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Vedenie OZP informovalo aj
o svojom podiele na prípravných
prácach k novele zákonov è. 73
a è. 328, keï kontatovalo, e

väèinu návrhov a pripomienok
OZP spracovatelia akceptujú.
Do prípravných prác sú zapojení
(Pokraèovanie na strane 2)

Jún v rezorte vnútra  to je aj mnostvo atraktívnych podujatí, organizovaných pre deti i dospelých. Redakcia navtívila dobre pripravenú akciu trnavskej základnej organizácie OZP na kúpalisku v Páci. Policajti si tu o. i. vyskúali, aké to je, keï vetci ahajú za jeden povraz, ale rovnako usilovne ahajú aj tí z druhej strany Viac na strane 6.

Prezident Policajného zboru gen. Ján Packa k organizaèným zmenám, no nielen k nim

Dohodli sme sa na princípe jedného mua

l Pán prezident, stretávame sa v èase medzi dvoma závanými termínmi  medzi 1.
júnom a 1. júlom, v èase
zmien, ktoré kadý oèakával,
ale nikto nevedel, o èom budú.
Pod¾a vás sa organizaènými
zmenami podarilo naplni oèakávania, vyjadrené v pôvodnej základnej mylienke plávajúcich truktúr?
Na ostatnej porade s krajskými riadite¾mi sme vyhodnocovali
aj efekt plávajúcich truktúr. Stojím si za tým, e tento princíp je
správny, je to kategória, ktorá
má nastavi obraz Policajného
zboru na problematiku bezpeènostnej situácie v danom okrese
a kraji. To je základný princíp,
ktorého sa budem dra. Druhá
vec je jeho realizácia. Nejde to v
kadom kraji ani okrese rovnako, preto je mono to¾ko dohadov, èo bude a ako bude. V zásade sme stanovili mantinely, v
ktorých sa budeme pohybova.

Mantinel je zadanie: èo najlepie
výsledky a truktúry na konkrétne bezpeènostné problémy kraja. Druhý mantinel bol, e niektoré sluby budú zladené jednotne. Na základe toho po dlhých
rokovaniach, kde som najmä ve¾a poèúval názory iných, pretoe
kadá sluba má svoje pecifiká, nám od 1. 6. nabiehajú dva
kraje v novom modeli, keï sa
skrátené vyetrovanie presúva
na obvodné oddelenia aj s triedami a ¾uïmi. Dokonca si myslím, e vzh¾adom na kariérny
postup je to princíp, ktorého by
sme sa mali dra.
l Model dostal na východe
prídomok pilotek.
Áno, je to pilotný program.
Ostatné kraje pôjdu od 1.7. v pôvodnej podobe ako si nastavili,
lene aj tu sme vlastne mali dva
druhy skráteného vyetrovania.
To oficiálne skrátené vyetrovanie poznáme, skryté vyetrovanie spoèívalo v tom, e obvodné

oddelenia robili trestné èiny neznámych páchate¾ov a keï zistili páchate¾a, poslali to tzv. skrátencom. Èie OO PZ boli zaaené èinnosou, ktorú vôbec nemali ma, mali robi len hliadkovú
èinnos, problémy ¾udí a priestupky. Od 1.7. sa tento priestor
absolútne vyèistí. Uvidíme, èo to
v praxi prinesie, poèúval som ¾udí. Èie budeme fungova v duálnom systéme, v tejto chvíli neexistuje celoslovenská jednotná
ablóna. Obdobne to bude aj
priamo vo vyetrovaní, kde sa
svojím spôsobom tie pristupuje
k duálnemu systému.
l Ako tomu rozumie?
Spoèíva v tom, e ostávajú
ÚJKP v pôvodnej podobe, a druhý spôsob vyetrovania bude na
pecializovaných útvaroch, kde
je de¾ba práce zaloená na charaktere problematiky, nie príslunosti ku kriminálke alebo k vyetrovaèke v klasickom ponímaní. Je to tímová práca, tím riei
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Práce na novom systéme odmeòovania vrcholia

Sigord (on)  Nový návrh systému odmeòovania má by
na pôde ministerstva vnútra pripravený do konca júna,
dozvedeli sa èlenovia Predsedníctva OZP v SR na svojom zasadaní pri Preove, ktoré sa konalo 23. a 24. mája.

l Prioritou je Schengen

jednu konkrétnu problematiku.
Poviem otvorene: ideálny stav
by bol , aby kriminálka a vyetrovaèka boli spojené a robili spolu
na problematikách, pretoe potom by boli vetci ¾udia zainteresovaní na vetkých prípadoch.
Má to vak háèik: pri írke záberu okresov a krajov nejde dos
dobre vypecifikova pôsobnos.
Druhý problém je, e na okresoch a krajoch nie je a to¾ko dobrých odborníkov, ktorí by vedeli,
akým spôsobom zadovaova
dôkazy, èo vlastne robi na
ukonèenie prípadu. Èie oddelíme justíciu a kriminálku a na èele bude éf ÚJKP, ktorý musí túto èinnos koordinova. V pecializovaných útvaroch, kde sú ¾udia s praxou, sú lepie zaplatení
a majú podstatne zúený okruh
nápadu trestnej èinnosti, tak tam
sú u vytvorené tímy pod¾a tejto
predstavy. A to je môj ideál, ktorý by sa, verím, raz mohol rozí(Pokraèovanie na strane 3)

Dvadsa percent?
Ako a kde?

Výzvu vlády na zníenie
poètu úradníkov v rezortoch
verbálne isto kadý uvítal. Ale
keï príde na lámanie chleba a
pozrieme sa bliie na spôsob, ako sa zodpovední chystajú zhosti úlohy aj v naom
rezorte, ako sa tu h¾adá racio. Dostal sa nám do rúk návrh novej organizaènej truktúry ministerstva vnútra (ktorý
s OZP v SR, mimochodom, v
èase prípravy nikto neprerokoval) a ostali sme v úase.
Pod¾a návrhu pribúdajú sekcie, vnútorné oddelenia sa
menia na odbory, návrh ete
viac centralizuje riadenie namiesto proklamovanej decentralizácie
Naozaj je aké
zisti, v èom má by prínos novej truktúry oproti tej existujúcej!
Ak má by chápaná ako príspevok ministerstva vnútra k
zníeniu administratívnej nároènosti riadenia, tak návrh je
presným opakom vytýèeného
cie¾a. Samozrejme, ak predpokladáme, e vláda mala na
mysli 20  percentné úspory
pracovníkov v rezortných centrálach, nie krtanie tabu¾kových miest administratívnych
pracovníèok vo výkonných útvaroch, na vyetrovaèkách,
likvidáciu pomocných síl,
upratovaèiek a kuchárok
Návrh naïalej neriei preaenos ministra vnútra priamym
riadením skoro 20 funkcionárov. Ak platí, e ten, kto riadi,
ten aj kontroluje a zodpovedá,
potom si v praxi neviem predstavi priame riadenie takéhoto poètu jednou osobou
V
prípade realizácie by bol tento
návrh naozaj len riadením bez
ance na kontrolu, èo vak
nezbavuje zodpovednosti!
A sú tu i ïalie riziká  najmä v spôsobe, akým vedenie
rezortu rozpúa sekciu personálnych a sociálnych èinností
a vèleòuje ju do osobného
úradu. Tento návrh priamo
ohrozuje kvalitu starostlivosti
o ¾udské zdroje v zmysle k¾úèových zákonov 73 a 328,
zakopáva kdesi hlboko do
truktúr kolstvo a celý rad súvisiacich oblastí. Preèo radej
neprenesie zodpovednos za
starostlivos o svojich ¾udí
priamo na Prezídium PZ?
Ministerské zloky dostali
od vedúceho úradu pokyn vypracova vlastné návrhy na
zníenie tabu¾kových stavov.
Ako inak  v ibeniènom termíne. Vieme, ako to dopadne.
Realizáciu by si toti odniesli
len tí, ktorých v rezorte naozaj
potrebujeme. V tomto tádiu
návrh dokumentuje, e niekto(Pokraèovanie na strane 2)
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Deò polície v iline nadmieru splnil oèakávania
Parkovisko pred portovou
halou v iline patrilo v sobotu 9.
júna 2007 policajtom, vojakom,
záchranárom. Krásne slneèné
poèasie a mnostvo techniky a
uniforiem pritiahlo irokú verejnos, najmä najmladiu generáciu. Svojou úèasou podujatie
podporil aj prezident PZ generál
JUDr. Ján Packa.
Davy ¾udí sa nevedeli doèka,
aký program pre nich policajti
tento krát pripravili. Netrpezlivé
deti, pre ktorých preventisti pripravili a 14 druhov rôznych súaných disciplín, sa teili najmä
na ceny a darèeky. Okrem toho
si malí cyklisti mohli svoju zruènos v jazde na bicykli vyskúa
priamo pred oèami prísnych dopravákov.
Akèný program si nenechali
ujs ani dospelí, ktorí svoje ratolesti doprevádzali. Veï prenasledovanie bankových lupièov
preváajúcich výbuninu vo vozidle s jej následným znekodnením nemajú monos vidie
kadý deò. S takýmto scénarom
sa predstavili policajti PPÚ ilina. Okrem toho prítomným divákom predviedli aj ukáku policaj-

ného vyjednávania. Prísluníci
PPÚ zoali skutoèný úspech a
monos vyfotografova sa s
kukláèom si nenechalo ujs
iadne diea.
Tak ako aj po minulé roky

proti muovi je ich parketa a
techniku, ktorú predviedli, ovládajú len tyri vojenské jednotky
na svete.
Názornú ukáku vyprosovania osoby z havarovaného vo-

vodné akcie ako: kvapka krvi,
pre obèanov predåenie stránkových hodín na pracoviskách vydávania dokladov OR PZ v ilinskom kraji a pre motoristov v
spolupráci s STK MIKO bezplat-

ukákami sebaobrany, resp. boja zblízka sa predviedli vojaci 5.
pluku peciálneho urèenia Jozefa Gabèíka zo iliny. Armádni
profesionáli ukázali, e boj mua

zidla predviedli prísluníci Záchrannej brigády HaZZ zo iliny.
Krajské riadite¾stvo PZ v iline pri príleitosti konania osláv
Dòa polície pripravilo aj sprie-

né nastavenie a kontrolu riadenia, svetiel, bàzd, a pod.
Jana Balogová
zástupca hovorcu KR PZ
v iline

