
Prvý septembrový týždeň
usporiadalo Ministerstvo obrany
SR vojensko − odbornú súťaž
Antropoid 2007. Ide sa o reno−
movanú súťaž špeciálnych vý−
sadkových vojenských jedno−
tiek, na ktorej sa pravidelne zú−
častňujú aj družstvá Útvaru oso−
bitného určenia Prezídia PZ a
pohotovostných policajných út−
varov z Trenčína, Žiliny a Nitry,
nakoľko úlohy špeciálnych vo−
jenských a špeciálnych policaj−

ných útvarov sú vo viacerých ob−
lastiach blízke. 

Súťaž sa konala v hornatých
oblastiach v okolí Žiliny. Súťaž
sa začala zoskokom na padáku
a následne sa družstvo presú−
valo v neznámom teréne v
dvoch etapách v dennej a noč−
nej. Počas tohto presunu druž−
stvá plnili náročné úlohy, napr.
zlaňovací parkúr v Súľovských
skalách, prenos raneného, od−
tlačenie vozidla do vrchu, pre−

chod mínovým poľom,  plavba v
noci v gumenom člne. Súťaž
končila nasledujúce ráno stre−
leckou disciplínou. V silnej me−
dzinárodnej konkurencii druž−
stiev z Belgicka, Poľska, Chor−
vátska, Česka, Ukrajiny a troch
družstiev usporiadajúceho piate−
ho pluku špeciálneho určenia
Ozbrojených síl SR, sa družstvu
PPÚ KR PZ v Trenčíne v zlože−
ní: kpt. Liptai – veliteľ družstva,
npor. Jelenák, npor. Lohazer,

por. Ďurovec, kpt. Burda (PPÚ
KR PZ Žilina – dopĺňal družstvo
PPÚ Trenčín) podarilo zvíťaziť.
Družstvu PPÚ Trenčín sa poda−
rilo zvíťaziť ako prvému policaj−
nému družstvu v dvanásťročnej
histórii súťaže!

V rámci streleckej disciplíny
boli vyhodnotení aj jednotlivci,
kde sa stal víťazom npor. Jele−
nák – takisto z trenčianskeho
družstva (PPÚ OPP KR PZ v
Trenčíne).

Putovný pohár odovzdal ví−
ťaznému družstvu veliteľ pozem−
ných síl OS SR gen. Milan Ma−
xim.

Tohtoročný Antropoid okrem
iného predstavoval 129 zosko−
kov z vrtuľníka Mi−17 zo sliačskej
leteckej základne, ktorý pilotoval
kapitán Milan Bohuš, 45 kilomet−
rov náročnej trate v Strážov−
ských vrchoch v okolí Súľova (za
predpokladu, že súťažné hliadky

Z bohatého programu roko−
vania vyberáme: Rada predse−
dov sa zaoberala voľbou nového

podpredsedu OZP v SR na−
miesto Štefana Dvorského, ktorý
bol podpredsedom jedenásť ro−

kov, vzdal sa funkcie a odišiel
do služieb MV SR. Po schválení
volebného poriadku predsedníc−
tvo navrhlo zvoliť do tejto funkcie
Ladislava Gračíka, dlhoročného
predsedu základnej organizácie
z Akadémie PZ v Bratislave,
avšak až do 12. hod. mali účast−

níci možnosť predložiť svoje ná−
vrhy na ďalších kandidátov. Na−
pokon sa predsedovia v tajných
voľbách rozhodovali medzi dvo−
ma mužmi, keď kandidoval aj
Eduard Urbánek, predseda KR
OZP v SR z Trnavy. Veľmi
dobre, plynulo organizovaných

volieb sa zúčastnilo 71 hlasujú−
cich, L. Gračík dostal 56, jeho
protikandidát 15 hlasov. Právo−
platne zvoleným podpredsedom
OZP v SR sa tak stal Ladislav
Gračík. 

Pozornosť revíziam 
Rada predsedov sa ďalej za−

oberala viacerými problémami,
súvisiacimi s prácou revíznych
komisií ZO i centrálnej revíznej
komisie. Tá bola uznesením za−
viazaná doplniť ešte celý rad zis−
tení z komplexnej revízie hos−
podárenia trnavskej základnej
organizácie. 8/31. Predsedovia
tiež s viacerými pripomienkami
schválili znenie Smernice OZP v
SR pre výkon kontrolnej činnos−
ti, ktorá je už na internetovej
stránke OZP. 

Rokovanie Rady predsedov
prišiel pozdraviť aj košický kraj−
ský riaditeľ PZ Juraj Bukuš, kto−
rý v krátkom príhovore pozitívne
zhodnotil spoluprácu s košickou
Krajskou radou OZP v SR, pri−
blížil predsedom pilotný projekt
prenesenia skráteného vyšetro−
vania na OO PZ a odpovedal na
niekoľko otázok regionálneho
charakteru. 

Predseda OZP v SR Miro−
slav Litva podrobne oboznámil
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(Pokračovanie na strane 2)

Čingov (on) – Zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR
sa konalo 28. septembra 2007 v hoteli pri Smižanoch na
Čingove s dobrou účasťou predsedov, keď predchádza−
júci deň rokovalo Predsedníctvo OZP v SR.

Na prvý pohľad práve taký
sme dostali z prostredia

breznianskej polície. Pisateľ, kto−
rý nás požiadal o zachovanie
anonymity, uviedol, že dňa 1. ok−
tóbra 2007 na OR PZ Brezno na−
stúpili traja noví príslušníci PZ
priamo z civilu: „Jeden nastúpil
na OO PZ Brezno v hodnosti
strážmajster (čo by bolo v po−
riadku) a na druhý deň išiel na

štúdium do SOŠ PZ Pezinok. Ale
čo je v rozpore s nariadením
MV SR o kariérnom postupe je
to, že druhý policajt s vysoko−
školským vzdelaním nastúpil
priamo na OSV Brezno v hod−
nosti podporučík v 6. platovej

triede a čo je ešte zarážajúcej−
šie, tretí taktiež s vysokoškol−
ským vzdelaním nastúpil priamo
na Úrad justičnej a kriminálnej
polície PZ Brezno ako vyšetrova−
teľ čakateľ s hodnosťou podpo−
ručík v 7. platovej triede.“

Pisateľ s tým nesúhlasí, „na−
koľko policajti, ktorí majú pri PZ
odslúžené aj viac ako 15 rokov a
sú zaradení na OSV ako povere−
ní príslušníci a nemajú vysoko−
školské vzdelanie sú v 5. plato−
vej triede a pritom robia tie naj−

náročnejšie spisy, na rozdiel od
začínajúceho policajta, ktorý je v
6. platovej triede a minimálne
pol roka nebude vedieť urobiť ani
neznámy trestný spis. Prečo,
keď už aj nastúpi priamo na
OSV, nejde v zmysle čl. 3 hore−

uvedeného nariadenia na zá−
kladné policajné vzdelanie, aby
mal aspoň ako taký prehľad, kde
vlastne pracuje, ale pôjde pria−
mo na dôstojnícku školu, kde sa
možno dostane až o rok? Viem
o tom, že minister vnútra (alebo

prezident PZ), môže udeliť vý−
nimky z nariadenia o kariér−
nom postupe, ale prečo bol na
ÚJKP PZ prijatý policajt priamo z
civilu, keď na OSV sú policajti,
ktorí majú taktiež vysokoškolské
vzdelanie a majú v PZ odslúže−
ných niekoľko rokov? Preto sa
pýtam, kde je zásada kariérneho
postupu? Prečo nebol policajt,
ktorý nastúpil na ÚJaKP PZ ako
vyšetrovateľ, prijatý aspoň na
OSV a za vyšetrovateľa nebol
preradený policajt s vysoko−
školským vzdelaním z OSV,
ktorý už má prax v PZ? Prečo

(Pokračovanie na strane 3)

Z jesenného zasadania Rady predsedov ZO OZP v SR na Čingove

Trenčianski príslušníci PPÚ porazili favoritov Ozbrojených síl SR

Historický úspech na súťaži Antropoid

Volieb podpredsedu OZP v SR sa zúčastnilo 71 hlasujúcich

Ktosi šliapol vedľa...

(Pokračovanie na strane 2)

Štúdium zákonov, predpisov a obežníkov je síce nepopulárne, ale nutné
O tom, že niektorí naši policajní manažéri majú problé−
my s aplikáciou princípov kariérneho postupu, sme už v
POLÍCII neraz písali. Dejú sa skrátka „veci“, ktoré sa po−
licajnej verejnosti niekedy ťažko vysvetľujú. Preto venu−
jeme pozornosť každému závažnejšiemu signálu...
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Predseda OZP v SR Miro−
slav Litva a podpredseda Ma−
rián Magdoško sa 1. októbra
2007 zúčastnili v Lisabone na

veľkej protestnej manifestácii
portugalských policajných odbo−
rárov, združených v organizácii

Sinapol. Termín akcie nebol ná−
hodný – v ten deň sa totiž v
hlavnom meste Portugalska ko−
nala aj schôdzka ministrov vnút−
ra Európskej únie. Na akcii sa
zúčastnilo okolo 3 500 portu−
galských policajtov, ktorých prišli
podporiť predstavitelia ústredia
EuroCOP−u z Luxemburgu, ako
aj delegácie ďalších členských
organizácií EuroCOP−u z Veľkej
Británie, Belgicka, Grécka, Špa−
nielska a Slovenska. Dôvodom
pre doteraz najväčšie verejné
vystúpenie portugalských odbo−
rárov bol postup ich ministerstva

vnútra, ktoré najmä v posled−
ných mesiacoch vystupňovalo

perzekúcie policajtov za ich od−
borársku činnosť. Panuje tiež

nespokojnosť s kvalitou sociál−
neho dialógu, ktorý sa nezlepšil
napriek sérii predchádzajúcich
rokovaní. 

„Žiadame portugalskú vládu,
aby vyslala jasný signál portu−
galským policajným odborom a
európskej verejnosti,“ zdôraznil
prezident EuroCOP−u Heinz Kie−
fer. „Prajeme si vidieť jasný pos−
toj vlády k intenzívnemu sociál−
nemu dialógu v policajnej služ−
be, lebo funkčný sociálny dialóg
je základom policajnej služby v
demokratickej spoločnosti. Oča−
kávame od vlády ubezpečenie,
že si policajné odbory budú môcť
plniť svoje povinnosti bez stra−
chu z disciplinárnych dôsledkov
voči nim,“ podčiarkol Kiefer. 

