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Zo zasadania Predsedníctva OZP v SR

Bratislava (on)  Organizaèné zmeny v PZ zaènú plati v
iestich krajoch Slovenska od 1. 7. 2007, kraje Koice a
Preov, kde sa uplatòuje tzv. pilotný projekt, zaènú u od
1. 6. 2007.

Aj takáto informácia odznela
na májovom zasadaní Predsedníctva OZP v SR, ktoré sa
konalo 4. mája v Bratislave.

Predseda OZP v SR Miroslav
Litva èlenov predsedníctva bliie informoval o prebiehajúcich
prácach na k¾úèových rezort-

Po prvýkrát v histórii 3. mája
2007 prevzali z rúk prezidenta SR
Ivana Gaparovièa ocenenie Zlatý
záchranársky krí za svoje výnimoèné èiny a prínos jednotlivci i zástupcovia záchranárskych kolektívov. V

Poøíèí za záchranu ivotov cestujúcich pri nehode autobusu. Ocenenie
za profesionalitu jednotlivca si odniesol do Tvrdoína prísluník PZ,
nstr. Michal Lipnièan (na snímke v
prvom rade druhý z¾ava) a krí za

najkurióznejí zásah putoval do rúk
pezinských hasièov. Za celoivotné
zásluhy o rozvoj záchranárstva kríe prevzali RNDr. Leonard Vlèek a
MUDr. Ján Kovalèík. Viac na strane
(on)
6.

kategórii profesionálnych kolektívov
cenu prevzali zástupcovia Hasièského a záchranného zboru z Bratislavy za zásah vo firme Detox. V
kategórii laikov zlatý krí prijal Petr
Pelikán, riadite¾ koly zo Spáleného

ných dokumentoch k novému
systému kariérneho postupu a
odmeòovania. Uviedol, e systém predpokladá aj zavedenie
príplatku na bývanie v podobe,
ako ho majú vojaci, pravdepodobne vak s roèným odkladom. Nové tarifné triedy by mali by vypracované do konca
mája.
Nemalú èas rokovania predsedníctvo venovala otázkam
práce revíznej komisie pod vedením P. Mikolaja, ktorý nesplnil viacero úloh z uznesení POZP v SR. Predseda komisie poukázal na potrebu vyjasni kompetencie ústrednej revíznej komisie vo vzahu k základným
organizáciám a naniesol potrebu vypracova tatút jej èinnosti.
Podpredseda OZP v SR tefan Dvorský informoval o rokovaniach s odborármi Horskej
záchrannej sluby, ktorí prejavili záujem sta sa èlenmi OZP v
SR ako samostatná organizácia s právnou subjektivitou.
Predsedníctvo zaujalo súhlasné stanovisko, ich prijatie si
vak vyiada meniu korekciu
Stanov.
Predsedníctvo vzalo na vedomie aj informácie predsedov
krajských rád o spolupráci so
sluobným vedením v oblasti
pripravovaných organizaèných
zmien a kolektívnych zmlúv.

S predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom aj o rodinkárstve a klientelizme

Mali by dosta prednos lepí pred horími 

Hektické obdobie oèakávaných zmien podnietilo redakciu POLÍCIA na rozhovor s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom. Ako inak, stretnutie sa zaèalo debatou o
základnom poslaní policajných odborárov v tomto èase
l Pán predseda, kde je hranica pre odborárov, ktorí sa
vraj usilujú takpovediac kafra
do velite¾ských právomocí
sluobných funkcionárov 
napr. pri obsadzovaní jednotlivých riadiacich pozícií?
To je nesprávne formulovaná
otázka, odbory nekafrú do obsadzovania riadiacich postov. Je to
právomoc riadite¾a. Odbory sa
len podie¾ajú na kontrole spravodlivosti v rozhodovaní, pod
èím rozumiem aj to, e dohliadame, ako funguje kariérny postup.
Ak si niektorý pán policajný riadite¾ zaloí súkromnú firmu, budem mu tlieska k výberu podriadených, pretoe ak si vyberie
zle, skrachuje. Ak si vyberie zle
v podmienkach tejto firmy, pod
èím myslím tátny policajný
zbor, tak trpí celá intitúcia, doplatíme na to vetci. Myslím si,
e ete ani jeden riadite¾ nespri-

vatizoval nejakú èas Policajného zboru  aj keï urèité pokusy
tu u boli. Odbory naozaj nie sú
zloka, ktorá riadi políciu, ale
svoju úlohu vystupova na podporu oprávnených záujmov zamestnancov si
bude plni aj
naïalej.
l Zdá sa,
e niektorí riadiaci pracovníci vnímajú
toto poslanie
odborov inak. Ich filozofia je
jednoduchá: právo rozhodova musí ma ten, kto nesie
zodpovednos.
Samozrejme. Ale povedzme
si, v èom spoèíva tá zodpovednos. Ktorý nadriadený bol u
rieený za to, e si vybral podriadeného pod¾a svojho gusta v
rozpore so zásadami, s akými by
sa mali podriadení vybera?

Mám na mysli ¾udí, ktorí sa
osvedèili na predchádzajúcich
miestach, ktorí majú prax v danej oblasti a poznajú tú èinnos.
Naa predstava je jasná: mali by
dosta prednos lepí pred horími, nie blií pred vzdialenejími.
l Niektorí vedúci pracovníci argumentujú tým, e chcú
da èlovekovi ancu, pretoe
nemono a priori dopredu
predpoklada, e vo funkcii
zlyhá, e sa neosvedèí. A ak
predsa, potom sú ochotní
nies plnú zodpovednos. Toto je dnes akceptovaný model.
Nie je dôvod predpoklada, e
niekto by bol zlý? Take ten, kto
tu poctivo pracuje a je dobrý, tak
ten nemá ancu predpoklada,
e postúpi len preto, lebo ¾udia,
ktorí prichádzajú zvonku èi zboku dostávajú prednos? Ja si
myslím, e by sa taký èlovek mal
najprv v práci osvedèi a pod¾a
toho postupova. Zaujímavé je,
e sú ¾udia, ktorí sú naveky zabetónovaní na svojich miestach,
a sú ¾udia, ktorí prídu odinakia¾,
nevieme o ich predchádzajúcej
práci niè, ale dostávajú prednos

pri zaraïovaní na vyie alebo
hneï riadiace funkcie.
l Hovorilo sa v niektorých
prípadoch o rodinkárstve
Ja hovorím o klientelizme.
l Sú to dve kategórie ale
nedá sa vylúèi ich prepojenos. Klientelizmus je vyí
stupeò, ktorý môe by zaloený na rodinkárstve?
Áno. Rodinkárstvo chápem
ako jednu z odnoí klientelizmu.
l Dávame príspevok do novín, ktorého pisate¾ sa zastáva
rodinných vzahov v polícii a
podobne ako pán riadite¾ Leko aj on tvrdí, e rodinná tradícia dedí aj povolanie. Pod¾a
neho je to správne, pretoe
deti vedia, do èoho idú, cez rodièov poznajú povolanie, ktoré sa rozhodnú vykonáva.
Máme dynastie hercov, lekárov
ale aj policajtov. Nevidí
na tom niè zlé, záleí vraj len
na výsledkoch.
Tak rozlíme  v tomto smere
je rodinkárstvo trochu iný pojem.
Ak sa dostane do polície mladý
èlovek, ktorého otec alebo matka pracuje v Policajnom zbore,

tak to nie je rodinkárstvo, dokonca výchovou naozaj môe ís o
uitoèný jav. Prejav rodinkárstva
je to, ak títo mladí rodinní prísluníci zaènú by od poèiatku nejakým spôsobom privilegovaní
napr. u pri prijatí, pri zaraïovaní do funkcií, pri povyovaní, stanovení osobného príplatku, pri
odmenách Ak sú skrátka nejakým spôsobom uprednostòovaní
oproti ostatným pracovníkom.
To je rodinkárstvo. Bolo málo takých prípadov? Treba menova?
l Toto obdobie je poznaèené  aspoò vo väèine krajov
 intenzívnymi kontaktmi sluobných funkcionárov a odborových predákov najmä pre
organizaèné zmeny. Ako hodnotíte súèasnú kvalitu komunikácie medzi odborovými
predákmi na okresnej a krajskej úrovni so zamestnávate¾mi?
V súèasnosti nevidím zásadnejie problémy. Je to ve¾mi nároèné obdobie, pracuje sa na organizaèných zmenách, krajskí
riaditelia dostali priestor na roz(Pokraèovanie na strane 3)
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Èudujem sa ti