Naozajstný detský sviatok
Nové Zámky (R.H.) - Prvého
júna zorganizovalo OR PZ a OO
PZ Nové Zámky deò detí, ktorý
sa konal na novozámockom letisku. Pozvánku dostali základné
koly z celého novozámockého
okresu. Deti mali monos vidie

techniku, výstroj, výzbroj a ukáky práce nielen tátnej polície
ale aj kolegov z mestskej polície
v Nových Zámkoch èi prácu
HaZZ a Rýchlej zdravotnej pomoci.
Ve¾ký úspech zoali policajti
z PPU Nitra, ktorý okrem efekt-

Dvadsa percent?
Ako a kde?
(Pokraèovanie zo strany 1)

rí ministerskí úradníci zatia¾
nepochopili, o èom je vládna
objednávka. Verím vak, e
tento návrh bude predmetom
verejnej diskusie a po dopracovaní o rieenia problematických èastí súèasnej organizácie ministerstva nebude iba
prostriedkom, aby sa hýbali
katule, ruili jedny a upevòovali druhé stolièky, ale e prinesie do ivota zásady transparentného riadenia, efektívneho usporiadania rezortu a
odstráni neadresnú (ne)zodpovednos za chyby a nedostatky v rezorte.
Miroslav Litva,
predseda OZP v SR

nej ukáky zásahu proti unikajúcemu páchate¾ovi predviedli aj
zoskok padákom z výky 3000
metrov a prácu pyrotechnika.
Ïalej mali deti monos vidie
ukáky z výcviku sluobných
psov tátnej aj mestskej polície
a sledova kolegov z HaZZ a
Rýchlej zdravotnej pomoci pri
vyslobodzovaní osoby z havarovaného vozidla. Potom, ako sa
moderátorského ezla programu ujal riadite¾ odboru poriadkovej polície pplk. Gergely, dostala
deti do varu a správnej nálady
monos zmera si sily s policajtmi zaradenými k poriadkovej
jednotke. Ve¾ký úspech mali aj
ukáky sebaobrany okorenené
závereèným lámaním kridiel.
Poèas celého dòa mali deti
monos súai o rôzne vecné
ceny a cukrovinky. Ve¾ká vïaka
patrí vetkým, ktorý sa na zorganizovanie tohto podujatia odhodlali a rovnako vetkým, ktorý
sa ho aktívne zúèastnili a vytvorili deom na ich deò tú pravú
sviatoènú atmosféru.

Kto nesie zodpovednos?
Ete za ministra Pada sa po
nieko¾kých policajných prúseroch, a potom naplno po afére
Polomka otvorila otázka úèinnosti psychologickej sluby.
Vedenie rezortu ubezpeèovalo
verejnos, èo vetko sa v tomto
smere zmení, ako je potrebné
duiam prísluníkov PZ venova ove¾a väèiu pozornos, ako
sa zavedie periodické skúmanie ich motivácie a duevnej kondície Hovorilo sa o
detektore li, prísluné psychooddelenie dokonca pripravilo koncepèný materiál o psychologickej starostlivosti do porady vedenia a ïalej zdochol
pes. Aj z tých pár ¾udí, èo sedeli na Raèianskej, ostalo len torzo, pracujú dokonca bez vedúcej oddelenia. Ula na lepie
Èo sme to vlastne so psychologickou slubou urobili? Najprv
sme v rezorte psychológov scivilnili a potom sme zaèali prijíma farárov policajtov, lebo vraj

s tým Vatikánom niè neurobíme, zmluva je zmluva Preto
dnes máme na bezpeènostnom
úseku viac duchovných ako
psychológov?!
Absurdné?! Niè proti duchovnej úteche, ktorú policajtovi poskytne farár s osemdesiatdvojkou pod sutanou. Ale zodpovednos za due policajtov,
za ich psychické zdravie a
najmä ich skutky pred obèanmi tohto tátu nenesie vikariát
ani ordinariát. Nesie ju minister
vnútra a policajný prezident.
Poslanie rezortných psychológov preto nemôe konèi prijímacím konaním  tým, e
uchádzaèom urobia vstupné
psychotesty. Musí ním zaèína!
Súèasný stav personálneho zabezpeèenia psychologickej starostlivosti o prísluníkov PZ je
vak názornou ukákou rozporu medzi slovami a èinmi zodpovedných
Peter Ondera

Schengen v ïalej etape
Schválením novely zákona
o PZ Slovensko splnilo
vetky závery kontroly EÚ
o ochrane osobných údajov.
Poslanci schválili novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá
ustanovuje ministerstvo vnútra
ako prevádzkovate¾a Schengenského informaèného systému
(SIS). Slovensko tým úspene
splnilo vetky závery opakovanej kontroly hodnotiacej misie
expertov Schengenskej komisie
o ochrane osobných údajov.
SIS bude obsahova informácie a osobné údaje zhromadené Policajným zborom rovnako
ako aj èlenskými tátmi Schengenu. Pôjde o údaje z národných informaèných systémov o

pátraní po osobách, dopravných
prostriedkoch,
dokumentoch,
zbraniach a takisto evidencia
neiaducich osôb a monitorovaných osôb a dopravných prostriedkov. K týmto informáciám
bude ma prístup colná správa,
ministerstvá spravodlivosti a zahranièných vecí, obecné polície
a Národný bezpeènostný úrad.
Obèanom budú poskytované informácie o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý
neohrozí plnenie úloh Policajného zboru.
Ïalie hodnotenie pripravenosti Slovenska na vstup do
Schengenu bude v júni, keï komisia EÚ zhodnotí ochranu slovenskoukrajinskej
pozemnej
hranice pred nelegálnou migráciou. V septembri bude predme-

tom kontroly príprava letísk na
ochranu vzdunej hranice.
(KO KMV, 17. máj 2007)

Riadenie hraníc

Realizácia opatrení súvisiacich so vstupom Slovenska do
Schengenského priestoru je obsahom Národného plánu riadenia ochrany tátnych hraníc SR,
ktorý predloí minister vnútra R.
Kaliòák. Národný plán je základným dokumentom v oblasti
ochrany vonkajích hraníc EÚ a
jeho obsah vyplýva zo Schengenského katalógu odporúèaní
pre kontrolu vonkajích hraníc,
vyhostenie a readmisiu. Realizácia plánu si v rokoch 2008
2010 z rozpoètu MV vyiada vye 852 miliónov korún.
(KO KMV, 29. máj 2007)

Práce na novom systéme
odmeòovania vrcholia
(Pokraèovanie zo strany 1)

vetci èlenovia vedenia. (Bliie k zmenám v legislatíve hovorí na stránkach POLÍCIE
prezident PZ gen. Ján Packa).
Èlenovia
Predsedníctva
podali informáciu o kvalite
spolupráce so sluobným vedením, akosti v tomto smere
signalizovala len ilina. Predsedníctvo sa ïalej o. i. zaoberalo financovaním èinnosti odborového zväzu a stavom
právnej ochrany. Odznelo
kontatovanie, e ete stále
pretrvávajú problémy pre neúplnos iadostí, hoci tatút jednoznaène urèuje, èo iados
musí obsahova. Takisto sa v
niektorých ZO objavujú problémy v úhrade roèného poplatku do fondu právnej ochrany.
V rôznom sa èlenovia Predsedníctva zaoberali aj grafickým návrhom na nové èlenské
preukazy, návrh posúdia krajské rady.

Charitatívna
zbierka

V rámci podujatia Deò polície, ktoré Krajské riadite¾stvo PZ
v iline pripravilo na sobotu 9.
júna 2007, sa konala aj verejná
zbierka pre rodiny a pozostalých
po policajtoch zo ilinského kraja, ktorí tragicky zahynuli pri výkone sluby.
Poèas desaroènej existencie
Krajského riadite¾stva PZ v iline dolo k piatim tragickým úmrtiam policajtov pri výkone sluby. Ilo o policajtov z okresných
riadite¾stiev PZ v iline, Dolnom
Kubíne, Ruomberku a v Liptovskom Mikulái. tyria z policajtov zahynuli pri plnení sluobných povinností pri dopravných
nehodách a jeden z nich zahynul pri výbuchu nastraeného
výbuného systému v súvislosti
s výkonom svojho povolania.
Policajti sú viazaní prísahou
a do sluby nastupujú s vedomím, e môe nasta situácia, v
ktorej budú ohrození na svojich
ivotoch. Výaok z tejto zbierky
je len ve¾mi malým zadosuèinením pozostalým a rodinám, ktorí
aj po rokoch od tragédii, ktoré
navdy ovplyvnili ich ivoty, stále cítia boles. Aj touto formou sa
vedenie Krajského riadite¾stva
PZ v iline rozhodlo aspoò èiastoène zmierni túto boles. Pä
rodín po tragicky zahynutých
policajtoch pri výkone sluby si
od riadite¾a KR PZ v iline prevzalo symbolický ek na finanènú èiastku 10.000, Sk.
(ba)

peciálna jednotka

Vláda rozhodla o vytvorení
peciálnej jednotky na ochranu
slovenských
zastupite¾ských
úradov v zahranièí. Od polovice
budúceho roka by mala zaèa
pôsobi peciálna ochranná jednotka na ochranu zastupite¾ských úradov (ZÚ) SR v zahranièí v krízových situáciách.
Desaèlenná jednotka bude
financovaná z rozpoètu ministerstva vnútra.
(KO KMV, 12. jún 2007)
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Dohodli sme sa na princípe jedného mua
(Pokraèovanie zo strany 1)