(er)

nezablúdili a nepredĺžili si ju),
dve etapy a v nich 18 kontrol−
ných bodov a na záver ešte stre−
lecký parkúr. Celá súťaž sa udia−
la v nepriaznivých poveternost−
ných podmienkach. Súťažiacim
zdolávanie prekážok znepríjem−
ňoval takmer neustávajúci dážď,
vietor a chlad. Ale ako pozna−
menal veliteľ 5. pluku špeciálne−
ho určenia podplukovník Ľubo−
mír Šebo, špeciálne sily a prie−
skumníci musia byť v prípade
potreby pripravení plniť úlohy aj
v takýchto podmienkach. Po pr−
vej etape pre zranenie jedného
člena hliadky odstúpili Chorváti
a v priebehu druhej etapy zá−

stupcovia jednej domácej hliad−
ky zo žilinského pluku špeciál−
neho určenia. Súťaž nakoniec
dokončilo osem hliadok. Putov−
ný pohár si od štátneho tajomní−
ka Jaroslava Bašku prevzala ví−
ťazná hliadka policajného poho−
tovostného útvaru z Trenčína.
Na druhom mieste skončila
zmiešaná hliadka domáceho ži−
linského útvaru a na treťom naj−
lepší zahraničný účastník, ukra−
jinská hliadka. Minuloroční víťa−
zi, zástupcovia Českej republiky
nakoniec skončili až na šiestom
mieste. 

(KO MO SR)

npor. Mgr. Katarína Hlaváčová
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

(Pokračovanie zo strany 1)

Historický úspech na súťaži Antropoid

Členovia OZP v SR budú
mať nové členské preukazy.
Schválený grafický návrh preu−
kazu má formát väčšiny ostat−
ných osobných preukazov, ob−
sahuje viacero ochranných prv−
kov a bude zaliaty v nepremo−
kavej fólii. Vytlačí ich Tlačiareň
MV SR, prípravu zabezpečuje
vedenie OZP v SR. Vydávať sa
budú centrálne, kde zároveň
bude aj sústredená ich centrál−
na evidencia ako aj členskej zá−
kladne. Povinnosťou predsedov
všetkých základných organizá−
cií je sústrediť od svojich členov
farebné fotografie v rozmere
3,5 cm x 3 cm, tieto na rube
označiť plným menom a priez−
viskom člena a ČOZ policajta,

príslušníka HZS alebo OEČ ob−
čianskeho zamestnanca, u dô−
chodcu rodné číslo a doručiť
na sekretariát OZP v SR, spo−
lu s písomným „súhlasom
dotknutej osoby“ na spracova−
nie osobných údajov. Predtlač
tohto súhlasu bola daná k dis−
pozícii každému predsedovi KR
OZP v SR a bude zverejnená
aj na webovej stránke OZP v
SR.

Termín vydávania nových
preukazov nebol presne stano−
vený, ale bude sa vychádzať z
toho, že ktorá ZO zašle fotogra−
fie najskôr, tak tej budú v pri−
meranej lehote aj vydané.
Vzhľadom na množstvo práce s
ich vydávaním je však žiaduce,

aby predsedovia začali so sús−
treďovaním a zasielaním foto−
grafií (spolu so súhlasmi) čo
najskôr. Vlastníctvo nového
preukazu bude nevyhnutným
predpokladom potvrdenia pl−
noprávneho členstva v OZP v
SR a bude podkladom pre jed−
nanie s príslušnými orgánmi
OZP v SR. Zároveň s vydaním
nového preukazu zanikne plat−
nosť doteraz vydávaných člen−
ských preukazov. Termín defi−
nitívneho zániku platnosti sta−
rých členských preukazov, spô−
sob ich sústredenia, likvidácie
ako aj výmeny za nové, určí
Rada predsedov ZO OZP v
SR. 

(r)

Predsedovia: začnite sústreďovať fotografie členov!
Nové členské preukazy

Naša delegácia podporila portugalských odborárov v Lisabone

Tri a pol tisíca protestujúcich policajtov 

Podľa očitých svedkov podporu protestujúcim prejavovali aj služ−
bukonajúci policajti

Šiesty október sme si „za to−
táča“ pripomínali ako Deň Čes−
koslovenskej ľudovej armády.
Doba sa zmenila, dnes si v ten−
to dátum pripomíname Deň obe−
tí Dukly a slúži ku cti tomuto
štátu, že mu odkaz tých, čo bo−
jovali na Dukle,
neostal celkom
ľahostajný. Azda
preto, že to nebol
a nie je len svia−
tok (dnes profe−
sionálnej) armá−
dy. Veď na Dukle
bojovali aj mnohí,
čo neskôr vstúpi−
li napríklad do
služieb ZNB.

Ministerstvo
obrany ako vlád−
ny gestor aj tohto
roku pripravilo
veľmi dôstojné
oslavy za účasti
najvyšších pred−
staviteľov štátu
na čele s prezi−
dentom Sloven−
skej republiky Ivanom Gašparo−
vičom. Iné je však podstatné:
tam, kde ľudia cestovali viac
menej zo straníckej povinnosti,
dnes prichádzajú dobrovoľne, z
vlastného presvedčenia, mnohí
na úkor svojho voľného času. A
na Dukle ich bolo tohto roku vy−

še tisícky, pretože niektoré hod−
noty v hlavách a v srdciach ľu−
dí nemožno len tak vygumovať.
Aj keď sa o to naše „nezávislé“
médiá už tradične usilujú jedno−
duchým spôsobom: takmer úpl−
nou ignoranciou podujatia. Ani

v roku 2007 neprekvapilo, že
okrem zamestnancov „štátneho“
rozhlasu a televízie iní „moder−
nejší“ novinári na Duklu neprišli.
Čo už, taká je doba?

(on)
Snímka autor

Nehynúca pamiatka

Prezident Policajného zboru
gen. JUDr. Ján Packa navštívil
vo štvrtok 4.10.2007 Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru

Stará Ľubovňa, aby osobne
odovzdal „MEDAILU ZA OBE−
TAVOSŤ“ a peňažný dar poli−
cajtovi z Obvodného oddelenia

Policajného zboru v Podolínci.
Tejto pocty sa za záchranu ľud−
ského života dostalo ppráp. Pet−
rovi Krempaskému. Ocenený
policajt od nástupu k polícii pra−
cuje na úseku poriadkovej polí−
cii, kde patrí medzi najskúsenej−
ších policajtov v rámci svojho
služobného zaradenia. 

Dňa 25.07.2007 o 08.49 h
bola hliadka Obvodného odde−
lenia PZ Podolínec vyslaná na
preverenie oznámenia o samo−
vražde v Podolínci. Po príchode
na miesto našli policajti na po−
dlahe verandy domu muža, kto−
rému poskytovali prvú pomoc
dvaja občania  z Podolínca. Po−
licajti v snahe zachrániť ľudský
život vystriedali „záchrancov“ a
pokračovali v oživovaní masá−
žou srdca. O chvíľu mal muž
hmatateľný pulz a začal spon−
tánne dýchať. Polícia na miesto
zabezpečila  RZP zo Spišskej
Belej, ktorá urobila ďalšie pot−
rebné úkony. 35 ročný Podolín−
čan bol prevezený do nemocni−
ce v Starej Ľubovni.  

(mf)

Medaila do Podolínca

Obetavý záchranca pri sláv−
nostnom preberaní ocenenia



OKTÓBER  2007

radu predsedov s aktuálnymi
úlohami, ktoré v tomto období
plní vedenie, keď v danej chvíli
ostávajú otvorené dve základné
otázky, dotýkajúce sa rozpočtu
MV SR pre rok 2008 a nejasný
je tiež osud vládnej úlohy na zní−
ženie počtu „civilných“ pracovní−
kov o 20 percent, čo v prípade
nášho rezortu predstavuje 2 190
ľudí. 

Podpredseda OZP v SR Ma−
rián Magdoško upozornil prítom−
ných, že dňa 20. 09. 2007 bol
podpísaný Dodatok č. 1 ku Ko−
lektívnej zmluve pre zamestnan−
cov odmeňovaných podľa záko−
na č. 553/2003 Z. z. o odmeňo−
vaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom
záujme na rok 2007, ktorý bude
uverejnený na stránke OZP.
Publikujeme ho v tomto vydaní
POLÍCIE.

V „Rôznom“
Z obsahu bodu „Rôzne“ spo−

meňme iniciatívu žilinského
predsedu žilinskej krajskej rady
Pavla Michalíka, ktorý predse−
dom predložil na posúdenie ná−
vrh na zmenu systému odvodov
časti členských príspevkov na
centrálu OZP a návrh na zmenu
spôsobu hlasovania na rokova−

niach orgánov OZP v SR. Tými−
to otázkami sa bude zaoberať
rada predsedov na svojom de−
cembrovom zasadaní. 

V diskusii sa znova otvorila
aj otázka možnosti za prostried−
ky OZP v SR zakúpiť pre pred−
sedov počítače s pripojením na
web. Na základe uznesenia reál−
nosť takejto kúpy a prevádzko−
vania preskúma vedenie OZP v
SR a výsledok predloží predse−
dom na decembrové zasadanie.

Peter Ondera
Snímky autor

Úspešné voľby nového podpredsedu
(Pokračovanie zo strany 1)
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Rokovanie rady predsedov prišiel pozdravil riaditeľ KR PZ Juraj Bukuš. (na snímke úplne vpravo
vedľa predsedu Miroslava Litvu, doterajšieho podpredsedu Štefana Dvorského a výkonnej tajomníč−
ky OZP v SR Eriky Sečányovej.

novoprijatí policajti dostali hod−
nosti podporučík, keď pred ro−
kom až doteraz prijatí policajti s
vysokoškolským vzdelaním do−
stali hodnosti strážmajster? Pre−
čo bola udelená výnimka (ak bo−
la) zo zásad kariérneho postupu,
keď je na OSV Brezno dostatok
policajtov, ktorí by boli ochotní
pracovať ako vyšetrovatelia? Na
toto by som rád dostal odpoveď
od kompetentných z Prezídia
PZ, resp. z MV SR prostredníc−
tvom novín POLÍCIA,“ uzatvára
pisateľ.

Nemému...
O stanovisko sme požiadali

okresného riaditeľa PZ v Brez−
ne Mariána Mikloška, ale aj kraj−
ského riaditeľa Mariána Slobod−
níka. Ten nám v rozhovore vy−
svetlil, že spomenuté miesta bo−
li voľné už od 1. júla 2007, ale
nikto o ne neprejavil záujem,
hoci obežník riadne „obehol“.
Ktosi tomu zrejme nevenoval
pozornosť a teraz sa čuduje,

mienil krajský riaditeľ, keď potvr−
dil, že v spomenutých prípa−
doch bol policajný prezident po−
žiadaný o súhlas na výnimku.
Tá, ako vieme, sa v prípade
OSV a vyšetrovania zrodila prá−

ve pre akútny nedostatok ľudí s
potrebnou kvalifikáciou. 

