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Spokojné Vianoce a šťastný Nový rok!
Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza a nový ide za ním,
nech vám len radosť prináša, to je naším prianím.
Odborový zväz polície v SR

16. schôdza NR SR: pre rezort vnútra veľa dôležitého, plno napätia i očakávaní

Nádejný výsledok hlasovania
Bratislava (on) – Rozhodujúcim bodom rokovania „no−
vembro − decembrovej“ 16. schôdze NR SR bol nepo−
chybne štátny rozpočet. Pre rezort ministerstva vnútra
bola otázka rozpočtu ešte oveľa dôležitejšia ako po iné
roky.
Od schválenia návrhu obje−
mu rozpočtovej kapitoly MV SR
a jej členenia sa totiž odvíjajú
zámery vedenia rezortu aj vo
vzťahu k príjmom príslušníkov
PZ v budúcom i v nadchádza−
júcich rokoch.
Vďaka pochopeniu posla−
neckej väčšiny, schválením roz−
počtu rezortu vnútra minister
Robert Kaliňák potenciálne zís−
kal priam historickú možnosť
realizovať zámery, zhmotnené v
návrhu dlho očakávanej novely
zákona o štátnej službe!
„Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušní−
kov Policajného zboru, Sloven−
skej informačnej služby, Zboru

väzenskej a justičnej stráže Slo−
venskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších pred−
pisov (ďalej len „zákon“) sa
predkladá ako iniciatívny návrh,“
konštatuje dôvodová správa.
„Základ−
ným cieľom
predklada−
ného návr−
hu zákona
je zmeniť
systém od−
meňovania
príslušníkov Policajného zboru,
vzhľadom na rôznorodosť úloh,
ktoré zabezpečujú pri výkone
služby, vrátane nových úloh,
ktoré im pribudnú v súvislosti so
vstupom do Schengenského

priestoru a s ohľadom na zave−
denie kariérneho postupu prí−
slušníkov Policajného zboru.“
Dalo sa očakávať
Redakcia POLÍCIA už o tom−
to návrhu viackrát informovala.
Návrh postúpil v parlamente do
druhého čítania, naši zákono−
darcovia sa ním budú zaoberať
pravdepodobne na februárovej
schôdzi. Dá sa očakávať, že z
výborov alebo priamo na schô−
dzi poslanci predložia veľké
množstvo pozmeňovacích návr−
hov. Preto je predčasné zaobe−
rať sa konkrétnosťami vo vzťahu
ku konečnej verzii zákona. (Bliž−
šie aj v rozhovore s poslancom
NR SR, podpredsedom HZDS−
ĽS Jánom Kovarčíkom). Už sa−
mo predstavenie návrhu v pr−
vom čítaní však predznamenalo,
čo všetko možno očakávať. Mi−
nister vnútra v krátkom úvod−
nom slove predstavil filozofiu ná−
vrhu a podpredseda NR SR M.

Hort otvoril rozpravu. Opäť domi−
noval exminister spravodlivosti
Daniel Lipšic (KDH): „Som zne−
pokojený s tým, že nový platový
systém odmeňovania sa netýka
Zboru väzenskej a justičnej strá−
že a to nie je zbor, ktorý môže
byť pod políciou.“ Hneď aj avizo−
val, že sa bude usilovať, aby sa
nový systém odmeňovania dotý−
kal aj tejto zložky. K nemu sa
pridala aj extajomníčka toho is−
tého rezortu Lucia Žitňanská,
(najprv KDH, teraz SDKÚ) „Na−
ozaj po schválení tohto návrhu
zákona sa vytvoria určité nožni−
ce medzi príjmami Policajného
zboru a príjmami príslušníkov
ZVJS,“ povedala o.i. Nezaostal
ani exminister vnútra Martin Pa−
do, ktorý v návrhu zákona oce−
nil najmä posilnenie nízkych pla−
tových tried a rozpustenie 13. a
14. platu. Doslova povedal, že
„tento zákon má v sebe veľa po−
(Pokračovanie na strane 4)

POĎAKOVANIE

Krv zachraňuje životy
„darovanie krvi je prejavom
ľudskosti a malo by byť bežnou
súčasťou nášho života. Veď nikto
z nás nevie, kedy bude on alebo
niekto z jeho blízkych krv potre−
bovať.“….
Dňa 26.11.2007 sa v spolu−
práci s Národnou transfúznou
službou SR uskutočnil na Kraj−
skom riaditeľstve PZ v Bratislave
druhý odber krvi. Toto stretnutie
sa konalo pod záštitou riaditeľa
Krajského riaditeľstva PZ v Brati−
slave plk. Mgr. Pavla Bratha.
Touto cestou, by som sa chce−
la poďakovať všetkým, ktorí sa
zapojili do darcovstva ako i tým,
ktorí pre nevhodné výsledky boli
vyradení z darovania krvi. A ďa−
kujem aj pani Alžbete Podhrad−
skej za pomoc pri zrealizovaní od−
beru krvi.
Tých, ktorí zaváhali a nezú−
častnili sa, chcem povzbudiť.
Nech na ďalšom darovaní krvi
účasť posilnia ….určite to stojí za−
to.
pplk. Dáša Cseriová,
KR PZ Bratislava

2

DECEMBER 2007

S poslancom Jánom Kovarčíkom o vojenskej jurisdikcii, ale aj o platoch

Druhý pokus v budúcom roku
Poslanec NR SR Ján KOVARČÍK (HZDS) predložil po−
zmeňovací návrh do zákona o azyle, ktorého schválenie
by znamenalo vyňatie niektorých ozbrojených zborov
spod vojenskej jurisdikcie. Redakcia POLÍCIA oslovila
Jána Kovarčíka 5. decembra priamo v parlamente vo
chvíli, keď ešte nebol známy výsledok hlasovania k tej−
to veci.
 Pán poslanec, čo vás
viedlo k podaniu tohto návr−
hu, ktorý zasahuje do Trestné−
ho poriadku?
Som vedúci delegácie Parla−
mentného zhromaždenia NATO
za Slovenskú republiku a na tej−
to pôde mám možnosť diskuto−
vať s kolegami poslancami z
iných parlamentov z členských
aj iných krajín NATO. Z týchto
rozhovorov mi bolo jasné, že je
dnes neštandardné, aby boli po−
licajti pod vojenskou jurisdikciou.
Akoby sa očakávalo, že vojenskí
sudcovia rozhodujú o trestných
činoch policajtov tvrdšie. Mne je
jasné, že policajt má byť vzorom
a príkladom, ale nebolo tam do−
držané právne hľadisko. To je
jedna vec. Druhý aspekt, ktorý
ma k tomu viedol, je fakt, že
dnes vojenské súdy nemajú taký
rozsah, máme predsa profesio−
nálnu armádu, nevidím preto dô−
vod na existenciu vojenských
súdov.
 V odborných kruhoch sa
hovorí, a vlastne to nikto ne−
tajil, že zaradenie ozbrojených
zborov pod vojenskú jurisdik−
ciu bol vlastne spôsob, ako
obhájiť ich existenciu.
Skrátka som sa rozhodol, že
sa do tejto problematiky pustím v
čo najkratšom čase.
 Zapracovať túto proble−
matiku do návrhu novely zá−
kona o azyle je však predsa
len dosť neštandardné ...

Pripúšťam,
predpokladal
som, že tento spôsob narazí na
odpor opozície. Išlo mi však o
čas, a keď dnes môj návrh ne−
prejde, nič hrozné sa nestane,
išlo mi o rozprúdenie diskusie a
pri novelizácii trestného poriad−
ku toto určite dosiahneme. Bu−

Ján Kovarčík
dem usilovať o zrušenie vojen−
ských súdov.
 Máte v tomto zámere
podporu koaličných partne−
rov?
Poviem otvorene, že poznám
názor pána ministra Kaliňáka,
môj návrh prijal veľmi pozitívne.
Ale nemôžem povedať, že by v
tomto panoval jednoznačný ná−
zor aj v koaličných posla−
neckých kluboch. Priznám sa,
sám nie som presvedčený, že v
tomto okamihu, v tomto prípade
mi tento návrh prejde. Môžem
však už dnes sľúbiť policajtom,
že v prvom kvartáli 2008 bude

novelizovaný Trestný poriadok a
budem stáť za svojím názorom,
že policajti majú byť vyňatí z vo−
jenskej jurisdikcie.
 O termíne sa stále vedú
diskusie...
Predpokladáme, že návrhy
noviel trestných kódexov sa do−
stanú do prvého čítania v parla−
mente v januári, možno vo feb−
ruári.
 Vnímali ste v tejto súvis−
losti postoj Odborového zvä−
zu polície v SR?
Samozrejme, mal som roko−
vanie s predákmi OZP v SR a
potešilo ma, že sledujú túto
problematiku a že som bol pozi−
tívne vnímaný. Ako hovorím,
urobil som všetko čo sa dalo,
aby som policajtom pomohol.
Ale keď to aj neprejde, nevidím
problém, vyriešime to v budú−
com roku.
 Dnes je v prvom čítaní aj
návrh novely zákona č. 73,
ktorý po novom rieši systém
odmeňovania
príslušníkov
PZ. Ste členom gesčného
brannobezpečnostného výbo−
ru NR SR, skúste si zaprognó−
zovať jeho osud...
Mám pripravený dosť rozsiah−
ly pozmeňovací návrh, chcel by
som zapracovať do zákona aj
iné ozbrojené zložky...
 Toho sme sa obávali!
V tomto prípade nie je dôvod
sa obávať, pretože tie zložky
patria pod iné rezorty. Čiže tie
rezorty budú musieť mať pros−
triedky na to, aby svojim ľuďom
pridali na platoch, a keď na to
nebudú mať, tak ich jednoducho
nebudú môcť riešiť. Ale na dru−
hej strane bude to už v zákone
a rezort bude musieť hľadať
prostriedky na to. To však nijako