ri, ak budeme ma dostatok skúsených ¾udí vyetrovate¾ov a budeme ma nastavenú legislatívu
tak, e kadý policajt bude môc
robi procesné úkony a nebudeme ich musie donekoneèna
opakova. Take  takto vnímam
môj terminus technicus duálny
systém.
l Ako sa mylienka ujala
pri stretnutiach s krajskými
riadite¾mi?
Konsenzus je v tom, e pilotný program prebieha v dvoch
krajoch a nie hneï v ôsmich. Ïalej: dohodli sme sa na princípe
jedného mua, èie na danom
teritóriu platí slovo okresného
riadite¾a, na kraji krajského. Nijaký zástupca nemá monos personálne ovplyvòova chod. Je to
práve preto, e máme plávajúce
truktúry a e za vetko zodpovedá prísluný riadite¾  aby sa
napr. do budúcna nemohol vyhovára, e jeho 1. zástupca robil inú personálnu politiku.
l Zaznievajú ponosy aj z
úst krajských riadite¾ov, e
návrhy na zmeny tabuliek stále dlho trvajú, e by sa celý ten
proces mohol zjednodui a
najmä skráti, pretoe situácia
sa môe rýchlo meni.
Súhlasím, ten systém je ete
málo pruný, má prive¾a medzièlánkov. Nemôe predsa odborná sluba na prezídiu rozhodova o tom, èo potrebuje okresný
riadite¾ trebárs vo Svidníku. To,
èo trvá teraz tri mesiace, musí trva maximálne mesiac. Pracuje
sa na tom. Ak chceme po riadite¾ovi plnú zodpovednos, tak
musí ma aj plné právomoci rozhodnú o tom, èo a kde potrebuje, nebude za neho rozhodova
nejaký s prepáèením referentík
na prezídiu alebo ministerstve.
Kto zodpovedá, musí rozhodova. To naich úradníkov ete
musíme uèi, e sme servis pre
výkon, máme mu utvori legislatívne a materiálne podmienky
pre èinnos. Urobíme si v tomto
smere poriadok aj tu na prezídiu.
l Z druhej strany  niektorí
riaditelia si personálne veci
rieili ete pred úèinnosou
kariérneho postupu, ani personálna zodpovednos nebola
jasná
Bolo tomu tak v prípadoch,
keï si riadiaci pracovníci chceli
robi na truc. Máme u vonku nariadenie  jediný, kto má personálnu právomoc, je okresný a
krajský riadite¾. Take organizaèné a personálne veci by mali
by jasné. Tretí krok je legislatívny, pretoe ak urobíme len organizaèné a personálne zmeny,
nepomôu bez legislatívnych.
Ideme do zmeny zákona o Policajnom zbore a do Trestného
poriadku, aby to, èo policajti urobia  teda nie len poverení  malo charakter procesných úkonov.
Rátame s úèinnosou týchto
zmien od 1. januára 2008, pracujeme vcelku v zhode aj s generálnou prokuratúrou, aj s ministerstvom spravodlivosti. Vedie nás k tomu spoloèné úsilie
bezpodmieneène skráti priemerný èas vyetrovania a odbremeni obèana od opakovaných
výsluchov. Uvo¾nia sa tým ruky

aj vyetrovate¾om, aby sa mohli
sústredi na naozaj len kvalifikované úkony. To je cie¾.
l Stav vo vyetrovaní je naozaj naïalej katastrofálny.
Je. Zaaenos je ve¾ká, ale
nerovnomerná, a preto si myslím, e aj vo vyetrovaní, v jeho
tempe sú rezervy. Trochu sa pätili, vraj kontrolou spisov vstupujeme do ich procesnej samostatnosti. Ale to je zásadný omyl,
kontrola nemá niè spoloèné s
procesnosou, nadriadený predsa neurèuje kvalifikáciu ani postup vo vyetrovaní, ale nadriadený je za to platený, aby kontroloval, èi pracujú. Mám u na stole
nariadenie prezidenta, ktoré jasne hovorí o povinnostiach, èo
bude predmetom kontroly: èinnos alebo neèinnos vyetrovate¾a, nie jeho procesná pozícia. Tam bude
kadému jasné, èo je parketa prokurátora a èo je
parketa nadriadeného.
l Na margo kariérneho postupu: sú nejasnosti, ktorí pecialisti v
zmysle zásad kariérneho
postupu nemusia prechádza základným policajným vzdelaním.
Kariérny postup pripúa výnimku v prípade pecialistov. Rieili sme to výnimkou prezidenta od prípadu k prípadu, pretoe
nie je moné taxatívne vymedzi okruh pecialistov.
l Kariérny postup je úèinný od 1.7. Bude k tomuto termínu aj spomenuté spresnenie?
To nie, ale k 1. augustu, aby
sme stihli nástupné termíny do
kôl..
l Je kolstvo pripravené
na tieto zásadné zmeny? Spoèiatku mali pedagógovia váne obavy, e prídu o prácu,
protestovali
Na základné esmesaèné
vzdelávanie budú nadväzova
kvalifikaèné kurzy. Vetko len
dennou formou. Uèitelia sa báli,
e prídu o prácu, brali sme im
zauívaný systém, ale u pochopili, e jej budú ma viac ako
predtým. Vyrieilo sa aj ich postavenie. Nie je predsa mojím cie¾om dvanásmesaènými kurzami
plni ich fond pracovného èasu,
ale opaène, budú musie zháòa
aj externých uèite¾ov na kvalifikaèné kurzy, menia sa uèebné
osnovy a týl práce.
l Vráme sa znova k oèakávaným zmenám, zapracúvajú
sa aj do návrhov noviel zákona o tátnej slube, teda do
73ky, ale aj sociálne záleitosti v zákone è. 328
Áno, èas zmien vyplýva z
podmienok Schengenu, ale navrhujeme aj zvýenie odkodného pre policajtov, pretoe sme s
hrôzou zistili, e aj v prípade
úmrtí pri výkone sluby nemôeme pozostalých zo zákona
adekvátne odkodni. Pod¾a návrhu bude ma minister právomoc ís s výkou odkodného do
jedného milióna korún. Ïalou
závanou úpravou je návrh príspevku na bývanie vo výke od
0 do 7tisíc korún mesaène, èo

je jednoznaène stabilizaèné
opatrenie.
l Hovorilo sa, e príspevok
na bývanie sa zavedie a v roku 2009.
Policajtov potrebujeme stabilizova u teraz, nie o rok èi o
dva, preto ideme k termínu 1. 1.
2008 spolu s novým systémom
odmeòovania.
l V tejto súvislosti sa u
objavilo tvrdenie, èi skôr neoverená fáma, e súbene so
zavedením príspevku na bývanie sa zruia ubytovne.
Nezmysel! Príspevok na bývanie má slúi na stabilizáciu,
èo neznamená, e nerátame s
mobilitou. Ak potrebujeme policajta na urèitom mieste, musíme
ho nejako motivova. Ubytova-

ním alebo príspevkom na bývanie. Dosia¾ sa to robilo tzv. rizikovým príplatkom, èo nebol
astný postup, pretoe si napríklad nemyslím, e práca policajta v Koiciach je menej riziková
ako v Bratislave. Príspevok na
bývanie bude ma aj tú výhodu,
e nepodlieha odvodovej povinnosti.
l Celkovo: odmeòovanie je
horúca téma!
Stojím si za tým, e úpravy
systému odmeòovania musia
prinies minimálne v tých najniích tarifných triedach zvýenie
aspoò o 20 percent v hrubom.
Ale èo  to pridané dostane kadý. Základný cie¾ je dosta policajta v I. tarifnej triede na príjmovú úroveò profesionálneho vojaka.
l Na ministerstve financií
sa stretávajú návrhy s pochopením?
Vieme, v akej situácii je Policajný zbor. Ak chceme do zboru
naozaj vybera kvalitných ¾udí,
musíme im nieèo ponúknu. Ministerstvo financií sa na nás rozhodne neusmieva, ale verím, e
vetci pochopia nevyhnutnos
tohto zvýenia, ak táto spoloènos chce kvalitné policajné
sluby.
l V súvislosti s navrhovanými zmenami koluje mnostvo fám a poplaných správ,
na internete sú u akoe zaruèené nové tarify
Preto spolu aj hovoríme  aby
sme týmto fámam zamedzili. Policajtom najmä v základných útvaroch treba prida, stabilizova
ich. Nemôeme im poveda: robte viac a dostáva budete to isté.
To prosto nejde. Teraz rieime
u technické záleitosti  ko¾ko

tarifných tried bude, aké rozdiely
v jednotlivých stupòoch Zdôrazòujem  iaden konkrétny a
definitívny model ete neexistuje! Medzi sporné veci patrí aj to,
èi zachova 13. a 14. plat alebo
nie, názory sa rôznia. Podporíme názor väèiny.
l Èo so zákonom 328, èo
oèakáva?
Chcem podèiarknu, e vetky zmeny, ktoré robíme, smerujú
jednoznaène k zlepeniu postavenia policajtov, k ich lepiemu
zabezpeèeniu, nie naopak! Celý
systém spúame k 1. 1. 2008,
budú do neho zahrnutí u aj prísluníci HAZZ a Horskej záchrannej sluby. Boli obavy, èi
pribratie hasièov do náho sociálneho systému neohrozí systém dôchodkového zabezpeèenia. Ukazuje sa, e po
troch rokoch bude toto rozírenie plni práve stabilizaènú funkciu.
l Hovorili sme vak aj
o zvýení príspevku do
systému
Áno, zvyujeme ho o
jedno percento pre zamestnanca a tie jedno
percento pre zamestnávate¾a. Cie¾om je stabilizácia
systému
dôchodkového
zabezpeèenia. Tie by toto
opatrenie malo odbúra závistlivé reèi o tom, e máme vyie dôchodky ako
ostatní. Budeme ma argument, e viac platíme. Ete
raz zdôrazòujem  neruíme ani
nepredlujeme 15  roènú hranicu, niè nezhorujeme, naopak 
zmeny smerujú aj k zvýeniu dôchodkov aj tým, e väèia èas
príjmu bude v základnej mzde.
Potrebujeme udra mladých a
nechceme, aby starí odchádzali, ale aby ïalej uèili mladých.
Nebudeme predsa kodi sami
sebe. Keï u niè iné, dúfam e
som toho zárukou ja sám, mám
odslúené 31 rokov, azda by
som si nechcel kodi. Keï neveria inému, tomuto by mohli
uveri (smiech).
l Nasleduje okruh materiálnotechnického zabezpeèenia policajtov. Opticky sa
zdá, e najmä policajný automobilový park sa zlepuje.
Áno, a pokraèujeme ïalej.
Ete v tomto roku príde okolo
600 nových áut, vychádza to
zhruba dve nové autá na kadé
obvodné oddelenie, resp. do výkonu. Myslím si, e v tomto roku
sa dostávame do takého zabezpeèenia vozidlami, v akom sme
u dlhé roky neboli.
l Výstroj a výzbroj?
Vo výstrojnej slube prechádzame od zálohového systému
k ponukovému, to znamená, e
policajt príde do výdajne a hneï
dostane vetky základné sú-

