
Minister zopakoval známe ar−
gumenty, prečo je potrebné, aby
poslanci návrh novely schválili.
Pripomeňme, že do druhého čí−

tania ho svojimi hlasmi posunula
aj časť opozície. Robert Kaliňák
vyjadril presvedčenie, že návrh
nájde v pléne konsenzus, keďže

ide o prácu nielen súčasného,
ale aj viacerých predchádzajú−
cich vedení rezortu. Spoločný
spravodajca Ján Richter vzápätí

prečítal spoločnú správu všet−
kých výborov, ktoré návrh prero−
kovali a odporučil novelu schvá−
liť s viacerými pozmeňovacími
návrhmi. Potom predsedajúca
Anna Belousovová otvorila roz−
pravu. Prvý vystúpil Ján Kovar−
čík, ktorý spolu so straníckym
kolegom Mariánom Haľkom od−
štartoval dlhšie trvajúcu drámu.

Nečakaný návrh
Tak ako v decembri, aj tento

raz sa poslanec Kovarčík
(HZDS) zaujímal o problém vo−
jenskej jurisdikcie a znova pred−
ložil – spolu s ďalšími zmenami
– aj pozmeňujúci návrh, aby boli
príslušníci PZ a ďalších zložiek
(s výnimkou ZVJS) vyňatí spod
kurately vojenských prokuráto−
rov a súdov. (Návrh pána pos−
lanca a dôvodovú správu k ne−
mu zverejňujeme v podobe, v
akej odznel na pôde NR SR. )

Pokus poslanca Kovarčíka
rozpútal vlnu odporu najmä zo
strany poslancov za KDH. Prvý
sa skoro už tradične ozval Da−
niel Lipšic, ktorý namietal predo−
všetkým fakt, že sa Kovarčíkov
návrh predkladá až v druhom čí−
taní a definoval ho ako pokus
zrušiť vojenské prokuratúry a sú−
dy, čo je „neúctivé k mnohým
poctivým vojenským sudcom a
vojenským prokurátorom“. Po−
žiadal poslanca Kovarčíka, aby
návrh stiahol. Vzápätí sa pridali
ďalší opoziční poslanci vrátane
pánov Hrušovského, Mišíka a
Mikloška. Na adresu Kovarčí−

kovho návrhu padali ťažké slová:
„nechutný“, „brutálny“, „gaťa−
falš“, „hochštaplerský duch“,
„neslýchané“…

Minister vnútra vstúpil do dis−
kusie: „Bavíme sa o dvadsiatich
vojenských sudcoch a bavíme
sa o istom počte, približne po−
dobnom, vojenských prokuráto−
roch.“ Zdôraznil, že návrh nove−
ly zákona č. 73 je veľmi závažný
a zopakoval dôvody, ktoré viedli
k jeho predloženiu. Zároveň
podporil návrh poslanca Kovar−
číka predovšetkým preto, že
„Európska únia na túto tému tla−
čí a hovorí o tom, že policajti ne−
majú byť pod vojenskou jurisdik−
ciou.“ Opozícii vytkol, že pohľad
Európskej únie zoberú jej pos−
lanci do úvahy len vtedy, keď sa
im to hodí.

Pod tlakom odborov?
Opozičných poslancov však

jeho reč nepresvedčila, posla−
nec Hrušovský žiadal, aby sa
návrh zákona, resp. pozmeňo−
vacie návrhy znova vrátili do vý−
borov. O týchto návrhoch dala
podpredsedníčka NR SR dva−
krát hlasovať, prezentovalo sa
však len 25 poslancov, rokova−
nie o tomto bode bolo nakoniec
prerušené a zákonodarcovia sa
k nemu vrátili až vo večerných
hodinách, kedy sa argumenty
opozície proti zrušeniu kurately
vojenských trestných orgánov
nad policajtmi opakovali. Daniel
Lipšic obvinil ministra Kaliňáka:

V čísle:
�� Odmenení policajti s.2

�� O kvalite ľudí s.3

�� Z rozpravy v NR SR s.4−5

�� Pre pokoj duše s.6

�� Holandské inšpirácie s.7
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NÁVRH
J. Kovarčík, poslanec: Váže−

ný pán predseda, vážený pán
podpredseda vlády, vážené dá−
my, vážení
páni, do−
voľte mi,
aby som
predniesol
pozmeňo−
vací návrh
k vládne−
mu návrhu
zákona,
ktorým sa
mení a do−
pĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o
štátnej službe príslušníkov Poli−
cajného zboru, Slovenskej infor−
mačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej re−
publiky a Železničnej polície v
znení neskorších predpisov, k tla−
či č. 485.

Po prvé v názve zákona sa
pripájajú slová, citujem „ a mení
a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z.

Trestný poriadok v znení neskor−
ších predpisov“. 

Po druhé v čl. 1 bod 49 v §
109 v ods. 4 písm. c) vypustiť

slová, citu−
jem: „a pe−
ňažné ná−
hrady za
služobnú
pohoto−
vosť podľa
§ 103 ods.
2.“ 

Po tre−
tie, v čl. 1
sa za bod

51 vkladá nový bod 52, ktorý
znie, citujem: „v § 141a ods. 3 sa
vypúšťa písm. a). Doterajšie
písm. b) až d) sa označuje ako
písm. a) až c)“. Ďalšie body sa
následne prečíslujú. 

Po štvrté, v čl. 1 za doterajší
bod 54 sa vkladá nový bod 55,
ktorý znie: „Za § 287c sa vkladá
§ 287d, ktorý znie “287d„ budem
čítať, ods. č. 1 pod pojmom prí−

slušník Policajného zboru v § 43
ods. 5 písm. d), § 75 ods. 3, § 84
ods. 2 a 3, v § 85 ods. 4, § 87
ods. 2, v § 88a, v § 89 ods. 3, v
§ 90 ods. 3, v § 91 ods. 2, v §
93a, v § 97, v § 98 ods. 2, v §
99a, v § 102a ods. 2, v § 103
ods. 2, § 104 v ods. 2 a 4, v §
105 ods. 2, v § 109 ods. 2 a 4, v
§ 109 ods. 9, v § 130 v ods. 2, v
§ 196 ods. 1, v § 268 ods. 3 a v
§ 287c sa od 1. marca 2009 ro−
zumie aj príslušník informačnej
služby, príslušník bezpečnostné−
ho úradu, príslušník Zboru vä−
zenskej a justičnej stráže a prí−
slušník Železničnej polície.

V ods. 2 príloha č. 1a sa od 1.
marca 2009 vzťahuje na prísluš−
níkov Slovenskej informačnej
služby, príslušníkov bezpečnost−
ného úradu, príslušníkov Zboru
väzenskej a justičnej stráže a
príslušníkov Železničnej polície.

Ods. 3 na príslušníkov infor−
mačnej služby, príslušníkov bez−
pečnostného úradu, príslušníkov

Zboru väzenskej a justičnej strá−
že a príslušníkov Železničnej po−
lície, sa od 1. marca 2009 ne−
vzťahuje § 84 ods. 1, § 85 ods. 3,
§ 87 ods. 1, v § 88, § 91 ods. 1 a
3, § 93, § 98 ods. 1 a 4, § 99, §
100, § 101, 102, 103 ods. 1, §
104 ods. 1, § 105 ods. 1, § 268
ods. 2 a príloha č. 1. 

Ďalšie body sa následne pre−
číslujú.

Po piate, za čl. 1 vložiť nový
článok 2, ktorý znie: “Zákon č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
zákona č. 692/2006 Z. z., záko−
na č. 342/2007 Z. z. a zákona č.
643/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto: 

po prvé v § 12 ods. 1 písm. b)
znie: „Príslušníkov Zboru väzen−
skej a justičnej stráže pre trestné
činy spáchané pri výkone služ−
by.“ 

Po druhé, za § 567 sa vkladá
567a, ktorý vrátane nadpisu
znie: „Prechodné ustanovenie je

účinné od 1. marca 2008.“ Kona−
nie vo veciach (prepisovateľka:
nezrozumiteľné slovo) uvede−
ných v doterajšom § 12 ods. 1
písm. b), ktorý bola do 29. febru−
ára 2008 podaná obžaloba, do−
končí súd s pôsobnosťou podľa
doterajších predpisov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
J. Kovarčík, poslanec: Vá−

žená pani predsedajúca, vážený
pán minister, vážené kolegyne,
kolegovia, vzhľadom na to, že
zákon číslo 73 sa vzťahuje aj na
ostatné zložky, ozbrojené zlož−
ky, ktoré spadajú pod tento zá−
kon, pripravili sme pozmeňujúci
návrh, aby nevznikol nejaký exo−
dus ľudí, ktorí sú uniformovaní,
do polície a aby vlastne nám ne−
vznikol potom problém v iných
zložkách, ako sú napríklad vä−
zenská a justičná stráž a ostat−
né.

K bodom 1 a 5: podľa platné−

(Pokračovanie na strane 2)

TTeexxtt,, kkttoorrýý „„vvyyttooččiill““ ooppoozzíícciiuu
Návrhy poslancov Jána Kovarčíka a Mariána Haľka

(Pokračovanie na strane 2)

Nový systém odmeňovania schválený, policajti nebudú rukojemníkmi vojenských súdov

Zákon č. 73: Dráma a vzrušenie v slovenskom parlamente

Návrh novely zákona č. 73/98 prešiel v parlamente tesnou väčšinou v stredu 13. februára 2008 s
účinnosťou od 1. 3. 2008. Celá opozícia bola síce v sále, ale poslanci sa neprezentovali.

Bratislava (on) Dlho očakávanie rokovanie NR SR o novele zákona č. 73/1998 v dru−
hom a treťom čítaní prišlo na rad až v utorok 12. februára 2008. Minister vnútra SR
Robert Kaliňák sa objavil za predsedníckym stolom už pred poludním, ním predkla−
daný návrh zákona však mohol opätovne predstaviť až po 14. hodine pri dosť bied−
nej účasti pánov poslancov. 

J. Kovarčík M. Haľko



ho právneho stavu nie je daný
dôvod na to, aby do pôsobnosti,
tu budem hovoriť o snahe dostať
v zmysle tohto pozmeňujúceho
návrhu policajtov, teda políciu
spod jurisdikcie, respektíve spod
vojenských súdov, aby som sa
správne vyjadril. Podľa platného
právneho stavu nie je daný dô−
vod na to, aby do pôsobnosti vo−
jenských súdov patrili príslušníci
Policajného zboru, Železničnej
polície, Národného bezpečnost−
ného úradu, Slovenskej infor−
mačnej služby a colníci. V súvis−
losti s § 66 zákona číslo 4 z roku
2001 Z. z. z. o Zbore väzenskej
a justičnej stráže v znení neskor−
ších predpisov sa však navrhuje
ponechať v pôsobnosti vojen−
ských súdov z ozbrojených bez−
pečnostných zborov príslušní−
kov Zboru väzenskej a justičnej
stráže pre trestné činy spáchané
pri výkone služby. Okrem prí−
slušníkov Zboru väzenskej a jus−

tičnej stráne budú teda v pôsob−
nosti vojenských súdov naďalej
vojaci, príslušníci odzbrojených
síl vysielajúceho štátu pre trest−
né činy spáchané na území Slo−
venskej republiky v rozsahu
uvedenej v medzinárodnej zmlu−
ve vojnoví zajatci a civilné osoby
pre trestné činy vojnovej zrady,
služby v cudzom vojsku a nena−
stúpenia služby v ozbrojených
silách.

