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Z rokovania Rady predsedov ZO OZP v SR na Donovaloch

Výstroj: krátenie konta je u (dúfajme) minulosou
Donovaly (on)  Predsedov ZO OZP v SR v dòoch 21. a
22. júna 2007 prichýlilo na rokovanie rady rezortné zariadenie Smekovec na Donovaloch. Prvý veèer èlenovia rady privítali medzi sebou prezidenta Policajného zboru
generála Jána Packu a generálnu riadite¾ku Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR Moniku imovú.
Predsedovia základných organizácií tak mali nieko¾ko
hodín dobrú príleitos opýta sa oboch hostí na èoko¾vek a celý veèer sa naozaj niesol v znamení takýchto neformálnych rozhovorov.

Vedenie OZP v SR podrobne
informovalo èlenov rady o prebiehajúcich prácach na mnostve zásadných zmien v ivote
rezortu, najmä o prípravách nového systému odmeòovania a
novelizáciách k¾úèových zákonov 73 a 328. Predsedovia krajských rád v tejto súvislosti u na
zasadaní predsedníctva kontatovali, e medzi pracovníkmi panuje dos ve¾ká nervozita, zaprí-

èinená neistotou z dopadov uvaovaných zmien. (bliie v rozhovore POLÍCIE s vedúcim sluobného úradu Martinom Èatloom  pozn. red.)
Úèastníci donovalského stretnutia zobrali na vedomie informáciu, e podpredseda OZP v
SR tefan Dvorský je od 1. 6.
2007 vyòatý z èinných záloh a
prijal sluobnú funkciu riadite¾a
odboru mzdových prostriedkov

V dòoch 2. a 6. júla 2007 v Malých Levároch a na troch vybraných terénnych pracoviskách konal u VII. roèník sústredenia psovodov
záchranárov PZ. Vzájomnú koordináciu si na òom precvièilo 34 sluobných záchranárskych psov z troch tátov. Aj pre rekreantov na Rudave musel by poh¾ad na výcvik policajných psov vo vode celkom nezvyèajný. Viac na strane 4.
Snímka Peter Nevolný

na SSMP MV SR, zároveò vak
bude naïalej vykonáva funkciu
podpredsedu.
Predseda OZP v SR Miroslav
Litva o.i. informoval o vývoji situácie v zásobovaní výstrojnými
súèiastkami. Uviedol, e situácia
sa postupne zlepuje a ministerstvo ráta so zavedením nového
systému distribúcie, keï väèina
súèiastok by mala by na skladoch na vo¾ný predaj u v tomto
roku  pravda, pod¾a moností
dodávate¾ov. Policajti boli tohto
roku systematicky upozoròovaní, aby konto èerpali. Aj vïaka
tomu poèet prípadov krátenia
podstatne klesol, keï v roku
2005 k marcu boli krátené kontá
v rozsahu 1,9 milióna Sk, vlani
1,3 milióna, ale k tohoroènému
marcu u len 35  tisíc korún.
Vedenie s uspokojením kontatovalo, e sekcia ekonomiky prijíma úèinné opatrenia, aby sa dlhoroèné problémy s vystrojovaním postupne úplne odstránili.
Aby sa vylúèili èasté  a èasto
márne  návtevy policajtov vo
výstrojných skladoch, pracuje sa
na systéme, pod¾a ktorého výdajòa pozve prísluníka na prevzatie vecí a po kompletizácii
jeho objednávky.
Rada predsedov sa ïalej zaoberala niektorými vnútrozväzovými otázkami a vypoèula si informácie o prebiehajúcej revízii
hospodárenia v trnavskej organizácii 8/31. Uloila revíznej komisii ïalej doplni poadované
informácie a do najbliieho
predsedníctva predloi komplexnú správu o výsledkoch revízie.
Podpredseda OZP v SR Pavol Mekiòa poskytol súhrnný
preh¾ad o stave podporného
fondu. Kontatoval, e v agende pretrvávajú nedostatky v
(Pokraèovanie na strane 2)

Ako je to so zniovaním poètov pracovníkov o 20 percent?

Martin Èatlo: Niè netreba generalizova
Vládny zámer zníi poèet pracovníkov ministerstiev o 20
percent vyvolal aj v rámci ministerstva vnútra diskusie,
ako ho vlastne chápa. Pauálne? S týmsú zlé skúsenosti Súbene úvodník predsedu OZP v SR Miroslava
Litvu v júnovom èísle upozornil na nejasnosti vo vzahu
k návrhu novej organizaènej truktúry ministerstva: v
èom má by nová truktúra lepia, úspornejia? Redakcia POLÍCIA preto s prosbou o ujasnenie zámerov a celého postupu reorganizácie oslovila vedúceho sluobného úradu MV SR Martina ÈATLOA.
l Chápete obavy ¾udí?
Istotne áno, ale koluje tu
mnostvo dezinformácií. Vedenie ministerstva vnútra sa rozhodlo pristúpi k vládnej úlohe
tak, e nebude plone zniova

poèty pracovníkov v jednotlivých
zlokách bez dôkladnej analýzy,
ale e chce reálne posúdi funkènos celého systému, jeho
monosti a rezervy.
l Máte na mysli nieèo ako

personálny audit? Ten tu u
bol ete za ministra Palka, bol
drahý a výsledky neboli presvedèivé.
Je otázne,
do akej miery
bol urobený
dobre  presnejie, nako¾ko je pre nás
relevantný audit z roku
2004. Pritom
mi tie nie je jasné, preèo ho niekto nazval personálnym auditom, pretoe ním pôvodne vôbec
nebol. Jeho pôvodným zámerom bolo analyzova procesy ria-

denia a navrhnú ich optimalizáciu pre potreby informaèného
systému, a nie trebárs da návrhy na zmeny organizaènej truktúry. Starostlivo sme ho preskúmali, ale zistili sme, e aktualizácia by bola ve¾mi komplikovaná.
l Take?
K úlohe sme pristúpili tak, e
minister v januári vymenoval
pracovnú skupinu, ktorej úlohou
bolo utvori návrh novej organizaènej truktúry. Teda úlohou
skupiny nebolo urèi, akých 20
percent a odkia¾ sa má prepusti.
Ïalia pracovná skupina bola
zriadená na to, aby pripravila nový informaèný systém. Rozumej-

me: ucelený jednotný informaèný systém ministerstva, pretoe
taký chýba, neexistuje. Filozofiou náho zámeru je to, e kombináciou optimalizovanej organizaènej truktúry a zavedením informaèného systému je moné
dosiahnu úsporu  povedzme to
tak  poètu úradníkov. To znamená, k úlohe sme nepristúpili
úèelovo, mechanicky v tom duchu, e kadý útvar musí zníi
poèet pracovníkov o 20 percent
len preto, aby sme splnili vládnu
úlohu. Navrhli sme novú organizaènú truktúru , ktorá je prvým
krokom a zavedenie informaè(Pokraèovanie na strane 4)
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Výstroj: krátenie konta je u (dúfajme) minulosou
(Pokraèovanie zo strany 1)

oneskorenom zasielaní zoznamov èlenov PF, kde popri prihláke èasto chýba kópia pre-

la monos vyuitia podporného
fondu.
Podobne aj v oblasti právnej
ochrany je potrebné venova tr-

Rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR pokraèovalo aj cez
prestávky...
vodného príkazu o zaplatení valú pozornos jednotlivým príèlenského, èo znemoòuje èle- padom. Rada zaviazala vetna registrova. Takýto zdanlivý kých predsedov predloi do 1.
detail môe ma váne dô- septembra 2007 správy o stave
sledky v prípade vzniku náhlej právnej ochrany v podmienkach
udalosti, ktorá by èlenovi zaloi- ich ZO.

Rada predsedov si ïalej vypoèula argumenty zástupcu odborárov Horskej záchrannej
sluby Ivana Raèka, ktorí poiadali o prijatie do OZP v SR. Keïe HZS tvorí u integrálnu súèas MV SR, èinnos odborárov
v OZP v SR má vnútornú logiku
a rada predsedov ich prijatie jednomyse¾ne schválila.
Èlenovia OZP v SR budú ma
nové èlenské preukazy. Na tvorbe návrhu sa pracovalo dlhí
èas, jeho grafickú podobu predsedovia schválili a boli vyzvaní,
aby zaèali so sústreïovaním
osobných údajov a fotografií èlenov. Na základe pripomienok z
pléna vedenie na KEÚ PZ preverí monosti pouitia ochranných znakov na doklade.
V rámci rôzneho zaznela aj
otázka, ako to vlastne bude v rezorte s vyuívaním gastrolístkov.
Rada zaviazala èlenov vedenia
OZP v SR poiada zamestnávate¾a o komplexnú informáciu k
tomuto problému.
Snímka Jaro tulajter

Oslavy Dòa polície na futbalovom tadióne FC v Nitre skonèili a vetci návtevníci tohto
podujatia sa u rozili. Deti, ale i
dospelí si vak odniesli ve¾a nových nezabudnute¾ných záitkov. Svedèia o tom nielen nadené výkriky detí a fascinované
poh¾ady na preletujúci vrtu¾ník,
alebo na vystúpenie policajných

Tvrdé, ale jasné stanovenie pravidiel

Schengen a cudzinecká legislatíva
dú chcie získa slovenské obèianstvo, budú musie i na Slovensku aspoò tyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu iadostí. Zavedenie tejto
podmienky si vyaduje potreba
dostatoène preskúma integráciu azylanta do spoloènosti. V
prípade zahranièných Slovákov
iadajúcich o udelenie obèianstva sa podmienka nepretritého pobytu na Slovensku zmení
namiesto súèasných 2 rokov na
3 roky.
V niektorých prípadoch ude¾ovania tátneho obèianstva bude rozhodova priamo minister
vnútra. V súèasnosti o vetkých
iadostiach o udelenie obèianstva rozhoduje odbor tátneho
obèianstva MV SR. Pôjde o iadate¾ov, ktorí sa významným
spôsobom zaslúili o prínos pre
Slovenskú republiku /napríklad v
oblasti kultúry èi vedy/ a ktorým

