policajného zboru Koice realizovala v tvrtom tvrroku 2006 praktický výcvik dopravnej výchovy.
pre 1 002 detí z 12 základných
kôl mestskej èasti Koice  Juh
na detskom dopravnom ihrisku v

dopravného policajta, je primeranou formou upevòova získané informácie z problematiky súvisiacej s premávkou na pozemných komunikáciách a bezpeènosou cestnej premávky a taktie prehlbovanie zruènosti pri
jazde na bicykli.
Dopravná výchova sa tak stáva zaujímavou tým, e je realizovaná priamo na detskom dopravnom ihrisku, ktoré kopíruje
najbenejie dopravné situácie
a iaci sa stávajú ich priamymi
úèastníkmi. Súèasne dáva monos policajtom  tudentom
koly zdokona¾ova sa v komuni-

portovo  zábavnom areáli na
Alejovej 2 v Koiciach.
Pod¾a harmonogramu vybraní tudenti zo skupiny prevencie
pre oblas dopravnej výchovy a
urèení pedagógovia koly zabezpeèujú nácvik jazdy zruènosti pre jednotlivé triedy iakom prvého a piateho roèníka základnej koly.
Súèasou aktivít tudenta 

kácii s demi a zároveò sa tu vytvára pozitívny vzah medzi iakmi a policajtmi.
Daný projekt dopravnej výchovy v programe situaènej prevencie predstavuje spoluprácu
koly, Mestskej èasti Koice Juh
a základných kôl na území
mesta Koice.
pplk. Ing. Kitová Eva,
SO PZ Koice
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Zámery trukturálnych a obsahových
zmien vo vzdelávaní prísluníkov PZ
(návrh)

Z h¾adiska poiadaviek Policajného zboru na vzdelávanie jednotlivých skupín prísluníkov PZ (ïalej len policajt) sa navrhuje vykona nasledovné trukturálne a obsahové zmeny:
1. Základné policajné vzdelanie
(§ 13 písm. a/ zákona è.
73/1998 Z.z. v znení neskorích
predpisov)
Základné policajné vzdelanie získa kadý novoprijatý policajt poèas prípravnej tátnej
sluby úspeným absolvovaním
základnej policajnej prípravy,
do ktorej nastúpi v urèených nástupných termínoch bezprostredne po prijatí do sluobného
pomeru bez oh¾adu na stupeò
predchádzajúceho
vzdelania
(okrem policajtov prijatých na
funkcie úzko pecializovaných
odborníkov).
Prijatie do sluobného pomeru bude viazané na nástupné
termíny do základnej policajnej
prípravy. Predpokladajú sa spravidla dva nástupné termíny v kalendárnom roku.
Základná policajná príprava sa predpokladá organizova
dennou formou v rozsahu cca
720 hodín, t.j. pä mesiacov. Príprava bude rozloená do 20 týdòov, z toho výuèba bude trva
18 týdòov, jeden týdeò bude
vyèlenený na rezervu riadite¾a
koly (napr. tátne sviatky, dni
pracovného vo¾na) a jeden týdeò na prípravu a vykonanie závereènej skúky.
Základná policajná príprava
sa bude koncipova ako univerzálna príprava s dôrazom na
èinnos sluby poriadkovej polície a sluby dopravnej polície.
Výuèba sa bude uskutoèòova pod¾a nového profilu absolventa, nového uèebného plánu a
nových uèebných osnov. Profil
absolventa novokoncipovanej
základnej policajnej prípravy
musí vychádza z rozsahu èinností funkcií s plánovanou práporèíckou hodnosou na základných útvaroch PZ, do ktorých
budú absolventi ustanovovaní
po získaní základného policajného vzdelania.
Obsah prípravy (uèebný
plán, uèebné osnovy jednotlivých vyuèovacích predmetov)
musí by daný rozsahom a nároènosou èinností, ktoré budú
absolventi na základných útvaroch PZ vykonáva. Do úvodu
základnej prípravy bude nevyhnutné v rámci sluobnej prípravy zaradi vstupný blok uèiva
(modul) v rozsahu tyroch týdòov zameraný na získanie vedomostí, zruèností a návykov z
oblasti sluobnej disciplíny, poradovej prípravy a zásad ovládania sluobnej zbrane, ktoré
uchádzaèi v minulosti získavali v
rámci základnej vojenskej sluby.
Základná policajná príprava
sa bude ukonèova závereènou
(práporèíckou) skúkou a po jej
úspenom vykonaní dostane po-