Skrátka, všetko je inak, pisa−
teľ nemá pravdu. Všetky okol−
nosti spresnil v pohotovo zasla−
nom liste riaditeľ breznianskeho
OR PZ plk. JUDr. Marian Mikloš−
ko: „Dňa 6. 7. 2007 bola zaslaná
informácia o voľných tabuľko−
vých miestach na Úrade justič−
nej a kriminálnej polície OR PZ
v Brezne (vyšetrovateľ – PT 7 –
2 voľné tabuľkové miesta, starší
referent odboru skráteného vy−
šetrovania – PT 6 – 2 voľné ta−
buľkové miesta ) pod č.p.: ORP−
110−20/VO−2007. V danom ter−
míne boli zo strany príslušníkov

OR PZ v Brezne doručené dve
žiadosti o prevedenie na uvede−
né funkcie, ktoré boli realizova−
né. Zo strany policajtov o ďalšie
voľné funkcie na skrátenom vy−
šetrovaní ako aj na oddelení vy−

šetrovania neboli podané žia−
dosti o preloženie. 

Zbierkou pokynov generálne−
ho riaditeľa SPSČ MV SR č. 2 zo
dňa 29. júna 2007 bol vydaný
zoznam funkcií špecialistov, kto−
rí tvoria výnimku zo zásad ka−
riérneho postupu príslušníka PZ
v znení neskorších predpisov.
Uvedená výnimka sa týka funk−
cie vyšetrovateľa a staršieho re−
ferenta odboru skráteného vy−
šetrovania. Na obsadenie uve−
dených funkcií sme obdržali pí−
somný súhlas od prezidenta Po−
licajného zboru, ktorý je založe−
ný v osobnom spise menova−
ných.“

Všetko má svoj čas
Riaditeľ vysvetľuje aj zrejmú

motiváciu Brezňanov, ktorí sa
vyžalovali redakcii: „Dotknutí po−
licajti v prípravnej štátnej službe
s vysokoškolským vzdelaním

zaradení v 5. platovej triede, bo−
li pri prijatí do služobného pome−
ru oboznámení s tým, že sú pri−
jímaní na funkciu, kde sa vyža−
duje kvalifikačný predpoklad
stredoškolského vzdelania, kto−
ré boli v tom čase neobsadené,
čo potvrdili vlastnoručným pod−
pisom a podľa § 21 ods. l záko−
na č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov PZ, SIS,
ZVJS a ŽP v znení neskorších
predpisov pri prijatí do služobné−
ho pomeru boli vymenovaní do
hodnosti strážmajstra. Po ukon−
čení špecializovaného policajné−
ho vzdelania budú nasledujúcim
dňom povýšení do hodnosti pod−

poručíka a následne bude za−
slaný návrh na presystemizova−
nie platovej triedy 5 do PT 6, ako
to bolo uskutočnené u ostat−
ných policajtov zo skráteného
vyšetrovania s vysokoškolským
vzdelaním zaradených v PT 5.
Podľa čl. 4 nariadenia MV SR č.
3/2007 o zásadách kariérneho
postupu, policajt zotrvá na zá−
kladnom útvare Policajného
zboru minimálne počas príprav−
nej štátnej služby, pred skonče−
ním ktorej je nadriadeným za−
bezpečené spracovanie služob−
ného hodnotenia so záverom o
jeho spôsobilosti, resp. nespô−
sobilosti pre ďalší kariérny pos−
tup. Z uvedeného vyplýva, že
zo strany OR PZ v Brezne ne−
došlo ani k porušeniu zákona
ani kariérneho postupu.“

Toľko z listu okresného riadi−
teľa. Čo dodať? Pre nespokoj−
ných Brezňanov asi len pouče−
nie: je dôležité zaujímať sa o
voľné tabuľkové miesta!

Peter Ondera

Narodil sa 11. 9. 1954 v
Novej Lipnici v okrese Brati−
slava – vidiek, v Policajnom
zbore je od roku 1978. Slúžil
v pezinskom Pohotovost−
nom útvare ako veliteľ čaty, v
roku 1983 sa stal študentom
Vysokej školy ZNB v Hole−
šove. Štúdium v odbore
trestného práva úspešne
ukončil a vrátil sa do Pezin−
ka, kde sa venoval pedago−
gickej činnosti. V roku 1994
nastúpil na Akadémiu PZ,
kde pôsobí doteraz. Naposle−
dy zastával funkciu vedúce−
ho oddelenia služobných čin−
ností, od roku 1997 je na
Akadémii PZ predsedom ZO
OZP v SR č. 8/58. Veľmi
známy je aj v kruhoch špor−
tovcov ako zanietený priateľ
športu a organizátor najroz−
manitejších podujatí. S man−
želkou vychoval dvoch sy−
nov. 

plk. JUDr. Ladislav Gračík

Ktosi šliapol vedľa...

(Pokračovanie zo strany 1)

Na činnosť volebnej komisie dohliadal podpredseda OZP 
v SR Pavol Mekiňa (v stoji) 

Redakčný „paparazzi“ takto
nachytal za dverami Renátu Ču−
hákovú a Jara Mederu...

Voľby mali plynulý, hladký
priebeh. 

Predsedovia tiež s viace−
rými pripomienkami schválili
znenie Smernice OZP v SR
pre výkon kontrolnej činnosti,
ktorá je už na internetovej
stránke OZP.
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J. MEDERA: Máme nového
riaditeľa, predtým sme sa nepo−
znali, ale môžem povedať, že od
začiatku je naša spolupráca
dobrá, máme časté kontakty či
už cez poradné orgány, alebo
podľa potreby sa stretávame
osobne – raz z mojej iniciatívy,
inokedy zo strany pána riaditeľa.
Samozrejme nie vždy sa zhod−
neme v názoroch, ale vždy ide
o dobro veci.

V. ŠRAMKA: Osobne môžem
povedať, že v spolupráci s pá−
nom Mederom nemám žiadne
problémy. Sám som členom
OZP v SR od samého jeho zalo−
ženia bez prerušenia až doteraz,
vnímam úlohu a poslanie odbo−
rov, vymeníme si názory, vieme
aj zvýšiť hlas, ale nehádame sa.
Raz musím ustúpiť ja, niekedy
on. V spolupráci teda nevidím
nijakú prekážku, vecne sa hý−
beme smerom dopredu v rámci
existujúcich finančných a mate−
riálno−technických možností.

REDAKCIA: Prišli ste do
Trenčína po rokoch pôsobenia v
Nitrianskom kraji, môžete teda
porovnávať. A ešte predtým ste
pôsobili v Prievidzi, ktorá od
vzniku ôsmich krajov patrí práve
do Trenčianskeho kraja. Vníma−
te špecifiká tohto regiónu? 

V. ŠRAMKA: Máte pravdu,
že som toho už dosť prešiel, bol
som zaradený v niekoľkých
úsekoch služobnej činnosti (po−
riadková, dopravná polícia a
iné...). Začínal som funkciami na
okrese, po vzniku krajov som bol
na viacerých funkciách na úrov−
ni kraja vrátane pôsobenia na
UJKP, takže nie som jedno−
stranne zameraný. Povedal by
som, že bezpečnostná situácia v
Nitrianskom a Trenčianskom
kraji je rozdielna, boli tu mnohé
vážne problémy, stačí spomenúť
tunajších kukláčov, nešťastnú
Polomku...

REDAKCIA: To veru áno!
V. ŠRAMKA: Moja prvá cesta

po príchode do Trenčína viedla
práve na PPÚ. Strávil som medzi
chlapcami pol dňa, dlho sme ho−
vorili aj bez prítomnosti ich pria−
mych nadriadených, usiloval som
sa pochopiť problém po stránke
služobnej ale i ľudskej, chcel
som zistiť, čo tým udalostiam
predchádzalo. Čo sa stalo, stalo
sa, dúfam, že sa už nikdy nesta−
ne, museli sme sa s tým vyspo−
riadať a môžem povedať, že
dnes je už situácia podstatne lep−
šia. Nechcem to zakríknuť, ale
veľa sa zmenilo, myslím si, že
chlapci pochopili, o čo nám všet−
kým ide. Chodím na PPÚ často,
situácia je iná ako bola vlani. 

REDAKCIA: Dokonca práve
trenčianskym chlapcom z PPÚ
sa podaril parádny kúsok, po pr−
výkrát v histórii sa im podarilo
poraziť armádne družstvá v ex−
trémne náročnej súťaži Antropo−
id, o ktorej píšeme na inom
mieste...

V. ŠRAMKA: Verím, že aj
tento úspech je odrazom pozitív−
nej zmeny. 

J. MEDERA: Môžem potvrdiť,
že príchodom pána riaditeľa sa
dosť vecí zmenilo a nazdávam
sa, že k lepšiemu. Prešiel si
všetky pracoviská, cítim zlepše−
nie napriek mnohým problé−
mom, ktoré tu ešte máme. Hneď
môžem začať, veľké diskusie bo−
li okolo realizácie plávajúcich
štruktúr, mali sme na túto tému
veľa stretnutí, nie so všetkými
organizačnými zmenami sme sa
stotožnili, hoci väčšinu sme pod−
porili. Nepáčilo sa nám napríklad
ponechanie
niektorých po−
licajných miest
na funkčných
útvaroch, mali
sme rozdielne
pohľady na
zrušenie vnú−
torného odbo−
ru a podobne.
Týmto rozpo−
rom sa podľa
môjho názoru
dalo predísť.
Teraz je zá−
sadný prob−
lém, čo so zni−
žovaním stavu
občianskych zamestnancov,
pretože nahrádzať ich policajtmi
je nezmysel.

V. ŠRAMKA: Nové tzv. spoli−
cajňovanie je naozaj nemysliteľ−
né, v tom sme úplne zajedno.
Ja som sa už jasne vyjadril v
predchádzajúcom čísle POLÍ−
CIE, že nie je cieľom reformy a
organizačných zmien znova sťa−
hovať policajtov z ulíc do kance−
lárii. S tým v žiadnom prípade
nemôžem súhlasiť. Vedenie mu−
sí rozhodnúť o nejakom najopti−
málnejšom variante. Tak zatiaľ
neviem, čo bude ďalej, môj ná−
zor som jasne vyslovil.

J. MEDERA: Pritom na ob−
vodných oddeleniach je stále
veľmi veľa problémov. Nikto ne−
bol proti zlúčeniu obvodných od−
delení v prípade Púchova − oko−
lie a Považskej Bystrice − oko−
lie, ktoré sídlili v jednom meste,
dobre sa stalo. Ale napríklad sa
nezlúčili oddelenia v Dubnici
nad Váhom a v Novej Dubnici,
Myjava s Brezovou pod Brad−
lom. Ich zlúčením by určite ne−
došlo k zhoršeniu bezpečnost−
nej situácie. Pritom také OO PZ
v Brezovej pod Bradlom nespĺ−
ňa požiadavky, je umiestené v
nevyhovujúcich priestoroch na
II. poschodí budovy bez výťahu,
takže imobilní občania majú
problémy. Aj sociálne podmien−
ky nie sú dobré. Pritom najzloži−
tejšia situácie je v priamo v ok−
rese Trenčín, pretože predtým
došlo k zrušenie okresov Ilava,
Nové Mesto nad Váhom, Myja−
va, Bánovce nad Bebravou.
Priamo v Trenčíne sú služby
dislokované po celom meste, ak
chce občan niečo vybaviť, stratí
dosť času. 