Policajti dostanú v decembri vyššie dôchodky
a vianočný príspevok
Niektorí policajti budú od de−
cembra dostávať vyšší výsluho−
vý dôchodok. Vyplýva to zo zá−
kona o zvýšení výsluhových dô−
chodkov zo sociálneho zabez−
pečenia policajtov a vojakov v
roku 2007, ktorý nadobúda účin−
nosť už 1. decembra.
Výsluhové dôchodky policaj−
tov priznané pred 1. aprílom
1998 a neprevyšujúce 16 517
korún mesačne sa zvýšia o 0,25
percent za každý rok trvania slu−
žobného pomeru. Povinnosť
každoročne valorizovať najniž−
šie policajné dôchodky priznané
pred 1. júlom 2002 až dovtedy,
kým nedosiahnu priemernú výš−
ku ostatných výsluhových dô−
chodkov priznaných po 1. júli
2002, ukladá zákon o sociál−
nom zabezpečení policajtov a
vojakov. Od 1. decembra sa
zvýšia aj vdovecké výsluhové
dôchodky priznané pred 1. júlom
2002 o 6,25 percent.
Zvýšenie výsluhových dô−
chodkov sa bude týkať 4 770 po−
licajných dôchodcov. Najpočet−
nejšiu skupinu z nich tvoria po−
beratelia výsluhového dôchodku
preklasifikovaného zo starobné−
ho dôchodku.
Okrem zvýšenia výsluhových

dôchodkov dostane v decembri
približne 350 policajtov s dô−
chodkom nižším ako 11 257 ko−
rún aj vianočný príspevok vo
výške od 1 500 do 2 000 korún.
Pôjde o poberateľov preklasifi−
kovaných starobných a invalid−

ných dôchodkov a klasických
starobných dôchodkov. Vyplate−
nie vianočného príspevku vy−
chádza zo zákona o poskytnutí
vianočného príspevku niektorým
poberateľom dôchodku.
(Natália Hattalová, KO KMV)

neovplyvní úpravu platov policaj−
tov. Iné rezorty budú musieť hľa−
dať svoje zdroje, vôbec by som
sa toho nebál. Majú predsa svo−
je rozpočty, či už je to SIS, do−
prava alebo spravodlivosť.
 Môžeme vás len zobrať
za slovo...
V žiadnom prípade nemám
snahu znižovať finančné pros−
triedky policajtom, skôr naopak.
Som o tom presvedčený, že po−
licajti za to, čo robia, si zaslúžia
vyššie ohodnotenie. Ale na dru−
hej strane nemôžeme dovoliť
exodus z iných zložiek naprí−
klad do polície len preto, že tam
sú vyššie platy. Potrebujeme
udržať ľudí aj v ZVJS, aj v SIS−
ke atď, aby nenastal obrovský
presun.

 Je to však nebezpečný
precedens, ak niečo bude v
zákone a nebude to fakticky
pokryté prostriedkami... Všim−
nite si, ako úspešne práve to−
to napadli sudcovia na ústav−
nom súde...
Rozpočet pre rok 2008 je
schválený. Každý rozpočet má
svoj rámec a verím, že tie pe−
niaze ostatné rezorty nájdu, ver−
te tomu.
(Pozn. redakcie: Po týchto
slovách sa poslanec Kovarčík
ponáhľal späť do rokovacej sály.
Ako píšeme aj na inom mieste,
jeho návrh na vyňatie Príslušní−
kov PZ spod vojenskej jurisdik−
cie v samostatnom hlasovaní
neuspel...)

Z dôvodovej správy
k pozmeňovaciemu návrhu
V súlade s platnou právnou úpravou (porov. ratio legis Trest−
ného poriadku a zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a jus−
tičnej stráže v znení neskorších predpisov) nie je daný právny
dôvod na to, aby do pôsobnosti vojenských súdov patrili prísluš−
níci Policajného zboru, Železničnej polície, Národného bezpeč−
nostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colníkov. Jedi−
ne Zbor väzenskej a justičnej stráže má povahu ozbrojeného bez−
pečnostného zboru, ktorý plní úlohy na úseku výkonu väzby, vý−
konu trestu odňatia slobody, ochrany a stráženia objektov zboru a
ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch
prokuratúry. Podľa ustanovenia § 66 zákona č. 4/2001 Z. z. o
Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
„na príslušníkov zboru sa pri plnení úloh zboru vzťahujú ustano−
venia osobitného predpisu o trestných činoch vojenských.“ Z
tohto dôvodu sa navrhuje ponechať vo vecnej pôsobnosti vojen−
ských súdov vedľa vojakov, príslušníkov ozbrojených síl vysiela−
júceho štátu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej re−
publiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve a vojno−
vých zajatcov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pre
trestné činy spáchané pri výkone služby.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia a šťastia a rodinnej pohody, a v Novom
roku 2008 veľa úspechov všetkým želá
Robert Kaliňák
minister vnútra SR
Milí kolegovia,
opäť sa začína čas čara,
čas Vianoc. Je to zázračný,
sviatočný čas, ktorý otvára
ľudské srdcia. Vianoce ma−
jú v sebe niečo nesmierne
jedinečné a neopakovateľ−
né. Pri týchto prekrásnych
chvíľach sa tešíme na chví−
le vzájomného obdarúva−
nia, vzájomnej úcty a poro−
zumenia, na chvíle lásky a
pohody. Zabúdame na
sváry a viac si uvedomuje−
me silu rodiny, lásky, pria−
teľstva a obetavosti. Je to
zároveň aj veľká príležitosť
k odpusteniu a k zmiereniu
všade tam, kde došlo k ne−
dorozumeniam.
Toto obdobie je tiež spo−
jené s hodnotením a bilan−
covaním toho, čo sme vyko−
nali pre svojich najbližších,

kolegov a spolupracovní−
kov. Obzrime sa preto späť,
čerpajme pre budúcnosť a
potešme sa zo všetkého, čo
sa nám tento rok spoločne
podarilo uskutočniť. Určite
toho nie je málo.
Prajem Vám, milí moji
kolegovia, priatelia, aby sa
tohoročné vianočné sviatky
stali sviatkami ľudskosti, to−
lerancie
a porozumenia.
Prajem Vám príjemné pre−
žitie vianočných sviatkov,
šťastie a ľudské porozume−
nie v rodinnom kruhu.
Zároveň Vám želám v
nastávajúcom novom roku
v mene svojom a v mene
svojich spolupracovníkov
čo najviac síl, zdravia a po−
hody v každodennom živo−
te.
Prof. Vladimír Čečot
2. štátny tajomník MV SR
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Minister Kaliňák je za zrušenie vojenskej jurisdikcie pre príslušníkov PZ

Neúspech zaujímavého návrhu
Popri návrhu novely zákona č. 73 o štátnej službe mi−
nister vnútra 5. decembra predkladal v parlamente aj
ďalšie návrhy na zmeny právnych noriem. Návrh na zme−
nu zákona o azyle by bol zrejme schválený bez akého−
koľvek vzrušenia. Napokon však vyvolal celkom slušnú
roztržku medzi predkladateľom a niektorými opozičnými
poslancami. Dôvod?
V spoločnej správe sa totiž
objavila formulácia, ktorá by v
rámci novely Trestného poriad−
ku de facto znamenala vyňatie
príslušníkov Policajného zboru a
niektorých ďalších ozbrojených
zložiek spod vojenskej jurisdik−
cie. To je cieľ, za ktorý OZP v
SR bojuje už dlhšie dokonca aj
na medzinárodnej pôde. (Dôvo−
dovú správu k tomuto návrhu
publikujeme na inom mieste)
Návrh na likvidáciu?
Exminister spravodlivosti Da−
niel Lipšic (KDH) však v rozpra−
ve tento pozmeňovací návrh,
predložený poslancom Jánom
Kovarčíkom (HZDS), okamžite
napadol. „Je tu návrh zlikvidovať
vojenské súdy, ale nie priamo,
otvorene,“ konštatoval a nepria−
mo zopakoval svoje stanoviská,
prečo vojenské súdy a prokura−
túry vlastne ešte ako minister
spravodlivosti zachránil pred zá−
nikom tým, že im „zveril“ do rúk

namiesto vojakov povinnej zá−
kladnej služby o.i. aj príslušníkov

riadok vo vzťahu k vojenskej ju−
risdikcii nad niektorými ozbroje−
nými zložkami. „Preto vás
chcem poprosiť, mimo straníc−
kych nejakých mantinelov, aby
ak chceme túto tému riešiť, rieš−
me ju otvorene, riešme ju vlád−
nym návrhom zákona, ale nie
takto pokútne,“ žiadal a navrhol,
aby sa o tomto „pozmeňováku“

