V èísle:
l Beseda v B. Bystrici s.3
l Postrelený policajt

s.4

l O naej poisovni

s.5

l Ako s gastrolístkami s.6

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROÈNÍK XVII

«

ÈÍSLO 8

«

AUGUST 2007

«

l Rozkazy prezidenta s.7
l Preh¾ad tlaèe

s.8

CENA 4 Sk

Aj krajskí riaditelia PZ sú proti 20  percentnému zniovaniu poètu civilných zamestnancov

Vládna úloha narobila zodpovedným vrásky na èele

Rozhovor s vedúcim sluobného úradu MV SR Martinom
Èatloom o dopadoch vládnej úlohy zníi poèet obèianskych pracovníkov v rezorte o 20 percent, ktorý sme
publikovali v minulom èísle, vyvolal ivú diskusiu. Medzièasom toti krajskí riaditelia PZ dostali z vedenia rezortu list, aby úlohu zníi stavy obèianskych pracovníkov o 20 percent zaèali realizova. Reakcie na seba nenechali dlho èaka.
Poiadavka, aj keï ide o
vládnu úlohu, sa dole pod¾a
vetkého ve¾mi nestretáva s pochopením a aj riadiaci pracovníci

v diskusiách skôr prezentujú nesúhlasný názor, ktorý v rozhovore pre júnovú POLÍCIU vyjadril
u policajný prezident Ján Pac-

ka. Redakcia preto oslovila krajských riadite¾ov PZ a poloila im
dve otázky:
1/ Ako sa mieni KR PZ a Vami riadené okresné riadite¾stvá PZ vyrovna s úlohou na
zníenie poètu pracovníkov o
20 percent? Èo ste u v tomto
smere urobili a èo plánujete
urobi?
2/ Èo bude realizácia tohto
opatrenia znamena v praxi
pre èinnos zloiek v pôsobnosti KR PZ?

Riadite¾ Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Nitre plk. JUDr. Ján tark vstúpil v júni tohto roka do rokovaní s vedením firmy Peugeot Slovakia, s.r.o. v Trnave. Jeho cie¾om bolo získa pre policajtov krajského riadite¾stva vozidlá do výkonu sluby.
(Viac na strane 2)

Z reakcií tých krajských riadite¾ov, ktorí nám v tomto dovolenkovom období odpovede poskytli, vyplývajú celkom jednoznaèné pochybnosti o úèelnosti a
efektívnosti takéhoto opatrenia.
Bratislavský krajský riadite¾ Pavel Brath v rozhovore s nami vyjadril presvedèenie ,e takéto
opatrenie by sa viac malo týka
úradníkov tátnej správy, nie
pracovníkov, ktorí priamo poskytujú sluby a ochranu obèanom.
Argumentoval tie tým, e dodávate¾ské zabezpeèenie niektorých servisných èinností by bolo
osobitne v podmienkach hlavného mesta nieko¾konásobne
drahie.
Krajské riadite¾stvo PZ v Trnave vykonalo v zmysle listu
prezidenta Policajného zboru
podrobnú analýzu na posúdenie
monosti zníenia poètu miest
zamestnancov v tátnej slube a
zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme, oznámil
nám trnavský krajský riadite¾
Bystrík Stanko. Závery analýzy nám poukázali na to, e akéko¾vek zmeny v personálnej oblasti by mohli ma negatívny dopad na fungovanie celého krajského riadite¾stva a zabezpeèenie priameho výkonu sluby. U
v minulosti muselo krajské riadite¾stvo posilòova napríklad pracoviská vydávania dokladov s
cie¾om zvýenia spokojnosti obèanov, uvádza. Ak by krajské
riadite¾stvo muselo pristúpi k
týmto zmenám, zníenie poètu
zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme by dolo na
tých miestach, ktoré je moné
nahradi súkromnými firmami. V
súèasnej dobe vak presne nevieme vyèísli finanèný dopad
zmien na zamestnancov a zamestnávate¾a. V prípade zníenia poètu zamestnancov v tátnej slube by krajské riadite¾stvo
muselo ich doterajiu èinnos
delegova na prísluníkov Policajného zboru. Tieto èinnosti
vzh¾adom na pecifickos vykonávanej práce nemôeme nahradi dodávate¾skými slubami
zo súkromného sektora. Policajtom v priamom výkone sluby
pribudne viac administratívy, èo
bude ma neiaduci dopad na
prácu policajtov v teréne. Zvýeným zaaením policajtov sa môe zmari pôvodný zámer pripravovaných organizaèných zmien,
ktorých cie¾om bolo dosta èo
najviac policajtov do ulíc a tak
zvýi dôveryhodnos a spokojnos obèanov v Policajný zbor,
mieni trnavský policajný riadite¾.
Aké úspory?
Podobný názor zastáva koický krajský riadite¾ PZ Juraj
Buku: KR PZ v Koiciach a
OR PZ v rámci kraja dôsledne
pristupujú k úlohe na zníenie
poètu zamestnancov. V súvislosti s tým robíme analýzu, na
základe ktorej vytipujeme pracovné miesta tak vo verejnej,
ako aj tátnej slube, ktoré je
moné zrui  samozrejme so
zrete¾om na skutoènos, e tento
krok nebude ma nepriaznivý do(Pokraèovanie na strane 2)

Hovoríme s námestníkom generálneho prokurátora SR Ctiborom Koálom

Obavy z predåenia procesu novelizácie

Prakticky okamite po rekodifikácii trestných kódexov
najmä odborníci z praxe zaèali hovori o potrebe novelizácie ve¾kého poètu ustanovení. Vznikli dve pracovné
komisie (pre trestný zákon a pre trestný poriadok), zloené zo zástupcov ministerstva vnútra, ministerstva
spravodlivosti, sudcov a generálnej prokuratúry. V akom
stave príprav je novelizácia, o tom sa redakcia POLÍCIA
rozprávala s námestníkom Generálnej prokuratúry SR
Ctiborom KOTÁLOM. Hneï v úvode rozhovoru nás
vak upozornil, e momentálne informácie sú vzh¾adom
na stále prebiehajúce medzirezortné rokovania len predbené. (Rozhovor bol autorizovaný 16. augusta 2007.)
l Pán námestník, od novelizácie oèakáva prax zjednoduenie a zrýchlenie trestného konania, naozajstné skrátenie tzv. skráteného vyetrovania. Èo zásadné sa vlastne
má zmeni?
Netajím sa názorom, e zmeny, ktoré sú zakotvené v návrhu
na novely trestného zákona i
trestného poriadku nepovau-

jem za zásadné, ale skôr kozmetické. Stále si myslíme, e
trestný poriadok má aj pri navrhovaných zmenách ete charakter tzv. advokátskeho zákona.
Nijako neupierame obalovaným ich právo na obhajobu, aktuálny mechanizmus vak nie je
schopný zabráni neúnosným
prieahom v súdnom konaní. Zarazilo ma tie, e návrh minister-

stva spravodlivosti dôsledne neriei otázku postavenia peciálneho súdu, tento problém ostáva naïalej otvorený. My sme
jasne povedali, e sme
za zachovanie peciálneho súdu,
pretoe jednoznaène
odbúrava
miestne
vplyvy  ale
s tým, e jeho pôsobnos by mala by modifikovaná. Navrhujeme, aby rieil
vetky korupèné veci, aby to bolo pod jednou strechou. Mali
sme viacero návrhov vo vzahu k
peciálnemu súdu, spracovatelia ich dosia¾ neakceptovali.
l Dotýkajú sa návrhy aj
zmeny skutkových podstát?
Do istej miery áno. My sme

napríklad navrhovali, aby sa vypustil trestný èin ohovárania a
naopak, aby sa znova oivil
trestný èin opilstva. Návrh nepreiel.
l Nieèo pozitívne pre naich?
Odstraòujeme problém, ktorý
vznikol pri tzv. superrýchlom vyetrovaní danou podmienkou
väzby.
l Ministerstvo vnútra najviac oèakáva zmenu v § 10,
ktorá by umonila rozíri okruh policajtov oprávnených
vykonáva aspoò niektoré
procesné úkony, èo by malo
podstatným spôsobom zrýchli prípravné konanie a najmä
odbremeni obèanov od opakovaných predvolávaní k danej veci.
Takáto úprava sa navrhuje,
okruh policajtov, resp. sluieb by
mal pod¾a návrhu urèi minister

vnútra. Chceme tie znova zavies intitút podozrivej osoby,
èo by znova viedlo k zjednodueniu a zrýchleniu prípravného
konania. Aj v tejto otázke vak
existuje viacero protichodných
názorov. Vlastných vyetrovate¾ov chcú ma ïalie zloky. My
tomu nie sme ve¾mi naklonení,
hoci na druhej strane väèí poèet vyetrovate¾ov by sme v zásade privítali.
l Z kuloárových reèí viem,
e rokovania so zástupcami
ministerstva
spravodlivosti
nie sú jednoduché
Nevieme sa dohodnú na niektorých otázkach, ktoré povaujeme za ve¾mi dôleité. Najzásadnejí problém vidím v návrhu, ktorý presadzuje ministerstvo spravodlivosti, Chce, aby
sanosti proti vzneseniu obvinenia rieili sudcovia. Vôbec si
(Pokraèovanie na strane 4)
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Vláda aj o príspevku na bývanie
Policajtom v stálej tátnej
slube bude od budúceho roka moné prizna príspevok
na bývanie a do výky 7000
korún. Ministerstvo vnútra to
navrhuje v novele zákona o
tátnej slube v PZ, ktorú 15.
augusta predloí minister
vnútra Robert Kaliòák na rokovanie vlády. Príspevok tak
bude èiastoène kompenzova
náklady policajta spojené s
bývaním a súèasne slúi ako
motivaèný faktor.
Novela takisto mení výku zahranièného príspevku pre policajtov zo súèasných 2500 USD
na 400 a 4000 eur. Súèasná
horná hranica príspevku toti
neumoòuje adekvátne ohodnotenie policajtov vzh¾adom na
charakter èinností a riziko výkonu tátnej sluby. Zmena z USD
na eurá sa navrhuje z dôvodu

prechodu SR na euro od 1. januára 2009.
Novela ïalej spresòuje podmienky prijímacieho konania do
PZ, upravuje problematiku policajného vzdelávania a zvyuje
hornú hranicu príplatkov za riadenie. Novelou sa zároveò upravujú dôvody prevedenia alebo
preloenia policajta na inú funkciu. Doterajie oprávnenie ministra vnútra preloi nadriadeného alebo policajta zaradeného v útvare inpekènej sluby aj
bez udania dôvodu zostáva, ale
bude ho môc uplatni a po
predchádzajúcom prerokovaní s
odborovým orgánom.
Novela zákona o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov zaèleòuje od budúceho roka
do osobitného systému sociálneho zabezpeèenia aj hasièov a
horských záchranárov. Cie¾om
tejto zmeny je motivova na vý-

kon sluby v záchranných zlokách a èo najviac vyui skúsenosti a vedomosti policajtov a
záchranárov. Zaèlenením hasièov a záchranárov do sociálneho zabezpeèenia policajtov a
vojakov sa zároveò zjednotí sociálne zabezpeèenie záchranných zloiek ministerstva vnútra.
Pokia¾ ide o záchranárov Horskej sluby, ich pracovný pomer
je potrebné transformova na
sluobný pomer zaèlenením do
zákona o Hasièskom a záchrannom zbore.
Novela okrem toho zavádza
právny intitút odstránenia tvrdosti zákona, ktorý bude uplatòova minister. V rámci sociálneho zabezpeèenia policajtov a
vojakov sa toti môu ojedinele
vyskytnú prípady, ktoré zákon
priamo neriei a môu ma závaný dopad na sociálnu situáciu danej osoby.
(sm)