Ilustraèné foto Peter ákoviè

Slovenské tátne obèianstvo
bude od 1. októbra tohto roka
moné cudzincovi udeli a po
ôsmich rokoch nepretritého trvalého pobytu na Slovensku.
Vyplýva to z novely zákona o
tátnom
obèianstve,
ktorú
schválil parlament. V súèasnosti
je podmienkou aspoò 5  roèný
nepretritý pobyt na naom území. Sprísnenie tejto podmienky
umoní úradom dôkladnejie
preveri zitie iadate¾a so slovenským právnym poriadkom
ako aj s kultúrnym prostredím.
V záujme kvalifikovanejieho
a presnejieho posudzovania
iadate¾ov sa upravuje aj podmienka bezúhonnosti, ktorá je
nevyhnutnosou pre získanie
tátneho obèianstva. Obèianstvo tak nebude môc získa iadate¾, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
a od zahladenia odsúdenia neuplynulo 5 rokov alebo jeho trestné stíhanie za
úmyselný trestný èin bolo
právoplatne podmieneène
zastavené do 5 rokov odo
dòa uplynutia skúobnej
doby. Prekákou bude
tie trestné stíhanie za
úmyselný trestný èin, ktoré bolo zastavené rozhodnutím súdu alebo prokurátora o schválení zmieru,
ale od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo 5 rokov. Pri posudzovaní iadosti o
udelenie obèianstva bude preto
ministerstvo vnútra od generálnej prokuratúry iada odpis z
registra trestov iadate¾a.
Cudzinec ijúci v manelskom zväzku so slovenským
tátnym obèanom bude môc
získa slovenské obèianstvo a
po piatich rokoch manelského
spolunaívania. V súèasnosti je
podmienkou aspoò trojroèné trvania manelstva.
Zmenia sa aj niektoré lehoty
nevyhnutné na získanie tátneho obèianstva. Azylanti, ktorí bu-

zo zákona mono udeli výnimku
týkajúcu sa dåky trvalého pobytu.
Lehota potrebná na rozhodnutie o iadosti o obèianstvo sa
z 9 mesiacov predåi na 24 mesiacov.
Rovnako sa sprísnia pravidlá
preverenia ovládania slovenského jazyka ako jednej z podmienok na udelenie slovenského
obèianstva. iadate¾ bude musie absolvova pohovor s otázkami týkajúcimi sa jeho osoby a
Slovenska, preèíta nahlas èlánok z tlaèe a napísa jeho obsah.
V súèasnosti staèí, keï iadate¾

porozumie otázke a odpovie na
òu.
Schválené zmeny sú reakciou predovetkým na narastajúce nebezpeèenstvo organizovaného zloèinu a medzinárodného terorizmu.
Poslanci dnes schválili aj zákon, ktorý mení niektoré zákony
v súvislosti so vstupom Slovenska do Schengenu. Zákon nadväzuje na schválenú novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá
ustanovila ako prevádzkovate¾a
Schengenského informaèného
systému (SIS) ministerstvo vnútra. Slovensko tak úspene splnilo vetky závery opakovanej
kontroly hodnotiacej misie expertov Schengenskej komisie o
ochrane osobných údajov.
V rámci noviel ôsmich zákonov /o tátnej slube v PZ, zbraniach a strelive, Policajnom zbore, správnych poplatkoch, pobyte cudzincov, ochrane tátnej
hranice, európskom zatýkacom
rozkaze, trestný poriadok/ sa
ustanovuje okruh subjektov, ktorým budú poskytované informácie zo SIS a v súlade so schengenským acquis sa tie menia
niektoré správne poplatky. Cudzinci, ktorí sú obeami obchodovania s ¾uïmi, u nebudú musie plati za podanie iadosti o
udelenie tolerovaného pobytu
alebo o jeho predåenie. Od cudzincov s udeleným tolerovaným pobytom sa nebude vybera správny poplatok ani za vydanie cudzineckého pasu. U
týchto cudzincov sa toti predpokladá, e vzh¾adom na svoje
postavenie nebudú ma finanèné prostriedky. Rovnaká výnimka bude pri vydávaní cudzineckých pasov plati aj pre cudzincov s tzv. doplnkovou ochranou.
Novela zákona o správnych poplatkoch správnym orgánom tie
umoní v prípade existencie humanitného dôvodu upusti od vybratia poplatku alebo ho zníi.
(KO KMV, 26. jún 2007)

kynológov. Ani prítomní dospelí
diváci neetrili uznaním pri ukáke zásahu nitrianskych hasièov
a záchranárov, alebo zlaòovaním naich kukláèov zo strechy
tribúny. Reálna ukáka zásahu
poriadkovej jednotky KR PZ v
Nitre zodvihla zo stolièky nejedného diváka.
Celé podujatie osvieilo milé
vystúpenie taneènej skupiny Klik
 klak z Vráb¾ov. Svojou trokou

do mlyna  pre deti vak ve¾mi
významnou  prispela skupina
Metropolis a Kuly, ako i moderátori rádia Max  Mio Melicher a
Mio Kouch, ktorí aj s trokou
humoru bezchybne zvládli moderovanie celej akcie.
Vybrané drustvá detí základných a stredných kôl súaili o Pohár riadite¾a KR PZ v Nitre.
Mladí
skladali uniformu prísluníka PZ a
starí s ve¾kým zanietením strie¾ali
zo vzduchovky.
Prvé
miesto medzi
mladími demi
obsadili
iaci z Cabaja a medzi
starími iaci
vynikla Vrábe¾èania  Z Viliama Záborského.
Deò polície v Nitre sa mimoriadne vydaril, skontatoval riadite¾ KR PZ v Nitre plk. JUDr.
Ján tark, keï ïakoval vetkým
policajtom aj obèianskym zamestnancom, ktorí oslavu pomáhali organizova.
Renáta Èuháková, zástupkyòa
hovorcu KR PZ Nitra

POÏAKOVANIE

Dòa 14. 11. 2006 som nastúpil do noènej sluby v Brezne, kde
som zaradený ako starí inpektor na OO PZ. Boli sme spolu s kolegami Jozefom Sitarèíkom a Martinom Oce¾om vyslaní na sluobný zákrok v Brezne, èas Bujakovo, kde ma nebezpeèný páchate¾
krátkou gu¾ovou zbraòou postrelil dvomi ranami do oblasti tváre a
do dutiny brunej. Neskôr strie¾al aj na uvedených dvoch kolegov,
ktorí, naastie, neutrpeli iadne zranenie.
Na miesto prila na pomoc ïalia hliadka, a to: Erik Belko s Jánom Kostelným, ktorí mi podali prvú pomoc. Vïaka nej ijem, pretoe sanitka prila a o 40 minút. Bol som draný v umelom spánku asi týdeò v ruomberskej nemocnici, kde ma viackrát operovali a vïaka celému personálu môem opä nastúpi do zamestnania.
Ïakujem ministrovi obrany Frantikovi Kaickému a ministrovi
vnútra Robertovi Kaliòákovi, ktorí sa o mòa aj naïalej starajú a zaujímajú sa o môj zdravotný stav.
Touto cestou by som sa rád poïakoval aj prezidentovi PZ generálovi Jánovi Packovi, krajskému riadite¾ovi PZ v B. Bystrici plk.
JUDr. Mariánovi Slobodníkovi, riadite¾ovi OR PZ v Brezne plk.
Mgr. Karolovi tromajerovi a ïalím funkcionárom OR PZ Brezno,
ktorí mi pomohli finanène a materiálne zabezpeèi èas lieèby po
tomto akom, takmer smrte¾nom zranení. Taktie si dovolím poïakova vetkým kolegom na Slovensku za finanèné príspevky a
za to, e chytili vetkých troch nebezpeèných páchate¾ov, ktorí sa
podie¾ali na pokuse o zlikvidovanie policajnej hliadky OO PZ Brezno. Ako èlen Odborového zväzu polície v SR osobitne ïakujem
mojím kolegom z breznianskej ZO OZP v SR za vestrannú pomoc, ktorú mi poskytli. Dúfam, e aj naïalej budeme svorní a vzájomne sa budeme podporova, veï sme na jednej lodi.
Ete raz ïakujem vetkým zainteresovaným za to, e som
dòom 1. 7. 2007 znova mohol nastúpi do sluby.
ppor. Jiøí Krèmaøík, SI OO PZ Brezno
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tátny tajomník Jozef Buèek: Nasadili sme naozaj raketové tempo!

Schengen je priorita vlády pre ¾udí
So tátnym tajomníkom ministerstva vnútra Jozefom
BUÈEKOM sa redakcia POLÍCIA rozprávala krátko po jeho nástupe do funkcie, rozhovor bol publikovaný vlani v
septembrovom èísle. Do pracovného vienka dostal Jozef
Buèek Hasièský a záchranný zbor, Civilnú ochranu a
Horskú záchrannú slubu. Na jeseò vak priiel ve¾ký
zlom, pred vládou, a najmä pred ministerstvom vnútra
vyvstala ve¾mi vána úloha pripravi vetko pre ná
vstup do schengenského priestoru. Ïalej u Jozef Buèek:
Koncom novembra som bol
ustanovený do funkcie splnomocnenca vlády v situácii, keï
sme u vedeli, e správa o naej
pripravenosti na Schengen bude
negatívna a vedeli sme, e nás
èaká ve¾ké mnostvo práce. V
decembri sme to u z Bruselu
mali oficiálne, dozvedeli sme sa,
e sme druhá najhorie
pripravená
krajina. Povaoval som
za dôleité
rýchlo utvori pièkový
tím. Stalo sa
tak v spolupráci s Lenkou Hmírovou, (generálna riadite¾ka sekcie legislatívy a vonkajích vzahov MV SR  pozn.
red.) ktorá urobila obrovský kus
práce. Spolu sme vybrali ¾udí do
siedmich pracovných skupín a
ve¾mi som si dal zálea na tom,
aby tatút splnomocnenca vlády
pre schengenskú hranicu bol na
takej úrovni, ktorý by ma oprávòoval kona aj tvrdie, aby tá
funkcia nebola len tak akoe
l To sa èasto stávalo aj ¾uïom z MV, e boli vymenovaní
za vládnych splnomocnencov, ale bez reálnych právomocí
Bol som si vedomý toho rizika, podarilo sa ho odstráni. Zaèali sme ve¾mi rýchlo analyzova
situáciu na naich hraniciach,
urobili sme akèný plán. Bruselská správa konkrétne oznaèila
166 nedostatkov. Urobili sme
osem opatrení, jeden z týchto
bodov sa dotýkal  a bol najpodstatnejí  východnej hranice,
ktorej stav bol v správe oznaèený ako nevyhovujúci. Keï si
dnes spomeniem, ako to na vý-