èiastky. Na peciálne druhy výstroje by potom nemal èaka dlhie ako tri mesiace.
l Doterají systém nefungoval najmä preto, e bol zo
strany ministerstva finanène
podvyivený. Potom sa èakalo
na súèiastky dva roky.
Jednoznaène to takto ïalej
nemohlo ís. Samozrejme, bola
to otázka peòazí  a nie malých,
do systému výstrojnej sluby
sme naliali skoro tristo miliónov
korún, ale musí to koneène fungova. Myslím, e sa tie zmeny
u zaèínajú pozitívne prejavova.
Budeme ma praktické nové pracovné rovnoaty so iltovkou pre
výkon, ostatné zloky budú ete
v klasických rovnoatách. Chceme vo výstroji vyiu kvalitu,
pretoe nákup lacnejích vecí sa
nám vypomstil a na reklamácie
doplácal policajt. U som vydal
pokyn  reklamáciu musí riei
zamestnávate¾, nie zamestnanec  ten musí hneï dosta náhradu, nie èaka pol roka na vyrieenie reklamácie.
l Nové pitole?
Èo sa týka výzbroje  tohto
roku dostávajú kvalitnejie zbrane len peciálne zloky a zásahové jednotky, na ploné prezbrojenie  hovorím to na rovinu
 nám v tomto roku neostane.
Prezbrojenie je u tretia fáza,
ktorá nás èaká budúci rok, v
tomto roku rieime autá a výstroj.
l Perspektívy?
Zmeny, ktoré sme odtartovali k 1. 6., resp. k 1. 7, budeme
vyhodnocova priebene do konca roka, dovtedy sa nám musí
ukáza, èi pilotný program má
alebo nemá opodstatnenie.
l Je tu ete jedna závaná
téma  vláda tlaèí na úsporu
civilov, pritom v naich podmienkach je u teraz ich nedostatok, dokonca by sa dali
viaceré ïalie èinnosti scivilni. Kde krtnú 20 percent?
Sú tu dve protichodné tendencie. Na jednej strane je to
tlak na zniovanie poètu pracovníkov, ktorí u boli predtým scivilnení. Keï ale ten civil odíde,
kto to bude robi? Zoberieme
tam zasa policajta? Ak by sme
ili touto cestou, tak to nebude
scivilòovanie ale spolicajòovanie. Je tu okruh prác, ktoré robia
civilní zamestnanci, ak to chceme zníi, tak si povedzme, e
tieto práce nechceme. Keï ich
potrebujeme, nemôeme ich rui. V praxi sa to u deje  potrebujú administratívnu silu, tak zoberú policajtku, ktorá robí to, èo
by mohla robi obèianska pracovníèka. Je to postavené na
hlavu. Èie v zásade som proti
zniovaniu stavu obèianskych
pracovníkov v Policajnom zbore.
Zhováral sa Peter Ondera

Sú chvíle, ktoré ako preívame,
sú okamihy, ktoré tisíckrát spomíname.
Márne a nae oèi vade h¾adajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Hoci si odiiel a niet a medzi nami,
v naich srdciach zostane a bude stále s nami.

Dòa 28.júna 2007 si pripomíname 2. výroèie, kedy navdy dotåklo srdce náho milovaného syna a brata
práp. ¼ubomíra Bukovca z Èierneho Balogu.
S úctou a láskou spomína mama a sestra s rodinou.
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Aj v trnavskom kraji je bývanie policajtov prioritným problémom

Zhoda je aj výsledkom kompromisov
Aké problémy trápia policajtov v Trnavskom kraji? Dokáe by odborová organizácia rovnocenným partnerom
sluobnému vedeniu? S cie¾om nájs odpovede na tieto
otázky redakcia POLÍCIA iniciovala dialóg medzi riadite¾om KR PZ v Trnave pplk. Ing. Bystríkom STANKOM a
Eduardom URBÁNKOM, predsedom trnavskej Krajskej
rady OZP v SR.
Bystrík STANKO: Myslím si,
e v spolupráci s odborármi nemáme väèie problémy, èasto
sme v kontakte, máme podpísané kolektívne zmluvy, dohodli
sme sa na èerpaní sociálneho
fondu. Z môjho poh¾adu môem
spoluprácu hodnoti naozaj pozitívne. Nali sme konsenzus. Koniec koncov, s pánom Urbánkom sa poznáme u dlhé roky,
neexistujú medzi nami trecie
plochy, ktoré by sme nevedeli
odstráni.
REDAKCIA: Tých problémov
je v skutoènosti dos, majú vak
objektívny základ
Bystrík STANKO: Trnavský
kraj je okrem iného pecifický
blízkosou Bratislavy a silným
zastúpením
automobilového
priemyslu. Vïaka týmto faktorom máme vány problém s nedostatkom policajtov, existujúci
záujem nepostaèuje. Máme neobsadených 80 tabu¾kových
miest. Je to logické, nezamestnanos sa tu pohybuje na úrovni
tyroch percent, nepracuje vlastne len ten kto nechce, Bratislava
i tunajie fabriky ponúkajú najmä
platovo zaujímavejie pozície a
ve¾a z tých, èo by mali aj záujem
o prácu v polícii, neprejdú vstupnými previerkami alebo po krátkom èase stratia záujem o slubu. Pritom prijímame ¾udí z celého Slovenska. Celý problém sa
vyhrocoval u od 1. januára
2004, kedy bola spravená takzvaná reforma, vznikli pecializované zloky a ve¾mi ve¾a ¾udí
prelo pracova k nim. Vtedy
som bol okresný riadite¾ v Trnave, osobitne tento okres ostal
personálne úplne vybrakovaný.
Tá situácia trvá dodnes, policajti
uprednostòujú slubu v peciálnych zlokách alebo v Bratislavskom kraji, kde je ove¾a vyí
osobitný príplatok ako v naom

kraji. Vznikla obrovská rozpracovanos prípadov, ktorá klesá len
pomaly, pretoe ve¾a mladých
sa ete len uèí a trpíme fluktuáciou. Úprimne  èím ich tu môeme motivova? Nemáme ubytovòu, len takú malièkú s 30 poste¾ami, beznádejne plnú, Bratislava ubytovanie vie poskytnú,
byty nemáme, priestory pre ok-

Riadite¾ KR PZ v Trnave Bystrík Stanko (v¾avo) s predsedom KR
OZP v SR Eduardom Urbánkom za (takmer) okrúhlym stolom...
resné riadite¾stvo sú nepostaèujúce a potrebujú generálnu opravu. Pritom ivot v Trnave je prakticky taký drahý ako v Bratislave,
aj jednoizbové byty sa u cenovo pohybujú okolo 1,5 milióna
korún. Mladý policajt vak pri
svojom príjme nedostane ani hypotéku na takú sumu Bývanie
je tak kardinálny problém a malo
by sa to nejako zoh¾adni. Aj v
Nemecku majú tí, èo slúia vo
väèích mestách, ove¾a vyie
platy, pretoe ijú ove¾a drahie.
Aj v tomto, èo sa týka bytovej
otázky, nás armáda predbehla.
Zaèínam sa váne obáva, èo
bude o pä rokov, pretoe ten

Práca s komunitami
V súvislosti s rómskym etnikom ijúcim na území Trnavského kraja sa aj policajti Trnavského kraja zapojili do projektu policajných pecialistov pre prácu s
komunitami. To znamená, e v
okresoch Trnava, Galanta a Dunajská Streda sú peciálne vykolení policajti pre prácu s rómskou komunitou. Hlavnou náplòou ich práce je dohliada na dodriavanie verejného poriadku a
rieenie drobných sporov v rómskej komunite. Poèas práce v
komunite policajti h¾adajú optimálne formy rieenia daného
problému. Ich ïalou úlohou je
poskytovanie poradenstva a
svojou èinnosou majú tie preventívne pôsobi na problematiku zákoláctva. Cie¾om projektu
je vybudovanie vzájomnej dôvery medzi Rómami a svojim policajtom a úzka spolupráca medzi vetkými zainteresovanými

personálny problém je ve¾mi
vány a ak sa nebude riei, dôsledky na seba nenechajú èaka,
nebude ma kto robi.
Eduard URBÁNEK: Aj podmienky pre výkon priamej sluby
sú niekde naozaj poválivé. V
mnohých objektoch sú dlhodobo
nevyhovujúce aj hygienické podmienky, údrba sa vykonáva len
z moných prostriedkov kraja,
hoci sa u dávno iadajú vyie
investície. Keby sme pritlaèili,
tak tam hygienik zakáe uívanie priestorov. Lene kde by tí
¾udia potom boli?
REDAKCIA: Nevyostrili tieto
problémy ete v súèasnosti

terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Na stretnutiach s predstavite¾mi obcí sa budú zaobera aj
problematikou èistoty, nelegálnych stavieb, prihlasovania psov
a pod.
iesti vyèlenení policajti v
rámci kraja boli na prácu v komunite vykolení a pravidelne sa
zúèastòujú pracovných porád,
na ktorých sa prejednávajú
problémy a tie na nich vyhodnocujú svoju èinnos. Na týchto
poradách sa stretávajú s predstavite¾mi dotknutých rezortov a
mimovládnych organizácií, s
ktorými si vymieòajú svoje skúsenosti. Podrobnejie informácie o uvedenom projekte nájdu
obèania na webovej stránke ,
kde môu necha aj svoje odkazy.
Martina Kredatusová,
hovorca KR PZ Trnava