Policajti v Nitrianskom kraji dostali nové peugeoty
Riadite¾ Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Nitre
plk. JUDr. Ján tark vstúpil v júni tohto roka do rokovaní s vedením firmy Peugeot Slovakia,
s.r.o. v Trnave. Jeho cie¾om bolo získa pre policajtov krajského
riadite¾stva vozidlá do výkonu
sluby.
U 25. júla 2007 od zástupcu
firmy Peugeot Slovakia s.r.o.
preberal k¾úèe od troch Peugeotov 207. O odovzdávanie áut v
hojnej miere prejavili záujem aj
médiá. Ich zástupcovia sa aktívne zaujímali o stav automobilového parku krajského riadite¾stva a aj o problémy s jeho údrbou a rozvojom. Plukovník tark
ubezpeèil prítomných, e aj keï
stav policajného automobilového parku ete nie je na poadovanej úrovni, urobí vetko pre to,
aby sa postupne obmenil. Poïakoval sa zástupcom firmy Peugeot Slovakia s.r.o. za ústreto-

vos i ochotu pri rokovaniach a
vyjadril nádej v budúcu spoluprácu.
Nové peugeoty sú u rozdelené pre výkonné útvary v rámci

Nitrianskeho kraja a nai policajti ich v plnej miere vyuívajú.
Renáta Èuháková,
zástupkyòa hovorcu KR PZ Nitra

Predseda OZP v SR na pracovnej ceste v centrále EuroCOPu

V oèakávaní vrcholného snemovania
Predseda OZP v SR Miroslav Litva bol v dòoch 19. a
20. júla na sluobnej ceste
v centrále EuroCOPu.
Opýtali sme sa ho na ciele
cesty.
Zúèastnil som sa zasadania
kontrolnej skupiny EuroCOPu
s cie¾om kontroly plnenia úloh a
èerpania výdavkov za prvý polrok 2007.
l V POLÍCII sme u informovali, e kontrolnú skupinu
tvoríte dvaja  spolu so panielskym kolegom. Aký charakter má taká kontrola? Je
trebárs metodika porovnate¾ná s naimi skúsenosami a
prístupmi?
Bola to pravidelná kontrola,
ktorá sa vykonáva dvakrát roène. Ide o tandardnú kontrolu
dodriavania úloh zo strany jednotlivých èlenských organizácií,
ale aj zo strany výboru EuroCOP-u.
l Èo sa robí s výsledkami
takýchto kontrol?
Predkladajú sa na zasadanie
výboru EuroCOPu.
l Prekvapili nieèím poznatky z kontroly? Ako vieme, vo
vnútri OZP v SR sústavne bojujeme s takpovediac administratívnou disciplínou predsedov a èlenov výborov niektorých ZO. Je situácia v
iných odborových zväzoch
obdobná?
Urèite sa nájdu odchýlky, je
aké generalizova. Sú krajiny,
kde neexistuje neplnenie úlohy
èi uznesenia ani o hodinu. Takých èlenských krajín je u väèina, stav sa zlepuje. A sú aj
krajiny, ktoré majú takpovediac
vo¾nejí prístup k povinnostiam.
Cie¾om kadej intitúcie je dba
na sústavné zlepovanie dodriavania vnútornej disciplíny,

pretoe je podmienkou funkènosti a schopnosti vo veobecnosti. A takýto ciel majú aj nae
kontroly.
l Na jeseò èaká èlenské
krajiny pravidelné zasadanie
EuroCOPu.
Kedy a kde?
Zasadanie
bude 27. a 28.
augusta v Luxemburgu, oproti iným rokom je
posunuté o èosi skorie, pretoe
5. a 7. novembra sa koná kongres, ktorý je spojený aj s vo¾bami. Kongres bude v Bruseli.
l Pôvodne sme sa pokúali dosta konanie kongresu do
Bratislavy
Taká prvotná úvaha tu bola,
faktom vak je, e vedenie EuroCOPu na èele s pánom prezidentom Heinzom Kieferom nám
v uplynulom období venovalo a
nadtandardnú pozornos, take
Slovensko naozaj malo viacero moností zoznámi sa s
osobnosou prezidenta Heinza Kiefera, ktorý si u nás získal repekt a uznanie najmä
nekompromisným prístupom
pri tvorhodinovom rokovaní
s vtedajím ministrom vnútra
Vladimírom Palkom na sklonku roka 2005. Bude sa pán
Kiefer na kongrese opätovne
uchádza o funkciu prezidenta?
Prezident môe by volený
opakovane po sebe, ale èi bude
kandidova, zatia¾ nie je známe.
Osobne si myslím, e skôr áno.
Nie sú vak známi ani ïalí kandidáti, take táto otázka je predèasná. Funkcia prezidenta EuroCOPu je mimoriadne nároèná
na schopnosti a veobecný preh¾ad, pretoe z titulu funkcie
vchádza do rokovaní s reprezentáciou Európskej únie, Európskeho parlamentu, Európskej komisie i Rady Európy.
(r)

Vládna úloha narobila zodpovedným vrásky na èele
(Pokraèovanie zo strany 1)

sah na èinnos polície (nespokojnos obèanov, zníenie objasnenosti èi menej policajtov v uliciach). Chcem vak podotknú,
e v rámci náho KR PZ u dolo k niektorým úpravám pracovných miest v súvislosti s organizaèným zmenami, ktoré u nás a
v Preovskom kraji prebehli u
od 1.júna 2007. Vtedy dolo k
zrueniu iestich tabu¾kových
miest vo verejnej slube. K ïalej úprave sme pristúpili od 1.
augusta 2007, kedy bolo zruených ïalích desa miest vo verejnej slube. Ïaliu úsporu pracovných miest vo verejnej slube vidím v niektorých servisných
èinnostiach ako je napr. upratovanie. Tu vak vyvstáva mnostvo problémov, ktoré bude potrebné s prípadným zadaním
týchto èinností iným osobám vyriei. A otázne je, akú úsporu to
prinesie. Sú vak oblasti policajných èinností, kde prípadným
zruením pracovného miesta vo
verejnej èi tátnej slube bude

nutné túto èinnos nahradi policajtom. A to na úkor policajnej
sluby na ulici. Preto je táto
otázka nanajvý citlivá nielen
pre naich zamestnancov, ale aj
pre samotný policajný výkon.
Záver plukovníka Bukua je preto jednoznaèný: Nerád predbieham udalosti, ale niektoré dôsledky vieme odhadnú u teraz.
Ïalej zniova poèty zamestnancov u nemôeme. Ich prácu potom musíme nahradi policajtmi
a to bude na úkor priameho výkonu sluby.
Nevidíme nijaký priestor
Zniovanie miest zamestnancov v tátnej slube by sa v
podmienkach útvarov KR PZ v
Trenèíne týkalo prevane na oddeleniach dokladov, okresných
dopravných inpektorátoch a
úradoch justiènej a kriminálnej
polície, kontatuje trenèiansky
riadite¾ KR PZ Vladimír ramka. Akéko¾vek zniovanie miest
týchto tátnych zamestnancov
by malo za následok skutoènos,
e èinnosti budú musie vykonáva prísluníci PZ, napriek tomu,

e naou snahou k 1.7.2007 bolo dosta policajtov do priameho
výkonu tátnej sluby.
Trenèiansky krajský riadite¾
ve¾mi konkrétne, na faktoch vyèíslil vetky dopady na ekonomiku kraja i na kvalitu sluieb obèanom: Odhliadnuc od poiadavky na zvýenie rozpoètu, je
potrebné poukáza na tú skutoènos, e ak zníime poèet obèianskych zamestnancov a nahradíme ich policajtmi, tak by
opätovne dolo k oslabeniu výkonných útvarov PZ a policajt,
ktorý má by najmä na ulici sa
opätovne dostane do kancelárie.
Aby sme policajtov z ulice nestiahli do kancelárií, vláda SR by
musela schváli zvýenie TZP
prísluníkov Policajného zboru
(pre potreby KR PZ v Trenèíne o
min. 30 miest), èo by opätovne
zaailo tátny rozpoèet.
V zhode s ostatnými kolegami riadite¾mi plk. ramka tie
kontatuje, e dodávate¾ské zabezpeèenie servisu pre KR PZ je
ekonomicky ve¾mi sporné: Napríklad rozdiel medzi upratova-

ním vlastnými zamestnancami a
dodávate¾ským spôsobom je za
m2 v sume 9,30,Sk, èo predstavuje na 42.420,4 m2 za rok sumu
4.734.116,Sk. Táto suma predstavuje len základný servis. Ak
na ostatné sluby poèítame cca
1.500.000,Sk (cena za umytie
1 okna je 38,60,Sk), v tom prípade pri zabezpeèovaní upratovania dodávate¾ským spôsobom
budú náklady KR PZ v Trenèíne
roène vyie o 6.234.116,Sk
oproti nákladom na vlastné
upratovaèky. Pri roènom deficite
finanèných prostriedkov KR PZ
na tovary a sluby na rok 2007
cca 27 mil. Sk je takýto výdavok
absolútne nehospodárny a nedolo by k úspore verejných financií, ale naopak k ete vyiemu èerpaniu.
Bez obalu
Obrúsok pred ústa si nedával
ani banskobystrický krajský riadite¾ PZ Marian Slobodník:
Môem poveda, e s touto úlohou nie som stotonený Myslím
si, e pri úvahách o zniovaní
poètov civilov je nutné prísne od-

de¾ova tátnu slubu od verejnej. Bez tátnej sluby nemôeme existova, pretoe zamestnanci pokrývajú k¾úèové správne sluby, ve¾mi dôleité pre obèanov a tieto èinnosti nie je moné zabezpeèova dodávate¾skou
formou. Tu nevidíme nijaký priestor, naopak, musíme tieto sluby ïalej posilòova. V opaènom
prípade by sme tieto posty museli obsadzova policajtmi, èo je
celkom v rozpore s filozofiou teraz prebiehajúcich zmien. Èo sa
týka zamestnancov vo verejnom
záujme, tam je urèitá monos
riei sluby dodávate¾sky. Je tu
vak vdy otázna rentabilita,
zdôraznil. (Bliie pozri názory
M. Slobodníka v besede na s. 3)
Pod¾a naich neoficiálnych
informácií sa Prezídium PZ stotonilo s názorom krajských riadite¾ov. Vedenie rezortu preto
èaká ne¾ahká úloha  h¾ada
moné rieenia, ako sa vyrovna
s úlohou tak, aby netrpelo poslanie, na ktoré je Policajný zbor
zriadený. A ani tátny rozpoèet.
(on)
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Beseda v Banskobystrickom kraji: 20 percentné zníenie je tvrdý orieok!

Spolupráca zaloená na rieení problémov
Redakcia POLÍCIA pokraèuje v cykle dialógov medzi
krajskými riadite¾mi PZ a ich sociálnymi partnermi  predákmi krajských rád OZP v SR. V sídle banskobystrického KR PZ si za jeden stôl sadli dvaja naozaj skúsení harcovníci: riadite¾ KR PZ Marian Slobodník a predseda
krajskej rady OZP v SR Duan Harvát.
pre obèanov a tieto èinnosti nie
je moné zabezpeèova dodávate¾skou formou. Tu nevidíme nijaký priestor, naopak, musíme
tieto sluby ïalej posilòova. V
opaènom prípade by sme tieto
posty museli obsadzova policajtmi, èo je celkom v rozpore s filozofiou teraz prebiehajúcich
zmien. Èo sa týka zamestnancov vo verejnom záujme, tam je
urèitá monos riei sluby dodávate¾sky. Je tu vak vdy
otázna rentabilita. Dá sa uvaova o takejto zmene vtedy, ak sa
ukáe, e dodávate¾ská forma je
pre nás finanène výhodnejia.
Kadý takýto prípad preto treba
dôkladne analyzova. Tieto úvahy sa dotýkajú ivých ¾udí. S pánom predsedom sme situáciu
dôkladne analyzovali a zvaovali sme o monostiach dodávate¾ských firiem, ktoré by prevzali
èas naich zamestnancov. Ide o
oblasti upratovacích, stravovacích, údrbárskych a kurièských
prác. Nie je to vak jednoduché,
Snímka Július Dúbravay