Èudujem sa ti, e môe
robi s takými k ., vybuchla
do telefónu moja bývalá spoluiaèka. Keïe mám 50 rokov,
tak naozaj bývalá. Na nedávnej stretávke som jej dal výtlaèok POLÍCIE a toto bolo èaro
nechceného. Iného policajta
vraj nepozná Volala mi preto, e u tri hodiny èaká na
pumpe manela, ktorému ktosi rozbil zadné sklo na aute,
pokradol vetky veci zo zadného sedadla, a preto u tri
hodiny èaká na policajtov. A
tak mi z dlhej chvíle, najmä
vak absolútne nasr , zavolala.
Následný dlhí rozhovor
vak u nebol len o pridlhom
èakaní na príjazd prvej hliadky
PZ, ale aj o jej skúsenostiach
s dopravnými policajtmi (mestských nerozliovala), keï si
dohodla pokutu ako na trhu,
teda bez bloèku
Keï u bola v rái, vyalovala sa aj preto, e je dlhé
roky portová strelkyòa, bezúhonná, stále v prvom manelstve, èasto vozí väèie sumy
peòazí a na chalupe sa sama
bojí Keï sa vak telefonicky
na príslunom OR PZ opýtala
na monos získa povolenie
na nosenie zbrane, tak jej povedali, e oni na nosenie nikomu nedávajú
Predávam, ako som kúpil,
zlos si vyliala na mne. Dokonca mala zbierku novinových
výstrikov prípadov, kde a ktorý gauner nieèo spáchal s legálne dranou zbraòou
A
znova sa opýtala: Ty S NIMI 
robí?
Priznám sa, habkal som a
cítil som sa nepríjemne za
iných. Vysvetli nasr exspoluiaèke, e policajtov je v uliciach Bratislavy málo, a preto
musia pokodení na príchod
hliadky èaka najmä vtedy,
keï ide o nejakú lapidárnu
kráde vlámaním do motorového vozidla! A ako jej vysvetlí skúsenosti s pokutami bez
bloèkov?
Ako vdy v takýchto situáciách, opýtal som sa, èi si poznaèila sluobné èísla tých
muov, èo nechceli bloèky
Nasledovalo ïalie  u osobné  pejoratívum. Dôvod som
prijal. A keï sme zaèali prebera príèiny, pre ktorý nemohla
dosta zbroják na nosenie,
tam som argumentaène skonèil. Ozaj, aký zákonný dôvod
tu môe by? e je paragraf
gumový a umoòuje niekomu rozhodnú? Mafiánka nie
je a toho istého mua miluje
u 30 rokov
Potom sa ma opýtala, ko¾ko
sa dáva za to, aby ten zbroják na nosenie dostala Ïalej som u radej nehovoril
niè. Vlastne som bol rád, e
zbrojný preukaz na nosenie
nemá, lebo by od zlosti nejakého policajta naozaj zastrelila.
Problém vidím v tom, e
moja spoluiaèka nie je v tejto
republike jediná  s prepáèením  nasratá na policajtov.
Nie je to problém spoluiaèky.
Je to ná problém.
Peter Ondera
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Spolu sa dajú veci robi dobre
O zmenách v legislatívnej oblasti a o perspektívach vyuitia eurofondov v podmienkach MV SR hovoríme s
JUDr. Lenkou HMÍROVOU, generálnou riadite¾kou sekcie
legislatívy a vonkajích vzahov MV SR.
l Pani generálna riadite¾ka,
nové vedenie rezortu prilo s
mnostvom zámerov a mylienok v duchu programového
vyhlásenia vlády. Ako sa odzrkadlili v práci legislatívcov?
Ve¾kým náporom. Prioritou
ministerstva vnútra ako realizátora úloh je vstup do schengenského priestoru, ale plán legislatívnych úloh je doslova nabitý aj
v ïalích oblastiach, pripravujú
sa nové, resp. sú otvorené prakticky vetky k¾úèové zákony v
naom gestorstve, teda tie, ktoré
majú a budú ma najväèí dosah
na prácu rezortu.
l Napríklad?
Pripravuje sa ve¾ká novela
statusového zákona o Policajnom zbore, zák. 73 o tátnej
slube, novela zákona o sociálnom zabezpeèení týchto zloiek,
úplne nový zákon o cestovných
dokladoch, zákon o boji proti terorizmu a extrémizmu, zákon o
výsluhových dôchodkoch, úplne
nová norma o prevádzke na pozemných komunikáciách, úplne
nový zákon proti praniu pinavých peòazí, teda proti legalizácii príjmov z trestnej èinnosti, pripravuje sa novela zákona o azyle Je toho naozaj ve¾a.
l Spomenuli ste, e Schengen je prioritou. V èom?
V rámci Schengenu máme za
sebou opätovnú návtevu v oblasti ochrany osobných údajov,
pred nami sú ete ïalie dve
opätovné návtevy (jún) a
vzduných hraníc (september) a
prvé hodnotenie v oblasti prevádzkovania Schengenských informaèných systémov (september). Z hodnotiacich správ vyplynulo pre Slovensko viacero naliehavých úloh, napríklad nevyhnutnos novelizova zákon o
Policajnom zbore, ktorý bude
prevádzkovate¾om schengenského informaèného systému. Z
toho vyplýva celý rad nutných legislatívnych zmien. Oproti pôvodným poiadavkám nám Brusel skrátil lehotu na implementáciu týchto noriem, musia by
úèinné nie od 1. januára 2008,
ale u od 1. 9. 2007. Preto je tu
ve¾ký èasový tlak na spracovanie balíka úloh, ktorým hovoríme
pracovne schengenský zákon. V
skutoènosti tieto zmeny zasahujú do siedmich noriem. Tieto úlohy sa teda plnia prednostne, v
skrátenom legislatívnom konaní,
a ïalie úpravy v zákonoch sa
realizujú tandardnou, riadnou
legislatívnou cestou.
l Ktoré z nich sa najviac
dotknú práce policajtov a obèianskych pracovníkov rezortu?
Bude sa meni napríklad
trestný poriadok, ktorý novelizuje ministerstvo spravodlivosti ale
v úzkej súèinnosti s naim rezortom. Zmeny sa premietnu aj do
zákona o Policajnom zbore, kde
vzniknú nové intitúty, posilnia
sa napríklad právomoci prísluníka v súvislosti s domácim násilím, upravuje sa spôsob vysielania agentov, ve¾a úloh súvisí s

biometrickými údajmi v cestovných dokladoch
l Èo najpodstatnejie oèakáva zákon è. 73 a 328?
Je také pravidlo ete z èias
negociácií -nie je odsúhlasené
niè, kým nie je odsúhlasené vetko. Úlohy sú zatia¾ v gescii vecných útvarov, v blízkom èase bude o nich rokova porada vedenia (rozhovor sa uskutoènil 10.
mája- pozn. red.). Spomeniem
aspoò základný okruh, v rámci
zákona o tátnej slube sú napríklad otvorené ustanovenia k prijímaciemu konaniu, ktoré sa rozirujú o podmienky apolitickosti,
spôsobilosti na právne úkony,
stanovuje sa podmienka ukonèenia podnikate¾ských èinností ete
pred prijatím do sluobného pomeru (napr. záver psychodiagnostického testu, lekársky posudok), zosúlaïuje sa okruh osobných údajov so zákonom o

ochrane osobných údajov, s ktorými môe naklada sluobný
úrad, návrh riei otázky trvalého
preloenia pri strate peciálnej
odbornej spôsobilosti a podobne. Návrh tie detailizuje podmienky pobytu naich prísluníkov v zahranièí, napr. v rôznych
misiách èi pri ochrane zastupite¾ských úradov v iných tátoch.
Novela zakotvuje výku náhrady
za spôsobenú kodu zamestnávate¾ovi z trojnásobku na 4,5 násobok mesaèného príjmu. V oblasti vzdelávania napríklad zakotvuje povinnos zamestnávate¾a
zabezpeèova vzdelávanie policajta, ale povinnos vzdeláva sa
ukladá aj policajtovi. Rieenie
niektorých problémov, napríklad
rozsahu právomocí nadriadeného, sú spracované v alternatívach, preto o nich ete hovori
nebudem. Vieme tie, e komisie
pracujú na novom systéme odmeòovania. Zásadnou zmenou
je, e prísluníci HaZZ a Horskej
záchrannej sluby budú sociálne
zabezpeèení tak ako prísluníci
PZ pod¾a zákona 328.

l Tieto zmeny by mali by
úèinné od 1. januára 2008?
Nie som prorok, ale taký je
zámer.
l Sekcia legislatívy a vonkajích vzahov má významné
koordinaèné poslanie v èase,
keï pozorujeme urèité úsilie
jednotlivých zloiek o väèiu
mieru autonómnosti v rámci
rezortu. Mali sme tu prípady,
e si niektorá zloka presadila
legislatívne zmeny na úkor
inej zloky... Ako skåbi tieto
dve tendencie?
Profesionálne som v tátnej
správe iesty rok, na MV SR som
prila ete pred naím vstupom
do EÚ. Od zaèiatku som presadzovala filozofiu úzkej spolupráce s útvarmi, teda s vecnými gestormi úloh. Musíme si uvedomi,
e nikto sa tu nemôe hra na
vlastnom piesoèku, sme èlenským tátom EÚ a aj naa legislatíva tomu musí zodpoveda,
aby sme sa nemuseli hanbi. Zatia¾ môem s uspokojením kon(Pokraèovanie na strane 6)

Aké je to zvesi obesenca ?

Na otázku z titulku èlánku v naej výbave nie sú noe! lekárskou záchrankou, ktorá nás
nám nadstrámajster Vladis- Zdalo sa nám, e ten chlap sla- nevedela nájs, hoci sme nechalav Paprèka odpovedal nepa- bo chrèí, jednou rukou som ho li svieti VRZ, aby sme ich v tej
trným pokrèením obàv, akoe nad¾ahèoval, druhou som sa pri- tme upozornili  dodal Vladisniè moc  Nu, bozkáva driaval stoiara, aby som sám lav.
opitého chlapa v hlbokom nezletel dole a snaili sme sa
Kým osádka sanitky miesto
bezvedomí naozaj nie je boh- prepáli povraz plynovým zapa- nala, trojroèní policajti muovi
vieèo, ale tento mladý policajt ¾ovaèom. Fúkalo, neilo nám to, poskytli umelé dýchanie i masá
z obvodného oddelenia v bra- napokon sa nám podarilo koniec srdca. Mu zaèal znova chrèa,
tislavskom Novom Meste to povrazu odviaza a s¾uèku uvo¾- cítili z neho poriadnu dávku alkopredsa urobil. Ako a preèo?
ni, spoloène sme ho dostali na holu. Potom si ho u zobrali do
O nezvyèajnom záitku a prí- zem.
opatery záchranári. Oni sa vyklade obetavosti dvojice
èerpaní i náleite vynervomladých prísluníkov sa revaní vrátili na obvodné oddakcia POLÍCIA dozvedela
delenie.
rovnako nezvyèajne: priaV tej chvíli netuili, e
mo do redakcie priiel riadidotyèný mu vopred políte¾ OO PZ Michal Sopko so
ciu telefonicky upozornil,
svojím zástupcom a poiae ide spácha samovradali nás o zverejnenie èlándu. Èi chcel i, to bol jeho
ku, pretoe: chlapci si to
problém. Ale mladí polizaslúia. Oni  to jest
cajti riskovali svoje ivoty,
sluobné vedenie  urobili,
aby ten jeho zachránili.
èo mohli. Navrhli chlapcov
Riadite¾ KR PZ v Bratislave pplk. Pavel Rýchlo ho nali, nezavána finanènú odmenu, kraj- Brath (v¾avo) udelil nadstrámajstrom Vladis- hali, a tak preil, hoci zrejský riadite¾ pplk. Pavel lavovi Paprèkovi (v strede) a Vladimírovi Hyl- me chýbali len sekundy a
Brath ju nadstrámajstrom lovi finanènú odmenu.
nikdy by sa u neprebral.
Vladislavovi Paprèkovi a
Odmenu si teda viac ako
Vladimírovi Hyllovi osobne odoNemyslel na to, èi mu na sto- zaslúili. A vlastne chválime aj
vzdal, no mali pocit, e èlánok v iari nehrozí úraz elektrickým ich riadite¾a OO PZ z Nového
novinách by mohol by takým prúdom, ale spolu s kolegom Mesta  západ, inak by sme sa o
bonusom, ktorí si mono budú nadstrámajstrom Hyllom zo u- tomto nevednom prípade asi
povaova viac. Preto prili
rian konali. Medzièasom sme nedozvedeli
Pod¾a zdôvodnenia z rozkazu ete vysielaèkou komunikovali s
Peter Ondera
o odmene menovaní dòa 10.
apríla 2007 o 22.07 hod. v chatovej oblasti Koziarky zvesili a
Hasièi budú ma od 1. júla výku od 12 870 do 27 420 konásledne oivili osobu Petra P.,
platy
vyie o 5 percent. Vyplý- rún. V súèasnosti sa príjmy haktorý sa tam na ståpe elektrickéva to z Návrhu nariadenia vlády sièov pohybujú v rozpätí 7 460
ho vedenia pokúsil spácha sao zvýení stupnice platových a 26 110 korún.
movradu 
taríf hasièov, ktoré predloí miZvýenie platov vye tyDostali sme vysielaèkou hlánisterstvo
vnútra
17.
mája
na
roch
tisíc hasièov si tento rok
senie o pokuse samovrady, varokovanie legislatívnej rady vlá- vyiada náklady vo výke vye
ri o tyri minúty sme boli v chady.
30 miliónov korún.
tovej osade, kde sa potme dos
Stupnica
platových
taríf
haLegislatívna rada vlády sa
zle orientuje, ale s pomocou basièov sa zvyuje v rámci valori- bude zaobera aj novelou nariateriek sme ho objavili  visel asi
zácie platov vetkých tátnych denia vlády o poskytovaní datri metre vysoko na elektrickom
zamestnancov, ktorú upravuje rov a jednorazového mimoriadstoiari, jednou rukou akoby bol
zákon o tátnom rozpoète na neho odkodnenia na úseku
zakliesnený o jeden z nosníkov
rok 2007. Hasiè s praxou do ochrany pred poiarmi. Novela
stoiaru, spomínal Banskobysdvoch rokov tak bude od júla zvyuje sumy peòaných a
trièan Paprèka. Ihneï sme k nezarába 7 840 a 16 490 korún. vecných darov a jednorazovému vyliezli a zistili sme, e má
Tarifný plat hasièa slúiaceho v ho odkodnenia, nako¾ko sa
na krku s¾uèku z povrazu, ktoréHasièskom a záchrannom zbo- nevalorizovali od roku 2002.
ho koniec bol dôkladne omotaný
re viac ako 32 rokov dosiahne
(TO KMV)
a zauzlovaný na nosníku. Lene

Hasièi budú ma od 1. júla platy vyie o 5 percent
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Kadý kraj má mnohé pecifiká, ale aj ve¾a spoloèné

Platí u mòa zásada  uká, èo vie a môe postúpi ïalej, vyie.