licajt certifikát (osvedèenie) o
získaní základného policajného
vzdelania.
Absolventi základnej policajnej prípravy budú ustanovovaní
ako policajti  èakatelia do funkcií v základných útvaroch PZ vykonávajúcich slubu poriadkovej
polície a dopravnej polície, resp.
slubu hraniènej polície a slubu
cudzineckej polície, a na útvaroch urèených interným predpisom. Na základných útvaroch
PZ budú policajti  èakatelia poèas prípravnej tátnej sluby pokraèova v príprave na výkon
tátnej sluby.
Kadý policajt po absolvovaní
základnej policajnej prípravy má
monos pokraèova v rozlièných
druhoch a formách ïalieho
vzdelávania.
2. pecializované policajné
vzdelanie
(§ 13 písm. b/ zákona è.
73/1998 Z.z. v znení neskorích
predpisov)
pecializované
policajné
vzdelanie, ako kvalifikaènú poiadavku pre ustanovenie do
funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosou, musí policajt získa ete pred ustanovením do
funkcie úspeným absolvovaním
pecializovanej policajnej prípravy.
pecializovaná
policajná
príprava, ktorá pripravuje na
funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosou, sa bude organizova v príslunej policajnej kole. Môu by do nej zaradení iba
policajti v stálej tátnej slube,
ktorí u majú základné policajné
vzdelanie.
pecializovaná policajná príprava sa predpokladá organizova dennou formou v rozsahu
cca 440 hodín, t.j. tri mesiace.
Príprava bude rozloená do 12
týdòov, z toho výuèba bude trva 11 týdòov a na prípravu a
vykonanie závereènej skúky
bude urèený jeden týdeò. Predpokladajú sa tri nástupné termíny v kalendárnom roku.
Príprava bude èlenená na
odborné zamerania koncipované pod¾a druhu policajnej sluby (poriadková polícia, dopravná polícia, hranièná a cudzinecká polícia, justièná polícia, kriminálna polícia, sluby osobitného
urèenia, ochrana objektov,
ochrana urèených osôb). Vo vybraných zameraniach pod¾a potrieb PZ bude moné prípravu
uie pecializova (napr. v zameraní poriadková polícia pecializácia policajný pecialista
pre prácu s komunitami, v zameraní kriminálna polícia pecializácia veobecná kriminalita
a pecializácia ekonomická kriminalita, v zameraní sluby osobitného urèenia pecializácia
sledovacia èinnos a pecializácia operatívnotechnická èinnos).
pecializovaná policajná príprava sa bude ukonèova závereènou (dôstojníckou) skúkou a
po jej úspenom vykonaní dostane policajt certifikát (osvedèenie) o získaní pecializované-

