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Parlament schválil sociálne náležitosti policajtov

Policajtom a príslušníkom ostatných bezpečnostných
zložiek v stálej štátnej službe bude od budúceho roka
možné priznať príspevok na bývanie až do výšky 7 000 ko−
rún. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe v PZ,
ktorú schválili poslanci na októbrovej 14. schôdzi NR SR.
Príspevok tak bude čiastočne
kompenzovať náklady policajta
spojené s bývaním a súčasne
slúžiť ako motivačný faktor pre

zabezpečenie doplnenia útvarov
a ich stabilizáciu. Jeho výšku
určí minister v závislosti od
miesta výkonu služby a charak−

teru činnosti útvaru. Policajti,
ktorým je poskytované ubytova−
nie nepretržite aspoň 1 mesiac v
ubytovacom zariadení MV SR,
odkiaľ môžu dochádzať do výko−
nu služby, nebudú mať nárok na
príspevok. Príspevok nebudú
môcť získať ani policajti, ktorí do−
stávajú náhrady výdavkov pri
prijatí alebo preložení na inú

funkciu, sú zaradení do činnej
zálohy z dôvodu vyslania do za−
hraničia alebo sú vyslaní na as−
poň mesiac trvajúcu zahraničnú
služobnú cestu. Rovnaké obme−
dzenie sa bude týkať aj policaj−
tov vo výkone väzby, v neplate−
nej zálohe alebo dočasne po−
zbavených výkonu služby.
Novela takisto mení výšku za−

Do Nitry prišlo ďalších 45 nových áut Kia cee´d. Bližšie na strane 2

hraničného príspevku pre poli−
cajtov zo súčasných 2500 USD
na 400 až 4000 eur. Súčasná
horná hranica príspevku totiž ne−
umožňuje adekvátne ohodnote−
nie policajtov vzhľadom na cha−
rakter činností a riziko výkonu
štátnej služby. Zmena z USD
na eurá sa navrhuje z dôvodu
prechodu SR na euro od 1. janu−
ára 2009.
Novoty v prijímaní
Novela ďalej spresňuje pod−
mienky prijímacieho konania do
PZ, upravuje problematiku poli−
cajného vzdelávania a zvyšuje
hornú hranicu príplatkov za ria−
denie. Novelou sa zároveň upra−
vujú dôvody prevedenia alebo
preloženia policajta na inú funk−
ciu. Doterajšie oprávnenie mi−
nistra vnútra preložiť nadriade−
ného alebo policajta zaradeného
v útvare inšpekčnej služby aj
bez udania dôvodu zostáva, ale
bude ho môcť uplatniť až po
predchádzajúcom prerokovaní s
odborovým orgánom. Novela
zákona o štátnej službe v PZ
nadobudne účinnosť 1. januára
2008.
Niektorým policajtom sa od 1.
decembra tohto roka zvýšia aj
výsluhové dôchodky. Vyplýva to
z návrhu zákona o zvýšení vý−
sluhových dôchodkov zo sociál−
(Pokračovanie na strane 2)

2. kongres EuroCOP−u v Bruseli: Miroslav Litva sa stal členom výkonného výboru

Ocenenie dlhoročnej práce, najmä však záväzok
Pod heslom „Sociálna Eu−
rópa pre políciu − bezpečná
Európa pre všetkých“ sa v
dňoch 5. až 7. novembra 2007
konal v Bruseli 2. riadny kon−
gres EuroCOP−u. Je to policaj−
ná odborová centrála, zastre−
šujúca činnosť 33 policajných
odborových organizácií v 26

krajinách Európy. Má vyše
500 000 členov. Pre Odborový
zväz polície v SR mal 2. kon−
gres EuroCOP−u mimoriadny
význam. Podrobnosti nám pri−
blížil podpredseda OZP v SR
Marián MAGDOŠKO:
Kongresu v Bruseli som sa
zúčastnil s naším predsedom

Miroslavom Litvom. Išlo o naj−
významnejšie rokovanie, keďže
kongres sa koná len každé štyri
roky. Jeho hlavnou úlohou bolo
preto stanoviť akčný plán postu−
pu na najbližšie obdobie. Kon−
gres potvrdil vo funkcii doteraj−
šieho prezidenta Heinza Kiefera.
Rokovanie sa venovalo aj ďal−

ším dôležitým vnútorným otáz−
kam, veľmi zaujímavé boli vystú−
penia významných hostí a pre
nás bol osobitne dôležitý výsle−
dok volieb do rozšíreného vý−
konného výboru centrály Euro−
COP−u. Kongres totiž zmenil
štatút a rozšíril zloženie výkon−
ného výboru z piatich na šesť

členov. Zmenilo sa aj celkové
zloženie výboru. Na čele ostal
prezident pán Kiefer, I. vicepre−
zidentom sa stal Belgičan Jan
Schonkeren, II. viceprezidentom
Brit Norrie Flowers, pozícia pok−
ladníka ostala obsadená Špa−
(Pokračovanie na strane 2)

V závere roka ešte veľa otvorených otázok
Nitra (on) − Park kultúry a oddychu a kultúry v Nitre dňa
26. októbra prichýlil členov Predsedníctva OZP v SR na
ich pravidelnom mesačnom stretnutí. Predsedníctvo sa
najprv venovalo kontrole plnenia úloh, keď zistilo, že re−
vízna komisia nesplnila päť úloh v súvislosti s revíziou
hospodárenia trnavskej ZO 8/31. Sám predseda centrál−
nej RK sa z rokovania predsedníctva ospravedlnil. Pred−
sedníctvo stanovilo revíznej komisii nové termíny.
Predsedníctvo sa vzápätí ve−
novalo viacerým problémom za−
mestnancov v štátnej službe,
príprave školenia o právnej
ochrane a novej legislatíve ku
kolektívnym zmluvám Vedúcim
vyjednávačom kolektívnej zmlu−
vy pre budúci rok je podpredse−
da Marián Magdoško, členovia
pre štátnu a verejnú službu sú

D. Harvát a Z. Guliková, pre po−
licajtov P. Michalík.
Zuzana Guliková informovala
o prácach na novom návrhu
tvorby sociálneho fondu a k
pravidlám poskytovania návrat−
ných pôžičiek. Tento materiál je
opätovne v rezortnom pripo−
mienkovom konaní.
Obsiahlo sa členovia pred−

sedníctva venovali aj situácii v
rezorte pri plnení vládneho
uznesenia o 20 – percentnom
znížení počtu pracovníkov. (Bliž−
šie sa tejto otázke venujeme v
rozhovore s predsedom OZP v
SR M. Litvom.)
Predsedníctvo posúdilo aj
dva návrhy, ktoré počas jesen−
ného rokovania rady predsedov
na Čingove predložil predseda
žilinskej KR Pavol Michalík. Na−
vrhol, aby systém hlasovania v
orgánoch OZP zohľadňoval po−
čet členov v jednotlivých zá−
kladných organizáciách. Takisto
bol za to, aby sa znížil alebo do−
časne celkom zrušil odvod fi−
nančných prostriedkov zo zá−
kladných organizácií do centrály.

Predsedníctvo sa zhodlo v
názore, že v OZP pôsobí veľa
malých základných organizácií,
ktoré je potrebné nenásilne zlu−
čovať, pretože malé organizácie
neutvárajú dostatočný objem
prostriedkov pre efektívnu čin−
nosť. Naproti tomu v štruktúre
OZP existujú aj doslova mamu−
tie ZO, čo má tiež svoje nevýho−
dy najmä pri komunikácii s
členmi rozptýlenými na mno−
hých pracoviskách. Podpredse−
da OZP Ladislav Gračík uviedol,
že vypracoval podrobnú štatisti−
ky štruktúry ZO podľa počtu čle−
nov i ďalších kritérií, ktorá by
mohla byť východiskom aj pre
rozhodnutie o ďalšom postupe.
hospodárenia ZO a prípadného

návrhu na tvorbu nového systé−
mu. Podpredseda Marián Mag−
doško na margo riešenia oboch
týchto problémov podčiarkol, že
každé rozhodnutie by malo byť
podložené finančnou analýzou
príjmov a výdavkov na úrovni
ZO i na centrále, ktorá bude zá−
kladom aj pre tvorbu rozpočtu
na budúci rok. Podľa vyjadrení
predsedov krajských rád k tým−
to návrhom panuje rôznosť ná−
zorov aj medzi predsedami zá−
kladných organizácií.
K obom témam, ktoré otvoril
predseda žilinskej KR, sa pred−
sedníctvo opätovne vráti a ďal−
ší postup posúdi decembrová
Rada predsedov ZO OZP v
SR.
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Ocenenie dlhoročnej práce, najmä však záväzok
Na ulici
Čas: obdobie periodickej politic−
kej zmeny roky dozadu. Prostredie:
budova MV SR na Pribinovej ulici.
Vysoký policajný hodnostár vie, že
končí vo funkcii a s nádejou v hla−
se sa obráti na toho, o ktorom sa
vedelo, že ostane. „Hádam ma len
nenecháš na ulici!?“ Dotyčný ho
ubezpečil, že nech sa nebojí, na uli−
ci neskončí, aj keď spomenutý vy−
soký policajný funkcionár vždy tvrdil
verejnosti, že policajt má byť na uli−
ci...
Takých už bolo! Všakovaké mo−
dely okrskárov (všakže, pán Pit−
tner), posilnenie výkonu (celý rad
ďalších ministrov...) a realita, ktorú
povedal naplno až generál Packa:
Na dverách mnohých obvodných
oddeleniach je len tabuľka, aby ob−
čania volali číslo 158! To je realita
výkonu: jedna nočná hliadka na ob−
vod, ak sa zadarí...
Teoreticky mali všetci „bývalí“
pravdu, keď hovorili, že najlepšou
prevenciou proti kriminalite je poli−
cajt na ulici. K tomu rodinná výcho−
va, osveta, pôsobenie školy, poli−
cajné „propagačné“ akcie... skrátka
všetky formy výchovy a prevencie.
Problémom bolo, že každá organi−
začná zmena od roku 1993 ľudí z
ulice skôr uberala a na „občiansku“
prevenciu tiež nebolo dostatok pe−
ňazí, ba dokonca ani zákon... Stále
sa však navyšovali tabuľky zloženia
a počtov. Každý náš minister pýtal
od vlády viac policajtov, viac tabu−
liek, viac útvarov, oddelení, odbo−
rov, úradov, sekcií... Vznikal zača−
rovaný kruh.
Až kým neprišiel čas zvratu. To
bola chvíľa, keď jeden veriaci minis−
ter prestal prijímať nových policajtov
a peniaze za neprijatých rozpustil
medzi tých, čo boli, aby ich udržal.
Veriaci minister medzičasom odi−
šiel, pretože mu ľudia neverili. Po−
čet prázdnych tabuliek sa síce me−
dzitým podarilo dosť slušne znížiť,
ale veriť, že sa to zasa rýchlo ne−
môže zmeniť k horšiemu, je prinaj−
menšom odvaha, ak nie viera. A
tak sme zasa na počiatku. (Podob−
nosť s priezviskom ministra financií
je len náhodná – pozn. red.) Dúfa−
me, nádejame sa a veríme (?), že
aj v budúcom roku bude dostatok
peňazí pre dostatočný počet poli−
cajtov... Otázne je, aký počet by to
mal byť?
Jeden náš regionálny odborový
predák mi práve v tejto súvislosti
už asi trikrát (hanba mu!) sľúbil na−
písať úvodník, ktorý by obsahoval
inú filozofiu. Spočívala asi v tomto:
nemôžeme ísť ďalej cestou zvyšo−
vania počtov policajtov len preto, že
sa zvyšuje kriminalita. Musíme uro−
biť všetko pre to, aby sa kriminalita
znížila. Potom nebudeme potrebo−
vať toľko ľudí. A jednou z najlep−
ších ciest, ako znížiť „nápad“, je po−
licajt na ulici.
Opäť sme na počiatku. Práve
preto ma zamrazilo, keď žilinský
krajský riaditeľ PZ plukovník Po−
sluch v redakčnej besede (v čísle)
spomenul, že ľudia z obvodných
oddelení veľmi nechcú slúžiť viac, aj
keď majú každú jednu hodinu nad−
časov slušne zaplatenú. Čo, ako
vieme, tu dlho nebolo. Kdesi je eš−
te chyba. Preto pozor! Dostať sa do
začarovaného kruhu je ľahké. Z ne−
ho von zasa veľmi ťažké.
Peter Ondera