Redakcia POLÍCIA v tomto
èísle zaèína sériu rozhovorov s
krajskými riadite¾mi PZ na aktuálne témy, ktoré budú zoh¾adòova pecifiká
jednotlivých
regiónov,
ale i kvalitu
spolupráce s
predsedami
krajských
rád OZP v
SR.
Sériu
zaèíname stretnutím s pplk. Mgr.
Pavlom BRATHOM, riadite¾om
KR PZ v Bratislave, ktorý je sám
èlenom OZP v SR. Úvod stretnutia mal trochu netypický priebeh,
museli sme asi hodinu na neho
èaka. Dôvod? Na pôde bratislavského KR PZ 9. mája vo ve¾kom tiekla krv  ale do vrecúiek
transfúznej sluby. Medzi vye
esdesiatimi darcami nechýbal
ani pplk. Brath, dokonca si púanie ilou poctivo odèakal v rade. Preto to oneskorenie
l Pán riadite¾, pýta sa vás
na najväèí problém bratislavskej polície je skoro zbytoèné,
je veobecne známy. Pritom
situácia v Bratislave je ako
porovnate¾ná s hociktorým
iným krajom. Ako jeden z ôs-

mich robí tvrtinu slovenskej kriminality, a ¾udí niet 
Problém Bratislavy je naozaj
vo ve¾kej fluktuácii. Ja tvrdím, e
v metropole prakticky nezamestnanos neexistuje, èo znamená,
e medzi uchádzaèmi o prácu v
PZ je u nás ve¾a takých, ktorí sa
inde neuchytili a profesiu policajta berú ako poslednú ancu na
získanie nejakých sociálnych istôt.
l Ko¾ko policajtov chýba v
pôsobnosti vami riadeného
kraja?
Okolo dvesto, ïalích asi 80
je v kole. Vo ve¾kej miere sme
preto odkázaní na uchádzaèov z
východného a stredného Slovenska, z oblastí, kde je vyia
nezamestnanos. To urèite nie je
dobre, na druhej strane môem
potvrdi, e záujemci z týchto
èasti Slovenska sú z poh¾adu
tudijných výsledkov na tom
ove¾a lepie, ako bratislavskí
uchádzaèi. Tu sa ve¾a v práci
nauèia, ale praktický efekt pre
nae KR PZ nie je ve¾ký, pretoe
prvý rok sú v kole a ve¾mi ve¾a
z nich sa u poèas túdií pýta
slúi domov. Alebo si podajú
iados hneï po ukonèení koly.
Dôvody sú veobecne známe,

chlapci ve¾mi rýchlo zistia, e ivot v Bratislave je dos nákladný
a na druhej strane  èo im môeme ponúknu? Byty nie sú a
i na ubytovni
doma majú
predsa len lepie sociálne i rodinné zázemie. Mnohým iadostiam vak vyhovie nemôeme,
prakticky by sme útvary znefunkènili. Následná fluktuácia je teda ná najväèí problém.
l Aký sociálny servis sme
schopní mladým policajtom
poskytnú? Na ubytovanie 
osobitne na Dúbravke  je ve¾a ponôs.
Momentálne je v ubytovni Saratov neobsadených asi 130
postelí, vlani neboli peniaze na
údrbu, akurát sa tak vymieòali
iarovky, teraz sa koneène podarilo nieèo získa a pustíme sa
do rekontrukcie aspoò jedného
podlaia. Podmienky pre ubytovaných by sa mali podstatne
zlepi. Ubytovòa v Gatanovom
hájiku je na tom lepie, aj z h¾adiska naich potrieb je ve¾mi výhodné, e tu sídlia aj útvary, take napr. spohotovenie je otázkou nieko¾kým minút.
l Otázka stravovania?
V podmienkach náho kraja
to nevnímam ako závaný prob-

lém, nevzdali sme sa vývarovní,
v podstate kadý útvar má zabezpeèenú stravu, ostatok sa
riei gastrolístkami.
l Aj vá kraj èakajú organizaèné zmeny, z histórie pretrvávajú obavy, èi splnia svoj
úèel a èi ich mono hodnoti
ako systémové kroky.
Organizaèné zmeny spravidla negatívne hodnotia ¾udia, ktorých sa bezprostredne dotknú,
pretoe si u zvykli na urèitý
tandard. Od 1. apríla prela
rozsiahlou reorganizáciou dopravná polícia, bolo nevyhnutné
riadenie scentralizova, pretoe
umoòuje ove¾a operatívnejie
reagova na rýchlo sa meniacu
dopravnú situáciu. Zmena je
dobrá  samozrejme, najväèí
efekt je opä podmienený dostatkom ¾udí. Ïalie závanejie
zmeny nás èakajú vo vetkých
krajoch k 1.7., ale nechcem o
nich bliie hovori.
l Organizaèné zmeny sú
turbulentné, oèakávania cíti
vo vzduchu. Menia sa ¾udia na
postoch, opä je tu riziko  a
signály zo Slovenska prichádzajú  e princíp kariérneho
postupu nemusí by v praxi taký jednoznaèný.

K organizaèným zmenám sa
ve¾a diskutuje, a to je dobre. Komunikujeme s prezídiom, vymieòame si názory, h¾adáme obojstranne prijate¾né kompromisy.
Myslím si, e je to kontruktívny
dialóg.
l Kto pod¾a vás má ma pri
vo¾be riadiacich kádrov rozhodujúce slovo  okresný alebo krajský riadite¾?
Okresný riadite¾ musí zodpoveda za svojich ¾udí, najlepie
ich pozná. Krajský riadite¾ má
poèúva ich návrhy, pretoe nemusí vetko pozna. Je to o systéme hodnotenia, nemám s tým
problém. Platí u mòa zásada
uká, èo vie a môe postúpi
ïalej, vyie.
l Ïalí evergreen  výstrojná sluba a èistenie rovnoiat.
Vo výstrojnej slube sa veci
pohli pod tlakom pána ministra,
uvo¾nili sa prostriedky, aby sa
dosiahol stav, e si ¾udia budú
môc v skladoch vo¾ne kúpi súèiastky, ktoré potrebujú, ako to
bolo vo¾akedy. Je predsa nenormálne, aby si museli objednáva
trebárs nohavice jeden a pol roka dopredu. Zdá sa, e v tejto
oblasti by malo dôjs k náprave.
Zhováral sa Peter Ondera

Mali by dosta prednos lepí pred horími 

(Pokraèovanie zo strany 1)

hodovanie o organizaèných
truktúrach. Nejde to úplne, pretoe PZ je riadený z centra a je
to intitúcia, ktorá by mala ma v
zásade jednotnú truktúru, ale
so zoh¾adnením pecifík. To je
jedna oblas, kde sa môu prejavova rôzne názory na vec, tie
vak pri dobrom dialógu èas
obrúsi sám.
l Predsedovia krajských
rád i predsedovia ZO hovoria,
e je to dos zloité rokovanie,
pretoe nie sú uvo¾není funkcionári, po sluobnej línii
predsa kadý vykonáva svoju
profesiu a názorovo sa má
spori so svojím nadriadeným.
Ako postupova, keï vznikne
spor, keï je kadá strana presvedèená o svojej pravde?
Vtedy hrozí konflikt a v òom
platí známy zákon v bode 1:
éf má vdy pravdu Èo keï
napr. krajský riadite¾ neberie
slová svojho partnera odborára váne?
Platí to, èo som u povedal o
úlohách funkcionárov OZP v SR
v sociálnom dialógu. Odbory v
podmienkach PZ plnia to, èo
majú dané vo svojom programe,
v stanovách, to, èo je dané v zákone. My neriadime Policajný
zbor, ale obhajujeme záujmy zamestnancov v tomto Policajnom
zbore. Formou je dialóg a ten je
vdy o diskusii a o h¾adaní moných kompromisov. Èie môem
neuspokoji ¾udí, ktorí majú predstavu, e môeme vetko  najmä nerozhodujeme. Na druhej
strane kadý múdry riadiaci pracovník potrebuje názory z druhej
strany, poèúva názory zamestnancov, ktorých v podmienkach
MV SR zastupuje Odborový
zväz polície v SR. Toto je vyme-

dzený rámec na dialóg, na diskusiu. A potom je ten druhý priestor, ktorý sa tak ve¾mi vyuíva v
èase na váne rozhodnutia, teda
argumenty typu Ja zodpovedám, ja rozhodujem. Ak som ale
bol upozornený na riziká takéhoto rozhodovania a naplnia sa,
tak potom tú zodpovednos naozaj musí nies, musí ju by cíti.
Iná vec je, ak sa objavia problémy, o ktorých ani jedna ani druhá strane netuila, nepredpokladala ich. V takých prípadoch je
to dôvod na zamyslenie sa
oboch strán: rozhodnutie sa minulo úèinkom preto, e sme spoloène vèas nenali optimálne rieenie, alebo preto, e sme ignorovali riziká a upozornenia, hoci
sme o nich vedeli?
l
Príprava
zásadných
zmien v rezorte trvá u mesiace, vetci èlenovia vedenia
OZP intenzívne pracujú v komisiách a podie¾ajú sa na
tvorbe zásadných dokumentov, pripomienkujú enormné
mnostvá materiálov. Predsa
vak zvonka poèu hlasy, e
sa niè nedeje a niè sa nerobí. Kadý by u chcel nejaký
hmatate¾ný výsledok. Akú úlohu tu zohráva informovanos?
Myslím si, e na naich rokovaniach predsedníctva dostávajú vetci jeho èlenovia dostatok
informácií. Druhá otázka je, ako
sa tieto informácie dostávajú k
radovým èlenom, èi nám nieèo
pri prenose nezlyháva. Na zmenách sa naozaj intenzívne pracuje. Kým sa vak nieèo odree,
treba to dvakrát premera. A to
sa momentálne deje, sme úplne
na pulze diania a s tým mono
vyslovi spokojnos. V skutoènosti vak do tejto chvíle ete nijaké zásadné a definitívne roz-

hodnutia nepadli. Sú to úvahy,
poèíta sa, kalkuluje, zvauje.
Skrátka, vynáa súdy pred tým,
ne je rozhodnuté  to by nebolo správne. Menej sa rozpráva,
viac robí  a to vo vzahu k vedeniu ministerstva ako aj PZ
oceòujeme.
l Predsa vak, èo vnímate
ako najpodstatnejie?
Rozlíme materiály, ktoré idú
navonok a ktoré idú dovnútra.
Dovnútra je to najmä kariérny
postup, ktorý sa dopracúva. Ïalej je to otázka zmeny systému
vzdelávania, kde sa prechádza
na systém celoivotného vzdelávania. Od schválenia zásad 10.
januára sa na tom intenzívne
pracuje  a po zmeny uèebných osnov. A potom je tu tretí
balík  odmeòovanie v polícii,
ktoré bolo predmetom oprávnenej kritiky. H¾adá, resp. sa vypracúva optimálny model odmeòovania u vo ve¾mi konkrétnej podobe, ale v èasovom strese.
l Preèo?
Pretoe sa v predchádzajúcom období dlho stálo a váhalo,
prakticky sme zaèali robi a v
decembri a je potrebné vetko
stihnú tak, aby do 30. 6. 2007
bol materiál na rokovaní vlády.
Len tak bude ma ancu sta sa
úèinným od 1.januára 2008.
Oèakávame od neho spravodlivejie odmeòovanie, teda odstránenie deformácií súèasného
systému, podporu nízkopríjmových tried, reálnejiu valorizáciu
miezd policajtov a tretím aspektom je podporenie záujmu prísluníkov o kariérny postup. V
tomto má by motivujúci.
l Policajný prezident generál Packa sa aj pre POLÍCIU
vyjadril v tom zmysle, e celý
systém bude ma efekt, ak ná-

