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CENA 4 Sk

Ïalí dôleitý krok k Schengenu
Hoci trinásteho, pre MV SR a Colnú správu SR bol 13.
september 2007 významný tým, e sa podarilo splni ïalí z dôleitých krokov na ceste do Schengenu.

Minister vnútra SR Robert
Kaliòák a generálna riadite¾ka
Colnej správy SR Eleonóra Kroèianová (predtým dlhoroèná prí-

sluníèka PZ) v tento deò slávnostne prestrihli pásku na zrekontruovaných priestoroch colného hranièného priechodu v

Ubli, kde v rekordnom tempe vyrástla nová kontrolná hala a pribudlo mnostvo modernej technológie. Vïaka tomu sa z Uble
stal plnohodnotný hranièný priechod, spåòajúci schengenské kritéria. Projekt bol financovaný zo
Schengenského prechodného
fondu, ktorý poskytol bezmála
80tisíc eur, zo tátneho rozpoètu stavba zhltla vye 640tisíc
eur a 56 miliónov Sk. V roku
2008 bude rekontrukcia celého
areálu pokraèova. V ostaných
rokoch cez tento hranièný prechod prechádzalo roène okolo
200tisíc cestujúcich v kadom
smere. Len v tomto roku do konca mája tu zadrali vye milón
nezákonne dovezených cigariet.
Ub¾a patrí pod Colný úrad v Èiernej nad Tisou.
(on)
Dôvod na úsmev: nové priestory colného hranièného priestoru si prezreli (z¾ava) policajný
prezident gen. Ján Packa, minister vnútra Robert Kaliòák a
tátny tajomník MV SR Jozef
Buèek. Za nimi kráèa generálna
riadite¾ka Colnej správy SR
Eleonóra Kroèianová.
(Snímka pla)

Návrhy zákonov ostali visie na pôde NR SR
Minister vnútra SR Robert Kaliòák pripravil pre septembrovú schôdzu NR SR nieko¾ko legislatívnych návrhov
do prvého èítania. Rokovanie o nich vak parlament po
koaliènej dohode preruil. Prináame preto len informáciu o pôvodnom obsahu niektorých z nich, ktorý môe
by zmenený.
Policajtom v stálej tátnej
slube bude od budúceho roka
moné prizna príspevok na bývanie a do výky 7 000 korún.
Ministerstvo vnútra to navrhuje v
novele zákona o tátnej slube v
PZ. Príspevok tak bude èiastoène kompenzova náklady policajta spojené s bývaním a sú-

èasne slúi ako motivaèný faktor pre zabezpeèenie doplnenia
útvarov a ich stabilizáciu. Jeho
výku urèí minister v závislosti
od miesta výkonu sluby a charakteru èinnosti útvaru. Policajti,
ktorým je poskytované ubytovanie nepretrite aspoò 1 mesiac v
ubytovacom zariadení MV SR,

odkia¾ môu dochádza do výkonu sluby, nebudú ma nárok na
príspevok. Príspevok nebudú
môc získa ani policajti, ktorí dostávajú náhrady výdavkov pri
prijatí alebo preloení na inú
funkciu, sú zaradení do èinnej
zálohy z dôvodu vyslania do zahranièia alebo sú vyslaní na aspoò mesiac trvajúcu zahraniènú
sluobnú cestu. Rovnaké obmedzenie sa bude týka aj policajtov vo výkone väzby, v neplatenej zálohe alebo doèasne pozbavených výkonu sluby.
Novela takisto mení výku za-

hranièného 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.
Spresnenie podmienok
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.
Niektorým policajtom sa od 1.
decembra tohto roka zvýia aj
výsluhové dôchodky. Vyplýva to
(Pokraèovanie na strane 2)

Bratislavský aktív bol aj meradlom záujmu policajtov o dianie okolo seba

Nie vetky zmeny závisia na peniazoch
Dovolenkové obdobie trochu utlmilo nervozitu, ktorá
panuje v celom rezorte. Po období vo¾na vak vetci znova
vhupli do reality a to bol dôvod na rozhovor s predsedom
OZP v SR Miroslavom LITVOM. Kde sme, kam sme sa
medzièasom posunuli? Èo èaká vetkých prísluníkov PZ a
obèianskych pracovníkov v
tátnej èi verejnej slube?
Rozhovor bol autorizovaný
18. septembra 2007.

l Zaèiatkom septembra minister Robert Kaliòák poiadal
bratislavské KR PZ o zvolanie
sluobného aktívu. Uskutoènil
sa o 15. hodine v kongresovej
sále Istropolisu, ktorá má kapacitu tuím 1 200 miest.
Úèas bola dobrovo¾ná
Tento aktív bol urèený pre útvary KR PZ, ministerstva a Prezídia PZ. Zaoberal sa aktuálnymi
otázkami a myslím si, e tí, èo
naò prili, neo¾utovali. Kapacita
sály bola vyuitá asi na polovicu,

mohol prís kadý kto chcel a
mohol, take neboli iadni vopred vybratí ¾udia. Aktív trval tri a
tvr hodiny, z toho asi hodinu
úèastníci poèúvali základné informácie, ostatok èasu, teda
viac ako dve hodiny pán minister
a ïalí funkcionári odpovedali
na otázky z pléna.
l Hodnotíte úèas ako slunú?
Kto priiel, mal jedineènú príleitos poèu veci priamo z úst
najvyieho predstavite¾a rezor-

tu. Pán minister vyslovil zámer zúèastni sa takéhoto aktívu v kadom
kraji. Neostáva, len odporúèa
úèas v prvom rade vetkým èlenom OZP v SR.
l Aké boli pod¾a vás reakcie publika?
Povedal by som, e dos po-

zitívne, pretoe z odpovedí vedenia bolo cíti záujem o rieenie
problémov ¾udí.
l Neznámeho je v tejto
chvíli ve¾mi ve¾a. Kadý pochopí, e otázky miezd, ktoré
sú pre ¾udí k¾úèové, ve¾mi závisia na schválení rozpoètu.
Dovtedy je prakticky zbytoèné
o tejto téme hovori. Ale sú tu
aj iné priority. Povedzme organizaèné zmeny. Zmeny na
úrovni krajov a okresov sme
(Pokraèovanie na strane 5)
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Akadémia Policajného zboru v Bratislave
bilancuje uplynulé roky

Pätnáste jubileum

Nové autá pre Nitru a Preov
Nitra, Preov  V prvý deò
kolského roka o 13.00 hod. na
dvore Krajského riadite¾stva PZ
v Nitre si policajti z krajského
dopravného inpektorátu a z okresov Nitra, Topo¾èany, Komárno, Nové Zámky a Levice prevzali nové motorové vozidlá v
poète 14 kusov. Slávnostne ich
odovzdal podpredseda vlády a
minister vnútra Robert Kaliòák
za úèasti prezidenta PZ Jána
Packu, viceprezidentov Michala
Kopèíka a Stanislava Jankovièa
a riadite¾a KR PZ Jána tarka.
Nové VW Golf 2.0 TDI s predným náhonom majú dvojfarebný
maják, zvukovú signalizáciu,
LED diódy v predných nárazní-

koch a majú oznaèenie príslunosti k PZ. Hodnota jedného vozidla je 698 503,Sk
Nové autá pribudli aj v Preovskom kraji. Osemnás vozidiel s kombinovanými èervenomodrými majákmi budú vyuíva dopravní policajti a tyri nové vozidlá obohatia autopark
HCP na tátnej hranici . Aktu
odovzdávania predchádzali príhovory riadite¾a Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Preove Frantika Leka a ministra
vnútra Roberta Kaliòáka. Po
nich sa slova ujal policajný kaplán Marek Storoka, ktorý vetky vozidlá aj posvätil a poehnal.

Policajti dostali do uívania
autá znaèky VW Golf s dieselovým motorom a výbavou, ktorá
okrem iného obsahuje klimatizáciu, elektrické ovládanie okien,
ale aj podstatne väèí interiér
ako v policajných fabiách. Okrem Golfov dostali policajti aj
kodu Roomster a dodávkový
Mercedes, ktorý bude pomáha
pri dokumentovaní dopravných
nehôd. Odovzdané auta stáli
pod¾a slov ministra vnútra pribline osem miliónov korún. Do
konca roka 2007 má pribudnú k
vozovému parku polície v Preovskom kraji ete osemdesiat
nových áut.
(mf,mf)

Návrhy zákonov ostali visie na pôde NR SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

z návrhu zákona o zvýení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpeèenia policajtov a
vojakov v roku 2007. Výsluhové
dôchodky policajtov priznané
pred 1. aprílom 1998 a neprevyujúce 16 517 korún mesaène
by sa mali od 1. decembra tohto
roka zvýi. Výsluhové dôchodky sa zvýia o 0,25 percent za
kadý rok trvania sluobného
pomeru. Zvyova sa budú aj
vdovecké výsluhové dôchodky
priznané pred 1. júlom 2002 o
6,25 percent.
Náklady spojené z valorizáciou sa budú uhrádza z osobitných úètov jednotlivých rezortov. Zvýenie výsluhových dôchodkov policajtov si vyiada
pribline 4,4 milióna korún. Povinnos kadoroène valorizova
najniie policajné dôchodky a
dovtedy, kým nedosiahnu priemernú výku ostatných výsluhových dôchodkov priznaných po
1. júli 2002 ukladá zákon o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov. Zvýenie musí by vyplatené najneskôr do konca februára 2008.