chodnej hranici vyzeralo, napríklad vo Vynom Nemeckom, tak
sa mi jeia vlasy. Neboli vysporiadané pozemky, neboli zakreslené v katastrálnej mape, neboli
projekty ani povolenia To sa
nám vetko podarilo spravi. Za
105 dní sme otvárali rekontruovaný priechod vo Vynom Nemeckom, do prevádzky sme dali
vetkých devä budov hraniènej
polície. Doteraz sa v tejto oblasti preinvestovalo asi 1,3 miliardy
korún. Zaèali sme pracova na
tzv. zelenej hranici, to je juná
èas v dåke asi 35 km, kde dovtedy nebolo urobené vôbec niè.
Tak sa koncom februára zaèalo
robi, hoci realizaèný projekt sa
tvoril dos ako a pomaly.
l Terají stav?
Dnes môeme kontatova,
e máme otvorené stredisko
Sobrance ako srdce celého systému, kde je napojených vetkých osem pracovísk hraniènej
polície, sú to Zboj, Uliè, Petrovce, Ub¾a, Vyné Nemecké, Èierna nad Tisou, Vyné Slamence
a Maovské Vojkovce. Vetky
tieto stanice budú napojené do
centra, je tam kamerový systém,
na kadých 180 metrov z tých 35
km bude ståp s kamerou na denné i noèné videnie, máme urobené eleznièné prechody v Maovských Vojkovciach a v Èiernej nad Tisou. Pouil sa pod¾a
mòa unikátny slovenský systém
RALEN, ktorý detekuje ukryté
osoby na základe magnetického
po¾a èloveka. Pritom nereaguje
napr. na zvieratá. Vlak pri monitorovaní prechádza cez kontrolu
rýchlosou 6 km za hodinu a nájde ilegála, aj keby bol zakopaný
v náklade eleznej rudy. Týmto
systémom sú vybavené eleznièné trate v osobnej i nákladnej
doprave, takisto cestné priecho-

dy. Severný úsek naej hranice
s Ukrajinou má dåku asi 64 km.
Aj bruselská komisia ho oznaèila
za jeden z vôbec geograficky
najaích v celom systéme
Schengenu s prevýením a 900
metrov. Pritom je z h¾adiska
ochrany najzaaenejí, lebo 60
a 70 percent pokusov o ilegálne prekroèenie hranice smeruje
práve do tohto úseku. Vybudovaniu systému ochrany sme venovali ve¾kú pozornos, má tyri
línie a vyuíva najmodernejiu
techniku.
l V ochrane hranice je
technika ve¾mi dôleitá, v skutoènosti vak ide o celý rad
opatrení, je to aj o ¾uïoch, o
organizaènej truktúre, o systéme riadenia
Bruselská komisia povaovala riadenie hraniènej a cudzineckej polície cez Prezídium PZ za
problematické a nesprávne. Aj
preto je od 1. júna v priamom riadení ministra. Najmä východná
hranica bola personálne posilnená, poèetné stavy policajtov sme
tu navýili na 886 a do konca roka by tu malo by a 1 100 policajtov. Boli perfektne vykolení,
èo u pri júnovej kontrole kontatovala aj komisia, o zásadnom zdokonalení ich výstroje a
výzbroje sa u popísalo dos.
Vetky tieto práce, naastie, pokraèujú pod¾a èasového harmonogramu. Ná akèný plán, ktorý
sme v januári predstavili na zasadaní schengenskej komisie,
sa stretol s plným pochopením,
bol prijatý bez pripomienok, dokonca by som povedal, e naa
analýza situácie im vyrazila
dych. Nasadili sme naozaj raketové tempo a zatia¾ neoficiálne
sú aj reakcie komisárov na júnovú návtevu ve¾mi pozitívne. Napåòa nás to optimizmom. Dnes
som na tisíc percent presvedèený, e splníme vetko, èo máme
splni.
l S personálnym zabezpeèením mala HCP dlhodobo
problémy, aj teraz bude ¾udský faktor zrejme najdôleitejí, hranica potrebuje dostatok
kvalitných ¾udí. To sú dva
problémy.
Odbornú prípravu ¾udí na východnú hranicu preberá koická

SO PZ, hovoril som u s pánom riadite¾om Èechom, výhodou je blízkos. Samozrejme,
hranièiari musia vdy ráta aj s
presunmi a rotáciou.
l Sluba na hranici si najmä pre podiel cezpo¾ných
vyaduje dobré sociálne zabezpeèenie. Dlhé roky to bol
kameò úrazu  nevyhovujúce
podmienky na ubytovanie, nedostupnos kvalitnej strany,
prakticky nijaké, resp. dehonestujúce podmienky pre
umiestenie ilegálov. Myslíte
na ¾udí?
Samozrejme, ak chceme ma
na východnej hranici kvalitných
¾udí, musí o nich by kvalitne postarané  a nielen o nich, ale aj
o prácu pre manelky, bývanie
Pracuje sa na tom, nechcem predbieha, pretoe tieto
otázky sú ete ivé  napríklad
aj otázky okolo príspevku na bývanie atï. Pripravili sme úplne
novú koncepciu celej hraniènej a
cudzineckej polície, hovorme
vak o nej a niekedy na jeseò,
spusti by sa mala od 1. 1. 2008.
Èo sa týka ilegálov, spomenuté
problémy pod¾a mòa na ve¾mi
slunej úrovni rieia tábory v Seèovciach a v Humennom, najpodstatnejie vak je, e sa výrazne skvalitnila spolupráca s
Ukrajinou pri readmisiach. Teraz
máme napríklad pri vracaní ilegálov na ukrajinské územie
úspenos 70 a 80 percent. S
ukrajinskou ve¾vyslankyòou sme
viackrát rokovali, s plným pochopením podporili aj ná návrh na
doèasné uzatvorenie priechodu
vo Vynom Nemeckom, pretoe
taká rekontrukcia sa poèas prevádzky jednoducho nedala urobi.
l Ako hodnotíte spoluprácu s inými rezortmi, napríklad
s colným riadite¾stvom?
Spolupráca s ministerstvom
financií sa rozbiehala aie, ale
potom vetko nabralo naozaj nevídané tempo, dobre sa spolupracovalo aj s colným riadite¾stvom, s pani generálnou riadite¾kou Kroèianovou (predtým dlhoroènou pracovníèkou MV 
pozn. red.) a najmä generálny
dodávate¾ stavebných èastí dokázal naozaj ve¾a. Iiel na tri

zmeny, postup prác sa kontroloval doslova pod¾a hodinového
harmonogramu. Klobúk dole
pred stavebníkmi, táto firma nám
bude robi aj letiská a Ub¾u.
l Na splnenie schengenských limitov sme vyvinuli
ve¾ké úsilie, to je zrejme nepopierate¾né. Ministerstvo vnútra vak súbene riei celý rad
ïalích ványch úloh, na ktorých realizáciu pracovníci rezortu netrpezlivo èakajú. Vy
sám zodpovedáte aj za rozvoj
poiarnej, civilnej ochrany i
horskej záchrannej sluby
Nemám pocit, e by sa nieèo
zanedbalo. K¾úèovou prioritou aj
pod¾a programu tejto vlády bolo
dosta záchranárov na úroveò
sociálneho zabezpeèenia policajtov. V septembri sa to naplní
a treba ís ïalej, sú tam rezervy,
iná bude zrejme aj celá rezortná
koncepcia. Osobne vyslovujem
spokojnos s tempom prác na
tých úlohách, ktoré sme si vytýèili, teraz bude ve¾mi dôleité dosiahnu ïaliu métu  plnú funkènos integrovaného záchranného systému.
l Ve¾ké monosti aj pre rezort vnútra otvárajú eurofondy. Sme pripravení vyui ich?
Národný strategický referenèný rámec vyèleòuje v naich
podmienkach na rekontrukcie a
vybudovanie infratruktúry okolo
2,9 miliardy korún. To je ve¾mi
sluná èiastka. Verím, e nám to
ve¾mi pomôe, a najmä e budeme schopní tieto monosti naplno vyui, e bude dostatok kvalitných projektov. Ak mám hovori za zloky, ktoré mám v kompetencii, myslím si, e to rozbehli ve¾mi dobre aj v spolupráci s
ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Mnoho vecí je
u teraz pripravených na realizáciu.
l Pár slov na záver?
Mám ve¾ké prianie, aby sme
spolu s ministrom vnútra dotiahli
veci do úplného konca a aby
sme mohli na Silvestra symbolicky rozpíli eleznú schengenskú závoru, umonili tak naim
obèanom vo¾ný pohyb a splnili
s¾ub, ktorý sme im dali.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

Pomôte rodine po zosnulom novozámockom policajtovi!