uskutoèòované
organizaèné
zmeny?
Eduard URBÁNEK: Na úrovni kraja sme problémy rieili od
poèiatku, boli sme v kontakte s
krajským riadite¾om, horie je to
v okrese Trnava, kde dialóg medzi odborovou organizáciou a
sluobným vedením pre známe
príèiny nefungoval, a tak sa
mnohé veci ani nedali vèas
ovplyvni. Neboli sme stotonení
s názorom, e PMJ prelo pod
krajské riadite¾stvo, nepáèilo sa
nám ve¾mi ani zlúèenie operaèných stredísk. Policajný okres
Trnava je ve¾mi pecifický pre
riadenie. Neostáva nám iné, ne
to repektova, ale nepovaujeme to za astné. Tie sme èakali väèí poèet policajtov v prospech výkonu, v skutoènosti sa
niè revoluèné neudialo, skôr je to
kozmetika.
Bystrík STANKO: Kým som
bol okresný riadite¾, tie som
otázku PMJ tak vnímal. Dnes
mám irí záber a vidím veci aj z
iného uhla. Som presvedèený,
e riadenie PMJ cez kraj je ove¾a operatívnejie a efektívnejie,
ten istý cie¾ sledovali aj zmeny
na operaèných strediskách. Ve¾mi kvitujem, e sa nám podarilo
otvori obvodné oddelenie v Zavare. Tie poèty ¾udí, ktoré máme,
musíme vyuíva vdy tam, kde
ich najviac potrebujeme, pri rieení konkrétnych situácií. Máme
lepí preh¾ad o tom, èím disponujeme. Mojím osobným cie¾om
je, aby kadé hliadkové vozidlo
malo GPS, neviem, èi to bude
reálne, ale dávam si to za cie¾.
Eduard URBÁNEK: Môeme kvitova, e sa podarilo sci-

vilni niektoré dosia¾ policajné
miesta  a to dokonca na úrovni
krajského riadite¾stva. Otázne
je, ak by k tomu prilo, ako ïalej
zniova poèty obèianskych zamestnancov  napríklad také ruenie miest upratovaèiek niè neriei, len zdrauje prevádzku cez
súkromné firmy. Ak teda bude
pokraèova tlak na zniovanie
poètov, tak to bude vána skúka, lebo ve¾mi u nie je z èoho.
Bystrík STANKO: V niektorých prípadoch sa vak naozaj
dajú uspori ¾udia, urobili sme to
napríklad pri psovodoch a uvo¾nené miesta sme dali kriminálke.
Kto povie, e kriminálka nie je
priamy výkon? Myslím si, e kriminálka dosahuje ve¾mi dobré
výsledky, dokonca v objasòovaní krádeí motorových vozidiel
sme na vrchole, pritom napríklad
celý Nitriansky kraj nemá to¾ko
objasnených krádeí vozidiel
ako okres Trnava.
REDAKCIA: Tvrdíte teda, e
tzv. plávajúce truktúry majú
svoj význam?
Bystrík STANKO: Samozrejme, a rád by som do toho iiel aj
radikálnejie. Návrhy na zmeny
sú vdy vecou diskusie, ani ja
nemám patent na rozum, po èase uvidíme, èo sa osvedèí. Mal
by som vak predstavu, ako by
sa tieto zmeny dali robi ove¾a
prunejie, pretoe situácia sa
môe dos rýchlo meni. Napríklad  v Zavare pribudlo mnostvo bytov pre pracovníkov automobilky, v celej oblasti sa zaèína
obrovská migrácia, prichádza
mnostvo cudzích ¾udí z celého
Slovenska i zo zahranièia, z Rumunska, mono z Ukrajiny. To
sú faktory, ktoré nemôeme nevidie. Netýkajú sa len Peugeotu, ale aj Samsungu v Galante,
onedlho sa zaène pohyb vo Voderadoch, pribúdajú problémy v
Seredi
Tým chcem poveda,
e bezpeènostná situácia sa aj
na tomto území rýchlo mení a
my musíme ma monos rýchlo
na òu reagova mobilitou, zmenou priorít, preskupovaním síl.
Toto rozumiem pod funkènosou
a prunosou systému tzv. plávajúcich truktúr. Ná súèasný
systém pri organizaèných zmenách a presunoch tabuliek je zatia¾ stále pomalý, zloitý.
Eduard URBÁNEK: Je tu
evidentne objektívny tlak na personálne posilnenie, ¾udí vo výkone je stále málo, ale èo u napreskupuje, keï nie sú ¾udia a
peniaze? Na plávajúce truktúry
je potrebný v prvom rade dostatoèný personálny stav, s èím úzko súvisí i materiálne a sociálne
zázemie.
REDAKCIA: Spomenuli ste
mobilitu. Ako hodnotíte vá autopark?
Bystrík STANKO: Situáciu
u nevidím takú dramatickú, koneène sme sa zbavili igulákov,
vieme, e budú prichádza ïalie nové vozidlá, prosto, vidím tu
výrazný pokrok a perspektívu.
Eduard URBÁNEK: Ete keby sme sa zbavili terénnych
nív
Na obvodných oddeleniach, kde majú Lady Niva, vedia, o èom to je. V niektorých

èlenitých terénoch sa dá vyui,
ale v iadnom prípade nie ako
vozidlo pre plný výkon hliadkovej èi obchôdzkovej sluby. Vnímajme to tak, e pre mnohých
policajtov je vozidlo pracovisko.
A strávte napr. osem hodín vo
vaute, ktoré je skutoène urèené
snáï len na vykonanie previerky
v nároènom teréne. Nehovoriac
o tom, e ich opravy stáli pomaly viac ako nové vozidlo
Bystrík STANKO: Autá do
terénu potrebujeme, to je fakt.
Celkovo vak vybavenos základných útvarov vnímam ako
zlepujúcu sa.
REDAKCIA: Zhròme si to.
Zdá sa, e vo vaom prípade nie
sú medzi poh¾admi odborovej
organizácie a sluobného vedenia zásadnejie rozdiely. To treba kvitova! Èo vak prinesie budúcnos?
Eduard URBÁNEK: V druhom polroku chceme riei otázku osobných príplatkov pre obèianskych zamestnancov, pretoe sa zdá, e v ich výke sa tu
vyvinuli neúmerné, nie vdy
spravodlivé rozdiely. Samozrejme repektujeme rozhodnutie
nadriadeného v tomto smere, len
aby nebolo oèividne subjektívne
na úkor objektívneho posúdenia
èinnosti podriadeného. Dohodli
sme sa s pánom riadite¾om, e si
to detailne prediskutujeme a zváime, èo sa s tým dá robi.
Spracoval: Peter Ondera

Pado veène ivý!

Pado je veène ivý! Upresnime: nemáme nijaké obavy o
zdravotný stav bývalého pána
ministra, ale èo iné môe napadnú návtevníka naej rezortnej centrály na Pribinovej 2, keï
si pozrie galériu fotografií ministrov
vnútra
vo
vestibule? e
chýba portrét Roberta Kaliòáka? Nu nech, mono si to nepraje, mono nechce visie pri
vchode Ale pod kadou podobizòou hlavy rezortu sú
uvedené aj dátumy nástupu a
odchodu z funkcie. Pán minister Pado má vak uvedený iba
termín nástupu do funkcie,
druhý údaj chýba. Pracovníci
zodpovední za aktuálnos fotogalérie sú zrejme ve¾mi zaneprázdnení, a tak reprezentantovi SDKÚ ponechali tú
èes vies ministerstvo vnútra
celý rok po nástupe novej vlády!
(er)

UPOZORNENIE
Upozoròujeme, e termín
uzávierky júlového èísla
POLÍCIE je 10. júla 2007
redakcia
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Odborníci z PPZ polemizujú s autorom kritiky
AD:

Elektrický paralyzátor
ako vhodný donucovací
prostriedok: áno èi nie?
Ochranný tít?

Váená redakcia,
nedávno sa mi dostali do rúk
noviny POLÍCIA è. 2/2007, ktorých obsahom bol zverejnený
èlánok Elektrický paralyzátor
ako vhodný donucovací prostriedok: áno èi nie? a noviny è.
5/2007, kde bol zverejnený èlánok Ochranný tít?. Autorom
obidvoch èlánkov je strm. Radovan Hegyi zo SO PZ Pezinok.
Aj napriek tomu, e nie som
èlenom Odborového zväzu polície v SR, rád si preèítam obsah
novín, ktoré som donedávna povaoval za vecné a kontruktívne. Opak je pravdou. Poslednú
dobu sú zverejòované èlánky týkajúce sa technických prostriedkov pouívaných v Policajnom
zbore, ktorých obsah je nepravdivý a zámerne zavádzajúci, nepoznajúc technické rieenia vybraných technických prostriedkov. Chápem, e kontruktívna
kritika je namieste, ale prezentované názory niektorých autorov
mi pripadajú ako výstrel do tmy s
oèakávaním výsledku.
Ako vedúceho oddelenia gescií, prototypov a technických
skúok odboru vedeckotechnického rozvoja Prezídia Policajného zboru (ïalej len OVTR P
PZ) ma uvedené èlánky uráajú, nako¾ko zverejnením takýchto èlánkov je zmarená nieko¾koroèná práca celého tímu
OVTR P PZ. Z profesného h¾adiska mi nedá, aby som na uvedené èlánky nereagoval. Na základe uvedeného Vás, váená redakcia, iadam o zverejnenie
celého môjho stanoviska k zverejneným èlánkom.
Z dôvodov odlinosti problematiky sa budem vyjadrova ku
kadému èlánku samostatne.
Elektrický paralyzátor ako
vhodný donucovací prostriedok: áno èi nie?
Autor si v úvode nevie vysvetli, z akého dôvodu sa elektrický
paralyzátor  TASER nevyuíva
v podmienkach Policajného zboru SR. Úvodom, pre krátke vysvetlenie sa nejedná a o tak dokonalý donucovací prostriedok
(ïalej len DP) z poh¾adu spo¾ahlivosti ako je to prezentované
výrobcom alebo dílermi. Ïalej
nie je moné zanedba vysokú
ekonomickú nároènos prevádzkovania DP v policajnej praxi.
V popise autor nesprávne pouíva èlenenie TASERu na dva
druhy  kontaktný a vystre¾ovací. TASER pracuje na princípe
vystre¾ovania dvoch elektród,
nie diód ako to tvrdí autor, z
kompaktnej hlavice na vzdialenos 6,4 a 10,6 m pod¾a druhu
hlavice, ktorá sa po kadom výstrele musí vymeni a nie dá vymeni, ako to popisuje autor. Pre
informáciu diódou je oznaèovaný polovodièový prvok v elektrotechnike. Uznávam, e TASER
je moné poui aj ako kontaktný
elektrický paralyzátor v prípade,