Sociálne zabezpeèenie
Poslanci v 1. èítaní prerokujú
aj ïalie návrhy ministerstva
vnútra. 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 výkon sluby v záchranných
zlokách a èo najviac vyui skúsenosti a vedomosti policajtov a
záchranárov. Na záchranárov
sú podobne ako na policajtov
kladené osobitné nároky, ktorých plnenie sa vak s pribúdaním fyzického veku zhoruje.
Záchranár by nemal ma obavy,
e pri prípadnom pokodení
zdravia, ktoré nemusí by ani
sluobným úrazom ani chorobou z povolania, bude zníená
ivotná úroveò jeho samotného
aj jeho rodiny. Podobne rieené
sociálne zabezpeèenie hasièov
a záchranárov majú aj okolité
krajiny /Nemecko, Holandsko,
Maïarsko, Èeská republika/.
Zaèlenením hasièov a záchranárov do sociálneho zabezpeèenia
policajtov a vojakov sa zároveò

0èakávané zmeny v azylovej procedúre

Vláda SR sa zaoberala novelou zákona o azyle z dielne
MV SR. 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. O. i. pohovor 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.
(KO KMV)

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 môu pri vymedzení
nebezpeèných a obzvlá nebezpeèných podmienok, za ktorých dochádza k úrazom a pri
poskytovaní sluieb sociálneho
zabezpeèenia /kúpe¾ná, rekreaèná starostlivos/ ojedinele vyskytnú prípady, ktoré zákon
priamo neriei a môu ma závaný dopad na sociálnu situáciu danej osoby. Od budúceho
roka by sa mali tie o 1 percento
zvýi poistné odvody na strane
policajta /vojaka/ i zamestnávate¾a. Z výsluhových dôchodkov
tak bude v rámci poistného policajt odvádza na osobitný úèet
namiesto súèasných 4 percent 5
percent a zamestnávate¾ 17 percent /dnes 16%/. Návrh tým pomôe zníi potrebu na dotácie
osobitných úètov zo strany rezortných rozpoètov.
Novela mení aj zákon o Hasièskom a záchrannom zbore,
ktorý okrem zaèlenenia horských záchranárov do sluobného pomeru zvyuje niektoré príplatky za slubu v saenom a
zdraviu kodlivom prostredí a
zároveò roziruje pecifiká príplatku k èinnosti horských záchranárov.
(KO KMV)

Pod¾a zákona o vysokých
kolách je Akadémia Policajného zboru v Bratislave tátnou vysokou kolou. Bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady è.
370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave zo dòa 15. júna 1992, pod¾a § 3 ods. 2 zákona è. 232/1992
Zb. o policajných vysokých kolách a o zriadení Policajnej akadémie zo dòa 23. apríla 1992.
Vznikla v etape nadobudnutia
vlastnej tátnosti Slovenskej republiky v zloitom období transformácie spoloènosti na spoloènos demokratickú.
Najvyia vzdelávacia intitúcia rezortu ministerstva vnútra
odtartovala svoju èinnos 1. októbra 1992 slávnostným otvorením
akademického
roka
1992/1993, realizáciou bakalárskeho túdia v dennej aj externej forme túdia. Akadémia Policajného zboru v Bratislave poèas uplynulých 15 rokov napåòala svoje poslanie vo vzdelávaní
vysokokolsky kvalifikovaných a
profesionálne zdatných odborníkov pre potreby Policajného
zboru, odborných pracovísk rezortu ministerstva vnútra a ïalích tátnych a netátnych bezpeènostných sluieb. Táto èinnos sa uskutoèòuje na základe
tvorivej vedeckej a výskumnej
práci v akreditovaných tudijných programoch. Úsilie akadémie smerovalo k tomu, aby profil absolventa koly a v súlade s
ním koncipované tudijné programy zodpovedali nielen aktuálnym, ale aj perspektívnym potrebám policajnej a bezpeènostnej
praxe. Systematická vedecká a
pedagogická práca na skvalitòovaní obsahovej a metodickej
stránky výchovnovzdelávacieho procesu bola v hlavnej pozornosti akademických funkcionárov, akademických orgánov, vedúcich katedier a vetkých vedeckých a vedeckopedagogických zamestnancov. Rezultátom
stáleho
skvalitòovania
vzdelávacieho procesu na akadémii sú absolventi nielen profesionálne vzdelaní, ale súèasne
aj morálne zrelí, ktorí svoju profesionálnu kvalifikáciu budú
uplatòova v prospech ochrany
verejného poriadku, ¾udských a
obèianskych práv a slobôd obèanov Slovenskej republiky.

Akadémiu doteraz úspene
ukonèilo 2 842 absolventov 
obèanov Slovenskej republiky. Z
tohto poètu bolo 399 absolventov bakalárskeho túdia a 2 443
absolventov magisterského túdia. O kvalite poskytovaného
vzdelávania na akadémii svedèí
aj záujem o túdium zo strany
zahranièných tudentov. Za èas
existencie akadémie absolvovalo magisterské túdium 70 zahranièných tudentov.
Doktorandské
túdium
úspene absolvovalo 52 doktorandov a bola im priznaná vedeckoakademická
hodnos
philosophiae doctor (PhD.)
V systéme ïalieho vzdelávania bolo v rôznych kurzoch
(kvalifikaèných,
rekvalifikaèných, jazykových a ïalích) prekolených v kadom akademickom roku v priemere 700 prísluníkov Policajného zboru, zamestnancov ministerstva vnútra
a ïalích tátnych bezpeènostných sluieb.
Poèas uplynulých 15 rokov
vedecká rada na základe úspeného habilitaèného konania
udelila vedeckopedagogický titul docent 55 habilitantom, po
úspenom vymenúvacom konaní schválila 10 návrhov na vymenovanie profesorov, 1 návrh na
udelenie vedeckej hodnosti doktor vied DrSc. Trom významným osobnostiam udelila titul Doctor honoris causa.
Dosiahnutá úroveò èinnosti
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave a jej výsledky v pedagogickej a vedeckej práci boli
ocenené v roku 2002 prezidentom Slovenskej republiky Kríom prezidenta Slovenskej republiky  II. stupòa.
Svoje 15roèné jubileum bude Akadémia Policajného zboru
oslavova v dòoch 18. a 19. septembra 2007. 18. septembra
2007 sa uskutoèní rozírené zasadanie Akademického senátu
a Vedeckej rady a 19. septembra 2007 slávnostné zhromadenie akademickej obce v aule
Akadémie PZ v Bratislave.
Hosami Akadémie PZ pri tejto príleitosti budú poprední
predstavitelia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vedeckovýskumných intitúcií a expertíznych ústavov zo SR i zo zahranièia.
Ing. Eva Kunovská, A PZ

Pomoc zranenému kolegovi
Dòa 18. augusta pri zoskoku
parautistov utrpel váne zranenia 33  roèný policajt z Rimavskej Soboty, ktorý sa parautizmu venoval vo svojom vo¾nom
èase. Na jeho operáciu bolo potrebné zabezpeèi dostatoèné
mnostvo krvi od zdravých darcov. Riaditelia ÚJKP OR PZ v
Rimavskej Sobote a v Luèenci
prostredníctvom KR PZ v Banskej Bystrici zorganizovali hromadný odber krvi. Po dohode s
vedúcim lekárom Národnej
transfúznej sluby SR v Banskej
Bystrici (NTS) MUDr. Mirkom
Peprným prila dòa 23. augusta

Luèenca mobilná jednotka na
odber krvi.
Na OR PZ, ktoré poskytlo
priestory na tento humánny èin,
sa zilo spolu 51 zamestnancov
z uvedených susedných okresov, aby pomohli svojmu zranenému kolegovi darovaním krvi.
Za pracovníkov mobilnej
transfúznej stanice vyjadrila
MUDr. Jana Kotrèová obdiv nad
ochotou a spolupatriènosou
medzi policajtmi a poïakovala
vetkým darcom krvi.
mjr. PhDr. Marta Mandáková, KR PZ Banská Bystrica
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Pilotný projekt: plusy a mínusy
Ú

vodom je potrebné poveda, e pilotný projekt zameraný na zefektívnenie èinnosti obvodných oddelení PZ
bol v Koickom a Preovskom
kraji spustený dòom 1. júna
2007, èo je ve¾mi krátka doba
na nejaké väèie bilancovanie.
Napriek uvedenému u dnes
mono s istotou potvrdi, e
cesta po ktorej sme sa vydali, je
správna. Po dlhých rokoch pôsobenia v radoch polície mám
koneène dobrý pocit z toho, e
sa zoh¾adòujú regionálne pecifiká v oblasti bezpeènostnej situácie na tom ktorom území SR,
e sa koneène po rokoch fungovania polície prestalo h¾ada
stále len a len nieèo nové, ale
e sa racionálne prehodnocuje aj to, èo
bolo funkèné, s cie¾om zachovania toho, èo bolo dobré a
zmeni to, èo nefungovalo alebo fungovalo zle.
A to je aj základom
tohto pilotného projektu. Prehodnotením
síl a prostriedkov sme
posilnili obvodné oddelenia PZ tak, e
dnes v rámci tunajieho krajského riadite¾stva nemáme obvodné oddelenie, ktoré by malo menej ako
17 policajtov. Vrátili
sme na tieto oddelenia policajtov, ktorí v
rámci územnej pôsobnosti OO PZ vykonávajú
skrátené
vyetrovanie. Nemusím pritom zdôrazòova, e práve títo policajti vykonávajú vyetrovanie v najpoèetnejích prípadoch trestnej èinnosti, teda takých trestných èinov, ktoré obèanov najviac trápia; v podmienkach náho krajského riadite¾stva PZ je to zhruba 2/3 celkového nápadu. No a to znamená, e
dnes u obèan nemusí opakovane kvôli jednému prípadu mera
desiatky kilometrov do okresných miest, kde vo väèine prípadov boli dislokované jednotlivé oddelenia skráteného vyetrovania, ale potrebné sluby mu
poskytne najbliie OO PZ.
Kadé OO PZ si od tejto zmeny samo vyhodnocuje bezpeènostnú situáciu vo svojom obvode, vedie si preh¾ad o nápade a
truktúre trestných èinov, prijíma
opatrenia na boj s touto trestnou
èinnosou. Jednoducho, je to
opä na samotnom OO PZ, na
kadom policajtovi tohto oddelenia, vrátane jeho vedenia, aby
svoju èinnos vykonávali s cie¾om eliminova kriminalitu vo
svojom teritóriu, s cie¾om odha¾ova trestnú èinnos a zisova
jej páchate¾ov. Za tým úèelom
vak bolo potrebné vytvori týmto oddeleniam vhodné podmienky  personálne, organizaèné,
ale aj èo sa týka materiálnotechnického zabezpeèenia.
Na tieto zmeny sa vak nae KR
PZ dôkladne pripravovalo, prehodnocovali sa sily a prostriedky
na kadom OR PZ, ale aj na samotnom krajskom riadite¾stve.