V. ŠRAMKA: Je to všetko
pravda – konkrétne v Novej
Dubnici. Rokujeme tam so sa−
mosprávami, ktoré nám prisľúbi−

li pomoc. Črtá sa možnosť sídliť
spolu s mestskými policajtmi,
čo by sme uvítali. Uvidíme, vyví−
jame veľké úsilie. V Novom
Meste nad Váhom máme prisľú−
bený objekt po vojakoch, rokuje−
me aj v Bánovciach nad Bebra−
vou, uvidíme, ako to všetko do−
padne, či sa znova obnovia zru−
šené okresy. Priestorovo naozaj
nie sme na tom ružovo a veľmi
zlá situácia je priamo v kraj−
skom meste. Tu však majú ob−
dobné problémy aj prokuratúra a
súd. Nechcem sa obzerať doza−
du, čo a prečo sa tak stalo, fak−
tom je, že situácia je zlá, absol−
voval som viacero rokovaní na
túto tému s pánom ministrom
Kaliňákom i s pánom preziden−

tom Packom. Môžem im len
úprimne poďakovať, veľmi sa
usilujú nájsť východisko. V
Trenčíne sa rysuje možnosť prie−
storov v súvislosti so zrušením
krajského úradu, ale všetko je
ešte otvorené. 

J. MEDERA: A ďalší vážny
problém: sme jediný kraj, ktorý
nemá PMJ, hoci by sa veľmi ziš−
la...

V. ŠRAMKA: Potrebu PMJ
veľmi pociťujeme, robíme všetko
preto, potrebujeme získať mini−
málne 21 tabuľkových miest.
PMJ by mala byť priamo riadená
krajom a rovnako by slúžila pre
potreby celého kraja. Zatiaľ
miesta napriek podpore vedenia
rezortu nemáme, prednosť prav−
depodobne dostalo riešenie
problémov na východe SR v sú−
vislosti so Schengenom. Ale dú−
fame, že v súvislosti s reorga−
nizáciou hraničnej a cudzinec−
kej polície sa nejaké východisko
nájde, v čom nás predstavitelia
vedenia rezortu veľmi podporu−
jú.

J. MEDERA: Z titulu svojej
služobnej funkcie veľa chodím
po obvodných oddeleniach, chý−
ba najmä počítačová technika a
čo sa týka autoparku, ten tiež nie
je v najlepšom stave.

V. ŠRAMKA: Vysoko oceňu−
jem zlepšenie autoparku, v tom−
to smere sa po nástupe nového
vedenia rezortu veci naozaj ne−
odškriepiteľne pohli a prídu k
nám do kraja v dohľadnom čase
ďalšie vozidlá, malo by ich byť
32, ktoré sú určené priamo na
obvodné oddelenia, niekoľko
ďalších terénnych vozidiel by
mali dostať oddelenia v horna−
tom teréne. S počítačmi to za−
tiaľ nie je ružové, máme prísľub,
že sa v blízkej budúcnosti bude
riešiť aj táto otázka – neviem, či
centrálnym nákupom alebo akou

formou. Je pravda, že počítače
na obvodoch veľmi potrebuje−
me. Zatiaľ je všetko v štádiu rie−
šenia.

J. MEDERA: Mám tu ešte
problém dotýkajúci sa občian−
skych, resp. civilných riadiacich
pracovníkov. Všímam si, že sú
veľké rozdiely medzi výškou prí−
platkov za riadenie, nikto mi ne−
vie povedať, prečo je to tak, a
zdá sa, že je to celoslovenský
problém. Niektoré funkcie sú ob−
sadené policajtkami, iné civilka−
mi, nemá to logiku. 

V. ŠRAMKA: Viem o tom,
bude to chcieť nejaké riešenie,
predpokladám, že tento problém
môžeme otvoriť aj na porade
krajských riaditeľov, v danej

chvíli to však
nepovažujem
za kľúčové, pri−
oritou je do−
siahnuť skvalit−
nenie podmie−
nok pre prácu
policajtov vo
výkone a tým
zlepšenie slu−
žieb pre našich
občanov. 

REDAK−
CIA: Otázka
odmeňovania
pracovníkov v
štátnej službe
a vo verejnom

záujme je naozaj veľký problém,
oba zákony sa nejako míňajú
účinkom a vonkoncom neplnia
to, čo sa od nich pôvodne oča−
kávalo. Aj viacerí predstavitelia
vedenia OZP v SR sa už pre
POLÍCIU vyjadrili, že pre blízku
budúcnosť je to veľmi aktuálna
téma, ktorou sa bude odborový
zväz vážne zaoberať. 

J. MEDERA: Spomeniem eš−
te jednu otázku, v ktorej sme sa
s pánom riaditeľom zatiaľ ne−
zhodli. Ide o skrátené vyšetro−
vanie. Podľa môjho názoru patrí
na obvodné oddelenia a mám
pre to mnoho argumentov, ktoré
sú v podstate zhodné s názor−
mi pána prezidenta Packu. Sto−
tožňujem sa s nimi. 

V. ŠRAMKA: Názory sú tu
naozaj z časti rozdielne. Keď sa
o tom diskutovalo na porade
krajských riaditeľov, šiesti sme
boli za zachovanie stavu, dvaja
krajskí riaditelia boli za presun
na OO PZ a tak sa zrodil pilotný
projekt. Nechcem sa k tomu
opäť vracať, projekt beží, košický
i prešovský riaditeľ si zmenu
pochvaľujú. Na konci roka sa
urobí analýza jedného i druhé−
ho systému, potom sa rozhod−
ne. Podstatné v tomto prípade
nie je forma, ale ciele, ktoré by
každá zmena mala priniesť. To
znamená v prvom rade treba
znížiť rozpracovanosť, striktne
dodržať zákonnosť, najmä kvali−
tu  a rýchlosť skráteného vyšet−
rovania. Toto musia byť kritériá.
Rozpracovanosť sa darí znižovať
aj niektorým krajom, ktoré nejdú
podľa projektu, aj u nás sa situ−
ácia v tejto oblasti podstatne
zlepšila. Takže uvidíme. Katego−
ricky nezavrhujem do budúcnos−
ti ani jeden systém.

Spracoval Peter Ondera
Snímka autor

Trenčiansky kraj sa borí s priestorovými problémami
V sérii našich dialógov medzi krajskými riaditeľmi

PZ a ich odborovými partnermi prišiel na rad Tren−
čiansky kraj. Dňa 17. 10. 2007 diskutovali plk. JUDr. Vla−
dimír ŠRAMKA, riaditeľ KR PZ v Trenčíne a predseda
Krajskej rady OZP v SR Jaroslav MEDERA. 

J. Medera,                                      V. Šramka

Pochvala pre
Slovensko

VYŠNÉ NEMECKÉ – Me−
morandum o porozumení pod−
písali dnes vo Vyšnom Ne−
meckom rakúsky minister
vnútra Günter Platter a slo−
venský minister vnútra Robert
Kaliňák. Kým pred rokom pat−
ril Platter k veľkým kritikom pri−
pravenosti Slovenska na
vstup do schengenského prie−
storu, dnes konštatoval, že je
dobre pripravené a spĺňa všet−
ky požadované štandardy.
Ako na brífingu uviedol, v me−
morande sa slovenská a rakú−
ska strana zaviazali vytvárať
spoločné bezpečnostné kon−
cepty, intenzívnejšie rozvíjať
spoločné hliadky na východ−
nej hranici Európskej únie,
realizovať spoločné ťažiskové
bezpečnostné akcie, zinten−
zívniť poskytovanie informácií
v rámci systému Frontex. Do−
terajšiu spoluprácu so Sloven−
skom označil za vynikajúcu. 

„Dnes musím Slovensko
pochváliť, lebo v krátkom čase
vynaložilo obrovské úsilie, aby
mohlo byť začlenené do
schengenu V tejto súvislosti
minister vnútra SR Robert Ka−
liňák poďakoval za aktívnu po−
moc a spoluprácu od iných
krajín EÚ, najmä však od Ra−
kúska. „Podarilo sa nám to
najmä vďaka rakúskym exper−
tom a odborníkom, ktorí na vý−
chodnej hranici strávili týžd−
ne,“ povedal Kaliňák. Doložil,
že náklady na realizáciu opat−
rení nutných pre vstup Sloven−
ska do schengenu sa pohybu−
jú okolo 3,5 miliardy korún, pri−
čom len na technické zabez−
pečenie ochrany východnej
hranice EÚ s Ukrajinou pripa−
dá viac ako miliarda korún.

Platter zdôraznil, že o vstu−
pe uchádzačov do schengenu
rozhodne Rada ministrov
vnútra EÚ 8. alebo 9. novem−
bra. „Pokiaľ ide o Slovensko
moje hodnotenie je vysoko po−
zitívne,“ povedal Platter. Na
otázku novinárov, či podporí
skorší vstup ako 1. januára
2008 odvetil, že Rada minis−
trov musí schváliť pristúpenie
všetkých uchádzačov a potom
môže diskutovať o návrhu, či
by to nemohlo byť už pred Via−
nocami. Podľa jeho vyjadre−
nia, nie je rozhodujúce, či to
bude prvého januára alebo
skôr. Doplnil, že nový infor−
mačný systém o hľadaných
osobách a veciach SISO−
NE4ALL sa osvedčil a vďaka
nemu už na Slovensku pozitív−
ne vylustrovali sedem a v Ra−
kúsku šesť osôb. 

(SITA, 8.10.2007)

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že
termín uzávierky

novembrového čísla
POLÍCIE je 9. 11. 2007

redakcia
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Dňa 22.6.2007 na Rade pred−
sedov OZP v SR na Donovaloch
bol prijatý Odborový zväz pra−
covníkov Horskej záchrannej
služby za člena OZP v SR.

Horská záchranná služba je
organizáciou Ministerstva vnútra
SR, zriadená dňom 1.1.2003 na
základe Zákona č. 544/2002 Z.z.

o Horskej záchrannej službe. Jej
zamestnancami sa k uvedené−
mu dňu stali prechodom práv a
povinností dovtedy profesionálni
záchranári Horskej služby na
Slovensku – občianskeho zdru−
ženia a profesionálni záchranári
Štátnych lesov TANAP –u. Od−
borový zväz pracovníkov Hor−
skej záchrannej služby vznikol
zlúčením pracovníkov odborovo
organizovaných v predchádza−
júcich organizáciách. Je len ma−
lým odborovým zväzom a má
92 členov.