(Pokračovanie zo strany 1)

nielom Manuelom Lopezom, no
do výboru pribudla prvá žena,
doterajšia
predsedníčka
Ženskej kon−
ferencie Euro−
COP−u a pod−
predsedníčka
švédskej poli−
cajnej odboro−
vej organizácie Lillemor Melin
Sving. Šiestym členom výboru
sa stal náš predseda Miroslav
Litva. V histórii EuroCOP−u tak
stoličku člena výboru vôbec po
prvýkrát obsadil zástupca tzv.
východného bloku, resp. repre−
zentant z tzv. nových krajín EÚ.
Považujem túto voľbu za veľmi
významnú udalosť. Jej dosah v
tejto chvíli možno ani nevieme
úplne doceniť.
z V posledných troch ro−
koch sa členská základňa Eu−
roCOP−u naozaj výrazne zme−
nila. V roku 2005 boli prijatí
Gréci a Litovčania, o rok ne−
skôr Česi a Rumuni, v au−
guste tohto roku Lotyši, Por−
tugalci, Holanďania a Bulhari.
Rozšírenie počtu členov vý−
konného výboru bolo teda
úplne namieste. Prečo však
bol na tento veľmi významný
post zvolený práve Slovák?
S návrhom na rozšírenie
počtu členov prišlo Belgicko prá−
ve preto, že sa agenda Euro−
COP−u prudko rozrástla a päť−
členný výbor už nestačil zvládať
to množstvo povinností. Odznela
diskusia, z ktorej krajiny by mal
pochádzať nový člen výboru. Pri−
chádzali rôzne návrhy − neboli
však o menách. Nie je tajom−
stvom ani to, že návrh na vyme−
novanie zástupcu Slovenska dal
GdP, teda nemecký policajný

odborový zväz, ktorý je zároveň
početne najsilnejší. Pán Litva
ako reprezentant Slovenska bol
potom zvolený úplne bez vý−
hrad.
z Z radov GdP pochádza

vanie nášho zväzu je úplne jas−
né a toto boli zrejme faktory,
ktoré pri voľbe rozhodovali. Ale
keď sme už spomenuli kolegov z
Česka, český predseda policaj−
ných odborov Milan Štěpánek
na „oplátku“ vy−
menil Miroslava
Litvu vo funkcii
finančného reví−
zora.
z Čo pre nás
voľba pána Lit−
vu znamená?
Voľba Slová−
ka do takejto
významnej funk−
cie nie je symbo−
lický akt, je to
pracovná pozí−
Nový výkonný výbor EuroCOP−u (zľava): Jan cia a môžeme
Schonkeren, prvý viceprezident; Heinz Kiefer, len predpokla−
prezident; Lillemor Melin Sving, členka výkonné− dať, že jeho kro−
ho výboru; Norrie Flowers, druhý viceprezident; ky a prínos vo
Miroslav Litva, člen výkonného výboru; Manuel funkcii
budú
Lopez, pokladník.
Snímka EuroCOP všetci veľmi po−
zorne sledovať.
aj Heinz Kiefer, ktorého kon− Odborový zväz polície v SR mô−
gres potvrdil vo funkcii prezi− že preto túto poctu vnímať aj ako
denta EuroCOP−u na ďalšie ocenenie za dlhoročnú prácu na
štyri roky. Pán Kiefer ako pre− medzinárodnom poli, v prvom
zident EuroCOP−u viackrát na− rade však ako výzvu a príleži−
vštívil Slovensko a získal si tosť účinnejšie usilovať o sociál−
uznanie slovenskej verejnosti ne istoty policajtov a naplnenie
najmä svojím nekompromis− ďalších cieľov, za ktoré OZP v
ným postupom voči prakti− SR bojuje od roku 1992.
z EuroCOP vo svojej praxi
kám vtedajšieho ministra
vnútra. Predsa by sa však da− uplatňoval voči novým záu−
lo predpokladať, že GdP z ra− jemcom o členstvo aj inštitút
dov nových členov EÚ upred− tzv. pozorovateľa, akým bolo
nostní skôr najbližšieho silné− napríklad Poľsko. Po zmene
ho suseda – teda že navrhne štatútu však to už nie je mož−
zástupcu z Česka...
né. Prečo?
Asi sa nerozhodovalo podľa
EuroCOP sa ako medziná−
polohy štátov. Myslím si, že náš rodná organizácia musí riadiť zá−
predseda pán Litva bol vybratý konodarstvom tej krajiny, v kto−
pre dlhodobú činnosť v Euro− rej má sídlo. Nuž a luxemburské
COP−e a činnosť v OZP v SR. právo inštitút pozorovateľa ne−
Jeho práca je čitateľná, smero− pozná, preto sa musel štatút zo−

súladiť s platnými luxemburský−
mi zákonmi.
z Spomenuli ste, že na
kongrese vás zaujali vystúpe−
nia viacerých hostí...
Bol to predovšetkým príhovor
viceprezidenta Európskej komi−
sie a komisára pre spravodli−
vosť a vnútornú bezpečnosť
Franca Fratinniho, ktorý hovoril
o najbližších krokoch EK v ob−
lasti vnútornej bezpečnosti a
spravodlivosti. Jeho slová vypo−
čulo plénum s porozumením,
vzápätí ho však zástupcovia ve−
denia EuroCOP−u upozornili na
fakt, že rada ministrov vnútra a
spravodlivosti krajín EÚ často na
svojich stretnutiach prijíma veľmi
závažné závery, ktoré však nie
sú adekvátne implementované
do praxe jednotlivých členských
krajín. Pán Fratinni bol preto po−
žiadaný, aby EK venovala otáz−
kam implementácie väčšiu po−
zornosť. Zaujímavé bolo aj vy−
stúpenie regionálneho šéfa bel−
gickej polície Davida Yansen−
nea. Hovoril o svojich skúse−
nostiach zo spolupráce s odbor−
mi. Belgická polícia tiež prechá−
dza rozsiahlymi štrukturálnymi
zmenami, ktoré sa bytostne do−
týkajú sociálnej situácie policaj−
tov. Spomenul, že keď mu tele−
fonovali zástupcovia odborov,
mal chuť položiť slúchadlo, na−
pokon však zistil, že keď sa me−
dzi sociálnymi partnermi veci
spoločne prerokujú a pochopí
sa význam zmien, ľudia ich ľah−
šie prijmú. Z tohto pohľadu prá−
cu odborov veľmi vysoko ocenil.
Podčiarkol tiež, že pri týchto pro−
cesoch zmien je veľmi dôležitá
vzájomná informovanosť. Za ta−
kéto vnímanie spolupráce s od−
bormi zožal uznanie pléna.
Zhováral sa Peter Ondera

Parlament schválil sociálne náležitosti policajtov
(Pokračovanie zo strany 1)

neho zabezpečenia policajtov a
vojakov v roku 2007. Výsluhové
dôchodky policajtov priznané
pred 1. aprílom 1998 a neprevy−
šujúce 16 517 korún mesačne
by sa mali od 1. decembra tohto
roka zvýšiť. Výsluhové dôchodky
sa zvýšia o 0,25 percent za kaž−
dý rok trvania služobného pome−
ru. Zvyšovať sa budú aj vdovec−
ké výsluhové dôchodky priznané
pred 1. júlom 2002 o 6,25 per−
cent.
Náklady spojené z valorizá−
ciou sa budú uhrádzať z osobit−
ných účtov jednotlivých rezortov.
Zvýšenie výsluhových dôchod−
kov policajtov si vyžiada približ−
ne 4,4 milióna korún. Povinnosť
každoročne valorizovať najnižšie
policajné dôchodky až dovtedy,
kým nedosiahnu priemernú výš−
ku ostatných výsluhových dô−
chodkov priznaných po 1. júli
2002 ukladá zákon o sociálnom
zabezpečení policajtov a voja−
kov. Zvýšenie musí byť vyplate−
né najneskôr do konca februára
2008.
Hasiči a záchranári
Poslanci schválili aj novelu
zákona o sociálnom zabezpe−
čení policajtov a vojakov, ktorá
do osobitného systému sociál−
neho zabezpečenia od budúce−

ho roka začleňuje aj hasičov a
horských záchranárov. Cieľom
tejto zmeny je motivovať na vý−
kon služby v záchranných zlož−
kách a čo najviac využiť skúse−
nosti a vedomosti policajtov a
záchranárov. Na záchranárov sú
podobne ako na policajtov kla−
dené osobitné nároky, ktorých
plnenie sa však s pribúdaním
fyzického veku zhoršuje. Zá−
chranár by nemal mať obavy, že
pri prípadnom poškodení zdra−
via, ktoré nemusí byť ani služob−
ným úrazom ani chorobou z po−
volania, bude znížená životná
úroveň jeho samotného aj jeho
rodiny. Podobne riešené sociál−
ne zabezpečenie hasičov a zá−
chranárov majú aj okolité krajiny
/Nemecko, Holandsko, Maďar−
sko, Česká republika/. Začlene−
ním hasičov a záchranárov do
sociálneho zabezpečenia poli−
cajtov a vojakov sa zároveň
zjednotí sociálne zabezpečenie
záchranných zložiek minister−
stva vnútra. Pokiaľ ide o zá−
chranárov Horskej služby, ich
pracovný pomer je potrebné
transformovať na služobný po−
mer začlenením do zákona o
Hasičskom a záchrannom zbo−
re.
Tvrdosť zákona
Novela okrem toho zavádza
právny inštitút odstránenia tvr−

dosti zákona, ktorý bude uplat−
ňovať minister. V rámci sociál−
neho zabezpečenia policajtov a
vojakov sa môžu pri vymedzení
nebezpečných a obzvlášť ne−
bezpečných podmienok, za kto−
rých dochádza k úrazom a pri
poskytovaní služieb sociálneho
zabezpečenia /kúpeľná, rekre−
ačná starostlivosť/ ojedinele vy−
skytnúť prípady, ktoré zákon
priamo nerieši a môžu mať zá−
važný dopad na sociálnu situá−
ciu danej osoby. Od budúceho
roka by sa mali tiež o 1 percen−
to zvýšiť poistné odvody na stra−
ne policajta /vojaka/ i zamest−
návateľa. Z výsluhových dô−
chodkov tak bude v rámci poist−

ného policajt odvádzať na oso−
bitný účet namiesto súčasných 4
percent 5 percent a zamestná−
vateľ 17 percent /dnes 16%/.
Návrh tým pomôže znížiť potre−
bu na dotácie osobitných účtov
zo strany rezortných rozpočtov.
Novela mení aj zákon o Ha−
sičskom a záchrannom zbore,
ktorý okrem začlenenia hor−
ských záchranárov do služobné−
ho pomeru zvyšuje niektoré prí−
platky za službu v sťaženom a
zdraviu škodlivom prostredí a
zároveň rozširuje špecifiká prí−
platku o činnosti horských zá−
chranárov.
(Natália Hattalová, KO MV)

Ďalšie nové autá
Nitra (rč) – Hneď ráno 25.
októbra policajti z celého Nit−
rianskeho kraja prevzali z rúk
ministra vnútra SR Roberta
Kaliňáka a prezidenta PZ gen
Jána Packu 45 nových služob−
ných vozidiel značky Kia
Cee´d. Minister vnútra SR vy−
jadril presvedčenie, že nové
služobné autá skvalitnia výkon
služby na oddeleniach polície,
ktoré sú oddeleniami prvého
kontaktu s občanmi. Všetky

autá hneď po slávnostnom
odovzdaní putovali na obvod−
né oddelenia polície v kraji.
Štrnásť áut ostane v okrese
Nitra, jedenásť vozidiel dostali
levickí policajti, po osem puto−
valo do Nových Zámkov a
Komárna, štyri ďalšie do To−
poľčian. Služobné kie majú
protiúnikové
zabezpečenie
zadných dverí a priestor zad−
ných sedadiel je oddelený
mriežkou.
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M. Litva: „Stále sa tu presadzujú regionálne, nie spoločenské záujmy“