ho policajného vzdelania a spôsobilosti vykonáva èinnosti v
príslunom druhu policajnej
sluby (pod¾a odborného zamerania prípravy).
pecializovanú policajnú prípravu absolvujú aj uchádzaèi
prijatí do sluobného pomeru
ako úzko pecializovaní odborníci (ïalej len pecialisti)
na funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosou. Okruh policajtov  pecialistov urèí interný
predpis.
3. Ïalie vzdelávanie policajtov
Systém ïalieho vzdelávania
má za cie¾ zabezpeèi permanentné odborné vzdelávanie a
prípravu policajtov poèas celého
obdobia tátnej sluby. Mono
ho realizova a organizova pod¾a cie¾a a urèenia vyplývajúceho
z funkèného zaradenia policajta
najmä prostredníctvom rozmanitých druhov a foriem ïalieho
vzdelávania :
a) doplòujúce kurzy zamerané na získanie nových vedomostí a zruèností potrebných pre výkon funkcie, ktoré neboli obsahom základnej alebo pecializaènej policajnej prípravy,
b) rozirujúce kurzy zamerané na získanie nových vedomostí a zruèností pri prechode do
iného druhu policajnej sluby,
c) kurzy zamerané na získavanie peciálnej (osobitnej) odbornej spôsobilosti, ktorých
úspené absolvovanie je podmienkou pre vykonávanie príslunej funkcie stanovenou osobitným predpisom, resp. v tabu¾kách zloenia a poètov,
d) kurzy (zdokona¾ovacie,
inovaèné), kolenia, semináre,
výcvik, stáe, príprava policajta
èakate¾a a iné druhy a formy ïalieho vzdelávania zamerané na
prehlbovanie kvalifikácie policajta, ktorých cie¾om je priebené
udriavanie, obnovovanie, zdokona¾ovanie a dopåòanie si u
získaných vedomostí, zruèností
a návykov potrebných pre výkon
tátnej sluby v príslunom funkènom zaradení,
e) kurzy a iné druhy a formy
ïalieho vzdelávania, ktorých
cie¾om je osobnostný rozvoj policajta a podpora kvalitnejieho
výkonu tátnej sluby.
Doplòujúce kurzy zamerané
na získanie nových vedomostí a
zruèností potrebných pre výkon
funkcie, ktoré neboli obsahom
základnej alebo pecializaènej
policajnej prípravy. Jedným z
nich môe by základný doplòujúci kurz urèený pre policajtov, ktorí u majú základné policajné vzdelanie. Základný doplòujúci kurz umoní policajtom
doplni si svoju kvalifikáciu o nové vedomosti a zruènosti, ktoré
neboli obsahom základnej policajnej prípravy (napr. trestné
právo  niektoré úkony z Trestného poriadku, správne právo 
rozhodovanie ako prvostupòový
orgán v zmysle zákona è.
171/1993 Z.z. a zákona è.
48/2002 Z.z). a ktoré sú potrebné pre výkon vybraných funkcií s

plánovanou práporèíckou hodnosou (napr. starí inpektor v
útvaroch sluby poriadkovej polície a dopravnej polície, starí
referent v útvaroch sluby hraniènej a cudzineckej polície, referent sluby kriminálnej polície).
Rozsah doplòujúceho základného kurzu bude závislý od funkèného zaradenia policajta a druhu policajnej sluby a môe by
stanovený v rozmedzí 80 a 160
hodín, t.j. dva a tyri týdne. Po
úspenom ukonèení základného
doplòujúceho kurzu dostane policajt certifikát (osvedèenie) o
spôsobilosti vykonáva èinnosti v
príslunom druhu policajnej
sluby.
Rozirujúce kurzy budú urèené pre policajtov prechádzajúcich do iného druhu policajnej
sluby a ich absolvovanie najneskôr do jedného roka po zmene
sluby bude podmienkou pre
prevedenie (resp. preloenie)
policajta. Organizova sa budú
pod¾a druhu policajnej sluby
ako základné rozirujúce kurzy pre policajtov pôsobiacich vo
funkciách s plánovanou práporèíckou hodnosou a ako pecializované rozirujúce kurzy pre
policajtov pôsobiacich vo funkciách s plánovanou dôstojníckou
hodnosou. Rozsah základného
rozirujúceho kurzu závislý od
druhu policajnej sluby bude v
rozmedzí 80 a 200 hodín, t.j.
dva a pä týdòov. Po úspenom ukonèení základného rozirujúceho kurzu dostane policajt
certifikát (osvedèenie) o spôsobilosti vykonáva èinnosti vo
funkcii s plánovanou práporèíckou hodnosou v príslunom druhu policajnej sluby. Rozsah
pecializovaného rozirujúceho
kurzu závislý od druhu policajnej
sluby bude v rozmedzí 80 a
160 hodín, t.j. dva a tyri týdne. Po úspenom ukonèení pecializovaného rozirujúceho kurzu dostane policajt certifikát
(osvedèenie) o spôsobilosti vykonáva èinnosti vo funkcii s plánovanou práporèíckou hodnosou v príslunom druhu policajnej sluby.
Kurzy na získavanie peciálnej (osobitnej) odbornej
spôsobilosti potrebnej na vykonávanie tátnej sluby stanovenej osobitným predpisom, ktoré
sú ukonèené získaním osvedèenia o peciálnej (osobitnej) odbornej spôsobilosti (napr. pre vykonávanie funkcie pyrotechnika,
kriminalistického technika, psovoda, potápaèa, ostre¾ovaèa, intruktora výcviku, skúobného
komisára vykonávajúceho skúky iadate¾ov o vodièské oprávnenie, uèite¾a policajnej koly).
Získanie peciálnej (osobitnej)
odbornej spôsobilosti vyadova
pred ustanovením do funkcie
alebo do urèitého èasu po ustanovení do funkcie stanoveného
osobitným predpisom. Dåku,
rozsah a obsah kurzov, formu
ich ukonèenia a certifikát o získaní peciálnej (osobitnej) odbornej spôsobilosti stanoví osobitný predpis.