Školská zbierka pre azylantov − ilustračné foto Peter Záhradník
PZ. Poslanec Lipšic kritizoval
nesystémovosť
Kovarčíkovho
návrhu, keď sa mal cez zákon o
azyle novelizovať aj Trestný po−

hlasovalo samostatne ešte pred
schvaľovaním celého zákona.
Celá jeho reč bola veľmi emo−
tívna a s podporou ďalších jeho

straníckych kolegov a kolegýň
vznikla v rokovacej sále NR SR
nervózna atmosféra. Pridali sa
ďalší poslanci z opozície. „Som
toho istého názoru, že príslušní−
ci ozbrojených zložiek by mali
byť pod jurisdikciou vojenských
súdov,“ rezolútne vyhlásil exmi−
nister vnútra (SDKÚ) Martin Pa−
do.
„Je to civilný zbor“
Nervóznej atmosfére čelil
predkladateľ novely minister
vnútra Robert Kaliňák. Vystúpil
po ukončení rozpravy, za čo zo−
žal ďalšiu vlnu kritických pripo−
mienok zo strany opozičných
poslancov. Minister okamžite
kontroval, že túto legálnu metó−
du sa naučil od nich, keď bol v
opozícii... „Pozorne som sledo−
val, ako vaši páni ministri vystu−
povali a ja som toto od nich od−
pozeral,“ pridal. Zásadne sa
však postavil za to, aby Policaj−
ný zbor nepatril pod vojenskú ju−
risdikciu. „Myslím, že polícia a
ostatné nemajú čo byť pod vo−
jenskými súdmi. Je to civilný
zbor, ktorý má civilnú kontrolu a
má byť pod civilnými súdmi,“ vy−
hlásil jednoznačne. Argumento−
val aj názormi z európskych
kruhov, ktoré situáciu u nás vy−

O výročí protestov, o kúpených policajtoch a natvrdlosti
Zhodou okolností práve pri
druhom výročí protestov OZP v
SR na Námestí slobody v Brati−
slave sa opäť na vrcholnej úrov−
ni hovorí aj o platoch policajtov.
Medzičasom sa však zmenila
politická garnitúra a súčasná si−
tuácia je úplne zvláštna. Tvrdosť
argumentácie si terajšia opozí−
cia pletie s natvrdlosťou. Jasný
dôkaz poskytol Ivan Mikloš v
článku, ktorý publikoval v týž−
denníku s rovnomenným ná−
zvom. Zamýšľal sa v ňom nad
prioritami súčasnej vlády. Teraz
opozičný poslanec Mikloš osem
rokov riadil financie tejto krajiny,
ale stále mu nie je jasné, v čom
spočívajú priority štátu. Pýta sa:
„Kto teda je pre vládu prioritou?
Štátna správa, v ktorej platy po−
rastú o 8,9 percenta (čo je viac

ako v regionálnom školstve, kde
porastú o 8,6 percenta), ale naj−
mä policajti s úctyhodným ná−
rastom platov o 19,9 percenta?
Rezortu vnútra sa darí aj celko−
vo, vo výdavkoch rastie o 18
percent. Vôbec nechcem zha−
dzovať náročnú prácu policajtov,
ale je veľa dôkazov, že minister

vnútra a vláda by sa mali sústre−
diť na riešenie fungovania poli−
cajného zboru a nie na kupova−
nie si priazne policajtov za pe−
niaze daňových poplatníkov. Po−
sledné prípady zranenia bezú−
honných ľudí v Nitre a Trnave,
neopodstatnených zásahov kuk−
láčov, ako aj medzinárodný

Stojte, máte
nelegálne
čierne fólie!

škandál so zásahom proti ka−
zašskej novinárke sú toho jas−
ným dôkazom.“
Inými slovami: optikou pána
Mikloša si policajti nezaslúžia
zvýšenie príjmov, hoci ich zha−
dzovať nechce, ale v skutoč−
nosti to globálne robí. A minis−
ter Kaliňák je najhorší, pretože
sa ešte aj po týchto údajných
„prieseroch“ rozhodol kúpiť si
policajtov tým, že im dá viac pe−
ňazí...
Nebavme sa teraz o reál−
nych percentách z rozpočtu.
Podstata je inde: v demagógii.
Terajší pán poslanec Ivan Mik−
loš predsa nie je nováčik a sám
neverí tomu, čo píše. Návrh roz−
počtu pre rok 2008 sa totiž začal
rodiť už veľmi dávno „pred prie−
sermi“ a pánovi Miklošovi zrej−
me netreba pripomínať, prečo sa
doposiaľ prakticky každý jeden
minister vnútra usiloval získať
pre políciu nejakým spôsobom
viac prostriedkov. Mikloš
tiež dobre pozná dôvo−
dy, prečo práve pred
dvoma rokmi stáli poli−
cajti na bratislavskom
Námestí slobody...
Minister vnútra Ro−
bert Kaliňák 5. decem−
bra pri predkladaní návr−
hu novely zákona č. 73 v
parlamente zdôraznil, že
v úsilí zmeniť doterajší
pokrivený systém odme−
ňovania príslušníkov PZ
vychádzal zo snáh a vý−
sledkov práce jeho šty−
roch – piatich predchod−
cov, pre ktoré však mi−
nisterstvo financií „nie
vždy malo úplné pocho−
penie“. „Tento návrh, po−
čiatky tohto návrhu sa
rodili ešte za ministra
Pittnera cez Ivana Šim−

ka, Vlada Palka a Martina Pada
u každého, každý do toho svo−
jou tehličkou prispel. De facto je
to spoločný návrh série piatich
ministrov,“ povedal Kaliňák pred
poslancami.
Záver: niektorí bývalí ministri
majú krátku pamäť. Pán minister
Palko si svojho času nechcel
pamätať, že ono „mafiánske“
heslo na transparente počas od−
borárskeho protestu na námestí
použil jeho stranícky kolega mi−
nister Pittner v parlamente prá−
ve vtedy, keď orodoval za zvý−
šenie platov policajtov. A dlho−
ročný minister financií (tiež pod−
predseda vlády) Ivan Mikloš si
zasa nechce pamätať, ako vždy
reagoval na tieto požiadavky. Aj
v jeho prípade je preto motívom
článku iba tvrdá stranícka dema−
gógia. Inými slovami: globálna
natvrdlosť.
Peter Ondera

trvalo kritizujú. Zdôraznil, že mu
nejde o zrušenie vojenských
súdov, ale o to, aby civilný Poli−
cajný zbor bol v kompetencii ci−
vilných súdov a vyjadril pre−

D. Lipšic je proti...
svedčenie, že túto tému treba
rázne otvoriť.
Hlasovanie k tomuto návrhu
napokon ukázalo, že odporcovia
boli v presile, keď sa k opozícii
pridala aj časť koaličných pos−
lancov. Po dlhšom čase to však
bol prvý pokus legislatívne na
pôde NR SR zmeniť stav, proti
ktorému Odborový zväz polície v
SR už viackrát zaujal rezolútne
odmietavé stanovisko.
(on)

TO SÚ FÓRY!
Voľba
Manžel sa pýta lekára,
ako dopadli testy jeho man−
želky.
„Bohužiaľ, nejako sa nám
to pomiešalo,“ ospravedlňuje
sa doktor. „Vaša manželka
má buď Alzheimera alebo
AIDS...“
„Preboha, čo mám teraz
robiť?“ zhrozil sa manžel.
„Keby som bol vami, tak ju
zoberiem na výlet niekam po−
riadne ďaleko a tam by som
ju nechal. Ak sama trafí do−
mov, tak by so s ňou viac
nespal,“ radí doktor.

Bobo
Dopravák zastavuje vodi−
ča: „Budete fúkať!“
„A čo vás bolí?“

Neskoro
Pomóóóc!
Chyťte ma, som
zlodej!