e nie sú k dispozícií vystre¾ovacie hlavice alebo ich situácia neumoòuje poui.
OVTR P PZ zabezpeèuje
overovanie nových druhov DP a
na základe výsledkov zavádza
jednotlivé druhy do výkonu policajnej sluby. Uvedená zásada
bola uplatnená aj v roku 2000,
kedy bol v podmienkach Policajného zboru testovaný TASER
starieho typu, prièom princíp
vystre¾ovania dvoch elektród z
kompaktnej hlavice ostáva nezmenený aj u nového TASERu.
Výsledok testov nepreukázal
spo¾ahlivos DP tak, ako to uvádza výrobca. Ani zástupcom firmy, ktorá DP prezentovala, ani
skúseným strelcom z Policajného zboru sa nepodarilo v miestnosti zasiahnu cie¾ o rozmeroch
60x60 cm vo vzdialenosti cca 5
m obidvoma elektródami. Ak by
mal TASER tak presvedèivé výsledky, ako to uvádza výrobca,
niè by nebránilo zavedenie DP

ností o zavedení TASERu do
výkonu policajnej sluby, poiadal OVTR zástupcu amerického
výrobcu pre Slovenskú republiku
o predloenie predbenej cenovej ponuky na jednotlivé produkty. Nako¾ko sa nejedná o lacnú
záleitos, vypracoval OVTR va-

vovaný materiál o vyuite¾nosti
vybraných DP v podmienkach
Policajného zboru a ministerstva, ktorý taktie vyaduje finanèné zabezpeèenie. V návrhu
sa uvauje so zavedením elektrických paralyzátorov, nie vak
TASERov, do výkonu policaj-

riantnú kalkuláciu finanèných
prostriedkov potrebných na prípadné zavedenie TASERu do
výkonu policajnej sluby. Aj v
prípade, e by bol TASERom
vyzbrojený kadý desiaty policajt z odboru poriadkovej polície
jednotlivých KR PZ, len prevádzka TASERu kadý kalendárny
rok by prestavovala finanènú
èiastku 146,7 mil. Sk bez DPH.
Prièom obstaranie TASERov s
palebnými priemermi by v prvom
roku pouívania tieto náklady
navýili o ïalích 156,2 mil. Sk

nej slubyDúfam, e uvedené
zdôvodnenie postaèuje na to,
aby autorovi otvorilo oèi (keï
sám tvrdí, e nevidí dôvody preèo nie je TASER zavedený do
výkonu policajnej sluby), preèo
sa v súèasnosti neuvauje s celoploným zavedením TASERu
do výkonu policajnej sluby.
Ochranný tít?
Slová, ako odfláknuté, nekvalita a predraenos v prípade
ochranného títu KARBÓN sú
ospravedlnené len z dôvodu nevedomosti autora. V roku 2001
bol pre èinnos poriadkových
jednotiek gesène zavedený do
výkonu sluby v Policajnom zbore ochranný tít KARBÓN, ktorý
bol výsledkom vývojovej úlohy
OVTR P PZ, ako zadávate¾a úlohy a spoloènosti Tvarovanie
PCHZ spol. s r. o., ilina, ako
realizátor úlohy. Obsahom vývojovej úlohy boli pouívate¾ské
skúky zamerané na funkènos
jednotlivých prvkov, hlavne na
pevnos pouitého materiálu s
prihliadnutím na bezpeènos pouívate¾a v prípade moného vytrhnutia z úchopu zo strany protivníka. V rámci pouívate¾ských
skúok bola testovaná odolnos
voèi úderom eleznou a drevenou tyèou a voèi vrhajúcim dlaobným kockám. Boli testované
a navzájom porovnávané vlastnosti ochranných títov pouívaných v policajných zlokách okolitých tátov nevynímajúc starý
ochranný tít, prièom neporovnate¾ne najlepie výsledky dosiahol práve vyvíjaný ochranný
tít KARBÓN.
Funkènos tzv. akéhosi fixaèného háku je pravdepodobne
pre autora ve¾ká neznáma. Zrejme autor nechápe, alebo mu to
nikto nevysvetlil, akú úlohu plní
pruná stabilizaèná spona, o
ktorú sa opiera predlaktie policajta. Pre istotu to vysvetlím, aby
sa neobjavovali nesprávne názory. Pruná stabilizaèná spona
má dve úlohy. Slúi ako oporný
bod pri pouití ochranného títu
v pohotovostnej polohe a druhá
ve¾mi dôleitá úloha je, aby svo-

Ilustraèné foto: Július Dubravay
do výkonu policajnej sluby aspoò pre vybrané útvary Policajného zboru. Úspenos zásahu
je podmienená kvalitným výcvikom, ktorý nie je moné podceòova. V opaènom prípade má
policajt v rukách drahú hraèku.
O bezpeènosti má autor taktie skreslené názory. Pri aplikácií tvarovaných impulzov tzv.
Tvån na ¾udský organizmus, dochádza k vyradeniu centrálnej
nervovej sústavy, èím sa mimo
iné stráca kontrola nad svalovou
hmotou zasiahnutej osoby, ktorá
nekontrolovate¾ne padá na zem.
Práve pri takomto páde je ve¾ká
pravdepodobnos zranenia osoby, voèi ktorej bol DP pouitý.
Vyzdvihnutie úèinnosti TASERu v porovnaní so slzotvorným DP vo veternom poèasí potvrdzuje fakt, e autor TASER nikdy vo vetre nepouil. Boèný
vietor odkloní vystrelené elektródy od pôvodnej dráhy strely aj
pri tak krátkej vzdialenosti, èo
má za následok minutie cie¾a.
Ïalím faktorom, preèo do
súèasnosti nebol TASER celoplone zavedený do výkonu policajnej sluby, je jeho ekonomická prevádzková nároènos.
Neviem, èi autor má poznatky o
cenových reláciách TASERu a
jednotlivých doplnkov, ako sú
cvièné a ostré hlavice, puzdra,
driaky, akumulátory a iné.
V rámci preverovania mo-

bez DPH. Navrhovaný poèet 50
ks cvièných hlavíc pre jeden TASER na zabezpeèenie výcviku v
jednom roku je adekvátny k dosiahnutiu poadovaných výsledkov. Inými slovami povedané,
aby sa zasiahnutie cie¾a pribliovalo èo najviac k 100% úèinnosti, musí by strie¾ajúci policajt
maximálne vycvièený na pouitie TASERu v praxi. Rezort Ministerstva vnútra SR nevie nájs
cca 380, mil. Sk potrebných na
prezbrojenie policajtov na novú
pito¾ kalibru 9 mm Luger namiesto morálne a technicky zastaralej pitole vz. 82, kde má
potom nájs finanèné prostriedky
na odporúèaný DP. Nehovoriac
o tom, e v súèasnosti je pripra-

Spomienka
Dòa 12.6.2007
si pripomíname 1. výroèie,
keï nás po dlhej a vánej
chorobe navdy opustil priate¾, kamarát, kolega
Mgr. Michal eòuch
Èes jeho pamiatke!
Peter Michalenko,
Predseda ZO Humenné

jou prunosou zabezpeèovala
vèasné vytiahnutie predlaktia
policajta z úchopu v prípade, e
protivník vytrháva policajtovi
ochranný tít z úchopu spôsobom výkrutu vo vertikálnej polohe. Inými slovami povedané
pruná stabilizaèná spona musí
zabezpeèi uvo¾nenie predlaktia
policajta skôr, ako policajt ¾udovo povedané príde o lakový alebo ramenný kåb. K zosilneniu a
zlepeniu stability úchopu bola v
roku 2005 vykonaná inovácia
ochranného títu KARBÓN a to
pridaním druhej prunej stabilizaènej spony smerujúcej proti
pôvodnej prunej stabilizaènej
spone ochranného títu KARBÓN  zdola nahor. Výsledky
pouívate¾ských skúok preukázali dostatoènú prunos úchopu, pri dodraní zásad minimalizácie rizika zranenia policajta.
Je zrejmé, e o inovácii autor
nemá ani poòatia, o èom svedèia uverejnené fotografie.
K jednotkovej obstarávacej
cene sa nechcem ani moc vyjadrova. Ale som presvedèený, e
cena zodpovedá poadovanej
kvalite v èase obstarávania
ochranných títov. Autor porovnáva obstarávaciu cenu ochranných títov KARBÓN k cene starých títov, ktoré boli obstarávané v osemdesiatych rokoch minulého storoèia. V uvedenom
èase stálo napr. mlieko tie len
2, Kès, èie porovnáva obstarávacie ceny pri tak ve¾kom èasovom odstupe je nereálne. Aj
laik si uvedomí èasovú a teda aj
finanènú priepas. Na základe
nevedomosti a technicky nepodloených tvrdení je prinajmenej
ve¾mi odváne si klás otázku;
citujem: koho kamarát si nabalil
peòaenku na tátnej zákazke
na úkor zdravia policajtov? Ak
takéto podozrenie z klientelizmu
alebo korupcii autor zistil, mal by
uvedenú skutoènos oznámi prísluným orgánom èinných v
trestnom konaní a nie strie¾a do
vzduchu.
Èo sa týka odolnosti ochranného títu KARBÓN voèi mechanickému namáhaniu, mám na
mysli údery eleznou a drevenou
tyèou, resp. dopadajúcim dlaobným kockám, ochotne poskytnem komuko¾vek a hlavne pochybovaènému autorovi videozáznam z konkrétnych testov.
pplk. Ing. ¼ubo Kopecký,
vedúci oddelenia gescií, prototypov a technických skúok
odboru VTR Prezídia PZ

Smútoèné oznámenie
Dòa 17. 5. 2007 nás po akej chorobe vo veku
33 rokov navdy opustil manel, kolega,
priate¾ a otec dvoch detí

Peter Dioi
policajt OO PZ Nové Zámky
Nako¾ko po zosnulom policajtovi ostali dve nezaopatrené deti,
vyhlasujeme
zbierku a prosíme Vás o príspevok
na è. bankového úètu 0242 469 434/0900
Ïakujeme!!!
výbor ZO OZP Nové Zámky
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Keï práca, tak intenzívna. Keï zábava  tak na plné obrátky!

Ako bolo v Cíferi? Supééér!