Uvedeným zákonom, ktorým
bola zriadená HZS, po prvý raz v
histórii Slovenská republika ga−
rantuje záchranu osôb v hor−
ských oblastiach vrátane jaskýň
a priepastí a podľa požiadaviek

Ministerstva vnútra SR i na
ostatnom území SR a na požia−
danie aj v zahraničí. Horská zá−
chranná služba je jednou zo zá−
kladných zložiek integrovaného
záchranného systému Sloven−
skej republiky, je odborne spô−
sobilá a materiálne vybavená na
výkon záchrannej činnosti v
týchto prostrediach. Vyhláška č.
23/2006 Z.z., ktorou sa vykoná−
vajú niektoré ustanovenia zákon
č.544/2002 Z.z., presne vyme−
dzuje okruh nevyhnutných vedo−
mostí a zručností záchranárov.
Podmienky získavania a obno−
vovania odbornej spôsobilosti a
podmienky preskúšavania vy−
medzuje Skúšobný poriadok
Horskej záchrannej služby a

ďalšie interné pokyny riaditeľa
HZS. O odbornú prípravu v sú−
lade s legislatívou sa stará Ško−
liace stredisko HZS. 

Verejnosti je známa hlavne
činnosť Strediska lavínovej pre−
vencie HZS, na ktorej výstrahy a
upozornenia si už zvykla ako na
samozrejmosť či už v médiách
alebo na internete.

Základnými výkonnými člán−
kami činnosti HZS sú jej oblast−
né strediská: vo Vysokých Tat−
rách v Starom Smokovci, Níz−
kych Tatrách v Jasnej a na Tá−
ľoch, v Západných Tatrách v
Žiarskej doline a na Zverovke,
Malej Fatre vo Vrátnej, Veľkej
Fatre na Donovaloch a v Slo−
venskom raji na Čingove. Riadi−
teľstvo HZS má sídlo v Hornom
Smokovci 52 vo Vysokých Tat−
rách. 

Výrazným spôsobom sa ve−
rejnosť stretáva aj s činnosťou
kynologickej brigády HZS. Pri
svojich aktivitách sa naši zá−
chranári v najväčšej miere stre−
távajú s políciou hlavne pri po−
četných pátracích akciách s poli−
cajnými psovodmi, pri výcviku
ale aj pri záchrannej činnosti s
letkou MV SR, s príslušníkmi
špeciálnych jednotiek, pyrotech−
nikmi a tiež  „kukláčmi“. 

Služobná kynológia je čin−
nosť, ktorá súvisí s chovom, vý−
chovou, výcvikom a používaním
služobných psov v HZS. Použi−
tie služobného psa je jedným z
taktických prostriedkov HZS naj−
mä pre úspešné zvládnutie zá−
chranných prác pri lavínových
nešťastiach, pri pátracích ak−
ciách, prípadne pri živelných po−

hromách, mimoriadnych udalos−
tiach, a podľa potrieb integrova−
ného záchranného systému a
požiadaviek MV SR. Za riadenie
služobnej kynológie na oblast−
ných strediskách HZS zodpove−
dá kynológ školiaceho strediska
HZS v spolupráci s oblastnými
náčelníkmi. Výcvikové kurzy
psovodov a služobných psov sú:
Výkonnostný kurz, určený pre
všetkých psovodov a poučených
figurantov s cieľom získania,
zvýšenia a obnovenia tried psov.
Jeho úspešné zvládnutie je
predpokladom pre absolvovanie
ďalších typov kurzov.

Podľa nariadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č.
22/2006 o zriadení záchranného

tímu Slovenskej republiky pri
poskytovaní pomoci v zahraničí
pri mimoriadnej udalosti zriadila
Horská záchranná služba hor−
ský záchranný modul, ktorý má
vykonávať záchranné práce, vy−
slobodzovacie práce a vyhľadá−
vacie práce  v horskom teréne, v
jaskynnom prostredí a vo výš−
kach, vykonávať záchranné prá−
ce v nešpecifických podmien−
kach  ako oblasť subtropickej a
tropickej klímy, oblasť veľko−
miest a podobne, vyhľadávať a
zachraňovať osoby zasypané
snehovými lavínami, vykonávať
prieskum v priestore zásahu a v

predpokladanom mieste plnenia
úloh, poskytovať prvú predlekár−
sku pomoc postihnutým, plniť
špeciálne činnosti vo vzduchu v
súčinnosti s leteckou záchran−
nou službou, súvisiace so zá−
chranou ľudských životov a pre−
pravou postihnutých. Horský zá−
chranný modul je zložený zo zá−
chranárov oblastných stredísk
HZS, Školiaceho strediska a
Strediska lavínovej prevencie.

Špecifickým druhom činnosti
HZS ja záchranná činnosť v jas−
kyniach a priepastiach. Táto

činnosť je veľmi náročná na psy−
chické, fyzické a hlavne odborné
predpoklady. K tomu musí byť
prispôsobený rozsah a náplň
špecializovaná prípravy a výcvi−
ku v rôznorodom teréne. Člen−
mi jaskynnej záchrannej skupina
HZS sú vybratí záchranári z jed−
notlivých oblastných stredísk,
ktorí majú rozšírenú odbornú
spôsobilosť na výkon jaskynnej
záchrany. Metodické techniky a
postupy záchrannej činnosti vy−
chádzajú z francúzskej školy
speleologickej jednolanovej a
záchrannej techniky. Materiálne
a technické vybavenie sa po−

stupne buduje a dopĺňa tak, aby
bolo kompatibilné s materiálmi
používanými  pri záchrannej čin−
nosti v jaskyniach v krajinách
EÚ. Metodickú činnosť, školenia
a početné cvičné záchranné ak−
cie zastrešuje školiace stredisko
HZS.

Pri množstve spoločných ak−
tivít so zložkami MV SR vznikla
niekde myšlienka požiadať o
naše začlenenie do OZP v SR.
Sme zamestnancami jedného
rezortu, zdieľame v mnohom to−
tožné alebo prinajmenšom po−

dobné problémy a sme tak isto
ako policajti pod permanentným
drobnohľadom verejnosti. Ná−
ročných úloh a kladených pod−
mienok na výkon činnosti a zod−
povednosti z roka na rok pribú−
da a preto je len prirodzené
uvedomiť si, že to staré odborár−
ske „V jednote je sila“, platí stá−
le. 

Naša služba je vykonávaním
činností s vysokou fyzickou a
psychickou náročnosťou spoje−
nou so zásahmi, často pri krajne
nepriaznivých poveternostných
podmienkach, pri záchrane ľud−
ských životov v horských oblas−
tiach, a to s vysokým stupňom
rizika ohrozenia vlastného zdra−
via a života. Pri práci záchranára
HZS dochádza počas výkonu
práce v horskom i jaskynnom
prostredí k nadmernému opot−
rebovaniu hlavne pohybového
aparátu a následnému trvalému
poškodeniu zdravia. Nie každý
zamestnanec, ktorý svoj produk−
tívny vek odpracuje v oblasti
horskej záchrany zostane zdra−
votné spôsobilý Z tohto titulu je
nevyhnutné zabezpečovanie re−
kondičných pobytov záchraná−
rov.

Doposiaľ, okrem vlastného
svedomia, nič nemotivovalo zá−
chranárov k vykonávaniu uve−
dených činností bez obáv, že pri
prípadnom poškodení zdravia,
ktoré by nemuselo byť ani pra−
covným úrazom ani chorobou z
povolania, že stratou povolania
nebude znížená životná úroveň
jeho samého a jeho rodiny. Uve−
dené riziká si vyžadujú eliminá−
ciu a kompenzačné opatrenia v
nemocenskom a úrazovom za−
bezpečení a taktiež legislatívne
riešenie ďalších problémov, kto−
ré život prináša alebo ich do−
dnes nevyriešil. Veríme, že hoci
sme len malým odborovým zdru−
žením, môžeme aj my prispieť k
spoločne prospešnej práci.

Ivan Račko, 
Odborový zväz pracovníkov
Horskej záchrannej služby

Do radov OZP v SR pribudli horskí záchranári

Predseda odborárov Horskej záchrannej služby Ivan Račko
(vpravo) na rokovaní Rady predsedov OZP v SR v družnom roz−
hovore s Jánom Pustelníkom, predsedom ZO na KEÚ

Ostatné dva roky policajti
pohotovostného policajného út−
varu Krajského riaditeľstva Po−
licajného zboru v Prešove rea−
lizovali preteky zása−
hových policajných
jednotiek s medzi−
národnou účasťou.
Tohto roku prijali po−
zvanie holandských
kolegov na súťaž pod
názvom  Internatio−
nal Combat Team
Competition (ICTC
2007 – Holandsko,
Amsterdam) konajú−
cu sa v dňoch 18. –
21.9.2007.

Naše krajské ria−
diteľstvo reprezento−
valo 8 – členné druž−
stvo PPÚ odboru po−
riadkovej polície. Okrem sied−
mich domácich družstiev sa na
tejto súťaži zúčastnili aj 2 druž−
stvá z Belgicka, 2 družstvá z
Nemecka a 1 družstvo holand−
ského námorníctva.

Organizátori tejto súťaže pri−
pravili množstvo náročných, ale
pestrých a zaujímavých discip−
lín, ktoré v maximálnej miere

preverili schopnosti súťažiacich
v rôznych silových, rýchlost−
ných, vytrvalostných, taktických
a streleckých disciplínach.

Družstvo kukláčov čestne
reprezentovalo Krajské riaditeľ−

stvo Policajného zboru v Prešo−
ve na tejto súťaži, pričom v nie−
ktorých disciplínach mali mož−
nosť jednotliví členovia nášho

družstva siahnuť si
až na dno svojich
síl.

Samotná účasť
na tejto medziná−
rodnej súťaži bola
pre náš útvar veľkou
skúsenosťou a aj
veľkým prínosom do
ďalšej práce.

Srdečné poďako−
vanie patrí vedeniu
KR PZ v Prešove za
to, že svojim policaj−
tom  vytvorilo pod−
mienky a umožnilo
zúčastniť sa takejto
akcie, ako aj hlavné−

mu organizátorovi − Arrestatie−
team Amsterdam, ktorý ju pri−
pravil a zorganizoval na veľmi
vysokej úrovni.   

mjr. PaedDr. M. Fečová, 
hovorkyňa KR PZ Prešov

Prešovskí „kukláči“ v Holandsku
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené ministrom vnútra SR 
p. Robertom KALIŇÁKOM

na strane jednej 

a 

Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený predsedom 
p. Miroslavom LITVOM

na strane druhej
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DODATOK č.1 ku KOLEKTÍVNEJ   ZMLUVE
pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

na rok 2007

I. časť

1. V časti I bodu 3 sa vypúšťajú slová „úradu civilnej ochrany a organizácií zriadených v ich pô−
sobnosti“.

2. V KZ pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č.553/2003 Z.z. sa  v časti III. „Pracov−
noprávne vzťahy“ menia odseky 12) a13) a nahrádzajú sa novým textom a dopĺňajú sa nové odse−
ky 14) a 15). Ostatné odseky III. časti je potrebné prečíslovať.