ivot na kadého z nás nastraí mnohé prekáky a
trápenia. Ale
keï je toho prive¾a, nie kadý
dokáe nies
svoje bremeno
bez
pomoci
iných. Teraz
potrebuje pomoc Eva Diósiová z Nových Zámkov, vdova
po Petrovi Diósim, policajtovi z
novozámockého obvodného oddelenia, ktorý po nieko¾kých mesiacoch utrpenia v máji tohto roka prehral svoj boj so zákernou
chorobou.
Peter Diósi mal iba 33 rokov,
v polícii odslúil 13 rokov, celý
èas bol èlenom OZP v SR. Osta-

la po òom manelka, ktorá sa
stará o dvanásroènú dcéru Gabiku a trojroèného Peka. Do rodiny Diósiovcov patrí od svojich
dvanástich rokov aj syn Petrovej
nebohej tety, pretoe celú rodinu
postihla neuverite¾ná séria neastí, jeho rodièia i starí rodièia
zomreli, màtvy je aj Evin otec.
Diósiovci sa vtedy dvanásroèného chlapèiska ujali. Dnes má
Imrich 23 rokov a úspene tuduje.
Vedné osamotené dni na
Evu Diósiovú do¾ahli naplno,
veï z celej rodiny jej ostala iba
mamièka  a deti, o ktoré sa musí postara. Kvôli malému Pekovi je ete na materskej dovolenke, bude si vak u musie nájs
prácu. Novozámockí policajti ne-

zabudli na Petra ani v jeho akej chorobe, robili, èo mohli, prispeli aj finanène, pomáhali matke aj so vetkými povinnosami,
sprevádzajúcimi odchod milovaného èloveka, vzorného policajta, milujúceho manela a starostlivého otca. Tlmoète prosím moju ve¾kú vïaku vetkým, ktorý nám v tomto ako
období pomohli, najmä vetkým kolegom z obvodného
oddelenia PZ i z okresného
riadite¾stva v Nových Zámkoch a z ostatných obvodných oddelení PZ v naom okrese, poiadala nás Eva Diósiová.
Bol to vdy poctivý, sluný, inteligentný policajt s ve¾mi
dobrými
výsledkami,

uznanlivo nám potvrdil riadite¾
KR PZ v Nitre plk. Ján tark, ktorý Diósiho osobne poznal u od
èias svojho novozámockého pôsobenia.
Diósi takým ostal, a kým ho
choroba neprikula na lôko. Jeho manelka pri naej návteve
v Nových Zámkoch spomenula,
e Peter mal viacero osobných
záujmov, ale celoivotným koníèkom bola pre neho práca.
Ukázala nám jeho mobil  u
ako chorý umiestil na displej
tieto slová: ETE IJEM, I
CHCEM a I BUDEM!
ia¾, choroba bola silnejia
ako jeho vô¾a.
Do hrobu mu Eva mohla vloi u iba rozlúèkové slová, ktoré
sama napísala:

Bol si ten, koho láska nás hriala,
bol si ten, koho ruka nás objímala,
bol si ten, koho oèi sa na nás smiali,
bol si ten, koho sme ve¾mi milovali.
Srdce puká ia¾om, lebo si u len bol
Trinás rokov, ktoré Peter
Diósi odslúil, nedáva v naom
sociálnom systéme dostatoèné
monosti, aby sama matka materiálne zvládla chod rodiny s
dvoma demi. Preto sa novozámocký výbor ZO OZP 8/55 naliehavo obracia na vetkých èlenov
OZP v SR s prosbou, aby rodine
v ich akostiach solidárne pomohli finanèným príspevkom na
osobitne utvorený bankový úèet
è. 0242 469 434/0900
(red)
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Martin Èatlo: Niè netreba generalizova
(Pokraèovanie zo strany 1)

ného systému bude druhým krokom. Poèúvali sme ve¾a skúsených ¾udí z tohto i z ïalích rezortov. Zhodli sa v tom, e aj v
rezorte vnútra je ve¾a zloiek,
ktoré isté èinnosti vykonávajú
duplicitne, resp. viaceré útvary
robia ve¾mi podobné èinnosti.
l Takýchto pokusov o racionalizáciu tu u bolo v uplynulých rokoch poehnane. V
skutoènosti zakadým skonèili tak, e poèty úradníkov napuchli, resp. sa aspoò nezníili. Preèo veri tomuto zámeru?
Teraz vás o tom nepresvedèím, v blízkej budúcnosti azda
áno. Nebuïme na zaèiatku
skeptickí, vnímame to ako ve¾kú
ancu. Cie¾om je optimalizova
organizaènú truktúru ministerstva tak, aby s mením poètom
pracovníkov plnila svoje úlohy
lepie. H¾adali sme preto najmä
prekrývajúce sa èinnosti a pokúame sa ich spája. Vo vaom
úvodníku z uplynulého èísla je
kritika  vraj ide o prílinú centralizáciu. Ja si myslím, e isté
èinnosti musia by centralizované, pretoe tu je u dlhodobo
opaèná tendencia  kadá sekcia, kadý odbor sa usiluje o èo
najväèiu autonómiu, utvára si
okolo seba vetky obsluné èinnosti, a preto postupne potrebuje sekretariát, ekonomický, personálny útvar, potom legislatívny Povaujem to za neastné
 u sám fakt, e sa utvorili úrady, ktoré majú silný pocit samostatnosti. Aká je realita, keï povieme, e jediným zamestnáva-

O

te¾om týchto ¾udí je ministerstvo
vnútra? Tak preèo by nemal by
jeden útvar, ktorý by robil personálnu prácu, jeden útvar pre
ekonomiku, keïe je to jedna
ekonomická jednotka, jeden legislatívny útvar Preèo by mal
by na kadej sekcii? My neruíme nijaké èinnosti, len ich preskupujeme tak, aby do seba logicky zapadali a fungovali. Nie
som v rezorte dlho, ale od poèiatku som to videl: natrafil som
na nejaký problém, zavolal som
k tomu kompetentného predstaveného a on mi zaèal vysvet¾ova, e za to nemôe, pretoe to
má na starosti nejaký iný kompetentný áno, o takejto centralizácii urèite uvaujeme, aby
sme sa zbavili duplicity a nezodpovednosti.
l Skôr som mal pocit, e v
úvodníku sa hovorí o centralizácii moci  trebárs v rukách
ministra. Nedá sa priamo riadi a kontrolova to¾ko zloiek,
ako predpokladal návrh
Organizaèný poriadok umoòuje ministrovi kohoko¾vek poveri riadením úloh, to nie je také
podstatné. Dôleité je, ako veci
fungujú od úrovne sekcie dole,
lebo to je  takpovediac  skutoèný výkon, ktorý musí by efektívny.
l Prepáète zjednoduenie
 väèina tzv. organizaèných
zmien doteraz dopadla tak, e
sa poprepúali upratovaèky,
kuchárky, údrbári vykázalo
sa zníenie, servis sa zveril
externým firmám, a kvôli nim
vznikol ïalí útvar na výbero-

vé konania, na kontrolu servisu, na úètovanie a kontrolu
faktúr
Keby som bol na mieste odborárov alebo zamestnancov,
asi by som mal na vec ten istý
poh¾ad. Posudzujme vak zmeny a potom, ako sa uskutoènia.
l Panuje neistota, ¾udia u
velièo zaili, neèudujte sa
Myslím si, e ¾udia sa presvedèia. Tí, èo dobre vykonávajú svoju prácu, sa naozaj nemajú èoho obáva. To je tak: kadý
vo veobecnosti pripustí, e na
ministerstvách je prezamestnanos, e sú tam rezervy, e mono prepusti ¾udí, ktorí nepracujú
povedzme na sto percent. Ale
keï ide o nich
l Je dobré, e hovoríte
priamo o ministerstve
Samozrejme, my hovoríme o
zniovaní poètu úradníkov, teda
aj akéko¾vek vyslovené obavy
napríklad Prezídia PZ sú zbytoèné, pretoe zámery sa vonkoncom nedotýkajú ¾udí vo výkone,
policajtov vo výkone, tu je tendencia presne opaèná. Ale trebárs aj na prezídiu je dos úradníkov Naozaj niè netreba generalizova. Ak poviem, e toto
ministerstvo zamestnáva 38  tisíc ¾udí a má z nich 20 percent
odís, pritom sa to nemá dotknú
policajtov, tak na ministerstve by
ich ostalo ko¾ko? Berme to teda
reálne. Nemôeme preto hovori
pauálne o 20 percentách. Ale
úprimne  sú tu zloky, ktoré by
zniesli aj 50  percentný úbytok
a nikto by si to nevimol. Urobil
sa návrh nového organizaèného

poriadku, je v pripomienkovom
konaní, kadá zo zloiek sa má
vyjadri a poveda, kde môe ís
s tabu¾kami niie, èo môe optimalizova, pretoe najlepie poznajú svoje monosti. To je prvý
krok, nie koneèný stav. Pre nás
je to prvý podklad, z ktorého môeme vychádza. Potom sa zase
zíde pracovná skupina a pokia¾
by to nestaèilo na naplnenie
uznesenia vlády, bude nasledova ïalie kolo. Do toho vstúpi
informaèný systém, pretoe
dnes sa ve¾mi ve¾a vecí na ministerstve vnútra vykonáva ete
ruène. Je preto potrebné aj v
tomto smere optimalizova poèty
¾udí. Tieto veci nemôu ís jedna
bez druhej. A potom budeme
vedie, ko¾ko ¾udí je potrebné
prepusti.
l Ale hovorilo sa o termíne
1. júla 2007!
Máme ambíciu pripravi novú
organizaènú truktúru èo najskôr, ale termín, ktorý spomínate, bol takpovediac prvý, predbený. Zaèali potom konzultácie
s odborármi  nehovorím, e
kvôli nim sa to zdralo  ale strávili sme èas vyjasòovaním si pozícií a dohodli sme sa, e budeme s odborármi konzultova vtedy, keï budeme ma nejaký prvý
návrh  výsledok. A ako to u u
nás chodí, vetko trvá dlhie, sú
dovolenky
povedzme e v
priebehu augusta by sme mali
ma vo veciach jasnejie. A a
bude návrh nového organizaèného poriadku spripomienkovaný a vyjasnený, tak zaène plati.
l To takzvané vyjasòova-

nie môe by celkom zábavné. Ve¾a riadiacich pracovníkov dosiahlo majstrovstvo v
zdôvodòovaní vlastnej nenahradite¾nosti
vrátane ¾udí,
ktorých riadia.
Povedal som u zaèiatku 
cie¾om nie je len zníi poèty ¾udí
o 20 percent, ale prispie k tvorbe novej koncepcie ministerstva,
da procesom zmysel, efektivitu,
aby za menej peòazí mohol rezort fungova lepie.
l Úprimne, pekne to znie,
ale kadá tabu¾ka je o jednom
èloveku. Je to z celého procesu riadenia vôbec najzloitejia èas
V èom vidím problém, to sú
nae záväzky dodra isté záväzky voèi EÚ  aj v oblasti navýenia poètov ¾udí na niektorých útvaroch. To sa dotýka niektorých zloiek polície, ochrany
hraníc, archívov, zahraniènej pomoci
tam nepochybne bude
pracova viac ¾udí, ale musí sa to
vykompenzova úbytkami v oblastiach, ktoré takúto prioritu nemajú.
l Dostávame vak informácie, e aj v situácii, keï panuje takpovediac personálny
stopstav, tak sa prijímajú ïalí ¾udia
Stopstav platí, niè vak nie je
absolútne. Potreby niektorých
zloiek nemôeme úplne ignorova, ale je to ve¾mi prísny proces
a musí by ve¾mi dôkladne vyargumentovaný. Opýtajte sa na
hociktorej zloke, èi je jednoduché ma presvedèi
Zhováral sa Peter Ondera