Od 1. júna 2007 sa v dvoch východoslovenských krajoch rozbehol tzv. pilotný projekt na zefektívnenie èinnosti obvodných oddelení PZ. Na prvé praktické poznatky z jeho uplatnenia a na ance projektu v dlhodobejom èasovom horizonte sa redakcia POLÍCIA
opýtala krajských riadite¾ov PZ v Koiciach a v Preove, ako aj viceprezidenta PZ. Prináame ich odpovede.
Vykonanými
organizaènými
zmenami len v rámci odborov
KR PZ dolo k úspore 26 tabu¾kových miest policajtov a 7 tabu¾kových miest civilných zamestnancov. Ak k tomu prirátame úsporu ïalích 37 tabu¾kových miest policajtov a tie 4 tabu¾kových miest civilných zamestnancov, ktoré sme uetrili

preto, e kým boli poverení prísluníci PZ zaradení na úradoch
justiènej a kriminálnej polície a
vyetrovali prípady, za objasnenos ktorých hodnotení neboli
(ich hodnotenie bolo zamerané
viac menej na rýchlos vyetrovania, na kvalitu, zákonnos a
pod.), z týchto policajtov sme
urobili úradníkov. V kanceláriách

a ak treba, tak aj na samotné
miesto èinu. Ak vak chýba
miestna a osobná znalos, kontakt policajta s ¾uïmi, s prostredím, v ktorom títo ¾udia ijú a
pracujú, je niekedy nad ¾udské
schopnosti objasni nejaký prípad a zisti páchate¾a. Navye
na objasnenie takýchto prípadov
boli títo policajti  poverení prísluníci PZ odkázaní predovetkým sami na seba. Na obvodných oddeleniach, ktoré sú v súèasnosti posilòované aj novými
vozidlami, sa budú môc spo¾ahnú aj na pomoc svojich kolegov
z hliadkovej a obchôdzkovej
sluby. Rovnako sa dokáu
rýchlejie dostavi na miesto èinu a zaisti tak dôkazy smerujúce k rýchlemu odhaleniu páchate¾a. Celé oddelenie musí fungova ako jeden celok. Úspech jedného, bez rozdielu na to, èi to
bude policajt hliadkovej sluby
alebo obchôdzkovej sluby, príp.
policajt poverený skráteným vyetrovaním, bude úspechom celého oddelenia. A naopak.
Menej negatív
Myslím, e týmto vyjadrením
som dal jasnú odpoveï na otázku, èi je predpoklad, e sa projekt osvedèí. Dôkazom toho je
nielen zníený nárast trestnej

èinnosti (napriek tomu, e obèania mono vo väèej miere
oznamujú aj prípady, ktoré doteraz z dôvodu väèej vzdialenosti
útvarov skráteného vyetrovania
neoznamovali), ale aj pozitívne
ohlasy policajtov a riadiacich
pracovníkov, ktorých sa tieto
zmeny priamo dotkli. Samozrejme, zaznamenávame aj negatívne ohlasy, ale v ove¾a menej
miere a vo väèine prípadov sú
to ohlasy tých, ktorí z dôvodu
týchto zmien prili o nejakú funkciu a ponúknutú funkciu neprijali, alebo musia teraz sami cestova na jednotlivé OO PZ.
Záverom ponúkam aj zopár
èísel, èo sa týka nápadu trestnej
èinnosti za tri mesiace fungovania pilotného projektu, teda od
01.06.2007 do 31.08.2007, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pri tomto zníenom
nápade za 3 mesiace (viac ako
14 %), postupne stúpa aj objasnenos (zhruba 2 a 3 % v rámci
kraja). Aby sa aj tu prejavili výraznejie výsledky, chce to väèí
èasový úsek.
plk. Juraj Buku,
riadite¾ KR PZ Koice
(krátené, medzititulky
redakcia)

Verím v úspenos projektu

Ilustraèná snímka J. Dúbravay

zlúèením OR PZ Koice I a OR
PZ Koice II do jedného OR PZ
 OR PZ Koice, tieto kroky
umonili posilni základné útvary
PZ, najmä na odboroch poriadkovej, ale aj dopravnej polície.
Mono oèakáva, e posilnením
týchto základných útvarov PZ sa
bude zniova nárast trestných
èinov a e stúpne aj ich objasnenos.
Medzi ¾udí!
Tieto opatrenia sú v prospech
obèanov, ale pozitívom sú aj pre
samotnú èinnos PZ. Je tomu tak

sa vak proti kriminalite bojova
nedá. Aj keï je práca poverených prísluníkov PZ ve¾mi nároèná a ja si vysoko cením ich
prácu, som presvedèený o tom,
e títo policajti by niekedy dokázali viac, ak by mohli ís do terénu. Nemyslím tým, e by sa mali zaradi do hliadkovej èi obchôdzkovej sluby, pretoe ich
úlohou je vyetrova, objasòova
trestnú èinnos zverenú im do
vecnej pôsobnosti, ale toto vyetrovanie spoza pracovného
stola by mali prenies medzi ¾udí

Dve otázky pre viceprezidenta PPZ
plk. Mgr. Stanislava Jankovièa
l Od 1. júna 2007 sa rozbehol pilotný projekt zlúèenia skráteného vyetrovania
a OO PZ v dvoch východoslovenských krajoch. Aké sú
poznatky z tohto kroku?
Vyhodnotenie urobíme v januári. Momentálne je
ete zbytoèné nieèo
hodnoti,
pretoe
funguje to
tri mesiace,
z toho boli
dva mesiace dovolenkové, take akéko¾vek hodnotenie by
bolo zrejme neobjektívne. Necháme to ís do konca roka, v

januári si sadneme a zhodnotíme výsledky, vyhodnotíme výsledky krajov, v ktorých je skrátené vyetrovanie súèasou
obvodných oddelení a v ktorých je mimo. Porovnáme a a
potom budeme riei otázky.
l Z vaich porád máte pocit, e poh¾ad tzv skrátencov a poriadkárov na efektívnos tohto kroku môe by
rozdielna?
Vïaka tomu, e sme v minulosti umelo vytvorili skupinu
tzv. minivyetrovate¾ov, vyetrovate¾ov a poriadkarov, tie
rozdiely tam môu by a aj sú.
Ale ja tvrdím jedno: Policajný
zbor je jeden a policajt je jeden, stále je policajt.

Prvotná mylienka prechodu
skráteného vyetrovania na Obvodné oddelenia PZ (ïalej len
OO PZ) vzila z podrobnej
analýzy personálnej situácie v
kraji. Skutoène môeme hovori
iba o prvotných praktických poznatkoch z prechodu skráteného vyetrovania na OO PZ predovetkým z dôvodu, e v letných mesiacoch beí hlavné dovolenkové obdobie, ktoré prináa pecifiká v plánovaní výkonu
sluby pri súèasnom zabezpeèovaní mnostva spoloèenských
a kultúrnych podujatí v hlavných
turistických centrách Preovského kraja.
Práve v priebehu týchto týdòov prebieha vo vzahu k nám
spustenej reorganizácii pecifická fáza, kedy je èas policajtov
OO PZ v kraji konfrontovaná so
zmenou spôsobov fungovania,
t.j. s plnohodnotným zabezpeèovaním hliadkovej èinnosti pri súèasnom zainteresovaní na vykonávaní skráteného vyetrovania,
ktoré sa stáva záleitosou celého kolektívu OO PZ. Na realizácii je zainteresovaný aj kadý
riadite¾ OO PZ, zástupca riadite¾a a ïalí funkcionári, nielen bývalý odbor èi oddelenia skráteného vyetrovania.
Samozrejme, práve v tejto fáze a hlavne po letnej turistickej
sezóne môe dôjs zo stany výkonných policajtov k neadekvátnym hodnotiacim postojom. Predovetkým inpektori a starí inpektori OO PZ sa totito musia
viac vzdeláva, musia sa uèi a
tie spolupodie¾a na chode
skráteného vyetrovania. To
vetko môe v tejto fáze vyvola
stav, e nie vetci výkonní policajti sú s týmto novým smerovaním stotonení. Spomeòme si
vak v tejto súvislosti na prvotné
problémy pri vzniku odborov èi

oddelení skráteného vyetrovania
Z môjho poh¾adu ale základný cie¾ smerujúci k zefektívneniu
èinnosti OO PZ a skráteného vyetrovania má u v tejto dobe v
podmienkach Preovského kraja silnú oporu v dosiahnutých výsledkov, konkrétne:
l za 8. mesiacov roka 2007
sme v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zníili celkový nápad trestnej èinnosti (
ïalej len TÈ ) o 854 TÈ pri súèasnom poklese nápadu majetkových priestupkov,
l zvýili sme objasnenos TÈ
o 1,21 % oproti 8. mesiacom minulého roka pri celkovej 50,05%
objasnenosti,
l zníila sa úroveò rozpracovanosti v skrátenom vyetrovaní,
l zvýila sa celková priemerná výka sluobných príjmov u
policajtov vykonávajúcich skrátené vyetrovanie z dôvodu zvýeného poètu noèných a víkendových sluieb na OO PZ,
l nenaruila sa tandardnos
vzahov s okresnými prokuratúrami.
Vykonaná reorganizácia spoèívajúca v optimálnom prerozdelení jestvujúcich poèetných stavov v Preovskom kraji ( a to
som kontatoval pri jej spustení
1.6.2007) je iba prvým krokom,
tým druhým je centrálne personálne posilnenie základných útvarov najviac zaaených OR
PZ.
Spolu s vedením KR PZ a riadiacimi funkcionármi OR PZ veríme v úspenos projektu, ktorého sme tvorcovia a ktorým
chceme v koneènom dôsledku
zvýi bezpeènos obèanov.
pplk. PhDr. Frantiek Leko,
riadite¾ KR PZ Preov
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Nie vetky zmeny závisia na peniazoch
(Pokraèovanie zo strany 1)

aj v redakcii POLÍCIE dos pozorne monitorovali, ale trebárs na úrovni ministerstva 
tam je hmlisto a chaoticky.
Tvrdia to ¾udia z tohto prostredia. Vidí do hmly aspoò vedenie OZP v SR? Ako Damoklov
meè tu navye visí úloha
20percentného zníenia stavov obèianskych pracovníkov.
S prvou èasou otázky súhlasím, organizaèné zmeny na
úrovni krajov a okresov  hoci
ete zïaleka nie sú hotové  boli predmetom vecnej, mono aj
dos dlhej diskusie, ale ilo o
vec. Bol tu reálne utvorený priestor na pripomienkovanie. O
zmenách v centrále toto u poveda nemôem. V prvej etape
prichádzali návrhy na zmeny v
uzavretej úzkej skupine tak potichu, e sme sa o nich ani nedozvedeli, v druhej sme zasa dostali priestor a vtedy, keï sme
pritlaèili. Napriek tomu mnohé
oblasti ostali rozporné, názor odborov nebol akceptovaný, take
v súèasnosti sa nám ani uplatnené zmeny na ministerstve nejavia ako optimálne  také, èo vedú k nejakej racionalizácii riadenia chodu ministerstva z úrovne
centra.
l Tieto zmeny vak mali
utvori predpoklady na spomenuté zníenie o 20 percent
Nevytvorili. My sme prili s
poh¾adom, e najprv treba zisti,
èo sa dá zefektívni, èo sa dá
zracionálni. A z tejto analýzy by
nám mali vyjs nejaké rezervy na
zniovanie poètov. Zamestnávate¾ to pod¾a nás robí opaène 
zvýil poèet sekcií, ale tvrdí, e
zníil poèet úradov. Pod¾a nás je
ïalí postup vedenia celkom
mechanický, presadzuje povinnos zniova o 20 percent bez
oh¾adu na reálnos potrieb spoloènosti, ktorej ná rezort slúi.
Navye, navrhovaný postup realizácie prepúania bol v hrubom
rozpore so zákonom a takéto
postupy sme tvrdo napadli.
l V èom pod¾a vás ide o
poruenie zákona?
Nedodriavali sa napr. lehoty,
poèas ktorých sa musí k personálnym záleitostiam vyjadri odborový orgán. To je otázka sociálnych práv zamestnancov.
Ete viac nám vak chýbal motív
týchto aktov, teda ich zmysel,
opodstatnenos zmien.
l Konkrétnejie?
Uvediem to na konkrétnom
príklade ako sa úloha mala plni.
Prezident PZ vydal pokyn na
spracovanie analýzy moností
splnenia poadovaného dvadsapercentného zníenia poètov
obèianskych pracovníkov v podmienkach PZ poadovaného listom vedúceho úradu MV SR .Pri
repektovaní podmienky zachovania funkènosti v rámci existujúcej organizaènej truktúry je
moné úlohu splni návrhmi v
troch oblastiach. V prvej bolo
potrebné vyèleni ¾udí, presnejie pozície, ktoré je moné uvo¾ni bez náhrady. V ïalej bolo
potrebné uvaova o zníení
poètov v tých èinnostiach, ktoré