12. Zamestnávateľ  vyplatí zamestnancom, s ktorými  skončí pracovný pomer:

1./Dohodou  z dôvodov   uvedených   v   § 63   ods.1   písm. a) a b)   Zákonníka    práce   od−
stupné nad  ustanovený rozsah  podľa § 76 ods. 1 ZP vo výške:

a/  troch   funkčných   platov,   ak   pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa
menej ako päť rokov,

b/  štyroch funkčných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa viac
ako päť rokov   

c/ piatich funkčných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa viac
ako desať rokov a dosiahol vek  45 rokov ,

2./ Výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm.a) a b) Zákonníka práce odstupné nad
ustanovený rozsah podľa § 76 ods.1 ZP vo výške:

a/ jedného funkčného platu ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa menej
ako päť rokov

b/ jedného funkčného platu ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa viac
ako päť  rokov

c/ dvoch funkčných platov ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa viac ako
desať rokov a dosiahol vek 45 rokov.

13. Ak  zamestnávateľ   nemohol   uvoľniť  zamestnanca   k termínu    organizačnej  zmeny  z dô−
vodu   realizácie  úloh  súvisiacich  s    organizačnými zmenami  a z tohto dôvodu  sa pracovný po−
mer skončil    na  základe dohody  o skončení   pracovného pomeru  v  neskoršej   dobe,  najneskôr
však  do  troch  mesiacov  po nadobudnutí účinnosti  organizačných  zmien,    zamestnávateľ vypla−
tí zamestnancovi odstupné nad ustanovený rozsah  podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce  vo výške šty−
roch funkčných platov.

14. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať rozhodnutie zamestnanca o ukončení pra−
covného pomeru dohodou pred začatím plynutia výpovednej doby alebo výpoveďou z dôvodov uve−
dených v § 63 ods.1 písm a) a b) podľa rozhodnutia zamestnanca.

15. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že na základe žiadosti zamestnanca a predloženého potvrdenia
predchádzajúceho zamestnávateľa rezortu Ministerstva vnútra SR o dobe trvania pracovného po−
meru v rezorte, sa pre dĺžku trvania pracovného pomeru pre účely vyplatenia odstupného započíta
celá doba odpracovaná v rezorte MV SR, ak trvala nepretržite. Ak zamestnancovi bolo počas tejto
doby vyplatené odstupné započíta sa do trvania pracovného pomeru len odpracovaná doba u po−
sledného zamestnávateľa v rámci rezortu MV SR. Žiadosť a potvrdenie je zamestnanec povinný
predložiť bezodkladne po vykonaní pohovoru týkajúceho sa skončenia pracovného pomeru, najne−
skôr však do troch pracovných dní. 

II. časť

1. Tento Dodatok č.1 ku KZ pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme nadobúda platnosť dňom jeho pod−
písania.

2. Tento Dodatok sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2007. Jej platnosť sa predlžuje  na obdobie
ďalšieho roka, ak pred ukončením doby platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na
uzavretie novej zmluvy. 

Táto zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej zmluvy.

V Bratislave dňa 20. septembra

Krajské riaditeľstvo PZ v
Bratislave pripravilo v spoluprá−
ci s Polus City Center informač−
no−osvetovú akciu pod názvom
KRIMI−INFO−STÁNOK zamera−
nú na prevenciu kriminality a
prezentáciu policajnej práce.
Získať si dôveru a podporu ve−
rejnosti nie je ľahké, preto sa
bratislavská polícia rozhodla aj
prostredníctvom KRIMI−INFO−
STÁNKU informovať verejnosť o
tom, čo polícia robí pre bezpeč−
nosť a zároveň ako môže sa−
motný občan dodržiavaním jed−
noduchých preventívnych opat−
rení predchádzať trestnej čin−
nosti. 

KRIMI−INFO−STÁNOK bol po
prvýkrát pre verejnosť k dispozí−
cii v Polus City Center (v hlav−
nej rotunde) už začiatkom au−
gusta (viď fotografie v prílohe),
pre verejnosť bude k dispozícii
opäť zajtra od 10,00 do 15,00
hod. a potom vždy každú druhú
stredu v mesiaci. 

„Chceme dostať do povedo−
mia ľudí, že bezpečnosť je vecou
nás všetkých a každý z nás
môže prispieť k jej zvýšeniu.
Mnohé najmä majetkové trestné
činy alebo podvody by sa nemu−
seli stať, keby si ľudia osvojili
jednoduché preventívne pravid−
lá, hovorí riaditeľ Krajského ria−
diteľstva PZ v Bratislave plk.
Mgr. Pavel Brath. V KRIMI−IN−
FO−STÁNKU aj o týchto pravid−
lách informujú policajti z odde−
lenia komunikácie a prevencie
bratislavského krajského poli−
cajného riaditeľstva. 

„Policajti hliadkujú v uliciach,
ale nemôžu byť vždy všade. Za
dôležitú považujem spoluprácu
občanov s políciou. Čím skôr in−
formuje občan políciu, tým skôr

môže byť odhalený páchateľ. V
dnešnej dobe sa však niekedy
skôr stretávam s tým, že ak sa
niečo deje, radšej sa človek po−
zerá inde, ignoruje dianie okolo
seba alebo odmieta ako svedok
spoluprácu s políciou“, pokra−
čuje bratislavský policajný šéf. 

Ing. Tatiana Stempelová,
Marketing Manager, Polus City
Center: Prieskumy dokazujú, že
aj vďaka výhodnému umiestne−
niu, máme suverénne najlojál−
nejších zákazníkov, ktorí navšte−
vujú Polus pravidelne a často.
Sú maximálne spokojní s jeho
ponukou služieb a sortimentu.
Samozrejmosťou je, že k spo−
kojnosti pri nakupovaní prispie−
va aj bezpečnosť, či už priamo v
nákupnom centre alebo v jeho
okolí. To si ľudia bežne ani ne−
uvedomujú, ale keby bola naru−
šená, mohli by sa realizovať
akékoľvek marketingové aktivity
– centrum by zákazníkov nepri−
tiahlo... Preto veľmi radi spolu−
pracujeme s Krajským riaditeľ−
stvom PZ v Bratislave a maxi−
málne podporujeme informač−
no−osvetovú akciu pod názvom
KRIMI−INFO−STÁNOK zamera−
nú na prevenciu kriminality a
prezentáciu policajnej práce. V
KRIMI−INFO−STÁNKU v prie−
storoch Polus City Center sú pre
verejnosť pripravené informačné
letáky s rôznou tematikou upo−
zorňujúcou na najčastejšie pá−
chanú trestnú činnosť. Policajti
majú pripravené i dobre miene−
né rady ako sa nestať obeťou
trestnej činnosti, deti sa môžu
odfotiť s maketou policajta, či
získať originálny policajný dar−
ček.“

Alena Toševová, 
hovorkyňa KR PZ Bratislava

Zaujímavá aktivita v POLUS CENTRE

Páchateľ odcudzil zo zásuv−
ky vedúceho nezistené množ−
stvo päťkorunových mincí v
celkovej hodnote 300 Sk.

Po niekoľkých ďalších
metroch zabočil sledovaný
vpravo, čo sme nepredpo−
kladali a pokračovali sme
ďalej rovno.

Služobný pes sledoval sto−
pu niekoľko metrov a potom
zaspal.

Zadržaný sa pri zatýkaní
bránil, ako keby vedel, že ho
chceme zatknúť.

Zadržaný pri zatýkaní hrý−
zol, preto to asi služobný pes

nevydržal s nervami a uhryzol
ho tiež. 

Najskôr som si myslel, že
len žartuje a že po mne strie−
ľa slepými nábojmi. Keď ma
odvážali do nemocnice, tak
som si to už nemyslel. 

J.K. sa pri zatýkaní bránil
tak intenzívne, že sme sa po
chvíli už bránili my.

Hrubo ma urážal, tak som
ho mierne upokojil obuš−
kom.

Povedal som polícii, že nie
som zranený, ale keď som si
zložil klobúk, zistil som, že
mám fraktúru lebky.

Z policajných zápisníc
TO JE FÓR!
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Je potrebné dodať, že vo väč−
šine prípadov ak príslušný poli−
cajt uzatvorí spis a predá ho
prokurátorovi, skončí tým na
tomto prípade aj jeho práca.
Tým ale nekončí práca experta,
ktorý sa na vyšetrovaní podieľal
vypracovaním odborného vyjad−
renia alebo znaleckého posud−
ku. On sa zúčastňuje často po
niekoľkých rokoch (5 a viac)
súdnych pojednávaní, kde ok−
rem svojej práce musí často ob−
hajovať prácu KT a vyšetrovate−
ľov aby nebol spochybnený jeho
výstup. Taktiež je potrebné si
uvedomiť, že z pohľadu Trest−
ného poriadku má znalecký po−
sudok vyššiu odbornú a výpo−
vednú hodnotu ako odborné vy−
jadrenie mimo znaleckú činnosť.
Znalecký posudok vypracovaný
„civilným“ znalcom často iba na
základe fotodokumentácie z
MČ a informácii stiahnutých z
internetu, môže byť nezávislým
súdom skôr prijatý ako dvojstra−
nové odborné vyjadrenie z KEÚ
PZ, aj keď obsahuje viac odbor−
ných a relevantných faktov.  

1. KEÚ PZ by mal likvidovať
dôkazový materiál a nevracať
naspäť OČTK, nakoľko tie ich
nemajú kde skladovať. 

Veci zaistené PZ rieši zákon
NR SR č.171/1993 (§ 21). KEÚ
PZ teda nemá právo rozhodnúť,
ktoré predmety zaslané na skú−
manie si ponechá a ktoré vráti
OČTK (okrem predmetov, ktoré
sú skúmaním spotrebované ale−

bo hygienicky závadné). Na zá−
klade Trestného poriadku obe
strany trestného konania majú
právo obstarávať dôkazy a nimi
navrhnuté dôkazy zabezpečiť.
Taktiež ak vzniknú pochybnosti
o správnosti znaleckého posud−
ku, môže byť pribraný iný znalec
na vysvetlenie alebo doplnenie
poprípade vypracovanie nového
znaleckého posudku. Uskladňo−
vanie zaistených vecí a dôkazo−
vých materiálov je v iných kraji−
nách riešené centrálnymi sklad−
mi, kde sú tieto uložené až do
ukončenia trestného konania a
rozhodnutia súdu (aj niekoľko
rokov).