M. SLOBODNÍK: S pánom
predsedom Harvátom sa poznáme dlho, pracujem tu u 17 rokov, a pán Harvát zasa spolupracoval so vetkými krajskými
riadite¾mi  mojimi predchodcami. Myslím si, e naa spolupráca je dobrá. Nehovorím, e bezchybná, pretoe je zaloená na
rieení problémov. Pán predseda je prítomný pravidelne na rokovaniach mojich poradných orgánov. Okrem toho sa èasto
stretávame najmä v tomto období pri rieení organizaèných
zmien. Zriadili sme prípravný
táb, ktorého je èlenom. Krátko
po mojom nástupe do funkcie
som sa zúèastnil rokovania krajskej rady. Dvere mojej kancelárie sú pre pána predsedu vdy
otvorené. V týchto intenzívnych
kontaktoch pokraèujeme, pretoe ná kraj tartuje organizaèné
zmeny k 1. októbru 2007. Z krajského riadite¾stva presúvame 50
tabuliek. Posilòujeme tým vetky
okresy s výnimkou Banskej Bystrice. Vzh¾adom na zriadenie
centrálneho operaèného strediska a presun PMJ do pôsobnosti KR PZ ani krajské mesto nebude ukrátené. Ak sa na tento
proces pozriem spätne, povaujem za pozitívne, na rozdiel od
minulosti, e v súèasnosti môeme o týchto zmenách intenzívne
rokova s vedením rezortu. Mali
sme viacero porád, kde v diskusiách vedenie rezortu dokázalo
prija nae argumenty. Mono
práve preto proces úèinnosti organizaèných zmien trvá dlhie,
ale je prospené, e sme si
mohli veci vydiskutova a spoloène tak h¾ada moné rieenia.
Zamý¾ané zmeny z mojej strany boli transparentné. Od prvej
chvíle nai ¾udia vedeli, o èo mi
ide, neskrýval som to, usiloval
som sa vetky predstavy ihneï
verejne pomenova.
REDAKCIA: Preèo sa v prípade váho kraja ale aj v ïalích
nedodral verejne ohlasovaný
termín 1. 7.?
M. SLOBODNÍK: Poiadal
som o odklad, pretoe v naom
prípade ide naozaj o zmeny, ktoré sa dotknú desiatok zamestnancov s ktorými je potrebné vykona pohovory a ktorých som
nechcel sahova z dovoleniek.
Preto neprichádzal do úvahy 1.
august ani 1. september a ideme
so zmenami a k 1. októbru.
REDAKCIA: Teraz stojí pred
vami úloha ete aj zníi poèet
civilov o 20 percent!
M. SLOBODNÍK: Zvolal som
k tejto úlohe poradu vedenia kraja. Môem poveda, e s touto
úlohou nie som stotonený.
Myslím si, e pri úvahách o zniovaní poètov civilov je nutné
prísne odde¾ova tátnu slubu
od verejnej. Bez tátnej sluby
nemôeme existova, pretoe
zamestnanci pokrývajú k¾úèové
správne sluby, ve¾mi dôleité

nako¾ko ide o nieko¾komiliónové
kontrakty a výberové konania
bude realizova centrála. Nie
kadá funkcia vo verejnej slube
je efektívna. Uvaoval som s
presystemizovaním
urèitého
poètu tabuliek vo verejnom záujme z kraja na výkonné útvary,
mám na mysli okresné dopravné
inpektoráty, oddelenia dokladov a obvodné oddelenia. Tu je
akútna potreba posilni výkon
administratívnych prác civilnými
zamestnancami s cie¾om odaenia policajtov od pisárskych
prác a zrýchlenia a skvalitnenia
sluieb poskytovaných obèanom. Nieko¾ko tabuliek sme u
na výkonné útvary z kraja presystemizovali, gro je pripravené
na obdobie po úèinnosti organizaèných zmien. Avizované zníenie o 20% by takýto zámer
znemonilo.
D. HARVÁT: Ete kým bol

pán riadite¾ zástupcom, nemali
sme v spolupráci nikdy problém.
Okamite po jeho nástupe do
funkcie sme voli do kontaktu,
u 15. 2. bol pán riadite¾ na naej krajskej rade, u 20. marca
sme mono ako prví mali podpísanú kolektívnu zmluvu, sám sa
nepamätám,
èi sme niekedy predtým
mali zmluvu
podpísanú
tak
skoro.
Hodnotím teda spoluprácu ako dobrú,
èo neznamená, e nie sú trecie
plochy. Rokovanie je vak vdy
vecou kompromisov na oboch
stranách.
M. SLOBODNÍK: Plne si uvedomujem, v akej sme situácii.
¼udia sú v obavách, v neistote,
ako to celé dopadne. Aj preto je
spolupráca s odbormi ve¾mi dôleitá. Ete k tým 20 percentám
 my nechceme zachraòova ¾udí za kadú cenu, na prvom
mieste je efektivita. Na druhej
strane sa budeme usilova ponúknu im inú prácu a urobi celý
proces èo najmenej bolestný a
to aj v prípade organizaèných
zmien. Spoloène s pánom predsedom sme si vyiadali zoznam dôchodcov a dohodli
sme sa, e v prípade zmien nebudeme hovori o ¾uïoch, ale o èinnostiach, ktoré sú nejakým spôsobom
nahradite¾né. Èo
sa týka ¾udí z KR
PZ, povaujem za
nau výhodu, e
viaceré
tabu¾ky,
ktoré budú v rámci
organizaèných
zmien presystemizované na výkonné útvary sú nenaplnené, èím bude
celý proces jednoduchí.
Takýto
stav sme pripravovali od zaèiatku roka.
D.
HARVÁT:
Na margo úlohy
zníi poèty o 20 percent civilných zamestnancov: my sme u
predtým absolvovali zníenie o
10 percent. Potom bolo jedno také tiché zníenie o 5 percent,
keï sa utvárali okresy. V rámci
príprav na presun správnych
agend pod verejnú správu dostal
verejnosprávny úsek 20  percentné navýenie stavov, agendy sa potom nepresunuli, ale tabu¾ky im u nechali. A teraz by
sme zasa mali ís dole o 20 percent? To je nemyslite¾né, ja u
rezervy nevidím. Staèí sa pozrie, aká je situácia na správnych agendách, trebárs pri prihlasovaní auta alebo na vodièských preukazoch, potrebovali
by sme tam ¾udí prida, nie ubera.
M. SLOBODNÍK: To je fakt,
e táto oblas je stále obèanmi
ve¾mi kritizovaná. Pracovné
prostredie je v mnohých prípa-

doch nevyhovujúce, bez klimatizácie a podobne. Obèania stoja
na chodbách, kde taktie nie je
príjemná klíma. Teraz pilotne
spúame nový informaèný systém, ktorý by mal spreh¾adni celý proces práce so stránkami,
evidova návtevy, registrova
pohyb kadého pracovníka, na
okresoch bude zaradený aj modul, ktorý obsahuje vyvolávací
systém. Bude ve¾kou pomocou,
ale neriei zásadné priestorové
a personálne problémy. Vo veobecnosti na mnohých miestach
sú ete pracovné podmienky zlé.
Nie sú na to
prostriedky,
rieime len
havarijné
stavy. Teèú
nám
strechy, prefukuje cez okná, sú to
ve¾ké energetické straty. Pod¾a
informácií ktoré mám, táto nepriaznivá situácia by sa mala v
budúcnosti zmeni k lepiemu.
D. HARVÁT: Tak je to vo veobecnosti s majetkom. Napríklad
sluobné byty  u sú vo veku,
e by potrebovali investova do
údrby, ale z èoho? Zaèínajú
tam odchádza kotle, z èoho ich
opravova, vymieòa
M. SLOBODNÍK: Keï ¾udia
pracujú v takých podmienkach a
za také platy, nemono sa celkovým nedobrým náladám èudova. Ve¾mi sa nádejajú, e sa aj v
odmeòovaní v budúcom roku
nieèo zmení k lepiemu.
D. HARVÁT: Povedal by
som, e to u nie je otázka finanèná, ale politická. Mzdy sú
vdy chúlostivou záleitosou,
ale najmä v tých niích triedach
je to u ve¾mi napäté a ak sa v
januári niè nestane, tak neviem
REDAKCIA: Èím by ste charakterizovali
Banskobystrický
kraj z h¾adiska pecifík policajnej
práce? S malým nadsadením poviem, e kadý riadite¾ povauje
ten svoj región za najaí
M. SLOBODNÍK: Ja si nemyslím, e Banskobystrický kraj
je ten najaí, urèite aie je to
v Bratislave. Kadý kraj má vak
svoje pecifiká. Charakteristiku
kraja vyjadruje výslednos. Ná
kraj dlhodobo dosahuje ve¾mi

dobré výsledky, napr. v objasnenosti sme takmer na 50 %tách.,
k 1.8.2007 sme boli personálne
obsadení temer na 100 %. Azda
nevýhodou je skutoènos, e tu
sídli mnostvo prezidiálnych a
ministerských útvarov, ktoré
nám odèerpávajú schopných ¾udí. Máme tie vysokú dopravnú
zaaenos, situácia v krajskom
meste je naozaj dramatická, zatia¾ èo Donovaly si pomohli rozírením cesty a postupne sa to
lepí. Iné ve¾ké odlinosti oproti
iným krajom nevidím.
REDAKCIA: Ako reagujete
na pojem kariérny postup?
D. HARVÁT: Pozitívne. Materiál, mylienka je dobrá. Otázne je, èi ju u vydaný zoznam výnimiek z tohto pravidla nedevalvuje, èi sa nemíòa úèinkom.
Sám mám vnútorne niektoré pochybnosti  napríklad èi pre takého vyetrovate¾a nie je èas
strávený na OO PZ predsa len
pridlhý. Tobô pri profesiách,
kde sme radi, e vôbec nejakého èloveka získame. Verím, e v
iných krajoch toto musí by ete
väèí problém.
M. SLOBODNÍK: Myslím si,
e stanovenie zásad kariérneho
postupu bolo potrebné a mylienku kariérneho postupu urèite
podporujem.. Funguje to tak v
mnohých iných políciách na svete. Podrobne som èítal predchádzajúce èlánky mojich kolegov z
iných krajov. Viem preto, e nitriansky krajský riadite¾ je vzorným príkladom kariérneho postupu, pretoe sa prepracoval z
obvodného oddelenia a na súèasnú riadiacu funkciu. Ja som
17 rokov pôsobil na úseku vyetrovania a otvorene priznávam,
e najmä po nástupe do Policajného zboru mi dos chýbalo, e
som nepoznal prax na výkonných útvaroch. Postupne som si
vak tento handycap vyrovnal.
Zrejme vak bude treba niektoré
veci ete dotiahnu, pretoe na
jednej strane sa mi zdá, e niektoré druhy èinností by nemuseli
prejs praxou na obvodných oddeleniach. Treba vak poèíta aj
s tým, e kariérnym postupom
môu trpie základné útvary trvalou fluktuáciou, pretoe budú neustále vychováva policajtov pre
iné èinnosti.
Spracoval Peter Ondera