jde u vlády podporu, teda ak
vláda vyèlení na tento úèel nemalú finanènú èiastku. Hovorí
sa o miliarde. A keï nie, keï
ju vláda neuvo¾ní? Má potom
celá tá práca vôbec zmysel, ak
by malo osta vetko po starom?
Má. Odbory boli jedným zo
tartérov nového systému odmeòovania a ak ho detailne nevypracujeme, vláda nebude ma o
èom rozhodova a tým pádom ani
parlament. Takto musí vláda ve¾mi zodpovedne posudzova, aký
je momentálny záujem kvalitných
mladých ¾udí o prácu v polícii, na
ko¾ko si táto vláda cení bezpeènos svojich obèanov a ako váne berie svoje záväzky vyplývajúce z náho èlenstva v EÚ.
l Medzièasom vás ako prvého Slováka, ba dokonca aj
ako vôbec prvého zástupcu
nových tátov EÚ zvolili v
EuroCOPe do funkcie poverenca (trustee) pre kontrolu.
Èo z nej vyplýva?
Z funkcie pre mòa vyplýva
mnostvo práce naviac, ale beriem to ako prejav dôvery zo
strany zástupcov vetkých èlenských organizácií. Ide vlastne o
kontrolu dodriavania vnútorných predpisov EuroCOPu vrátane správnosti vyuívania finanèných prostriedkov. Túto èinnos v rámci EuroCOPu zabezpeèujeme spolu s kolegom zo
panielska.
l Èo èaká EuroCOP v najbliom období?
Pripravuje sa riadny kongres
v Bruseli 5. a 7. novembra tohto roka a jeho súèasou je aj vo¾ba nového prezidenta a viceprezidentov. Súèasným prezidentom je Nemec pán Heinz Kiefer,
ktorý u viackrát navtívil Slo-

vensko a zúèastnil sa aj náho
známeho protestu na Námestí
slobody v decembri 2005.
l Èím sa bude kongres zaobera?
Oèakávam, e predovetkým
otázkami zvyovania vplyvu na
prácu Európskeho parlamentu z
h¾adiska utvárania podmienok
pre prácu polície v tátoch EÚ.
Druhým ványm okruhom je h¾adanie foriem spolupráce s Európskym parlamentom, s Európskou
komisiou a s Radou Európy, pretoe to sú intitúcie, cez ktoré
môe EuroCOP presadzova
svoje záujmy. Zaoberáme sa tie
otázkou zjednocovania podmienok odmeòovania a vôbec podmienok práce policajtov v jednotlivých krajinách EÚ. Do tretice 
budeme sa zaobera monosami utvárania lepích a jednotnejích podmienok pre prácu odborov vo vnútri policajných zborov
èlenských tátov EÚ.
l Je u jasný postoj EuroCOPu k vojenskej jurisdikcii
vo vzahu k policajnej profesii?
Ten postoj je jasný u dávnejie a je jednoznaène negatívny,
pretoe policajt nie je vojak. Je
obèan, na ktorého sa musia
vzahova vetky obèianske práva s výnimkou obmedzení, daných ústavou. Snaha je, aby aj
tieto obmedzenia boli minimálne. EuroCOP jednoznaène vyjadril svoj postoj, e policajti majú spada pod civilné súdnictvo.
Problém je, e rieenie niektorých problémov trvá spomenutým intitúciám dos dlho, pretoe ani v Rade Európy, kam naa
sanos v roku 2004 smerovala,
nedolo ete k zhode v názoroch.
Zhováral sa Peter Ondera
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Príde èas aj na obmenu výstroje a výzbroje prísluníkov PZ?

Ad: výstrojné súèiastky!

V poslednom èase je èasto
pretriasaná otázka oh¾adom
výstrojných súèiastok, ich objednávania, kvality a funkènosti. Aby toho nebolo málo,
v sprievodnom liste Krajského
riadite¾stva PZ v Preove, vedeného
pod
è.p:.
KRP81/EO2007 zo dòa
10.01.2007 k vypåòaniu tlaèív
objednávok na obnovu výstrojných súèiastok riadite¾
ekonomického odboru KR PZ
Preov mjr. Ing. Róbert Balaník stanovuje policajtom dodriava isté zásady pri objednávaní súèiastok. Jednou z týchto zásad je aj zásada, pod¾a
ktorej si policajt môe objedna výstrojné súèiastky len do
výky polroèného nepeòaného plnenia t.j. do 5.000, Sk.
Neviem ako to pán riadite¾
myslel, ale pod¾a tejto zásady
si policajt nemôe objedna
bundu 3/4 s odopínate¾nou
vlokou v hodnote 5,230, Sk
alebo bundu s membránou v
hodnote 5,690, Sk! Ak viem
dobre poèíta, tak mi vychádza, e takéto bundy si asi v
Preovskom kraji nikto neobjedná, nako¾ko by poruil nejaké zásady. Tieto bundy by sa
mali zo zoznamu objednávky
vylúèi, alebo tu prichádza ïalia monos ui bundy bez rukávov a zníi ich tak cenu pod
5,000, Sk. Rukávy by si policajt objednal v druhom polroku.
S pozdravom ïalí spokojný policajt.
(Svoje meno a priezvisko
neuvádzam zámerne, nako¾ko
doba v PZ je u raz taká.)

èo nedokáe kompenzova ani
monos strie¾a zo samopalu
kontrolovanou dávkou. SA vz.61
je absolútne nevhodný pre svoju
váhu a neskladnos. S takmer

Ilustraèná snímka: Július Dubravay
2 kg na opasku sa zle uteká,
prekonávanie prekáok (napr.
pri preliezaní) je ve¾mi obtiane.
SA vz.58 má tak isto svoje najlepie roky za sebou, ale vzh¾adom na svoju jednoduchú kontrukciu a spo¾ahlivos je to stále
dobrá zbraò. Urèite by vak nekodilo, ak by preiel akousi
omladzovacou kúrou. Bolo by
vhodné plastové prepabenie,
vyuívanie zásobníkov skrátených pre 20 nábojov èi pridanie
tandartných ko¾ajnièiek  railow
 na uchytenie prídavných pomôcok napr. kolimátorov èi svietidiel ( urèite by to ocenili hlavne
objektári). Podobných vylepení je na trhu neúrekom a vonkoncom nie sú prehnane drahé.
Samozrejme, aby bol policajt

em èeským kolegom iba ticho
závidie.
Ïalím dos ve¾kým problémom sú rádiostanice  vysielaèky MATRA. Problémy s ich dosahom a výdrou akumulátorov
sú povestné a je záhadou, preèo
sa s tým niè nedeje. Nie je predsa moné, aby sa policajt strachoval, e v situácii keï sa bude
potrebova dovola pomoci od
svojich kolegov, vysielaèka jednoducho prestane pracova, hoci indikátor batérie mu pred chví¾ou signalizoval plne nabitý stav.
V niektorých oblastiach sú dokonca policajti pri komunikácii
odkázaní na pouívanie svojich
súkromných mobilných telefónov, èo je pod¾a mòa absolútne
nehorázne, keïe zamestnáva-

Snímka: UNITOP

Pozrime sa najprv na sluobné zbrane. Základné útvary pouívajú sluobnú pito¾ CZ vz.82,
samopaly vz.61 korpión a
vz.58 a brokovnice Winchester
prípadne Remington. Pito¾
vz.82 je morálne aj fyzicky zastaralá zbraò, náboje Makarov i
náboje vz.82 majú nedostatoèný
zastavovací úèinok. Náboje
vz.82 majú ïaliu nepríjemnú
vlastnos, e vzh¾adom na materiál z ktorého je vyrobená strela,
sa èasto odráa od pevných prekáok, èo je pre policajné úèely
vlastnos úplne nevhodná. Staèí
sa zamyslie nad tým, èo sa môe sta, ak policajt bude nútený
poui zbraò v miestnosti a netrafí svoj cie¾.
Pri ochrane objektov napojených na PCO pouívaný SA
vz.61 je kapitolou samou pre seba. U v èase jeho skontruovania sa náboj 7,65 Browning povaoval za nedostatoène úèinný,

schopný svoju zbraò poui
efektívne a hlavne vèas, najmä v
stresovej situácii, potrebuje pre
jej nosenie aj kvalitné puzdro.
Staré tipy puzdier tzv. slonie
uchá sú absolútne nevhodné a
je len dobré, e sa na útvary síce pomaly ale predsa len dostávajú nové puzdrá znaèky VEP.
Ani tie sa vak nedajú oznaèi za
úplne ideálne a ak ich porovnám
so sluobnými puzdrami ktoré
pouíva napr. èeská polícia, mô-

Dòa 22. 3. 2007 v rámci zasadania 17. Valného zhromadenia
Únie telovýchovných organizácií polície SR (UNITOP) boli v zasadaèke KR PZ v Trnave vyhlásení v jednotlivých portoch najúspenejí portovci  policajti rezortu MV SR a PZ
Karate: Mgr. Juraj Gao
Dudo: Matú Konársky
Stre¾ba:Bc. Eugen Ravas, Peter Laák
Policajný päboj: Mgr. ¼ubomír Stanko
Tenis: Ing. Ladislav Suchý
Atletika: Rastilav Miko
Lyovanie, zimný triatlon: Ján Holiga
Stolný tenis: Ing. Milan Gramantík
Michal Puci získal ocenenie za celoivotný prínos a rozvoj hokeja v HK Aquacity KP Poprad.

Vynikajúci úspech karatistov
V dòoch 22.  26. marca 2007 sa policajná reprezentácia zúèastnila medzinárodného turnaja LIVEN CUP v dánskom Arhuse.
Slovenskí reprezentanti súaili v kumite jednotlivcov v hmotnostných kategóriách do 80 kg, nad 80 kg a bez rozdielu hmotností a v
súai drustiev s nasledovnými výsledkami:
Do 80 kg:
Mgr. Boris Zvolenský  1. miesto
Mgr. Juraj Gao  2. miesto
Nad 80 kg:
Mgr. Radoslav Chmelík  1. miesto
Bc. Michal Peniak  2. miesto
Bez rozdielu hmotností:
Mgr. Juraj Gao  1. miesto
Bc. Michal Peniak  2. miesto
Mgr. Radoslav Chmelík  3. miesto
Slovenská reprezentácia s najväèím poètom zlatých, strieborných a bronzových medailí sa po tvrtý raz za sebou umiestnila
na prvom mieste a získala pohár najlepieho tímu, èo sa za 23
 roènú históriu LIVEN CUP-u nikomu nepodarilo!