S cieľom zabrániť vzniku vý−
kladových otáznikov v praxi, ako
aj s potrebou rešpektovania zá−
sady právnej istoty sa navrhuje v
rámci intertemporálneho usta−
novenia upraviť prechodné pô−
sobenie pôvodnej právnej úpra−
vy.

K bodu 2. Navrhovaná zme−
na súvisí s novým znením v pa−
ragrafe 103 odseku 2 v ktorom
sa priamo určuje z akého funk−
čného platu sa vypočítava pe−
ňažná náhrada za služobnú po−
hotovosť.

K bodu 3. Navrhovanou
zmenou dôjde vo vzťahu k mož−
nosti poskytovania príspevku na
bývanie k odstráneniu nerov−
nosti medzi policajtmi ubytova−
ných v zariadeniach služobného
úradu a policajtmi ubytovanými
v iných zariadeniach alebo v by−
toch, pretože náklady na ubyto−
vanie respektíve prevádzku bytu
nie sú diametrálne odlišné.

K bodu 4. Od 1. marca 2009
sa navrhuje vzťahovať nový sys−
tém odmeňovania aj na ostatné
zložky patriace do pôsobnosti
zákona číslo 73 z roku 98 ako
som uviedol v úvode. Vytvára sa
tak dostatočný časový priestor
na zabezpečenie rozpočtového
krytia odmeňovania aj na tie
zložky. Tým chcem odpovedať
pánovi ministrovi, keď vtedy vy−
stúpil pri predkladaní zákona, že
nebude v tomto roku narušený
rozpočet Slovenskej republiky a
nevznikne tento problém. Ďaku−
jem pekne.
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„Vy ste pod tlakom a neviete
odolať policajným odborom!“
Odporcovia Kovarčíkovho návr−
hu tvrdili, že Európska únia proti
tejto kompetencii vojenských sú−
dov vôbec nič nemá a mnohé
policajné zložky v Európe takto
fungujú. Exminister Vladimír
Palko, poslanec za KDH dokon−
ca obvinil ministra vnútra, že po−
žadovanú zmenu chcú iba eu−
rópske policajné odbory a reš−
pektovanie ich vôle v sloven−
skom parlamente označil za
úpadok. „Ja už mám pocit, že
nabudúce nejaký vrátnik v budo−
ve Európskej komisie sformuluje
nejaké legislatívne požiadavky,
pán poslanec Kovarčík to navrh−
ne a pán Mečiar s pánom minis−
trom Kaliňákom to podporia…“

Dovtedy mlčky sediaci Vladi−
mír Mečiar vo svojej faktickej po−
známke pripomenul, že o celej
záležitosti sa vedú diskusie už
dlhé roky a že návrh je v súlade

s trendom scivilňovania ozbroje−
ných zložiek. „Pokiaľ ide o zne−
važovanie odborov polície a eu−
rópskych policajných odborov,
nuž ja som s nimi starosti ne−
mal,“ pripomenul.

Keď sa to hodí…
Minister Kaliňák sa znova vlo−

žil do diskusie a pripomenul Da−
nielovi Lipšicovi, že policajti z je−
ho vôle účelovo prešli pod vo−
jenskú jurisdikciu, pretože chcel
zachovať vojenské súdy. Čudo−
val sa tiež, prečo sa poslanec
Lipšic teraz tak domáha toho,
aby sa vojenskí sudcovia mohli k
návrhu vyjadriť. Ale keď on sám
rušil civilné súdy, vtedy sa sud−
cov na ich názor nepýtal. Opä−
tovne pripomenul európsku
prax, odmietol všetky argumen−
ty, ktoré vyslovila opozícia na
margo návrhu poslanca Kovarčí−
ka a znova požiadal všetkých
poslancov o podporu návrhu no−
vely zákona č. 73.

Vzápätí sa rokovanie o tomto

bode opäť prerušilo a pokračo−
valo v stredu 13. februára, keď
pri hlasovaní neprešli návrhy
poslancov opozície na vrátenie
zákona do výborov. 

Najväčšie vzrušenie však za−
vládlo, keď pri samostatnom hla−
sovaní za pozmeňovacie návrhy
koaličný poslanec Jaroslav Paš−
ka sa nezaprezentoval, čím spô−
sobil, že NR SR nebola uznáša−
nia schopná. Neskôr však už bo−
lo všetko v poriadku.

Poslanci následne jedným
hlasovaním „vcelku“ odobrili
všetky pozmeňovacie návrhy zo
spoločnej správy i tie od poslan−
ca Kovarčíka a potom tesnou
väčšinou – konkrétne hlasmi
všetkých zaregistrovaných pos−
lancov – schválili novelu zákona
č. 73/98 s účinnosťou od 1. 3.
2008. 

Dlhý boj o nový systém od−
meňovania a opätovný prechod
príslušníkov PZ pod civilné súd−
nictvo sa stali realitou.

Zákon č. 73: Dráma a vzrušenie v slovenskom parlamente

Dňa 13. februára 2008
minister vnútra SR Ro−
bert Kaliňák mimoriadne
povýšil siedmich poli−
cajtov z pôsobnosti KR
PZ v Banskej Bystrici.

Dvaja policajti zo Zvolena,
npráp. Róbert Prepelica z Ob−
vodného oddelenia PZ vo Zvole−
ne a práp. Štefan Kurčík z OR
PZ vo Zvolene, boli povýšení do
hodnosti podporučíka. Dňa 21.
1. 2008 počas výkonu služby
boli vyslaní k prevereniu ozná−
menia o požiari v obytnom dome
na Okružnej ulici vo Zvolene. Po
príchode na miesto činu, ešte
pred príchodom hasičov, počas
masívneho požiaru elektrických
rozvodov začali konať. Budili
všetkých obyvateľov domu a
upozorňovali ich na hroziace ne−
bezpečenstvo z udusenia jedo−
vatými splodinami z horiacich
káblov. Pri tomto hrdinskom
skutku sa policajti nadýchali je−
dovatých splodín a sami potre−
bovali vyhľadať lekársku pomoc.
Práp. Kurčík bol v dôsledku pri−
otrávenia sa jedovatými splodi−
nami hospitalizovaný na jednot−
ke intenzívnej starostlivosti inter−
ného oddelenia zvolenskej ne−
mocnice. Pri likvidácii požiaru aj
dôsledkom operatívneho kona−
nia týchto policajtov nebol nikto
z obyvateľov domu zranený.

Dvaja policajti zo Zvolena,
por. Bc. Róbert Melicherčík z
ODI OR PZ vo Zvolene, povýše−
ný do hodnosti nadporučíka a
npráp. Ľubomír Jančiar z ODI
OR PZ vo Zvolene, povýšený do
hodnosti podporučíka. Dňa 29.
1. 2008 počas výkonu služby na
zabezpečenie bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky vo
Zvolene a v okolí, boli informo−
vaní o vyhlásenom spolupátraní
po ukradnutom vozidle Škoda
Octavia, ktoré smerovalo z Ban−
skej Bystrice do Zvolena. Hliad−
ka vozidlo spozorovala v časti

Pod Pustým hradom, kde ho za−
stavovala. Vodič s vozidlom za−
stal, ale po chvíli z miesta ušiel
vysokou rýchlosťou. Policajti ho
prenasledovali až do Žiaru nad
Hronom. Vodiča vyzývali na za−
stavenie vozidla, výzvu neupos−
lúchol a snažil sa hliadke ujsť.
Rýchlou a riskantnou jazdou
ohrozoval ostatných účastníkov
cestnej premávky a pokračoval
v jazde smerom do Nitry. Opa−
kovane bola proti nemu použitá
výzva na zastavenie vozidla a
keďže vodič ani opakovane na
výzvu nereagoval, por. Meli−
cherčík použil služobnú zbraň.
Výstrel na unikajúce auto pre−
strelil pravé zadné koleso a za−
siahol zadnú časť vozidla, po
čom vozidlo stratilo na ceste sta−
bilitu a vodič narazil do kovo−
vých pútačov pri ceste. Páchateľ
z vozidla ušiel, ale policajti ho za
použitia donucovacích prostried−
kov zadržali.

Dvaja policajti Pohotovostnej
motorizovanej jednotky KR PZ v
Banskej Bystrici, práp. Jaroslav
Streda a práp. Peter Katina,
boli povýšení do hodnosti pod−
poručíka. Dňa 31. 1. 2008 vo ve−
černých hodinách s nasadením
vlastného života, zachránili život
34 ročnému mužovi z okresu
Prešov, ktorý sa topil v rieke
Hron. Z mosta sa pustili do rieky
po lane k topiacemu mužovi,
ktorého unášala voda a za po−
moci hasičov a rýchlej zdravot−
nej pomoci ho vytiahli na breh.

Mjr. Bc. Adrián Drábek z
prezidiálnej zložky Stred bol po−
výšený do hodnosti podplukov−
níka. Dňa 2. januára 2008 za−
chránil život 59 – ročnej žene.
Staršia pani nebrala telefón a
nereagovala na búchanie na
dvere a zvonenie pri vchodo−
vých dverách, preto okamžite
konal. Po rebríku sa dostal k ok−
nu spálne na prvom poschodí a
cez okno sa snažil zistiť, či je v
miestnosti. Nasilu okno vytlačil a
vošiel do domu. Ženu našiel le−
žať na posteli v spálni. Pokúšal
sa ju zobudiť, ale nereagovala,
bola v bezvedomí a navyše zis−
til, že má slabý pulz. Okamžite
privolal záchranku. Ženu odviez−
li do nemocnice. Jej zdravotný
stav bol kritický a v poslednej
chvíli jej zachránil život.

Všetci títo policajti prejavili
odvahu a za dlhodobé, iniciatív−
ne a kvalitné plnenie služobných
povinností, aj nad rámec základ−
ného času služby a za prejav
statočnosti im minister vnútra
okrem mimoriadneho povýšenia
odovzdal aj finančnú odmenu.

kpt. PhDr. Mária Faltániová,
KR PZ Banská Bystrica

TTeexxtt,, kkttoorrýý „„vvyyttooččiill““ ooppoozzíícciiuu

(Dokončenie zo strany 1)

(Dokončenie zo strany 1)

Nový vysokoškolský profesor

Prezident Slovenskej re−
publiky Ivan Gašparovič 15.
januára 2008 vymenoval no−
vých vysokoškolských profe−
sorov. Menovací dekrét z rúk
prezidenta prevzal aj rektor
Akadémie Policajného zboru
v Bratislave prof. JUDr. Jozef
Kuril, CSc. v odbore Ochrana
osôb a majetku. Návrh na je−
ho menovanie predložil prezi−
dentovi republiky podpredse−
da vlády a minister vnútra Slo−
venskej republiky Robert Kali−
ňák.                                 (ek)

Zoznam poslancov, ktorí podporili novelu č.73/98
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V našich rozhovoroch je už
takmer samozrejmou povin−
nosťou spýtať sa vás na stav,
na úroveň dorozumenia medzi
odbormi a vedením rezortu
vnútra. V tomto období máme
však zároveň možnosť reflek−
tovať aj to, čo je akýmsi vše−
obecným pocitom okolo práce
rezortu vnútra: to je práve
Schengen.