D

ruhá najväèia základná
organizácia OZP v Trnave 8/31 u pracuje pod novým
vedením a èo dokáu, predviedli prvú slneènú júnovú sobotu na
svojom Dni detí v rekreaènom
areáli pri Cíferi v Páci. Boli sme
pri tom
Hora peèených kuriatok, sedemdesiat litrov gu¾áa, trúd¾a
to vetko èakalo bezmála
trojstovku detí i dospelých v príjemne zelenom areáli kúpaliska.
V prvom rade sa vak vetci teili na bohatý program. Ratolesti, rozdelené pod¾a veku, súaili v hode basketbalovou loptou,
v skákaní vo vreci, kopali jedenástky, hádzali tenisovou loptièkou na terè a ich otcovia nasadili naozaj vetky sily pri preahovaní lanom Organizátori pozývali aj dámy, aby utvorili dve
enské drustvá. Tie vak, keï
poèuli, e ide o súa v preahovaní, akosi nejavili záujem .
Deti dostali za svoje úsilie
pekné darèeky a medzi disciplínami si mohli odskoèi k stánku,
kde im usmievavá teta robila
krásne zámotky cukrovej vaty
Obrovský záujem mali detváky
aj o ma¾ovanie tvárièiek, zajazdili si aj na koníkoch. Malý tuplík bol zasa celý bez seba od
úasu, keï mu pyrotechnik dovolil stlaèi gombík a odpáli tak
malý ohòostroj s kúdolmi farebného dymu. Chlapci, ale i dievèatá si s ve¾kým záujmom

ohmatali naozajstné zbrane
kukláèov, pozorne sledovali
psa i jeho pána pri zadraní páchate¾a a dokonale uahali rozkoné teniatko
Skrátka, na nudu naozaj nebolo ani minútu èasu. A keï popoludní zavítala do Pácu aj kapela Slava Kmea, efekt celého
dòa bol dokonalý. Za bezstarostnou sobotou, plnou radosti,
sa vak skrývalo mnostvo organizátorskej práce najmä èlenov výboru ZO pod taktovkou
Eda Urbánka, ktorý za ve¾kú pomoc ïakoval Marcele Honzovej,
Renáte Slamkovej, Jánovi Hunèovi, Ladislavovi Fabovi, Márii
Luákovej, Martinovi Ujlakymu i
mnohým ïalím. Nu, vïaka,
ten deò bol naozaj supééér!
Peter Ondera
Snímky autor
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Strelecká súa v Roòave

Strelci na èiare
Na strelnici v obci Paèa, okr.
Roòava sa uskutoènil 1. roèník
streleckej súae z ve¾kokalibrových zbraní jednotlivcov a drustiev O putovný Pohár predsedu ZO OZP Roòava, ktorý zorganizovala ZO OZP 1008 Roòava v spolupráci s OR PZ Roòava, Obecným úradom Paèa a
SK Paèa.
Za ve¾mi pekného poèasia sa
súae zúèastnilo celkom 36 jednotlivcov, ktorí sa rozdelili do 12
trojèlenných drustiev. K strelcom sa prihovoril riadite¾ OR PZ
Roòava JUDr. tefan Maïar,
ktorý im okrem iného poprial
pevnú muku a príjemný strelecký záitok. Na regulárnos stre¾by dohliadal akreditovaný rozhodca p. Milan Málek. Súane
sa strie¾alo z ve¾koránych pitolí na medzinárodný pito¾ový
terè vo vzdialenosti 25 m mierenou stre¾bou. Pä rán bolo nástrelných a 15 rán do súae.
Víazom sa stalo reprezentaèné drustvo portového stre-

leckého klubu Slavoovce v zloení Ing. tefan Baták, Hvezdoò Benedikty a Milan Mlynár so
súètom 380 bodov. Na druhom

Víkend s bicyklom

OSZZ SPSÈ MV SR v spolupráci s RZ MV SR Maják v Senci plánuje v dòoch 13.9.  16. 9.
2007 zorganizova pre amatérskych priaznivcov cykloturistiky
s rezortu MV SR predåený víkend s bicyklom.
Podujatie bude organizované
ako jazda pelotónu cyklistov s
obèerstvením a so sprievodným
vozidlom (zdravotná sluba, servis).
Trasy podujatia v dennej dåke cca 90  120 km sa plánujú
po vybudovaných cyklotrasách v
okolí Bratislavy a Malých Karpát,
v obmedzenom prípade po cestných komunikáciách.
Centrum podujatia bude RZ
MV SR Maják v Senci, kde bude
zabezpeèené ubytovanie a stravovanie. Cyklisti s technickými
alebo fyzickými problémami môu poèas trasy vyui odvoz
sprievodným vozidlom.
Cena pre úèastníkov z rezortu MV SR je 266, Sk na
deò.

PODMIENKY ÚÈASTI:
l zaregistrovanie sa a uhradenie poplatku,
l dobrý zdravotný stav, bicykel
l kadý úèastník musí dodriava pravidlá cestnej premávky a zúèastòuje sa na vlastné
nebezpeèenstvo
l organizátor odporúèa pouitie ochrannej prilby
l organizátor nezabezpeèuje
majetkové a zdravotné poistenie!
Z dôvodu zistenia predpokladaného záujmu o podujatie iadam záujemcov, aby zaslali prihláky na podujatie najneskôr
do 31.7.2007 na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor sociálneho zabezpeèenia a zdravotníctva Sekcie personálnych a sociálnych èinností
Pribinova 2
812 72 Bratislava
príp. elektronickou potou na
adresu:kovacik4@minv.sk

PRIHLÁKA

Odbor sociálneho zabezpeèenia a zdravotníctva SPSÈ MV SR
Gundulièova 2, 812 72 BRATISLAVA

mieste sa umiestnilo súané
drustvo SK Paèa v zloení Miroslav Hurajt, Milan Manko a
Ján Zako so súètom bodov 378
a na treom mieste súané
drustvo KP Roòava 1 v zloení Mgr. Ivan Toplanský, Július

Zaujímavé webové stránky polície

V

Barczi a Jozef Ïurán Baták so
súètom bodov taktie 378 bodov
. O výsledku na druhom a treom
mieste rozhodla jedna desiatka
v prospech SK Paèa.
V súai jednotlivcov súa
vyhral Ing. tefan Baták (SK
Slavoovce) so súètom bodov
135, na druhom mieste sa
umiestnil Mgr. Ivan Toplanský
(KP Roòava 1) so súètom bodov 134 a na treom mieste sa
umiestnil Milan Manko (SK Paèa) so súètom bodov 134 (víazi
na druhej snímke). O výsledku
na druhom a treom mieste rozhodla jedna deviatka v prospech
Mgr. Toplanského.
Z výsledkov mono kontatova, e súa bola ve¾mi tesná a
napínavá od zaèiatku do konca.
V prospech lepie umiestnených
rozhodovali doslova bodíky. Po

dnenej dobe je dobre zriadená internetová stránka takmer
nevyhnutnos pre kadú firmu èi zdruenie. Dobre vytvorená a spravovaná stránka môe výborne dotvára imid a zvyova
dôveryhodnos aj tátnych intitúcií, políciu nevynímajúc. My máme www.minv.sk, ale skúste pozrie èo len na stánky kolegov zo
elezniènej polície - http://zelpol.gov.sk/ a porovnávajme.
Zaujímavé stránky ponúkajú aj nai èeskí kolegovia http://www.mvcr.cz/policie/index.html, po¾ský web - http://www.policja.pl/ èi maïarský - http://www.police.hu/. Medzi ïalie ve¾mi vydarené stránky patria stránky talianskej polície - carabinierov http://www.carabinieri.it/, ktoré okrem základných informácií ponúkajú svojim návtevníkom aj mnostvo zaujímavých downloadov napríklad videá peciálnych jednotiek GIS èi zábery z práce poriadkových jednotiek, psovodov a pod...
Vynikajúcu stránku plnú zaujímavých materiálov, obrázkov a informácií o svojej práci ponúkajú aj stránky francúzskej gendarmerie - http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie, anglických bobbies
- http://www.police.uk/forces.htm (mimochodom, vimnite si, ako
zaujímavo je stránka èlenená na jednotlivé regióny Ve¾kej Británie), nemeckej Polizei - http://www.polizei.de/ èi védskej polície http://www.polisen.se/.
A èo stránky policajtov za ve¾kou mlákou? Ako univerzálny
rozcestník po stránkach polície USA odporúèam stránku
http://www.policeone.com/, na ktorej sa dajú nájs naozaj rôzne informácie. Ako sa robí správny nábor do radov polície, nám názorne ukáe stránka Los Angeles Police Department - http://www.joinlapd.com/index2.html èi New York Police Department http://www.nypd2.org/html/recruit/policeofficer.html. Urèite vás zaujme aj stránka Krá¾ovskej kanadskej jazdnej polície http://www.rcmp-grc.gc.ca/.
Na opaènej strane zemskej pologule majú ve¾mi dobre spracovanú stránku policajti z Austrálie - http://www.afp.gov.au/, a pokia¾
sa chcete pokocha naozaj krásnymi a výkonnými policajnými vozidlami, treba si pozrie stránku austrálskych policajných vozidiel
http://www.inthejob.com/.
Pokia¾ vám chýbajú informácie o peciálnych jednotkách SR,
tak na oficiálnych stránkach ministerstva vnútra, ia¾, a na nieko¾ko strohých informácií nenájdete niè. Odporúèam vak stránku
http://www.specialunits.sk/, na ktorej nájdete informácie nielen o
peciálnych jednotkách polície, ale aj ostatných bezpeènostných
zloiek SR.
m@ki

skonèení súae a vyhodnotení
výsledkov kadému dobre padol
gulá a obèerstvenie.
Týmto by sme chceli poïakova starostovi obce Paèa p. Ladislavovi Zagibovi a SK Paèa za
pomoc a poskytnutie priestorov
na uskutoènenie súae.
Súané drustvo KP Roòava v zloení Mgr. Ivan Toplanský, Július Barczi a Jozef Ïurán
Baták sa v priebehu roka pravidelne zúèastòuje streleckých
súaí organizovaných v rámci
okresov Roòava a Revúca.
Strelecká súa organizovaná
ZO OZP Roòava bola prvou
tohto roku, a tak veríme, e v
priebehu roka 2007 im to bude
strie¾a aspoò tak dobre ako teraz.
Mgr. Ivan TOPLANSKÝ,
predseda ZO OZP Roòava

Vec: Víkend s bicyklom  prihláka
Meno a priezvisko:
hodnos, titul:
Èíslo osobnej známky/ OEÈ:
dátum narodenia:
..
Funkcia:
útvar:.
..
Bydlisko:
Tel. kontakt domov:
do práce:
mobil:

,
,
,
..