je moné zúi a prípadne ich
nahradi iným spôsobom, trebárs dodávate¾sky. Tu by sa
vak muselo bra do úvahy, èi na
to máme plánované peniaze, èi
u sú rozbehnuté výberové konania a podobne. A v tretej oblasti existuje aj úvaha, e èinnosti, ktoré potrebujeme pre ivot rezortu, budú vykonáva namiesto obèianskych pracovníkov
policajti. Je vak jasné, e tretí

hu. Proti vládnej úlohe je vak
aké postavi sa, akurát tak
mono slobodne vyslovi názor
Domnievam sa, e naa vláda dobrý úmysel nerozmenila na
drobné a nezamyslela sa nad
vlastnou úlohou v irích súvislostiach, a preto nie je moné
uplatni rovnaký meter vo vetkých rezortoch  ak sa naozaj
hlboko nezamyslíme napríklad
nad
významom
mnohých zmien,
ktoré sa tu udiali.
Malý príklad: skúste si da schváli
technickú spôsobilos vozidla. Predtým na to staèili
policajti, teraz obèan behá medzi
orgánmi verejnej
správy a políciou,
prièom to, èo iadame od obèana,
Snímka Peter ákoviè
je mnohokrát duplicitné. O toto mi
variant je úplne scestný. Je to ide, aby tu niekto zaèal h¾ada
vetko dos komplikované, ná- racio v nutných a moných, nie
zory sa rôznia, uvedomme si mechanických zmenách a krvak podstatu  návrh rozpoètu toch. A keï èlovek vidí, èo vetpre rok 2008 predpokladá zníe- ko sa ete robí ruène, aké karty
nie objemu mzdových prostried- sa vedú, ko¾ké evidencie Akokov na mzdy obèianskych pra- e máme poèítaè, ale kvôli istote
covníkov o desa percent!
ete urobíme tyri duplicitné zál Zdá sa, e vetky úvahy pisy na papieri pre ved¾ajiu
sa nie po prvý raz toèia v kru- kanceláriu

l Naèo sú teda audity, ako
dal urobi svojho èasu minister Palko?
Rezort vnútra je v mnohom
pecifický, vnútornú analýzu si
musí urobi kadý riadiaci pracovník. Zvonka si ju objedná len
ten, kto nerozumie vlastnej práci. Chýba zdravý sedliacky rozum. U v minulých rokoch tu
bolo mnostvo zmien, ktorých
význam som doteraz nepochopil, narobili kody rezortu a èo
ma najviac mrzí  autori za
chybné rozhodnutia nenesú
zodpovednos. Prirovnanie nahrubo  ak mám len traktor, ako mu administratívne predpísa,
aby na ceste dosahoval priemernú rýchlos 60 kilometrov za hodinu. Akoby sa nikto nezamyslel
nad normálnym modelom: najprv zistím, aké vozidlo, s akou
rýchlosou potrebujem na splnenie danej úlohy, naplánujem si
na to peniaze a keï ich mám,
potom ho kúpim. My to robíme
opaène.
l To, o èom sa rozprávame, vyznieva dos skepticky.
Áno, pretoe hovoríme o
problémoch, nie o tom, kde
problémy nevidíme, resp. ich nepovaujeme za kritické. V skratke: vcelku vysoko hodnotíme
zmeny na úrovni okresov a krajov, budeme ïalej podporova a
dba na to, aby sa dodriaval ka-

Z èinnosti oddelenia SBS KR PZ v Preove

Stretnutie akreditovaných osôb
Policajti zaradení na oddelení
súkromných
bezpeènostných
sluieb KR PZ v Preove vo svojej sluobnej èinnosti uplatòujú
rôzne formy a metódy práce s
cie¾om skvalitnenia svojej èinnosti vo vzahu k licencovaným
subjektom bezpeènostných sluieb.
Jednou z takýchto aktivít bolo
aj pracovné stretnutie prevádzkovate¾ov odbornej prípravy a
poradenstva a súèasne akreditovaných osôb Preovského
kraja dòa na Krajskom riadite¾stve PZ v Preove. Pozvanie vedúcej oddelenia SBS prijali vetky subjekty a na rokovaní vystúpil aj riadite¾ KR PZ, pplk.
PhDr. Frantiek Leko a
riadite¾ Úradu SBS P PZ
Bratislava, plk. JUDr. Ladislav Igenyes. Prioritnou
mylienkou v ich vystúpení bola vzdelanos. V praxi to znamená, e prevádzkovatelia
bezpeènostných sluieb si potrebu zamestnancov s vysokou úrovòou pracovnej a
odbornej spôsobilosti rieia nielen systematickým vyh¾adávaním schopných, odborne a psychicky pripravených uchádzaèov o prácu z vonkajích zdrojov, ale aj odbornou prípravou a
rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi záujmami a potrebami.
Samostatným bodom pracovného stretnutia týchto zainteresovaných subjektov bolo vystúpenie policajného psychológa
KR PZ Preov, Dr. Mgr. Tomáa
Karabinoa, ktorý sa vo svojom
vystúpení zameral na komuni-

kaèné zruènosti zamestnancov
bezpeènostných sluieb, ktorí sa
èasto dostávajú do konfliktných
situácií a v záujme plnenia pracovných povinností musia zasahova do práv a slobôd iných
osôb.
Vedúca oddelenia SBS zhodnotila výsledky akreditovaných
osôb za rok 2006 s akcentom na
úroveò odbornej prípravy a
úspenos vykonávania skúok
odbornej spôsobilosti vykonaných na teritóriu Preovského
kraja. Vo svojom vystúpení
oboznámila prítomných s grantovým programom Európskej
únie na podporu medzinárod-

ných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod
názvom Leonardo da Vinci, ktorý bol realizovaný v rokoch 2000
a 2006 a pokraèuje v novej podobe ako súèas programu celoivotného vzdelávania na roky
2007 a 2013. V rámci tohto projektu vznikol dokument, ktorý sa
nazýva European Vocational
Qualifications for Basic Guarding (Európska odborná kvalifikácia pre základnú ochranu),
ktorý je výsledkom dlhej a intenzívnej spolupráce medzi predstavite¾mi jednak zamestnancov

(UNI  Európa), tak aj zamestnávate¾ov, zdruených v Európskej organizácii zamestnávate¾ov prezentujúcich sektor súkromných bezpeènostných sluieb (CoESS  European Confederation of Security Services).
Èlenom CoESS sú národné
asociácie, zdruenia, spoloènosti poskytujúce bezpeènostné
sluby. CoESS reprezentuje
okolo 6 tis. spoloèností v Európe
s viac ako 500 tis. zamestnancami. Jeho èlenom je aj Slovenské
zdruenie ochrany majetku a
osôb (ZOMO).
Pozvanie vedúcej oddelenia
SBS na aktív prijal aj vedúci Katedry kriminológie Akadémie PZ
Bratislava, plk. Doc. Dr. Samuel
Uhrin, CSc., ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil, e vývoj bezpeènostnej situácie a zvýené
poiadavky na ochranu osôb a
majetku potvrdili, e súkromné
bezpeènostné sluby majú nezastupite¾né miesto pri realizácii
politiky prevencie kriminality.
Pracovné stretnutie akreditovaných osôb splnilo svoj cie¾
nielen preto, e si tieto subjekty
navzájom vymenili skúsenosti,
ale predovetkým boli usmernené ako postupova v období prechodných ustanovení zákona o
súkromnej bezpeènosti, t. j. do
31. 12. 2008, kedy sa skonèí
platnos preukazov odbornej
spôsobilosti vydaných pod¾a
predchádzajúcej právnej úpravy
na úseku súkromnej bezpeènosti.
plk. JUDr. Mária Marinicová,
vedúca oddelenia SBS
KR PZ Preov

riérny poriadok, pretoe je prínosom, budeme bojova s kadým
jeho poruením. Vítame tie
zmeny vo vzdelávaní, kvitujeme
pozitívne zmeny v oblasti vystrojovania, vnímame pokrok v stave
autoparku. Ale vyvstávajú problémy, o ktorých sme hovorili a èrtajú sa aj ïalie a ve¾mi váne 
napríklad odmeòovanie zamestnancov v tátnej slube a vo verejnom záujme. Súèasná úroveò
je u neúnosná
l Na základné funkcie je to
vlastne pri tarte desatisíc
korún v hrubom. Kto za to
dnes pôjde robi? Takéto inzeráty na naej webovej
stránke visia poriadne dlho.
Opä ide o kruh, ktorý sa nedotýka len náho rezortu, ale celej tátnej správy. Ak by sa mnohé èinnosti naozaj zracionalizovali alebo odbúrali a poèet pracovníkov by sa tak zníil, môu
ís hore aj základné mzdy najmä
v niích tarifných triedach.
Predbene si OZP v SR povauje za povinnos kriticky sa postavi ku kadému pokusu o poruenie zákonníka práce a presadzova najmä tie zmeny k lepiemu, ktoré nie sú závislé na
mnostve pridelených finanèných prostriedkov. Zmeny k lepiemu nie sú vdy o peniazoch,
ale mnohokrát o chcení a schopnostiach riadiacich pracovníkov.
Zhováral sa Peter Ondera

Nai plavci
v Slovinsku

V dòoch 29.8.1.9.2007
sa v Slovinsku, v meste Kraj,
konal XI. EUROPEAN MASTERS
CHAMPIONSHIPS.
Na tomto ve¾kom plaveckom
podujatí sa zúèastnilo 32 krajín a okolo 4000 plavcov.
portový klub polície Preov,
oddiel plávania, sa môe pochváli úèasou dvoch plavcov, reprezentovali Ing. Kamil Palèo a PhDr. tefan
Dama. Na tieto majstrovstvá