Zmeny v azylovej procedúre
Návrh na zmeny v azylovej
procedúre v novele zákona o
azyle predloil tátny tajomník
ministerstva vnútra Jozef Buèek
na rokovanie vlády. Novela do
právneho poriadku SR transponuje smernicu Rady o minimálnych tandardoch pre konanie v
èlenských tátoch o priznávaní a
odnímaní postavenia uteèenca
/tzv. procedurálna smernica/.
Transpozíciou tejto smernice sa
konèí prvá etapa budovania spoloèného azylového systému v
rámci EÚ.
Novela upresòuje pravidlá
vykonávania pohovoru so iadate¾om o udelenie azylu, najmä s
dôrazom na osobitné práva maloletých osôb bez sprievodu. Po-

hovor s maloletým bez sprievodu bude moné vykona len za
prítomnosti jeho opatrovníka,
ktorý bude ma monos ho informova o význame a moných
dôsledkoch pohovoru a pripravi
ho naò.
Cudzinci s doplnkovou ochranou ubytovaní v zariadení MV
SR budú pod¾a novely povinní
ministerstvo informova o kadom svojom príjme. Uhrádzanie
výdavkov spojených s pobytom
v ubytovacom zariadení MV SR
bude povinné pre kadého cudzinca s doplnkovou ochranou,
ktorý má iný príjem najmenej vo
výke 60 percent ivotného minima.
N. Hattalová, KO KMV
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Obavy z predåenia procesu novelizácie
(Pokraèovanie zo strany 1)

to v praxi neviem predstavi, pretoe tie objemy sú obrovské,
veï roène máme okolo 45  tisíc
vznesených obvinení. Proti sme
my aj ministerstvo vnútra, dokonca aj sudcovia. Prekáa nám
tie rozpor pri veciach s cudzím
prvkom, kde je ve¾ká ingerencia
ministerstva spravodlivosti. Zatia¾ nedolo k dohode.
l Pribline v èase vyjdenia
augustového èísla POLÍCIE
mal by u celý návrh zmien
trestných kódexov v pripomienkovom konaní a pôvodné
úvahy hovorili o úèinnosti od
1. januára 2008. Je to reálne?
Generálna prokuratúra mala
na tvorbe návrhov najväèí podiel, u v máji sme odovzdali ministerstvu spravodlivosti bezmála 70 strán. Oèakávame, e pripomienkové konanie bude ve¾mi
zloité, pretoe vo viacerých prípadoch uplatníme zásadné pripomienky, a tak som v otázke
termínu skôr skeptický. Nevieme
sa napríklad dohodnú na sanosti pre poruenie zákona, kde
podstatné okyptenie naich právomocí presadil ete pán minister Lipic. V minulosti sme mali

roène okolo 1 100 podnetov na
podanie sanosti proti porueniu zákona, generálny prokurátor podal pribline sto a mali a
90  percentnú úspenos. Pod¾a nateraz platnej normy z asi
dvadsiatich dovolaní sa realizovali tuím dve. A to je zásadný
rozdiel.
l Vidíte ïalie monosti,
ktoré by mohli zrýchli celý
proces trestného konania?
Samozrejme. Ve¾mi nás napríklad trápi neúnosne vysoký
poèet znaleckých posudkov, ktoré dlho trvajú a spoma¾ujú prácu
najmä tzv. skráteným vyetrovate¾om. Sám z praxe viem, e
mnohokrát by postaèovalo odborné vyjadrenie. Vyetrovatelia
sa hnevajú na nás, pravdou
vak je, e na znaleckých posudkoch bazírujú sudcovia.
l Personálny stav vyetrovaèiek je veobecne známy,
ako sú na tom jednotlivé stupne prokuratúry?
Obdobne. Najmä situácia na
okresných prokuratúrach je neúnosná, pri takom náraste trestných èinov (a o 400 percent) sa
nae poèty dvíhali len nepatrne.
Rozdiel medzi situáciou vo vy-

etrovaní a u nás je azda najmä
ten, e vy by ste radi prija väèí
poèet vyetrovate¾ov, ale sa k
vám nehrnú, zatia¾ èo my prijíma nemôeme  hoci záujem je
enormný  lebo stavy máme naplnené. Nádejame sa, e v budúcom roku nám èosi pridajú.

Ctibor Koál
l Nedotkli sme sa ete niektorých zmien v trestnom zákone.
Myslím si, e tam nie sú nejaké zásadné úpravy. Komisia
napr. navrhuje, aby sa znova zaviedol pojem spoloèenskej nebezpeènosti.

l Preèo?
Nový trestný zákon zaviedol
prísne formulované chápanie
trestného èinu, èie sa snail
presne definova, èo je trestný
èin  bez oh¾adu na to, èi je to
pre spoloènos nebezpeèné alebo nie. ivot prináa rôzne situácie, niektoré èiny síce formálne
napåòajú skutkovú podstatu, ale
ich spoloèenská nebezpeènos
je mnohokrát takmer nulová. To
by sme radi nejako zoh¾adni.
Momentálne nám to funguje len
pri preèine, ale u nie pri zloèine.
Ïalej chceme vypusti asperaènú zásadu, komisia sa nazdáva,
e predchádzajúca úprava bola
postaèujúca a sudca musí ma
vo¾nejiu ruku v rozhodovaní. V
skratke  sme za to, aby recidivisti boli prísnejie postihovaní,
ale ostatným previnilcom nepovaujeme za potrebné takto
komplikova situáciu vypoèítavaním po¾ahèujúcich a priaujúcich okolností. Zasadzujeme sa
tie o to, aby bolo lepie chránené predbené opatrenie súdu,
pretoe momentálne je jeho poruenie len priestupok a to význam predbeného opatrenia úplne devalvuje. Osobne mi tie

prekáa, e nový trestný zákon
je nesmierne komplikovane písaný. Zákon má by zrozumite¾ný pre iroký okruh ¾udí, aby bolo jasné, èo sa v tomto táte
smie a èo nie. V terajej podobe
sa na výklade obsahu niektorých
ustanovení nevedia dohodnú
ani odborníci.
l Ve¾a sa diskutuje o dohodách o vine a treste Niektoré prípady vyráali dych
Jednoznaène podporujeme
systém dohôd, ten rozdiel vo
výke trestu musí by zrete¾ne vidite¾ný, aby mechanizmus mal
význam. Spoloènos si musí na
tento intitút zvyknú.
l S ve¾kou pompou sa zaviedli nové druhy trestov,
napr. domáce väzenie èi tzv.
nútené práce, ale ve¾mi o ich
uplatòovaní v súdnej praxi nepoèu.
Radej nekomentujem. Na
záver by som ete rád spomenul
rozsiahle zmeny pri vojenských
trestných èinoch, pretoe nový
trestný zákon akosi nezobral do
úvahy fakt, e sme medzièasom
zruili povinnú základnú vojenskú slubu
Zhováral sa Peter Ondera

Stretnutie s mladým breznianskym policajtom, ktorý sa pozeral smrti do oèí

Pitbul zahryznutý do ivota
Je to nezvyèajný pocit: stretnú sa s èlovekom, ktorý s
vami vlastne u nemal sedie, lebo mal by màtvy. A
predsa sedí, usmieva sa, rozpráva
Jiøí Krèmaøík, obyèajný brezniansky policajt z obvodného oddelenia, na
ktorého zo zálohy vystrelil bývalý kolega v jeden vraedný veèer. Bolo to 14. novembra 2006 a dramatické chvíle
navdy vojdú do histórie polície  v dobrom i zlom. Základné fakty polomskej tragédie sú veobecne známe:
vrada podnikate¾a, dramatická naháòaèka, jeden postrelený policajt a ok po zistení totonosti páchate¾ov.
O tri dni si u na postreleného
policajta nikto nespomenul. ije,
neije, bude chodi? Vetci zobrali na vedomie informáciu, e
je strelený do krku, vraj má
prestrelený tretí stavec. Neznelo to dobre. Mladý policajt sa
stratil kdesi v belobe nemocnièných izieb.
Stal sa vak zázrak. Jiøí Krèmaøík ije, po polroènom lieèení
od 1. júla chodí do stálej sluby
na breznianskom obvodnom oddelení a v minulom èísle POLÍCIE osobne poïakoval vetkým,
ktorí sa o to prièinili. Súhlasil aj s
redakèným stretnutím, ale pod
podmienkou, e sa  vzh¾adom
na prebiehajúce súdne konanie
s páchate¾mi  nebudeme rozpráva o detailoch onoho veèera.
Chvála posilòovni
Nevysoký 27 roèný policajt
so irokým úprimným úsmevom
má ramená i krk ako býk. Vidie,
e v posilòovni strávil nejednu
chví¾u. Okrem toho má tento absolvent elektrotechnickej priemyslovky rád zbrane, dôverne
ich pozná, pretoe u dlhé roky
portovo strie¾a a skôr, ne nastúpil k polícii, slúil so zbraòou
tyri roky v jednej modernej
praskej SBS ke. (Také vybavenie, aké sme tam mali, v slovenskej polícii ete dlho nebude  ) Nikdy vak netuil, e mu

je súdené okúsi gu¾ku v tele a
vníma sladké bezvedomie na
samej hrane medzi ivotom a
smrou.
Chodil som do Prahy vdy
na tri týdne, týdeò som bol doma, pritom som es rokov enatý, mám päroèného syna, nedalo sa u takto i. Vdy ma vak
takáto práca bavila, preto som
sa rozhodol ís k polícii tu v Brezne, spomína.
Slúi v Brezne od 1. júla 2004
a sám sa v porovnaní s nováèikmi v pezinskej SO  ke cítil by
vo výhode. Vraví, e práve on
najèastejie nabádal aj kolegov
v slube k opatrnosti pri zákrokoch, upozoròoval, aby si nikdy
nezabudli zobra vestu, aby si
uvedomovali, e síce majú pri
sebe zbraò, ale môu ju ma aj
páchatelia, a preto treba vdy
by v strehu, chráni jeden druhého. Spomína to ako paradox
na margo rôznych názorov ¾udí,
ktorí doma v obývaèke s väèou
èi menou znalosou veci hodnotili pri svetle stolnej lampy taktiku ich hliadky v onen sychravý
veèer. Ja vdy hovorím, e kolega v slube je mi viac ako
brat, prízvukuje s vánou tvárou. A predsa sa stalo! Nevidel
odkia¾ to prilo, nevnímal boles.
Cítil len, e leí na zemi a e ho
zalieva krv. Ako sa neskôr uká-

zalo, poranenie brucha nebolo
váne, ale strela mierená do hlavy  to aj lekári museli asnú!
Pod¾a jeho rozprávania gu¾ka z
pitole Glock 17 prerazila sánku,
narobila v nej pä zlomenín a potom narazila na stavec. Akoby
zázrakom vak stavec nepreletela, pod uhlom sa odrazila a cez
rameno vyletela von. Jiøí okrem
ohromnej dávky astia vïaèí
zrejme aj svojej mohutnej kontrukcii tela a býèej iji za to, e
preil
Keï kolegovia zistili, èo sa
stalo, volali sanitku a kolegovi
Janovi Kostelnému vïaèím za
to, e ijem, lebo na sanitku èakali naozaj dlho, spomína. Jano predtým robil v Horskej slube, tam sa dokonale nauèil prvkom prvej pomoci. hovorí
uznanlivo. Kolega svojím uváeným konaním zabránil tomu, aby
ho neudusila vlastná krv, hoci sa
s ním báli hýba, lebo videli, e
gu¾ka v hrdle mohla priamo
ohrozi chrbticu
urobili ve¾mi
dobre.
Dlhá cesta k ivotu
Zvlátne  keï Krèmaøík hovorí o tých, èo ho skoro poslali
na druhý svet, v jeho hlase necíti ani stopy po nenávisti. Iba hlboké pohàdanie, odsúdenie.
Strie¾al bývalý kolega, èo u na
to poveda
Na nemocniènej
posteli mal dlhý èas monos
rozmý¾a o vetkom, èo preil.
Dnes sa s tým u zdá by vyrovnaný. Ale cesta k návratu do
sluby bola ete ve¾mi, ve¾mi dlhá a bolestná. Jeho pú zaèala v
breznianskej nemocnici. Tu si
vak s takým ványm zranením
objektívne nemohli poradi, a tak
sa do prípadu okamite zaangaoval nielen okresný a krajský
riadite¾, policajný prezident, ale

vzápätí aj minister vnútra Kaliòák a jeho kolega z obrany Kaický. okujúce, ale v dobrom
moné! Jiøího (je Slovák ako repa, ale otca mal Èecha ) pú
pokraèovala cez banskobystrický pitál do ruomberskej vojenskej nemocnice. Nieko¾ko operácií a dlhé chvíle èakania, ako
sa s brutálnou strelnou ranou vyrovná pacientov organizmus
Potom nasledovala rehabilitácia: Do Kováèovej ma priviezli ete na posteli, po pár dòoch
som sa u pohyboval popri stene po vlastných  Nervové spojenia sa postupne zrastali, èoraz
lepie hýbal konèatinami, uèil sa
hovori s prerazenou sánkou. Z
Kováèovej putoval na Le, do
známeho zariadenia, ktoré rovnako vyuívajú policajti i vojaci.
Tu priiel dva dni pred vlastnými
narodeninami 26. 2. 2007 a sem
ho priiel navtívi aj minister Kaliòák s f¾aou Chivas Regalu a
poriadnou havanou. Krèmaøík
sa s maximálnym uznaním vyslovuje o lekárskej starostlivosti,
ktorá sa mu dostala vo vetkých
miestach pobytu. A nielen od
zdravotníkov. Na Leti býval s
banskobystrickými kukláèmi. Tí
boli mimoriadne zlatí, pomáhali
mi po schodoch, nosili mi taku s
vecami na cvièenie, starali sa o