.
..
...
..

.

Objednávka ubytovania v rekreaènom zariadení: RZ MV SR
Maják v Senci
V termíne od: 13.9. 16.9.2007
Poèet lôok:
.
Ïalí úèastníci : (meno a priezvisko) (dátum narodenia)
..
..
..
..

.........
.........
........
........

.
podpis iadate¾a

Kontaktné èíslo na OSZZ SPSÈ MV SR, Gundulièova 2,
Bratislava: Tel.: 09610 56015, kovacik4@minv.sk

Rozkazy prezidenta PZ
MÁJ 2007
49. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 45/2007 o vykonaní
kolení kolite¾ov a pouívate¾ov
Schengenského informaèného
systému
50. o zriadení pecializovaného tímu
51. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
95/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
52. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 28/2007 na zabezpeèenie prepravy vyhoretého jadrového paliva na území Slovenskej republiky
53. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície
v Koiciach

54. o vyhlásení výberového
konania na zaradenie do národnej databázy prísluníkov Policajného zboru vysielaných do
rýchlych pohranièných zásahových tímov
55. o zruení pracovnej skupiny na dokumentovanie obzvlá závaného zloèinu vrady
56. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
15/2004 o zriadení pecializovaného tímu
znení neskorích
predpisov
57. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
114/2005 o zriadení komisie na
posudzovanie kôd na zdraví
alebo majetku
58. o postupe pri pouívaní
technických prostriedkov na prácu s utajovanými skutoènosami
stupòov utajenia Vyhradené a
Dôverné v objekte Remus v Bratislave na Raèianskej ul. è. 45
59. o opatreniach v cestnej

premávke poèas letnej turistickej sezóny 2007
60. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
61. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície
v iline
62. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
25/2006 o zriadení pecializovaného tímu
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
8. o poskytovaní krátkodobej
ochrany osôb
9. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 7/2002 o objasòovaní priestupkov a prejednávaní
priestupkov v Policajnom zbore
v znení neskorích predpisov
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Novela pre vrahov?
Redaktor:Minister spravodlivosti tefan Harabin pripravuje
novelu trestného zákona. Chce
zníi dolné hranice trestných
sadzieb, skorie prepustenie na
podmienku èi upravi zásadu trikrát a dos. Návrh ostro kritizuje
Daniel Lipic.
Daniel Lipic, poslanec NR
SR (KDH): Ak by návrh novely
zákona pripravovala skupina
vrahov, recidivistov a pedofilov,
návrh novely by nevyzeral inak.
tefan Minárik, gen. riad.
Sekcie trestného práva MS SR:
Tieto slová môe poveda èlovek, ktorý v ivote nemal obleèený talár a nevyniesol jeden odsudzujúci rozsudok.
(STV, relácia O 5 minút dvanás, 3.6.2007)

ruomberskej ústrednej vojenskej nemocnici. Ako agentúru
SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyòa Mária
Faltániová, krv darovali policajti
z krajského riadite¾stva aj okresných riadite¾stiev, zapojili sa aj
banskobystrickí mestskí policajti.
Prvýkrát sa takáto akcia uskutoènila vlani v novembri. S iniciatívou vtedy prili policajti z Brezna, ktorí chceli pomôc kolegovi,

kaz s urèeným termínom, musí
ma priestor, aby ho skontroloval, èi ho aj naozaj splnil.
(Hospodárske Noviny,
13.6.2007)

zranenému pri známom incidente v Polomke. Vtedy darovalo
krv 50 policajtov. Dnená akcia
urèite nebola posledná, v tejto
tradícii budú policajti pokraèova,
dodala Faltániová.
(SITA,13.6.2007)

Únia rozíri spoluprácu
policajtov
Policajti z krajín Európskej
únie budú môc operova aj na
území inej èlenskej krajiny, pouíva databázy s informáciami o
DNA èi odtlaèkoch prstov páchate¾ov. Rozhodli o tom vèera 27
éfovia vnútra únie v Luxemburgu. Pre nesúhlas najmä Ve¾kej
Británie a Írska budú musie ma
kriminalisti na akcie v inom táte
súhlas. Minister vnútra Robert
Kaliòák tvrdí, e zapracovanie
týchto pravidiel do európskeho
práva pomôe vyriei aj niektoré staré ípady. S Rakúskom u
takáto spolupráca existuje, povedal Kaliòák.
(Pravda,13.6.2007)
tyridsa policajtov darovalo dnes na banskobystrickom
krajskom riadite¾stve krv. Policajti zorganizovali akciu pod názvom Kvapka krvi, aby pomohli

Jozef Ivánek

Dávno pred vo¾bami bolo
jasné, e podpredseda SmeruSD Robert Kaliòák sa stane
ministrom. Väèina zainteresovaných vak predpokladala, e
si vyberie rezort obrany. Napokon sa vak stal ministrom vnútra. Právnik, ktorý mal k polícii
blízko u ako éf parlamentného
výboru pre obranu a bezpeènos, spojil svoj príchod do úradu
so zakopaním vojnovej sekery s
policajnými odborármi, ktorá na
ministerstve zostala ete po Vladimírovi Palkovi (KDH). Do polície vysielal zlé signály. Poriadok
a disciplína v polícii musí by, on
sa snaí zapáèi vetkým, aj tým,
èo nie sú s disciplínou celkom
zadobre.
Stará sa o policajtov Samotní odborári sú dnes s ministrom
zadobre. Pozitívne hodnotia pripravený kariérny postup v polícii,

zmeny vo vzdelávaní, aj dohodnuté zmeny v systéme odmeòovania, ktoré by mali policajtov
priblíi k vojakom. Je ¾udský a
viac sa stará o radových policajtov, tvrdí éf policajných odborárov Miroslav Litva. Jediným
negatívom je pod¾a neho, e minister nemá èas kontrolova
vetkých svojich podriadených.
Ak má podriadeného nejakého
generálneho riadite¾a a vydá prí-

TO SÚ FÓRY!
Potichie!
Pán vodiè, vy ste pili! vyèíta policajt chlapovi za volantom.
Potichie, nech to nepoèuje manelka, napomína ho vodiè
Bezoh¾adnos
Pili ste? pýta sa dopravák vodièa.
Na to, èi som pil, sa ma pýta kadý policajt! Ale èi nie som
hladný, to ani jeden!
Po¾ovka
Policajt sa prvýkrát zúèastní na po¾ovaèke. Poobede sa nimródi poschádzajú a policajt sa pýta vedúceho: Vrátili sa vetci?
Ale áno, vetci sú tu!
Chválabohu, tak to predsa len bola srnka! vydýchne si nováèik.

Trnka navrhne zmenu
Generálny prokurátor Dobroslav Trnka pripravuje návrh novely Trestného poriadku, ktorá
by mala eliminova monosti obtrukcií a umelého predlovania
súdnych procesov. Povedal to
dnes pre SITA. V odpovedi poslancovi
Lászlóovi
Nagyovi
(SMK) na dnenej schôdzi parlamentného výboru pre ¾udské

práva o príèinách predlovania
súdneho procesu s policajtmi
obalovanými z muèenia Róma
Karola Sendreia na policajnej
stanici v Revúcej 6. júla 2001
Trnka povedal, e prokuratúra
podala obalobu u pred piatimi
rokmi. Naahovanie procesu je
pod¾a Trnku vecou súdu. Páchate¾ a miesto èinu sú jasné,
zloèin preukázaný, povedal
Trnka s tým, e prokuratúra sa
môe u len prizera na pojednávaniach. ia¾, u siedmy rok
prokuratúra nemôe vyuíva
súdny dozor, dodal Trnka. Súdny dozor prokuratúry, od ktorého
muselo Slovensko v rámci prijímania európskej legislatívy ustúpi, pod¾a Trnku mal zmysel, návrat k nemu vak u nie je moný. Napravi sa to pod¾a neho dá
novelizáciou Trestného poriadku. U to iniciujeme. Novela,

ktorú pripravujeme, by mala obsahova aj ustanovenia, ktoré by
zmenili pozíciu advokátskeho
trestného poriadku na normálny
trestný poriadok, povedal Trnka
pre SITA. Návrh pod¾a neho poèíta napríklad s tým, e by bol
pripravený náhradný obhajca,
ktorý by v prípade rozhodnutia
obalovaného zmeni obhajcu
okamite nastúpil na jeho miesto, na tieto obtrukcie by sa neprihliadalo a súdny proces by
pokraèoval bez odsunov a vytyèovania nových pojednávaní. V
prípade stále neuzavretého vyetrovania vrady tudenta Daniela Tupého, na ktorú sa Nagy
takisto informoval, Trnka kontatoval, e ide o vec operatívneho
pátrania polície, pri ktorom prokuratúra spolupracuje. Naznaèil,
e indície smerujú ku konkrétnym osobám. (SITA,12.6.2007)

DOVO¼UJEME SI VÁM OZNÁMI,
 E V RZ SMREKOVEC DONOVALY

JE K DISPOZÍCII ETE DOSTATOK
POUKAZOV NA LETNÚ SEZÓNU.
V. Klaèan, RZ MV SR Smrekovec Donovaly

Len spoloène sme silní!
OZP v SR

Tvoja anca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôu.

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým zdruením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú prísluníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o tátnej
slube a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a poiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepenie podmienok výkonu sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného zdruenia policajných odborových organizácií
l pri rieení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
tátnym a sluobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodriavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným intitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre irokú a slobodnú výmenu názorov na vetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP poíva výhody Podporného fondu

Dôstojná ivotná úroveò - nae právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov
nie je moná kontrola nad dodriavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je moné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o prunom pracovnom èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta èlenom odborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihláku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri poruení ich práv ochranu pred ikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade akej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne informácie o vetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l odborárske vzdelávanie
Ïalie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod naou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk. Mgr. Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón: 09610/51952.
Fax: 09610/59096. l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo bolo
vytlaèené a redakciou expedované predplatite¾om v 26. týdni l Uzávierka nasledujúceho èísla: 10. 7. 2007 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