K. Palèo, . Dama
Európy sa nominovali svojimi
dobrými výsledkami nielen
doma, ale aj v zahranièí. Potvrdili to aj na týchto majstrovstvách Európy a zlepením svojich osobných rekordov sa vo svojej kategórii /40
 44 rokov/ umiestili v èelnej
èasti tartujúcich plavcov.
Ing. Kamil Palèo si zlepil
svoj osobný rekord na 100 a
200 m vo¾ný spôsob a kpt.
PhDr. tefan Dama, ktorý si
napriek marcovej operácii kolena /pretrhnuté predné kríne väzy) taktie zlepil svoj
osobný rekord na 50 m motýlik a 50 m znak.
Jozef ilinský,
predseda plav. odd. KP
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Francúzske inpirácie z boja proti kriminalite
V dòoch 25.6.29.6.2007 v
priestoroch ÚHCP na ul. Vajnorskej v Bratislave mali
úèastníci seminára Organizovaná a cezhranièná kriminalita monos dozvedie sa
od francúzskych kolegov pomerne ve¾a zaujímavých informácií a poznatkov. kolite¾om
bol p. Korderot, riadite¾ oddelenia finanènej kriminality Interregionálneho riadite¾stva
justiènej polície v Lyone.
Ako menovaný na úvod uviedol, úlohy polície zabezpeèujú
vo Francúzsku aj tzv. andári,
patriaci pod Ministerstvo obrany
(spolu 80.000 andárov). Francúzska polícia (spolu 130.000
pracovníkov) sa èlení na:
1. Riadite¾stvo verejnej bezpeènosti (obdoba naej poriadkovej polície)
2. Hranièná polícia
3. Úrad justiènej polície
4. Riadite¾stvo bezpeènostných útvarov (pohotovostné jednotky)
5. Ochrana pred vonkajím
nebezpeèenstvom (ekonomika,
extrémistické hnutia napojené
na teroristov, priemyselné tajomstvá, intitucionálne záujmy).
6. Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
7. Ochrana ústavných èinite¾ov
8. Inpekèná sluba
9. Zásahové jednotky (na demontrácie, objekty a pod.)
10. Útvar vzdelávania
Vzh¾adom na postavenie kolite¾a, peciálne bola rozobraná
truktúra a náplò práce francúzskeho riadite¾stva justiènej polície. Názov Justièná polícia trochu mätie. To neznamená, e
táto polícia má iba justièných vyetrovate¾ov a nemá pracovníkov sluby kriminálnej polície.
Takéto delenie vo Francúzsku
neexistuje. Francúzsky vyetrovate¾ je v podstate ná pracovník sluby kriminálnej polície,
ale s oprávneniami na vykonávanie oficiálnych výsluchov s dôkazovou hodnotou, s oprávnením na výkon domových prehliadok a pod. Francúzi nepoznajú
rozdiel ani medzi obvinením a
obalobou. Rozhodovanie o
obvinení, ktoré je zároveò obalobou, patrí prokurátorovi, vyetrovatelia majú takto zjednoduenú prácu. Rovnako majú zjednoduenú prácu aj v tom, e ich
Trestný poriadok nepozná ani
oficiálny intitút zaèatia trestného stíhania. Zaèatie vyetrovania (u nás trestného stíhania)
nie je formalizované ako u nás,
napr. vydaním uznesenia, ale
postaèuje napr. samotné zaevidovanie trestného oznámenia.
Na dokreslenie predstavy o francúzskej justiènej polícii môe
slúi informácia, e hlavnou úlohou tejto polície je represia.
Na otázku, kde sa nachádza
v ich polícii rieenie problematiky organizovanej kriminality
a korupcie, odpoveï znela, e
francúzska justièná polícia v sebe zahàòa aj, alebo lepie povedané riei hlavne problematiku
organizovanej kriminality, ktorú
rieia jednotlivé pecializované
oddelenia tejto polície (finanèná
problematika a falovanie peòa-

zí, drogy, násilná kriminalita,
ochrana kult. dedièstva, obchod
so enami, terorizmus, pranie
pinavých peòazí, kriminalita na
úseku informatiky). Rozhodujúce delenie kriminality je delenie
na kriminalitu závanú, ktorá
je zároveò predpokladanou
organizovanou kriminalitou a
na benú. Za závanú, teda aj
organizovanú kriminalitu, sa povaujú aj podvody alebo krádee ve¾kého rozsahu, aj keï okrem rozsahu èinu ete niè nenasvedèuje, e skutok bol spáchaný organizovanou skupinou. Ako
ïalie príklady boli uvedené nájdenie màtvoly v jazere s prestrelenou hlavou  v zásade je tu pôsobnos justiènej polície. Vrady
z afektu a pod. patria do pôsob-

nosti poriadkovej polície. Lúpe
v banke  justièná polícia, bená
lúpe na ulici  poriadková polícia. O vecnej pôsobnosti rozhoduje prokurátor. Definícia organizovanej kriminality je iria ako u nás, vyjadruje skôr
závanos, ako organizovanos.
Povauje sa za òu tá kriminalita,
kde sa predpokladá presiahnutie
národného rámca, kde je násilnos (hoci páchate¾ je len jeden,
ale ide napr. o masového vraha), mobilita a sofistikované
prostredie. Nemusí ís o organizovanú skupinu páchate¾ov. Zákon uvádza zoznam trestných
èinov, ktoré sa spravidla povaujú za organizovanú kriminalitu. U rieení týchto trestných èinov má polícia ove¾a väèie
právomoci, napr. vykonanie domovej prehliadky aj vtedy, ak
majite¾ nie je k dispozícii, alebo v
noci, ale so súhlasom sudcu.
Inak postaèuje súhlas prokurátora. pecializovaný útvar
zaoberajúci sa problematikou
organizovanej kriminality je len
na prezidiálnej úrovni, avak jeho náplòou èinnosti je len vykonávanie analýz a centralizácia
informácií  pre potreby justiènej
polície. Od minulého roku sú aj
na justiènej polícii odbory organizovanej kriminality s rovnakou
náplòou práce ako má ich prezidiálny útvar. Èo sa týka korupcie táto je rieená tie na riadite¾stvách justiènej polície; pokia¾
vak ide o závané prípady.
Interregionálnych riadite¾stiev
justiènej polície je vo Francúzsku 10. Na okresných úrovniach

(96 okresov, 60 mil. ¾udí) sú len
detaované pracoviská justiènej
polície. V regióne Lyon, ktorý má
7 mil. obyvate¾ov, pracuje na
justiènej polícii 5 000 pracovníkov. Z toho je: 191 nadriadených, 1 940 dôstojníkov, 1 424
poddôstojníkov, 1 142 administratívnych pracovníkov, 324 analytikov a 85 ostatných pracovníkov. Pán Korderot uviedol, e pri
ich organizovaní práce a pri reorganizácii polície sa vychádza z
platných zásad a to zásad efektívnosti a úèelnosti. Prvoradá je
racionalizácia systému. Ako príklady snahy o racionalizáciu
truktúry je moné spomenú
niektoré ïalie rozdiely oproti
námu systému :
Nový Trestný zákon dal kom-

petencie colníkom, ktorí u tie
môu vykonáva neobmedzené
vyetrovanie. Túto zmenu kolite¾ vyzdvihol.
Na riadite¾stvách justiènej polície majú oddelenia medzinárodnej policajnej spolupráce, èosi ako detaované pracoviská
ÚMPS, lebo takmer kadé vyetrovanie, ktoré vedie justièná
polícia, si vyaduje medzinárodnú spoluprácu.
 Ïalej na týchto riadite¾stvách majú oddelenia finanènej kriminality, resp. finanènej
polície, ktorá èiastoène vykonáva úlohy ako naa spravodajská
jednotka FP a hlavne vykonáva
ostatnú ekonomickú kriminalitu,
ako sú podvody, falovanie peòazí atï. (Obdoba naej spravodajskej jednotky FP u nich existuje na Ministerstve hospodárstva).
 Neexistuje samostatný
úrad zvlátnych policajných
èinností. Napr. odpoèúvanie
telekomunikaènej prevádzky si
vyetrovatelia zabezpeèujú cez
poverenú súkromnú firmu sami
a záznamy si taktie vykonávajú
sami, prièom sa obmedzujú len
na zaznamenávanie z ich h¾adiska relevantných informácií. Nedochádza k zdvojovaniu práce,
teda k prepisovaniu a analýzam
dvomi ¾uïmi (z ktorých ten, kto
prepisuje, nepozná dostatoène
problematiku a pozadie prípadu,
prièom èastokrát zaznamenáva
radej aj nepodstatné veci, aby
náhodou nieèo dôleité neopomenul).
 Priamo na riadite¾stvách

justiènej polície pôsobia 3 pracovníci daòových úradov .
 Rovnako priamo na týchto
riadite¾stvách pôsobia aj styèní
dôstojníci vybraných krajín
 Neexistujú tam tlaèové oddelenia (hovorcovia), informácie
médiám podávajú priamo riaditelia, ale so súhlasom prokurátora.
Do urèitej miery vo Francúzsku platí èiarkový hodnotiaci
systém, ale snaia sa ho odstraòova tým, e v správy o kriminalite doplòujú zodpovední
riaditelia komentármi.
V kraji Lyon v súèasnosti
existuje 19 vyetrovacích tímov, ktoré sú vytvárané, ak je
potrebná súèinnos viacerých
zloiek okrem justiènej polície.
Majú viaceré spoloèné tímy so
panielmi a policajnocolné pracoviská na hraniciach.
Existujú 2 roviny vyetrovania:
1. Políciou pod kontrolou prokurátora.
2. Vyetrovacím sudcom, ktorý vedie vyetrovanie a dáva doiadania polícii na vykonanie
niektorých úkonov. Ide o vyetrovanie takých prípadov, ktoré
sa nepodarilo ukonèi do 8, resp.
16 dní. V tomto type vyetrovania má polícia menie právomoci.
Na oddelení finanènej kriminality Interregionálneho riadite¾stva justiènej polície Lyon pracuje 24 policajtov. Za posledný rok
rieili 188 prípadov, 8 spisov na
vyetrovate¾a, 86 prípadov bolo
skonèených, z toho v 40 prípadoch bola uloená väzba alebo
CPZ, 14 vecí sa dostalo pred
súd a z toho v 11 veciach u
bol odsudzujúci rozsudok.
Na otázku francúzskeho kolite¾a, ko¾ko spisov na hlavu pripadá na vyetrovate¾a naej finanènej polície, znela odpoveï
pracovníèky spravodajskej jednotky finanènej polície, e táto
jednotka vyetrovate¾ov nemá.
kolite¾ po následnom vysvetlení náho systému uviedol, e
ná systém sa mu javí ako dos
akopádny, keïe èinnos naej kriminálnej polície nemá v
podstate dôkazovú hodnotu.
P. Korderot upozornil, e po
prijatí eura dôjde u nás k rapídnemu nárastu jeho falovania;
páchatelia budú vyuíva túto
zmenu. Na ich oddelení pracuje
5 pecialistov na túto problematiku, èo je pod¾a kolite¾a ve¾mi
málo. Za 4 mesiace skonfikovali 400 mil. faloných EUR.
Systém faloných bankoviek
spravuje prísluná banka a prístup do systému majú vetky
táty patriace do Schengenu. V
roku 2004 vo Francúzsku odhalili 38 falovate¾ských dielní. Na
ve¾kom vzostupe je falovanie
platobných kariet.
kolite¾ opisoval, ako sa u
nich vybavujú odposluchy pri
prvom type vyetrovania (vyetrovanie, ktoré nie je pod vedením vyetrovacieho sudcu). Súhlas na odposluch (na 15 a ïalích 15 dní) postaèuje ústny, po
telefóne od prokurátora, nie od
sudcu. Nevypisujú sa iadne
iadosti, vyetrovate¾ len oznámi svojmu bezprostrednému