Rudava. Významnú technickú
podporu úèastníkom sústredenia poskytla aj Záchranná brigáda HaZZ v Malackách svojou
tvorèlennou skupinou. Príslu-

fmonty pri bratislavských Zlatých
pieskoch a v areáli bývalej továrne Kablo na Mlynských Nivách záchranári spolu so sluobnými psami h¾adali nezvestné a zavalené osoby na povrchu
a v podzemí ve¾koploných ruín.
Nácvik vyh¾adávania nezvestných a zavalených osôb v
areáli bývalej bratislavskej továrne Kablo, po výbuchu technických plynov, bol spestrený prekonávaním nebezpeèných ruín
pomocou mobilnej horolezeckej
lanovky. Po prekonaní tohto
priestoru zostúpili záchranári so
sluobnými psami do obrovských temných pivnièných priestorov, v ktorých museli nájs
tyri nezvestné a zavalené osoby, resuscituova ich a poskytnú
im predlekársku pomoc. Správnos pouitia resuscitaèných
techník a zdravotníckych pomôcok kontrolovala a usmeròovala
lekárka pecialistka.
Èeské a po¾ské záchranárske
psy, ktoré sa zúèastnili výcviku
na jazere Rudava, absolvovali
prvé fázy výcviku na vode  nastupovanie a vystupovanie z
motorového èlna, prevoz na
vodnej hladine, skoky z èlna do
vody a vyh¾adávanie màtvolného
pachu na suchu, pretoe zvládnutie týchto prvkov je predpokladom pre ïalie saovanie výcviku (vyh¾adávanie a lokalizovanie
màtvolného pachu na plytèine, v
hlbej vode, a napokon z motorového èlna). Màtvolné pachy na

vode vyh¾adávali iba tie psy, ktoré túto disciplínu cvièili u v minulosti. Ostatné psy màtvolný
pach nedokázali na vodnej hladine zachyti.
Èlenovia Záchranného modulu MV SR maximálne vyuívajú oddanos svojich sluobných
psov pre úspený výcvik aj takejto nároènej disciplíny. Väèina sluobných psov zaradených
do tohto modulu vak u dosiahla vyí fyzický vek a pre ïalie
pouitie je nevyhnutné postupne
ich nahradi adekvátne vycvièenými
nástupcami.
Keïe túto disciplínu
vyuíva polícia aj pri
objasòovaní závanej trestnej èinnosti,
pre udranie a zlepovanie poadovanej
úrovne výkonu sluobných psov zaradených do modulu
záchranári odporúèajú  v súèinnosti s porieènym oddelením
KR PZ v Bratislave  kadoroène usporadúva týdòové sústredenia zamerané na intenzívny výcvik tejto disciplíny.
Policajní psovodi zaradení v
Záchrannom module MV SR po
ukonèení tohto roèníka sústredenia významne hodnotia prínos
po¾skej vodnej polície. Jej prísluníci ukázali, ako sa sluobné
psy dajú vyui pri záchrane topiacich sa. Pri testovaní psov
Záchranného modulu MV SR

záchranári zistili, e nae sluobné psy by tie dokázali zachraòova topiacich sa pomocou
peciálneho postroja, ktorý vak
nie je súèasou technického vybavenia modulu. Metodika výcviku je pritom pomerne jednoduchá  pes sa uèí zachraòovaním vlastného psovoda poskytnú túto slubu kadému topiacemu sa.
Keïe sa èoraz èastejie vyskytujú nepredvídate¾né ivelné
pohromy spôsobujúce znaèné
kody na majetku, zdraví a ivo-

Aká je cena ¾udského ivota?

dbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného
zboru (OKH P PZ) v súèinnosti s
s Prezídiom Hasièského a záchranného zboru (HaZZ) a Horskou záchrannou slubou (HZS)
zorganizoval v dòoch 2. a 6. júla 2007 v Malých Levároch a na
troch vybraných terénnych pracoviskách u VII. roèník sústredenia psovodov záchranárov
PZ. Vzájomnú koordináciu si na
òom precvièilo 34 sluobných
záchranárskych psov z troch
tátov, 12 hasièov záchranárov,
tyria hasièskí potápaèi a tyria
policajní potápaèi. Cenná bola aj
úèas pozorovate¾ov z viacerých
naich i zahranièných zloiek.
Pomohol napríklad aj odbor
zdravotnej starostlivosti sekcie
sociálnych a personálnych èinností MV SR, ktorý vyslal na sústredenie dve lekárky a jednu
zdravotnú sestru.
Napriek tomu, e Prezídium
HaZZ malo plnú hlavu starostí
s organizovaním tohtoroèných
Majstrovstiev Slovenska v hasièskom porte, na poiadanie organizátorov poskytlo pre vybrané terénne pracoviská plnú technickú podporu. Prezídium HaZZ
zabezpeèilo aj vyslanie tvorèlenného súèinnostného drustva hasièských potápaèov z
Okresné riadite¾stvo HaZZ v Malackách, vybavených potápaèskou technikou a motorovým èlnom, ktorí spolupracovali so záchranármi v rekreaènej oblasti

níci malackej brigády zároveò
postavili v Malých Levároch
esdielny po¾ný stan, v ktorom
sa uskutoènilo slávnostné vyhodnotenie sústredenia a spoloèenské posedenie psovodov záchranárov s pozvanými hosami
a sponzormi. Bez donácií by sa
toti tohtoroèné sústredenie vôbec neuskutoènilo.
Plánované cvièenia prebiehali na troch základných terénnych
pracoviskách  na jazere v rekreaènej oblasti Rudava, kde
úèastníci sústredenia nacvièovali prepravu motorovými èlnmi a
uèili sluobné psy vyh¾adáva
vzorky màtvolného pachu na
vodnej hladine (simulácia utopených osôb). V areáli bývalej Pre-

toch obèanov, aj Rada EÚ preferuje projekty zamerané na poskytovanie záchranárskych sluieb. Preto nám nezostáva iné,
iba veri, e vláda SR i vedenie
MV SR výrazne podporí aktivity
naich kynologických záchranných zloiek. ¼udské ivoty stratených, zasypaných a zavalených obèanov za to stoja.
Text a foto:
Mgr. Peter Nevolný, OKH P PZ
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Beseda v Nitrianskom kraji: vetko je to o peniazoch?

J. tark: Stretnutia nebývajú idylické 
Seriál naich dialógov medzi krajskými riadite¾mi a ich
odborovými partnermi pokraèuje v Nitrianskom kraji.
Diskutovali riadite¾ KR PZ v Nitre plk. JUDr. Ján TARK
a podpredseda OZP v SR, predseda nitrianskej krajskej
rady Pavol MEKIÒA.
REDAKCIA: Vídate sa èasto?
Ján TARK: Dá sa poveda,
e pravidelne. Pán Mekiòa chodí
na nae porady, ja sa zúèastòujem rokovaní krajskej rady. A potom máme
ve¾a individuálnych
stretnutí, s
pánom Mekiòom
sa
poznáme
u
dlho.
Priznám,
stretnutia
nebývajú idylické, neraz na seba
aj krièíme, ale je to v záujme veci, vyjasníme si rozdielne poh¾ady a zatia¾ vdy sme nali spoloèné rieenie, nevidím významné trecie plochy.
Pavol MEKIÒA: Niè pred sebou netajíme, pohádame sa o
vec, ale keï u sa raz dohodneme, ideme von so spoloèným
stanoviskom.
Ján TARK: Keby sme boli
vdy v zhode, tak by to asi ani
nebolo dobre. Chcem vak pripomenú, e sám som aj teraz
èlenom OZP v SR, som ním od
zaèiatku, bol som èlenom vo
vetkých doterajích funkciách.
Myslím si o sebe, e som dos
prísny, ale som hlboko sociálne
cítiaci èlovek. Priznám vak na
seba  keï som nastúpil do
funkcie krajského riadite¾a, v
niektorých prípadoch som do rieenia otvorených otázok nezaangaoval odbory. Opomenul
som, dostal som vak ponauèenie. Napríklad pri výberovom konaní na dodávate¾a stravy a pri
personálnych rozhodnutiach v
prípade dvoch okresných riadite¾ov.
REDAKCIA: Sedíme v architektonicky
najzaujímavejom
sídle zo vetkých krajských riadite¾stiev, v bývalom klátore. Nitra je Nitra V èom vidíte policajné pecifiká Nitrianskeho kraja?
Otázka pre oboch: Èo závidíte
iným krajom, v èom sú zasa 
pod¾a vás  prednosti èi výhody
Nitranov?
Ján TARK: Spomeniem aspoò niektoré. Sme kraj, otvorený
zo vetkých strán, èo sa odráa
na zloitosti odha¾ovania trestnej èinnosti, páchatelia sú zo
vetkých konèín Slovenska. Je
tu vysoká dopravná zaaenos,
dopravnú sie preto vnímame
ako silne poddimenzovanú. Personálne sme na tom celkom
dobre, neobsadené sú len tyri
tabu¾kové miesta. Pravdou je
vak aj to, e silný priemysel s
vysokými platmi má aj u nás
vplyv na kvalitu novoprijímaných
prísluníkov PZ, prijímacím konaním prejde len asi tvrtina záujemcov, dávame ich k dispozícii
aj ostatným krajom. No a významným pecifikom je aj silný
podiel obèanov maïarskej národnosti, èo nás ve¾mi zaauje
finanène najmä za sluby tlmoè-