K Schengenu zareagujem len
takto. V médiách je táto otázka
často prezentovaná skôr z hľadi−
ska spochybňovania výsledku,
alebo prípadne z hľadiska po−
dielu na výsledkoch Schengenu.
Jedno je však nesporné, a mô−
žem to tvrdiť ako človek, ktorý sa
dlhé roky v rezorte pohybuje: ak
by sme boli pokračovali v tempe
z rokov 2000 až 2005 aj v roku
2007, tak by sme podmienky pre
vstup do Schengenu nikdy ne−
boli splnili. V roku 2007 bolo vy−
vinuté mimoriadne úsilie na spl−
nenie podmienok, bohužiaľ stálo
nás to aj finančné zdroje navyše,
ktoré by sme neboli museli vyna−
ložiť, keby sa počas rokov 2000
až 2005 bolo zodpovednejšie
pristupovalo k plneniu stanove−
ných úloh. Takže to k Schenge−
nu z jednej strany. Z druhej stra−
ny Schengen má určité svoje vý−
hody, a samozrejme aj jedno ri−
ziko, ktoré so sebou prináša, ale
ktoré so sebou priniesol všade,
a to je riziko cezhraničnej krimi−
nality. Aby sme s ním vedeli uro−
biť poriadok, je potrebné čo naj−
rýchlejšie preskupiť sily, ktoré
sme ušetrili pri ochrane bývalej
vonkajšej hranice Slovenskej re−
publiky, na tie úlohy, ktoré bude−
me plniť na celom území v oblas−
ti boja s kriminalitou. To, čo sa
ešte v tomto smere dotýka odbo−
rov je, aby sme vytvorili priestor
pre ľudí z hraničnej polície v ob−
lasti rekvalifikácie a zaradenia
na výkonné súčasti tak, aby na
nových úsekoch dokázali plniť
úlohy k spokojnosti zamestnáva−
teľa i svojej vnútornej. A na dru−
hej strane musí tu byť dodržaný
aj sociálny aspekt: aby sme u
týchto ľudí zachovali primeranú
vzdialenosť medzi pracoviskom
a bydliskom tak, aby nespôso−
bovala problémy v živote týchto
ľudí, a to buď v práci, alebo mi−
mo ich pracovnú dobu.

Predpokladám, že si tento
problém vyžadoval aj vypra−
covanie konkrétneho projektu
reštrukturalizácie využitia pra−
covných síl, ktoré takto vznik−
li. Patrí sa teda spýtať, či od−
bory nemajú prípadne nejaké
námietky k dynamike, alebo
ku kvalitatívnym aspektom
riešenia týchto zmien?

Možno povedať, že dnes je už
takmer zbytočné sa vracať k de−
tailom opatrení a zmien. Odbory
len dôsledne trvajú na využití
všetkých ušetrených síl a pros−
triedkov v prospech riešenia otá−
zok bezpečnosti občana na ce−
lom území SR. To je to naše zá−

sadné stanovisko odborov. A sa−
mozrejme nezabudli sme v tom
ani na ľudí v Policajnom zbore z
hľadiska zachovania miesta,
keďže si myslíme, že početný
stav PZ je v dnešnej dobe pri−
meraný, v žiadnom prípade nie
je nadsadený, a to ani po zruše−
ní úloh pri ochrane vnútornej
hranice. Pri riešení problému je
len potrebné rozumnejšie využiť
tieto posily v prospech PZ.

Vráťme sa k tomu, čo bolo
meritom vstupnej otázky. Ide
o kolektívnu zmluvu, teda o

vaše dohodové parametre a
vzťahy k rezortu, k ministrovi.
Aká je vaša súčinnosť so sú−
časným vedením rezortu?

Možno povedať, že sú stále
na tej úrovni, o akej sme hovorili
v minulom roku, čiže platí kon−
štatovanie, že naše odbory sú
služobným vedením akceptova−
né. Pokročili sme však a pri hod−
notení našich vzťahov môžem
dnes pokračovať v tom, že tá ak−
ceptácia sa prejavila vlastne už
aj v praxi, a to prijatím konkrét−
nych opatrení pre skvalitnenie
práce v PZ. Ak by som mal zhr−
núť prínosy týchto jednotlivých
oblastí, tak spočívajú predovšet−
kým v tom, že na konci, výsled−
kom by malo byť skvalitnenie
práce policajtov, a tým aj celého
PZ, v prospech občanov. Chce−
me dosiahnuť, aby si policajt
svoje miesto vážil, a aby sa na
svojom pracovisku snažil dosa−
hovať čo najlepšie výsledky. Sú−
časný profesijný postup policaj−
tov a súčasný stav nie je taký, že
by sme mali optimálne zloženie:
je nutné, aby sa PZ dokázal roz−
lúčiť s ľuďmi, ktorí nespĺňajú
podmienky pre činnosť, a najmä
aby v podobe prichádzajúcich
ľudí našiel za tých odchádzajú−
cich aj podstatne kvalitnejšie ná−
hrady. Chceli by sme dosiahnuť,
aby sme na jedno uvoľnené
miesto mali desať a viac záujem−
cov. Viem, že sa to môže pova−
žovať za príliš optimistickú po−
žiadavku, ale pokiaľ to tak nebu−
de, zodpovedajúcu kvalitu by
sme asi nenabrali.

Vo vašej poslednej odpove−
di ste zdôraznili, a nie náho−
dou, praktický rozmer prehl−

bovania profesionálnych kva−
lít ako odborných osobnost−
ných kvalít, ako osobnostnej
zainteresovanosti konkrétne−
ho pracovníka na kvalite, na
podstatnej stránke výkonu
vlastnej práce…

Ja to vidím tak, že sa dotýka−
te vlastne podstaty toho, aký člo−
vek by mal byť policajt.

Hej, iste, ide doslova o roz−
mer skvalitňovania.

Policajt by mal byť predovšet−
kým človek s ľudským rozme−
rom. Tým som chcel povedať:
človek cítiaci ľudí vedľa seba a
majúci jasný názor na krivdu, ak
sa v spoločnosti deje. No a dru−
há vec je, že by policajti mali byť
optimisticky nabudení a musia,
majú mať snahu túto krivdu od−

straňovať. Čiže hľadať príčiny zla
a tých, ktorí toto zlo spôsobujú.

Teda malo by ísť o skôr tú
vzorku obyvateľstva, ktorá na−
pomáha istej spravodlivostnej
predstave, tomu občianskemu
princípu v povedomí obyva−
teľstva?

Ľudský rozmer znamená ne−
byť otrlý voči bolesti, krivde a
problémom iných. A byť ľudský
aj v čase, keď mám trebárs nie−
ktoré osobné problémy alebo
nejaké iné starosti ja. V robote
musí byť vždy pre tých druhých.

Teda pôsobiť svojou anga−
žovanosťou, volať k náprave,
hoci nemusí ísť výlučne o na−
rúšanie právnych noriem.

No a v tomto, myslím si, majú
svoje miesto aj odbory. Pretože
starostlivosť odborov o starosti a
problémy zamestnancov je
vlastne čímsi naviac, čo policajti,
resp. zamestnanci, ktorí sú člen−
mi odborov, robia v prospech
celku. A tým vytvárajú podmien−
ky pre plnenie úloh, ktoré tu má
vlastne rezort ako celok.

Naznačili sme už, že ide o
kvalitu. Ale samozrejme kvali−
ta bez odmeňovania bola by
doslova na vode, bola by nie−
čím príliš platonickým, neú−
činným. Stále je aktuálnou aj
otázka kvalitatívnych, vyhod−
nocovacích aspektov odme−
ňovania práce policajtov. Jed−
no aj druhé je, myslím, aktuál−
nou otázkou …

Začnem z opačného konca.
Prvá vec je, čo spája zamestná−
vateľa a zamestnancov. Spája
nás to, že obidve zložky chce−
me, aby PZ bol dôveryhodný.
Dôveryhodný bude vtedy, ak bu−

de kvalitne vykonávať svoju prá−
cu. Kvalitne vykonávať svoju
prácu môže iba s kvalitnými ľuď−
mi. A tak vyvstáva otázka, čo
potrebujeme na to, aby ľudia bo−
li kvalitní? Prvá vec – kvalitný vý−
ber, kvalitné vzdelávanie. No
znovu aj to, že objektívny musí
byť aj postup ľudí vo funkciách a
na jednotlivé stupne vzdeláva−
nia. Ako najväčšie riziko v sú−
časnosti vidíme subjektivizmus,
ktorý je v prístupe k ľuďom, a to
z hľadiska postupu ľudí, ako aj z
hľadiska spravodlivosti v odme−
ňovaní. A vôbec nemienim hovo−
riť o nejakých ďalších vplyvoch,
všetko to negatívne, oslabujúce
možnosti pozitívneho vývinu, na−
zvime subjektivizmom.

Doznieva tento jav, alebo
vás ten subjektivizmus doslo−
va rozčuľuje? Nemyslím tým
vás osobne, ale vás odborá−
rov všeobecne!?

Poviem to takto: na papieri
sme vytvorili podmienky pre to,
alebo teda pracujeme na takých
podmienkach, aby bol subjekti−
vizmus odstránený. Aby tieto
podmienky neostali iba na pa−
pieri, to je však aj na konkrét−
nych riadiacich funkcionároch a
na ich odvahe riešiť a odstraňo−
vať zistené problémy. Odbory sú
tou zložkou, ktorá na problémy
poukazuje a bude poukazovať.
Rizikom, aby tie dobré zámery a
dobré opatrenia nezostali iba na
papieri, je konanie, resp. neko−
nanie príslušných nadriadených
funkcionárov. Ak sme svojho ča−
su prijali určité kompromisy pri
kariérnom postupe a v spôsobe
výberu ľudí, prijali sme ich pod
podmienkou prísľubu najvyšších
riadiacich funkcionárov, že sa
stanú zábezpekou a vytvoria
všetko preto, aby sa dosiahla
objektivita pri výbere, resp. že
prípadné porušenia objektivity
budú sa veľmi tvrdo riešiť.

Nie náhodou odporúčate
venovať tomu primeranú po−
zornosť, iste.

Tak, v tom riešení alebo ne−
riešení príslušných riadiacich
funkcionárov, ktorí porušujú zá−
sadu objektivity, je riziko, či zos−
tanú na papieri alebo vojdú do
praxe tie zásady, ktoré boli prija−
té, pričom práve tieto zásady sú
veľmi dôležité a správne. Úlohou
správnych ľudí na riadiacich
miestach bude, aby sa dobré a
domyslené zámery stali skutoč−
nosťou. Čiže o všetkom budú v
tejto etape rozhodovať ľudia. Po−
vinnosťou odborov je, aby boli
vytrvalé v poukazovaní na ne−
dostatky, ktoré sú, ale aj to, aby

to nebol iba prístup kritikov, ale
aj prístup ľudí, ktorí konštruktív−
ne navrhujú a hľadajú možnosti
zlepšenia stavu.

Mimoriadne náročné sú tie
funkcie sociálno–garantívne,
technicko–právne, atď.

Dotkli ste sa otázky sociálne−
ho zabezpečenia. Odpoviem
vám k tomu toto: prvá vec je, že
skupiny, ktoré v tomto osobit−
nom sociálnom zabezpečení sú,
tvoria tie skupiny zamestnancov,
ktoré si takéto sociálne zabez−
pečenie zaslúžia vzhľadom na
charakter svojej práce, teda prá−
ve takéto zabezpečenie je pre
nich primerané. Druhou otázkou
je, aby systém, ktorý je spuste−
ný, bol aj rovnovážnym systé−
mom na strane príjmov a výdav−
kov, alebo aby sa približoval k
rovnosti na strane príjmov a vý−
davkov. To znamená, že treba
hľadať nevyhnutné racio z hľadi−
ska toho, ako oceňovať prácu.
Myslím si, že odbory aj v tomto
smere robia svoju pozitívnu ro−
botu. Neprichádzajú s nejakými
fatamorgánami, ale s reálnymi
požiadavkami, pričom garantujú
fungujúci systém sociálneho za−
bezpečenia.