mòa ako o malého chlapca,
spomína. Váne mám by komu
vïaèný za vetko, èo pre mòa
urobili lekári, zdravotnícky personál, kamaráti z oddelenia i dovtedy celkom neznámi ¾udia.
Pán minister Kaliòák ma potom
bol navtívi aj tu na obvodnom
oddelení v Brezne, chalanom
som hovoril, e o chví¾u sa príde
na nás pozrie, a vetci sa radej
poschovávali, smial sa.
Vytrpel si svoje, ale ije a zo
dòa na deò sa zlepuje. Hybnos
zranenej ruky je u skoro na maxime. Opä som u zodvihol stokilovú èinku, chváli sa. Foti sa
vak nechcel da, vraj naèo
Odís od polície nerozmý¾al
ani na chví¾u. Ani na nemocniènej posteli. Naopak. Chce ís ïalej, váne uvauje o vysokej kole, o Akadémii PZ. Ak ma pustia  Manelka sa vraj tie u
zmierila, e jej mono nevyslovená túba o nejakej pokojnejej
muovej profesii ostane nenaplnená. Zdá sa, e tento mladý
mu je policajt z presvedèenia,
vie, èo chce a èoho sa chytí, to
tak ¾ahko nepustí. Dojem plne
potvrdil aj malièký detail: jeho
mailová adresa.
Znie:
juraj.pittbull@post.sk
Pitbul zahryznutý do ivota.
Peter Ondera

Poïakovanie

Do redakcie sme s prosbou o zverejnenie dostali list pani Heleny Slimákovej z Bratislavy, ktorá nedávno absolvovala lieèebný
trojtýdòový pobyt v Kúpe¾no  rehabilitaènom ústave Bystrá v Liptovskom Jáne a vrátila sa z neho plná vïaènosti za vzornú opateru, profesionálny, ochotný a láskavý prístup personálu k pacientom.
Pani Slimáková osobitne ïakuje vrchnej sestre Márii Miotovej, ale
aj MUDr. Milanovi Dzamkovi, ktorý svojím odborným prístupom prispieva k dobrému menu ústavu a k spokojnosti nás pacientov,
uvádza v liste. Takéto poïakovania radi tlmoèíme.
(red)
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Generálna riadite¾ka Spoloènej zdravotnej poisovne JUDr. Zuzana Zvolenská:

Základom naej poisovne je stavovská súdrnos
SZP vznikla zlúèením troch rezortných poisovní, jej
kmeò tvoria z nemalej èasti tátni zamestnanci, ktorí si
vyadujú pecifickú zdravotnú starostlivos. Vláda vak
uvauje o utvorení jednej ve¾kej tátnej poisovne, ktorej kmeò by tvorili vetci obèania Slovenskej republiky.
A to je rozdiel! Aký vplyv by to malo na èinnos naej
SZP? Redakcia POLÍCIA v tejto súvislosti poiadala o
rozhovor predsedníèku predstavenstva a generálnu riadite¾ku SZP JUDr. Zuzanu ZVOLENSKÚ.
Pracovníci rezortov, poistení
v SZP, majú svoje pecifické
potreby, charakter zdravotnej
starostlivosti o zamestnancov
troch rezortov je odliný. Mono
práve preto vznikajú medzi naimi klientmi obavy. Myslím si
vak, e sú neopodstatnené 
spôsobené najmä tým, e sa
úèelovo íria fámy o zruení
SZP. Pritom v súèasnosti nie je
aktuálne hovori o zruení ktorejko¾vek z poisovní. Sme hrdí na
výsledky, ktoré v súèasnosti dosahujeme. Napríklad z h¾adiska
nákladov na nau prevádzku
sme úspornosou absolútne na
pièke slovenských zdravotných
poisovní. Nízka nákladovos nie
je na úkor kvality sluieb, ktoré
naim poistencom poskytujeme.
Je len odrazom efektívneho a
hospodárneho vynakladania ich
finanèných prostriedkov. Nemáme preto obavu z ïalieho vývoja.
l Jedno zluèovanie sme tu
u zaili  mono malo ekonomický efekt, ale  poviem to
na rovinu  pracovníci rezortu
vnútra to niesli dos ako,
mali obavy, e stratia urèité
spojenie, ktoré ich k poisovni
viazalo. Nazvime ho trebárs
stavovská príslunos, alebo
vedomie výluènosti. Poisov-

òa MV bola predsa pôvodne
pecificky zameraná na potreby zamestnancov rezortu.
Dnes majú mnohí pocit, e
zlúèením sa toto pecifikum
akosi stratilo.
Chápem tieto pocity, ale nie
sú opodstatnené. Zákon zrovnoprávnil vetkých poistencov, nemono teda u dnes hovori o
pôvodných tzv. povinných poistencoch. Na druhej strane  práve naa poisovòa robí maximum z h¾adiska pecifík svojich
klientov, pretoe je tak zaloená.
V praxi aj naïalej zabezpeèujeme riadne poskytovanie pecifickej starostlivosti, ktoré je uhrádzané rezortom ako zamestnávate¾om. Istotne, kadý obèan
tohto tátu má zo zákona právo
na zdravotnú starostlivos, rovnako vak aj kadému z nás záleí na tom, aby bol policajt èi vojak v dokonalej kondícií keï ho
budeme potrebova a aby napríklad ruòovodiè mal dokonalý
zrak i rýchlos reakcie.
l Komerèné poisovne
vak najmä v uplynulom roku
robili vetko preto, aby získali
práve klientov SZP.
To je pravda, niektoré lákali
na prestup napríklad aj finanènou odmenou. My sme to vnímali ako nekalú formu konkurenè-

ného boja, pretoe z h¾adiska
kvality nie sme o niè horí ako
ostatné poisovne, skôr opaène.
Pre nás hovorí odbornos a dokonalá znalos potrieb naich
poistencov.
l Je predpoklad, e komerèné poisovne práve preto
írili aj medzi poistencami
SZP fámu, e SZP bude zruená?

Z. Zvolenská
Nepochybne, máme na to dôkazy a podnikáme v tomto smere prísluné právne kroky. My si
peniaze naich klientov váime
a hoci sme dosiahli ve¾mi dobré
ekonomické výsledky, prostriedky sme smerovali do ïalieho
skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, nie do barnumskej reklamy. S poteením vak môem
kontatova, e väèina naich
poistencov nám zostala aj naïalej verná.
l Skúsme sa odosobni: v
zásade je kadému poistencovi jedno, pod ktorú poisovaciu strechu patrí. Vníma len to,

Ochrana údajov poistencov
Budovanie systému manaérstva bezpeènosti informácií
v SZP, a.s. bolo strategickým
rozhodnutím vrcholového manamentu v roku 2001. Hlavným dôvodom pre tento krok
bola snaha o èo najlepiu
ochranu citlivých informácií v
informaènom systéme poisovne. Systém bol zavedený pod¾a
normy BS 7799:èas 2:2002 v
júni 2004. Spoloèná zdravotná
poisovòa, a.s. tak bola jednou
z mála intitúcií v strednej Európe, ktorá systém manaérstva
bezpeènosti informácií zaviedla.
Slávnostnému odovzdaniu
nového certifikátu predchádzal
úspene zvládnutý externý audit, vykonaný spoloènosou Det
Norske Veritas v marci tohto roku. Nový certifikát potvrdzuje,
e systém manaérstva bezpeènosti informácií v SZP, a.s.
je zhodný s poiadavkami aktuálne platnej medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2005.
Certifikát pre Spoloènú zdravotnú poisovòu, a.s. vydala
spoloènos Det Norske Veritas
s platnosou od 14. mája 2007
do 14. mája 2010.
Vlastníctvo tohto certifikátu
znamená v praxi v prvom rade
ve¾mi dobrú správu pre poistencov SZP, a.s. Zaruèuje, e

vetky osobné údaje, ako aj
údaje o zdravotnom stave poistencov v informaènom systéme
poisovne sú chránené pred
zneuitím na úrovni medzinárodných tandardov.

Spoloèná zdravotná poisovòa, a.s. aj naïalej zostáva jedinou zdravotnou poisovòou na
èeskoslovenskom trhu, ktorá
daný certifikát vlastní.

Dôleité fakty o èinnosti SZP, a.s.
V roku 2006 bola Spoloèná
zdravotná poisovòa s poètom poistencov 682 005 druhou najväèou poisovòou na
trhu verejného zdravotného
poistenia. So svojou sieou
zmluvných lekárov (10 430, èo
bolo najviac spomedzi zdravotných poisovní v SR), poskytovala poistencom takmer neobmedzenú monos výberu svojho lekára. V roku 2007 sa sie
zmluvných lekárov dokonca rozírila.
To, e nám naozaj záleí na
kvalitnej zdravotnej starostlivosti
poskytovanej naim poistencom
najlepie ukazuje poèet vykonaných kontrol. V roku 2006 ich
bolo 7 436, prièom ostatné poisovne verejného zdravotného
poistenia vykonali len do 3 000
kontrol. Na druhej strane, ÚDZS
eviduje len 47 podaní na Spoloènú zdravotnú poisovòu, z
ktorých je vak a takmer 93%
neopodstatnených.
K 31.12.2006 bola miera pla-

tobnej schopnosti SZP na úrovni
10,1%, èo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 predstavuje nárast o 6,0%. Pre porovnanie, platobná schopnos
najväèej zdravotnej poisovne v
SR bola k 31.12.2006 len 4,2%.
Prerozde¾ovací
mechanizmus má zabezpeèi rovnaký 
solidárny objem finanèných
zdrojov, ktoré sa viau k indexu
rizika za poskytnutú zdravotnú
starostlivos. Do výsledku prerozde¾ovania preddavkov poistného prispela SZP, a.s. a
67,5% a do systému prerozdelenia tak prispela najvyou èiastkou.
Spomedzi vetkých zdravotných poisovní je SZP, a.s. taktie jedinou zdravotnou poisovòou, ktorá v porovnaní s rokom
2005 zníila výdavky na správu
poisovne na 3,12%. Je zároveò
poisovòou s najniou priemernou výkou záväzkov na poistenca.
(mb)