Dudo: historicky prvá medaila!
V zmysle rozkazu ministra vnútra SR è. 36/2006 o úlohách v oblasti sluobnej prípravy prísluníkov a prísluníèok PZ na rok 2007
sa policajná reprezentácia dudistov UNITOP SR v dòoch 29. 3. 
1. 4. 2007 zúèastnila 15. roèníka policajných majstrovstiev Európy v
Moskve.
Výpravu Slovenska tvorili:
Ing. Jozef Hlinka  vedúci výpravy
Ing. Milan Burda  tréner reprezentácie
Súaiaci:
Libor Pulc, Ing. Marek Komlo, Bc. Martin Slabý, Radovan Hanzlík a Matú Konársky.
V mimoriadne silnej konkurencii 24 krajín sa súailo v jednotlivých váhových kategóriách do 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100kg a
nad 100 kg.
Mimoriadne úspene si v kategórii do 66 kg viedol Matú Konársky, ktorý vybojoval historicky
prvú bronzovú medailu v dude. Úspene sa umiestnili aj
Bc. Martin Slabý, ktorý v kategórii do 100 kg získal 5. miesto, Radovan Hanzlík 7 . miesto
v kategórii do 73 kg, Libor Pulc
takisto 7. miesto v kategórii do
81 kg a Ing. Marek Komlo 9.
miesto v hmotnostnej kategórií
do 90 kg.
Slovenská republika v celkovom hodnotení krajín skonèila na deviatom mieste.
Na základe mimoriadne úspených výsledkov po návrate celú reprezentáciu prijal minister vnútra Robert Kaliòák.

Snímka: UNITOP

O vystrojenosti a ne  kvalite odevných súèiastok sa v
poslednej dobe na stránkach POLÍCIE popísalo dos
strán. Okrem odevu vak výstroj policajtov tvoria aj
ostatné  pre prácu viac podstatné súèiastky. Pravdepodobne najpálèivejím problémom je výzbroj a komunikaèná technika policajtov a súèasti, ktoré slúia na ich
nosenie a pouívanie  puzdrá, opasky, brane a pod

bavenosou tzv. mestských policajtov (osobne pouívam radej výraz mestských stránikov),
ktorých výstroj a výzbroj je väèinou nepomerne kvalitnejia.
Dúfam len, e po navýení platov ministrom, poslancom a platov v armáde koneène príde èas
myslie aj na políciu a úradníci
na ministerstve vnútra sa rozhýbu a príde koneène k tomu u
nieko¾ko rokov pripravovanému
a donekoneèna omie¾anému
prezbrojeniu policajtov. Bol by
najvyí èas.
m@ki

Snímka: UNITOP

Nejde len o odev

te¾ je povinný svojim zamestnancom poskytnú potrebné vybavenie na výkon ich povolania.
Dalo by sa písa ete mnoho,
napr. o koených braniach, pri
nosení ktorých vyzerá policajt
skôr ako potár ne ochranca
zákona a poriadku, o tom, ako si
policajti kupujú z vlastného vrecka chýbajúce súèasti výstroja,
ktoré by mali by samozrejmou
súèasou ich vybavenia (napr.
záves na obuok èi tonfu )  hoci to nie je ich povinnosou.
Zvlá komicky pôsobí vybavenos policajtov v porovnaní s vy-
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Najväèie rezortné stolnotenisové podujatie malo v tomto roku viac ako tri P

XI. roèník turnaja o Putovný pohár POLÍCIE nesklamal!

U tradiène v bratislavskej
stolnotenisovej hale SSTZ na
Èernockého ul. sa 20. apríla
2007 konal XI. roèník
turnaja v stolnom tenise jednotlivcov O
Putovný pohár Polície (PPP). Turnaj
zatítil
minister
vnútra Robert Kaliòák, priamo na podujatí ho zastúpil generálny riadite¾ Kancelárie ministra vnútra SR Marián Saloò.
Zákonite nechýbali vedúci

Putovný pohár polície znova
doputoval do rúk unaveného
Mira Urbana z Nitry
predstavitelia
Odborového
zväzu polície v SR na èele s
predsedom Miroslavom Lit-

Traja zo tyroch
Èo poveda k priebehu turnaja? Hralo sa kombinovaným
systémom, prvý stupeò v
skupinách, z ktorých
prví dvaja postúpili do
druhého stupòa, a
tam u nasledoval
nemilosrdný
K.O.
systém.
V kategórii muov
do 35 rokov si najlepie
poèínali nai kolegovia z Èeskej republiky, ktorí mali v prvej
osmièke tyroch pretekárov, z
toho troch medzi prvými tyrmi!
Vo finálovom zápase po ve¾kom
boji zvíazil Martin Matìjíèek z
UNITOPu ÈR nad Miroslavom
Urbanom z MV SR v pomere
3:2.
V kategórii muov nad 35
rokov si prvenstvo odniesol Pavel tìpánek z UNITOPu ÈR,
ktorý na turnaji zopakoval svoje
víazstvo z roku 2002. Vo finále
zvíazil nad Duanom Gaduom
z KR PZ Trenèín v pomere 3:0.
Prekvapením v tejto kategórii
bolo víazstvo Petra Horòáka z
KR PZ Bratislava vo tvrfinále
nad nieko¾konásobným víazom
turnaja o PPP Milanom Gramantíkom a jeho umiestnenie
na 3. mieste. Na ospravedlnenie prehry M. Gramantíka je

Vospálek nad trojnásobným víazom predchádzajúcich roèníkov Pavlom Makytom z Trnavy.
eny hrali bez obmedzenia
veku a u po desiatykrát po sebe

úroveò, k èomu výrazne prispeli
práve nai kolegovia z ÈR. Prvýkrát v histórii sa v takom silnom
zloení (najlepom, èo èeský policajný muský stolný tenis v sú-

Seniorom nechýbal zápal, cena vak putovala do Èeska
(!) hladko zvíazila Danka Fuchsová z Preova, bývalá aktívna
hráèka ariských Michalian.

èasnosti má) zúèastnili vïaka
úzkym kontaktom turnaja medzi
UNITOPmi ÈR a SR. Pozvanie
na turnaj prijali aj preto, e od 5.
mája sa v Anglicku konali Majstrovstvá Európy policajných
zborov v stolnom tenise. Bratislavský turnaj bol tak pre Èechov dobrou previerkou a monou konfrontáciou schopností a
úrovne prípravy na majstrovstvá.
Námety na zamyslenie
Popri pozitívnom hodnotení
11. roèníka turnaja o PPP sa organizátori zamý¾ajú, ako tento
pekný stolnotenisový sviatok v
budúcnosti ïalej zatraktívni,
aby sa na jednej strane stal skutoènými majstrovstvami polície v

Medzi enami dominuje neohrozite¾ná Danka Fuchsová
vom, prezident SSTZ Zdenko
Krí, generálny sekretár SSTZ
Anton Hamran, éf portovej
reprezentácie rezortu Marian
Kukumberg a ïalí hostia.
Hlavnými organizátormi turnaja boli OZP v SR, UNITOP
SR a KP pri A PZ Bratislava.
Turnaja sa spolu zúèastnilo
92 pretekárov zo 102 prihlásených. ien sa zilo devä, muov
nad 50 rokov osem, ostatní súaili v dvoch kategóriách do a nad
35 rokov. Organizátorov mimoriadne poteila skutoènos, e
pozvanie na turnaj prijala i rozírená reprezentácia muov  policajtov z ÈR, ktorá na turnaji vystupovala pod hlavièkou UNITOP  u ÈR. Na jednej strane
svojou úèasou mimoriadne pozdvihli portovú úroveò turnaja,
ale takmer polovicu pohárov venovaných víazom v jednotlivých
kategóriách si vïaka svojim výkonom celkom zaslúene odniesli za rieku Moravu! Takmer
vetci sú toti registrovaní hráèi
stolného tenisu na úrovni 2. a 3.
ligy v ÈR. Oplatili nám tak prehru z prechádzajúceho súboja
národných výberov

moné uvies ve¾kú únavu po
nároèných zápasoch predovetkým z predchádzajúceho
dòa v rámci medzitátneho
stretnutia proti èeskej reprezentácii, kde Gramantík podal mimoriadne kvalitný a obetavý výkon.

Príjemne prekvapili aj reprezentantky Trnavského kraja, ktoré
obsadili 2.4. miesto.
U tradiène sa na záver turnaja hral zápas medzi najlepími
hráèmi z Polície SR kategórie
muov do a nad 35 rokov o Putovný pohár Polície o neoficiálneho majstra pre rok 2007. Víazom
sa po lanskom úspechu znova
stal Nitran Miroslav Urban (MV
SR), ktorý vo finálovom zápase
porazil Duana Gadua z KR PZ
Trenèín 3:0. Take putovný pohár
opä poputoval do jeho rúk

Mui nad 35 rokov  aj táto cena ila za hranice
U veteránov nad 50 rokov
(iba neregistrovaní hráèi v
SSTZ) zvíazil po prvýkrát reprezentant Polície ÈR Miroslav

V rámci celkového hodnotenia XI. roèníka turnaja o PPP
môeme smelo kontatova, e
mal doteraz najvyiu portovú

Ján Vaniak, hlavný rozhodca
a èlen org. výboru PPP
Snímky: Peter Ondera
Snímka: UNITOP

Kategória do 35 rokov: na vrchole M. Matìjíèek z ÈR

stolnom tenise za úèasti najlepích stolných tenistov v rezorte,
ale na druhej strane aby ostal
verný aj mylienke umoni
úèas aj neregistrovaným hráèom, teda amatérom, pre ktorých je stolný tenis relaxom. Tu
sa nám núka mylienka na zmenu organizácie u od budúceho
roèníka. Doterajie kategórie do
a nad 35 rokov chceme nahradi
súaami pre aktívnych  registrovaných hráèov v súaiach
riadených príslunými stolnotenisovými zväzmi  a neregistrovanými hráèmi bez rozdielu veku. enskú súa ponecháme v
terajej podobe.
Na zamyslenie stojí aj mylienka  v spolupráci s UNITOPom zorganizova aj turnaj
drustiev za úèasti policajtov
vetkých susedných krajín a perspektívne uvaujme aj nad monosou zorganizova majstrovstvá Európy policajných zborov.
Schopných organizátorov, ale aj
dobré zázemie medzi funkcionármi rezortu MV a SSTZ máme, skúsenosti s organizovaním
ve¾kých stolnotenisových podujatí
tie.
Veríme, e
tieto smelé
plány
sa
nám podarí
realizova.