Úloha 20 – percentného zníženia naďalej straší
Vládna úloha znížiť počet pracovníkov o 20 percent sa
vznáša aj nad rezortom vnútra ako Damoklov meč. Už
viackrát sme sa tejto téme na stránkach POLÍCIE veno−
vali, zdá sa však, že dôvody na pozornosť nepominuli.
Ako to celé v rezorte skončí? Redakcia požiadala o roz−
hovor predsedu OZP v SR Miroslava LITVU.
z Ako vnímate postup pri
plnení tejto vládnej úlohy v
podmienkach MV SR, resp. je−
ho bezpečnostného úseku?
Nepochybujem
o dobrom
úmysle vlády znížiť verejné vý−
davky. Skôr je problémom for−
ma, akou sa táto úloha realizuje.
Samo kľúčové uznesenie Vlády
SR č. 856 z 11. októbra 2006
ukladá v bode C15 „zabezpečiť
20 % zníženie plánovaného
počtu zamestnancov v štátnych
rozpočtových organizáciách a v
príspevkových organizáciách s
cieľom dosiahnuť úsporu finanč−
ných prostriedkov kapitol štátne−
ho rozpočtu a súčasne zabez−
pečiť zefektívnenie vynakladania
verejných prostriedkov s pri−
hliadnutím na individuálne potre−
by jednotlivých rozpočtových ka−
pitol. Termín do 31. decembra
2007.“ Formuláciu „s prihliadnu−
tím na individuálne potreby jed−
notlivých rozpočtových kapitol“
by som rád podčiarkol a zvýraz−
nil. Myslím si, že pri plnení v
podmienkach MV sa stala chy−
ba, zo strany vedenia vnímam
tendenciu plniť túto úlohu bez
akceptácie citovaného dovetku.
Pritom plnenie úlohy trvá dlho a

je komplikované, pretože návrh
rozpočtu ráta so znížením obje−
mu mzdových prostriedkov na
budúci rok o 10 percent, čo by
zakladalo predpoklad na určité
zvýšenie priemernej mzdy v re−

zorte – ale za predpokladu 20−
percentného zníženia počtu ob−
čianskych pracovníkov! Točíme
sa preto v kruhu, hovoríme len o
teórii. Ak sa robia tieto personál−
ne rezy mechanicky, percentuál−
ne, neprinášajú v tomto smere
nič najmä preto, že pri mecha−
nickom prenášaní úlohy na niž−
šie stupne by sme sa dostali až
na úroveň základných útvarov.
Pritom každý očakáva, že sa to
bude diať odvrchu. Zoberme si

na pomoc Zákonník práce – ten
uvádza v tejto súvislosti ako je−
diný akceptovateľný dôvod hro−
madného prepúšťania organi−
začné zmeny. Tie sa síce dejú,
ale nie tak, aby smerovali k vy−
týčenému cieľu!
z Máme predsa nový orga−
nizačný poriadok, ten sa však
od počiatku stretol s kriti−
kou...
Samozrejme, pretože neutvo−
ril predpoklady na znižovanie
počtov, skôr naopak. Ak by mala
nová organizačná štruktúra byť
prostriedkom na zníženie počtov
o 20 percent, a ešte by to malo
byť na prospech rezortu, muselo
by to v nej byť vidieť. Čiže nový
organizačný poriadok neutvoril
nijaký predpoklad na úspory a
tým stavia pred vedenie rezortu
problém, odkiaľ zobrať na mzdy.
My ako odborový zväz sme svoj
názor na organizačné zmeny
povedali, neuspeli sme však ani
v rozporovom konaní. Môžeme
len konštatovať, že nevnímame
zoštíhlenie riadiacich štruktúr
najmä na vrchole pyramídy a ak
sa budú znižovať stavy dole,
spôsobí to škodu rezortu i verej−
nosti, pretože bude horšie za−
bezpečovaný servis pre občana,
ktorý je už teraz personálne pod−
dimenzovaný. Mám na mysli
najmä správne služby, vydáva−
nie dokladov pre občanov a po−
dobne. Tu očakávame skôr ná−
rast agendy v najbližšom obdo−

bí, ale kto to bude robiť? Uve−
domme si, že počty občianskych
pracovníkov sa už viackrát eta−
povito znižovali, práve v týchto
oblastiach už niet z čoho. Ak
malo byť zoštíhlené riadiace
centrum, potom by bolo potreb−
né posunúť činnosti smerom do−
le a zároveň ich centralizovať.
Toto sa nestalo. Preto hovoriť
napríklad aj o očakávaných
efektoch ekonomického infor−
mačného systému môžeme až
vtedy, keď bude realizovaný, nie
vopred. Máme daný počet roz−
počtových organizácií a dokiaľ
sa nezmení, dokiaľ sa niektoré
činnosti nebudú kumulovať ale−
bo nahrádzať pokrokom informa−
tiky, nemôžeme hovoriť o nija−
kom prínose. Zatiaľ sú pre nás
počítačové evidencie len akousi
príťažou. Zjednodušene poveda−
né: nahádžeme údaje do počíta−
ča, ale k tomu urobíme ešte šty−
ri karty ručne. To je celý efekt.
z Takže aké východisko vi−
díte, aký je postoj Odborové−
ho zväzu polície v SR?
Myslíme si, že policajný prezi−
dent išiel na vec správne – dal
svojim zložkám spracovať analý−
zu aj s dopadmi. Toto podľa
mňa nespravilo ministerstvo. Vý−
chodiskom je vrátiť sa k záve−
rom analýzy a konečne rozhod−
núť, čo ďalej. Nemôže sa pre−
šľapovať na mieste systémom,
ktorý definovala istá kolegyňa:
„Máme toľko práce, že nemáme

kedy rozmýšľať!“ Čakáme, svoje
sme povedali. V tejto podobe
nemôžeme podporovať navrho−
vané organizačné zmeny, preto−
že sme presvedčení, že v ko−
nečnom dôsledku spôsobia ško−
dy rezortu a zhoršia služby ob−
čanom.
z Nepovedia vám: ľahko sa
kritizuje, ale navrhnite spô−
sob!
Vrátim sa k pohľadom vlády.
Každý tu uvažuje iba v rámci
svojej rozpočtovej kapitoly, hrá
sa na vlastnom piesočku. Ale
ktosi, myslím tým vládu, by sa
mal konečne pozrieť, koľko čin−
ností je v rezortoch duplicitných,
koľko z nich sa prekrýva, koľké
sú nadbytočné, koľko zbytočnej
administratívy sa vyžaduje z
centra od podriadených zložiek.
Zoberte si len, koľko máme všeli−
jakých polícií. Každý obhajuje to
svoje, pýta ďalších ľudí, ďalšie
peniaze, štruktúry puchnú, ne−
zmenšujú sa. Tak sa nikam ne−
dostaneme. Sú tu vážne úvahy o
znovuobnovení malých policaj−
ných okresov, čo utvorí ďalší tlak
na ľudí. Stále sa tu presadzujú
regionálne, nie spoločenské zá−
ujmy. A tak potom situácia aj vy−
zerá. V utváraní štruktúr akoby
sme sa učili od krajín, ktoré majú
päťdesiat − či sto miliónov obyva−
teľov, nie od tých, ktoré majú tre−
bárs tri alebo päť miliónov.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

Podmienky na permanentné vzdelávanie dostatočného počtu policajtov

Jubileum SOŠ PZ v Bratislave

Stredná odborná škola Poli−
cajného zboru v Bratislave –
Devínska Nová Ves, ktorá
vznikla v roku 1992, oslavova−
la v uplynulých dňoch 15 ro−
kov svojej činnosti.
Začínala ako detašované pra−
covisko Strednej odbornej školy
Policajného zboru v Pezinku v
priestoroch súčasnej Akadémie
Policajného zboru v Bratislave –
Rači. V tomto období sa začalo
formovať rezortné policajné škol−
stvo až do dnešného stavu. Jeho
súčasťou sa stala aj uvedená
škola spolu so strednými školami
Policajného zboru v Pezinku,
Košiciach a Akadémiou Policaj−
ného zboru v Bratislave. V roku
1993 sa škola presťahovala do
objektu vojsk MV SR v Devín−
skej Novej Vsi, kde pôsobí do−
dnes.
Za uplynulých 15 rokov škola
napĺňala svoje poslanie odborne
pripraviť pre výkon služby v PZ
nižších policajných dôstojníkov s
pôsobnosťou pre celé Slovensko.
Sú to policajti, ktorí sú ustanovo−
vaní na funkcie v 5. platovej trie−
de s plánovanou hodnosťou
nadporučík. Poslucháči sú pri−
pravovaní pre výkon služby v za−
meraniach na poriadkovú, do−
pravnú, hraničnú, cudzineckú,
justičnú a kriminálnu políciu a
služby osobitného určenia. Škola
realizuje aj aktivity v rámci ďal−
šieho vzdelávania policajtov.
Úlohy v tejto oblasti nadobúdajú
veľký význam, nakoľko sa celá

príprava policajtov diverzifikuje,
presúva sa do polohy perma−
nentnej profesijnej prípravy reali−
zovanej počas celého trvania slu−
žobného pomeru.
Súčasnosť a najbližšia bu−
dúcnosť školy je spojená s obsa−
hovými a štrukturálnymi zmena−
mi, ktoré sú súčasťou prebiehajú−
cej reformy policajného vzdelá−
vania. Úzko súvisia s prijatím zá−
sad kariérneho postupu v Poli−
cajnom zbore. Ich úlohou je
zefektívniť prípravu nižších poli−
cajných dôstojníkov formou po−
maturitného zdokonaľovacieho
štúdia a viac ju orientovať na vý−
kon činností v príslušnej policaj−
nej službe Policajného zboru,
kde policajt pôsobí.
Tento princíp prináša so se−
bou nové druhy a formy prípravy
policajtov a kladie dôraz na
uplatňovanie rôznych projektov
ďalšieho vzdelávania. Ide najmä
o rekvalifikačné kurzy pri zmene
služobného zaradenia policajta
prechodom do inej služby Poli−
cajného zboru, inovačné a špe−
cializované kurzy súvisiace so
zvyšovaním a prehlbovaním ná−
ročnosti výkonu služobnej čin−
nosti. Tieto vzdelávacie aktivity
sa doposiaľ na škole realizovali v
obmedzenom rozsahu, nakoľko
kapacita školy bola prioritne ob−
medzovaná obligatórnymi forma−
mi policajnej prípravy. Skrátenie
štúdia a zavedenie pevných ná−
stupných termínov vytvorili na
škole podmienky na permanent−

né vzdelávanie dostatočného
počtu policajtov v rôznych for−
mách ďalšieho vzdelávania.
Vyše 17−tisíc ...
Štatistické údaje o činnosti
školy vypovedajú o tom, že za
uplynulých 15 rokov vzdelávacie
aktivity absolvovalo viac ako 17
tisíc príslušníkov Policajného
zboru a zamestnancov rezortu
MV. Od roku 1992 sa po skonče−
ní pomaturitného štúdia zaradilo
do výkonu služby 9 414 absol−
ventov z toho zo zameraním na
službu poriadkovej polície 5 229
policajtov, na službu justičnej a
kriminálnej polície 1 765 policaj−
tov, na službu dopravnej polície
650 policajtov a na službu hra−
ničnej a cudzineckej polície 896
policajtov. Z novoprijatých poli−
cajtov získalo základné policajné
vzdelanie 545 policajtov. Rôzne
formy ďalšieho vzdelávania poli−
cajtov a zamestnancov rezortu
absolvovalo 8 986 účastníkov. V
škole študovalo aj 365 príslušní−
kov Železničnej polície, ktorí zís−
kali špecializované policajné
vzdelanie.
Svoje 15−ročné jubileum oslá−
vila Stredná odborná škola Poli−
cajného zboru v Bratislave 8.
novembra 2007 v priestoroch
školy. Jej riaditeľ plk. PhDr. Pa−
edDr. Ivan Horváth na slávnost−
nom zhromaždení osobitne po−
ďakoval účastníkom zhromažde−
nia za vykonanú prácu v oblasti
vzdelávania policajtov a ocenil
ich pamätnou medailou školy.