nadriadenému tento úkon, nako¾ko oddelenie má vymedzený
urèitý finanèný limit na vyuívanie odposluchov. kolite¾ sa odvolával na to, e ak nieèo zákon
vyetrovate¾ovi umoòuje, nikto
iný okrem prokurátora sa nemôe k veci vyjadrova. Do 2 hodín je schopný vyetrovate¾ vykonáva odposluch a to na svojom sluobnom prenosnom poèítaèi. Takto môe vyetrovate¾
vykonáva priame odposluchy
podozrivého aj pri jeho sledovaní v teréne. Ak ide o odposluchy, kde sa komunikuje v cudzom jazyku, vyetrovate¾ obsah odposluchov môe priamo
elektronicky preposiela tlmoèníkovi. Podobne do 2 minút je
vyetrovate¾ schopný cez elektronickú potu získa výpis hovorov podozrivého, niekedy aj
v priebehu jednej minúty. Keïe realizáciu odposluchov vo
Francúzku zabezpeèujú vybrané súkromné firmy, tieto stále
prichádzajú s inováciami vzh¾adom na konkurenciu.
Justièná polícia na úseku
drog sa zaoberá výluène tzv.
ve¾kými rybami. Benú nelegálnu drbu drog riei poriadková
polícia. Ïalie podrobnosti zo
semináru, hlavne k oblasti drog
a falovania mono získa na adrese (guillot@minv.sk).
pplk. Címa, mjr. Burkert

Ná mesaèník
má menovca!

Od zaèiatku júla stanica
STV 1 týdenne vysiela reláciu, zameranú na prácu Policajného zboru. Názov televízneho týdenníka je Polícia, trvá osem minút a ako nám prezradil jej zodpovedný redaktor, skúsený televízny harcovník tefan Rajtár, Úlohou relácie nie je len ukáza prácu polície, ale h¾ada aj aktívne formy uej spolupráce medzi
políciou a verejnosou, utvára
pre òu podmienky. Premiéra
naej relácie sa vysiela kadý
piatok medzi 15. a 16. hodinou, zaèiatok nebýva presne
na minútu kadý týdeò. Repríza ide vdy v sobotu po 11.
30 hod. Niekedy ete STV zaraïuje aj druhú reprízu v noèných hodinách, ale nepravidelne, povedal nám tefan
Rajtár. Pripustil, e vysielacie
èasy nie sú ideálne, je to vak
rozhodnutie STV. Vznik relácie je výsledkom dohody medzi STV a MV SR, ktoré projekt financujú, realizáciu zabezpeèuje spoloènos AB film.
(on)

Televízny táb Polície nechýbal ani na stretnutí policajtov v Borinke. táb okrem iného vyspovedal aj riadite¾a plk.
Bratha.
(Snímka autor)
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Pristátie ve¾kého vrtu¾níka na
neve¾kej ploche si vyadovalo
majstrovstvo pilota

aké búrkové mraky spoèiatku nevetili niè dobré

Tomu sa povie tvrdohlavos
rotvailera! Raz sa do rukáva zahryzol a potom u nepomohlo
ani prehováranie psovoda. Jednoducho nepustil! A tak tohto
vari
pädesiatkilogramového
psiska musel jeho pán z ihriska
odnies pod pazuchou aj s figurantom

Na Borinke bolo skrátka fajn
aké mraky nad Karpatmi v
sobotu 15. septembra síce nevetili niè dobré, ale viera presvedèila aj najvyie sily, a tak
sa Deò zamestnancov bratislavského KR PZ mohol uskutoèni v
príjemnom poèasí. Okolo troch
stovák úèastníkov, z ktorých nemalú èas
tvorili detváky, malo o zábavu
postarané mnostvom hier,
ukáky èinnosti kynológov èi

kukláèov boli zasa na oko atraktívne, podchví¾ou aj veselé,
no na niektorých pracoviskách
sa dalo aj pouèi  napríklad pri
ukákach nácviku umelého dýchania, ktoré predvádzala lekárska záchranná sluba. Na svoje
si priiel vari kadý. Vïaka patrí
vetkých obetavcom z radov
bratislavských èlenov OZP v
SR, ktorí sa na príprave takéhoto nároèného podujatia podie¾a-

li. Najmä ich zásluhou a vïaka
podpore sluobného vedenia
bolo na Borinke fajn. Podporu
vedenie rezortu prezentovalo aj
vlastnou prítomnosou, lebo na
kus reèi priiel do malebnej doliny minister vnútra Robert Kaliòák, ale aj policajný prezident
Ján Packa a viceprezident Stanislav Jankoviè.
(er)
Snímky Peter Ondera

Nemilosrdný zápas bez rozdielu veku

Ukáky kukláèov a monos ohmata si Aligátora zaujalo ve¾a
najmä mladých ¾udí

Hladný ani smädný neostal nikto

Ná pokus o paparazzi fotografiu pozornosti ministra neuiel

Pre objektívne posúdenie výkonov pozvali organizátori èeských odborníkov

Na majstrovstvách SR excelovali cezpo¾ní
V dòoch 3. a 7. septembra
tohto roku usporiadal odbor
kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru (OKH P PZ)
XI. majstrovstvá Slovenska
policajných psov v klasickej
kynológii 2007 a I. majstrovstvá Slovenskej republiky
psovodov Policajného zboru
vo vyh¾adávaní výbunín.
Majstrovstvá
policajných
psov v klasickej kynológii sa
uskutoènili na pôde strediska
klasického výcviku sluobných
psov OKH P PZ v Malých Levároch (okr. Malacky) a v pri¾ahlých okolitých terénoch. Majstrovstvá policajných psov vo

vyh¾adávaní výbunín a nastraených výbuných systémov sa
uskutoènili na pôde strediska
pecializovaného výcviku sluobných psov OKH P PZ v bratislavskej Mlynskej doline a v areáli Záchrannej brigády Hasièského a záchranného zboru v
Malackách (ZB HaZZ), prièom
slávnostné
vyhodnotenie
a
ukonèenie oboch zápolení sa
uskutoènilo v piatok 7. septembra tohto roku, v stredisku klasického výcviku sluobných
psov OKH P PZ v Malých Levároch.
Pre objektívne posúdenie výkonov sluobných psov v klasic-

kej kynológii pozvali organizátori
nezávislý zbor rozhodcov a posudzovate¾ov výkonu sluobných psov z èeského kynologického zdruenia TART CZ, ktorí
pracovali pod vedením hlavného
(a medzinárodne uznávaného)
rozhodcu  intruktora strediska
klasického výcviku sluobných
psov OKH P PZ v Malých Levároch, npor. Mareka Mienka (Kynologické zdruenie TART CZ
sa významnou mierou podie¾a
na rozvoji èeskoslovenskej sluobnej kynológie pravidelným
usporadúvaním
medzinárodných majstrovstiev Èeskej republiky, na ktorých zvyèajne

mieajú karty najmä víazi slovenských policajných majstrovstiev  veï napríklad v uplynulom roku si vavríny víazstva z
tejto súae v kategórii jednotlivcov i drustiev odniesli reprezentanti slovenskej policajnej
kynológie).
Tohtoroèné majstrovstvá Slovenskej republiky v klasickej kynológii jednoznaène potvrdili
stúpajúcu úroveò slovenskej policajnej kynológie a úspeného
vyuitia sluobných psov z policajného chovu, aj v od¾ahlých
krajoch. Mono aj preto, e bratislavskí policajní kynológovia
opätovne odmietli zúèastni sa

na majstrovstvách pre vyhlásené bezpeènostné opatrenia, súvisiace s kvalifikaèným futbalovým zápasom Slovenska s Írskom.
V kategórii drustiev si 3.
miesto s celkovým ziskom 1 347
bodov vybojovalo reprezentaèné
drustvo Krajského riadite¾stva
Policajného zboru v Preove
(KR PZ), v zloení: npor. ¼ubomír Huròák so sluobným psom
(SP) Flashom Polícia  Slovakia,
npráp. Ivan Hyben so SP Erockom Polícia  Slovakia, a npor.
Anton oltýs so SP Karlom Polí(Pokraèovanie na strane 8)
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Postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Policajnom zbore

Nevidite¾ná sluba verejnosti
V poslednom èase sa mnoia vyhlásenia rôznych riadiacich pracovníkov Policajného zboru (PZ), ktoré navrhujú
jednoduché rieenia, ako by mal Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) fungova, èo
by mal robi a aké výstupy by mal poskytova. Tak ako v
reálnom ivote, aj v tomto prípade vak neexistujú jednoduché rieenia, nako¾ko svet nie je jednofarebný. Zároveò platí pravidlo Cudzie deti a útvary sa vychovávajú a riadia najlepie.
Nako¾ko Slovensko nemalo
poèas federácie zriadené viaceré intitúcie a bolo potrebné
rýchlo reagova na vyvíjajúcu sa
politickú situáciu, dòom 1. februára 1991 bol nariadením ministra vnútra SR zriadený KEÚ PZ,
ktorý vznikol zlúèením OKTE
(mesta Bratislavy) a troch OKTE
(v Bratislave, B. Bystrici a Koiciach). PZ v SR sa týmto rozhodnutím na rozdiel od ÈR, kde
trojstupòový model platí dodnes,
vydal inou cestou. Je potrebné
vak podotknú, e i model v ÈR
má v súèasnej dobe viacero kritikov, nako¾ko pracovníci jednotlivých OKTE sú èastejie na MÈ,
majú viac praktických skúseností ako experti na Kriminalistickom ústave v Prahe, ktorí sú
èasto odrezaní od MÈ, prièom
nemajú prístup k niektorým súvislostiam, ktoré sú potrebné na
vypracovanie kvalitného expertízneho výstupu a zároveò tým
viazne aj komunikácia medzi expertom a vyetrovate¾om.
KEÚ PZ s poètom pracovníkov OKTE, delimitovanou (viac
menej nepouite¾nou) technikou
a nevyhovujúcimi priestormi zaèal plni úlohy tretieho a zároveò
druhého stupòa. Postupne sa
vak získaním nových priestorov, nákupom novej techniky
najmä z prostriedkov EU a najmä samovzdelávaním a osobným nasadením vlastných pracovníkov dostal na úroveò, e v
súèasnosti je uznávaným znaleckým ústavom akceptovaným
nie len v EÚ ale aj v iných krajinách sveta. KEÚ PZ je zapísaný
v zozname znaleckých ústavov
vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR (MS SR), je èlenom Európskej siete forenzných
ústavov (ENFSI), má certifikovaný systém manaérstva kvality
pod¾a ISO 9001, akreditované
pracoviská pod¾a ISO 17025 a
taktie akreditované vzdelávanie expertov na Ministerstve
kolstva SR. Ale ako hovorí klasik v kolektíve je ob¾úbený, iba
doma ho nikto nechápe platí to
aj o KEÚ PZ.
Prax vak ukázala, e s tým
istým poètom ¾udí nie je moné
vykonáva èinnosti za oba stupne a s narastajúcim poètom
trestných èinov sa KEÚ PZ sám
nevysporiada. Preto èinnosti
chýbajúceho druhého stupòa
zaèali po zmene územného èlenenia SR v r. 1996 èiastoène vykonáva oddelenia krim. tech.
èinností na novovznikajúcich KR
PZ. Ale aj táto cesta bola onedlho nepriechodná a ïalím rozhodnutím vedenia PZ sa tieto
oddelenia (a na Bratislavu) zruili s názorom, e sú nepotrebné
a ich èinnosti prevezmú technici
na OR PZ. Darmo KEÚ PZ poukazoval na nesprávnos tohto