Colník sa pýta vodiča
osobného auta: „Alkohol?
Drogy? Zbrane? Cigarety?“
„Nie, ďakujem, už mám to−
ho plný kufor!“

V mäsiarstve
Mladý adept na rovnošatu
v mäsiarstve: „Máte turistic−
kú salámu?“
„Nie, len točenú.“
„Nevadí, skočím si pre ka−
nister.“

4

DECEMBER 2007

„Satan“ úradoval

Nádejný výsledok hlasovania
(Pokračovanie zo strany 1)

zitív.“ Na druhej strane kritizoval,
že návrh „uberá“ na plate vyšším
funkcionárom a takisto sa pridal
k filozofii KDH − aby zákon v
návrhu nezabúdal na ostatné
ozbrojené zložky. „Som pre−
svedčený, že sa podarí pred
druhým čítaním dosiahnuť také
úpravy a zmeny tejto novely,
aby to bolo ku prospechu nielen
policajnému zboru, ale celému,

Vianočné
popoludnie
s políciou
Policajti Okresného riaditeľ−
stva PZ v Bratislave III v spolu−
práci s policajtmi Oddelenia slu−
žobnej kynológie Krajského ria−
diteľstva PZ v Bratislave zreali−
zovali koncom novembra na jed−
nej z bratislavských stredných
škôl policajnú akciu zameranú
na drogovú trestnú činnosť.
Prehliadku v triedach poli−
cajti vykonali so psom vycviče−
ným na vyhľadávanie omam−
ných a psychotropných látok.
Počas akcie pes menom Satan
označil policajtom podozrivé
miesta, keď sa zastavil sa pri
jednej lavici a na ďalšom mies−
te v triede pri plecniaku. Policaj−
ti následne zaistili igelitové vrec−

ko s obsahom neznámej zele−
nej sušenej rastliny a 1ks fajky,
tzv. bonga, ktorá je určená na
fajčenie marihuany.
Na policajnom oddelení skon−
čili dvaja spolužiaci, 19−ročný
Andrej a 17−ročný Ján. Tých
policajti po vypočutí prepustili.
To, či sa v škole nachádzali
drogy, ukáže až ďalšia expertí−
za, na ktorú bol zaistený mate−
riál zaslaný.
Za desať mesiacov tohto roku
polícia v Bratislavskom kraji za−
evidovala už viac ako 900 prípa−
dov prechovávania drog pre
vlastnú potrebu.
npor. Mgr. Tatiana Kurucová,
KR PZ Bratislava

Stretnutie s dôchodcami
Dňa 20.11.2007 sa uskutoč−
nilo každoročné stretnutie funk−
cionárov ORPZ Čadca a vede−
nia ZO OZP Čadca s dôchod−
cami − odborármi, bývalými poli−

cajtmi a občianskymi zamest−
nancami ORPZ Čadca a ÚHCP
z okresu Čadca.
Rastislav Kaličák, predseda
ZO OZP v Čadci

Policajti, policajtky, policaj−
né auto, policajná motorka,
policajné darčeky, ale aj veľa
informácií o činnosti bratislav−
skej polície. To všetko a ešte
viac čaká predvianočnom ča−
se na malých i veľkých náv−
števníkov obchodného centra
Polus City Center na Vajnor−
skej ulici v Bratislave počas
akcie Popoludnie s bratislav−
skou políciou.
V pondelok 17.12.2007 v
popoludňajších hodinách si
návštevníci užijú súťaže a hry
pre deti, zábavné figuríny poli−
cajtov, ukážky policajnej tech−
niky. Policajti majú v Krimi−in−
fo−stánku pre širokú verejnosť
pripravené aj informačné letá−
ky a dobre mienené rady ako
sa nestať obeťou trestnej čin−
nosti.
Popoludnie
s bratislav−
skou políciou zorganizovalo
Krajské riaditeľstvo PZ v Bra−
tislave v spolupráci s ob−
chodným centrom Polus City
center. Aj týmto spôsobom
chcú policajti vtiahnuť verej−
nosť do riešenia kriminality v
meste a dostať do povedomia
ľudí, že bezpečnosť je vecou
nás všetkých a každý z nás
môže prispieť k jej zvýšeniu.
Mnohé najmä majetkové trest−
né činy alebo podvody by sa
totiž nemuseli stať, keby ľudia
dodržiavali jednoduché pre−
ventívne pravidlá.

všetkým špeciálnym zložkám,
ktoré v tejto krajine fungujú,“ po−
vedal.
Do druhého čítania
Minister vnútra SR Robert
Kaliňák dosť trpezlivo vysvetľo−
val poslancom to, čo muselo byť
všetkým prítomným i neprítom−
ným jasné – že návrh zákona je
iniciatívny, nastavený pre potre−
by Policajného zboru, nie pre
potreby ostatných zložiek, vy−
menovaných v názve zákona.
„Bezpochyby v druhom čítaní
bude obrovské množstvo návr−
hov, s ktorými súhlasím,“ uviedol
minister Kaliňák. „Neosobujem
si právo teraz tvrdiť, že všetky
riešenia, ktoré sme ponúkli, v
tomto novom zákone sú naozaj
originálne a jediné správne.
Mnohé sme dúfali, že sú naozaj

správnym nastavením, ak na−
padne niekoho rozumné rieše−
nie, veľmi rád k nemu pristúpim,“
zdôraznil a obsiahlejšie obhajo−
val jednotlivé princípy návrhu.
(Všetko nájdete v zázname roz−
pravy na webovej stránke NR
SR).
Pri hlasovaní návrh novely
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justič−
nej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície v znení ne−
skorších predpisov postúpil do
druhého čítania. Určené výbory
NR SR sa majú zhostiť svojich
úloh do konca januára 2008, s
účinnosťou novely návrh ráta od
1. marca 2008.
(on)

Vám je hej!
Čata poriadkarov sa vyberie na výlet poschodovým autobu−
som. Zatiaľ čo dole hrá harmonika a znie veselý smiech, hore je
úplne ticho. Jeden z „dolusediacich“ sa ide hore pozrieť a vidí,
že všetci sedia ako zarezaní s vytreštenými očami a kŕčovito sa
držia sedadiel.
„Čo sa deje?“ pýta sa ich.
„Vám dole je hej, vy máte šoféra!“

Ambícia
Mladíka prijímajú do Policajného zboru: „Čím ste pôvodným
povolaním?
„Obuvník.“
A čo by ste chceli robiť u nás?“
„Nasadzovať papuče!“

Alena Toševová,
KR PZ Bratislava

UPOZORNENIE
Odovzdávanie finančných darov jubilantom

Ty si nepočula? Už ťa trikrát volali na večeru!

Upozorňujeme, že
termín uzávierky
decembrového čísla
POLÍCIE je 15. 1. 2008

Redakcia POLÍCIA
praje všetkým svojím
prispievateľom
a čitateľom všetko
dobré v novom roku
2008!
(Sprava) −Predseda mjr.Mgr. Kaličák Rastislav, Z R ORPZ Čad−
ca plk. JUDr. Ľubomír Ježo, R ORPZ Čadca mjr. Ing. Vladimír Ne−
koranec, zást. dôchodcov Mgr. Adam Janešík

redakcia

Pán hlavný, choďte to láskavo dovariť! Už mi to zožralo polovicu
hranolkov!
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Od roku 2004 sa súčasťou EÚ stalo dvanásť nových členských štátov

Akčný plán EuroCOP−u na roky 2008 – 2011
Päť rokov po svojom vzniku predstavuje EuroCOP silnú
strešnú organizáciu pre policajtov. Počas uplynulého
kongresového obdobia organizácia rástla, aby získala
viac členov a dnes pokrýva rozsiahlejší geografický
priestor než v čase svojho vzniku.
Akčný plán na druhé kongre−
sové obdobie rokov 2008 až
2011 by mal poskytnúť Euro−
COP−u jasné vodidlo pre jeho
prácu v prospech svojich čle−
nov. EuroCOP žije aktívnou
účasťou členských organizácií.
Ich zapojenie je neporovnateľné
a neodzrkadľuje len ich závä−
zok, ale aj výnimočnú črtu Euro−
COP−u ako organizácie.
Akčný plán si kladie za cieľ
vytvoriť rá−
mec odpo−
rúčaní pre
prácu Vý−
konného
výboru
a
Výboru Eu−
roCOP−u
na ďalšie
Heinz Kiefer, pre−
štvorročné
zident EuroCOP−u
obdobie.
Načrtáva dôležité ciele a pre−
hľad aktivít k ich dosiahnutiu.
Od kongresu v Lucerne po−
kračujú zmeny v obraze policaj−
nej činnosti prostredníctvom vý−
voja v európskom a národnom
kontexte.
Od roku 2004 sa súčasťou
EÚ stalo dvanásť nových člen−
ských štátov. Avšak ich plná in−
tegrácia do oblasti slobody, bez−
pečnosti a spravodlivosti ešte
len musí byť dosiahnutá. Uplynu−
lé roky ukázali pálčivú potrebu
pričiniť sa o vypočutie hlasu po−
licajtov v tomto procese.
Rozvoj spolupráce pri presa−
dzovaní práva pokračuje veľkou
rýchlosťou. S Európskou pohra−
ničnou agentúrou, FRONTEX a
Európskou policajnou akadé−
miou, CEPOL, boli EÚ vytvorené
dve nové inštitúcie v oblasti po−
licajnej spolupráce. Avšak ne−
dostatok koordinácie, meškanie
implementácie
a neefektívne
rozhodovacie procedúry naďalej
dominujú politike EÚ v tejto ob−
lasti.
V rámci celej Európy možno
pozorovať tendenciu dominancie
rozpočtových tlakov pri rozhod−
nutiach o polícii. Toto vedie po−
litikov k otázke o výlučnej úlo−
he polície ako poskytovateľa ve−
rejnej bezpečnosti. Zároveň do−
chádza k nárastu pracovnej zá−
ťaže policajtov v celej Európe.
Akčný plán prijatý v roku
2003 v Lucerne stanovil nasle−
dujúce oblasti politiky EuroCOP−
u:
 ľudské práva policajtov
 policajná etika
 bezpečnejšia policajná prá−
ca
 policajná práca v Európe
Zatiaľčo tieto body zostávajú
principiálne významné pre na−
sledujúce kongresové obdobie,
musia byť ďalej rozvinuté vo
svetle vývoja opísaného vyššie a
skúseností nadobudnutých v
minulých rokoch.
Obzvlášť policajná etika a
ľudské práva policajtov sú prie−
rezovými záležitosťami, ktoré