níkov. Osobne by som bol najradej, keby sme mali vlastných
tlmoèníkov, ale tabu¾ky na to nie
sú.
Pavol MEKIÒA: K pecifikám
Nitry: I napriek tomu, e budova
KR PZ je historická, nevyhovuje
potrebám polície. Problémy sú
so sociálnym vybavením. Chýbajú najmä
sprchy. Nevyhovuje
elektrická
intalácia a
tak by sme
mohli hovori ïalej. Zo
strany vedenia sa u
podnikajú urèité kroky, aby sme
tieto podmienky zlepili. Je snaha postavi novú budovu resp.
nájs inú, ktorá by vyhovovala
podmienkam polície. Policajti
slúiaci v Nitre majú pocit, e sú
v urèitej nevýhode oproti iným
krajským mestám, nako¾ko je tu
do roka nespoèetne ve¾a kultúrnych, portových, spoloèenských a iných podujatí, návtev
politikov a ostatných predstavite¾ov ústredných orgánov tátnej
správy, ktoré je potrebné zabezpeèova zvýeným výkonom
sluby. Tým im ostáva ove¾a
menej èasu na dosiahnutie výsledkov, na základe ktorých sú
hodnotení ako jednotlivci a v koneènom dôsledku ako kolektív èi
u okresu alebo kraja. Taktie
musíme poukáza na viazanos
27 tabu¾kových miest, ktoré nemôeme obsadi pre rozhodnutia predchádzajúcich ministrov.
Ale tento problém majú vetky
KR PZ.
Ján TARK: Nie je to síce
len nae pecifikum, ale tento
problém ma ve¾mi trápi: fluktuácia. Kadý, èo len uvaovaný
návrh na zmenu zákona è. 328
predznamenáva zvýený odchod prísluníkov. Dnes u neodchádzajú len tí, èo majú odslúených viac ako 15 rokov, ale aj
nieko¾koroèní policajti, lebo idú
za lepím platom. Podobné úèinky má kadá reforma, prináa
odlev. Robíme ve¾a preto, aby
sme obmedzili odchod ¾udí, o
ktorých máme záujem, s kadým hovorím osobne, dokonca
aj s rodinnými prísluníkmi, pýtam sa na dôvody. V niektorých
prípadoch sú pohovory úspené.
Pavol MEKIÒA: Môem potvrdi, e týmto otázkam sa venuje mimoriadna pozornos na
kadej porade. Sluobné vedenie sa snaí zmeni odliv, utvára podmienky a udra ¾udí. Nepodporujeme lajdákov, ale dôleitos práce s ¾uïmi sa ukazuje
dôleitá práve teraz, pri organizaèných zmenách, keï ve¾a ¾udí
musí prejs na nové pozície. Samozrejme, naráa to na odpor,
¾udia si chcú udra svoje miesto, majú strach so zmeny, chce
to ve¾a vysvet¾ovania a ve¾mi dôleitý je citlivý prístup. Naa od-

borová organizácia maximálne
dbala na to, aby ¾udia neprili o
miesta, ale podporili sme tie
zmeny, kde sme boli presvedèení, e pomôu výkonu a záujmu
celku  aj keï trebárs jednotlivec
sa mohol cíti ukrivdený.
Ján TARK: Z tohto poh¾adu
som rád, e sa hovorí o príspevku na bývanie, aj o zmene kolského systému, pretoe ¾udí dlho dral na minimálnej mzde.
Ve¾mi vítam tieto zmeny. Treba
poveda, e odbory s niektorými
naimi návrhmi nesúhlasili,
napr. so zlúèením okresného a
krajského operaèného strediska,
ale boli na to váne dôvody,
uetrili sme pä tabuliek.
REDAKCIA: Vnímate teda
efekt plávajúcich truktúr?
Ján TARK: Pod¾a mòa sú
plávajúce truktúry ve¾mi dobrá
vec, umoòujú ove¾a lepie vyui existujúce kapacity, myslím
si, e v tomto smere sme dos
urobili. Dos z toho, èo bolo moné urobi. Pomohlo nám to vo
viacerých zlokách, ale nechcem by konkrétny, aby to nevyvolalo zlú krv. Treba si uvedomi, e sme vetci v prvom rade
policajti a musíme robi pre obèanov, nemôeme vidie len
svoje parciálne záujmy, nech
sme na ktoromko¾vek poste.
Sme v jednom vreci, len miera
zodpovednosti je iná.
Pavol MEKIÒA: Ve¾a návrhov na zmeny sme podporili,
niektoré nie. Nevidíme problém
v tom, keï sa presúvajú tabu¾ky
za rovnakých podmienok. Problém je, ak má by vyia trieda a
kvôli tomu sa musia zrui dve
niie. Rieenie takýchto dilem
sluobným funkcionárom naozaj
nezávidíme. Ideálny stav sa nikdy nedosiahne, nemôu by
vetci spokojní. Ide o to, aby
zmeny smerovali k naplneniu
spoloèenského záujmu. Ten má
prednos pred záujmom jednotlivca.
Ján TARK: Osobne si myslím, e ani nie je dobre, keï je
pracovník pridlho takpovediac
zabetónovaný na jednom mieste, pretoe sa prestane rozvíja,
zakrpatie. Ale skôr, ne padne
rozhodnutie, treba ve¾a poèúva
¾udí, vníma ich názory a nebá
sa da im za pravdu. Ja napríklad málo sedím na tejto stolièke, snaím sa by èo najviac
vonku, medzi ¾uïmi, poèúva,
pýta sa. Ve¾a komunikujem aj s
primátormi a starostami, pretoe
nám dajú ve¾a cenných informácií o tom, ako nau slubu vnímajú obèania, èo je dobré a èo
treba zmeni, zlepi. Komunikácia je základom pre rozhodovanie.
REDAKCIA: V prípade organizaèných zmien naozaj neilo
len o tzv. hýbanie katú¾? Pomohlo to výkonu?
Ján TARK: Ale áno. Kde sa
dalo, nahradili policajtov civili,
posilòovali sme policajtmi kriminálku, dopravu, obvodné oddelenia. Z oddelenia II. typu na Klokoèine sme urobili I. typ, posilnili
sme správne konanie v Komárne, robili sme aj presystemizovanie obèianskych pracovníkov.

Tu sme sa názorovo stretli s odborármi skôr preto, e mali obavu, èi to finanène utiahneme.
Pavol MEKIÒA: Áno, chceli
sme presné vyèíslenie, aby sa
nestalo, e sa teraz nieèo vyplatí a v závere roka nebude na odmeny alebo na nieèo iné. Rozpoèet je ve¾mi napätý.
Ján TARK: U keï ste nahryzli financie: druhým problémom je financovanie znaleèného. Odkrajuje nám z rozpoètu
poriadny kus, tých posudkov je
strane ve¾a a vetko to musíme
plati. Pod¾a mòa by mal hradi
ten, kto o posudok poiada. Vo
veobecnosti  pre rozpoèet sú
administratívne úkony ve¾kou
príaou. Ko¾ko len dáme napríklad na potovné, to je absurdné. Alebo trebárs vymáhanie pokút za dopravné prostriedky.
Úèinnos je vari tretinová, kým to
vymáhali daòové úrady, bolo to
pod¾a mòa ove¾a lepie. Takto
nás to oberá o peniaze, ktoré by
sme mohli da na sociálne vybavenie pracovísk, pretoe táto oblas starostlivosti o ¾udí nám ete
dos kríva aj na miestach, kde sa
prijímajú stránky, slabá je vybavenos poèítaèmi. Nejaké sme
získali zámennými zmluvami,
posilòujeme najmä obvodné oddelenia, pretoe práve tu je vysoká administratívna zaaenos, produkujú ve¾ké mnostvo
papierov, pritom práve oni potrebujú napríklad rýchle pripojenie
na internet, aby mali prístup na
databázy, na lustrovanie. Kvitujem vak napr. zlepovanie situácie s automobilovým parkom,
aj ¾udia to pozitívne vnímajú.
Pavol MEKIÒA: Sociálna vybavenos pracovísk je naozaj ete biedna, tlaèíme na to, ale
vetko je o peniazoch.
Ján TARK: Poviem to otvorene, doslova hasíme havarijné
prípady, kde máme na krku hygienika.
REDAKCIA: Nehovorili sme
o kariérnom postupe. Teória je
teória, prax v krajoch a okresoch
sa odliuje
Ján TARK: Na úvod som
vyhlásil program tzv. piatich O,
to je odbornos, oddanos, ostraitos, odvános, opravdivos
Èasto ¾uïom pripomínam, e
policajt musí by otcom, psychológom a pedagógom. Keï tieto
tri atribúty nespåòa, nebude dobrým policajtom a tobô u nemôe by riadiacim pracovníkom.
REDAKCIA: Stotoòujeme
sa s princípmi kariérneho postupu tak ako boli stanovené? Po-

kia¾ viem, vy sám ste preli takpovediac vzorovo kariérou od piky, od obvodného oddelenia cez
okres a po krajského riadite¾a.
Ján TARK: To je fakt. Urèite som presvedèený, e zaèa
na obvodnom oddelení je pre
väèinu pozícií najlepia kola 
aj pre vyetrovate¾ov, ktorí prídu
z civilu ako vysokokoláci, neabsolvovali vak ani základnú vojenskú slubu a nevedia niè.
Mám vak výhradu voèi desaroènej lehote pri postupe na
funkciu. Tu som sa tie nezhodol
s odbormi, vidím vak problém v
tom, e mám aj ¾udí s osem èi
deväroènou praxou, ktorí by sa
hodili na riadiacu funkciu, ale nemôem ich tam da. Inokedy sa
zasa kariérny postup vysvet¾uje
tak, e kto splní podmienky, automaticky má nárok na funkciu.
Tak to urèite nie je. Ïalej vidím
rozpor v tom, e kariérny postup
je záväzný od 1. 7., ale dva kraje zaèali ís po novom u od 1.
6., a tak si potrebné personálne
zmeny urobili ete v èase, keï
postup nebol záväzný. Nemáme
teda spoloènú tartovaciu èiaru.
Pavol MEKIÒA: Mylienka
kariérneho postupu má urèite
nieèo do seba. Tu nejde o potláèanie schopností niekoho, ale o
rovnakú tartovaciu èiaru. Doteraz sa vdy hovorilo o tom, e
samostatného, odborne statného policajta sme schopní vychova tak za 1015 rokov. U mnohých to vak bolo u po dvoch
rokoch, hneï ako skonèil prípravnú tátnu slubu a u niektorých to bolo hneï po prijatí. Tu
urèite nie je iadna záruka samostatnosti a odbornosti pre
rôznorodos problematík, ktoré v
policajnej slube sú. Chcem
vak poukáza, e aj v iných oblastiach máme urèené èasové
obdobie napr. pri podaní si prihláky a prijímaní na túdium na
Akadémiu PZ, kde sa vyaduje
dvojroèná prax. Zároveò vak
nemáme stanovené, èi sa táto
poèíta aj s prípravnou tátnou
slubou alebo len v stálej tátnej
slube. Osobne si myslím, e
máme dostatok vzdelaných policajtov aj s viac ako desaroènou
praxou, ktorí sú schopní zastáva riadiace funkcie. Zároveò
vak chcem zdôrazni, e sa nebránime tomu, aby sme sa k
predpisu po èase vrátili a s poznaním nových skutoènosti ho
vylepili. Urèite privítame vetky
dobré návrhy a námety.
Zaznamenal Peter Ondera
Snímky autor, P. Záhradník