kroku, e nie je moné vybavi
vetkých KT na OR PZ rovnakou
finanène nákladnou technikou
potrebnou na MÈ, e vetci KT
nebudú ma na poèet násilných
trestných èinov dostatoènú prax,
tento názor nebol akceptovaný.
Prax vak ukázala kde je pravda, situácia sa postupne zasa
mení a zaèína sa uvaova so

útvarom ale iba akýmsi ústavom vedátorov v bielych pláoch, ktorí nemajú na MÈ èo
robi.
KEÚ PZ je útvarom PZ, ktorého hlavnou náplòou je vypracovanie odborných vyjadrení a
znaleckých posudkov. Roène
ich vyprodukuje viac ako 32 000
a realizuje cca 1 000 výjazdov
na MÈ. Tie sa realizujú ak je potrebné znalecké skúmanie v prípade poiarov, výbuchov a prevádzkových havárií, prípadne
iných závaných udalostí, kde
technická obhliadka MÈ je súèasou odbornej a znaleckej èinnosti. Experti taktie v závaných kriminalisticky relevantných udalostiach poskytujú od-

zriadením týchto oddelení naspä. Samozrejme tí skúsení a
praxou ostrie¾aní sa u nevrátia.
Klasik by zasa povedal ¼avá ruka nevie èo robí pravá.
V súvislosti s pôsobením
KEÚ PZ sa èasto stretávame s
výrokmi, ktorých èas vychádza
z neznalosti práce v celom PZ a
èas je vhodná na diskusiu.
1. KEÚ PZ by nemal by zaradený v PZ, nako¾ko jeho výstupy nie sú dôveryhodné a
môu by spochybòované,
preto je potrebné jeho znaleckú èinnos preloi do civilu.
SR nie je vo svete ojedinelá,
kde je podobná intitúcia zaradená do PZ. Dokonca súèasný
trend v EÚ je v posilòovaní úlohy
tátu, ktorý má garantova spracovanie a vyhodnocovanie rôznych technických databáz (DNA,
AFIS, vozidlá, zbrane, výbuniny a pod.) a umoni ich vzájomné prepojenie a prístup iným tátom (Sirene, SIS, Prm treaty a
pod.). Taktie odborná úroveò
pracovníkov týchto intitúcii musí postupne spåòa kritéria dané
ENFSI, ktoré sú ove¾a prísnejie
ako odborné predpoklady na výkon znaleckej èinnosti u civilných znalcov. Policajný expert
je v odborných otázkach nezávislý a pri hodnotení dôkazov a
súvislostí sa riadi iba zásadami
svojej odbornosti. KEÚ PZ je v
zozname MS SR vedený medzi
ústavmi oprávnenými podáva
posudky. A len preto, e jeho
zriaïovate¾om je MV SR, nemono automaticky predpoklada jeho neobjektívnos pri vydávaní posudku vo veci, v ktorej
koná ïalí policajný orgán (platné uznesenie krajského súdu v
B. Bystrici  5To 15/07 z
23.1.2007).
2. KEÚ PZ nie je výkonným

borné rady a pokyny pre správne zabezpeèenie kriminalistickotechnickej èinnosti na MÈ.
A na nieko¾ko odborne zdatných KT, ktorí majú potrebné
MTZ, praktické skúsenosti a dokáu MÈ zvládnu sami, naïalej
pretrváva nielen potreba ale aj
poiadavka úèasti experta na
MÈ.
3. KEÚ PZ by mal zabezpeèova znaleckú èinnos aj v
iných odvetviach (dopravné
nehody, pitvy, ekonomika a
pod.) lebo je to pre PZ lacnejie.
Znalci zapísaní na MS SR si
úètujú cenu za znaleckú èinnos
pod¾a vyhláky MS SR è.
491/2004, v ktorej sú definované
minimálne náklady na jednotlivé
èinnosti (hodinová odmena 400
Sk, oboznámenie sa so spisom
600 Sk, výkon na mieste 400
Sk/hod, náhrada straty èasu 100
Sk/hod a pod.). Súèasné náklady na odbornú a znaleckú èinnos na KEÚ PZ sú v priemere o
50 % niie, prièom v niektorých
odvetviach (napr. písmoznalectvo, informatika, toxikológia ) je
cena posudku 10 násobne niia. Táto skutoènos má za následok, e skúsení experti z KEÚ
PZ odchádzajú a prija kvalitného experta je èoraz obtianejie.
Pokia¾ chceme udra odbornos
a kvalitu aj v budúcnosti, tak bude potrebné tento nepomer postupne vyrovnáva, èím sa samozrejme zmení zdanlivá cenová výhoda.
4. KEÚ PZ je jedinou brzdou v rýchlosti vyetrovania.
Urýchli vyetrovací proces je
jedným z hlavných cie¾ov kadého vedenia MV a PZ. V minulosti vyetrovanie zabezpeèovalo
cca 1 200 vyetrovate¾ov a vyetrovanie trvalo v priemere viac

ako 6 mesiacov. Tieto lehoty vo
väèine prípadov stíhal aj KEÚ
PZ. Od januára 2004 sa vak intitútom skráteného vyetrovania poèet osôb, ktoré sa podie¾ajú na vyetrovaní zdvojnásobil,
èo má vplyv aj na skrátenie lehôt
ich práce. Aj keï KEÚ PZ poukazoval, e touto zmenou vznikne lievik a je potrebné zmeni
poèty aj na ich pracoviskách, nebolo to akceptované. Aj napriek
prijatým opatreniam, po ktorých
dolo k skráteniu lehôt (60 % výstupov je spracovaných do 31
dní) nie je moné pri nezmenenom poète pracovníkov skráti
lehoty aj u ostatných výstupov.
Nie je to len názor vedenia KEÚ
PZ ale aj kontrolnej komisie, ktorá na podnet prezidenta PZ vykonala v minulom období na pracoviskách KEÚ PZ kontrolu.
Rýchlos spracovania výstupov plne závisí aj od kvality vstupov, ktoré sú na KEÚ PZ zasielané orgánmi èinnými v trestnom
konaní (OÈTK). Je neodkriepite¾ným faktom, e stopy zasielané na jednotlivé pracoviská KEÚ
PZ sú èasto neodborne vyselektované, nekvalitne zaistené, neoznaèené a nezabalené. Pracovníèky jednotlivých protokolov
by vedeli rozpráva o vreciach
plných dostatoène neoznaèených a nezabalených stôp s
otázkami typu vak vo¾aèo nájdite.
5. KEÚ PZ nech u koneène
povie èo chce robi a ktoré expertízne odvetvia zabezpeèova.
KEÚ PZ je najmä znaleckým
ústavom (aby neboli spochybnené jeho výstupy na súdoch, musí spåòa podmienky definované
v zákone NR SR è. 382/2004 o
znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och) a popritom plní niektoré servisné èinnosti, ktoré sú
potrebné pri vyetrovaní trestných èinov (TÈ). Naimi zákazníkmi sú najmä OÈTK a súdy.
Tak ako v trhovom hospodárstve
sú najdôleitejí zákazníci a úèelovos vynakladaných prostriedkov aj v tomto prípade musí MV
a PZ poveda akú má stratégiu a
koncepciu na najbliie roky.
Ko¾ko finanèných prostriedkov je
a bude urèených na odbornú a
znaleckú èinnos a ktoré èinnosti najmä z ekonomických dôvodov je potrebné nakupova u
iných znalcov a ktoré bude zabezpeèova vlastnými pracovníkmi. Iba na základe týchto
vstupných informácii môe KEÚ

PZ vypracova svoju stratégiu
rozvoja (poprípade zániku). Ak
chceme skvalitni a urýchli vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení, ktoré
budú ma pouite¾né výstupy, je
potrebné skvalitni aj vstupy, ktoré na KEÚ PZ prichádzajú. Taktie je potrebné si uvedomi fakt,
e pokia¾ nebudú fungova oddelenia na druhom stupni (postaèujú aj tri na celom území
Slovenska) vybavené kvalitnou
výjazdovou technikou, s ktorou
odborne zdatní KT budú schopní
zvidite¾òova a zaisova rôzne
daktyloskopické, trasologické,
biologické stopy a mikrostopy,
bude musie túto èinnos suplova KEÚ PZ so svojou technikou
a pracovníkmi, zúèastòova sa
ohliadky MÈ a odfiltrováva nevyuite¾né stopy, ktoré len zbytoène odèerpávajú finanèné
prostriedky rezortu a zaaujú
jednotlivé pracoviská. V súèasnosti je takmer nemoné odpoveda vyetrovate¾ovi, e nie je
potrebné analyzova vetky ním
zaslané stopy, lebo väèina z
nich je na prvý poh¾ad nepouite¾ná a nemá súvislos s TÈ (Dôvod ? Som procesne samostatný a ja na tom trvám).
6. KEÚ PZ nech robí odborné vyjadrenia a nie znalecké
posudky, proces sa tým
urýchli.
O tom aká je forma výstupu v
odbornej a znaleckej èinnosti
nerozhoduje vedenie KEÚ PZ
ale Trestný poriadok a zákon NR
SR è. 382/2004 Z.z., kde je urèené v ktorých prípadoch postaèuje poda na základe opatrenia
odborné vyjadrenie mimo znaleckú èinnos a kedy je potrebné
uznesením pribra znalca. Expertízna práca (komparácia,
analýza a pod.) je pre experta
vdy rovnaká bez oh¾adu na výstup a málokedy je významne
èasovo kratia ako administratívne úkony (napísanie znaleckého výstupu a pod.). V niektorých krajinách sa pouíva aj
skrátená verzia znaleckého výstupu, kde na jednej A4 strane
sú odpovede na poloené otázky (vo forme áno  nie, poprípade nameraná hodnota z prístroja) bez popísaného postupu skúmania. Túto formu vak súèasná
legislatíva v SR nepozná.
plk. Ing. Jozef Mlkvík, riadite¾
odboru kriminalistickej
identifikácie KEÚ PZ
(Dokonèenie v budúcom èísle)