Kurzy (zdokona¾ovacie, inovaèné), kolenia, semináre, výcvik, stáe, príprava policajta èakate¾a a iné druhy a formy ïalieho vzdelávania zamerané na
prehlbovanie kvalifikácie policajta sa organizujú priebene
poèas celého výkonu tátnej
sluby policajta. Dåka, rozsah,
obsah a spôsob ukonèovania
prísluného druhu a formy ïalieho vzdelávania a vydávanie
certifikátov (osvedèení, potvrdení o úèasti) budú odvodené od
cie¾a prísluného druhu a formy
ïalieho vzdelávania. Úèas na
prehlbovaní kvalifikácie je na základe rozhodnutia nadriadeného
pre policajta povinná.
Kurzy zamerané na osobnostný rozvoj policajta (napr.
komunikaèné zruènosti, organizaèné zruènosti, manaérske
zruènosti) a podporu kvalitnejieho výkonu sluby (napr. jazykové kurzy, kurzy poèítaèovej
gramotnosti, kurzy informaèných
technológií) sú prehlbovaním
kvalifikácie a pre policajta sú
spravidla dobrovo¾né. Povinné
budú len na základe rozhodnutia
nadriadeného alebo ak to stanovujú tabu¾ky zloenia a poètov
(napr. ovládanie cudzieho jazyka). Dåka, rozsah, obsah a spôsob ukonèovania prísluného
druhu a formy ïalieho vzdelávania a vydávanie certifikátov
(osvedèení, potvrdení o úèasti)
budú odvodené od cie¾a prísluného druhu a formy ïalieho
vzdelávania.
Ïalie vzdelávanie policajtov
sa intitucionálne bude zabezpeèova spravidla :
l pre policajtov zaradených
na funkciách s kvalifikaèným
predpokladom stredokolského
vzdelania v terajích stredných
odborných kolách PZ Bratislava, Pezinok a Koice na základe
poiadaviek odborných útvarov
Prezídia PZ,
l pre policajtov zaradených
na funkciách s kvalifikaèným
predpokladom vysokokolského
vzdelania v Akadémií PZ na základe poiadaviek odborných útvarov Prezídia PZ
l pecifické druhy a formy
ïalieho vzdelávania priamo
prostredníctvom vybraných odborných útvarov Prezídia PZ
(napr. odbor kynológie a hipológie, úrad justiènej a kriminálnej
polície, odbor výcviku, kriminalistickoexpertízny ústav),
l vybrané druhy a formy ïalieho vzdelávania zamerané na
prehlbovanie kvalifikácie (kolenie, výcvik, sluobná príprava,
príprava policajta èakate¾a) v základných útvaroch PZ,
l osobitné druhy a formy ïalieho vzdelávania v mimorezortných vzdelávacích ustanovizniach (napr. kurzy potápaèov,
kurzy pyrotechnikov, ïalie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), prípadne zahranièných vzdelávacích ustanovizniach (napr. SEPA, ILEA).
Sekcia personálnych
a sociálnych èinností MV SR
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Rozde¾ovníky poukazov na domácu rodinnú rekreáciu
Január  jún
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Jarná III

8

K

JANUÁR 2007

Kurz kriminalistických technikov

valitná práca kriminalistického technika na mieste
kriminalisticky relevantnej udalosti je jedným
z dôleitých
predpokladov
úspenosti
v
procese
objasòovania
trestnej
èinnosti. Je
zrejmé,
e
prostredníctvom vyuívania moderných technických prostriedkov, postupov a odborných znalostí kriminalistických technikov
pri vyh¾adávaní, dokumentovaní
a zaisovaní stôp na mieste èinu
je moné pozna mnohé okolnosti a na základe nich tak zisti
objektívnu pravdu o udalosti.