Ocenenými boli riadiaci a odbor−
ní pracovníci sekcií a úradov mi−
nisterstva, vedenia Policajného
zboru, riaditelia krajských a ok−
resných riaditeľstiev Policajného
zboru, vedenie a pedagógovia
Akadémie Policajného zboru, ve−
denie Železničnej polície, zahra−
niční partneri školy v Českej re−
publike a v Spolkovej republike
Nemecko, predstavitelia samo−
správy miestnej časti Devínska

Na zabezpečenie prevozu
bankoviek a mincí eura do Ná−
rodnej banky Slovenska (NBS)
ministerstvo vnútra nakúpi špe−
ciálnu techniku v hodnote 61,3
miliónov korún. Vyplýva to z
Rámcového odhadu a špecifi−
kácie požiadaviek na personál−
ne zabezpe−
čenie a do−
vybavenie
technikou útvarov MV SR za−
bezpečujúcich prepravu eura do
NBS, ktorú minister vnútra Ro−
bert Kaliňák predložil na rokova−
nie vlády.
Finančné prostriedky poskyt−
ne ministerstvu vnútra Národná
banka Slovenska darovacou
zmluvou, ktorú podpísali minis−
ter vnútra a guvernér NBS 9.
októbra. Rezort vnútra požiadal
o pomoc pri zabezpečení dovy−
bavenia príslušných policajných
útvarov Národnú banku Sloven−
ska vzhľadom k náročnosti úlo−
hy zaistenia bezpečného prevo−
zu bankoviek a mincí eura a

Nová Ves. Pri tejto príležitosti si
za dlhoročnú, príkladnú službu a
prácu v oblasti výchovy a vzde−
lávania policajtov prevzali niekto−
rí policajti z rúk štátneho tajom−
níka prof. JUDr. Vladimíra Čečo−
ta, CSc. a prezidenta Policajné−
ho zboru gen. JUDr. Jána Packu
rezortné vyznamenania.
JUDr. Ivan Majba,
vedúci VO SOŠ PZ Bratislava
nedostatku finančných pros−
triedkov v rozpočte kapitoly.
Pôjde o terénne sprievodné vo−
zidlá za cca 40 000 000 korún,
samopaly a pištole v hodnote
4,3 milióna korún a spojovaciu
techniku za vyše 17 miliónov
korún.
Súčasťou
zmluvy je aj
špecifikácia
materiálno−technických
pros−
triedkov, ktoré budú nakúpené a
pridelené príslušným útvarom.
Podľa tejto špecifikácie boli vy−
pracované súťažné podklady
pre jednotlivé druhy materiálno−
technických prostriedkov, na zá−
klade ktorých sa v súčasnosti
začalo verejné obstarávanie.
Ozbrojené sprievody pri pre−
prave bankoviek a mincí eura
budú zabezpečované podobne,
ako sú v súčasnosti zabezpe−
čované sprievody prevozu slo−
venskej meny, bez navyšovania
stavov PZ.
(Natália Hattalová, KO MV)

Koruny na eurá
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Aj v zložitých podmienkach sa musí nájsť priestor pre dialóg zamestnávateľa a zamestnancov

Štartovací rok plný práce
Od chvíle, kedy sa v januári lanského roka funkcie kraj−
ského riaditeľa PZ ujal plk. František POSLUCH (1967), v
žilinských štruktúrach PZ začalo byť poriadne horúco.
Dlhoročný vyšetrovateľ a bojovník proti korupcii začal
od podlahy. Výmena najbližších spolupracovníkov a sé−
ria personálnych zmien rozhýbala stojaté vody. Utvá−
ranie „plávajúcich“ štruktúr tak malo už svoju predohru.
Riaditeľ Posluch sľúbil svojím podriadeným rok tvrdej
práce, krv, pot a slzy. Ako sa v takej hektickej situácii
formoval jeho vzťah k odborovej organizácii? Aj to bola
jedna z tém našej redakčnej besedy. Na stretnutí 19. no−
vembra riaditeľovi Františkovi Posluchovi kontroval
predseda žilinskej Krajskej rady OZP v SR Pavol MI−
CHALÍK.
F. POSLUCH: Oboznámil
som sa bližšie so situáciou v
kraji a mal som vážny pocit, že
tu práca veľmi stagnuje. Musel
som preto začať personálnymi
zmenami a dal som všetkým
najavo, že nestrpím ľudí, ktorým
sa nechce pracovať. Dnes si už
dovolím povedať, že môj výber
riadiacich pracovníkov bol dob−
rý, naplno sa to prejavilo po 1.
júli tohto roku. Ľudia prejavili zá−
ujem o prácu, pochopili, že je
potrebné začať na sebe tvrdo
pracovať. A výsledky sa už uká−
zali, práca ide. Noví ľudia sa uja−
li a som veľmi rád, že na riadia−
cu pozíciu sa dostal aj predseda
krajskej rady pán Michalík.
REDAKCIA: Rýchlo ste zís−
kali povesť, že na všetko stačíte
sám, nasadili ste naozaj výrazné
pracovné tempo a všade ste
chceli byť. Potrebovali ste vôbec
k tomu odbory?
F. POSLUCH: V tom prvom
období som naozaj nemal pocit,
že k tomu niekoho potrebujem,

F. POSLUCH
chcel som si sám urobiť obraz o
zložkách až po jednotlivcov,
chcel som poznať ich vízie, zisťo−
val som, či nájdeme spoločnú
reč. Tí, s ktorými som ju nena−
šiel, išli do civilu alebo na iné
miesto. Neznášam ľudí, ktorí len
chodia do práce a čakajú na vý−
platu. Nedovolím flákanie.
P. MICHALÍK: To je všetko
pravda. Na začiatku bola len
práca, práca a zasa práca. Keď
pán riaditeľ prišiel po prvýkrát na
zasadanie našej krajskej rady,
povedal: Počul som, že tu odbo−
rári vyvíjajú aj neodborársku čin−
nosť. Pán riaditeľ, povedzte
sám, ako by ste charakterizovali
spoluprácu s odborármi:
F. POSLUCH: Na prvom
stretnutí s členmi krajskej rady
som povedal: V prvom rade
buďme policajti a až potom od−
borári. Mal som na mysli to, že
niektorí policajti mali tendenciu
schovávať sa za odborárov a
zakrývať tak vlastné flákačstvo.
Ja to volám zneužívanie. Dnes
je situácia podstatne iná, tí ľudia

už nie sú medzi nami. Každý je−
den pochopil, že roboty je veľa a
kto chce robiť, môže sa realizo−
vať a zarobí. Z môjho pohľadu
je spolupráca s odbormi na veľ−
mi dobrej úrovni. Neriešime veci
papierovo, ale osobným kontak−
tom, usilujeme sa vždy nájsť
kompromis, rád si vypočujem iný
názor a rád trvám na svojom,
ale myslím si, že je to dobrá spo−
lupráca a bude sa ďalej zlepšo−
vať.
P. MICHALÍK: Mal som aj ja
také poznatky, že niektorí ľudia
sa v snahe prežiť skrývali za od−
bory, ale neišli cez krajskú radu.
Naozaj nemôžem povedať, že je
spolupráca zlá. Veď prvýkrát v
histórii sme podpísali kolektívnu
zmluvu doslova v rekordnom
čase, pán riaditeľ sa tomu veno−
val osobne, sporné body sme
rýchlo vyriešili. Je to pragmatik,
má ťah, nemá rád papierovanie
a to nás zbližuje. Ak voľakedy
trval štáb päť či šesť hodín, on to
dokáže vyriešiť za 45 minút, ve−
ci, ktoré som s jeho predchod−
cami nevedel dotiahnuť za me−
siac alebo dva, dnes riešime
krátkym osobným stretnutím a
výsledok je na stole. Je to ten
typ, čo nerieši pracovný problém
na porade, ale tam, kde vzniká,
takpovediac v zárodku. Keď tu
bol na stretnutí s pánom riadite−
ľom predseda OZP v SR pán
Litva, povedal som riaditeľovi, že
všetci sú tu jeho policajti. Pýtam
sa s odstupom času: pán riadi−
teľ, osvojili ste si to, že policajti v
kraji sú vaši policajti?
F. POSLUCH: Veľmi si vážim
pána Litvu, vie presadiť veľa ve−
cí v prospech ľudí, aby sa im ži−
lo a pracovalo lepšie. Vtedy
som povedal, že to nie sú moji
policajti, lebo bolo medzi nimi
veľa flákačov a nemienil som
ich trpieť. Dnes je taká situácia,
že sú to moji policajti a kedykoľ−
vek sa za nich postavím.
REDAKCIA: To je veta hod−
na citácie!
F. POSLUCH: Viem si pred−
staviť, že za istých okolností sa
môže odborová organizácia
zneužiť na rôzne machinácie,
ktoré nepatria do PZ, taký človek
by u mňa okamžite skončil, pre−
tože tu nikto nebude zneužívať
odborovú organizáciu na presa−
dzovanie svojich záujmov a vý−
hod. Zažili sme tu všeličo. Dnes
vidím významnú odborovú čin−
nosť, snažia sa byť v neustálom
kontakte s ľuďmi, bojujú za to,
čo týmto ľuďom patrí. Je to fakt
veľký rozdiel oproti tomu, čo tu
bolo. Poviem otvorene: Keď vi−

dím Michalíka vo dverách, po−
viem si, no zbohom, čo ten zasa
chce. Ale on je taký, keď mi za−
volá za hodinu päťkrát, je neod−
bytný a dosiahne svoje. Ale vní−
mam to pozitívne, pretože kraj je
veľký a možno si to sám ani ne−
uvedomuje, ale veľmi mi pomá−
ha aj v personálnej práci, odbo−
rári dôverne poznajú ľudí, vedia,
kde sú problémy.
P. MICHALÍK: Ľudia fakt tvr−
do makajú, tento rok to vydržia,

P. MICHALÍK
štartujeme, ale potom by mal
pán riaditeľ rozmýšľať aj nad
tým, ako ľuďom uľahčiť, ponúk−
nuť im oddych, urobiť priestor na
relax.
F. POSLUCH: Tento rok je
fakt ťažký, povedal som im, nech
ešte mesiac vydržia, je to štarto−
vací rok, treba potom udržať, čo
sme dosiahli a pomaličky pridá−
vať plyn. Budem vďačný za pod−
nety, ako im spríjemniť robotu.
Viem zohnať peniaze, akcie bu−

Riaditeľ F. Posluch:
„Dnes je taká situácia, že
sú to moji policajti a kedy−
koľvek sa za nich posta−
vím.“

dú mať moju plnú záštitu. Budem
dbať na to, aby si ľudia vydýchli
,vyčistili si hlavu, lebo len tak sa
potom zasa môžu tešiť do roboty
a mať v nej výsledky.
P. MICHALÍK: Je tu však eš−
te na riešenie množstvo problé−
mov z minulosti. Teraz je to
všetko na novom riaditeľovi.
F. POSLUCH: Zaráža ma,
prečo sa mnohé veci neriešili už
v minulosti. Samozrejme, treba
ich dotiahnuť, ale nedá sa všetko
naraz, je to aj o peniazoch, a
ten záber je veľmi široký. Čo mô−
žem riešiť ja, riešim ihneď a na
mieste. Ale v ekonomike nás
Bratislava drží pod krkom, veľ−
kou brzdou je centrálne obstará−
vanie.
REDAKCIA: Ale nejaký po−
riadok v tom musí byť, tu si ob−
jednával krížom krážom každý a
všetko...
F. POSLUCH: Hovorím svoj
pohľad: keby sme si to robili sa−
mi, bolo by to rýchlejšie a bol by
v tom poriadok. Tento systém
ma zabíja, je to zlé.
P. MICHALÍK: Aby sa nám
ten rozhovor nevyvinul veľmi na−
ružovo... stojí pred nami hodno−
tenie plnenia kolektívnej zmluvy,
s pánom riaditeľom nie je prob−
lém, ale má aj svojich podriade−
ných, tam nie je všetko ideálne.

Očakávam, že sa spolupráca v
druhom roku bude skvalitňovať.
Sami si uvedomujeme, že tento
rok v polícii je personálne veľmi
citlivý, hádam taký ani nebol eš−
te v histórii. Medzi ľuďmi je veľa
obáv.
F. POSLUCH: Prepúšťať sa
nebude. Nemáme na to vôľu ani
možnosti. Samozrejme, veľa zá−
visí na disponibilných penia−
zoch, ľudia si za poctivú prácu
zaslúžia. Ale niečo vám poviem
– na porade s okresnými riadi−
teľmi sme sa rozhodli, že zvýši−
me priamy výkon služby, čo
smeruje k zlepšeniu bezpeč−
nostnej situácie a k tomu, aby
aj verejnosť pocítila, že sme tu.
Takto to ťaháme šesť týždňov s
tým, ž ľudia majú každú jednu
nadčasovú hodinu vo výkone
riadne zaplatenú. A viete, čo už
počúvam zo základných útva−
rov? Že je toho priveľa, nepáči
sa im, prečo musia toľko slúžiť.
Nerozumiem tomu. Máme na to
peniaze, nech si teraz týždeň či
dva oddýchnu a pred sviatkami
znova dostanú možnosť zarobiť
si. Záleží na nich.
REDAKCIA: Peniaze na nad−
časy často neboli a ľudia ne−
chceli robiť za nútené dovolenky.
F. POSLUCH: Peniaze na to
máme. Ohlas je veľmi pozitívny
vo verejnosti, ľudí je viac vidieť.
Na porade s okresnými riaditeľ−
mi vyhodnotíme tých šesť týž−
dňov, či to má zmysel. Podľa
mňa má. Podstatne sme znížili
nápad a ľudia si zarobili. Ako sa
na to pozerá odborová organizá−
cia?
P. MICHALÍK: Som plne za
princíp zásluhovosti. Vieme, že v
Policajnom zbore je ešte vyše ti−
síc neobsadených tabuliek, ale
nás sa to nedotýka.
F. POSLUCH: Personálne
sme na tom veľmi dobre, môže−
me si vyberať, máme v zálohe
rozpracovaných množstvo ľudí.
Veľmi ma prekvapuje, že sa hlá−
si veľa ľudí z hraničnej a cudzi−
neckej polície. Pre nás je to dob−
re, ale budú musieť na sebe ve−
ľa pracovať a učiť sa. Okrem
iného aj disciplíne, akú u nás
vyžadujeme.
P. MICHALÍK: Nechcem
strašiť, ale ak by sa zodvihla vlna
odchodov, máme ich kým nahra−
diť? Odišli by najmä starší, skú−
senejší, tí, čo majú odslúžených
pätnásť rokov. Treba na to upo−
zorniť aj personalistov, lebo už
teraz je na zložkách veľká pra−
covná záťaž. aby sa nám nesta−
lo to, čo cestárom, že ich každý
rok prekvapí sneh.
F. POSLUCH: Bol by som
strašne nerád, keby skúsení po−
licajti odchádzali. Urobíme všet−
ko preto, aby neboli motivovaní