èi je spokojný s kvalitou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, èi je k nim lekár v¾údny
a èi pre nich urobí maximum.
Samozrejme, ide o spojené nádoby. Pretoe ak je lekár spokojný so servisom zdravotnej poisovne, potom môe aj poistencovi poskytnú potrebnú starostlivos. Výsledkom je spokojný
klient, spokojný lekár a následne
aj my ako poisovòa.
l Take sa pozeráte do budúcnosti optimisticky
Sme vybudovaná poisovòa,
ktorá má medzi poistencami aj
poskytovate¾mi ve¾mi dobré referencie a mieni ich utuova. Dbáme toti na kvalitu a tá sa v koneènom dôsledku vdy presadí.
Nedávno sme získali ïalí medzinárodne vysoko uznávaný
certifikát bezpeènosti, pretoe
najmä v naom prípade je ve¾mi
dôleitá ochrana osobných údajov klientov. Z poh¾adu ich
ochrany dnes u obstojíme kdeko¾vek v Európe aj pred tými najprísnejími posudzovate¾mi. Ïalej staviame na dostupnosti naich sluieb, preto otvárame nové pracoviská najmä na východe, kde v súvislosti so schengenskými dohodami oèakávame
nárast záujmu o nae sluby.
l Mohli by ste v struènosti
zadefinova výhody, resp.
prednosti SZP trebárs oproti
komerèným intitúciám?
Samozrejme. Bolo by to vak
nad rozsah tohto rozhovoru.
Dbáme na kvalitu a dôslednos
preventívnych vyetrení, posilnili
sme kúpe¾nú starostlivos, rôznymi formami dávame najavo
svoju úctu aj darcom krvi. Okrem
zabezpeèovania pièkovej starostlivosti o naich poistencov,
poskytujeme im aj celý rad výhod a bonusov. Napríklad ponúkame so z¾avou návtevu aqua-

parku v Beeòovej, nai kúpe¾ní
klienti v Turèianskych Tepliciach
majú monos bezplatného trojhodinového pobytu v aquaparku, ponúkame mnostevné z¾avy pre väèie skupiny, rozvinuli
sme systém komplexného poistenia pri cestách do zahranièia.
V porovnaní s komerènými poisovòami je teda z poh¾adu tzv.
bonusov rozdiel azda iba v tom,
e menej investujeme do hlasnej
reklamy, radej prostriedky dávame na skvalitnenie zdravotnej
starostlivosti.
l Predsa vak  na niektoré druhy operácií èi vyetrení
musia klienti neúnosne dlho
èaka. Lekári sa bránia  vraj
tieto lehoty majú na svedomí
poisovne, pretoe neuvo¾nia
dostatok prostriedkov na daný objem úkonov.
Vieme o týchto problémoch, v
prípade naej poisovne vak
naozaj nejde o problém peòazí,
pretoe sme schopní prefinancova celý objem opodstatnených poiadaviek. Problém je s
kapacitami zdravotníckych zariadení. Zjednoduene povedané, ak nie sú v danom zdravotníckom zariadení schopní urobi
väèí poèet výkonov, nemôeme
to ovplyvni, vdy vak ponúkneme klientovi monos rovnocenného vyetrenia alebo operaèného zákroku v inom zariadení.
Ak sa teda vrátim na zaèiatok
náho rozhovoru  pozeráme sa
do budúcnosti s jasnou a dobrou
perspektívou, pretoe sa opierame o stabilnú klientsku základòu, ktorá vie, v èom je naa sila.
A to je predovetkým dokonalá
znalos pecifických potrieb naich poistencov a naa schopnos tieto potreby uspokoji.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka archív SZP
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Ochrana pred
financovaním
terorizmu

Zmeny v úprave ochrany
pred financovaním terorizmu
zavádza nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej èinnosti a financovaním terorizmu, ktorý predloilo
ministerstvo vnútra na rokovanie legislatívnej rady vlády.
Zákon preberá smernice
EÚ o predchádzaní vyuívania
finanèného systému na úèely
prania pinavých peòazí a financovania terorizmu. Takisto
je reakciou na výsledky hodnotenia výborom Rady Európy
MONEYVAL, ktorý kontatoval absenciu viacerých intitútov zameraných na prevenciu
prania pinavých peòazí a financovania terorizmu. Predpokladaná úèinnos zákona je
od 15. decembra tohto roka.
Zákon uvádza demontratívny výpoèet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v
praxi vyskytujú najèastejie.
Potreba uvies takýto výpoèet
neobvyklých vyplynula zo záverov hodnotenia výborom
MONEYVAL, ako aj z aplikaènej praxe, aby mohli povinné
osoby ¾ahie zamera svoju
pozornos na najdôleitejie
faktory pri posudzovaní obchodných operácií klienta. Neobvyklou obchodnou operáciou bude napríklad operácia,
ktorá vzh¾adom na svoju zloitos a vysoký objem finanèných prostriedkov nemá iaden zrejmý ekonomický alebo
zákonný úèel. Neobvyklými
budú aj operácie, o ktorých
klient odmieta poskytnú informácie resp. poskytne informácie, ktoré môe povinná osoba
len ako preveri. Do základného výpoètu bude patri aj
operácia, pri ktorej je objem finanèných prostriedkov, s ktorými klient narába, v zjavnom
nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikate¾skej èinnosti èi majetkovým pomerom.
Pre povinné osoby zákon
konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní tzv. povinnej starostlivosti vo vzahu
ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu. Takisto definuje konkrétne prípady, kedy
musia povinné osoby uplatni
vo vzahu ku klientovi základnú povinnú starostlivos /súèasný zákon vyaduje len
identifikáciu klienta a povinnos zisova, èi koná vo vlastnom mene, ïalie úkony vak
chýbajú/, upresòuje výnimky z
povinnej starostlivosti a u rizikovejích klientov zavádza
zvýenú povinnú starostlivos.
Zákon zároveò zvyuje ochranu zamestnanca povinnej
osoby, ktorý zistí resp. nahlási
neobvyklú obchodnú operáciu
tým, e hlásenie nesmie obsahova údaje o òom.
V záujme zefektívnenia
opatrení na predchádzanie financovania terorizmu zákon
venuje pozornos aj kontrole
neziskových organizácií.
¼udmila Staòová, KO KMV

Ako to bude s gastrolístkami?
Gastrolístky sú v naom rezorte vïaèná téma. Tobô,
keï sa na verejnosti objavili
informácie, e MV SR uvauje
o zmene doterajieho systému verejného stravovania a
mieni gastrolístkami zásobi
celý rezort. Ako a kedy, to jasné nebolo, kolektívna zmluva
na tento rok vak hovorí jasne: do konca marca mala by
hotová analýza zameraná na
formy stravovania policajtov
a ak sa vo formách niè nezmení, od 1. októbra 2007 má
ma gastrolístok hodnotu 85
Sk. Èo sa medzitým udialo? O
vyjasnenie otázok spojených
s vyuívaním gastrolístkov
sme poiadali Ing. ¼uboslava
DLUGOA, vedúceho oddelenia zabezpeèenia hnute¾ných
komodít Sekcie ekonomiky
MV SR.

nie je vdy moné v rezortných
jedálòach alebo vo výdajòach 
a to ani v tých, ktoré sú v prenájme. Preto funguje aj systém
gastrolístkov ako sprostredkovaná forma stravovania, ktorú je
zamestnávate¾ povinný poskytnú. Z diskusií po nástupe nového vedenia rezortu vyplynula
úvaha o efektívnosti a kvalite celého systému stravovania v naom rezorte a z nej sa zrodila aj
úloha vypracova analýzu stavu
 vrátane preskúmania moností, èi by nebolo jednoduchie, keby vetci pracovníci rezortu mali
monos nakupova gastrolístky.
l Èo z analýzy vyplynulo?
Vyplynulo z nej, e technicky
je to moné, ale len v prípade
tzv. bezpeènostného úseku by
boli celkové výdavky na stravovanie vyie asi o 35 miliónov
korún roène. Je to dané tým, e

si gastrolístky, zrejme by prejavili záujem vetci. Vidíme to v obdobiach, keï majú pracovníci jedální dovolenku. Vtedy prejavia
záujem o kúpu gastrolístkov vetci zamestnanci  teda aj tí, ktorí
sa inak v jedálni nestravujú. O
tom je spomenuté navýenie
rozpoètových prostriedkov..
l Uplatnenie takéhoto systému by znamenalo zruenie
jedální?
Vôbec nie: predstava bola taká, e ¾udia dostanú na výber, èi

be neviedla len dobrá vô¾a vyhovie záujmu zamestnancov,
ale malo aj  èi najmä  ekonomické dôvody. Aj laikovi
musí by jasné, e ekonomická výslednos naich jedální
ve¾mi záleí na poète podávaných porcií, ale aj na miestnych podmienkach. V neposlednom rade záujem ovplyvòuje aj kvalita ponúkanej sluby  a to je èastá boles. Vieme tie, e v podstate kadý
krajský riadite¾ momentálne

Z kolektívnej zmluvy pre policajtov na rok 2007
(7) Zmluvné strany sa dohodli, e policajtom bude zabezpeèené
stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výivy vo vetkých
zmenách výkonu tátnej sluby v zmysle veobecne záväzných právnych predpisov najmä nariadenia ministra vnútra SR è. 31/1998 o
zabezpeèovaní stravovania v priebehu pracovnej zmeny v znení nariadenia ministra vnútra SR è. 72/1999
(8) Zmluvné strany sa dohodli, e do 31.3.2007 bude vykonaná
analýza zameraná na formy stravovania policajtov. V prípade, e
zostanú zachované súèasné formy stravovania, cena stravného lístka
pod¾a ods.10 písm. a./a b./ tejto KZ sa upraví k 1.10.2007 na 85 Sk
(9) Ak dåka zmeny policajta pri zabezpeèovaní výkonu tátnej
sluby bude trva dlhie ako 11 hodín, poskytne sa mu ïalie hlavné
jedlo za podmienok uvedených v odseku 8. Ak dåka zmeny bude trva dlhie ako 17 hodín budú mu poskytnuté tri hlavné jedlá. Ak policajt na základe príkazu nadriadeného bude vykonáva tátnu slubu
nad základný èas sluby v týdni alebo sluobnú pohotovos na pracovisku, bude mu zabezpeèované stravovanie za predpokladu, e doba ich trvania bude dlhia ako tyri hodiny.
Ak bude policajt vyslaný na sluobnú cestu do miesta trvalého
bydliska, poèas ktorej mu pod¾a § 112 ods. 5 zákona nepatrí stravné,
zabezpeèí sa mu stravovanie pod¾a podmienok uvedených v odseku
8.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, e pri praktickom vyuívaní:
a) priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach (retaurácie s obsluhou) bude nominálna hodnota
stravného lístka od 1.10.2007 vo výke 85,Sk; to sa nebude vzahova na prípady stravovania zabezpeèovaného vyuívaním priamej
zmluvnej formy v stravovacích zariadeniach, ktoré poskytnú miesto
na sedenie bez obsluhy pre vopred vymedzený poèet stravníkov (jedálne v závodoch, drustvách, úradoch alebo iných vymedzených
priestoroch),
b) sprostredkovate¾skej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna hodnota od 1.10.2007 vo výke 85,Sk,
c) v prípade iadosti policajta o diétne stravovanie doloenej písomným odporúèaním odborného oetrujúceho lekára mu bude
umonené vyuívanie sprostredkovate¾skej formy stravovania; to
rovnako platí v prípadoch nutnosti dodriavania diétneho stravovania,
d) v prípade, ak zamestnávate¾ disponuje vlastným stravovacím
zariadením, ktoré vyuíva na prípravu jedál, alebo aj len na výdaj jedál zabezpeèovaným dodávate¾ským spôsobom, je povinný zriadi
stravovaciu komisiu, ktorej èlenom bude aj zástupca odborového
zväzu.

l Na èo bola zameraná
analýza a k akému výsledku
dospela?
Hovorme teraz len o tzv. bezpeènostnom úseku  ve¾ká èas
jeho pracovníkov robí na zmeny,
zabezpeèi pre nich stravovanie

v súèasnosti je hodnota stravnej
jednotky v naich zariadeniach
ete stále niia ako hodnota
gastrolístka. Najmä vak ve¾a ¾udí dosia¾ nevyuíva monosti
stravovania v naich zariadeniach. Ak by mali monos kúpi