Dòa 6. novembra 2006 bol prvýkrát v histórii na SO PZ v Koiciach zahájený základný pecializaèný kurz kriminalistických
technikov. V zmysle personálneho rozkazu generálneho riadite¾a sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR è.
301/2006 do kurzu nastúpilo 14
policajtov zaradených na funkciu
starieho referenta technika oddelenia výjazdov a kriminalistickej techniky ÚJKP. Kurz trvá 10
týdòov. Je organizovaný dennou formou v dvojtýdòových
sústredeniach. Priama výuèba
pozostáva z 358 vyuèovacích
jednotiek rozvrhnutých do 38 vyuèovacích hodín týdenne. Kurz
konèí závereènou skúkou.
Nosnými predmetmi sú kriminalistika, informatika a výpoètová technika. Základom je výuèba

realizovaná prevane formou
praktických cvièení, ktorá je doplnená výkladmi o nových metódach, prostriedkoch a poznatkoch kriminalistickotechnickej
èinnosti, komentármi a demontráciami.
Po skonèení kurzu budú
úspeným absolventom vydané
osvedèenia o absolvovaní pecializaèného kurzu kriminalistických technikov.
Okrem vzdelávania poèas
riadnej výuèby sú vytvorené
podmienky k maximálne efektívnej samostatnej príprave absolventov kurzu prostredníctvom
najnovej odbornej literatúry dostupnej v kolskej kninici, ktorá
bola zakúpená pre tento úèel a
na internete. Multimediálne prezentácie a pouívané právne
normy sú naintalované v note-

bookoch pre kadého policajta
kurzu.
Úroveò vzdelania a praktických zruèností, ako aj veobecné kritériá pri ustanovovaní na
funkciu kriminalistický technik,
materiálnotechnické vybavenie, personálna stabilizácia, ako
aj rieenie problematiky kriminalistickotechnických èinností v
Policajnom zbore si v súèasnosti vyaduje potrebu systémového rieenia. Stav v tejto oblasti nie je na poadovanej úrovni a vedeckotechnický pokrok
priniesol v poslednom období aj
zdokonalenie kriminalistických
metód, èo má vplyv aj na prácu
kriminalistických technikov na
mieste èinu.
Tieto skutoènosti boli kontatované na rôznych fórach,
avak vetci zainteresovaní

vieme, e takéto systematické
vzdelávanie kriminalistických
technikov absentovalo v Policajnom zbore dlhé roky.
Záverom vyjadrujem presvedèenie, e nové trukturálne
a obsahové zmeny pripravované
v systéme vzdelávania prísluníkov Policajného zboru v roku
2006 nezastavia tento u zaèatý
plánovaný systém kurzov zameraných na získanie peciálnej
odbornej spôsobilosti, ktorého
úspené absolvovanie je podmienkou pre vykonávanie príslunej funkcie stanovenej osobitným predpisom, ktorého natartovanie stálo nemálo úsilia.
Prajem tomuto projektu úspech,
aby bol prínosom pre policajnú
prax.
mjr. JUDr. Milo Dankoviè,
SO PZ Koice