odísť. Nebudem ich presviedčať,
ale treba im utvoriť také pod−
mienky, aby sami pochopili, že
sa im oplatí zostať. Ono to zasa
v civile nie je také ružové, ako si
mnohí myslia.
P. MICHALÍK: Ľudia musia
mať pocit, že si vedenie ich prá−
cu váži. Rozdávajú sa odmeny,
všetkým dobre padne, keď príde
krajský riaditeľ a dá im obálky
priamo do rúk, poďakuje, po−
vzbudí...
F. POSLUCH: Snažím sa byť
čo najviac medzi ľuďmi, a pre
ich ocenenie urobím maximum.
P. MICHALÍK: Dôležité je,
aby fungovala celá riadiaca
štruktúra, aby sa dodržiavala
subordinácia. Teraz sa to veľmi
zlepšilo. Voľakedy bolo bežné,
že sa s hocakým malým problé−
mom na úrovni základného útva−
ru alibisticky utekalo rovno na
kraj, vraj – riešte! Ja hovorím, že
chytať hadov cudzími rukami sa
nedá, každý musí niesť svoj diel
zodpovednosti. Rád konštatu−
jem, že v súčasnosti sa už k
nám nedostáva toľko podnetov z
nižších zložiek. Vedia, že by
sme sa spätne pýtali, čo v danej
veci urobil riaditeľ oddelenia, čo
okresný riaditeľ...
REDAKCIA: Vybavenosť ob−
vodných oddelení?
F. POSLUCH: Často sa sta−
ne, že prídem na obvodné odde−
lenie a na druhý deň majú nové
linoleum, kúpim im stoličku. Je
to o peniazoch, tých je stále ne−
dostatok, ale aj keď kupujeme
nový nábytok, ide priamo dolu,
neexistuje, aby sa najprv vybavi−
la kancelária pána riaditeľa. Na
tom si dám záležať.
P. MICHALÍK: Vnímame po−
zitívne zmeny.
F. POSLUCH: V januári si
sadneme, zhodnotíme ten rok,
dohodneme si priority, už bude−
me mať zabehnutý systém spo−
lupráce. Otvorene, pán predse−
da vie byť pekne otravný, pred
ním niet úniku. Áno, mám odtiaľ−
to aj druhé dvere, no aj tam ma
počká. Pritom tu už bol aj krik
medzi nami, ale vždy to vyrieši−
me.
P. MICHALÍK: Boli situácie,
keď mi oznámil, že už neustúpi
ani o milimeter. Tak mu vravím,
dovoľte, aby som vysvetlil dôvo−
dy. No a posunul sa potom o
dva centimetre. (smiech)
REDAKCIA: O tom je vyjed−
návanie!
P. MICHALÍK: Pán riaditeľ,
keď skončíme túto besedu, moh−
li by sme ešte takých desať mi−
nút kvôli jednej veci...
F. POSLUCH: No vidíte, to je
presne ono, už je to zasa tu...
Zaznamenal Peter Ondera

Smútočné oznámenie
Dňa 13.11.2007 nás vo veku
55 rokov náhle opustil náš kolega
a priateľ

MI LA N

PO MO THY

z Ústredného skladu MV SR Topoľčianky
Česť jeho pamiatke !

ZO OZP pri ÚS MV SR v Topoľčiankach
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Aj

tento rok sa pod gesciou
Odboru rozvoja ľud−
ských zdrojov Sekcie riadenia
ľudských zdrojov Ministerstva
vnútra SR konalo pravidelné od−
borné zhromaždenie psycholó−
gov nielen rezortu ministerstva
vnútra. Posledný septembrový

mieňali skúsenosti i podávali
návrhy na zefektívňovanie psy−
chologických služieb policaj−
ných, školských a hasičských
psychológov.
Rozporuplným bolo zistenie,
že kým v (nielen susedných)
krajinách sa výrazne znižuje po−
čet policajtov na jedného poli−
cajného psychológa, tak na Slo−
vensku je trend opačný, čoho

V koho hlavách to škrípe?

týždeň to bolo na Zemplínskej
Šírave psychológmi takpovediac
„premnožené“. Okrem pracovní−
kov ministerského a krajských
psychologických pracovísk bol
tento seminár posilnený i psy−
chológmi z nemocnice MV, vo−
jenskej leteckej nemocnice v
Košiciach, Hasičského a zá−
chranného zboru, Zboru väzen−
skej a justičnej stráže, ako i
slovenským a českým národ−
ným koordinátorom policajných
vyjednávačov. O medzinárodný
charakter podujatia sa svojou
účasťou pričinili rezortní psycho−
lógovia z Česka a Poľska. Ich
vstupy a informácie výrazne po−
sunuli dopredu hladinu poznat−
kov o psychologickej službe v
krajinách strednej Európy.
Ťažiskovou témou bola psy−
chologická starostlivosť o prí−
slušníkov ozbrojených zborov,
úlohy a postavenie psychológov
v ozbrojených zboroch a po−
znatky z vykonávania krízovej
intervencie v ozbrojených zbo−
roch európskych krajín. Zamest−
nania prebiehali aj v niekoľkých
sekciách, kde sa navzájom vy−

svedectvom je i rušenie miest
školského psychológa na stred−
ných odborných školách PZ.
Materiál i dôvodová správa na
výrazné navýšenie počtu psy−
chológov v rezorte MV SR bolo
totiž – ako spoločnosťou vyžia−
daná potreba – prezentované už
na minuloročnom pracovnom fó−
re – avšak doposiaľ nerealizova−
né.
Do nie úplného konca dotiah−
nutá sa ukazuje i problematika
psychodiagnostických vyšetrení
príslušníkov určených útvarov,
ako i klesajúca psychická „kva−
lita“ uchádzačov o službu v PZ.
V každom prípade bolo za−
mestnanie prínosom pre odbor−
níkov pracujúcich v existujúcom
systéme psychologických slu−
žieb rezortu MV, a zaväzujúce k
skvalitňovaniu ich práce. Rok sa
s rokom stretne, a čas ukáže,
či sa neinvestovanie do systému
psychologickej starostlivosti o
policajtov a hasičov ukáže ako
výborný šachový ťah.
Štefan Škrovánek,
psychológ KR PZ v Nitre

Už štvrté stretnutie dôchodcov
Dňa 26.10.2007 o 17.00
hod. sa v spolupráci so ZO OZP
pri OR PZ v Topoľčanoch
uskutočnilo v poradí už štvrté
stretnutie policajtov vo výslužbe.
Túto tradíciu zaviedol riaditeľ

OR PZ v Topoľčanoch plk.
JUDr. Dušan Senčík, ktorý všet−
kým zúčastneným venoval pri
tejto príležitosti pamätnú plake−
tu. Z pozvaných hostí sa stret−
nutia zúčastnilo celkom 76 býva−

lých policajtov − dôchodcov. Me−
dzi zúčastnenými hosťami bol aj
riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ
v Trenčíne plk. JUDr. Vladimír
Šramka a 1. zástupca riaditeľa
krajského riaditeľstva PZ v Nitre
pplk. JUDr. Daniel Goga. Zá−
stupca riaditeľa OR PZ v Topoľ−
čanoch plk. Mgr. Dr. Miloš Can−
drák privítal zúčastnených a po−
prial im do ďalšieho výsluhové−
ho dôchodku hlavne pevné
zdravie. Príjemné posedenie dô−
chodcov pri guláši a pečených
prasiatkach spríjemňovala hu−
dobná skupina PROFIL. Poďa−
kovanie patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na zdarnom priebehu
tohto stretnutia.
mjr. Ing. Gubišová,
R VO OR PZ v Topoľčanoch

Majstrovstvá MV SR a PZ vo volejbale žien
Včera 25. októbra sa v
Leviciach konali 15. celo−
slovenské
majstrovstvá
Ministerstva vnútra SR a
Policajného zboru SR vo
volejbale žien pre rok
2007. Turnaja sa zúčastni−
lo 9 družstiev zo všetkých
kútov Slovenska.
Nitriansky kraj repre−
zentovala desiatka žien,
ktoré sa v celkovom hod−
notení umiestnili na pek−
nom druhom mieste, pričom mi−
nulý rok skončili štvrté. Počas
celého turnaja naše reprezen−
tantky prehrali len jeden jediný
zápas a zaslúžene sa tešili z
umiestnenia.
Renáta Čuháková,
KR PZ Nitra

UPOZORNENIE
Upozorňujeme, že
termín uzávierky
decembrového čísla
POLÍCIE je 9. 12. 2007
redakcia

„PRAX ŠKOLE – ŠKOLA PRAXI 2007“
Zabezpečenie kvalitatívne−
ho posunu výkonu služby je
podmienené čo najkomplex−
nejšou pripravenosťou prí−
slušníkov Policajného zboru,
ktorú je možné realizovať naj−
mä úzkou kooperáciou školy
s výkonnými zložkami PZ.
V týchto intenciách SOŠ PZ
Košice usporiadala III. ročník
pracovného seminára „Prax
škole – škola praxi“. Podujatie

ODP PPZ plk. JUDr. Milan An−
jel.
Cieľom seminára bola podpo−
ra realizácie spätnej väzby me−
dzi školou a výkonnými útvarmi.
Zúčastnení mali možnosť:
– prezentovať názory a požia−
davky vo vzťahu k úrovni pripra−
venosti absolventov SOŠ PZ
Košice;
– oboznámiť sa s aktuálnymi
informáciami o základnom poli−

nosť absolventov základného
policajného vzdelávania a jej
súlad s aktuálnymi potrebami
policajnej praxe; ďalšie vzdelá−
vanie príslušníkov Policajného
zboru; aktuálna situácia a tren−
dy v policajnom vzdelávaní.
Prezentované príspevky budú
obsiahnuté vo vydanom zborní−
ku. Súčasne boli vyhodnotené
úlohy vyplývajúce zo záverov
seminára 4. mája 2005 a 19.

bolo určené pre služobných
funkcionárov výkonných útva−
rov v pôsobnosti KR PZ Koši−
ce, Prešov, Banská Bystrica, Ži−
lina so zastúpením služby po−
riadkovej polície, služby do−
pravnej polície, ÚJKP; RHP
Sobrance, RHCP Prešov, KEÚ
PZ; zložiek Prezídia PZ, MV SR
a služobných funkcionárov re−
zortných vzdelávacích inštitúcií
zo Slovenskej republiky, Českej
republiky (Praha, Brno, Hole−
šov, Pardubice), Poľskej re−
publiky (Katowice) a Francúz−
ska (Chassieu). Pozvanie prijali
prorektor pre vedu a zahranič−
né vzťahy Akadémie PZ v Bra−
tislave prof. Ing. Václav Krajník,
CSc.; riaditeľ ÚJKP P PZ plk.
JUDr. Milan Janíček; riaditeľ

cajnom vzdelávaní (platné od 1.
7. 2007) vo všetkých determinu−
júcich rovinách;
– získať poznatky o aktuál−
nych prioritách vybraných útva−
rov – ÚJKP P PZ, ODP P PZ,
RHP Sobrance, RHCP Prešov,
KEÚ; GR ŽP a inštitúciách – A
PZ
– oboznámiť sa so systémom
policajného vzdelávania v za−
hraničí;
– identifikovať formy a potre−
by ďalšieho vzdelávania;
Obsah prvého dňa bol zame−
raný na prezentácie určených
služobných funkcionárov a
druhý deň bol vyhradený pre
prácu v štyroch sekciách, kde
boli otvorené tieto tematické ok−
ruhy: profesionálna priprave−

októbra 2006 v pôsobnosti jed−
notlivých zložiek (SOŠ PZ Koši−
ce, OVP SPSČ MV SR a vý−
konných útvarov PZ).
Aktuálne závery sú spracova−
né v rovine konštatovaní, pod−
netov a požiadaviek (uverejne−
né na webovej stránke školy).
Uvedené informácie sú v súčas−
nosti predmetom analýzy so zá−
merom ich následnej aplikácie.
Jej efektívnosť je podmienená
prebiehajúcou štrukturálnou a
obsahovou reformou vzdelávania
príslušníkov Policajného zboru a
súčasne je determinovaná činiteľ−
mi vstupujúcimi do systému re−
zortného vzdelávania vo všet−
kých kompetenčných rovinách.
kpt. PaedDr. Lucia Vargová
SOŠ PZ Košice