Slovenská reprezentácia
Na základe vzájomnej dohody sa prvé oficiálne stretnutie policajných výberov ÈR a SR v stolnom tenise pod hlavièkou UNITOP
ÈR a UNITOP SR odohralo v predveèer turnaja o PPP dòa 19. apríla 2007 v telocvièni A PZ SR v Bratislave. Organizátorom stretnutia bol KP pri A PZ, ktorý zabezpeèil dôstojné prostredie a peknú portovú kulisu, za èo sa im hráèi obidvoch drustiev odvïaèili
skutoène mimoriadne kvalitnými výkonmi a portovou drámou a
do poslednej loptièky. V drustve Polície SR nastúpili Miroslav Urban, Milan Gramantík a Peter Repaský, za drustvo Polície ÈR
Martin Matìjíèek, Pavel tìpánek a Daniel ulc.
V stretnutí po dramatickom vyvrcholení zvíazili reprezentanti Polície SR v pomere 6:4 (body získali: Urban2,5, Gramantík
2, Repaský 1,5  Matìjíèek 3, tìpánek 1, ulc 0), hoci ete pred
stretnutím boli nai èeskí kolegovia ve¾kými favoritmi. Stretnutie sa
hralo na desa zápasov, z èoho bola jedna tvorhra a devä dvojhier.
Tento výsledok sa zapíe do histórie ako prvé stretnutie
medzi obidvomi policajnými výbermi s historickým víazstvom Polície SR.
V rámci stretnutia zástupcov obidvoch strán spoloène s organizátormi sa do budúcnosti dohodli pravidelné stretnutia stolnotenisových výberov obidvoch policajných zborov aj s úèasou na podobných turnajoch v Èechách a na Slovensku  s prípadnou úèasou na majstrovstvách prísluných krajín. Preto veríme, e sa s naimi hosami opä stretneme aj na budúcich roèníkoch turnaja o
PPP.
(jvn)
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Spolu sa dajú veci robi dobre
(Pokraèovanie zo strany 2)

tatova, e voèi námu rezortu
EÚ nevedie iadnu alobu vyplývajúcu z poruenia podmienok
zmluvy o spoloèenstve. Myslím
si, e táto filozofia úzkej spolupráce a osobných kontaktov je
najlepou ukákou toho, e spolu sa dajú veci robi dobre. Koordinácia je absolútna potreba.
l To u sme sa tematicky
posunuli do ïalej oblasti,
ktorá je svojím zaloením doslova skúobným kameòom
kvality spolupráce ministerských koordinaèných a gestorských útvarov - vyuitie eurofondov. Okolo nich preíva
nieko¾ko pretrvávajúcich mýtov... Z jednej strany panuje
predstava, e eurofondy nám
zachránia rezortný rozpoèet, z

druhej tu panuje ve¾ká obava
z neznáma...
Vyuitie zahraniènej pomoci
je opä o dôslednej koordinácii a
spolupráci. Chodíme teda aj s
riadite¾kou odboru zahraniènej
pomoci pani Pätoprstou takpovediac do terénu, vysvet¾ujeme,
konzultujeme, poskytujeme metodickú pomoc, kolíme aj éfov
útvarov, aby pochopili význam a
monosti, ktoré sa núkajú. Robíme maximum pre zvýenie informovanosti pracovníkov rezortu v
tejto oblasti. Ide o to, aby ¾udia
pochopili, aké monosti sa núkajú a aká cesta vedie k ich vyuitiu. Nie vdy je to jednoduché,
najmä vtedy, keï prostriedky z
jedného zdroja môe vyui viacero útvarov. To je vdy nároèné
na koordináciu napríklad pri podávaní projektov.

l Zaèali ste so kolením
tzv. kontaktných osôb
Áno, aj touto cestou by som
chcela zlomi jeden z mýtov, e
eurofondy nás zachránia pred
poddimenzovaným rozpoètom. Z
jednej strany sa tu núkajú naozaj
ve¾ké monosti, treba si vak
uvedomi, e vetky finanèné nástroje zahraniènej sú doplnkovým nástrojom, vdy teda treba
poèíta so spolufinancovaním z
národného rozpoètu, s participáciou. So sekciou ekonomiky sme
túto otázku vyrieili, aby sme mali istotu, e rezort bude finanène
schopný spolupodie¾a sa na
vetkých realizovaných projektoch. Dôleité je, aby prísluný
útvar vedel presne èo chce, èo
potrebuje a musí nájs spôsob,
ako sa k cie¾u dosta, ako zadefinova svoju potrebu. Povedala

o ivot pri haváriách v èase, keï
sa ponáh¾ali plni si svoje povin-

pamätnej tabule aj za úèasti rodinných prísluníkov zosnulých
policajtov.
Pamätnú tabu¾u odhalil riadite¾ krajského riadite¾stva pplk.
PhDr. Frantiek Leko. Vo svojom príhovore zdôraznil, e povolanie policajta je ve¾mi zodpovedné, nároèné a úèastníkom
slávnosti okrem iného povedal:
Títo nai nebohí kolegovia prili
pri výkone sluby o to najcennejie, èo mali  svoj ivot. Kadý z
nich mal rodinu, o ktorú sa chcel
èo najlepie postara, venova
jej svoj vo¾ný èas. Aj oni dúfali,
e medzi nami preijú podstatne
viac èasu ako im bolo dopriate.
Táto strata je pre nás vetkých
aká a bolestná.
Okrem riadite¾a pplk. Frantika Leka sa prítomným prihovoril aj policajný duchovný, mjr.
PaedDr. Marek Storoka, ktorý
potom za zosnulých odslúil aj
svätú omu v kaplnke krajského
riadite¾stva.
Miesto pre fotografiu s menom na Pamätnej tabuli nali Milan alamon (U 42), Vladislav
Roman ( U 32), Ján Vachalec
(U 51) a Marián Èisárik (U 46).
Kadý z nich pri vstupe do
Policajného zboru prisahal slubu vlasti aj za cenu straty vlastného ivota. Pre týchto chlapov
sa sluobná prísaha naozaj naplnila do bodky.

Kolegovia nezabúdajú

Keï zomrie èlovek, vdy to
bolí. Je jedno, èi si smr zobrala
mladého, alebo starieho, èi
odiiel  po dlhej chorobe alebo náhle, znenazdania, tragicky.
Táto trpká skutoènos najviac
zasiahne srdcia tých, èo dotyèného poznali, najmä jeho najbliích a musí uplynú dlhý èas,
pokia¾ sa s tým vyrovnajú. Spomienky zostávajú a je poteite¾né, ak sú nielen v srdciach najbliích, ale ak nezabudnú priatelia, èi spolupracovníci.
Príkladom sú policajti z Krajského riadite¾stva Policajného
zboru v Preove . Spomenuli si
na tyroch kolegov , ktorých
smr nala v slube. Vetci prili

nosti. Ich tragický skon si pripomenuli v Preove 23. apríla
2007 slávnostným odhalením

1. roèník súae O Zlatý záchranársky krí

Policajt z Tvrdoína získal najvyie ocenenie

V novej záchranárskej súai O zlatý záchranársky krí
bol medzi ocenenými aj
nstrm. Michal LIPNIÈAN,
prísluník PZ z Tvrdoína.
Stal sa víazom kategórie
profesionálov  jednotlivcov
za svoj èin v noci z 5.na 6. októbra 2006.
Nadstrámajster Michal Lipnièan vykonával realizaènú
slubu na OO PZ v Tvrdoíne.
O 02,15 hod bol stálou slubou
OO PZ spolu s ïalím èlenom
hliadky npor. Baèom vyslaný
preveri oznámenie obèanov,
e v Tvrdoíne na moste cez
rieku Orava v smere ku galérii
Márie Medveckej, stojí na eleznej kontrukcii nad mostom
mladík, ktorý chce skoèi do rieky. Po príchode na miesto
hliadka zistila, e na kontrukcii
mosta skutoène stojí neznámy
mladík. Preverili skupinku osôb,
ktorá stála blízko dotyènej osoby, zároveò si vyiadali prostredníctvom stálej sluby výjazd
Rýchlej zdravotníckej pomoci a
Hasièského záchranného zboru. Hneï na to nstrm. Michal
Lipnièan pristúpil k mladíkovi,
ktorý stál na eleznom nosníku
mosta cca 3,5 m nad samotným mostom, prièom zistil, e
ide o 22  roèného mua z Tvrdoína. Oslovil ho, no ten s ním
nechcel komunikova. Opakovane sa s ním pokúal nadviaza komunikáciu, a do prícho-

du RZP. Po ich príchode opísal
situáciu obom výjazdom záchranných zloiek a opakovane
sa snail nadviaza komunikáciu s mladíkom, nako¾ko sa to
nepodarilo ani privolanému lekárovi. Mladík napokon zaèal
reagova na otázky nstrm. Michala Lipnièana. Aj keï jeho
odpovede boli ve¾mi struèné,
policajt sa snail stále udriava
komunikáciu a odhovori ho od
jeho konania. Asi po dvadsiatich minútach nstrm. Lipnièan
sám vyliezol na okraj mosta, a
pomaly sa priblioval k mladíkovi, chcel ho stiahnu za odev
a tým mu zabráni pred pádom
do vody. Pritom sa ho snail zamestnáva otázkami o jeho rodine, jeho práci, èo sa mu aj
úspene darilo. Postupne vychádzal na jeho úroveò, èo si
mladík vimol a spýtal sa ho, èo
robí. Policajt mu na to povedal:
Ak skoèí ty, tak musím skoèi
za tebou aj ja, lebo som bol na
mieste ako prvý a je to moja povinnos chráni tvoj ivot. Na
toto mladík zareagoval a
nstrm. Lipnièanovi sa podarilo
mladíka prehovori, aby zliezol
z mosta. Následne bol mladík
za policajnej asistencie prevezený do NsP Trstená na psychiatrické oddelenie.
Za tento skutok mu po istom
èase sám samovrah poïakoval aj v miestnej tlaèi.
(red)

mjr. PaedDr. M. Feèová,
hovorkyòa KR PZ Preov

SPOMIENKA
Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
miloval ivot a
vetkých nás.
Dòa 28. 5. 2007 si pripomíname 2. výroèie, keï nás
náhle a neèakane navdy
opustil milovaný manel a
otec
mjr. Duan REMETA
z Michalian
S láskou na neho spomínajú manelka Anna, dcéry
Marcel a Martina, syn Emanuel

som to aj na jednej porade: s eurofondmi je to ako s manelstvom, treba na to dvoch. Môe
nám únia doda akoko¾vek skvelé
výzvy, keï útvar pokrèí ramenami a nebude vedie, èo chce. Preto je tu ve¾mi dôleitá vzájomná
komunikácia, spolupráca. Tých
moností je naozaj dos, vetky
programy, ktoré sú pouite¾né v
podmienkach náho rezortu, si
nájdu záujemci na intranete.
l Chápem, e v prípade súae je aké odhadnú, v
akom percente prípadov môeme by úspení, predsa
vak  o akom balíku potenciálnych peòazí pre rezort môeme hovori do roku 2013?
Zdá sa, e rezort bude priamo riadi tyri fondy. Alokácie
pre jednotlivé èlenské krajiny
vak zo strany EÚ ete neboli
rozdelené, malo by sa tak sta v

septembri, najneskôr do konca
roka. Pre vetky krajiny hovoríme v prípade týchto tyroch fondov po úprave rozpoètu EÚ o
objeme 725 miliónov eúr. Èo sa
týka operaèných programov v
rámci národného strategického
referenèného rámca, tam to naozaj bude o schopnosti predkladate¾a projektu presvedèi kvalitou ponuky. Podstatné je, e
operaèné programy núkajú aj
pre ná rezort mnostvo zaujímavých moností - èi u na celoslovenskej, èasto vak aj na regionálnej úrovni. Je potrebné urèi presné zameranie, prejdeme
si vetky monosti s jednotlivými
útvarmi, aby sme si ich zadefinovali a najneskôr do konca roka,
teda po zverejnení výziev, sme
boli schopní odovzda do Bruselu maximum.
Zhováral sa Peter Ondera

Do pozornosti predsedov ZO OZP v SR!
Upozoròujeme predplatite¾ov mesaèníka POLÍCIA
na nové bankové spojenie
v UniCredit Bank: è. ú. 6601177028/1111

ÚPRIMNÉ POÏAKOVANIE
Zo srdca ïakujeme vetkým bývalým spolupracovníkom MV SR môjho milovaného, nezabudnute¾ného manela a dobrého otca
KAMILA GAPARA,
vetkým jeho priate¾om a známym a vetkým
kolegom manelky, ktorí ho dòa 14.apríla
2007 dôstojne odprevadili na jeho poslednej
ceste na cintorín v Senci.
Ïakujeme za prejavenú sústras, útechu, kvetinové dary i
za vetku pomoc pri zabezpeèovaní poslednej rozlúèky, ktorú
ste nám poskytli v naej akej chvíli.
Ïakujeme Hudbe MV SR a èestnej jednotke za dôstojnú
rozlúèku a citlivý prístup pri smútoèných obradoch.
Ïakujeme vám vetkým, ktorí ste ho poznali a zaslali ste
nám smútoèné kondolenèné listy za vau prejavenú úèas.
Mal vás vetkých ve¾mi rád, rád sa s vami stretával, bol
dobrý kamarát, priate¾ a úprimný kolega.
Prosíme, spomeòte si raz za rok dòa 11. apríla na môjho
Kamka, kedy odiiel do veènosti.
S úctou vám vetkým ïakujeme.
Manelka Aneka, dcéra Dominika a syn Kamil

Kde h¾ada budúcich policajtov?
Váená redakcia, nedá mi a
musím reagova na èlánok Vytváranie takýchto káuz vedie iba
k diskreditácii, ktorý napísal
pplk. PhDr. Leko Frantiek, riadite¾ KR PZ v Preove. V èasti,
kde spomína problém h¾adania
kandidátov na riadiace funkcie ,
by som len dodal, e nielen na
riadiace funkcie je problém za
súèasných podmienok (teda najmä platových vzh¾adom k charakteru policajného povolania)
zohna vhodných kandidátov,
ktorí by neskôr úspene pracovali v Policajnom zbore. Z toho vyplýva otázka, kde h¾ada. Pod¾a
môjho názoru  a myslím si e aj
názoru mnohých triezvo uvaujúcich policajtov  treba h¾ada budúcich policajtov práve v rodinách tých súèasných. Pritom vôbec nemám na mysli rodinkárstvo ako také, ktoré je kodlivé.