Priority tohoročného úsilia.
Rok 2007 bol rokom veľkých

stresov a veľkého tempa pri do−
háňaní zameškaného z pred−
chádzajúceho obdobia, a to z
hľadiska dobiehania Schenge−
nu, ale aj v oblasti materiál−
no–technického zabezpečenia
PZ. A bol by som rád, keby sa
rok 2008 stal rokom, keď bude−
me mať viac času na to, aby sme
diskutovali o konkrétnom napĺ−
ňaní tých troch materiálov, ktoré
som už v tomto rozhovore spo−
menul. Aby sme si našli na seba
čas pri odstraňovaní tých nedos−
tatkov, ktoré sa v realizácii vy−
skytujú, a to medzi služobným
vedením na príslušných úrov−
niach a predstaviteľmi odborov
na príslušných úrovniach. Je dô−
ležité, aby sme komunikovali eš−
te lepšie ako doteraz. Aj keď tá
doterajšia komunikácia je dobrá.
Ale nikdy nemôže byť dosť dob−
rá, ak je nutné dosiahnuť skutoč−
ne dokonalé výsledky spoločnej
práce.

Myslím, že možno pripome−
núť aj to, že sa prehlbujú inte−
lektuálne parametre tejto prá−
ce. A samozrejme že rastie aj
pracovná náročnosť …

No to by som celkom nesúh−
lasil, A to z jedného dôvodu, že
práca v polícii bola vždy náročná
na intelektuálne parametre.
Mám možnosť zhodnotiť aj prácu
slovenskej polície v porovnaní s
policajnými zbormi, ktoré sú
členmi EuroCOP–u. Môžem
však povedať, že hoci je to viac
ako 30 krajín, tak Slovensko ne−
patrí k priemeru. Slovensko je
určite lepšie ako priemer a v nie−
ktorých veciach patríme k špič−
ke. Znie to možno neskromne,
ale je to realita. Aj preto si mys−
lím, že nároky na intelektuálnu
stránku tu boli vždy. Práve inte−
lektom bol nahrádzaný nedosta−
tok materiálno–technického za−
bezpečenia. Ak sa dnes vracia−

M. Litva: „Práca v polícii bola vždy náročná na intelektuálne parametre“

MMáámmee nnaa vvššeettkkýýcchh mmiieessttaacchh ooppttiimmáállnnyycchh ľľuuddíí??
Mesačník Euroreport plus v tohoročnom januárovom
vydaní zverejnil rozhovor s predsedom OZP v SR Miro−
slavom LITVOM. Prinášame podstatné časti dialógu,
ktorý viedol s redaktorom Ladislavom Skrakom.

M. Litva v diskusii s predsedami základných organizácií

MYŠLIENKA ROKA

„Práca v Policajnom zbo−
re si vyžaduje kvalitných ľu−
dí na všetkých stupňoch.
Imidž síce robia v prvej línii
pochôdzkari – ale aj tí, čo
ich riadia, pretože kvalita
pochôdzkarov a ich obraz
vo verejnosti je zároveň naj−
viditeľnejším obrazom kvali−
ty práce ich riadiacich pra−
covníkov.“

Ľubomír Falťan, sociológ
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(Dokončenie na strane 7)
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D. Lipšic, poslanec
Pán poslanec, pred Silves−

trom minulý rok ste predložili eš−
te vo výbore návrh na vyňatie
policajtov spod jurisdikcie vojen−
ských súdov. Tento váš krok po−
važujem za ešte horší, pretože
bez diskusie, bez prípravy pred−
ložíte návrh nijako nesúvisiaci so
zákonom v druhom čítaní v plé−
ne, kde sa dá reagovať len fak−
tickými poznámkami. To pova−
žujem za ťažkú manipuláciu le−
gislatívneho procesu. Ak minis−
ter spravodlivosti chce vojenské
súdy zrušiť, nech s tým príde do
parlamentu v novele Trestného
poriadku, ktorá sa pripravuje už
rok a budeme o tom diskutovať.
Ale takýmto gaťafalšom v dru−
hom čítaní na poslednú chvíľu
predložiť tak vážny návrh, ktoré−
ho cieľom v zásade je zrušenie
vojenských súdov. Pretože, ak
by vojenské súdy mali v jurisdik−
cii len vojakov, ktorých je dnes
20 tisíc, teda na úrovni jednej di−
vízie, nemali by žiadny zmysel.
Pán poslanec, nerobte takéto
gaťafalše. Ak máte záujem vo−
jenské súdy a vojenskú prokura−
túru zrušiť, diskutujme o tom, ale
v návrhu, ktorý sa tým zaoberá.
Návrh novely Trestného poriad−
ku, nie takýmto pokútnym spô−
sobom, ktorý si takmer nikto ne−
všimne. To je neúctivé k mno−
hým poctivým vojenských sud−
com a vojenským prokurátorom
a preto vás žiadam, aby ste ten−
to návrh siahli.

R. Kaliňák, minister
…Takže, chcem vedieť kraji−

nu, v ktorej reálni civilní policajti,
tak ako sú na Slovensku, sú sú−
dení pod vojenskými súdmi. A
keby bola hneď jedna alebo dve,
tak mi to ako dobrý príklad nebu−
de stačiť. Z môjho pohľadu je pre
mňa tiež dôležité, akým názor
má Európska únia na túto otáz−
ku? Z môjho pohľadu je podstat−
né, že viete o tom, že Európska
únia na túto tému tlačí a hovorí o
tom, že policajti nemajú byť pod
vojenskou jurisdikciou. A preto si
myslím, k mnohým veciam vás
nedotlačili, ktoré ste mali urobiť a
neurobili. Toto je len jedna z ma−
lých vecí, kedy je potrebné, aby
sme sa postarali o to, aby sme
dodržiavali tú demokraciu, o kto−
rej hovoríte a tie pravidlá, ktoré
uznáva Európska únia. Vtedy,
keď sa vám to hodí, vtedy je Eu−
rópska únia svätá. Keď sa vám
to nehodí, vtedy hodíme EÚ na
posledný kút a pôjdeme si vlast−
nou slovenskou cestou.

V. Mečiar, poslanec
Ja oceňujem, že pán posla−

nec Lipšic ocenil, že v Európe je
mier. Ale ešte pár takých Lipši−
cov a dlho to nevydrží. Pokiaľ ide

o predmet diskusie, hovoríme o
tom, že sa nemajú rušiť vojenské
súdy. Veď to nikto nenavrhol. A
to nikto nepovedal. Takže o čom
je tá rozprava vlastne. Ďalej, keď
vychádzame z miestnych vä−
zieb, že na istom teritóriu pôso−

bia policajti, prokurátori a sudco−
via, to je u všetkých zložiek rov−
naké. V tomto parlamente je nás
150. Všetci sedíme v jednej
miestnosti. Znamená to, že mie−
nite prestúpiť do inej strany pre−
to? Mienite zapreť svoju profe−
sionálnu česť, stranícku prísluš−
nosť? To isté je u policajtov a u
sudcov. Čo to miešate dohroma−
dy? To nemá žiaden účinok. A
tretie, keď sa pýtate na príčinu,
prečo sa toto robí a prečo to je,
nie je to samoúčelné. Predsa ro−
ky zaznieva celou Európou a po
roku 89 obzvlášť, že sa má pri−
stúpiť aj k scivilneniu armádnych
zložiek a nie k militarizácii polí−
cie. Polícia je zložka bezpeč−
nostná, nie zložka vojenská. Me−
dzi nimi platí prísne rozdelenie.
A práve scivilňovanie armády
predpokladá aj scivilňovanie via−
cerých procesov a nie podriaďo−
vanie polície zložkám vojen−
ským, ale normálnym štátnym
zložkám, ktorými sú aj súdy a
prokuratúry. Takže preto bude−
me bez výhrad podporovať ná−
vrh pána poslanca Kovarčíka a
budeme sa starať o to, aby sa ci−
vilný charakter armády na Slo−
vensku posilňoval a aby ho pod
všelijakými pseudozámienkami
neprekrúcali iní ľudia na falošný
obraz.

D. Lipšic, poslanec
Neviem, pán minister, či sa

vám zdá v poslednej dobe, že je
disciplína v Policajnom zbore
dobrá. Neviem, či ju treba uvoľ−
ňovať. A moja otázka znie. Kto
sa bojí vojenskej justície? Boja
sa jej možno policajti, ktorým
utiekol recidivista z toalety, kto−
rému hrozí doživotný trest? Kto
sa bojí vojenskej justície? Ja
som presvedčený, že absolútna
väčšina poctivých policajtov nie.
A to, že vy ste pod tlakom – a
neviete mu odolať – policajných
odborov, to musíte riešiť sám.
Keď sme rokovali o novom

Trestnom poriadku, boli rokova−
nia aj o vojenskej justícii a juris−
dikcii aj s odborníkmi z iných kra−
jín aj z Bruselu a argumentovali
sme. A nakoniec nikto nevznie−
sol žiadnu formálnu námietku
ani k návrhu ani k jeho schvále−
nému zneniu a Trestný poriadok
je účinný dva roky. Čiže nie je
tam žiaden problém, okrem na−
ozaj tlaku policajných odborov a
možno tých niekoľkých nepocti−
vých policajtov, ktorí sa vojen−
skej justície boja. Ale fajn, máte
väčšinu, beriem, len príďte s ná−
vrhom vládnym. Koniec–koncov
Trestný poriadok je podľa mojej
mienky otvorený, neviem kedy

bude na
parlament−
nej schôdzi
ale dúfam,
že v krát−
kom čase.
Navrhnite
to. Navrhni−
te to do pri−
pomienko−
vého kona−
nia, nech
sa vyjadria
aj inštitúcie,
ktoré tomu

rozumejú lepšie ako možno my,
všetci ostatní, aj vojenská justí−
cia, aj všeobecná justícia, ale
považujem naozaj za nedôstoj−
né, keď nedáme možnosť sa vy−
jadriť. Nemusíme s nimi súhlasiť,
ale vyjadriť sa tým, ktorých sa to
najviac týka. A to sú vojenskí

sudcovia a to sú vojenskí proku−
rátori. O nič viac, ako o takú ele−
mentárnu slušnosť nežiadam a
preto by som považoval za ne−
slušné schváliť body 1 a body 5
pozmeňovacieho návrhu pána
poslanca Kovarčíka. Ďakujem.

V. Palko, poslanec
V nadväznosti na vystúpenie

pani poslankyne Žitňanskej
chcem upriamiť pozornosť parla−
mentu nato, že jediný argument,
ktorý zaznel v prospech návrhu

pána Ko−
varčíka, je
ten, čo uvie−
dol pán mi−
nister Kali−
ňák, a síce,
že chce to
od nás Eu−
rópska

únia. Tak toto by som chcel po−
opraviť, Európska únia to od nás
samozrejme nechce, ani nič ta−
kého sformulovať nemôže, toto
chcú iba európske policajné od−
bory, čo je pre slovenský parla−
ment naozaj dosť, dosť nezáväz−
ný názor. Musím povedať, že to

automatické plnenie legislatív−
nych návrhov orgánov EÚ, orgá−
nov EÚ slovenským parlamen−
tom, už to je dosť smutná záleži−
tosť, ale aby parlament plnil tak−
to požiadavky európskych odbo−
rov policajných, tak to už je sku−
točný, skutočný úpadok, ja už
mám pocit, že nabudúce nejaký
vrátnik v budove Európskej ko−
misie sformuluje nejaké legisla−
tívne požiadavky, pán poslanec
Kovarčík to navrhne a pán Me−
čiar s pánom ministrom Kaliňá−
kom to podporia.