Ilustraèné foto

sa budú ïalej stravova v jedálni
 tam, kde je to moné  alebo
uprednostnia gastrolístky. Tými
by bolo moné plati nielen v naich jedálòach, ale aj v bufetoch.
Rozhodnutie o tejto forme predovetkým z h¾adiska ekonomickej efektívnosti ïalieho prevádzkovania vlastného stravovacieho zariadenia by sa vak
malo ponecha v rukách prísluného krajského riadite¾a.
l Lene s gastrolístkami sú
problémy  nedá sa z nich napríklad vydáva. Od 1. októbra
by lístok mal ma hodnotu 85
korún. Znamenalo by to zvýenie ceny jednej porcie v jedálni? A èo potom v bufete?
V tejto chvíli je ete aké odpoveda na takéto otázky. Návrh
nového systému chce da kadému zamestnancovi monos
vo¾by. Vetko záleí na tom, èi
sa v rozpoète pre rok 2008 pre
tento úèel nájdu peniaze. Snaha
je. V takom prípade by sa mohol
nový systém spusti k 1. januáru
2008.
l Nazdávam sa, e krajskí
riaditelia takéto úvahy neprijímajú s nadením. Aj v krajských mestách je reálne problém stihnú sa najes mimo
objekt za 30 minút obednej
prestávky. Dosia¾ túto monos vyuívali zväèa len zamestnanci, ktorí mali od lekára potvrdenie o potrebe diétnej stravy.
Ako som u povedal, právo
rozhodnú by ostalo v rukách prísluného krajského riadite¾a,
pretoe podmienky na zabezpeèenie náhradných foriem stravovania sú ve¾mi rozdielne. Nám
ilo o to: ponúknu ¾uïom monos výberu.
l Dokedy by malo by v
týchto otázkach jasno?
Predpokladajme, e nový
rozpoèet by mohol by známy
niekedy v októbri a od neho záleí aj nae ïalie rozhodovanie.
l Predpokladám, e vedenie ministerstva k takejto vo¾-

vyhodnocuje ekonomiku prevádzky jedální aj z h¾adiska
tlaku na úsporu zamestnancov vo verejnom záujme. Máme preh¾ad, ko¾ko rezortných
stravovacích zariadení z celkového poètu je u teraz v
ekonomickom prenájme?
V rámci rezortu ministerstva
vnútra je v prenájme devä stravovacích zariadení (z toho v bezpeènostnom úseku tyri stravovacie zariadenia). Nemyslím si,
e by nás v prvom pláne viedol
ekonomický motív. Ten bol najmä sociálny  snaha vyhovie
záujmu ¾udí. Samozrejme, vetko súvisí s ekonomikou, situácia
je vak naozaj ve¾mi rozdielna.
Zoberme si modelový príklad: ak
kuchyòa varí 400 jedál, jej prevádzka je celkom ekonomická.
Ale ak zavediem gastrolístky,
stravníkov v jedálni ostane mono 150 a celá ekonomika kuchyne bude vyzera inak. Potom sa
mono krajský riadite¾ rozhodne
jedáleò zrui alebo usúdi, e u
tam nemusí ma dajme tomu
dvadsa pracovníèiek, ale len
desa. Je to na krajských riadite¾stvách, ako sa potom rozhodnú, ministerstvo im do toho nebude zasahova. Prevádzka takejto kuchyne vak predstavuje
výdavok pre ich rozpoèet. Pod¾a
naich predstáv dostanú to¾ko financií, aby nový systém mohli
vyfinancova. Opakujem vak,
vetko je ete len v polohe úvah.
Rozhodne schválený rozpoèet.
Zhováral sa Peter Ondera

UPOZORNENIE
Upozoròujeme, e
termín uzávierky
septembrového èísla
POLÍCIE je 10. 9. 2007
redakcia
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Proti anonymite demontrantov

Hodnotiaca návteva komisie Európskej asociácie univerzít
Akadémiu Policajného zboru v Bratislave navtívila trojèlenná
hodnotiaca komisia Európskej asociácie univerzít (EAU), pozostávajúca z bývalého rektora Univerzity v Dubline Prof. Johna Kellyho,
profesora Krétskej Univerzity Christosa Nikolava a zastupite¾ky EAU
za Fínsko Terry Nicola.
Komisia pozitívne hodnotila viacero oblastí, medzi nimi napr. poslanie koly, jej vedenie, spoluprácu so zahranièím a úroveò vzdelania a vedy na Akadémii, vyhlásil rektor Akadémie plk. doc. JUDr.
Jozef Kuril, CSc. Vysoko bola hodnotená najmä príprava policajtov
a adeptov na slubu vo verejnej správe, otvorenos voèi prijímaniu aj
tzv. civilov na túdium a implementácia tzv. Boloòskej deklarácie
(kreditného systému, tudentských mobilít, atï.) Komisia taktie
ocenila plán transformácie koly na dve fakulty, jednu urèenú na
vzdelávanie budúcich prísluníkov PZ, druhú pre budúcich prísluníkov verejnej správy. Jediná oblas, v ktorej komisia videla mierne
nedostatky, bola ekonomická sféra, v ktorej Akadémii pripísali istú
poddimenzovanos. EAU sa vak oficiálne zhodla na tom, e Akadémia Policajného zboru v Bratislave spåòa medzinárodné vysokokolské tandardy.
Hodnotiaca návteva EAU je súèasou projektu vlády a Slovenskej rektorskej konferencie, ktorého úèelom je zhodnoti úroveò vysokých kôl na Slovensku. Do projektu sa môu dobrovo¾ne zapoji
vetky vysoké koly.
(ls)

Vydávanie potvrdení o bezpeènostnej
praxi  usmernenie
Úrad súkromných bezpeènostných sluieb Prezídia Policajného zboru (ïalej len úrad)
vydáva pod¾a § 20 ods. 1 zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej
bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o súkromnej bezpeènosti) preukazy odbornej spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre èinnos v súkromných bezpeènostných slubách. iadate¾ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (ïalej len iadate¾) k iadosti o vydanie preukazu pripojí osvedèený doklad o vzdelaní, potvrdenie
o bezpeènostnej praxi a doklady
a èestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnos a spo¾ahlivos
osoby. Aj keï náleitosti potvrdenia o bezpeènostnej praxi sú
jednoznaène uvedené v § 8
písm. l) zákona o súkromnej
bezpeènosti a úrad u v minulosti viackrát zaslal útvarom vydávajúcim potvrdenia o bezpeènostnej praxi usmernenia, aké
náleitosti má potvrdenie obsahova, iadatelia aj naïalej
predkladajú potvrdenia o bezpeènostnej praxi z niektorých
pracovísk, ktoré nemajú náleitosti ustanovené v zákone o
súkromnej bezpeènosti (napr.
potvrdenia vydávané OR PZ
Preov, OR PZ Nitra, OR PZ
Martin, OR PZ Humenné, OR
PZ Bratislava 5, Colný kriminálny úrad Bratislava, Vojenská polícia a iné.). V takom prípade je
iadate¾ vyzvaný na predloenie
potvrdenia, ktoré má ustanovené náleitosti. V prípade, e je
iadate¾ vyzvaný na doplnenie
iadosti, sa mu nezníi správny
poplatok za vydanie preukazu a
platí správny poplatok 500 Sk,
miesto 100 Sk. Aj keï si úrad plní iba povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpeènosti, vyvoláva to u iadate¾ov dojem, e sú úradom zbytoène ikanovaní.
Potvrdenie musí ma záhlavnú peèiatku, resp. hlavièku pracoviska, ktoré potvrdenie vydalo, spisovú znaèku a èíslo písomnosti, pod ktorým bolo potvrdenie vydané, dátum vydania
potvrdenia, podpisovú doloku s
menom, priezviskom a funkciou

osoby, ktorá potvrdenie podpísala, odtlaèok peèiatky pracoviska, ktoré potvrdenie vydalo.
Nepostaèuje uvies riadite¾,
vedúci a pod., aj keï takýto
podpis ustanovujú niektoré sluobné predpisy. Zákon o súkromnej bezpeènosti v § 8 písm.
l) ustanovuje, e tam musí by
uvedená celá podpisová doloka. V potvrdení musí by uvedený dátum zaèatia vykonávania
funkcie, dátum ukonèenia vykonávania funkcie a názov funkcie.
Nepostaèuje uvádza iba zaèiatok vykonávania funkcie a následne dátum zaèatia vykonávania ïalej funkcie. Je samozrejmé, e v potvrdení budú uvedené osobné údaje iadate¾a, ktorého sa potvrdenie týka (titul,
meno, priezvisko, dátum narodenia, resp. rodné èíslo a bydlisko), aj keï nie sú v zákone o
súkromnej bezpeènosti uvedené. iadate¾ musí predloi originál potvrdenia. Ak predkladá kópiu potvrdenia, kópia musí by
osvedèená na to oprávneným
orgánom.
Je bezpredmetné v potvrdení
uvádza, e iadate¾ vykonával
bezpeènostnú prax. Èo je bezpeènostná prax, je uvedené v §
8 písm. a) zákona o súkromnej
bezpeènosti a èi èinnos iadate¾a je, alebo nie je bezpeènostnou praxou, posudzuje úrad.
Taktie je zbytoèné v potvrdení
uvádza, e iadate¾ sa zúèastòoval strelieb, pri svojej èinnosti nosil strelnú zbraò, je drite¾om zbrojného preukazu, potvrdenie sa vydáva za úèelom oslobodenia od správneho poplatku,
aké získal vzdelanie (získanie
vzdelania sa dokladuje dokladom o vzdelaní pod¾a § 8 písm.
k) zákona o súkromnej bezpeènosti), kedy bol do akej hodnosti povýený a pod.
Odporúèa sa oboznámi s
týmto usmernením vetky organizaèné zloky, ktoré vydávajú
potvrdenia o bezpeènostnej praxi. V prípade potreby odporuète
iadate¾om o vydanie potvrdenia
pozrie internetovú stránku úradu http://www.minv.sk/usbs/.
plk. JUDr. Ladislav Igenyes,
riadite¾ úradu súkromných
bezpeènostných sluieb PPZ

Zneuívanie zhromaïovacieho práva a anonymitu agresívnych jedincov poruujúcich
verejný poriadok na verejných
zhromadeniach odstraòuje novela zákona o zhromaïovacom
práve poslanca Branislava BaèíSnímka Július Dúbravay

Akadémia PZ bodovala

ka, ktorú na rokovanie vlády
predloil minister vnútra Robert
Kaliòák.
Konanie zhromadenia budú
musie zvolávatelia obci oznámi
najskôr 6 mesiacov pred jeho
konaním. V súèasnosti èasové
ohranièenie neexistuje, èo dáva
monos úèelového blokovania

atraktívnych verejných priestranstiev na dlhú dobu dopredu. Konanie zhromadenia bude obec
povinná oznámi polícii, rovnako
aj prípadné rozhodnutie o jeho
zákaze. Zákon o obci takúto povinnos neupravoval. Polícia tak
bude vèas informovaná a pripravená koordinova svoje zloky
na prípadný zákrok.
Úèastníkom zhromadenia,
proti ktorým je vykonávaný policajný zákrok, poslanecký návrh
zakazuje zakrýva si tvár spôsobom znemoòujúcim ich identifikáciu. V opaènom prípade bude
hrozi pokuta a do výky 5000
korún. Toto opatrenie vychádza
zo skúseností z posledného obdobia, kedy sa prejavy vandalizmu a násilia stále viac stávajú
beným javom demontrácií niektorých skupín obyvate¾stva, prièom páchate¾ov kvôli zamaskovaniu nemono identifikova.