zanechávajú svoju stopu v sku−
točne každej aktivite EuroCOP−u
a pokračujúco prebiehajú polia−
mi aktivít načrtnutých v Akčnom
pláne na kongresové obdobie na
roky 2008 až 2011.
Akčný plán sa sústreďuje na
štyri hlavné ciele, v ktorých Eu−
rópska policajná konfederácia
hľadá dosiahnutie významného
pokroku v nasledujúcich šty−
roch rokoch:
Od roku 2004 sa súčas−
ťou EÚ stalo dvanásť no−
vých členských štátov. Av−
šak ich plná integrácia do
oblasti slobody, bezpeč−
nosti a spravodlivosti ešte
len musí byť dosiahnutá.
Uplynulé roky ukázali pál−
čivú potrebu pričiniť sa o
vypočutie hlasu policajtov
v tomto procese.
I – Sociálna Európa pre po−
líciu
II – Vnútorná bezpečnosť v
Európe
III – Bezpečnosť pre políciu
IV – Solidarita a budovanie
sietí
Sociálna Európa pre políciu
Spolu so zakladajúcimi zmlu−
vami Európskej únie, všetky
členské štáty prijali celý rad fun−
damentálnych sociálnych cieľov.
Medzi nimi sú:
 zlepšenie života a pracov−
ných podmienok
 poskytnutie adekvátnej so−
ciálnej ochrany a poistenia
 podpora dialógu medzi za−
mestnancami a zamestnávateľ−
mi
Tieto sociálne ciele boli tiež
zapracované do Charty základ−
ných práv EÚ. Medzi základné
princípy európskeho sociálneho
modelu položené v tomto doku−
mente patria:
 právo na spravodlivé a fé−
rové pracovné podmienky
 právo na sociálnu ochranu
a poistenie
 právo na rovnaké zaobchá−
dzanie pre ženy a mužov
 uznanie kolektívnych práv
pracujúcich
Aj dnes sa realita pre policaj−
tov v mnohých členských štá−
toch Európskej únie nezhoduje s
týmito cieľmi: Poukazovaním na
veľkú dôležitosť polície pre za−
bezpečenie verejného poriadku
a bezpečia je policajtom upiera−
ný prístup k základným vymo−
ženostiam európskeho sociálne−
ho modelu.
Argument národnej bezpeč−
nosti je zneužívaný pri popieraní
základných zamestnaneckých
práv policajtov. Aj dnes musia
zamestnanecké asociácie v
členských štátoch EÚ bojovať za
svoje uznanie ako legitímneho
zástupcu záujmov zamestnan−
cov.
Vo všeobecnosti sa rozumie,
že policajti sú občanmi „v unifor−

me“ a plnia jedinečnú úlohu v
záujme spoločnosti. Naviac, mu−
sí byť uznané, že ak sa od poli−
cajtov očakáva obrana demo−

kracie, nemali by im byť upiera−
né základné demokratické prá−
va, ako je právo na kolektívne
vyjednávanie a právo na slobo−
du združovania. Týmto spôso−
bom rozšírenie demokratických
princípov na policajtov zaistí, že
spoločné spojenie medzi obča−
nom a policajtom je uskutočne−
né a škodlivé rozdiely medzi ni−
mi sú minimalizované.
Európa bude schopná dekla−
rovať splnenie svojich sociál−
nych cieľov, keď všetci policajti
sú uznaní ako občania a je s ni−
mi zaobchádzané rovnako ako
s tými, pre vykonávajú policajnú
prácu.
Uznanie role asociácií
reprezentujúcich
zamestnancov v polícii
Európska policajná konfede−
rácia požaduje bezpodmienečné
uznanie dôležitej role organizácií
reprezentujúcich zamestnancov
v polícii. Len ony môžu zaistiť,
že záujmy zamestnancov majú
svoj nezávislý hlas.
Zastupovaním
legitímnych
záujmov policajtov vykonávajú
zamestnanecké asociácie a po−
licajné odbory dôležitú kontrolnú
funkciu. Často práve ochrana
cez
kolektívnu
organizáciu
umožňuje jednotlivcovi upozor−
niť verejnosť na nezákonné ko−
nanie.
Jednoduché odvolanie sa na
verejnú bezpečnosť nie je ak−
ceptovateľným ospravedlnením
Argument národnej bez−
pečnosti je zneužívaný pri
popieraní základných za−
mestnaneckých práv poli−
cajtov. Aj dnes musia za−
mestnanecké asociácie v
členských štátoch EÚ bo−
jovať za svoje uznanie ako
legitímneho zástupcu záuj−
mov zamestnancov.
pre upieranie práva na pripoje−
nie sa k profesionálnej zastupu−
júcej organizácii pre policajtov a
aktívne presadzovanie ich profe−
sionálnych záujmov v rámci nej.
Vo väčšine európskych štá−
tov policajti uspeli v získaní prá−
va na kolektívne presadzovanie
ich profesionálnych záujmov. V
príliš mnoho štátoch, vrátane
niektorých členských štátov EÚ,
však, vykonať toto právo alebo
dokonca byť činný ako zvolený
zástupca zamestnancov zname−
ná byť vystavený riziku sankcií
zo strany zamestnávateľa.
Európska policajná konfede−
rácia aktívne pracuje, aby zaisti−
la, že tí, ktorí aktívne presadzujú
svoje kolektívne práva v medzi−
ach stanovených zákonom, mô−

žu tak robiť bez obavy z discipli−
nárnych alebo iných sankcií ako
dôsledku.
Participácia v práci –
informácie – konzultácie –
participácia
Práva na informácie, konzul−
tácie a participáciu sú základný−
mi predpokladmi nielen pre kon−
štruktívny dialóg na pracovisku.
Sú dokonca nevyhnutným pred−
pokladom, ktorý umožňuje zá−
stupcom zamestnancov plniť ich
úlohu.
Okrem väčšieho uznania
asociácií zastupujúcich zamest−
nancov v polícii právne ustano−
venie formálneho mechanizmu
pre poskytovanie informácií,
konzultovanie a participáciu je
ďalším predpokladom pre exis−
tenciu sociálnej Európy pre poli−
cajtov.
V mnohých členských štá−
toch EÚ a mimo nich nie sú ta−
ké mechanizmy ešte stále nevy−
vinuté. Príliš často záleží na
osobnom postoji jednotlivého
ministra, či sú jednotlivé záleži−
tosti konzultované alebo nie.
Aj dnes sa realita pre
policajtov
v mnohých
členských štátoch Európ−
skej únie nezhoduje s tý−
mito cieľmi: Poukazovaním
na veľkú dôležitosť polície
pre zabezpečenie verejné−
ho poriadku a bezpečia je
policajtom upieraný prí−
stup k základným vymože−
nostiam európskeho so−
ciálneho modelu.
Európska policajná konfede−
rácia bude preto pokračovať vo
svojej práci, aby dosiahla stav,
kde základné princípy pre pos−
kytovanie informácií, konzultácie
a participáciu zamestnancov,
ktoré sú uznané EÚ, sú aj apli−
kované na policajtov vo všet−
kých členských štátoch EÚ.
V tomto kontexte EuroCOP
bude pokračovať vo svojej práci
na zmapovaní existujúcich práv
na poskytovanie informácií a
konzultovanie
v policajných
službách v Európe s koneč−
ným cieľom vytvoriť minimálne
štandardy a nechať ich uznať na
európskej úrovni.
Sociálny dialóg pre políciu
v Európe
Stále bližšie siete policajnej
spolupráce v Európe, ako aj im−
plementácia pracovného práva
EÚ na národnej úrovni majú ras−
túci vplyv na pracovné podmien−
ky a organizáciu práce v poli−
cajných službách. Tieto vplyvy
nemôžu byť posúdené komplex−
ným spôsobom výlučne vo vnút−
ri národného konzultačného
rámca.
EuroCOP požaduje vytvore−
nie štrukturálneho sociálneho
dialógu pre políciu na európskej
úrovni. Prvá artikulácia tohto
dialógu s EÚ inštitúciami bude
implementácia existujúcich EÚ
regulácií na poli pracovného prá−
va a jeho účinkov na policajtov.
Ďalším cieľom bude vyjasniť