V závere je potrebné dodať,
že manažment KEÚ PZ musí
dennodenne zabezpečiť čin−
nosť 237 pracovníkov v 23
technicky rôznych odvetviach
kriminalistickej techniky, dis−
lokovaných v piatich budo−
vách po celej SR, pričom v
štyroch je podnájomníkom v
objektoch iných rozpočtových
organizácii. Spravuje majetok
za takmer pol miliardy Sk, kto−

rý potrebuje každodennú sta−
rostlivosť a náklady na spot−
rebný materiál na úrovni 30
mil. Sk ročne. Administratívu
týchto pracovísk zabezpečuje 10
(slovom desať), tzv. úradníkov
na tabuľkách verejnej služby.
Každá bežná oprava prístrojov a
priestorov stoji množstvo času a
papierovania, ktorý je potrebné
vynaložiť na komunikáciu s pre−
najímateľmi objektov a sekciou
ekonomiky MV. Experti v 8. pla−
tovej triede teda okrem svojej
vlastnej pracovnej náplne vyko−
návajú rád činnosti, ktoré v po−
dobných inštitúciách EU a aj v
PZ bežne vykonávajú tzv. THP

pracovníci. Experti robia
kuriérov medzi pracoviska−
mi, prezídiom PZ, sekciou
ekonomiky MV, minister−
stvami, poštami a pod.
Rozvážajú toaletný papier
a iný spotrebný materiál z
Bratislavy do Košíc a späť,
čistia a opravujú pokazené
prístroje, dvere, okná, ma−
ľujú, natierajú, vymieňajú
tesnenia, prenášajú náby−
tok a pod. Tieto „zbytočné”

činnosti musia experti robiť z dô−
vodu nefunkčnosti systému a nie
zlého manažovania vlastnej prá−
ce alebo riadiacich pracovníkov
KEÚ PZ. Samozrejme uberajú
čas a energiu, ktoré by mohli po−
užité na skúmanie.

Pre zaujímavosť ako rýchlo
prebieha takáto komunikácia v
MV, svedčí aj nasledujúci prí−
klad. Rekonštrukcia DNA labo−
ratória v Bratislave sa realizuje

už dva roky, pričom jeden rok
prebieha kolaudácia priestorov a
jej výsledok je v nedohľadne.
Počas tohto obdobia všetci pra−
covníci oddelenia biológie (15),
ktorí manipulujú s biologický zá−
vadným materiálom, sú umies−
tnení v jednej kancelárii, pričom
chceme aby v reálnom čase
zvládli až 50 % nárast dožiadaní.
Taktiež nainštalované nové prí−
stroje na DNA analýzu, ktoré bo−
li zakúpené z fondov EU budú
onedlho po záruke, pričom ešte
neboli zapnuté.

KEÚ PZ je jedným z článkov
reťazca, ktorá pozostáva z útva−
rov PZ podieľajúcich sa na vy−
šetrovaní TČ. Rozhodnutia, kto−
ré majú celý vyšetrovací proces
skvalitniť a urýchliť sa musia tý−
kať všetkých článkov tohto reťaz−
ca. Takúto zmenu nie je možné
vykonať z večera do rána ale
ide o dlhodobý proces, ktorý sa
bude týkať možno viac ako jed−
nej generácie. Je potrebné si
však uvedomiť, že každý neod−
borný zásah do tohto reťazca
(tzv. mantinelizmus, rušenie a
znovuzriaďovanie tabuliek a út−
varov a pod.) predlžuje túto do−
bu. Dlhšie slúžiaci kolegovia si
určite pamätajú na spoločné vý−
jazdy na MČ (najmä pri závaž−
ných TČ), kde ihneď na mieste si
jednotlivé súčasti dokázali vy−
meniť poznatky a tým aj rýchlej−
šie dospieť k požadovanému
výsledku. Prečo sa táto komuni−
kácia za posledné obdobie vy−
tratila?  Je za tým nedostatok
času, spôsob vykazovania ob−

jasnenosti alebo neodborné or−
ganizačné zmeny v minulom
období. Základom rýchleho a
kvalitného vyšetrovania je tímo−
vá práca, ktorá je založená na
komunikácii a vzájomnom reš−
pektovaní všetkých účastníkov
tohto procesu. A medzi nich urči−
te patria aj pracovníci KEÚ PZ,
ktorí sú prístupní každej odbor−
nej diskusii, pričom čakajú odpo−
veď na otázku. Kedy už začnú
všetci vyšetrovatelia s nimi ko−
munikovať podobne ako so znal−
cami alebo inými organizáciami
v civilnom sektore? 

Čo dodať na úplný záver? Kri−
minalisticko − technická a exper−
tízna činnosť (aj keď nie je vidi−
teľná na verejnosti) má v PZ
rovnaké postavenie ako iné
služby. Dokazovanie v trestnom
konaní sa nezaobíde bez tech−
nických dôkazov, ktoré ako nemí
svedkovia dokážu často usved−
čiť páchateľa. Títo svedkovia na
rozdiel od živých neklamú, ne−
menia výpovede, neodmietajú
vypovedať. Záleží len na záuj−
mu, šikovnosti a odbornej zdat−
nosti KT, expertov a vyšetrujú−
cich policajtov ako tieto „svedec−
ké výpovede“ dokážu využiť.
Preto nezostáva nič iné len ne−
ustále a donekonečna argumen−
tovať a informovať o faktoch, kto−
ré sú všeobecne známe ale po−
niektorí akoby na ne pozabudli
alebo ich nechcú počuť. 

plk. Ing. Jozef Mlkvík, 
riaditeľ odboru kriminalistickej

identifikácie KEÚ PZ
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Rozkazy prezidenta PZ
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NARIADENIA PZ

17. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 11/2004, ktorým sa
vydáva organizačný poriadok
Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov 

18. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 2/2002  o postupe pri
využívaní sadzobníka pokút v
pôsobnosti Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

88. o zriadení pracovnej sku−
piny na dokumentovanie a vy−
šetrovanie zločinov vydierania a
prečinov šírenia poplašnej sprá−
vy

89. o vykonaní inštruktážno−
metodického zamestnania prí−
slušníkov Policajného zboru za−
meraného na taktiku služobných
zákrokov a úkonov, streleckú
prípravu a sebaobranu

90. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
5/2004 o zriadení špecializova−

ného tímu v znení neskorších
predpisov

91. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
69/2007

92. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
94/2004 o vydaní zoznamu funk−
cií, pri výkone ktorých sa môžu
oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými  skutočnosťami v
znení neskorších predpisov

93. o zriadení špecializované−
ho tímu

Neviditeľná služba verejnosti II.
Postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Policajnom zbore

(Dokončenie z čísla 9)

Dňa 31. októbra 2007 uplynie 9 rokov od tragickej smrti
nášho kolegu, manžela a otca

mjr. Júliusa VAVÁKA

V spokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej zostáva

pamiatka jeho stále živá.

Manželka, deti a kolegovia zo SOŠ PZ Pezinok

Deti policajtov zo štyroch kra−
jov sa už tretíkrát zúčastnili det−
ského tábora v Lúčkach pri
Kremnici. Tábor organizujú poli−
cajní duchovní z Banskej Bystri−
ce a z Bratislavy. Bohatý prog−
ram priťahuje do tábora čoraz
viac detí. Pred tromi rokmi začí−
nali s pätnástimi a tento rok
program, atmosféra a prístup
organizátorov pritiahol až 54 de−
tí v rôznom veku. 

Výlet do Dobšinskej ľadovej

jaskyne, nočný pochod, streľba
zo služobných zbraní, návšteva
kremnických hasičov a aj ukáž−
ky práce jazdnej polície sú pre
deti nezabudnuteľnými zážitka−
mi. 

Už dnes sa tešia na budúco−
ročné prázdniny, na kamarátov,
na Rebríka a Pucka /ako du−
chovným hovoria/ a na všetko
čo pre nich pripravia. 

Renáta Čuháková, 
KR PZ Nitra

V jednom bulvárnom týž−
denníku som si všimol krátky
článok pod názvom Ako deti.
Nikdy by som si ne−
bol pomyslel, že ma
sedem riadkov neja−
kého pisálka dokáže
tak dokonale vytočiť. Informuje,
že policajti v Bratislavskom
kraji dostali 75 nových automo−
bilov a ďalej píše: „Okamžite
so zapnutými majákmi a siréna−
mi vyrazili na okružnú jazdu po
Bratislave, aby sa všetci obča−
nia dozvedeli, že majú nové
hračky. Bude to len zábava,
keď polícia dostane všetkých 4
000 vozov, ktoré im Kaliňák sľú−
bil! A radšej si nepredstavujme,
čo nastane, keď policajti dosta−
nú nové pištole.“ 

Nuž musím uznať, že pán
„autor“ je určite veci znalý. Sa−
mozrejme, policajti nepotrebujú

k svojej práci kvalitné automo−
bily. Desať− a viacročné vehikle
s najazdenými 300 000 a plus

kilometrami sú predsa dosta−
točne výkonné a spoľahlivé!
Načo sú nám vôbec nové autá?
Budeme radšej jazdiť na poní−
koch, je to ekologické a v Eu−
rópe sa to nosí. Nepotrebujeme
ani nové zbrane. Staré pištole,

ktoré sú v službe 20 rokov a
podaktoré majú namiesto hlav−
ne len hladkú rúrku, nám podľa

pána autora úplne
stačia. Určite by bol
najradšej, keby poli−
cajti chodili vyzbro−

jení gumipuškami! 
Pán pisálek, dovoľte, aby

som vám poprial veľa šťastia v
pracovnom i osobnom živote.
Dúfam, že nikdy nebudete pot−
rebovať pomoc polície, ktorá sa
k vám nebude vedieť včas do−
stať, pretože sa jej na ceste roz−
padne auto a pri obrane vašich
blízkych pred nejakým vaga−
bundom v kritickom momente
zlyhá zbraň. 

Radovan Hegyi 

Som pobúrený!
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V úvodnej reči generálna ria−
diteľka SLOAP, JUDr. Jozefína
Žáková, členka Rady vlády SR
pre prevenciu kriminality, vy−
svetlila aktuálnosť témy, ktorá je
predmetom prezentácie. Pripo−
menula, že ešte pred nedávnom
existoval na Slovensku špeciál−
ny fond zá−
brany škôd,
2−percentná
odpočítateľ−
ná položka
z daňového
základu. Z
tohto fondu
sa zabez−
pečovali
mnohé preventívne opatrenia
(napríklad výstavba svetelnej
signalizácie na Donovaloch, se−
mafory na cestách, detské do−
pravné ihriská a podobne).
Fond zábrany škôd bol však v
polovici 90. rokov zrušený, preto
návrat k tejto myšlienke dnes už
nie je reálny. 

K prezentácii rakúskych skú−
seností boli hostiteľmi pozvaní
generálny tajomník Rakúskej
asociácie poisťovní Dr. Louis
Norman−Audenhove a generál−
ny riaditeľ Rakúskeho výboru
pre bezpečnosť dopravy (Kura−
torium für Verkehrssicherheit)
Dr. Othmar Thann. Ako zdôraz−
nili, cieľom tohto stretnutia bolo
podporiť rakúsko−slovenskú spo−
luprácu, ktorá sa datuje od zalo−
ženia SLOAP. Naša geografická
blízkosť, porovnateľné poisťova−
cie trhy uľahčujú túto spoluprá−
cu. Rakúski priatelia s radosťou
pozorovali úspechy Slovenskej
republiky na tomto poli a majú
záujem na pokračovaní úzkej
spolupráce i v budúcnosti. 