Novela zákona o zhromaïovacom práve takisto sprísòuje
sankcie. Za nepovolené zhromadenie alebo neoznámenie
konania zhromadenia obci bude hrozi fyzickej osobe pokuta
a do výky 5000 korún. Právnickej osobe, ktorá zvolá zhromadenie bez splnenia si oznamovacej povinnosti, zvolá zakázané zhromadenie alebo bude
riadi jeho priebeh tak, e sa odkloní od úèelu uvedeného v
oznámení, bude môc obec udeli pokutu do 20 000 korún.
Pod¾a návrhu poslanca Baèíka sa tie skráti hranica zákazu
konania zhromadení od budov
zákonodarného zboru zo 100 na
50 metrov.
Navrhované zmeny, ktoré ministerstvo vnútra odporúèa vláde schváli, by mali nadobudnú
úèinnos 1. novembra tohto roka.
(nh)

eny zaloili novú tradíciu pláového volejbalu
V utorok 7.augusta.2007 v
areáli Ministerstva obrany SR sa
uskutoènil 1.medzirezortný volejbalový turnaj ien v ozbrojených zboroch. Zorganizovalo ho
Zdruenie ien v armáde SR,
ktoré pôsobí v rezorte obrany.
Policajný zbor reprezentoval tím
Zdruenia prísluníèok Policajného zboru v zloení
por. Mgr. Nadeda Ciranová
 Krajské riadite¾stvo PZ v Trnave,
Zuzana Kuzmová  Krajské
riadite¾stvo PZ v Trnave,
Mgr. Marcela Honzová

Krajské riadite¾stvo PZ v Trnave,
ppor. Andrea Kríová  Krajské riadite¾stvo PZ v Trnave
mjr. Mgr. Beáta Hapáková 
Prezídium Policajného zboru
Ivana Vigaová  Úrad hraniènej a cudzineckej polície
pplk. Mgr. Marta Bujòáková 
Prezídium Policajného zboru
Tentokrát ilo o pláový volejbal. Ministerstvo obrany postavilo tri drustvá. V horúcom piesku, za slneènej pá¾avy, na novom krásnom ihrisku na pláový
volejbal v areáli Ministerstva obrany sa od 15. hodiny zaèal boj o
putovný pohár. Svoje reprezentantky prili podpori aj minister
obrany Frantiek Kaický , ktorý
si aj proti policajtkám zahral tri
sety, a 1.viceprezident Policajného zboru Michal Kopèík.
Turnaj bol organizaène ve¾mi
dobre pripravený, atmosféra vynikajúca,
zápolenie
férové.
Dievèatá bojovali zo vetkých

síl. Aj keï bol súboj vyrovnaný,
policajtky boli predsa len lepie,
a tak pohár víazstva poputoval
Policajnému zboru a jeho Zdrueniu prísluníèok PZ.
Bolo to prvé portové stretnu-

tie medzi enami v ozbrojených
zboroch. Poloil sa ním základ
pre tradíciu, v ktorej chceme v
budúcnosti pokraèova.
Marta Bujòáková, PPZ

Rozkazy prezidenta PZ
AUGUST 2007
76 o zriadení komisie na spracovanie návrhu sluobného hodnotenia
77 ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 16/2007 o vydaní Roèného
plánu Prezídia Policajného zboru na rok 2007 v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru è.
39/2007
78 ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 40/2007 o zriadení pecializovaného tímu
79 ktorým sa mení rozkaz prezi-

denta Policajného zboru è.
95/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
80 ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
101/2006 o zriadení pecializovaného tímu
81 o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej
polície v Bratislave
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
13 ktorým sa mení nariadenie

prezidenta Policajného zboru è.
17/1997, ktorým sa upravuje
zriaïovanie a èinnos zásahovej
skupiny urèenej na vykonanie
zásahu pri naruení technicky
zabezpeèených objektov s vývodom poplachového signálu na
útvar Policajného zboru v znení
neskorích predpisov
14 o krízovom vyjednávaní
15 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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Kauza matriky
Návrh novely zákona o matrikách je pod¾a vedenia Zdruenia
miest a obcí Slovenska nielen
zlý, ale aj zbytoèný. Matriky toti
fungujú dobre a ich súèasná
truktúra existuje 110 rokov. Obce zabezpeèujú matriènú agendu od roku 2002 ako prenesený
výkon tátnej správy a prijatím
novely by pod¾a vedenia ZMOSu dolo k destabilizácii zabehnutého systému. Preto iada o úplné zastavenie legislatívneho
procesu k tomuto návrhu. Úspora tátnych peòazí by pri schválení novely bola minimálna, ale
obèanom pribudnú väèie výdavky na cestovanie a v centralizovaných matrikách by sa výrazne predåili èakacie lehoty.
Vedenie ZMOS-u zároveò nesúhlasí so zruením postu zástupcu matrikára, ani s tvrdeniami ministerstva o nekvalite a neprofesionálnom prístupe obecných matrikárov. kolia ich pracovníci ministerstva a obvodných úradov. Na Slovensku by
sa pod¾a návrhu novely zníil poèet matrièných úradov z 974 na
197. Podpredseda Zdruenia
miest a obcí Turca a starosta
Mooviec Ján irko nám povedal, e v Turci by zostalo iba pä
matrík - vo Vrútkach, v Martine,
Turèianskych Tepliciach, Suèanoch a Koanoch nad Turcom.
Znamená to, e najväèiu vzdialenos do matrík majú obyvatelia
Turèeka, Skleného, Vrícka, Blatnice a útova, èo sú vzdialenosti pribline 15 kilometrov do najbliej matriky. Z niektorých obcí
je do spomínaných piatich sídel
matrík naviac komplikované
spojenie, napríklad z Abramovej
alebo Ondraovej do Turèianskych Teplíc. "Bola by to èudná
podpora prímestskej hromadnej
dopravy. Navye, v prípade
schválenia spomínanej novely

To sú fóry!
Dobrý obchod
Pán Novák zaparkoval svoju
staruèkú kodovku akurát na zákaze zastavenia. Priiel policajt
a oznamuje: To je za 500 korún!
Novák: V poriadku. Je vaa!
Územári
Policajti idú cez les a zbadajú
na strome obesenca.
Jei, vzdychá jeden. To
bude zasa papierovania!

zákona by nás starostov obèania povaovali za neschopných
obhajova ich záujmy," povedal
nám Ján irko. Dozvedeli sme
sa od neho, e predseda ZMOTu Andrej Hrnèiar poslal ministrovi vnútra Robertovi Kaliòákovi v
mene starostov Turca list, v ktorom ho iada, aby problematiku
ruenia matrík ministerstvo konzultovalo s obcami a rieilo ju v
spolupráci so ZMOS. V liste sa
ïalej uvádza, e cie¾om reformy
verejnej správy
by malo by jej
priblíenie sa k
obèanom, ak je
to naopak, reforma potom stráca
svoj úèel a opodstatnenos. V
Turci vznikali sídla matrík na základe praktických skúseností vychádzajúcich z histórie a umoòujú optimálne vybavovanie
agendy.
(Nový ivot Turca, 7. 8. 2007)
Legálne nahrávanie
Mu z Tekovských Luian,
ktorý si nahral telefonický rozhovor s policajtom, u nie je obvinený z preèinu poruovania dôvernosti ústneho prejavu a ohovárania. Uznesenie o jeho obvinení minulý týdeò zruil levický
okresný prokurátor. Zoltán Zs. si
ete v januári nahral telefonát s
prísluníkom dopravného inpektorátu v Leviciach, ktorý vyetroval jeho nehodu.
Nahrávku potom zaslal spolu
so sanosou na policajta ministerstvu vnútra. Vyjadril podozrenie, e policajt zneuil právomoci verejného èinite¾a a maril vyetrovanie. Ministerstvo túto
sanos vyhodnotilo ako neopodstatnenú. Mua, ktorý ju podal, zaèali levickí policajti v júli
trestne stíha! Dôvodom malo
by, e "neverejne prednesené
slová neoprávnene zachytil záznamovou technikou a sprístup-

nil tretej osobe". Polícia pred èasom informovala, e Zoltánovi
hrozia a dva roky väzenia. Prokurátor vak dospel k inému záveru: policajt vzniesol obvinenie
voèi muovi predèasne na základe nedostatoène zisteného skutkového stavu. "Nemono sa stotoni s tým, e v danom prípade
ilo o neverejne prednesené slová a e záznam bol vyhotovený
neoprávnene," kontatoval prokurátor. V telefonickom rozhovo-

re, ktorý si Zoltán nahral, ho policajt informoval o priebehu objasòovania nehody. Keïe ako
verejný èinite¾ vykonával právomoc zverenú zákonom, pod¾a
prokurátora jeho slová nemali
neverejnú povahu.
Navye, pod¾a judikatúry
Ústavného súdu musí verejný èinite¾ pri výkone právomoci zverenej zákonom strpie kontrolu
svojej èinnosti zo strany verejnosti! Prokurátor teda dospel k
záveru, e v uvedenom prípade
nejde o poruenie dôvernosti
ústneho prejavu. Vydal pokyn,
na základe ktorého zaène vyetrovate¾ kona vo veci preèinu
ohovárania. "Existuje podozrenie, e v sanosti na policajta
uviedol Zoltán Zs. skutoènosti,
ktoré sa nezakladajú na pravde.
To, samozrejme, vôbec nesúvisí
s tým, èi si policajta nahrával
alebo nie," informoval nás hovorca nitrianskej prokuratúry Jaroslav Maèek.
Èo hovorí zákon? Preèinu poruenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy pod¾a paragrafu 377 ods. 1
Trestného zákona sa dopustí
ten, kto poruí dôvernos neverejne prednesených slov alebo
iného prejavu osobnej povahy

tým, e ho neoprávnene zachytí
záznamovým zariadením a takto
zhotovený záznam sprístupní
tretej osobe, alebo ho iným spôsobom pouije a inému tým spôsobí vánu ujmu na právach.
(Dneok, 7.8.2007)
Nebezpeèné cesty
Na slovenských cestách nalo za prvý polrok smr pri dopravných nehodách 294 ¾udí,
poèet úmrtí oproti vlaòajku stúpol. Slovensko
sa tak vzïa¾uje
od splnenia záväzku ma v roku
2010 o polovicu smrte¾ných nehôd menej ako v roku 2002. Len
za prvý polrok tohto roka umrelo
skoro to¾ko ¾udí, o ko¾ko sa má
pod¾a záväzku zníi poèet obetí
pri nehodách za celý rok 2010.
Výbor pre bezpeènos dopravy Európskej únie prepoèítaval v
európskych krajinách poèet vlaòajích úmrtí pri dopravných nehodách na stotisíc obyvate¾ov.
Slovenské cesty sú z 23 sledovaných krajín ôsme najhorie.
Najnebezpeènejie cesty sú v
Grécku, Po¾sku a Belgicku. Èesko je ieste. Výsledky poteili
Holanïanov a severské krajiny,
ktoré dopadli najlepie. Anna
Hitmarová z Výskumného ústavu dopravného v iline hovorí,
e Slovensko je na takej úrovni
bezpeènosti, akú mali Holanïania a severské krajiny v osemdesiatych rokoch. "Vtedy zaèínali s
programami bezpeènosti. Na
Slovensku roky nikto niè v bezpeènosti cestnej premávky nerobil. Niekdajia Rada vlády pre
bezpeènos sa rozpadla, nová
vnikla a v roku 2004. Programy
sa teraz zaèínajú realizova," hovorí Hitmarová.
Na horiu tatistiku prvého
polroka zareagovali policajti.
Erik Tomá z ministerstva vnútra

hovorí, e "na letnú turistickú sezónu, ktorá je z h¾adiska vývoja
nehodovosti najrizikovejia, vydal minister vnútra rozkaz na
viaceré celoslovenské policajné
akcie", na jeseò pribudnú ïalie.
V júli zomrelo na cestách 59 ¾udí, èo je o 19 viac ako vlani poèas prvého prázdninového mesiaca. V letných mesiacoch pribúdajú na cestách úmrtia cyklistov a motorkárov. Okrem miest
sú najnehodovejími hlavnými
ahmi dia¾nica medzi Bratislavou
a Sencom, cesta okolo iliny a
pred Popradom. Kadý rok je na
týchto úsekoch vye dvanás nehôd na jeden kilometer. Na porovnanie - na dia¾nici medzi Preovom a Koicami je 1,98 nehody na kilometer za rok.
Anna Hitmarová je presvedèená, e Slovensko nedokáe
dodra záväzok zníenia smrte¾ných nehôd do roku 2010 o
polovicu. "Slovenskí vodièi majú
slabé povedomie nutnosti dodriava predpisy a máme aj vysokú nehodovos vodièov vo veku
18 a 24 rokov,\" hovorí. Problémy robia napríklad starí cyklisti,
ktorí v tmavom odeve jazdia veèer bez osvetlenia. "Z toho vidie, e akcia Vidie a by videný
a tak nezabrala alebo nebola
dotiahnutá." Ministerstvo vnútra
pripravuje zákon, ktorý má zvýi
bezpeènos na cestách tvrdím
postihom vodièov poruujúcich
zákon. Vedenie ministerstva a
Policajného zboru vak ete stále neschválilo jeho podobu, lebo
sa nevedia dohodnú napríklad
na alternatívnych trestoch pre
vodièov, ktoríby mali za poruenie zákona plati desatisícové
pokuty. "Nový zákon o bezpeènosti premávky pôjde v priebehu
nieko¾kých týdòov do vlády,"
povedal Erik Tomá.
(Pravda, 1.8.2007)

Dajme ho tu
za cestu a majú
to kolegovia z
ved¾ajieho okresu, navrhuje
druhý.
Tak aj urobia.
Onedlho
prichádza
hliadka z druhého okresu.
Pozerajú
na
strom, tam obesenec. Krucinál, on je tu zasa!? èuduje sa
práporèík.
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