Rozkazy prezidenta PZ
OKTÓBER

2007

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
19. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné−
ho zboru č. 15/2006 o postupe
dopravných inšpektorátov pri
rozhodovaní
o vodičskom
oprávnení a evidovaní priestup−
kov a o zmene nariadenia pre−
zidenta Policajného zboru č.
9/2006 o postupe pri vydávaní
vodičských preukazov, medzi−
národných vodičských preuka−
zov, cestovných pasov a ob−
čianskych preukazov
II. – Oznámenie riaditeľa od−
boru ochranných služieb Prezí−
dia Policajného zboru o vydaní
rozhodnutia prezidenta Policaj−
ného zboru, ktorým sa zrušuje
stupeň utajenia príloh nariade−
nia prezidenta Policajného zbo−
ru č. 8/2007 o poskytovaní krát−
kodobej ochrany osôb

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
94. ktorým sa dopĺňa rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
95/2004 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov
95. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 15/2004 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
96. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 126/2004 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
97. o vykonaní streleckej prí−
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej krimi−
nalite Prezídia Policajného zbo−
ru a odboru ochranných služieb
Prezídia Policajného zboru
98. o vykonaní streleckej prí−

pravy príslušníkov Policajného
zboru odboru fyzickej ochrany
objektov Prezídia Policajného
zboru
99. o vykonaní nočných stre−
lieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Minis−
terstva vnútra Slovenskej repub−
liky
100. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
94/2004 o vydaní zoznamu
funkcií, pri výkone ktorých sa
môžu oprávnené osoby obozna−
movať s utajovanými skutoč−
nosťami v znení neskorších
predpisov
101. o nácviku riešenia krízo−
vej situácie Aero 2007
102. ktorým sa mení a dopĺ−
ňa rozkaz prezidenta Policajné−
ho zboru č. 114/2005 o zriadení
komisie na posudzovanie škôd
na zdraví alebo majetku v znení
rozkazu prezidenta Policajného
zboru č. 57/2007
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Stravovanie: Boj s veternými mlynmi
Čo ma trápi? Napríklad stra−
vovanie. Spísali sme petíciu
koncom roka 2006, že nie sme
spokojní so stravovaním v teraj−
šom zariadení: malé porcie, sla−
bá hygiena, biedna obsluha
a.p., jednoducho neúnosné. Ľu−
dia si prestávajú kupovať lístky,
ale tieto si berú ich kolegovia a
nakupujú v bu−
fete rôzne iné
veci, čo zname−
ná, že lístky sa
síce míňajú ale minú sa účin−
kom, lebo neslúžia na to, na čo
sú určené. Kým sa kolesá dali
do pohybu, uplynul polrok, ná−
sledne sme boli informovaní asi
v máji 2007, že na 99% budú
pre všetkých gastrolístky od 1. 7.
2007. To ste mali vidieť, aké uk−
ľudnenie nastalo. No konečne,
hovorili všetci, že sa niečo po−
riadne podarilo presadiť. Avšak
bola to len predčasná radosť a
nakoniec žiadne gastrolístky ne−
budú. Pýtam sa, dokedy sa bu−
dete zahrávať s ľuďmi, kedy ko−
nečne príde k náprave? Vždy
keď máme nového dodávateľa
stravy, tento nás ubezpečuje, že
spraví všetko, o čo ho požiada−
me. Ale po čase na všetko za−
budne a strava je čím ďalej tým
horšia. A to je stále dookola.
Nie je to ako na KR PZ, kde ma−
jú vlastné stravovacie zariade−
nie. Tam môžete personál upo−
zorňovať alebo aj trestať, keď sú
problémy so stravovaním a
vlastne samotní nadriadení sa
tam stravujú, no u súkromníkov
nič také nehrozí. Najprv dobrá
strava a následné zhoršovanie.
Však zmluva je podpísaná na
dva roky, čo sa mi môže stať.
Nie je už načase zrušiť tieto rôz−
ne výberové konania, ktoré jed−
noducho k ničomu nevedú, len

zbytočne zamestnávajú ľudí cez
okres, kraj a tak ďalej. Títo ľudia
môžu robiť aj užitočnejšiu robo−
tu, nie len vypisovať konkurzy na
stravovateľa, chodiť po okresoch
zisťovať, a víťaz aj tak nie je ten
najkvalitnejší, ale ten, čo ponúk−
ne najnižšiu cenu. Onedlho nás
bude stravovať poľná kuchyňa
za 20 .−Sk. do
ešusu. Ešte sa
nestalo, aby do−
dávateľa vyhral
ten, čo ho chce najviac pracov−
níkov, vždy to je niekto iný a po−
tom sa niekto čuduje, že sme
nespokojní. Ale inak to ani ne−
môže byť. Dajte každému gas−
trolístky a navždy bude so stra−
vovaním pokoj. Navyše sa ušet−
rí aj na tých, čo s tým pracujú,
môžu vykonávať dôležitejšiu čin−
nosť v Policajnom zbore. Na
každom oddelení je jeden člo−
vek, ktorý počíta lístky pre celé
oddelenie. Spočítajte si, koľko je
to ľudí v rámci okresu, kraja atď.
To je kopec ľudí a kopec hodín
strávených počítaním lístkov, to
naozaj nikto nevidí?
Neviem, ako je to inde, ale
my si vyberáme z jedného jed−
la. Existuje v nejakom inom
meste podobné stravovanie? Ak
áno, ozvite sa, lebo ja neverím.
Príklad: obed jednotka Poľovníc−
ke stehno na smotane a kolien−
ka, dvojka nugátový croissant.
Dvojka zvykne byť aj Makový zá−
vin alebo Špagety s kečupom.
Vážení kompetentní, vysvetlite
mi, v čom je problém. Len near−
gumentujte s tým, že nie sú pe−
niaze, lebo tomu nikto neverí.
Ide vám o ľudí alebo o penia−
ze?
Marian Procházka,
predseda ZO OZP V. Krtíš

IPA zápolila v Kechneci
V športovom areáli obce
Kechnec sa uskutočnil 5. ročník
tenisového a stolnotenisového
turnaja Kechnec 2007, ktorý
usporiadala Územná úradovňa
Košice Medzinárodnej asociácie
policajtov, známej pod všeobec−
ným názvom IPA. Súťažiacich
privítal starosta obce Kechnec
Jozef Konkoly.

Aj keď sa ráno zdalo, že bude
hrmieť a začne pršať, účastní−
kov na kurtoch privítalo slniečko.
Na tenisových kurtoch sa odo−
hrali súboje jednotlivcov aj sú−
boje v štvorhre a v sále obec−
ného úradu sa od 16.00 začali
boje o prvenstvo v stolnom te−
nise, kde si tiež zmerali sily jed−
notlivci a páry. Do súbojov sa
prihlásilo 30 hráčov a bol to
skutočne veľký športový zážitok.
Niektoré výkony, či už v tenise
alebo v stolnom tenise, sa dali
prirovnať ku profesionálnym.

Naše výsledky:
Tenis jednotlivci: 1. miesto –
Marek Siksa IPA Košice, 2.
miesto Rudo Tomčo – IPA Koši−
ce, 3. miesto Ing. Peter Hostin−
ský – IPA Košice. Tenis štvor−
hra: 1. miesto – Ladislav Vasiľ a
Ján Köver, 2. miesto – Ing. Ján
Kovalčík a MUDr. Štefan To−
majko, ktorý zároveň dozeral aj
na
bezpečný
priebeh turnaja
a 3. miesto ob−
sadili Marek Sik−
sa a Marko Ba−
lucha – všetci za
IPA Košice.
V stolnom te−
nise 1. miesto
obsadil Vojtech
Horňák za spo−
ločnosť VSE kto−
rý bol úspešný aj
v štvorhre
a
spoločne s Pet−
rom Mačingom z IPA Košice ob−
sadili 1. miesto. Na 2. mieste sa
umiestnil Peter Mačinga a 3.
miesto získal Ing. Ján Kovalčík,
ktorý je sekretárom úradovne. V
štvorhre na 2. mieste skončili
bratia Ján a Karol Kovalčíkovci
a na 3. mieste sa spoločne s
Markom Baluchom umiestnila
zástupkyňa nežného pohlavia
Iveta Lukáčová.
Mgr. Ľudvik Šoltés,
člen vedenia Územnej
úradovne IPA Košice

Košický maratón po prvýkrát aj s policajtmi

Zárodok novej tradície
Je už tradíciou, že sa 1. ok−
tóbrovú nedeľu v Košiciach ko−
ná Medzinárodný maratón mieru
s medzinárodnou účasťou. Ten−

to rok to nebolo výnimkou, konal
sa 84. ročník. Zvláštnosťou tých−
to pretekov bol 1. ročník Maj−
strovstiev PZ v polmaratóne a
maratóne, ktorý organizoval
Športový klub polície pri SOŠ PZ
v Košiciach pod záštitou UNI−
TOP Slovensko. Účasť našich
kolegov z radov PZ bola pre−
kvapujúca. Pretekov sa zúčast−
nilo až 55 policajtiek a policaj−
tov z rôznych kútov Slovenska.
Po skončení pretekov sme sa
opýtali prezidenta UNITOP Slo−
vensko plk. Ing. Jozefa Hlinku,
ako je spokojný s 1. ročníkom
Majstrovstiev PZ, s organizá−
ciou, účasťou pretekárov a čo
sa plánuje do budúcna?
Jozef Hlinka: „Organizáciu
mal na starosti prezident ŠKP
pri SOŠ PZ Košice a zároveň
riaditeľ menovanej školy plk.
JUDr. Jozef Čech, por. Ing. Ľu−
bomír Sedlák – predseda VV
ŠKP pri SOŠ PZ Košice, kpt.
Mgr. Alexander Csatlós a mjr.
Mgr. Rastislav Miško − ktorý má
prehľad v tejto atletickej rodine
a svoju úlohu hravo zvládol.
Vďaka nemu a nám ostatným to
malo vynikajúci priebeh. Nevidel
som, že by nastali nejaké kom−
plikácie a ak boli, tak sme si ich
už vydiskutovali. Veľmi ma pre−
kvapilo, koľko účastníkov sa pri−
hlásilo. Hovoril som o čísle oko−
lo 18 – 20 maximálne, to zname−
ná, že aj moje osobné očakáva−
nia boli niekoľkonásobne prekro−
čené. Samozrejme, keď sa na
budúci rok prihlási viac preteká−
rov, preteky rozšírime o kategó−

riu „Zamestnanca MV“, to zna−
mená o pracovníkov v štátnej
službe a vo verejnom záujme,
ako aj hasičov. Myslím si, že tak−

toto podujatie ponúkneme aj
medzinárodnej športovej policaj−
nej asociácii, ako možné miesto
na uskutočnenie napr. Majstrov−
stiev Európy policajtov v polma−
ratóne a maratóne.“
Vo svojom príhovore ku
účastníkom M SR povedal riadi−
teľ SOŠ PZ Košice plk. JUDr.
Jozef Čech, že motiváciou na
usporiadanie súťaže na takomto
renomovanom športovom podu−
jatí európskeho významu bolo
vstúpiť do organizácie voľného
času policajtov, zvyšovať ich fy−
zickú zdatnosť, psychickú odol−
nosť, pestovať vôľové vlastnosti,
podnietiť v nich súťaživosť a spo−
lupatričnosť k profesnej skupine,
akou policajti sú. Na slávnost−
nom udeľovaní cien sa zúčastni−
li a víťazom jednotlivých kategó−
rii srdečne poblahoželali aj riadi−
teľ KR PZ v Košiciach plk. Juraj
Bukuš a riaditeľ KR PZ v Prešo−
ve pplk. PhDr. František Leško
ktorý sa súťaže aj aktívne zú−
častnil.
Po tomto prvom ročníku sú
organizátori pevne presvedčení,
že ich zámer vyšiel a bol to krok
správnym smerom a že sa Poli−
cajný zbor pozitívne predstavil
verejnosti aj z tohto pohľadu.

to dosiahneme ešte zaujímavej−
šie čísla. Isté je, že vytvoríme ur−
čitú tradíciu, ktorú budeme spo−
ločne rozvíjať. Okrem toho celé

stržm. Xénia Vašinská
(bližšie na
http://www.minv.sk/sospzke/skp
/msrpzmaraton2007/index.htm)