Avak koho deti sú odmalièka
neustále v kontakte s políciou?
Kto má lepí vzah k polícii ako tí
èo dennodenne znáajú na vlastnej koi údel policajnej práce. Je
len logické, e sa chcú realizova
v oblasti, ku ktorej majú najbliie, a síce len zvonku, ale poznajú situáciu. Myslím si, e práve takýto dorast potrebujeme.
Znovu nadviaem na èlánok
pplk. PhDr. Leka, ktorý hovorí v
tejto súvislosti o lekároch, právnikoch, hercoch a podobne. Obèanov predsa nezaujímajú rodinné
vzahy policajtov, ale to, ako si
plnia svoje povinnosti a ako ich
chránia. Mòa ako riadite¾a obvodného oddelenia vôbec nezaujíma, èi podriadený policajt má
otca ministra a pod., ale zaujímajú ma jeho výsledky a predovetkým jeho prístup k plneniu úloh.
mjr. Bc. Alexej Vozár
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Poznáte výsledky Nemocnice s poliklinikou Ministerstva vnútra SR ?
Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len NsP MV SR) 1. 1. 2007 zaznamenala
28. výroèie od svojho vzniku. Bola zriadená za úèelom
skvalitnenia základnej ale i pecializovanej zdravotnej
starostlivosti pre pracovníkov Ministerstva vnútra SR, èi
u policajtov alebo obèianskych zamestnancov. Má svoju
pecifickú èinnos, ktorú nie je moné nahradi a vykonáva v nemocniciach v inej zriaïovate¾skej pôsobnosti a
tieto èinnosti znásobujú oprávnenos jej existencie.
Roky 2005 a 2007 boli a sú
pre nemocnicu ve¾mi nároèné,
hlavne z poh¾adu manaérstva
riadenia èinností nemocnice. Minulý rok prebehol v nemocnici
certifikaèný audit systému manaérstva kvality, environmentu
a bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci a nemocnica sa môe
pochváli certifikátmi od renomovanej zahraniènej certifikaènej
spoloènosti Quality Austria, ktorá je súèasou medzinárodnej
certifikaènej siete IQNet (The International Certification Network) a tie certifikátmi IQNet.
Okrem vyie uvedeného minulý rok na základe nového zákona o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti èakala nemocnicu ete jedna nároèná úloha a
to získanie povolenia na prevádzkovanie nemocnice, ktoré
pre nás, ako pecializovanú nemocnicu, vydalo Ministerstvo
zdravotníctva SR. Získanie povolenia nebolo jednoduché, nako¾ko sa vyskytli isté problémy
(bezbariérovos, roztrietenos
zariadení, priestorové problémy

a pod.), ktoré bude potrebné v
danom èasovom termíne odstráni. Vedenie nemocnice intenzívne pracuje na tejto problematike
a za najideálnejie povauje dokonèi rekontrukciu priestorov
na Cintorínskej ulici, kde dnes u
stojí nová moderná poliklinika.
Vzh¾adom k mediálne pertraktovanému spojeniu naej nemocnice s Nemocnicou Ministerstva obrany SR, a. s. (ïalej len
NMO SR, a.s.) vedenie nemocnice vykonalo prieskum názorov svojich zamestnancov.
Vysoko si oceòujeme ponuku
pána ministra vnútra SR Roberta Kaliòáka, ktorý predostrel 3
moné varianty rieenia situácie
a zároveò vyzval zamestnancov
o ich návrh rieenia súèasného
stavu pre skvalitnenie èinnosti
nemocnice.
Z celkového poètu pracovníkov 249 (iba bratislavské pracoviská, z toho 51 policajtov a 198
obèianskych zamestnancov) na
dotazník odpovedalo 210 pracovníkov, ktorí sa vyslovili za zachovanie NsP MV SR ako samo-

Ochranný tít?

Keï som pred nieko¾kými
týdòami písal èlánok o nekvalite výstrojných súèastí, dostal
som od nieko¾kých ¾udí dobrú

radu, aby som nerýpal do takých vecí, nako¾ko niekto by si
moje slová mohol zobra príli
osobne. Niektoré veci vak nie
je moné donekoneèna ignorova a tak je to aj s nekvalitou
ostatných výstrojných súèastí 
nielen obleèenia, ale napríklad
aj ochranných pomôcok. Mal
som monos presvedèi sa o
(ne)kvalite ochranných títov,
ktoré sú nielen pod¾a mòa nekvalitne zhotovené a znaène
predraené.
Na SO PZ sa k výuèbe pouívajú nové typy títov oznaèované ako protiúderový tít PZ
 KARBON. Jeho vyhotovenie
je doslova odfláknuté, v miestach, kde má policajt lake, je
prirobený akýsi fixaèný hák z
plastu, prichytený dvom maticami. Práve v tomto mieste sa
títy lámu a z háku sa zvlieka a
trhá ochranný gumový návlek,
ktorý má chráni fixovanú ruku

pred poranením. Napokon 
máte monos si prezrie fotografie, ktoré som zhotovi. Sami
posúïte kvalitu títu. Èo je
vak zaráajúce, takéto pokodenie sa objavuje u po 45
pouívaniach. Z celkového poètu títov KARBON na SO PZ
je po nieko¾kých nácvikoch u 8
kusov pokodených.
Na celej veci je vak ïalia
zaráajúca skutoènos. Okrem
títov KARBON sa pri nácvikoch pouíva aj starí typ títu
tzv. tít PZ  OCHRANNÝ, ktorý aj po nieko¾kých rokoch bez
väèích pokodení plní svoj
úèel. Pritom cena starého typu
títu je 731 Sk, kým tít KARBON sa nakupuje za cenu
5 838,14 Sk !!! Nu, ak porovnáme cenu v pomere ku kvalite,
starý verzus nový
typ títov,
nedá mi
nepoloi
si otázku:
koho kamarát si nabalil peòaenku na tátnej zákazke na
úkor zdravia policajtov? Bolo by
naèase, aby ¾udia, ktorí sedia
vo výberových komisiách, prestali hazardova so zdravím policajtov. Je viac ako potrebné,
aby koneène zástupcovia odborov mali monos kontrolova
a ovplyvòova výberové konania. Nechcem si ani predstavi,
èo sa stane vo chvíli, keï vám
takýto kvalitný tít praskne vo
chvíli, keï vás má ochráni pred
spàkou dlaobných kociek èi
kopancami od vagabundov.
strm. R. Hegyi, SO PZ

statného právneho subjektu s
pôvodným zriaïovate¾om Ministerstvom vnútra SR. Vetci sú za
dostavbu nemocniènej èasti na
Cintorínskej ulici, ktorá by sa
realizovala z finanèných prostriedkov z odpredaja nehnute¾ností v správe NsP MV SR a nie
sú ani proti pouitiu prostriedkov
z odpredaja nehnute¾ností vo
vlastníctve NMO SR, a.s. s tým,
e NsP MV SR sa postará aj o
klientelu NMO SR, a.s. a rozíri
sa o zamestnancov tejto nemocnice tak, aby bola dodraná
efektívnos fungovania. Iné alternatívy boli zamietnuté a v prípade nepriechodnosti náho návrhu pracovníci sa takmer jednohlasne vyjadrili za ponechanie
súèasného stavu, bez zluèovania s NMO SR, a.s.
V súèasnej situácii, keï dochádza k transformácii zdravotníckych zariadení na iné právne
subjekty, majú vetci poskytovatelia, vrátane zariadení, ktoré sú
príspevkovými
organizáciami,
nemalé finanèné problémy. Podstatným vak je a malo by by
hodnotenie poskytovate¾a svojimi klientmi. NsP MV SR u
siedmy rok pravidelne uskutoèòuje a vyhodnocuje spokojnos
pacientov. Spoèiatku iba na poste¾ových oddeleniach, posledné
dva roky aj na ambulanciách, ba
èo viac, sleduje aj spokojnos
svojich pracovníkov. Posledné
výsledky prieskumu spokojnosti
naich pacientov si èitatelia mô-

u pozrie aj na naej webovej
stránke www.nspmv.sk.
Zdravotné poisovne prezentovali svoje výsledky z prieskumu spokojnosti poistencov s nemocniènou starostlivosou. Veobecná zdravotná poisovòa u
druhý rok zverejòuje na svojej
internetovej stránke poradie nemocníc, kde boli pacienti najspokojnejí s poskytovanou starostlivosou (zdravotnou i so slubami). V roku 2006 sa NsP MV SR
umiestnila v prvej desiatke nemocníc na peknom ôsmom
mieste. V roku 2007 nebola touto poisovòou u hodnotená,
pretoe poèet probantov nedosiahol poadovanú hodnotu
(NsP MV SR má iba cca 18 %
svojej klientely poistencov tejto
zdravotnej poisovne).
V roku 2007 poskytla výsledky hodnotenia spokojnosti svojich klientov aj druhá najväèia
zdravotná poisovòa  Spoloèná
zdravotná poisovòa, a. s., ktorá
je pre nau nemocnicu nosnou
poisovòou. Aj v tomto prieskume sme dosiahli vynikajúce výsledky. V hodnotení spokojnosti
so starostlivosou personálu
sme dosiahli a 99,26 % spokojnos a v hodnotení spokojnosti s
poskytnutou zdravotnou starostlivosou 97, 09 % spokojnos naich pacientov.
21. 7. 2007 v denníku Pravda
bol uverejnený rebríèek vybraných oddelení v kategórii malých
a stredných nemocníc. Chirur-

gické oddelenie naej nemocnice sa umiestnilo na druhom
mieste. Hodnotenie spracovalo
Zdruenie zdravotných poisovní
na základe odborných kritérií a
na podklade údajov spokojnosti
pacientov.
Dovolíme si predostrie aj výsledky posledného prieskumu
èasopisu urnál, kde NsP MV
SR skonèila na peknom druhom
mieste zo 46. hodnotených nemocníc. Ostatné oslovené nemocnice z nevysvetlite¾ných príèin nedodali poadované údaje.
Na záver
si èitate¾ov dovo¾ujeme ubezpeèi, e NsP MV SR bola a
chce by zárukou kvalitnej starostlivosti o pacientov z rezortu
Ministerstva vnútra SR, ale aj
vetkých ïalích zloiek, ktoré
jej sluby vyuívajú a ktorí majú
záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jej zariadeniach. Pracovníci nemocnice sa
neboja o znaèku NsP MV SR a
budú ju aj v budúcnosti obhajova, nako¾ko svojou èinnosou v
hodnotení pacientom je vnímaná
ve¾mi pozitívne a ako nemocnica
s vysokým kreditom. Chcú, aby
nemocnica bola rezortným zdravotníckym zariadením, ktoré sa
bude snai maximálne zlepova starostlivos o svojich pacientov.
plk. doc. MUDr. Ivan Hanták, CSc.
riadite¾ NsP MV SR