Z informácií vyplynulo, že ra−
kúske poisťovne vyplácajú ne−
malé čiastky za škody spôsobe−
né prírodnými živlami − povodňa−
mi, víchricami, snehovými kala−
mitami (napríklad za veľké zá−
plavy v roku 2002 vyplatili pois−
ťovne 420 miliónov eur, po vích−
rici Küril v roku 2007 bolo zahlá−
sených 160 tisíc škodových prí−
padov vo výške 240 − 250 milió−
nov eur). Odborníci zdôraznili
potrebu vážne sa zaoberať prob−
lémami klimatických zmien, kto−
ré sa nezastavia pred žiadnymi
hranicami, preto sú medzinárod−
ným problémom. Rakúske pois−
ťovníctvo ponúka tamojšej politi−
ke možnosti hľadania optimál−
nych riešení a politika zabezpe−
čuje pre túto činnosť potrebné
rámcové podmienky.

Rakúski odborníci pripome−
nuli ďalšiu aktuálnu tému, súvi−
siacu s demografickým vývo−
jom, ktorou je opatrovateľská

starostlivosť o starších a zdra−
votne postihnutých občanov
(350 tisíc poberateľov opatrova−
teľského). V oblasti prevzatia ri−
zika robí rakúske poisťovníctvo
veľmi veľa pre zabezpečenie
blahobytu v krajine, ktorá sa
hlási k sociálnemu štátu. 
Kuratórium má vo verejnosti

renomé
Rakúsky výbor pre bezpeč−

nosť dopravy je dnes jedna z
najznámejších značiek u našich
juhozápadných susedov. Vzni−
kol z Rakúskeho automobilové−
ho klubu za podpory poisťovníc−
tva (1959). Z 50 percent je fi−
nancovaný z členských príspev−
kov, z peňazí automobilového
zväzu a poisťovní, ďalších 50
percent jeho rozpočtu tvoria
vlastné prostriedky. Začiatky
siahajú tiež do Dopravno−psy−
chologického inštitútu vo Viedni,
kde sa začali orientovať na prob−
lematiku správania sa ľudí v do−
prave, venovať zvýšenú pozor−
nosť školskej dopravnej výcho−
ve, vzdelávaniu vodičov, chod−
cov, detí v doprave. 

Rakúski odborníci stavajú
metódy svojej práce na konkrét−
nych situáciách, ktoré doťahujú
od analýz po konečné riešenia
so žiadaným efektom. Ich úlo−
hou je skúmať príčiny nehôd a
úrazov v doprave, hľadať rieše−
nia, ako predísť nehodovosti. Zá−
sadou je nezostať pri náleze, ale
vyvodiť ponaučenie a hľadať rie−
šenie. Dôležitá je tiež komuniká−
cia s médiami − rýchla a spo−
ľahlivá. Zásadou je reagovať v
priebehu niekoľkých hodín na
vážnu situáciu. Odborníci kvitujú
s uznaním neuveriteľnú senzibi−
litu médií. Neprejde týždeň, aby
sa médiá nezaoberali preven−
ciou. Kuratórium veľmi efektívne
využíva výsledky výskumov a
zúčastňuje sa aj na medzinárod−
nom výskume. Jadrom jeho čin−
nosti je odovzdávať výsledky ve−
rejnosti s cieľom zmeniť jej
správanie a prispieť tak k zníže−
niu kriminality. 

Pôsobnosť
Rakúsky výbor pre bezpeč−

nosť, ktorý neplatí dane, zame−
riava svoju činnosť, ktorá sa chá−
pe širšie, na tri oblasti:

– doprava a mobilita (do−
pravná nehodovosť)

– domácnosť, voľný čas a
šport (napríklad ochrana detí
pred popáleninami, úrazovosť)

– majetok a oheň (ochrana
majetku proti vlámaniam, proti−
požiarne opatrenia).

„Nemôžem si robiť, 
čo chcem“

Za veľmi dôležitý treba pova−
žovať odkaz rakúskych odborní−

kov: bezpečnosť v doprave zna−
mená, že „si nemôžem robiť čo
chcem“. Všetko svoje konanie
musia účastníci cestnej premáv−
ky (vodiči, cyklisti, chodci) pod−
riadiť pravidlám, ktoré by mali
platiť pre každého rovnako. Za−
oberajú sa aj prognózovaním,
keď stanovujú, čo je potrebné
urobiť, aby sa niečo neudialo.

Správanie sa v doprave je prob−
lematika, ku ktorej si na odborné
vyjadrenia prizývajú sociológov,
učiteľov, lekárov a ďalšie profe−
sie. Ako príklad konkrétneho rie−
šenia uviedli vysokú frekvenciu
nehodovosti na železničných
priechodoch. Riešili problém,
prečo napriek svetelnej signali−
zácii ľudia nerešpektujú výstraž−
né červené svetlo a dochádza
tak k vážnym nehodám s tra−
gickými následkami. Navrhovali
montáž videokamier a sledovali
správanie sa ľudí. Následne uro−
bili s nimi rozhovor, v ktorom sa
pýtali na príčiny takéhoto kona−
nia. Získané poznatky využili na

celkové riešenie. Rovnako po−
stupovali pri nehodách v tune−
loch. Na základe výsledkov prie−
skumov navrhovali opatrenia,
ktorými sa znížila nehodovosť o
40 – 50 percent. Rakúski odbor−
níci na bezpečnosť sú prítomní aj
pri projektovaní domov a bytov.
Radia projektantom, ako uplatniť
nároky obyvateľov na bezpeč−
nosť v praxi (vrátane bezbarié−
rovosti). Najmladšia oblasť, kto−
rej sa venujú, je protipožiarna
ochrana. 

Výskum vo väzniciach
Odborníci ako ďalšiu zaujíma−

vosť uviedli, že pre získavanie in−
formácií realizovali v spolupráci
s ministerstvom vnútra výskum
medzi páchateľmi trestných či−
nov vo väzniciach. Skúmali,
akým spôsobom trestný čin krá−
deže vykonali, kto bol objedná−
vateľom zákazky, z čoho mali
najväčší strach pri krádeži a ako
si vytipovali svoje obete. Na pre−
kvapenie odborníkov toho pá−
chatelia prezradili veľa. Podobne
aj o spôsoboch vlámania sa do
bytov. Odborníci tiež pravidelne
analyzujú štatistiku nehodovosti.
Skúmajú efektívnosť vykonaných
opatrení, s presadzovaním kto−
rých nemajú v Rakúsku žiadne
problémy (napríklad detské se−
dačky, po montáži ktorých sa
jednoznačne znížili nehody detí

tohto druhu). Príčinami nehodo−
vosti sú nadmerná rýchlosť, ne−
prehľadné predbiehanie, neda−
nie prednosti v jazde. Zníženie
dopravnej nehodovosti zazna−
menávajú od 70. rokov. Čochví−
ľa, keď sa otvoria hranice vnútri
krajín, budú navrhovať rozšírenie
dopravných kontrol aj na kontro−
lu zameranú proti kriminalite. Po−
lícia, ktorá v budúcnosti bude
vykonávať kontrolu v nočných
hodinách, by sa nemala zamerať
len na zistenie prítomnosti alko−
holu, ale aj na to, či kontrolovaný
nie je hľadanou osobou. 

Nezávislosť
Dôležité je vedieť, že výbor

(kuratórium) je súkromnou spo−
ločnosťou, je autonómny a poli−
ticky nezávislý. Pritom odbreme−
ňuje štát od rôznych činností, sú−
visiacich s dopravou. Veľa in−
vestuje do prevencie, čo občan
(zákazník) pozitívne pociťuje na
výške poistného. „My nie sme
závislí od štátu. Ide nám o dob−
ré nápady, pritom nemusíme ro−
biť všetko a naraz. Preto stavia−
me na prioritách. Ide o to, s čo
najmenšími nákladmi dosiahnuť
najlepšie výsledky“ – povedal
generálny riaditeľ kuratória Dr.
Othmar Thann.

Mgr. František Šinka, CSc.,
riaditeľ sekretariátu Rady vlády

SR pre prevenciu kriminality

Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je možné vyhovieť individuálnym objednávkam. Žia−
dame vás, aby ste objednávky na mesačník POLÍCIA zasielali hromadne prostredníctvom základných
organizácií OZP na vašich pracoviskách na adresu: 

Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Ročné predplatné 48 Sk Počet výtlačkov……………….

Názov ZO OZP v SR ……………………………………………………….. …………………………....

Adresa: ……………………………………………………….. ……………………………………………

Dňa: ………………………             podpis, pečiatka organizácie.....................................................

Predplatné uhraďte v UniCredit Bank, Bratislava, č. účtu 6601177028/1111

Pri objednávaní mesačníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vašom záujme vhodné dodržať 
niekoľko jednoduchých zásad:
objednávku vypisujte čitateľne, rovnako aj oznámenie o zmenách
k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveďte čís−
lo svojej ZO)
uveďte presnú adresu kam máme časopis zasielať a prípadne aj osobu, ktorá bude časopis prebe−
rať
akékoľvek zmeny – či už adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo počtu objednaných výtlač−
kov časopisu nám včas oznámte
najlepšie je, ak môžete uviesť aj kontakt (tel. číslo, e–mail) na zodpovednú osobu, u ktorej je
možné v prípade nejasností údaje overiť
včas nám pošlite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného
Dodržanie týchto zásad zjednoduší a urýchli distribúciu časopisu, takže sa k vám dostane 
rýchlejšie, bez zbytočného „blúdenia“ a v skutočne objednanom množstve.
Bližšie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova č. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952 fax: 09610/59 096 e−mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (označiť 
„redakcia“)                                                                                                                        Redakcia

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAČNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2008

Pozor na predplatné!
Počnúc októbrovým číslom až do konca roka nájdete na poslednej strane POLÍCIE predtlač zá−

väznej objednávky na mesačník POLÍCIA pre rok 2008. Cena mesačníka ostáva nezmenená: 4 Sk.
Upozorňujeme na povinnosť každej ZO zaslať redakcii vyplnenú predtlač objednávky na rok 2008 aj
s potvrdením o úhrade predplatného najneskôr do 15. januára 2008. V opačnom prípade redakcia
nebude môcť objednať v tlačiarni potrebný počet výtlačkov pre rok 2008.

(r)

Poisťovne sú vážnymi partnermi v prevencii 
V kongresovej sále budovy spoločnosti APORES v Bra−
tislave sa konala dňa 13. septembra 2007 prezentácia
Rakúskej asociácie poisťovní o činnosti Kuratória pre
bezpečnosť v doprave. Organizátorom akcie, na ktorú
prijali pozvanie zástupcovia poisťovní zo SR i ČR, rezor−
tov Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR,
bola Slovenská asociácia poisťovní (SLOAP).

Skúmali, akým spôso−
bom trestný čin krádeže
vykonali, kto bol objedná−
vateľom zákazky, z čoho
mali najväčší strach pri
krádeži a ako si vytipovali
svoje obete.

František Šinka