V. Mečiar, poslanec
Nehľadám rozum tam kde nie

je. (reakcia na poslanca Lipšica,
pozn.redakcie) Pokiaľ ide o pani
kolegyňu, tak si dovolím (po−
tlesk) upozorniť iba na jeden de−
tail, ktorý je mimoriadne výz−
namný, celá myšlienka vojen−
ských súdov vychádzala ešte z
predstáv varšavskej zmluvy, že
línia frontu bude na Šumave a
na území Českej republiky, na
Slovensku sa bude formovať týl

a formovali
sa všetky
útvary od
leteckých
cez ostatné,
zásobova−
cie, opravá−
renské, vrá−
tane súd−

nych, ktoré mali plniť doplnkovú
a tylovú funkciu. Ak táto funkcia
Varšavskej zmluvy zanikla, roky
diskutujeme o postavení vojen−
ského súdnictva a roky diskutu−
jeme o scivilňovaní armády a ro−
ky diskutujeme o tom, že či tie
odborné zložky, ktoré podliehajú
všeobecnému zákonodarstvu
majú byť vyňaté zo všeobecné−
ho a podriadené vojenskému.
To je celý problém, ktoré Slo−
vensko má politicky tak, ako
ostatné štáty, tým aj v mnohých
štátoch sú ministri obrany ženy,
aby už preukázali ten prechod
na civilný charakter ešte viacej,
vedú generálne štáby a nie súdy
a tieto inštitúcie mnohý už ani
nepoznajú. Ja nechcem dneska
hovoriť o existencii a neexisten−
cii súdnictva to nie je problém,
ale chcem hovoriť, to čo malo byť
tylovou službou pre armádu, nie
je totožnou službou pre políciu.
Pokiaľ ide o znevažovanie odbo−
rov polície a európskych policaj−
ných odborov, nuž ja som s nimi
starosti nemal. Preto sa nedi−
vým, že ten, čo s nimi starosti
mal ich považuje za svojich ne−
priateľov naďalej. Ja ich považu−
je za demokratickú súťaž každé−
ho rozhodovania. Hlasovať za
návrh nebudem, preto že sú za
to odbory, ale preto, že to je v
súlade s mojim svedomím.

R. Kaliňák, minister
…aby ste v tom čase zachrá−

nili vojenské súdy, rozhodli ste
sa všetky ozbrojené zložky dať
pod vojenské súdy. Žiadny dru−
hý dôvod neexistoval. Čiže to
bolo účelové, to bola účelová
zmena, ktorá bola zmenená od
revolúcie, kedy vlastne, keď ma−
li prejsť civilné ozbrojené zbory
pod civilnú kontrolu a pod civilné

súdy, tak ste sa rozhodli týmto
spôsobom zobrať si za rukojem−
níkov 21–tisíc policajtov, aby ste
vyhoveli naozaj menšinovému
záujmu niekoľkých sudcov. Keď
ste taký spravodlivý pán posla−
nec a robíte nám prednášky o
tom, prečo sme sa neopýtali,
prečo sa neopýtame vojenských
sudcov, kedy ste sa vy pýtali
tých sudcov, keď ste rušili okres−
né súdy? Kedy sa tu s nimi dis−
kutovalo o zrušení okresných
súdov v jednotlivých okresoch?
Teraz sme ich zaviedli naspäť,
aby opäť bola efektívna súdna
moc v týchto regiónoch. To zna−
mená, môžete nám kázať vtedy
vodu, ak ju aj pijete naozaj. Čo
sa však nedeje. Faktom však
zostáva, že je to neštandardné.
Je to neštandardné v európ−
skom meradle a mne je jedno, či
mi toto navrhne vrátnik z Európ−
skej únie, ak to bude dobrý ná−
vrh, ja ho prijmem, lebo ja ľudí
na rozdiel od niektorých iných
počúvam. Čo je podstatné, nikto
z vás tu nebol, keď sa tento zá−
kon prejednával v rámci rozpra−
vy. Nikto. Prišli ste až po samot−
nom vystúpení pána poslanca
Kovarčíka, nikto tu v tom čase
nebol, aby ste mohli reagovať, ja
to len na okraj, to je poznámka,
na to nemusíte reagovať. Keď sa
vám tak veľmi páči, pán posla−
nec, že vojenské súdy konajú
rýchlo, lebo majú málo agendy,
prečo sa škrabeme takto. Tak
urobme málo agendy pre všetky
súdy, pre všetkých sudcov.
Zvýšme počet sudcov, prečo ste
to za osem rokov neurobili, veď
to je jednoduchý liek, vždy ste
boli proti zvýšeniu počtu sudcov.
Stačilo sa poškrabať tak a mali
by sme vybavené a dnes by ten
problém nebol, možno. Rád by
som ešte poslednú poznámku,
keď hovoríte, že karabinieri, žan−
darméria, guardiacivil a všetky
ostatné vojenské zložky, ktoré
robia policajnú činnosť sú pod
vojenskými súdmi, tak prečo v
tom istom štáte tak dôsledne
rozlišujú, že civilná polícia, ktorá
patrí ministerstvu vnútra v týchto
štátoch, je pod civilnými súdmi,
prečo? Nuž preto, že je to civilný
ozbrojený zbor, pretože v rámci
civilných právomocí, ktoré má,
nemá byť pod vojenskou juris−
dikciou. Mohol by som vám dať
mnoho prípadov, kedy sa bavíte
o symboloch o veciach, ktoré sú
štandardom Európskej únie a
ktoré fungujú, nielen preto, že či
my sme viazaní úniou a či sme
dostatočne suverénni, alebo nie
sme suverénni, či nám niečo na−
píše Európska únia, ale preto, že
sa to patrí. V tomto prípade sa
vám nehodí argument, že sa to
patrí, že je to slušné a že je to
normálne, aby civilná zložka ne−
bola pod vojenskými súdmi. Na−
ozaj to, naozaj neznamená, že
vojenské súdy zaniknú. Ale ja
odmietam, aby proste bolo 21
400 policajtov rukojemníkom len
preto, aby sme dali dostatok prá−
ce vojenskému súdu, to je na−
ozaj umelé a z môjho pohľadu
neproduktívne.

Snímky: P. Ondera, P. Žáko−
vič, internet

Z rozpravy k návrhu J. Kovarčíka a M. Haľka
Poslanec NR SR Ján Kovarčík o.i. navrhol, aby policaj−
ti a ďalšie ozbrojené zložky viac už nepatrili pod kura−
telu vojenských prokuratúr a súdov. Plamenná diskusia
k tomuto pozmeňovaciemu návrhu veľa napovedala o
spôsobe politického boja predstaviteľov opozičných a
koaličných síl v parlamente. Pre poučenie do budúc−
nosti vyberáme aspoň niektoré časti z nich. (podľa pre−
pisu z web–stránky NR SR.)

Parlament schválil aj návrat policajtov pod kuratelu civilných prokuratúr a súdov
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V minulom čísle POLÍCIE
sme zverejnili tézy EuroCOP–u
na roky 2008 až 2011, kde sa
jasne konštatuje: „Policajti nie
sú vojaci. Polícia plní svoje
povinnosti uprostred každo−
denného civilného života de−
mokratických spoločností.
Toto musí byť odzrkadlené v
organizačnom nastavení polí−
cie. EuroCOP je preto zásadne
proti akejkoľvek organizačnej
alebo disciplinárnej alokácii
zložiek k armáde, ak ich hlav−
ným zamestnaním sú policaj−
né povinnosti.“

Jasné? Jasné. Ibaže: ako pre
koho…

M. Mesiarik, poslanec:
Vládnym návrhom v znení § 14

ods. 1 písm.
b) sa prí−
slušníci Po−
licajného
zboru a
ostatných
ozbroje−
ných zbo−
rov zaraďu−

jú pod jurisdikciu vojenských sú−
dov. Chcel by som zdôrazniť, že
s takýmto návrhom nesúhlasím
a odporúčam, vystupujem záro−
veň v mene 16 poslancov, tento
návrh, tento paragraf vypustiť. Z
toho dôvodu, že nakoľko zara−
denie príslušníkov Policajného
zboru a ostatných ozbrojených
zložiek pod jurisdikciu vojen−
ských súdov je v rozpore s od−
porúčaním Rady Európy, podľa
ktorého polícia pri vykonávaní
policajných povinností v občian−
skej spoločnosti má podliehať
občianskym orgánom. Zarade−
nie policajtov pod vojenskú juris−
dikciu je v rozpore s už Sloven−
skou republikou ratifikovanou re−
zolúciou Rady Európy č. 690. Je
to deklarácia o polícii, ktorá už
zjavne určuje civilný, teda ob−
čiansky štatút polície.

P. Osuský, poslanec: Na
margo kolegu Mesiarika musím
skutočne povedať, že na prvý aj
na druhý pohľad existujú mnohé
paralely medzi armádnymi a po−
licajnými zložkami. Tie paralely,
samozrejme, existujú v oblasti
charakteru činnosti, charakteru

rizík, ktoré sú s ňou spojené,
charakteru práv a aj charakteru
sociálnych výhod, ktoré z nej
plynú. Ja, samozrejme, nemám
problém akceptovať rizikovosť a
závažnosť činnosti, ktorú koná
armáda a polícia, a tým pádom
by som iste bol na strane pozitív−
neho riešenia finančného ohod−
notenia dobrých policajtov. Mu−
sím ale povedať, že ma neteší,
aký má tento parlament postoj k
porušovaniu zákona. Ako sme
neprijali už v podstate v druhom
pokuse to, že človek, ktorý trikrát
spácha závažný trestný čin bude
podľa zásluhy zo spoločnosti od−
stránený. Recidivisti nám očivid−
ne neprekážajú. Koho teda chrá−
nime? Chránime ťažkých zločin−
cov? Chránime tých, ktorí v uni−
forme porušujú zákony? To sa
nám zdá primerané a za to sa
nám vyplatí lámať kopiju? Argu−

mentovať tu
nepravdivý−
mi faktami o
tom, že to v
Európe tak
nie je, je
ďalší prob−
lém, a argu−
mentovať

rezolúciami, ktoré majú odporú−
čajúci charakter i pre členské
krajiny Európskej únie, je sku−
točne využívaním všetkých mož−
ných demagogických argumen−
tov, ale dobrej veci to neslúži. A
preto tak, ako povedali moji
predrečníci, som ochotný hlaso−
vať za čokoľvek, čo ocení prácu
dobrých vojakov a policajtov, ne−
považujem za primerané, aby

sme sa oháňali európskymi re−
zolúciami, keď ide o potrestanie
tých, ktorí sami ako strážcovia
zákona zákony porušujú.