Zastaralý vozový park
Medzi novinky patrí okrem peugeotov 307 aj Audi S4. Na cestách pribudnú policajti na motorkách. Keby chcelo ministerstvo
vnútra vymeni svoje autá aspoò raz za desa rokov, muselo by ich
kadý rok kúpi aspoò 780. V skutoènosti kupovalo ministerstvo v
poslednom období len dvesto a tristo áut roène, hovorí Eva Uhliariková, riadite¾ka ekonomického odboru sekcie ekonomiky ministerstva vnútra. Policajné zbory, úrad pre ochranu ústavných èinite¾ov a diplomatických misii, kontrola ministerstva vnútra a ostatné policajné útvary majú vye 5700 vozidiel. Po zarátaní hasièského zboru, civilnej ochrany a krajských a obvodných úradov ministerstvo vlastní a spravuje 7800 vozidiel. Vozidlá získané v rámci deblokácie ruského dlhu majú u ve¾a najazdené a sú nákladné.
Slovenská republika toti deblokovala pre potreby ministerstva
vnútra 795 áut v rokoch 19971998. Priemerné roèné náklady na
opravy deblokovaného vozidla sú 59517 korún. (SME, 19.6.2007)
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Z medzinárodného detského tábora v rekreaènom stredisku MV SR Platan

Leto na zámku

sku KEÚ, prísluníci Vojenskej
polície z Trenèína, deti obdivovali ukáky drezúry jazdnej polície, zavítali medzi nich aj kynológovia a pritom bol èas uèi sa
nové kreatívne techniky, ochutna miestne gastronomické peciality, vypoèu si prednáky z
prevencie kriminality, ale aj navtívi ZOO a riadne sa vyp¾aèka na kúpalisku
Tylové zabezpeèenie mal
na starosti  tak ako vdy  skú-

M

ôe by nieèo romantickejie, ako strávi èas
prázdnin v naozajstnom, stároèiami dýchajúcom zámku? Nu,
pre trnás po¾ských a vye
dvadsiatku slovenských ratolestí
sa takáto predstava v prvej polo-

ka spolupráci náho a po¾ského
ministerstva vnútra darí organizova výmenné pobyty najmä takých detí, ktorým priiel o ivot
niektorý z rodièov  policajtov.
Najväèiu zásluhu na nároènej
organizaènej príprave majú pra-

vici júla stala skutoènosou. V
rámci medzinárodného tábora
ich prichýlil zámocký areál rekreaèného zariadenia MV SR PLATAN v Lúke neïaleko Piean a
strávili tu bezstarostných trinás
dní, aby sa potom rozpàchli za
ïalími prázdninovými dobrodrustvami. Ich pobyt bol u tretím za ostatné roky, keï sa vïa-

covníci sekcie personálnych a
sociálnych èinností MV SR, ale
aj Rada vlády pre prevenciu kriminality, personál rekreaèného
zariadenia Platan a v neposlednom rade i ná Odborový zväz
polície v SR, ktorý na pobyt tie
finanène prispel.
Samotný pobyt u potom
programovo zabezpeèovalo Ob-

èianske zdruenie Spoloène
proti kriminalite. Snaili sme sa
urobi deom pestrý program,
ktorý by deti zaujal a zároveò ich
aj nieèo nauèil, vysvetlil nám
vedúci tábora Miroslav Schlesinger.
Kadý deò tak priniesol deom, ktoré nemali nijaké komunikaèné problémy s po¾skými kamarátmi, nieèo nové. Keïe ilo
o tábor policajný, nechýbalo
mnostvo ukáok rôznych bojových umení, videli i odskúali si
záchranársku techniku v Pezinku, vzorne sa im venovali policajti na bratislavskom pracovi-

sený riadite¾ PLATAN  u Jozef
Benka so svojimi pracovníèkami.
Deti mali neustále k dispozícii
autobus s vodièom  pomaly u
nestorom MV SR Tiborom Slobodom, a tak im dni ubiehali naozaj ve¾mi rýchlo. Viac ne slová
vak azda o záitkoch detí v
tomto medzinárodnom tábore
napovedia fotografie
(er)
Snímky OZ SPK
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koláci z Pezinka trénovali na oravskej hranici

Prax overuje teoretické poznatky

Stalo sa u tradíciou, e poslucháèi Strednej odbornej
koly Policajného zboru v Pezinku úzko spolupracujú s
priamym výkonom sluby, okrem iných s riadite¾stvom
hraniènej a cudzineckej polície Banská Bystrica a konkrétne z oddelením hraniènej polície Trstená pod vedením riadite¾a kpt. Mgr. Miloa Bahledu.
Doposia¾ posledné komplexné cvièenie sa uskutoènilo v
dòoch 11.6.  14.6.2007, a to u
po piatykrát. Poslucháèi Strednej odbornej koly PZ Pezinok
boli zaraïovaní do sluieb v
rámci hranièných priechodov
Trstená a Suchá Hora. Cvièenia
sa zúèastnili poslucháèi 3. triedy
37. behu so pecializáciou hranièná polícia a cudzinecká polícia, ktorí budú po absolvovaní
túdia na SO PZ Pezinok zaradení na útvary hraniènej a cudzineckej polície.
Vedúcim komplexného cvièenia bol kpt. JUDr. Rastislav Hajko (vedúci predmetovej skupiny
sluby poriadkovej, hraniènej a
cudzineckej polície), pedagogický a odborný dozor na cvièení
vykonávali uèitelia pplk. Milan
trbáò, ppor. Mgr. Marián Pomák a Mgr. Jozef vec (z predmetovej skupiny sluby poriadkovej, hraniènej a cudzineckej
polície), npor. Mgr. Marek Cicák
(z predmetovej skupiny telesnej
prípravy) a psychologickú starostlivos (u tradiène) zabezpeèoval kolský psychológ Mgr.
Ján Harminc.

Cie¾om komplexného cvièenia bolo osvojenie si praktických
zruèností a návykov súvisiacich
s typickými policajnými èinnosa-

mi hraniènej a cudzineckej polície v priamom výkone sluby na
tátnej hranici, pri zjednoduenom a riadnom vybavovacom
procese na hraniènom priechode, pri kontrole hraníc na zelenej
hranici a vodnej ploche ako hranièný dozor a pri zabezpeèovaní
bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky na tátnej hranici. Poèas plnenia úloh súvisiacich s
výkonom sluby bola èinnos poslucháèov zameraná na preuká-

Bezoh¾adnou jazdou môete vzia ivot
Allianz  Slovenská poisovòa a Krajské riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave pripravili kampaò zameranú na bezpeènos na cestách. Kampaò prebieha poèas letných mesiacov
júl a august. 66 bilboardov
umiestnených popri cestách v
Bratislavskom kraji pútavou formou upozoròuje vodièov, aby sa
pri oférovaní venovali riadeniu
motorového vozidla a dávali si
na cestách pozor. Nedisciplinovaným správaním ohrozujú nie-

len vlastné ivoty, ale aj ivoty
ostatných úèastníkov cestnej
premávky.
V poisovni denne kompenzujeme kody z havárií, ktoré
majú mnohokrát fatálne následky. ¼udský ivot sa vak nahradi nedá, preto sa snaíme vodièov motivova k bezpeènejej
jazde, hovorí Marta Kausichová, riadite¾ka marketingu a komunikácie Allianz  Slovenskej
poisovne.
V Bratislavskom kraji sa stalo
za prvých es mesiacov tohto
roku 6421 dopravných nehôd,
èo je o 315 menej ako v porovnate¾nom období minulého roka.
Hoci polroèná tatistika hovorí o
zníení poètu nehôd, následky
na ivotoch a zdraví sú závanejie. Pri kadej 15. nehode

dolo k zraneniu. Na cestách v
Bratislavskom kraji zomrelo pri
nehodách o 9 osôb viac ako za
prvý polrok minulého roka. Vyhaslo 30 ¾udských ivotov, z toho boli 16 chodci, 4 cyklisti, 2
motocyklisti, 5 vodièi a dvaja
spolujazdci v osobnom motorovom vozidle a jeden vodiè nákladného vozidla. Pri nehodách
utrpelo aké zranenia 83 osôb
a ¾ahké 421. Hmotná koda sa
odhaduje na viac ako 460 mil.
korún. Vodièmi motorových vozidiel bolo zavinených 5 938 dopravných nehôd,
vinníkmi pri 75 nehodách boli chodci, 25 nehôd zavinili vodièi nemotorových vozidiel.
Najviac dopravných nehôd sa v meste stalo v
druhom bratislavskom okrese
(1671), naopak najmenej v okrese Bratislava IV. (744).
Aj keï èísla vyznievajú neosobne, treba si uvedomi, e za
kadou dopravnou nehodou je
èlovek, èi u ako vinník alebo
obe. Mnohokrát dopravná nehoda obráti naruby ivot celej rodiny a stane sa nezmazate¾nou
tragédiou. Poèet obetí dopravných nehôd je alarmujúci. Za prvý polrok na cestách v Bratislavskom kraji vyhaslo pri dopravných nehodách 30 ¾udských ivotov. Ïalí piati ¾udia zomreli
pri nehodách v priebehu prvých
desiatich júlových dní, hovorí
riadite¾ Krajského dopravného
inpektorátu
v
Bratislave
plk. Ing. Ivan Lechner.
(al)