Robert Kaliòák: Ministerstvo je servisná organizácia 
l Mylienky, obsiahnuté v
programových zámeroch na
nový systém vzdelávania, kariérneho postupu i odmeòovania vzbudili záujem, majú takpovediac morálnu podporu v
rezorte. Otázka znie: kedy a
ako? Ve¾a dobrých mylienok
z minulosti sa napokon v rukách úradníkov premenilo na
prach
Tieto zmeny si vyadujú
spontánnu zhodu  keï u nie
so vetkými, tak aspoò s absolútnou väèinou tých, ktorých sa
budú bytostne dotýka. Som pripravený organizova stretnutia
na akejko¾vek úrovni, budeme
debatova, argumentova, presviedèa. Potrebujeme dosiahnu, aby sa ¾udia s týmito návrhmi stotonili, aby boli ochotní

spolupodie¾a sa. Len vtedy môu by realizácia úspená. Nechcem preto hovori, èi to bude o
mesiac alebo o dva, hovorme o
horizonte pol roka.
l Jeden z hlavných problémov je neuverite¾ná zaaenos policajtov vyetrovaním
priestupkov a trestných èinov.
Kadý policajt na skrátenom
vyetrovaní i kadý vyetrovate¾ to potvrdí. Situácia je neúnosná. Ako to chcete riei?
To zrejme nie je len o poètoch
¾udí, ale aj o legislatíve a celom systéme trestného konania u nás
Uvedomme si, e situácia v
kadom okrese, v kadom regióne je ve¾mi rozdielna. Hovorím o
plávajúcich
organizaèných
truktúrach, systém v kadom
regióne musí by nastavený tak,

aby bol funkèný. Nemôe by
predsa totoný model v Bratislave i trebárs vo Ve¾kom Krtíi. A o
tom, kde najviac tlaèí topánka,
musia rozhodova sami okresní
riaditelia, nie nejaký úradník na
ministerstve. Druhou otázkou je,
e ani vyetrovate¾ov nezvesíme
zo stromu, musíme si ich vychova, pripravi, a to nie je otázka
mesiacov. Ide o obrovský balík
problémov, ktoré sú vzájomne
poprepájané. Hlavným cie¾om
musí by zníi poèet prípadov,
ktoré musia spracúva. Èie môeme hovori o úsilí zníi kriminalitu a, samozrejme, vyuíva
vetky formy, ktoré zrýchlia ko-

nanie, odbremenia vyetrovate¾ov a v koneènom dôsledku aj
súdy. Je známe, e k súèasnej
podobe nových trestných kódexov je mnostvo pripomienok,
ve¾a nedostatkov sa dá ich novelizáciou odstráni.
l Predchádzajúce tyri roky ste boli historicky prvým
opozièným predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos, pri svojej práci ste
teda mali relatívne dobrú monos oboznámi sa s problémami takpovediac vo vnútri
vnútra. Predsa vak  vnímate
tieto problémy teraz inak z ministerskej stolièky?

Z poh¾adu podmienok, v ktorých policajti pracujú, predèila
realita moje najèiernejie oèakávania. Ak napriek tomu dokáu
prísluníci PZ plni hlavné úlohy
a mnohokrát objasni aj mimoriadne závané, komplikované
prípady  tak klobúk dolu! Povedal by som, e v Policajnom zbore je ve¾mi kvalitný ¾udský substrát, naou povinnosou je utvori mu také podmienky, aby mohol svoj potenciál vyui naplno.
(Výòatky z rozhovoru s ministrom vnútra Robertom Kaliòákom v januárovom vydaní mesaèníka EUROREPORTplus.)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2007
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je moné vyhovie individuálnym objednávkam. iadame vás, aby ste objednávky na mesaèník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vaich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Roèné predplatné 48 Sk

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:
Dòa:
P. Gossányi

.
..

....

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

TO JE FÓR!
Nová dopravná znaèka pre blondínky: Koniec kruhového
objazdu!
l l l
Traja policajti sa rozprávajú, èo urobia s vianoènými odmenami. Prvý vraví: Pracujem pre políciu v Nemecku, z vianoèných
odmien si kúpim auto a za zvyok pôjdem na dovolenku.
Druhý: Pracujem pre políciu vo vajèiarsku, za vianoèné odmeny si nechám vybudova bazén a za zvyok pôjdem na cestu
okolo sveta.
Tretí: Pracujem pre políciu na Slovensku a za vianoèné odmeny si kúpim pulóver.
Ostatní sa prekvapene pýtajú: A èo zvyok?
Zvyok mi doloia rodièia 

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

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk. Mgr. Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 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 v 2. týdni a redakciou expedované predplatite¾om v 3. týdni l Uzávierka nasledujúceho èísla: 7. 2. 2007 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