G. Krajči, poslanec: Dovoľte
mi v krátkosti už reagovať na dis−
kusiu, ktorá sa tu rozvírila v sú−
vislosti s novelou tohto zákona,

kde sa snaží−
me dostať
články týkajú−
ce sa prerade−
nia Policajné−
ho zboru pod
vojenskú juris−
dikciu. Po−

vedzme si prv, prečo táto snaha
vznikla. Je to reakcia na trestnú
činnosť policajtov, ktorá sa v po−
slednom období objavovala a
predovšetkým pod tlakom médií
sa verejná mienka obrátila v ne−
prospech policajtov tým, že sa
poukazuje na trestnú činnosť,
ktorá sa v podstate páchala aj v
predchádzajúcom období, len
nebola stredobodom pozornosti,

tak ako sa to stalo za posledné
obdobie. Ja v podstate súhlasím
s tým, že policajti musia byť ta−
kisto zodpovední za páchanie
trestnej činnosti ako iní občania,
ale nesmú byť diskriminovaní a
musia byť na úrovni ostatných
občanov Slovenskej republiky,
to znamená, dodržiavať sa musí
zákon a že sme si všetci pred
zákonom rovní. Vracať sa späť k
tomu, aby sme Policajný zbor
dávali pod vojenskú jurisdikciu,
je krokom späť. To by sme moh−
li rovno do Policajného zboru za−
viesť princíp nedeliteľnej veliteľ−
skej právomoci a urobili by sme
z neho vojenskú zložku, tak ako
to bolo v predchádzajúcom ob−
dobí, čo by zrejme nebolo pokra−
čovaním demokratizačného pro−
cesu, ktorý v Policajnom zbore
nastal. Čo sa týka toho, že ope−
rujeme niektorými krajinami, kde
ešte Policajný zbor je zaradený
pod vojenskú jurisdikciu, treba si
povedať, že tam je Policajný
zbor organizovaný iným spôso−
bom. Spomínalo sa tu Španiel−
sko a Rumunsko. Navštívil som
tieto krajiny. Bol som v Rumun−
sku, ktoré sa takisto uchádza o
to, aby bolo členskou krajinou
Európskej únie a jednou z pod−
mienok je, aby pretransformova−
li Policajný zbor, pretože súčas−
ťou Policajného zboru u nich je
aj takzvaná žandarméria, to je
polovojenská zložka, kde vyko−
návajú aj základnú vojenskú čin−
nosť mladí chlapci, ktorí sú vlast−
ne vojakmi a ktorí v podstate tú−
to vojenskú službu vykonávajú
ako v žandarmérii. Čiže je to úpl−

ne iné orga−
nizovanie po−
licajnej čin−
nosti, ako je
na Sloven−
sku, a práve
preto sa ne−
dajú tieto
krajiny porov−
návať so Slo−
venskou re−
publikou. Čo
ma zaráža pri
tejto diskusii,
a niektorí
predrečníci to
už povedali,

je to, že zrazu odporúčania Ra−
dy Európy sú pre nás akýmisi
odporúčaniami, sú nezáväznými
odporúčaniami, ale pokiaľ to vy−
hovuje niektorým poslancom,
tak sú zrazu pre nás záväznými
a sú životne dôležitými. Myslím
si, že tu by sme si mali postaviť
rovný meter a povedať, že pokiaľ
sa do tej Európy chceme dostať,
tak musíme tieto odporúčania
buď rešpektovať, alebo ich ne−
rešpektovať.

Jurisdikcia: z histórie parlamentných bojov o „trestnú príslušnosť“ PZ

Palko viac ako Frattini?
Poslanec NR SR, bývalý

minister vnútra Vladimír Palko
sa na 91. schôdzi NR SR dosť
neúctivo vyjadril nielen na ad−
resu slovenských policajných
odborov, ale spochybnil aj
vážnosť európskych policaj−
ných odborov (EuroCOP).

Pán Franco
Frattini, (na
obr.) viceprezi−
dent Európskej
komisie, komi−
sár pre justíciu,

slobodu a bezpečnosť, teda
človek, ktorý mal o.i. výz−
namné slovo pri rozhodovaní
o našom prijatí do schengen−
ského priestoru, však má na
význam EuroCOP–u zrejme
iný pohľad. Franco Frattini
vlani v novembri otváral tretí
deň rokovania kongresu tejto
medzinárodnej organizácie.
„EuroCOP zastrešuje 33 od−
borových policajných centrál,
a tým je veľmi úspešnou orga−
nizáciou, s ktorou budem veľ−
mi úzko spolupracovať,“ pove−
dal. O činnosti EuroCOP–u,
reprezentujúcom vyše pol mi−
lióna policajtov v Európe,
Frattini po celý čas svojho
funkčného pôsobenia hovorí v
superlatívoch. Pre poslanca
slovenského parlamentu Vla−
dimíra Palka je to však čosi
ako vrátnik…? Prečo vlastne
(ešte vo funkcii hlavy rezortu
koncom roka 2005) venoval
prezidentovi EuroCOP–u He−
inzovi Kieferovi štyri hodiny
svojho vzácneho času?

(on)

Vojaci nie sú policajti, policajti nie sú vojaci, tak znie téza kongresu EuroCOP–u

Boj o príslušnosť policajtov pod vojenské prokuratúry
a súdy (a opačne) má už mnohoročnú históriu. Z pred−
chádzajúcich ročníkov vydaní POLÍCIE sú jasné rezo−
lútne negatívne stanoviská OZP v SR. Aká atmosféra
však panovala na Slovensku v čase, keď sme ešte ne−
boli členskou krajinou EÚ a čo sa vlastne odvtedy
zmenilo? Pre osvieženie pamäti prinášame výňatky z
parlamentnej diskusie na túto tému spred dvoch vo−
lebných období, z roku 2002, keď sa opätovne menili
trestné kódexy. Argumenty, ktoré isté kruhy prednáša−
li vtedy, získali podporu o štyri roky neskôr. Európske
odporúčania sú jedna vec, naša legislatíva vec dru−
há… 

Policajný prezident Pavel
Zajac dnes na tlačovej besede
kritizoval iniciatívu ministra
vnútra Ivana Šimka, že polícia
by mala podliehať vojenskej ju−
risdikcii. Bol by to krok späť, vy−
hlásil a dodal, že vojensky or−
ganizovanú políciu nemá ani
jeden štát Európskej únie (EÚ)
a z kandidátskych krajín má po−
dobný systém iba Rumunsko.
Iniciatívu ministra odmietajú aj
policajné odbory.

Šéf rezortu vnútra Ivan Šim−
ko avizoval po víkendovej tra−
gickej nehode, spôsobenej opi−
tým policajtom v Prešove, že
bude presadzovať, aby trestné
činy príslušníkov PZ podliehali
rozhodovaniu vojenských sú−
dov. Podľa vedúceho úradu mi−
nisterstva spravodlivosti Danie−

la Lipšica, veľká novela Trest−
ného poriadku pripravená re−
zortom, rieši okrem iného aj tú−
to problematiku. Vládni legisla−
tívci a kabinet by mali o nej ro−
kovať už tento mesiac a do par−
lamentu by mala prísť už v mar−
ci. Odborník na trestné právo
Jaroslav Ivor sa domnieva, že
podliehanie polície vojenskej
jurisdikcii by bolo v rozpore s
európskou Deklaráciou o polí−
cii, potlačila by sa zásada rov−
nosti občanov pred zákonom a
argumentom podľa neho nie je
ani rýchlejšie konanie vojen−
ských súdov. Ivor políciu chápe
ako verejnoprávnu službu, pre−
to by si podľa neho mala civilný
status zachovať.

(TASR 6.februára 2002)

Dvakrát meraj…
Mladý príslušník dostal

taký istý byt ako jeho kolega
vedľa. Rozhodol sa ho vyta−
petovať ako sused. „Koľko
roliek tapiet si kúpil?“ „De−
sať,“ radí kolega. Príslušník
vytapetuje byt a zvoní suse−
dovi: „Prečo si mi radil, že
mám kúpiť desať roliek? Veď
mi štyri ostali!“ „Však aj
mne!“

Obozretný
„Prepáčte, nevideli ste nie−

kde v okolí dvoch policajtov so
psom?“

– Kdeže, na ulici niet ani ži−
vej duše!

„Dobre, tak navaľ peňažen−
ku, mobil a hodinky!“

Bez prekážok
Veliteľ prijíma mladého

policajta: „Všetko je v po−
riadku. Od zajtra ste prijatý!“

„Ale ja som vám zatajil
jednu vec. Viete, som vykas−
trovaný!“ smúti adept.

„To by azda nemala byť
vážna prekážka. Príďte o de−
siatej a môžete makať,“
ubezpečuje ho veliteľ.

„Veď ste hovorili, že začí−
nate o ôsmej!“

„No, začíname o ôsmej,
ale medzi ôsmou a desiatou
si tu zväčša váľame gule, a
čo by ste v tom čase robili
vy?“

Diskriminácia
Policajti na známej českej

výpadovke E–55 kontrolujú
prostitútky. Veliteľ vozidla
stiahne okienko na dverách
auta a pýta sa dámy: „Tak za
koľko to robíte?“ Slečna v mini−
sukni: „Spredu za 300, zozadu
za 500.“ Vzápätí stiahne okien−
ko aj policajt na zadnom se−
dadle a namieta: „Prečo to má−
me mať my vzadu drahšie?“

Znalec
Policajná kontrola na výpa−

dovke. Mladý príslušník objaví
v kufri auta sklený pohár s bie−
lym práškom. Strčí do neho
prst, znalecky ochutná a víťa−
zoslávne povie: „Pán vodič, to
je heroín, že!“ „Nie, to mi dala
mama na potkany,“ bráni sa
vodič.                       (internet)

TO SÚ FÓRY!

Jozef Ivánek
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Základným príznakom neurózy je úzkosť.
Ide o nepomenovaný strach.

Mnoho policajtov trpí úzkos−
ťami, depresiami a niekedy by
stačilo, keby jeho okolie bolo
vnímavejšie, lebo samotný takto

postihnutý policajt buď nevie o
svojom probléme hovoriť, alebo
po čase pokladá svoj stav za
normálny, pričom jeho vnútorné
napätie je neúmerne veľké. Keď
sa potom pridruží k tomu nejaká
ďalšia väčšia záťaž – rozchod,
rozvod, úmrtie v rodine, zmena
zaradenia v rámci pracoviska,
zadlženie sa, a podobne, prí−
padne keď sa tieto problémy
skombinujú, policajt môže pod−
ľahnúť skratovému „riešeniu“
svojej situácie. Pritom depresia,
ktorá je len reakciou na nejakú
ťažkú situáciu, sa dá psycholo−
gicko–poradenskými a psycho−
terapeutickými metódami zvlád−
nuť. Prvým kontaktom môže byť
psychologické pracovisko, ktoré
podľa závažnosti situácie dané−
ho policajta zváži ďalšie rieše−
nie. V ľahších prípadoch pomô−
že aj tréning v relaxačných tech−
nikách, zmena postojov klienta a
dodržovanie zásad psychohy−
gieny.