Posolstvo vytrvalcov
Každý maratónsky beh je chovných organizácii polície,
siahnutie na dno ľudských síl. Športovému klubu polície pri
Preto aj keď najväčšiu slávu SOŠ PZ Košice aj naším nad−
vždy zožnú víťazi, v maratóne riadeným, že nám dali pocit
sú vlastne víťazmi aj tí, ktorí sa spolupatričnosti k profesnej
nevzdali, bez ohľadu na to, na skupine akou policajti sú a v
akom mieste sa umiestnili. Je v neposlednom rade nám posky−
tom posolstvo, ktoré hovorí, že tli možnosť predstaviť verejnos−
človek by sa ni−
ti políciu i z toh−
POĎAKOVANIE
kdy
nemal
to
pohľadu.
vzdávať, ale bojovať. Asi 60 po− Tých , ktorí zaváhali a nezú−
licajtov sa okrem boja proti častnili sa, chcem povzbudiť.
trestnej činnosti rozhodlo za− Nech v ďalšom ročníku posil−
bojovať aj na inom poli − špor− nia naše rady na 2. ročníku
tovom. Nenárokovali sme si o Majstrovstiev SR policajtov a
medailu, ale predsa sme sa na 2. najstaršom maratóne
postavili na košickú trať a vy− sveta v Košiciach. Pre tú atmo−
behli sme pre vynikajúci pocit z sféru, večernú party, srdečné
pohybu, pre radosť, pre schop− povzbudzovanie tisícok obča−
nosť prekonať sa a dobehnúť. V nov mesta, slzy eufórie po do−
mene všetkých zúčastnených behnutí... určite to stojí za to.
policajtov sa chcem poďakovať
kpt. Radim Brettschneider,
organizátorom z Únie telový−
KR PZ BA

V radoch polície sú vynikajúci strelci
Ako každý rok, aj počas tohto
roka sa konali strelecké preteky,
ktorých sa zúčastnili tí najlepší
strelci
z radov
polície. Tohto ro−
ku sa ozývala
streľba z doliny
neďaleko Banskej
Bystrice, z obce
Sielnica.
Práve
tam totiž policajti z
Krajského riaditeľstva Policajné−
ho zboru v Banskej Bystrici pri−
pravili pre súťažiacich zaujímavé
parkúrové „zákutia“.
Preteky sa začali vo štvrtok
18. 10. ráno, kedy ich oficiálne
otvoril I. viceprezident Policajné−
ho zboru pplk. Mgr. Michal Kop−
čik. Otvorenia sa tiež zúčastnil

riaditeľ odboru výcviku Prezídia
PZ v Bratislave plk. Mgr. Štefan
Králik, ako aj veliteľ PPÚ KR PZ
v Banskej Bystri−
ci pplk. Mgr. Ri−
chard Šemro. V
piatok boli vyhlá−
sené výsledky sú−
ťaže. Z jednotliv−
cov sa na 1. mies−
te umiestnil npor.
Marián Fedor z ÚOU PPZ v
Bratislave, ktorý svojim 100%
výkonom získal až 581 bodov.
Na 2. mieste sa s počtom bo−
dov 557 umiestnil kpt. Eugen
Ravas z PPÚ KR PZ v Banskej
Bystrici a 3. miesto v skupine
jednotlivcov zaujal s počtom
bodov 550 npor. Zdeno Meniar z

OO PZ v Banskej Bystrici. V
rámci výsledkov streľby tímov
získali prvenstvo príslušníci PPÚ
KR PZ v Banskej Bystrici, kde
družstvo reprezentoval kpt. Eu−
gen Ravas, npor. Daniel Števula
a npor. Adrián Eliáš. Na 2.
mieste sa umiestnil tím z KR PZ
v Žiline (npor. Karol Dočekal,
por. Ing. Ľubomír Kadnár a por.
Dušan Juriga),. 3. miesto zaujal
tím z Banskej Bystrice v zlože−
ní npor. Zdeno Meniar, npor. La−
dislav Blcha a npor. Juraj Do−
lňan.
Budúcoročné stretnutie by sa
malo konať v Košickom kraji.
npor. PhDr. Petra Babulicová,
hovorca KR PZ v Banskej
Bystrici
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R. Kaliňák: "Nelegálna migrácia ostane naďalej fenoménom, s ktorým treba bojovať nielen na
vonkajšej hranici EÚ, ale aj na vnútorných hraniciach v rámci spolupráce s našimi susedmi."
Pomyselná brána
Robert Kaliňák, minister vnút−
ra:
Práve dnes sme otvorili tú po−
myselnú bránu do schengenské−
ho priestoru. Ostáva nám na Mi−
kuláša prestrihnúť pásku k tejto
bráne, aby sa z noci z 20. na 21.
decembra definitívne zrušili hra−
nice a hraničné kontroly.
Redaktor:
Vstup Slovenska do Schen−
genu znamená aj zmeny pre po−
hraničnú políciu. Bývalé colnice
podľa ministra vnútra štát plánu−
je ponúknuť obciam, alebo pre−
dať iným záujemcom. Časť po−
hraničných pracovníkov sa pre−

ôsmimi krajinami jasný signál,
že patria do Európskej únie. S
výnimkou Rumunska, Bulharska
a Cypru budeme môcť cestovať
kamkoľvek bez zdržovania na
hraniciach.
Redaktor:
Na mieste však zostanú bu−
dovy policajných staníc a býva−
lých colníc. Ministerstvo vnútra
uvažuje, že ich odovzdá obciam
alebo predá.
Robert Kaliňák (Smer−SD),
minister vnútra SR:
Niekoľko návrhov už samo−
zrejme je na ministerstvách,
mnohé z nich sú pomerne nové
a investovalo sa do nich veľa pe−
ňazí, tak nebude to jednoduché

noval primerane. „Každý vie, že
práca na vstupe do Schengenu
si vyžiada niekoľko rokov.“ Prí−
pravu podľa neho zanedbal Kali−
ňák, pretože pol roka, keď pôso−
bil ako minister, sa tejto veci vô−
bec nevenoval. „Ale potom to dal
do poriadku,“ dodáva Palko. Slo−
vensko však čakajú aj povinnos−
ti. Vstupom do Schengenu sa
naša štátna hranica s Ukrajinou
stane východnou hranicou EÚ.
Experti varujú – Slovensko sa

Schengen v médiách
tak stane atraktívnejšou „desti−
náciou“ pre ilegálnych migran−
tov. „Pretože keď už raz prejdú
našu východnú hranicu, môžu
sa voľne dostať až na druhý ko−
niec Európy, až do Francúzska,“
skonštatovala pre HN euroana−
lytička Zuzana Gabrižová.
(Hospodárske Noviny,
9.11.2007)
V decembri padnú hranice

Tieto otrasné policajné zábery vznikli z bratislavského úkrytu, v
ktorom prevádzač nechal "bývať" skupinu utečencov. Kiežby sme
sa na našom území v budúcom roku stretávali s podobnými záber−
mi čo najmenej...
(on)
sunie k poriadkovej polícii prí− ich odovzdávať bezplatne alebo
padne k monitorovaniu zelenej za nejakú malú sumu.
hranice.
Redaktor:
Kaliňák:
Práca hraničných policajtov
Tá bezpečnosť bude naďalej sa výrazne nezmení. Väčšina z
ostro sledovaná v tomto okolí, nich bude spolupracovať s kole−
pretože nelegálna migrácia gami zo susedných krajín v boji
ostane naďalej fenoménom, s proti nelegálnym migrantom.
ktorým treba bojovať nielen na
(STV, 8.11.2007)
vonkajšej hranici EÚ, ale aj na
vnútorných hraniciach v rámci
Palko primerane
spolupráce s našimi susedmi.
(SRO, 8.11.2007)
Ešte vlani sa Slovensko stalo
terčom kritiky Rakúska a Českej
Jasný signál
republiky pre nedostatočnú pri−
pravenosť. Exminister vnútra
Redaktor:
Vladimír Palko (KDH) tvrdí, že sa
Tri a pol roka po vstupe do− počas svojho pôsobenia v minis−
stali Slovensko spolu s ďalšími terskom úrade problematike ve−

Trenčan úspešný na majstrovstvách sveta
Policajt KR PZ v Trenčíne,
37−ročný kpt. Mgr. Juraj Vrá−
bel, sa zúčastnil Majstrovstiev
sveta v kulturistike federácie
IFBB v JE−JU (Kórea). Tu v
dňoch 25. – 29. 10. 2007 ako
reprezentant Slovenskej re−
publiky postúpil do finále, kde v
kategórii do 85 kg obsadil vý−
borné 5. miesto.
Kpt. Mgr. Juraj Vrábel, re−
prezentant Slovenskej republi−
ky v športovej kulturistike, za−
radený na KDI Trenčín ako
starší referent špecialista, je
držiteľom titulu víťaz Svetových
hier a vicemajster sveta z ro−
ku 2005. V jesennej sezóne
2007 sa veľmi úspešne zúčast−
nil niekoľkých súťaží. Dňa 13.
10. 2007 obsadil na medziná−
rodnej súťaži Grand Prix Pepa
v Opave (ČR), v kategórii do
87,5 kg 1. miesto. O týždeň
neskôr sa zúčastnil medziná−
rodnej súťaži Grand Prix Slova−

kia v Trnave, kde obsadil v
kategórii do 87,5 kg 2. miesto.
V Poprade sa 21. 10. 2007 ko−
nala medzinárodná súťaž Tat−
ranský pohár, kde obsadil v
kategórii do 87,5 kg 1. miesto.
npor. Mgr. Katarína Hlaváčová,
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

Hranice so susednými štátmi
s výnimkou Ukrajiny bude mož−
né prekračovať kdekoľvek, teda
nielen tam, kde sú teraz hranič−
né priechody. „Určite to veľmi
podporí rozvoj pohraničných re−

Historická správa
Bratislava (7. novembra
2007) − Pred Slovenskou re−
publikou by sa zajtra mali vý−
razne pootvoriť brány Schen−
genu. Rada ministrov vnútra
EÚ totiž v Bruseli prerokuje
záverečnú hodnotiacu sprá−
vu o pripravenosti jednotli−
vých krajín na vstup do
schengenského
priestoru.
Slovensko očakáva vysoko
pozitívne hodnotenie. Rada
ministrov definitívne rozhod−
ne o rozšírení Schengenu na
svojom ďalšom zasadaní 6.
decembra 2007. Hraničné
kontroly padnú 21. decembra
2007.
Erik Tomáš, hovorca
ministra vnútra SR
giónov,” povedal Kaliňák. Ako
príklad uviedol okolie Bardejova,
kde sú staré, nevyužité cesty do
Poľska, ale nie je tam žiaden
hraničný priechod. „Podporia sa
tak neformálne kontakty, bude to
mať oveľa väčší význam, ako si
vieme predstaviť,” uzavrel Kali−
ňák.
„Búdky” na hraničných prie−
chodoch úplne nezmiznú. Od
vstupu do Európskej únie sú col−
níci, čo kontrolujú tovar, iba na
ukrajinskej hranici. Nevyužité
priestory po zrušení hraničných
priechodov plánuje Colná sprá−
va predať. „Teraz ich využívajú
takzvaní pasováci, čo sú policaj−
ti. Po vstupe do Schengenu stra−
tia opodstatnenie. Keďže budo−
vy sú mimo miest a obcí, ne−
predpokladáme, že by o ne mali
záujem iné štátne inštitúcie,” tvr−
dí hovorkyňa Colnej správy Mar−
tina Kereková.
Iné to je pri ministerstve vnút−
ra, ktoré má na starosti pohra−

ničnú stráž. „Budovy, ktoré vlast−
níme, si necháme a budeme ich
využívať naďalej. Policajtov ne−
budeme prepúšťať či presúvať,
ale dáme im iné úlohy v boji pro−

ti nelegálnej migrácii. Po pol ro−
ku všetko prehodnotíme a potom
sa rozhodneme,” povedala Hre−
beňáková.
(Pravda, 9.11.2007)

Dôležité dátumy
z 14. jún 1985: Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a
Luxembursko podpísali v mestečku Schengen základnú dohodu
o zrušení hraničných kontrol
z 1995: zrušenie kontrol v praxi (Benelux, Nemecko, Fran−
cúzsko, Španielsko, Portugalsko), neskôr sa pridali aj všetky se−
verské krajiny
z 1. máj 2004: vstupom Slovenska do EÚ sa zrušili colné kon−
troly
z 2006: problémy so zavádzaním informačného systému s da−
tabázou zločincov majú aj staré členské štáty. Rozšírenie Schen−
genu sa odložilo na koniec roku 2007 (navyše Slovensko meška−
lo so zabezpečením ukrajinskej hranice)
z leto − jeseň 2007: kontroly Európskej komisie potvrdili, že
Slovensko a celkovo deväť nových členov EÚ je pripravených na
zrušenie pozemných hraníc
z 21. december 2007: kontroly na slovenských hraniciach s
Rakúskom, Českom, Maďarskom a Poľskom padnú, Schengen
sa rozšíri o deväť krajín
z 30. marca 2008: zmiznú kontroly aj na letiskách pri letoch v
rámci únie okrem Cypru, Bulharska a Rumunska − tie musia naj−
prv splniť bezpečnostné podmienky
z 2008: súčasťou schengenského priestoru sa má stať Švaj−
čiarsko, ktoré nie je členom EÚ
(Zdroj Pravda)

11. november 1918: takmer zabudnutý dátum?