Rozkazy prezidenta PZ
AUGUST 2007
82. o vykonaní previerok prísluníkov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky z telesnej zdatnosti v
náhradných termínoch a opravnom termíne
83. o zriadení pecializovaného
tímu
84. o zabezpeèení medzinárodných cyklistických pretekov
85. 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
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
16. ktorým sa mení a dopåòa nariadenie prezidenta Policajného
zboru è. 11/2004, ktorým sa vydáva organizaèný poriadok Prezídia Policajného zboru v znení
neskorích predpisov

18.9.2007
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Praktická príruèka o prevencii korupcie

S

poloèná publikácia zhàòa
základné medzinárodné
dokumenty, ktoré upravujú problematiku boja proti korupcii. Korupcia (úplatkárstvo, podplácanie) je jav rozírený vnútri krajín i
v medzinárodných podnikate¾ských operáciách vrátane obchodu a investícií, ktorý vyvoláva
váne morálne a politické obavy,
podkopáva efektívne riadenie
spoloènosti a ekonomický rozvoj
a deformuje podmienky medzinárodnej hospodárskej súae.
Je preto evidentné, e medzinárodné organizácie oèakávajú, e
táty príjmu v rámci svojej legislatívy také opatrenia, ktoré prispejú k odha¾ovaniu, prevencii a
boju s prejavmi korupcie.
Príruèka je svedectvom toho,
e Slovenská republika ako
zmluvná strana vetkých hlavných medzinárodných dokumentov, implementovala ich do
svojej legislatívy tak, aby dôsledky nali svoj prejav aj v znení prísluných paragrafov Trestného

zákona. Slovenské trestné právo rozliuje medzi aktívnou
(podplácanie), pasívnou (prijí-

cim v zahranièí s úmyslom poradi ako reagova v prípadoch, e
sa stretnú s prejavmi korupcie.

Prokuratúra SR: Prevencia korupcie, praktická príruèka.
Vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tlaè: OECD Parí
2006, 50 s.
manie úplatku) a nepriamou korupciou (uplatnenie vplyvu).
Po uvedení najdôleitejích
definícií, vymedzení a príkladov
na jednotlivé situácie chtiacnechtiac vzniká dojem, e korupcia
páchaná zvlá tzv. bielymi goliermi v medzinárodných obchodných a hospodárskych
transakciách je vysoko sofistikovaná èinnos, odhalenie ktorej si
vyaduje obzvlá prepracované
metódy (ako príklady na páchanie trestnej èinnosti sa uvádzajú
tatutárni zástupcovia obchodných spoloèností, lobistických
skupín, investori a podobne).
V publikácii sa prihovára slovenským subjektom podnikajú-

Informácie tohto druhu poskytnú
Úrad peciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR alebo
prísluné odbory boja proti korupcii Úradu boja proti korupcii
Prezídia Policajného zboru.

V príruèke sa priznáva, e na
urèitých trhoch a obchodných
priestoroch môe by mimoriadne aké nezapoji sa do korupèných praktík. Z toho dôvodu je
najlepie pozna budúce riziká a
prija prísluné preventívne opatrenia. Návrhy na opatrenia sa týkajú záleitostí organizaèných

(transparentnos
obchodných
aktivít, presný popis pracovnej
náplne zamestnanca a jeho zodpovednosti, pridanie klauzuly
bezúhonnosti do záväzkov), vo
vzahu k zamestnancom/manamentu (oboznámi ich s následkami korupcie, rotácia kádrov,
zriadi potovú schránku na anonymné podania informácií o
moných zdrojoch rizík alebo
podozrení z korupcie atï.) a
opatrení doh¾adu v zmysle  aj
najlepie preventívne opatrenia
môu by neúèinné, ak nebudú
dostatoène implementované a
kontrolované.
Publikácia ponúka monos
aj otestova svoje správanie sa v
rôznych fiktívnych situáciách.
Otestovanie sa je jedna vec, èo
ak v praxi ste skutoène boli poiadaní o úplatok ? Publikácia
pomáha zorientova sa a poradí
ako postupova aj v takýchto prípadoch. Odpovie na otázky, kto
je povinný oznamova korupciu
a kde je moné oznamova ko-

rupèné trestné èiny (kontaktné
adresy a telefónne èísla sú uvedené v publikácii).
Súèasou praktickej príruèky
je aj text Dohovoru OECD o boji
s podplácaním zahranièných verejných èinite¾ov v medzinárodných obchodných transakciách z
roku 1997 a Revidovaného odporúèania Rady OECD z roku
1997. Keïe publikácia bola vydaná v rámci zahraniènej pomoci, prevane pojednáva o prejavoch korupcie v rámci medzinárodných obchodných a investièných transakcií, hoci nechýbajú
ani príklady domácej proveniencie. Ve¾ká i drobná korupcia
prejavujúca sa vnútri krajiny v
kadodenných situáciách, pritom nemenej nebezpeèná, bude
predmetom mono ïalej príruèky. Uitoènos tejto je vak nepopierate¾ná.
Mgr. Frantiek inka, CSc.,
riadite¾ sekretariátu Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality

Na majstrovstvách SR excelovali cezpo¾ní
(Pokraèovanie zo strany 6)
cia  Slovakia. Npor. Anton oltýs si zároveò za dosiahnutie 90
bodov v najlepie zvládnutých
cvikoch poslunosti prevzal diplom a pohár, ktorý mu slávnostne odovzdal viceprezident PZ
plk. Mgr. Stanislav Jankoviè. Na
najvyiu métu v kategórii drustiev dosiahol reprezentaèný tím
KR PZ v iline.
V kategórii jednotlivcov si 3.
miesto vybojovala dvojica reprezentujúca Koický kraj  npor.
Miroslav Kollar so SP Kulim Polícia  Slovakia, druhú prieèku
získala dvojica reprezentujúca
ilinský kraj  nstrm. Rastislav
Klietik so SP Nicom, a najvyiu métu si vybojovala tie ilinská dvojica  npor. Anton Noga
so SP Erdom Polícia  Slovakia.

Najúspenejím stopárom, so kách Policajného zboru. Majziskom 236 bodov sa stal tren- strovstvá posudzovali domáci
èiansky
SP
Agas Big Fox,
vedený npráp.
Branislavom
Ondrkom.
Na 1. majstrovstvách
Slovenska
2007 policajných psov vo
vyh¾adávaní
výbunín a nastraených výbuných systéPor. Attila Szüllö reprezentujúci KR PZ v Trnamov sa zúèast- ve sa zrejme v slube môe na svoju suèku nenilo 9 psovo- meckého ovèiaka Aidu, úplne spo¾ahnú. Napriek
dov reprezen- intenzívnemu daïu nala na ploche 50 x 50 tri
tujúcich výber vo¾ne odhodené predmety doslova za pár minút.
z takmer tyroch desiatok výbuninárov rozhodcovia  pplk. Bc. Juraj
pracujúcich vo viacerých zlo- taudinger z NPJ ÚBOK P PZ a

por. Ing. Júlia Zlejia z OKH P
PZ. Tretie miesto získala dvojica
reprezentujúca KR PZ v Preove  npráp. Radovan Holub so
SP Luckim, so ziskom 179 bodov, druhé miesto si so ziskom
199 bodov vybojovala dvojica
reprezentujúca Riadite¾stvo hraniènej a cudzineckej polície Preov  npráp. Ivan Fedorko so SP
Rikim, a 1. miesto si suverénnym výkonom vybojovala dvojica reprezentujúca Riadite¾stvo
hraniènej a cudzineckej polície
Bratislava  nstrm. Martin Barlík so SP Bekom, s celkovým ziskom 219 bodov.
Pre vytrvalý dáï sa muselo
aj slávnostné ukonèenie majstrovstiev presunú do spoloèenskej miestnosti výcvikového
strediska, kde poháre, kytice,
diplomy a vecné ceny úspeným

drustvám a jednotlivcom odovzdali viceprezident Policajného
zboru plk. Mgr. Stanislav Jankoviè, riadite¾ vnútorného odboru
kancelárie ministra vnútra SR
plk. Ing. Jozef Hlinka, a riadite¾
OKH P PZ plk. RNDr. Vladimír
Ïuriin, avak bez prítomnosti
tvornohých partnerov psovodov. Viceprezident PZ poïakoval súaiacim za príkladnú reprezentáciu vysielajúcich útvarov a Policajného zboru, prièom
vyslovil presvedèenie, e sa v
doh¾adnej dobe zlepia prepravné podmienky vetkých policajných kynológov, pretoe postupne budú vybavení modernými
cestnými motorovými vozidlami
spåòajúcimi vetky podmienky
bezpeènej a rýchlej prepravy ¾udí, i sluobných zvierat.
Text a foto: Mgr. Peter Nevolný

Èertovsky aká úloha
Traja policajti v pekle dostali
ancu ís do neba, keï splnia
èertovu úlohu.
Èert povedal: Vidíte tam tie
tri opice? Keï dokáete svojim
reèníckym umením prvú rozosmia,
druhú
rozplaka a tretiu presvedèi,
aby sa dala
dobrovo¾ne zavrie do klietky,
prepustím vae due. Keïe ste
vetci dobrí reèníci, mohlo by sa
vám to podari.
Prvý, bývalý riadite¾ KR PZ,
priiel k prvej opici. Reènil, reènil, ale opica naò pozerala znudene a ignorovala ho. No a
ostatné opice reagovali podobne. Do pekelných plameòov s
tebou! skríkol èert.
Druhý, bývalý riadite¾ OR PZ,
mal ete menej astia. Prvá
opica mu vynadala, druhá ho

op¾ula a tretia pohrýzla. Do pekelných plameòov aj s tebou!
znova skríkol èert.
Posledný policajt pochádzal
z obvodného oddelenia. Priiel
k prvej opici a èosi jej poepkal
do ucha. Opica
sa smiala, a
sa v bokoch
prehýbala.
Druhá opica po jeho slovách
plakala, a jej slzy potokom tiekli a tretia opica po jeho slovách
od strachu vykríkla, skoèila do
klietky, zamkla ju a rýchlo prehltla k¾úè.
Èert bol z toho úplne mimo.
Èo ako si to ? pýtal sa.
Poriadkar sa usmial a vysvetlil: Prvej opici som povedal, pre
koho pracujem. Druhej som povedal, ko¾ko zarábam. A tretej
som oznámil, e h¾adáme nových zamestnancov.

To je fór!

Kresby Jozef Ivánek
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