Pokiaľ nejde o kontrolné vy−
šetrenie, ide z našej strany o
anonymnú pomoc, avšak žiadny
policajt by nemal čakať dovtedy,
kým ho k psychológovi pošle je−
ho nadriadený pre evidentné
zmeny v správaní a vo výkone
svojej práce. Vrátim sa však k
pôvodnému motívu, ktorým je
predpoklad, že psychickým
problémom postihnutý policajt
nemusí rozoznať závažnosť svo−
jej situácie, prípadne môže mať
klamlivý pocit, že jeho problém
je neriešiteľný. Tento pocit má
preto, lebo je natoľko zahltený
svojou ťažkou situáciou, že mu
chýba akýkoľvek náhľad a nad−
hľad. Tu môžu pomôcť najbližší
kolegovia a osvietení nadriadení
za predpokladu, že sú všímaví,
bez predsudkov a aspoň trochu
empatickí. Preto sa pokúsim na−
črtnúť základné príznaky psy−
chických porúch. Pri neuróze
má človek zasiahnuté prežíva−
nie a väčšinou si uvedomuje, že
niečo s ním nie je v poriadku. Pri
psychóze toto vedomie choroby
chýba.

Základný príznak
Základným príznakom neuró−

zy je úzkosť. Ide o nepomenova−
ný strach. Chorý má intenzívne
obavy vyskytujúce sa buď ne−
pretržite, alebo prichádzajúce v
atakoch obáv, až paniky. Postih−
nutý človek cíti i telesné prízna−
ky, avšak lekárske nálezy sú
väčšinou a hlavne v mladšom

veku negatívne a vylúčia orga−
nické ochorenie. Najčastejšími
druhmi neurózy sú neuróza úz−
kostná (prevláda úzkosť a zvý−

šené napätie), depresívna (pre−
vláda smútok a nechuť, strata
zmyslu, skleslosť, chronická vy−
čerpanosť, sebaobviňovanie),
fóbická (neodôvodnený a hlavne
veľmi vystupňovaný strach z ne−
jakého predmetu, situácie) a
neuróza nutkavá (vtieravé myš−
lienky, nutkavé konanie ako
napr. časté umývanie rúk, ten−
dencia k rituálom). Ďalšie prí−
znaky neurózy sú telesné ako
napríklad búšenie srdca, bolesti
v hrudníku, bolesti hlavy, únava,
žalúdočné problémy, zvýšené
potenie, nespavosť, nechuť do
jedla, nechuť na sex, cit krivdy,
cit menejcennosti, cit neschop−
nosti, problémy vo vzťahoch…
Pri neuróze sú veľmi časté i po−
ruchy výkonu – neurotik sa ťaž−
ko sústreďuje, má zlý reakčný
čas a zlú pozornosť, problém mu
robí termínovaná úloha. 

Do rúk odborníka
Treba podotknúť, že strach,

úzkosť, úľak a podobné prejavy
pri neuróze sú väčšinou neú−
merné danej situácii. Neurózu
často vyvoláva i dlhotrvajúce ne−
uspokojenie potrieb, avšak lie−
čenie neurózy patrí do rúk od−
borníka, pretože keď napríklad
niekomu dlhodobo chýba part−
nerský vzťah a v dôsledku toho
ochorie na neurózu, túto neuró−
zu nevylieči nájdenie partnera.
Takýto partnerský vzťah väčši−
nou stroskotá, lebo neurotické
prejavy zohrajú negatívnu rolu v
danom vznikajúcom partner−
skom vzťahu. Keď sa táto choro−
ba rozvinie, nevylieči ju to čo ju
spôsobilo – žiaľ, takto to nefun−
guje. Odborná pomoc je preto
namieste. Poznáme i poruchy
osobnosti, tzv. psychopatie, pri−
čom klasickou psychopatiou bol
pôvodne myslený stav človeka,
ktorý v detstve nedostal od rodi−
čov patričnú lásku a citovú opo−
ru, preto jeho psychický vývin
nebol úplný a vyrástol z neho ci−
tovo plochý a nezrelý človek.
Dnes je psychopatia širší pojem.
Ide o osobnostnú poruchu, pri
ktorej sú niektoré rysy príliš zdô−
raznené, iné potlačené. To zna−
mená, že sa jedná o nevyváže−
nú osobnosť. Správanie psycho−
pata je celá škála prejavov od
podivínstva (čudáctva) až po
asociálne a násilné správanie.
Psychopat buď sám trpí, alebo
spôsobuje utrpenie iným na roz−
diel od neurotika, ktorý trpí vždy
aj sám. Psychopat totiž svoju

poruchu nepociťuje ako niečo
cudzie a odporujúce vlastnému
egu, ale neurotik áno. Psycho−
patia sa tiež dá terapeuticky
ovplyvniť, nie však vyliečiť, pre−
tože ide o trvalú poruchu osob−
nosti a uvedomovania. Pri tera−
pii preto ide skôr o kompenzáciu
osobnostných rysov psychopa−
ta. V psychológii poznáme i po−
jem sociopatia a v tomto prípade
ide o ľudí s nedostatkom schop−
ností väzby k iným ľudom a sku−
točnej náklonnosti k iným ľu−
ďom. Títo ľudia často prisahajú,
že sa zlepšia, ale nikdy to nedo−
držia. Bez zábran klamú, pritom
pôsobia často šarmantne, ale
stále stroskotajú na takých pre−
kážkach, ktoré sú pre iných ľudí
bezvýznamné. Za týmito pre−
kážkami je ich nedostatočná
schopnosť zmysluplného utvá−
rania života a užších ľudských
väzieb.

Psychóza
Najzávažnejšie duševné

ochorenie je psychóza, keď cho−
rý stráca vzťah ku skutočnosti.
Vnímanie reality, prežívanie, vô−
ľa aj emócie a cítenie sú u psy−
chotika závažne deformované.
Chorý si v tomto prípade neuve−
domuje svoj stav. Najznámejšie
druhy psychóz sú schizofrénia
(rozpoltenie osobnosti), parano−
ia (chorobná vzťahovačnosť) a
endogénna depresia. Tu je na−
značené, že všetky druhy psy−
chóz majú vnútorné príčiny, aj
keď spúšťač choroby, hoci nie
taký zreteľný, ako pri neurózach
existuje i v tomto prípade. Spúš−
ťačom sú ťažké životné obdobia
a medzníky. Psychózu rozozná−
me podľa toho, že správanie
psychotika si nevieme psycholo−
gicky vysvetliť. Je nezrozumiteľ−
né. Psychotik má akoby obráte−
ný svet – žije zväčša v snovom
svete a naša realita je pre neho
niečo ako pre nás sen. T.j. je
ukotvený viac vo svojich pred−
stavách, fantáziách a ilúziách
než v bežnej realite. Je často
pod vplyvom bludov, halucinácií,
„hlasov“, ktoré mu niečo hovo−
ria, prípadne prikazujú, preto
môže byť pre seba a okolie ne−
bezpečný. Aj keď si psychotici
svoju chorobu v rozvinutej fáze
neuvedomujú, často môžu trpieť
úzkosťami, pretože ich ohrozujú
ich halucinatórne stavy, ktoré
môžu mať rôzny obsah. A úzkosť
môžu mať i z toho, že cítia, že im
nerozumie ani zvyšok sveta.
Keď napríklad oponujete para−
noidnému psychotikovi keď vra−
ví, že ho niekto prenasleduje,
stávate sa v jeho svete „prena−
sledovateľom“ a nepriateľom
tiež, čo sa samozrejme prejaví v
jeho reálnom správaní voči vám.
Človek trpiaci na psychózu patrí
jednoznačne do rúk psychiatra,
ktorý nasadí správnu medika−
mentóznu liečbu.

Každopádne platí, že včasný
kontakt s pychológom, a keď je
to nutné aj s lekárom–psychiat−
rom, môže veľmi pomôcť opti−
málne zvládnuť duševné problé−
my a poruchy a predísť tak zby−
točnému a zdĺhavému utrpeniu
ľudí.

Mgr. Miroslav Lakatoš
psychológ KR PZ Bratislava

Pre pokoj policajtovej duše (I.)

Policajt je človek ako každý iný a aj jemu sa môže stať,
že ochorie psychicky. Spúšťačom môže byť nejaká zá−
ťažová situácia, ktorá trvá dlho. Problémy sa musia
preto riešiť v zárodku. Ale svoju rolu tu hrá i dedičnosť
a teda určitá predispozícia na neurotické alebo psy−
chotické ochorenie. Kým neuróza je veľmi častá a je to
choroba, ktorá sa dá zvládnuť psychoterapeuticky,
psychóza je vážne psychické ochorenie, ktoré patrí do
rúk lekára–psychiatra.

Dňa 15. 1. 2008 bola v špe−
cializovanej učebni dopravnej
výchovy na ZŠ Komenského ul.
v Poprade, učiteľom nielen po−
pradských základných škôl, ofi−
ciálne odovzdaná učebnica Au−
toškola pre deti, ktorú oficiálne
vydalo Okresné riaditeľstvo PZ v
Poprade. Tomuto slávnostnému
aktu predchádzala dlhá a stras−
tiplná cesta …

Jednou z neoddeliteľných sú−
častí policajnej práce je aj imple−
mentácia Stratégie prevencie
kriminality v SR, vychádzajúcej
z Programového vyhlásenia vlá−
dy SR a schválenej uznesením
vlády SR č. 681/2007, v našej
každodennej činnosti. Stratégia
zaväzuje okrem iného venovať
zvýšenú pozornosť sociálnej
prevencii ako výrazu starostli−
vosti o najviac ohrozené skupiny
obyvateľstva, teda aj detí.

S týmto vedomím sa ešte v
roku 2005 mjr. Mgr. Pavol Pa−
račka, vyšetrovateľ oddelenia
ekonomickej kriminality UJKP
OR PZ v Poprade, pred−
tým ešte starší referent
VO OR PZ v Poprade
zaradený na skupine
prevencie, v rámci svojej
prednáškovej činnosti
na školách s tematikou
dopravnej výchovy, za−
čal zapodievať myšlien−
kou poskladať predmet−
nú problematiku do ce−
listvého súboru vo forme texto−
vej a obrázkovej publikácie. V
tom istom roku sa podarilo s
podporou sponzorov vytlačiť pr−
vú Autoškolu pre deti v náklade
250 výtlačkov.

V ďalšom roku s drobnými
úpravami vyšla Autoškola pre
deti už v náklade 1 000 výtlač−
kov. V rámci vlastných preven−
tívnych aktivít obidve poslúžili
policajtom ODI Poprad, učiteľom
a žiakom pri výuke dopravnej
výchovy na základných školách
v Poprade. Neoddeliteľnou sú−
časťou publikácie sa stal aj CD
nosič, ktorý s pomocou laptopu
a dataprojektora napomáha k
lepšiemu vizuálnemu vzdeláva−
niu žiakov.

Po tom, čo v priebehu 1. pol−
roka 2007 sa st. referent VO OR
PZ, riaditeľ ODI pplk. Ing. Rasti−
slav Polakovič aj ďalší policajti
dopravnej polície podieľali na
výuke dopravnej výchovy na zá−
kladných školách realizovanej v
spolupráci s pracovníkmi Slo−
venského autoturist klubu
(SATC Bratislava), na základe
dohody s odborom školstva a
mládeže MsÚ Poprad, v novom
školskom roku 2007/2008 na zá−
klade rozhodnutia uvedeného
odboru, ako aj na základe sku−
točnosti, že v areáli ZŠ na Ko−

menského ul. v Poprade bolo v
mesiaci september otvorené no−
vé dopravné ihrisko a vyčlenená
špecializovaná učebňa na do−
pravnú výchovu, táto problema−
tika nadobudla nový rozmer.