dostupnosť a rozsah národných
odklonov od EÚ regulácií, pokiaľ
vedú k menej priaznivým pod−
mienkam pre policajtov.
Vnútorná bezpečnosť
v Európe
Vytvorenie spoločného vnú−
torného trhu poskytlo občanom v
Európe výhodu voľného pohybu
bez toho, aby boli obmedzovaní
národnými hranicami medzi
členskými štátmi EÚ a to do−
konca za hranicami členských
štátov Schengenu.
Aby sa predišlo zneužívaniu
tejto slobody jednotlivcami a or−
ganizáciami s kriminálnymi zá−
mermi členské štáty EÚ musia
zaistiť, že bezpečnostné zložky
môžu tiež pracovať za národný−
mi hranicami. Vnútorná bezpeč−
nosť v Európe, kde osoby a to−
vary sa pohybujú slobodne, už
viac nemôže byť definovaná na
národnej úrovni.
EuroCOP preto volá po vý−
mene paradigmy smerom k eu−
rópskej predstave vnútornej
bezpečnosti. Diskusia o vnútor−
nej bezpečnosti v Európe ne−
smie byť limitovaná na ochranu
vonkajších hraníc. Bezpečnost−
né zložky potrebujú štruktúry pre
cezhraničnú policajnú spoluprá−
cu pre efektívnu podporu ich
denno−dennej
práce
a pre
uspokojenie ich praktických po−
trieb.
Jasné štruktúry pre praktickú
denno−dennú participáciu
Európska únia dosiahla výz−
namný pokrok v minulých ro−
koch pri zlepšovaní výmeny in−
formácií medzi bezpečnostnými
zložkami. Tento pokrok bol veľ−
mi potrebný ako reakcia na hroz−
bu predstavovanú terorizmom a
organizovaným zločinom.
Bezpečnostná spolupráca sa
rozvíjala nielen v oblasti výme−
ny informácií. Hágsky program
prijatý EÚ v roku 2004 načrtáva
ambiciózny program, ktorý sa
špecificky sústreďuje na ďalší
rozvoj operatívnej policajnej
spolupráce. S Európskou hra−
ničnou agentúrou Frontex a Eu−
rópskou policajnou akadémiou
CEPOL dve nové zložky doplnia
prácu Europolu.
Komplexný koncept vnútornej
bezpečnosti pre Európu však
stále nie je na dohľad. Z praktic−
kej perspektívy veľa vecí zostá−
va vágnych a nejasných pre ne−
dostatok komunikácie a sú−
držného vedenia. Navyše, vzťah
týchto nástrojov regionálnej spo−
lupráce k sieti styčných dôstoj−
níkov a Europolu zostáva nejas−
ný. To ústi do právne šedých ob−
lastí a prekrývaniu sa inštitúcií.
Politika EÚ v tejto oblasti je
naďalej poznačená nielen ne−
dostatkom koordinácie, ale aj
meškaním implementácie a ne−
efektívnymi procedúrami prijíma−
nia rozhodnutí. Procedúra na
rozšírenie mandátu Europolu o
pranie špinavých peňazí a
umožnenie vytvorenia spoloč−
ných vyšetrovacích tímov trvali 5
rokov.
(Pokračovanie v budúcom
čísle)
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Vzácna návšteva z Francúzska
(Stará Ľubovňa) − Okresné riaditeľstvo Policajného zbo−
ru v Starej Ľubovni navštívila v pondelok 12. novembra
2007 zahraničná 15 – členná delegácia z mesta Lyon vo
Francúzku.
Žiaci zo strednej policajnej
školy Centre de Formation de la
Police de Chassieu spoločne so
svojimi pedagógmi a zástup−

com riaditeľa uvedenej školy Bri−
gadier majorom Marcom Fonte−
som prišli aj do Starej Ľubovni
nazbierať nové skúsenosti z po−
licajnej práce a taktiež spoznať
krásy Ľubovnianskeho okresu.
Okresné riaditeľstvo PZ v Starej
Ľubovni v spolupráci s Mest−
ským úradom Stará Ľubovňa a
Ľubovnianskym múzeom pripra−
vilo pre zahraničných hostí zaují−
mavý program. Delegáciu z
Francúzka spoločne s riadite−
ľom SOŠ PZ v Košiciach plk.
JUDr. Jánom Čechom privítal
riaditeľ OR PZ v Starej Ľubovni
pplk. JUDr. Ján Devera. Riaditeľ
okresného dopravného inšpek−
torátu pplk. JUDr. Pavol Pastir−
čák ich zasvätil nielen do policaj−
nej práce, ale oboznámil ich aj s
históriou a okolím okresu Stará
Ľubovňa, pričom mali možnosť
sa oboznámiť aj s výzbrojou,
výstrojom a technikou, ktoré
slovenský Policajný zbor použí−

va. Vzápätí sa francúzski poli−
cajti presvedčili aj o praktických
zručnostiach príslušníkov Poli−
cajného zboru, nakoľko v čase

ich návštevy prebiehala v spo−
lupráci s KR PZ v Prešove pre−
ventívna dopravná akcia pod ná−

zvom JAN ( jej hlavným cieľom a
zámerom je budovanie zodpo−
vednosti, zvýšenie právneho ve−
domia mladých ľudí a upozor−
ňovanie mladých vodičov na ne−
bezpečenstvo požívania alkoho−

Zdravotníci na európskej pôde
V dňoch 21.−22.11.2007 sa v
Liptovskom Jáne uskutočnilo
pracovné stretnutie zdravotníc−
kych manažérov zabezpečujú−
cich starostlivosť o príslušníkov
Policajného zboru v krajinách
strednej Európy.
Pracovné stretnutie bolo ot−
vorené dňa 21.11.2007 prijatím
u vedúceho služobného úradu
ministerstva, následne sa účast−
níci pracovného stretnutia pre−
sunuli na rokovanie do Liptov−
ského Jána. Pozvanie sloven−
ských partnerov prijali kolegovia
z Česka, Rakúska, Poľska a
Maďarska. Členmi tuzemskej
delegácie boli generálny riaditeľ
SRLZ MV SR, riaditeľka OSZZ
SRLZ MV SR, hlavní odborníci
odboru sociálneho zabezpeče−
nia a zdravotníctva SRLZ: hlav−
ný lekár, hlavný posudkový le−
kár, hlavný farmaceut, hlavný
hygienik a primár oddelenia
všeobecného lekárstva Nemoc−
nice s poliklinikou MV SR. V za−
hraničnej delegácii boli zastúpe−
ní riaditelia zdravotných odbo−
rov a hlavní lekári zahraničných
ministerstiev, resp. policajný pri−
delenec veľvyslanectva Rakú−
skej republiky.
Cieľom pracovného stretnu−
tia iniciovaného zdravotníkmi

odboru sociálneho zabezpeče−
nia a zdravotníctva SRLZ MV
SR bolo nadviazať kontakty me−
dzi partnermi krajín strednej Eu−
rópy pracujúcimi v oblasti za−
bezpečenia zdravotnej starostli−
vosti pre policajtov a hľadať
spoločné riešenia problémov
súvisiacich s meniacou sa le−
gislatívou v oblasti zdravotné−
ho zabezpečenia ozbrojených
zborov ako aj s implementá−
ciou medzinárodných zdravot−
níckych predpisov, vydaných
Svetovou zdravotníckou organi−
záciou. Súčasťou pracovného
stretnutia bola aj prezentácia
kúpeľných a rekreačných za−
riadení MV SR (KRÚ Bystrá a
RZ Smrekovec).
Podujatie splnilo očakávané
ciele − nadviazať kontakty pre
vzájomné konzultácie v riešení
spoločných problémov, ako aj
poučiť sa z prístupov zahranič−
ných partnerov. Súčasne sa po−
tvrdila potreba nadnárodnej spo−
lupráce v oblasti podpory tzv.
„migračného zdravia“ v záujme
zvyšovania zdravotnej bezpeč−
nosti novej schengenskej hrani−
ce.

lických nápojov pred a počas
jazdy a taktiež upozornenia, že
alkohol a vedenie motorového
vozidla k sebe nepatria).
Francúzsku návštevu privítal
aj primátor mesta Stará Ľubov−
ňa RNDr. Valent Jaržembovský
spoločne s prednostkou Pa−
edDr. Klaudiou Satkeovou. V
priestoroch mestského úradu
francúzskym policajtom priblížili
históriu mesta, pripravili pre
nich kultúrne vystúpenie, ktoré
je blízke nášmu kraju. Zástupco−
vi policajnej školy Centre de For−
mation de la Police de Chassieu
Brigadierovi majorovi Marcovi
Fontesovi odovzdal fotografiu s
dominantou mesta Stará Ľubov−
ňa − Ľubovnianskym hradom.
Uvedenú dominantu mesta mali
možnosť vidieť aj osobne, taktiež
so skanzenom, ktorý sa nachá−
dza pod Ľubovnianskym hra−
dom.
Ako sa patrí na dobrých hos−
titeľov, pri rozlúčke riaditeľ ok−
resného riaditeľstva odovzdal
hosťom reklamné predmety Poli−

cajného zboru Slovenskej re−
publiky, ktoré budú dobrou spo−
mienkou na ich návštevu u nás.
npor. Mgr. Daniel Džobanik,
KR PZ Prešov