Z úcty k predkom

Podpisom zástupcov Nemec−
ka a štátov Dohody v železnič−
nom vagóne vo francúzskom
meste Compi?ne bola 11. no−
vembra 1918 ukončená 1. sve−
tová vojna. Vojna, ktorej sa zú−
častnilo 38 štátov, mobilizova−
ných bolo 70 miliónov mužov, 10
miliónov vojakov padlo, 20 mi−
liónov bolo zranených a vojna
priniesla nesmierne utrpenie aj
desiatkam miliónov civilných
obyvateľov. Na Slovensku azda
nie je mesto či dedina, kde by
nebol pamätník obetiam tejto
strašnej vojny. Veď temer
70.000 rovesníkov našich sta−
rých a prastarých otcov sa z
bojísk v Rusku či Taliansku do
vlasti nikdy nevrátilo.
Možno povedať, že 89 rokov
od ukončenia 1. svetovej vojny
je taká dlhá doba, že už ani pa−
mätníci na ňu nežijú. Má preto
význam si takéto udalosti pripo−
mínať? Rozhodne áno! Veď kto
si neváži tradície a hroby svo−
jich predkov, ten si neváži ani
svoju budúcnosť. Preto občian−
ske združenie Devínska brána
na Murmanovej výšine v Brati−

slave pri tejto príležitosti už po
deviaty raz zorganizovalo pietnu
spomienkovú slávnosť. Na tom−
to mieste neďaleko od Slavína
boli v minulosti vinohrady rodi−
ny Murmanovcov a lokalita bola
považovaná za miesto s naj−
krajším výhľadom na Bratislavu.
V roku 1925 tu vybudovali do−
nedávna zabudnutý pamätník
obyvateľom mesta, ktorí vo voj−
ne zahynuli a vytvoril ho známy
bratislavský sochár Alojz Rigele
spolu s architektom Franzom
Wimmerom. Na blok pamätníka
bol pri výstavbe paradoxne pou−
žitý sivý granit z podstavca zni−
čeného súsošia Márie Terézie,
ktoré stálo na dnešnom námestí
Ľudovíta Štúra.
Dážď so snehom a prudký
vietor sprevádzali tohoročnú
pietnu spomienku, na ktorej sa
zúčastnila reprezentácia Minis−
terstva obrany SR, zástupcovia
diplomatických zborov európ−
skych krajín, ako aj osobnosti
štátnej správy a spoločenských
organizácií.
(vt)
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Európsky priestor vyvoláva v občanoch nádeje, ale aj obavy zo zvýšenia kriminality

Košice so Schengenom symbolicky spojila konferencia
Názov luxemburského mestečka Schengen bol frekven−
tovaný na 4. ročníku konferencie s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa konala v dňoch 18. – 19. októbra 2007
v historickej budove radnice v Košiciach pod názvom
BEZPEČNÁ EURÓPA. Konferenciu organizoval Obvodný
úrad v Košiciach v spolupráci a za odbornej i finančnej
pomoci Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, resp.
Ministerstva vnútra SR.
V otváracom príhovore pred−
nosta Obvodného úradu v Ko−
šiciach Milan
Géci pripo−
menul
cieľ
konferencie,
ktorým bolo
kontinuitne
pokračovať v
analýze
a
zhodnotení
František Šinka
ťažiskových
problémov bezpečnosti na vý−
chode krajiny, ktorého sa bez−
prostredne dotýkajú problémy a
úlohy so zabezpečovaním von−
kajších hraníc budúceho rozšíre−
ného schengenského priestoru.
Štátny tajomník Ministerstva
vnútra SR Vladimír Čečot vo
svojom vystúpení pripomenul,
že rozšírenie schengenského
priestoru bude znamenať novú
etapu v spolunažívaní krajín v
rámci EÚ. Ako národný koordi−
nátor aktivít v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi upozornil
aj na niektoré potenciálne hroz−
by, ktorým bude potrebné čeliť
po odstránení vnútorných hraníc
medzi štátmi, ktoré sa pripájajú k
schengenskému priestoru.
Alexander Thurzo (Úrad hra−
ničnej a cudzineckej polície MV
SR) vo svojom vystúpení pouká−
zal na to, že európsky integrač−
ný proces je zameraný na posil−
nenie nielen hospodárskej, ale
aj bezpečnostnej integrity Eu−
rópskeho spoločenstva. So sta−
vom, štruktúrou a dynamikou
trestnej činnosti v SR pred vstu−
pom do schengenského priesto−
ru sa zaoberal Jozef Madliak
(Katedra trestného práva Práv−
nickej fakulty UPJŠ v Koši−
ciach). V rámci štatistickej ana−
lýzy zločinnosti poukázal na
skrytú (latentnú) kriminalitu, kto−
rá je pomerne vysoká pri majet−
kových trestných činoch a niž−
šia pri násilných trestných či−
noch. Viktor Porada (Katedra
trestného práva, kriminalistiky a
forenzných disciplín, Vysoká
škola Karlovy Vary) rozoberal
možnosti prevencie hospodár−
skej, majetkovej, násilnej, mrav−
nostnej, počítačovej, drogovej a
organizovanej kriminality. Posta−
venie UNHCR (Úrad Vysokého
komisára pre utečencov) a jeho
azylovú politiku v SR osvetlil
Peter Kresák. Pripomenul, že
každý demokratický štát počíta s
legálnou migráciou, ktorá je spo−
jená aj s pozitívami. Poukázal
na to, že SR nemá dobre zabez−
pečenú integračnú politiku. Vlá−
dou schválenou stratégiou pre−
vencie kriminality a jej prioritami

sa zaoberal vo svojom vystúpení
František Šinka. Systém preven−
cie kriminality na miestnej úrovni
v SR vysvetlil Jozef Halcin (Ra−
da vlády SR pre prevenciu krimi−
nality). Policajný pridelenec ČR
v SR Vladimír Kollář prezento−
val skúsenosti zo zabezpečenia
prevencie kriminality v ČR.
Konferencia poskytla priestor
aj pre vyhodnotenie veľkej infor−
mačnej kampane o dopadoch
Schengenu na občanov SR a ri−
zikách obchodovania s ľuďmi,
realizovanej v Košickom a Pre−
šovskom kraji. Vyhodnotenie
prezentovali Jana Hrivnáková a
Jozef Halcin.
Skutočnosť, že materiály z
konferencie boli vydané v zbor−
níku a k dispozícii v dňoch jej
konania, možno považovať za
významný edičný čin zostavova−
teľky zborníka a organizátorky
konferencie Anny Pastirikovej.
Účastníci konferencie prijali
tieto závery a odporúčania:
Workshop: Kriminalita/
prevencia kriminality
1. Účastníci podporujú vládu
SR, aby naplnila programové vy−
hlásenie vlády SR v oblasti prija−
tia zákona o prevencii kriminality
so zapojením všetkých relevant−
ných orgánov a organizácií;
2. Žiadajú vládu SR o dôsled−
né zabezpečenie uznesenia vlá−
dy SR prijatého k Stratégii pre−
vencie kriminality v oblasti per−
sonálneho a organizačného za−
bezpečenia prevencie kriminality.
3. Žiadajú venovať zvýšenú
pozornosť finančnému a perso−
nálnemu zabezpečeniu preven−
cie kriminality na území Košické−
ho a Prešovského kraja z dô−
vodu najväčšieho nárastu novej
trestnej činnosti.
4. Pre skvalitnenie prevencie
kriminality je nevyhnutné vytvoriť
vedecko−výskumný ústav na
skúmanie negatívnych spolo−
čenských javov s navrhovaným
sídlom v Košiciach.
Workshop: Schengen
1. Verejnosť je médiami infor−
movaná prevažne o výhodách
vstupu SR do schengenského
priestoru pre obyvateľstvo a
hospodársky život.
2. Treba upozorniť na možné
zneužívanie týchto výhod zo
strany organizovaného zločinu a
preto je potrebné uplatňovať
účinné kompenzačné opatrenia,
na ktorých sa musia podieľať
nielen policajné orgány, ale aj
ostatné orgány štátnej správy a
samosprávy ako aj samotné
obyvateľstvo.
3. V rámci kompenzačných

opatrení pre bezpečnosť územia
na úrovni obce, regiónu, štátu i
EÚ je potrebné:
a) rozšíriť monitoring krimina−
lity z hľadiska cezhraničného
pôsobenia organizovaných sku−
pín zvýšením spolupráce s or−
gánmi susedných krajín,
b) zintenzívniť spoluprácu or−
gánov verejnej správy a obyva−
teľstva s policajnými orgánmi
pri identifikácii kriminálnej čin−
nosti, najmä z hľadiska jej cez−
hraničného pôsobenia, uľahče−
nej po vstupe do schengenské−
ho priestoru zrušením kontrol na
vnútorných hraniciach,
c) rozšíriť spoločný výkon po−
licajných služieb susedných štá−
tov do hĺbky územia v schen−
genskom priestore, najmä na
migračných trasách s možným
výskytom páchania trestnej čin−
nosti s tým spojenej,
d) zisťovanie osôb s nelegál−
nym pobytom, resp. osôb, ktoré
porušujú zákon o pobyte cu−
dzincov zo strany nielen policaj−
ných orgánov, ale aj orgánov
miestnej štátnej správy a územ−
nej samosprávy,
e) riešiť problém nelegálnych
migrantov, ktorým nebol udelený
azyl a nie je možné ich vyhostiť,
zabezpečením pre nich pri udele−
ní tolerovaného pobytu adekvát−
neho umiestnenia, ktoré im zne−
možní porušovanie zákonov SR.
4. Začleniť uvedené opatrenia
preventívneho charakteru do
stratégie prevencie kriminality v
SR s ich doplnením v oblasti:
a) osvety obyvateľstva o pot−
rebe aktívnej účasti na boji s kri−
minalitou,

b) zvýšenia informovanosti
orgánov miestnej štátnej správy
a územnej samosprávy o mož−
nostiach účinnej spolupráce s
policajnými orgánmi,
c) zvýšiť informovanosť médií
o všetkých súvislostiach vstupu
do schengenského priestoru,
d) doplniť učebné osnovy
SOŠ PZ a A PZ o problemati−
ku prevencie kriminality,
e) začleniť do učebných os−
nov základných škôl otázky pre−
vencie kriminality.
5. Podporuje sa prijatie záko−
na o prevencii kriminality, ktorý
by ukladal oprávnenia a povin−
nosti dotknutým orgánom.
Workshop: Azylová politika
1. Ministerstvo práce, sociál−
nych vecí a rodiny by malo po−
silniť svoju úlohu v otázke rieše−
nia problematiky maloletých cu−
dzincov bez sprievodu, konkrét−
ne:
a) zabezpečiť lekárske vyšet−
renie na zistenie zdravotného
stavu u tých maloletých, ktorí sú
umiestňovaní do detských do−
movov spolu so slovenskými
deťmi,
b) zriadiť minimálne ešte jed−
no osobitné zariadenie pre tých−

to maloletých na území východ−
ného Slovenska, keďže väčšina
z nich prichádza práve cez vý−
chodnú hranicu,
c) skvalitniť vykonávanie úlo−
hy opatrovníkov Úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v azy−
lovom konaní, ktorá vo väčšine
prípadov končí podaním vyhlá−
senia o udelení azylu a účas−
ťou na pohovore,
d) zlepšiť súčinnosť všetkých
zložiek zaoberajúcich sa malole−
tými bez sprievodu – cudzinecká
polícia, úrady práce, Migračný
úrad MV SR (ak sú maloletí žia−
dateľmi o azyl).
2. Odporúča sa uvedenému
rezortu zodpovedne sa ujať svo−
jej funkcie (vrátane vybudovania
mechanizmov) ako orgánu, kto−
rého úlohou je integrácia azylan−
tov (osôb s priznaným azylom
na území SR) do spoločnosti.
Problémy, s ktorými sa azylanti
najčastejšie stretávajú: jazyková
bariéra, nedostatočná kvalifiká−
cia, neznalosť nového prostredia
a kultúry, slabá akceptácia ma−
joritnou spoločnosťou.
Mgr. František Šinka, CSc.,
riaditeľ sekretariátu Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality

Pozor na predplatné!
Počnúc októbrovým číslom uverejňujeme na tomto mieste
predtlač záväznej objednávky na mesačník POLÍCIA pre rok
2008. Cena mesačníka ostáva nezmenená: 4 Sk. Upozorňujeme
na povinnosť každej ZO OZP v SR zaslať redakcii vyplnenú
predtlač objednávky na rok 2008 aj s kópiou potvrdenia o úhra−
de predplatného najneskôr do 15. januára 2008. V opačnom
prípade redakcia nebude môcť objednať v tlačiarni potrebný po−
čet výtlačkov pre rok 2008.
(r)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAČNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2008
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 z fax: 09610/59 096 z e−mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (označiť
„redakcia“)
Redakcia
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