By matkou je celoivotný sviatok

By matkou je celoivotný
sviatok pre kadú enu, ktorá sa
pre toto poslanie dobrovo¾ne
rozhodla. Matka je slovo, ktoré v
sebe skrýva èaro, krásu, porozumenie, duchaplnos i zmyselnos
éfovia preovského krajského aj okresného riadite¾stva polície nezabúdajú, e majú v svojich radoch aj eny  matky.
Krajský aj okresný policajný riadite¾ im za prácu v prospech polície pri príleitosti Dòa matiek
poïakovali osobným listom a
zároveò ich pozvali na divadelné
predstavenie  Na skle ma¾ované.
Budova Divadla Jonáa Záborského v Preove sa preto na-

plnila slávnostne obleèenými enami pracujúcimi v radoch polície. Kadá zo 180tich pozvaných ien dostala vo foyeri od
vedenia èervený karafiát a za
krásnych úvodných melódií muzikálu vchádzali na malú divadelnú scénu. Slávnostný príhovor pred zaèiatkom predstavenia predniesol krajský riadite¾
pplk. PhDr. Frantiek Leko. V
òom vyzdvihol poslanie eny 
matky a okrem iného povedal:
Toto slávnostné podujatie je
naím poïakovaním za úsilie,
ktoré vynakladáte pri plnení nároèných úloh na jednotlivých
úsekoch polície. Vám patrí úcta
a poïakovanie za prácu, za
vzácnu trpezlivos, za príkladný

postoj k rozvoju a íreniu dobrého mena polície v Preovskom
kraji. Za toto vetko Vám dnes
patrí naa úprimná vïaka a
uznanie.
Táto aktivita vedenia preovskej polície vo vzahu k enám
nie je náhodná, má u svoju nieko¾koroènú tradíciu. Pozvané
eny to chápu ako prejav úcty a
vïaky voèi nim a spokojnos zrkadliaca sa v ich tvárach pri vychádzaní z divadla bola pre éfov  organizátorov dostatoèným poïakovaním a znakom toho, e Deò matiek zaujal pevné
miesto aj v naich kultúrnych
tradíciách.
mjr. PaedDr. M. Feèová,
KR PZ Preov

Rozkazy prezidenta PZ
APRÍL 2007
36. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
94/2004 o vydaní zoznamu funkcií, pri výkone ktorých sa môu
oprávnené osoby oboznamova
s utajovanými skutoènosami v
znení neskorích predpisov
37. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
15/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
38. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúky odbornej
spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Bratislave
39. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného

zboru è. 16/2007 o vydaní Roèného plánu Prezídia Policajného
zboru na rok 2007
40. o zriadení pecializovaného tímu
41. o vykonaní celoslovenskej peciálnej kontroly
42. o vykonaní previerok z telesnej zdatnosti prísluníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
43. o opatreniach na zamedzenie závaného protiprávneho konania osôb
44. o zruení pecializovaného tímu
45. o vykonaní kolení kolite¾ov a pouívate¾ov Schengenského informaèného systému
46. o zruení pracovnej skupiny na zabezpeèenie dokumentovania závanej ekonomickej

organizovanej trestnej èinnosti s
medzinárodným prvkom
47. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru
48. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
7. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 7/2002 o objasòovaní priestupkov a prejednávaní
priestupkov v Policajnom zbore
v znení nariadenia prezidenta
Policajného zboru è. 16/2004
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Dobroslav Trnka k vyèíòaniu policajného gangu
Po mafiánskej vrade podnikate¾a Jána Kubaiaka v Polomke, odhalila polícia vo svojich radoch ïalích èlenov
zloèineckého gangu. Ide o esticu bývalých a súèasných
policajtov, medzi nimi aj kukláèov. K ich odhaleniu pomohla práve vrada podnikate¾a z Polomky, na ktorej sa
podie¾ali ¾udia z radov polície.

Jozef Ivánek

Braòo Tomaga, TA3, moderátor: Pozvanie do túdia TA3
prijal generálny prokurátor Dobroslav Trnka, vitajte u nás. Pán
generálny prokurátor, tie zistenia, ktoré ste prezentovali verejnosti, ak som dobre sledoval tlaèovú konferenciu, spadajú do rokov 19992006. Ako je moné,
e tak dlho pôsobila v radoch
polície organizovaná skupina
zaoberajúca sa závanými trestnými
èinmi? Tam sa
hovorilo o
vydieraní,
hovorilo sa
o miliónových èiastkach. Bolo
to spôsobené
strachom, ktorý
tí ¾udia okolo seba írili, alebo
nejakými nadtandardnými kontaktmi, ktoré mali v tom regióne,
kde pôsobili?
Dobroslav Trnka: Troka ste
naèali tému z druhého konca, o
ktorej by som ja ve¾mi nerád hovoril, ale u ste sa ma opýtali, ja
vám odpoviem. V polícii existuje
dodnes taký systém, e je potrebné sa zbavi bývalých prísluníkov, ktorí boli v radoch tB alebo èlenmi komunistickej strany.
Take ono v urèitom období na-

stala taká situácia, e pod rúkom vyèistenia polície od týchto
policajtov, ktorí v podstate boli
niekedy len radoví èlenovia komunistickej strany, alebo museli
absolvova nejaké kolenia na
príslunej 12. správe, títo ¾udia,
ktorí boli celý ivot absolútni profesionáli, s ktorými som aj ja mal
monos prichádza nieko¾kokrát, aj moji kolegovia, do kontaktu a do styku ako s vyetrovate¾mi alebo ako s kriminalistami,
títo ¾udia boli jednoducho za takýchto podmienok z polície odídení. Èi u to bolo na báze ich
príslunosti, alebo na báze ich
zobratia ich bezpeènostných
previerok. Policajný zbor sa postupne zaèal napåòa prísluníkmi, ktorí teda jednoducho nemajú ani právnické vzdelanie, nemajú mono ani taký vzah k tej
polícii, ale neboli ani prísluníkmi
tB, neboli ani prísluníkmi komunistickej strany. Odili profesionáli a Policajný zbor sa zaèal
napåòa ¾uïmi, ktorí nemajú tú
monos obsiahnu celú tú prácu, ktorá vyaduje polícia na odha¾ovanie kriminality. To je minulos. To je za nami. Ale toto je
fakt, ktorý vlastne s tou políciou
sa stále bude aha. Èie, ja keï
som hovoril pred rokom a pol o
deprofesionalizácii Policajného
zboru, toto je jeho dôsledok.
Moderátor:
Take vráme sa k
tej mojej otázke.
Ako je moné, e
a tak dlho, od roku
99 a do roku 2006,
pôsobila
takáto
skupina v radoch
polície. Zanedbal
niekto
napríklad
systém
kontroly
alebo mohol prípadne priviera oèi
nad takouto èinnos-

ou, niekto, kto na to mal upozorni?
Dobroslav Trnka: Nie, ja vôbec nepredpokladám, e by
nadriadené zloky ministerstva
vnútra ani ministri vnútra ani
vetci tí nadriadení toto zanedbávali. Bohuia¾, bolo vytvorené také prostredie a profesionálne sa vycvièili ¾udia, ktorí teda
ich psychologické vnútorné
prostredie bolo nasadené na to,
e nebudú sa ivi len prácou
policajta, ale zistili, keï sa dostali do kontaktu s tou prácou, e
sa dá ivi a zabezpeèi iným
spôsobom. Bohuia¾, cestou zloèinu.
Moderátor: Títo mui boli prísluníkmi polície do urèitej doby,
niektorí z nich ete aj v súèasnosti, keï dolo k ich zadraniu.
Neobávate sa, e po takejto informácii, ve¾mi èestne ste predstúpili pred verejnos a oznámili
tieto správy, sa môe verejnos
zaèa obáva polície alebo jej
èlenov? Prípadne strati dôveru
k polícii?

Dobroslav Trnka: Nie. Ja si
myslím, e presne táto akcia nahovára k tomu, e verejnos by
mala získa dôveru k polícii. Tento akt, ktorý vlastne bol pripravovaný nieko¾ko mesiacov v spolupráci z Generálnej prokuratúry s
Policajným prezídiom (PZ),
svedèí o tom, e PZ má absolútny záujem oèisti svoje rady od
takýchto elementov a ja môem
za Generálnu prokuratúru potvrdi, e sa nám celkom sluným
spôsobom podarilo utaji túto akciu, aby sa to nerozírilo medzi
jednotlivých radových policajtov,
aby tam neboli nejaké umy a je
to vïaka tomu, e spolupracuje
Generálna prokuratúra (GP) s
policajným prezidentom, alebo s
PZ. Do toho v koneènom dôsledku bolo zapojených nieko¾ko stoviek policajtov, do tej akcie, ktorá prebehla od tvrtka do nedele, pracovali na tom ¾udia 24 hodín denne a tie výsledky sa dostavili. Tie spisy majú za dva dni
700 strán a sú tam zabezpeèené
vetky dôkazy takým procesným

spôsobom, aby sme sa vyhli tak
ako v minulosti, nejakým pochybeniam. Take toto sa nedá realizova len na základe toho, e si
to zmyslí generálny prokurátor.
A nedá sa to realizova bez toho,
aby tí ¾udia, ktorí to chcú robi,
aby boli èistí. Take, my sme si
museli aj vytipova v rámci polície ¾udí, s ktorými na tom budeme spolupracova a naa spolupráca s políciou v kauze Èernák
nás nabádala k tomu, e existuje v polícii aj rad sluných policajtov, ktorí sú ochotní aj takýmto spôsobom kona, berúc
na seba riziko, e teda v tých radoch polície nebudú ob¾úbení.
Ale ja si myslím, e to je absolútne v poriadku a tá verejnos nemá preèo stráca kvôli tejto akcii
dôveru v políciu, ba práve naopak, mala by ju získava. Je to
signál, e tá polícia sa chce nejakým spôsobom dosta z negatívneho h¾adiska do toho pozitívneho v oèiach obèanov a toto je
myslím absolútne jasný signál.
(TV TA3, 25.4.2007,Téma dòa)

TO SÚ FÓRY!
Zlatá rybka
Policajt chytí zlatú rybku a tá k nemu prehovorí ¾udským hlasom:
 Ak ma pustí, splním ti tri elania. Policajt chví¾u rozmý¾a a
potom zo seba vyhàkne:
 Obèiansky, vodièský, technický
Ako sa neomoèi
Vyjdú dvaja policajti z WC a jeden hovorí druhému:
 Nás uèili na soke, e po vymoèení si máme umy ruky.
A druhý na to:
 Ale nás uèili na akadémii, ako si ruky neomoèi!
Bezpeèná ulica
Pýta sa obèan policajta:
 Prosím vás, je táto ulica bezpeèná?
 Samozrejme, e je bezpeèná, ináè by som tu nestál!
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