Predposledný novembrový
deň sa uskutočnila konferencia
vedenia Krajského riaditeľstva a
Okresného riaditeľstva PZ Nitra
s riaditeľmi základných, stred−
ných a špeciálnych škôl z ok−
resov Nitra a Zlaté Moravce.
Prítomní boli aj zástupcovia
VÚC, mestských úradov Nitra,
Zlaté Moravce a Vráble, psy−
chológ, dorastový lekár, pracov−
níci školských úradov, sociál−
noprávnej ochrany a kurately a
ďalších 290 prítomných.
Cieľom stretnutia bolo spo−
ločné riešenie problematiky detí
a mládeže nielen v oblasti prie−
stupkov a trestnej činnosti, ale
aj ako účastníkov cestnej dopra−
vy.
Krajský riaditeľ plk. JUDr. Ján
Štark vo svojej podrobnej sprá−
ve poukázal na problematiku sú−
visiacu s používaním mobilných
telefónov najmä počas vyučova−
nia, záškoláctva, problematiku
rómskych detí, požívania alko−
holických a iných návykových
látok a prejavov extrémizmu.
Vo svojej správe poukázal na
vybraté prípady priestupkov a
trestnej činnosti mladých ľudí,
ktoré tiež zhrnul do štatistického
ukazovateľa. Následne boli
predstavené projekty Správaj sa

normálne, ktorý je vykonávaný
na viacerých základných ško−
lách ako aj pripomenutý stále
realizovaný projekt Vidieť a byť
videný. Potom zástupcovia škôl
podľa počtu žiakov prevzali ref−
lexné označenia a propagačné
materiály.
Po správe so svojimi diskus−
nými príspevkami vystúpili via−
cerí prítomní zástupcovia škôl,
školskej inšpekcie ale aj tretieho
sektora. Na niektoré pripomien−
ky reagoval priamo riaditeľ KR
PZ a ostatné budú v pozornos−
ti policajtov.
Prítomní boli vyzvaní na hlb−
šiu vzájomnú spoluprácu, čo sa
následne preukázalo hneď po
skončení oficiálneho rokovania
osobnými kontaktmi prítomných
s funkcionármi okresného a
krajského riaditeľstva.
Vedenie krajského riaditeľ−
stva istotne bude aj v najbližšej
budúcnosti iniciovať takéto stret−
nutia v rámci všetkých okresov
kraja a verí, že spoločnými sila−
mi môžeme riešiť problematiku
detí a mladistvých, ktorá by pre
nás všetkých mala byť prioritná
pre ich zdravý a mravný vývoj.
mjr. Mgr. Miloš Fábry,
KR PZ Nitra

Nový systém na hraniciach
Od 21. novembra 2007 je
na našej východnej hranici s
Ukrajinou inštalovaná nová mo−
derná, termovízna technika −
štyri zariadenia MSS−LR. Ide o
mobilné multifunkčné zariade−
nie určené na pozorovanie hra−
nice, ktoré obsahuje termovíz−
nu kameru FLIR, dennú kame−
ru CCD−TV 300SK, laserový
diaľkomer, digitálny magnetický
kompas ako aj modul GPS spo−
lu so softwarovým vybavením
určeným na monitorovanie a
detekciu pokusov o nelegálny

prechod štátnej hranice. Minis−
terstvo vnútra SR zariadenie
prevzalo od Elektrotechnické−
ho, výskumného a projektové−
ho ústavu Nová Dubnica (EV−
PÚ).
Týmito zariadeniami bude
možné
pozorovať
objekty
vzdialené niekoľko kilometrov
aj v noci a sú určené pre nasa−
denie na najkomplikovanejšom
– severnom úseku našej vý−
chodnej hranice.
(Vladimíra Hrebeňáková,
KO KMV)

Odsúdený Novák, na čom sa
stále smejete?

Rozkazy prezidenta PZ
NOVEMBER 2007
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
20. ktorým sa mení a dopĺ−
ňa nariadenie prezidenta Poli−
cajného zboru č. 20/2004, kto−
rým sa upravuje postup útvarov
Policajného zboru na úseku
strelných zbraní a streliva v zne−
ní neskorších predpisov
ROZKAZY PREZIDENTA PZ

PharmDr. Jana Minichová,
MPH,MBA.

Skúsenosti zo škôl

103. 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
104. o zriadení odbornej ko−
misie Policajného zboru na vy−
konanie skúšky odbornej spôso−
bilosti príslušníkov obecnej polí−
cie v Bratislave
105. o zriadení odbornej ko−
misie Policajného zboru na vy−
konanie skúšok odbornej spôso−
bilosti príslušníkov obecnej polí−
cie v Žiline

106. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializova−
ného tímu v znení neskorších
predpisov
107. o pridelení normatív−
nych počtov služobných cest−
ných vozidiel
108. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
94/2004 o vydaní zoznamu
funkcií, pri výkone ktorých sa
môžu oprávnené osoby oboz−
namovať s utajovanými skutoč−
nosťami v znení neskorších
predpisov
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Predsilvestrovský príbeh
Najprv to bola švanda. Potom sa zdalo, že to bude vážna
vec. A napokon to bola zasa švanda – i keď taká ,,cez
zuby”. To je stručný obsah nášho predsilvestrovského
príbehu, ktorý mal istého času otriasť morálnou a ideo−
vou pevnosťou nemenovaného policajného pracoviska.
jeden povianočný a
predsilvestrovský deň,
keď, povedzme si pravdu, ro−
bota nejde akurát od ruky, na
pracoviskách vonia kapustni−
ca, niekde v tichosti i rum a
slivovica, nuž v takýto deň ope−
račný dôstojník major Dolanský
dostal správu, ktorú si nechal
najprv prečítať do telefónu a
potom radšej dvakrát preštudo−
val aj to, čo dostal faxom.
Správa hovorila o tom, že
za dosiaľ nevyjasnených okol−
ností došlo priamo na istom
dosť dôležitom policajnom pra−
covisku k zraneniu policajné−
ho dôstojníka. Nazvime ho tre−
bárs Pavol Sepéši. Páchateľ
trestného činu je neznámy,
obeť trestného činu utrpela zra−
nenie dolných končatín s nut−
nou hospitalizáciou a najme−
nej šesťtýždňovým časom lie−
čenia. Išlo o evidentný útok na

V

verejného činiteľa v čase služ−
by vo vnútri policajnej budovy,
a tak sa informácia ocitla aj v
užšom výbere zvodky, ktorá sa
posiela „hore“.
Pri pive
Major Dolanský bol starý vlk
a pre potreby zvodky dvakrát
prefiltrovaná správa sa mu ne−
zdala informačne dostatočne
bohatá. Zodvihol teda telefón.
„Jožko, čo sa to stalo tomu Se−
péšimu?“ „Nebolia ťa kríže?“
Dolanský pochopil, že po služ−
be dostane fakty, ktoré sa ne−
dajú šíriť telefonicky, treba si
ich preto vypočuť v „posilňov−
ni“ pri naprávaní krížov. Ergo −
v miestnej krčme zvanej Bese−
da.
Pri pive sa Dolanský dozve−
del, že pod zranením dolných
končatín nešťastníka Sepéšiho
mal autor správy na mysli len
jednu jeho dolnú končatinu – tú
strednú aj s priľahlým okolím.
Malo sa tak stať v prítmí chod−
by okolo druhej hodiny ráno,
keď si bol uľahčiť. „Ak to po−
viem v skratke,“ zavŕšil rozprá−
vanie kolega, „nášho kapitána
ktosi priamo v službe nakopal
do tojášov. Nevie sa, kto to bol,
akurát sa tuší, prečo to urobil.“
Sepéši nebol Dolanskému
cudzí. Dotyčný kapitán bol zná−
my záletník, prezývaný tiež Pú−
der alebo Hezoun. Neprekotil

len tú, čo vyliezla na strom. Na
konte mal celkom slušný zoz−
nam všakovakých referentiek,
spojárok a sekretárok. Bolo
známe aj to, že Sepéši niekedy
lovil aj v zadaných revíroch a
niektorí manželia ho za to veľ−
mi nechválili.
Iné je kritizovať nemorálnos−
ti, iné je nosiť parohy a zasa
iné je spôsobiť niekomu dosť
surové, najmä veľmi bolestivé
zranenie – nedajbože s trvalý−
mi následkami. Tu jednoducho
prestávajú žarty!, povedali si
dvaja starí policajti po štvrtom
pive.
Vážne pokyny
Miestni krajskí šéfovia sa s
ich pohľadom zhodovali a dali
pokyny na celkom vážne vyšet−
rovanie. Útok na verejného či−
niteľa v čase služby predsa
nemožno nechať len tak! Na
„veci“ pracovala kriminálka aj

inšpekcia. Bolo totiž veľmi
pravdepodobné, že útočníkom
musel byť niekto z budovy,
pretože „zvonka“ by sa tam
sotva niekto dostal.
Hoci − vylúčiť sa nedalo nič.
A tak sa pátranie viedlo viace−
rými smermi. Budova bola plná
fám. Sepéšiho navštevovali v
nemocnici húfy ctiteliek, ktoré
prejavovali dojemnú starostli−
vosť a obavy najmä o tie „tr−
valé následky“ zranenia.
Vyšetrovateľ major Giba ne−
bol prideleným prípadom nad−
šený. Robí síce na násilnej, ale
toto... Nevedel, čo si má mys−
lieť. Giba bol starý frfľoš, skôr
prudérny chlap, ktorému Sepé−
šiho zálety najmä s vydatými
dievkami neišli veľmi pod fúzy.
Z druhej strany, ako starý
profesionál zachovával pri vy−
šetrovaní prísnu mlčanlivosť o
všetkom, čo sa v súvislosti s
prípadom dozvedel. Bolo mu
jasné, že v opačnom prípade
by vo viacerých rodinách vznik−
li vážne interpersonálne ne−
zhody. A že toho bolo požeh−
nane!
Problém bol v jednom – čím
viac sa Giba dozvedel, tým
viac sa rozširoval okruh ľudí,
ktorí mali aspoň jeden, spravid−
la aj viacero dôvodov nakopať
Sepéšiho do oných miest i in−
de. Nuž a veľa podozrivých –