zanie doposia¾ nadobudnutých
vedomostí v priamom výkone
sluby. Komplexné cvièenie prispelo i ku kvalitnejej príprave
na maturitnú skúku a poslucháèi si mohli vytvori základný a
ucelený obraz o výkone sluby
na základných útvaroch HCP,
ktorý nie je moné v plnom rozsahu dosiahnu výuèbou na
SO PZ.
Poslucháèi koly mali monos
priamo sa zapoji
do vybavovacieho
procesu na tátnej
hranicu s Po¾skou
republikou. Permanentným kontaktom s policajtmi základných útvarov získali neocenite¾né skúsenosti i informácie o
pecifikách sluby
na uvedených útvaroch (najèastejie páchaná
cezhranièná trestná èinnos,
priestupky súvisiace s prekraèovaním tátnej hranice v územnom obvode útvarov Trstená a
Suchá Hora, spôsob nedovoleného prekraèovania tátnej hranice a pod.).
Poslucháèi SO PZ Pezinok
v rámci komplexného cvièenia
vykonali aj tematickotaktické
cvièenie zamerané na orientáciu
v neznámom teréne, prácu s
mapou a pohyb v husto zarastenom prostredí raeliniskových
lesov v nedotknutej panenskej
oravskej prírode, kde museli
zdoláva nástrahy horského terénu. Súèasou tohto tematickotaktického cvièenia bolo aj
cvièenie zamerané na simuláciu
prepadnutia väèej skupiny
osôb nebezpeènými a ozbrojenými páchate¾mi, vyzbrojenými
samopalmi vzor 58, na prekonanie strachu a psychickej záae
vyvolanej nebezpeènou situáciou. V tejto èasti cvièenia boli
aplikované aj monosti pri jed-

noduchom vyjednávaní medzi
rukojemníkmi a èlenmi ozbrojenej skupiny za prítomnosti a pomoci kolského psychológa. Nai poslucháèi boli hodnotení pozitívne, riadite¾ OHP Trstená kpt.
Mgr. Milo Bahleda ocenil prístup poslucháèov v rámci výkonu sluby, vyjadril spokojnos s
ich vedomosami a niektorými
praktickými návykmi a zruènosami, ktoré získali poèas túdia
na SO PZ Pezinok. V súvislosti s hodnotením poslucháèov
kontatoval, e boli hodnotení
pozitívne aj zo strany naich i
po¾ských obèanov, ktorí prechádzali v tomto období cez uvedené hranièné priechody a boli
vèas a urýchlene vybavení. Svoju spokojnos vyjadril aj v súvislosti s prítomnosou naich poslucháèov v rámci zvýeného
náporu turistov do Po¾skej republiky, ktorí tam cestovali za
nákupmi na trh v obciach Jablonka a Nový Targ. Spokojnos
vyjadrili vedúci zmien, ako aj samotní policajti zaradení do výkonu sluby na uvedených hranièných priechodoch.
Touto cestou chceme vyslovi
poïakovanie riadite¾stvu HCP
Banská Bystrica za poskytnutie
súhlasu k uskutoèneniu cvièenia, ïalej riadite¾ovi OHP Trstená kpt. Mgr. Miloovi Bahledovi

za ochotu a spoluprácu pri organizovaní komplexného cvièenia.
Poïakovanie patrí v neposlednom rade aj vedeniu SO PZ
Pezinok a to riadite¾ovi SO PZ
Pezinok plk. Mgr. Ladislavovi
Dovièovièovi a zástupcovi riadite¾a SO PZ Pezinok plk. Ing.
Frantikovi
Sobekovi,
ktorí
umonili aj napriek nároènosti
cvièenia na organizáciu, plánovanie a finanèné prostriedky cvièenie zorganizova. Ve¾ká vïaka
parí vedúcim smien a samotným
policajtom, ktorí v uvedenom termíne vykonávali slubu a ochotne pomáhali naim poslucháèom pri oboznamovaní sa s podmienkami výkonu sluby na uvedených útvaroch.
Do budúcnosti by sme uvítali,
aby aj naïalej pokraèovala tradícia komplexných cvièení spoluprácou SO PZ Pezinok a Riadite¾stva hraniènej a cudzineckej
polície Banská Bystrica, ako aj
Oddelenia hraniènej polície Trstená. Bolo by prínosom, ak by
komplexné cvièenie bolo obohatené aj o iné prvky výchovy a
vzdelávania mladých policajtov,
pri rozvíjaní ich vedomostí, zruèností a návykov, i telesnej a duevnej zdatnosti.
kpt. JUDr. Rastislav Hajko
a Mgr. Jozef vec
SO PZ Pezinok

FOTOGLOSA

Snímka Peter Ondera

Parkovanie po slovensky? I tak e da...

Rozkazy prezidenta PZ
JÚN 2007
63. o vykonaní celoslovenskej
peciálnej kontroly
64. 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
65. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
skúky odbornej spôsobilosti
prísluníkov obecnej polície v
Bratislave
66. o zriadení pracovnej skupiny
psovodov na vykonávanie záchranárskych prác a vyh¾adávanie màtvol
67. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
73/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
68. o vykonaní celoslovenskej
peciálnej kontroly
69. ktorým sa mení a dopåòa roz-

kaz prezidenta Policajného zboru è. 112/2006 o zriadení pecializovaného tímu
70. o zriadení organizaèného
tábu pre sústredenie psovodov
a psov záchranárov s medzinárodnou úèasou
71. o vykonaní zdokona¾ovacieho výcviku zo streleckej prípravy
pre policajtov odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru a úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru
72. O vykonaní zdokona¾ovacieho výcviku zo streleckej prípravy
prísluníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
73. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 28/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
74. O pridelení normatívnych
poètov sluobných cestných vozidiel
75. ktorým sa mení rozkaz prezi-

denta Policajného zboru è.
94/2004 o vydaní zoznamu funkcií, pri výkone ktorých sa môu
oprávnené osoby oboznamova
s utajovanými skutoènosami v
znení neskorích predpisov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
10. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 17/2003 o èinnosti
základných útvarov sluby poriadkovej polície Policajného
zboru v znení neskorích predpisov
11. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. l/2007 o postupe dopravného inpektorátu pri evidovaní vozidiel
12. ktorým sa mení a dopåòa
nariadenie prezidenta Policajného zboru è. 11/2004, ktorým sa
vydáva organizaèný poriadok
Prezídia Policajného zboru v
znení neskorích predpisov
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HURÁ! NECH IJÚ DOVOLENKY!
(Zopár horúcich vtipov na horúce chvíle...)

Výstraha
Policajt tasí pito¾ a volá
na unikajúceho páchate¾a:
Stoj, lebo netrafím!
l l l
Znalos
Starí manelia idú autom
na dovolenku, oféruje manelka. Zastaví ich policajt:
Vae doklady si prosím! Ili
ste nepovolenou rýchlosou!
Èo hovoril? pýta sa nahluchlá manelka.
Chce tvoj vodièák! e si
ila rýchlo!
Manelka vyloví vodièský
preukaz z kabelky a policajt
ho skúma: Jéj, vy ste tie
Hortenzia Duháková? asne
policajt. So sleènou toho
mena som chodil vo¾akedy
strane dávno do koly, mal
som s òou príerný sexuálny
záitok!
Èo hovoril? pýta sa vodièka manela.
e a dobre pozná, odvrkne namrzený manel.

To ste hlavièka, éfko! Dospievajúcu dcéru zatvori do mrazáka, aby sa neskazila, na to nepríde kadý!

Hádanka
Mladý prísluník polície
lúti kríovku. Ako sa povie
enský pohlavný orgán na
tyri? osloví kolegu.
Zvisle alebo vodorovne?
reaguje kolega.
Vodorovne!
Tak potom ústa! znie rada znalca.
l l l

Obvykle chce bez gumy!
Neklamal
Hliadka zastaví auto a policajt káe vodièovi fúknu do
drégra.
Nevládzem, som astmatik!
Tak pôjdete na odber krvi!
Nesmiem na odber, mám
hemofíliu!
Tak sa prejdite po tejto
bielej èiare!
Nevládzem, som oratý!
l l l

pivo, vypije ho na jeden hlt a
opakuje to päkrát.
Èloveèe, to je ale smäd,
èuduje sa výèapník.
Doteraz som bol vonku v
aute, mám tam babu, ale je
strane vánivá a ja u fakt
nevládzem! vysvet¾uje návtevník.
Takú babu vám úprimne
závidím! túobne vzdychá
krèmár.
Keï chcete, tak ma vymeòte, v tej tme jej to aj tak
bude jedno! navrhne unavený milovník.
Krèmár nezaváha, ide do
auta a pokraèuje v naèatom
diele. Zrazu do auta zasvieti
baterkou policajt: Hej, èo to
tam robíte?
Súloím s vlastnou manelkou, bráni sa krèmár.
Prepáète, to som nevedel!
Vak kým ste nezasvietili
tou baterkou, tak ani ja!

Vypadnite!

Nevideli ste
môjho psa?

Uèi sa!
Strámajster karhá syna:
Si ete len v piatej triede a
u som a prichytil s cigaretou!
Tato, veï si sám hovoril,
e v piatej triede si u fajèil!
No hej, ale to som mal
estnás!

Z¾ava
Sleèna, to máte za pästo
korún! oznamuje dopravák
vodièke.
Za pästo? èuduje sa
blondínka. No, e ste to vy!
Lebo inak pod liter nejdem!

l l l

l l l

Orientácia v teréne
V parku sedí na lavièke
mladý policajt a usedavo plaèe. Babièku z ved¾ajej lavièky zaujíma dôvod jeho bedákania.
Uiel mi sluobný pes,
jednoducho zmizol! narieka
mladík.
To niè, uteuje ho babka,
 uvidíte, e na obvodné oddelenie trafí sám!
On ááááno, ale ja niééééé! nedá sa utíi policajt.

Predpis je predpis
tyri blondínky sa tlaèia do
výahu v hypermarkete. Pracovník SBS ich upozoròuje:
tyri naraz nesmiete!
My sme ¾ahké! ubezpeèujú ho blondínky.
Predpis platí aj pre tetky! nedá sa esbéeskár.
l l l
Slepá závis
Totálne spotený chlapík
vojde do krèmy, objedná si
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