to je vec, ktorú nemá rád žia−
den vyšetrovateľ.
Giba sa teda po dlhšom otá−
ľaní vybral za „poškodeným“
Sepéšim. Ten totiž trval na
svojom podaní a znova zopa−
koval priebeh udalosti. Darmo
mu Giba naznačoval, že by z

pravdu. Keď to zobral zo slu−
žobného hľadiska, naozaj ne−
vyzerá dobre, keď niekto bez−
trestne nakope policajného
dôstojníka priamo v budove!
Dôsledky
Gibovi však vŕtali v hlave aj
ďalšie ťahy v tejto šachovej

taktického hľadiska urobil lep−
šie, keby sa nehral na ubolené−
ho. Na rovinu mu vyložil, že ve−
ľa chlapov mu za jeho zálety
takýto trest priam schvaľuje.
Sepéši zasa Gibovi vysvetlil,
že to sú jeho ubolené tojáše a
nie Gibove, takže... neustúpi!
,,Dostal som takú ranu, že sa
mi zatmelo pred očami a oka−
mžite som išiel k zemi,“ popi−
soval. „Vôbec nič som nevidel,
len čiernu siluetu a dobre mie−
rený kopanec. Možno to nebo−

partii. Čo keď útočníka zistia a
ten začne detailnejšie popiso−
vať motívy, ktoré ho viedli k
útoku? Aké dôsledky to bude
mať pre poškodeného Sepéši−
ho?
Tak išli týždne, ale Giba sa
nepohol z miesta. Nechal do−
konca urobiť výsavky zo Sepé−
šiho odevu, technici našli akési
cudzie vlákna, ktoré však moh−
li pochádzať z čohokoľvek. Te−
oreticky aj zo sukne, nielen z
nohavíc?!

la ani noha, ale niečo tvrdšie.
Vlastne som po tom údere stra−
til od bolesti vedomie,“ tvrdil a
vzdychol si: „Aj tak už nemám
čo stratiť, všetci už vedia, že
ma ktosi kamsi nakopal...“
Giba musel uznať, že zo
svojho pohľadu má Sepéši

Sepéšiho pustili zo špitála
až po troch týždňoch, a tak to
vyzeralo na „poctivé“ ťažké
ublíženie na zdraví s nejasnou
prognózou. Veľa podozrivých,
dôkazy žiadne.
Spis ďalej ticho spočíval. Až
prišiel 8. marec a s ním tradič−

ná oslava, keď sa muži vždy ni−
čia zdravie na zdravie žien. To
už Sepéši zasa zarezával v
práci a usilovne kurizoval no−
vým adeptkám. Giba si na
oslave všimol, že ďalšia kole−
gyňa, istá Ida Zummerová,
akosi zle znáša Sepéšiho flirto−
vanie s „konkurenciou“. Mrači−
la sa a sokyne sledovala ne−
návistným pohľadom. Giba si
zafixoval postreh v pamäti a
ako starý mládenec si po pár
dňoch dovolil Zummerovú po−
zvať „na džús“ do blízkej rešta−
urácie. Po treťom sakrament−
sky drahom koňaku Zummero−
vá stratila zábrany a v nádeji
na eroticky strávený večer vy−
pustila na Gibu lastovičku: „Ne−
boj sa, neurobím ti, čo Kúdelo−
vá Sepéšimu!“ zahrkútala a
Giba natiahol uši ako dostihový
kôň. Ešte zopár nenápadných
otázok a vedel podstatu: Kú−
delová, jedna zo Sepéšiho fra−
jeriek, sa raz so Zummerovou
pripili a preberali Sepéšiho.
Obe ho z času na čas dostali
do postele, ale ani jedna z
nich nemala nádej na definití−
vu. A tak sa Kúdelová prizna−
la, že ten útok na verejného či−
niteľa, čiže nakopanie Sepéši−
ho do citlivej partie, má na sve−
domí ona – i keď nepriamo a
nechtiac.
Rozuzlenie
Stal o sa to vraj takto – Kú−
delová si počas nočných slu−
žieb občas krátila chvíle sexom
so Sepéšim − na stole alebo na
registračke v spisovni. Nuž a
v onu kritickú predsilvestrov−
skú noc, keď sedela na regis−
tračke, v milostnej vášni si ne−
všimli, že horná zásuvka regis−
tračnej skrine nebola celkom
zatvorená. Keď Sepéši vášnivo
prirazil stehnami, jeho „chladič“
sa ocitol v medzere pootvore−
nej zásuvky, medzi dvoma ko−
vovými hranami... Bolesť po
prudkom zatvorení zásuvky bo−
la taká ostrá, že Sepéši sa oka−
mžite zosypal a keď sa ako –
tak prebral, po obhliadke po−
škodených miest mu bolo jas−
né, že sa bez lekára nezaobí−
de. Ale ako zdôvodniť svojráz−
ny charakter zranenia?
Tak sa zrodila fikcia o ne−
známom nočnom útočníkovi.
Samozrejme, Kúdelová prisa−
hala Sepéšimu absolútnu ml−
čanlivosť. Lenže Sepéši, zrad−
ca jeden, nedodržal slovo, ver−
nosť mu bola cudzia a tak si
Kúdelová povedala, že ich spo−
ločné tajomstvo už nemusí byť
až takým veľkým tajomstvom...
Veci do seba zapadali, Giba
sa na to vyspal a potom na−
vštívil Sepéšiho. Povedal mu,
čo vie. Náš záletník zasipel na
adresu Kúdelovej niekoľko ne−
citovateľných charakteristík, a
potom sa už veľmi rýchlo do−
hodli, ako spis zniesť zo sveta,
keď niet dôkazov...
Tak sa aj stalo. Sepéši po
krátkom čase išiel kvôli istote
robiť kariéru kdesi inde a Kú−
delová možno doteraz spomí−
na na dramatickú noc v neja−
kej inej kancelárii s registrač−
nými skriňami...
Ondrej Šimúny
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SILVESTROVSKÉ VESELIE
Istota
Odkedy berieš tú
akntikoncepciu, tak si
nejako ochladla...

Policajt išiel so ženou do divadla, sadne si zo zvyku sa poze−
rá po ľuďoch. Zrazu drgne do manželky a hovorí: „Ty, aha, tam
sedí Kopecký!“
Manželka si klepe na čelo: „Si blbý?! Kopecký je predsa mŕt−
vy!“
Policajt sa znova zadíva a potom víťazoslávne povie: „A nie je
mŕtvy! Teraz sa pohol...“

Dobrá správa!
Zohnali sa financie z roz−
počtu! Siskári dostanú nové
uniformy!

Argument

Áno, myš mám
v pravom hornom
rohu, klikám... ale
nefunguje to!

To je rýchlosť!
Slečna sa v posteli boz−
káva s mladým vojakom, ne−
odvratne sa schyľuje k spo−
jeniu. „Drahý, najprv si nasaď
prezervatív!“ prosí slečna.
„Mám,“ hlási nedočkavec.
„To si dokázal tak rýchlo?“
žasne slečna.
„Ja som z práporu rýchle−
ho nasadenia,“ hrdí sa vojak.

Preventívna akcia doprav−
nej polície, príslušník poúča
vodiča: „Vidím, že nemáte
zapnutý pás! Pozrite sa na
túto fotografiu havarovaného
auta! Vodič mal zlomené reb−
rá, rozbitú hlavu, zlomenú
panvu, vyzeral hrozne, tak−
mer vykrvácal! A to len pre−
to, že si nezapol pás! A po−
zrite sa na fotografiu tohto
druhého havarovaného auta!
Vidíte, vodič má zapnutý pás
a nie je na ňom vidieť ani
škrabnutie! Nikde ani kvapka
krvi! Však vyzerá celkom ako
živý!?“

Slabý výber

Perspektíva

Policajt príde do galanté−
rie a pýta si šiltovku. Niekoľ−
ko modelov vyskúša pred zr−
kadlom, spokojný však nie je:
„A takú so šiltom vzadu ne−
máte??

Z horoskopu na zajtrajší
deň: Bude to veľmi pekný
deň! Ľudia budú o vás hovo−
riť len v dobrom, budú vás
nosiť na rukách a zasypávať
kvetinami! Na pohreboch sa
to tak robí...
(z webu)

Dostal som chuť
na sex, madam...

nemáte náho−
dou otvárač na
konzervy?

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

Nádej
Policajt ide na svoj prvý zoskok padákom a je nervózny. In−
štruktor ho ukľudňuje: „Nebojte sa, keď vyskočíte, zatiahnete za
žltú šnúrku a otvorí sa padák. Keď sa neotvorí, zatiahnete za čer−
venú šnúrku a keby sa aj vtedy nič nestalo, zasa nemusíte mať
žiaden strach, lebo dole je veľká trampolína.“
Policajt vyskočí, potiahne žltú šnúrku – nič! Potiahne červenú
– zasa nič! S nádejou v očiach pozerá dolu a hľadá trampolínu,
keď zrazu vidí, že smerom hore letí chlap v žltých montérkach s
cigaretou v ruke. Pýta sa ho: „Kamoš, je dole tá trampolína?“
„Ja neviem! Ja som od plynárov...“

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“)
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