Dňa 13. 11. 2007 bolo pod
názvom Dopravná výchova na I.
stupni základnej školy započaté
priebežné vzdelávanie pedago−
gických pracovníkov ( ukončenie
plánované na 15. 4. 2008 ) or−
ganizované Metodicko–pedago−
gickým centrom v Prešove v
spolupráci s odborom školstva a
mládeže MsÚ Poprad. Na týchto
stretnutiach získava 42 učiteľov
teoretické informácie o aplikácii
inovačných metód a postupov
práce so žiakmi základných škôl
v súvislosti s vyučovaním do−
pravnej výchovy. Na školení uči−
teľov participovali v priebehu
mesiacov november a decem−
ber 2007 podľa požiadaviek or−
ganizátorov vykonávaním pred−
náškovej činnosti aj st. referent

VO OR PZ, riaditeľ ODI a poli−
cajti zaradení na ODI v Poprade.

Všetci sme pritom netrpezlivo
očakávali, ako dopadne úsilie
autora o ďalšie vydanie… Ná−
rodná agentúra ISBN v SR Slo−
venskej národnej knižnice v
Martine v apríli minulého roka
pridelila publikácii medzinárod−
né štandardné číslo knihy. Na−
koniec Ministerstvo školstva SR
dňa 27.9.2007 Autoškolu pre
deti schválilo ako doplnkové
učebné texty a CD dopravnej vý−
chovy pre deti 1. stupňa ZŠ.

Ostalo už „iba“ učebnicu vy−
tlačiť v náklade 6–tisíc kusov. 

Prvé učebnice putovali do po−
pradských škôl, ďalej cestou KR
PZ v Prešove do okresov, ktoré
sa pridali k realizácii tohto pre−
ventívneho projektu vo svojom
regióne, ale aj do okresov Žiar
nad Hronom, Lučenec, mest−
ským políciám v Kežmarku, vo
Vysokých Tatrách a inde.

Myslím si, že doterajšia ini−
ciatíva autorov publikácie, prí−
stup majoritného vlastníka Aqu−
acity Poprad k jej tlači a doteraj−
ších realizátorov projektu Auto−
škola pre deti z  OR PZ v Popra−
de, by nemali zostať v anonymi−
te.

mjr. Ing. Ľubomír Mlynarič,
st. ref. VO OR PZ Poprad

Užitočný vydavateľský počin

Jozef Ivánek



Úrad ochrany ústavných čini−
teľov a diplomatických misií pri
plnení služobných povinností
nezabúda ani na svojich býva−
lých kolegov. Stalo sa už tradí−
ciou, že vedenie úradu a odbo−
rová organizácia každoročne
pozýva svojich bývalých kole−
gov, dnes už dôchodcov, na prí−
jemné neformálne posedenie. V
tomto roku sme sa stretli 31. ja−

nuára.
Je nám veľmi

príjemné, že po−
zvanie prijali aj

dôchodcovia
v úctyhod−
nom veku
viac ako 80
rokov. Ne−
hanbím sa
povedať, že
mnohým sa
pri príchode
tlačili slzy do
očí. Sme na
nich hrdí,
pretože sú
to práve oni,
ktorí nám

kedysi odovzdávali svoje skúse−
nosti a učili nás ako prácu poli−
cajta na ochranke robiť čo naj−
lepšie. My sa snažíme, ako naj−
lepšie vieme, aby sme svojím
„učiteľom“ neurobili hanbu. 

S našimi priateľmi, bývalými
kolegami, spolupracovníkmi a
súčasnými dôchodcami sa pri−
šiel porozprávať aj prezident
Policajného zboru generál Ján
Packa. 

Ďakujeme vám, milí kolego−
via,  a tešíme sa na ďalšie stret−
nutie. 

Štefan Košťál, Bratislava

Na bývalých kolegov nezabúdame
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ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

1. o vyhlásení výberového kona−
nia uchádzačov o službu na útvare oso−
bitného určenia Prezídia Policajného
zboru

2. ktorým sa dopĺňa rozkaz prezi−
denta Policajného zboru č. 15/2004 o
zriadení špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov

3. o určení funkcií, pri ktorých vý−
kone sa môžu oprávnené osoby oboz−
namovať s utajovanými skutočnosťami

4. o zrušení špecializovaného tí−
mu

5. o opatreniach na elimináciu lú−
peží v objektoch bankových ústavov

6. ktorým sa mení rozkaz prezi−
denta Policajného zboru č. 70/2003,
ktorým sa zriaďuje komisia prezidenta
Policajného zboru na posudzovanie žia−

dostí o prideľovanie rekreačných pouka−
zov v znení neskorších predpisov

7. o vydaní Ročného plánu Prezí−
dia Policajného zboru na rok 2008

NARIADENIE PREZIDENTA PZ

1. o postupe pri vydávaní vodič−
ských preukazov, medzinárodných vo−
dičských preukazov, cestovných pasov
a občianskych preukazov

2. o postupe útvarov Policajného
zboru pri zaisťovaní automobilovej tech−
niky

3. ktorým sa mení a dopĺňa naria−
denie prezidenta Policajného zboru č.
17/2003 o činnosti základných útvarov
služby poriadkovej polície Policajného
zboru v znení neskorších predpisov

4. ktorým sa mení a dopĺňa naria−
denie prezidenta Policajného zboru č.
11/2004, ktorým sa vydáva organizačný
poriadok Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

FEBRUÁR  2008 7

Rozkazy prezidenta PZ

me k Schengenu, tak ja som to
už konštatoval vo vzťahu ku ko−
legom v EuroCOP–e, a to v ča−
se, keď sa diskutovalo okolo
spoľahlivosti zabezpečenia vý−
chodnej hranice: že ich pozý−
vam na návštevu východnej hra−
nice, a že sa ich mienim opýtať,
či poznajú niektorý z doterajších
štátov Schengenu, ktorý je za−
bezpečený aspoň na takej úrov−
ni, ako je to na slovenskom úse−
ku vonkajšej hranice EÚ.

Dobre, že ste zaprotestova−
li, ale moja otázka bola viac
než spravodlivá, keďže som v
zásade mienil namietať, ako
médiá reflektovali a reflektujú
túto prácu. Nie náhodou som
zdôraznil intelektuálnu pod−
statu a kvality tejto práce .

Poviem to takto: médiá hod−
notia prácu polície podľa chýb
jednotlivcov. Nikdy nedokážu
objektívne zhodnotiť kolektív

25–tisíc ľudí, a teraz hovorím aj
o občianskych pracovníkoch,
ktorí sú súčasťou Policajného
zboru. Nikdy to nebude objektív−
ne. A ak by som to mal hodnotiť
z vnútra, tak tvrdím, že máme
medzi sebou vynikajúcich ľudí, o
ktorých verejnosť nevie. A je na−
ozaj zaujímavé, že im nedochá−
dzajú tie veci. Veď zoberme si
napríklad probematiku vrážd,
kde skutočne dochádza k rých−
lemu objasneniu, a to napriek to−
mu, že podmienky na mieste či−
nu bývajú zložité. Ide teda asi o
výsledok kvality práce ľudí, ktorí
sa na týchto miestach hýbu. Ak
sa niekde stane chyba, možno
je to aj v tom, že niektorým ľu−
ďom občas chýba ten ľudský
rozmer, tam vidím väčšie rezer−
vy. No a to je trochu vina aj spo−
ločnosti. Vina spoločnosti v tom,
že pre nedostatočné ocenenie
práce v PZ nemáme na všet−
kých miestach optimálnych ľudí.

Máme na všetkých miestach optimálnych ľudí?
(Dokončenie zo strany 3)

V nedeľu (10. 2. 2008) dvoj−
členná policajná hliadka Okres−
ného dopravného inšpektorátu
Okresného riaditeľstva Policaj−
ného zboru v Brezne, npor.
Marián Tomčo a ppráp. Ma−
rek Košičiar, vykonávala
hliadkovú službu v služobnom
obvode OR PZ Brezno. V po−
poludňajších hodinách, okolo
14.35 hodine, pri výkone slu−
žobnej činnosti v obci Pohorelá
časť Pohorelská Maša na ceste
I/66 hliadka spozorovala, že z
oproti idúceho osobného moto−
rového vozidla odletel neziste−
ný predmet, ktorého obsah sa
rozsypal po ceste. Keď policaj−
ti na mieste zastavili, zistili že
sa na ceste nachádza väčšie
množstvo bankoviek, poklad−
ničné bloky a hnedá kožená
peňaženka. Keď nájdené veci
pozbierali, zistili že sa v peňa−
ženke nachádza väčšie množ−
stvo platobných kariet, ktoré
boli vydané na jedno meno, fo−
tografie osôb a klubové karty.
Okrem mena, ktoré sa nachá−
dzalo na platobných kartách
nebolo možné vykonať identifi−

káciu majiteľa peňaženky, pre−
tože iný doklad totožnosti sa v

peňaženke nenachádzal. Uve−
denú skutočnosť ihneď oznámi−
li na operačné stredisko so žia−
dosťou o lustráciu osoby, ktorej

meno sa nachádzalo na platob−
ných kartách. Taktiež bol ope−
račný dôstojník požiadaný, aby
vyslal policajnú hliadku do
Brezna, časť Zadné Halny, za

účelom zastavovania zahranič−
ných vozidiel šedej farby.

Policajná hliadka z Obvod−
ného oddelenia PZ v Brezne
zastavila vozidlo VVW PAS−
SAT Combi s bratislavským
evidenčným číslom, v ktorom
sa ako spolujazdec nachádzal
hľadaný poškodený muž. Po−
škodený sa vracal s deťmi s ly−
žovačky, zastavili sa u jeho ro−
dičov a pri odchode si na stre−
chu auta medzi lyže vyložil pe−
ňaženku a zabudol ju tam. 

Na základe týchto skutoč−
nosti mu bola vrátená kožená
peňaženka aj s obsahom. Po−
hotovým konaním policajtov z
Brezna a ich čestným prístu−
pom k práci mu bolo vrátené
viac ako 37–tisíc korún, 360
EUR a 8 kusov platobných ka−
riet s možnosťou výberu 1,6 mi−
lióna korún (pri platobných kar−
tách sa nachádzal aj PIN kód!).
Prevzatie peňaženky s jej ob−
sahom poškodený podpísal v
zápisnici o vrátení veci. Riaditeľ
KR PZ v Banskej Bystrici, plk.
JUDr. Marian Slobodník, pocti−
vých policajtov odmení.     (mf)

To mal ale šťastie!

Ilustračné foto P
. O

ndera

Dňa 7. decembra 2007 sa
uskutočnilo v poradí už deviate
spoločné stretnutie dôchodcov −
bývalých policajtov vo výslužbe
s vedením Okresného riaditeľ−
stva PZ v Poprade, zorganizo−

vané v spolupráci so ZO OZP v
SR č. 10−06 Poprad. Na stretnu−
tie, ktoré sa konalo v priesto−
roch Kultúrneho domu v Spiš−
skej Teplici, prijalo pozvanie 20
dôchodcov – seniorov vo veku
nad 62 rokov. 

Za vedenie Okresného riadi−
teľstva PZ, v mene riaditeľa OR
PZ plk. JUDr. Štefana Pilára prí−
tomných dôchodcov srdečne
privítala jeho zástupkyňa pplk.

Ing. Alena Micheleová. V prího−
vore oboznámila účastníkov
stretnutia s aktuálnou situáciou
v polícii ako aj s dosiahnutými
výsledkami práce OR PZ Po−
prad v roku 2007. Minútou ticha

si prítomní uctili
pamiatku tých dô−
chodcov, ktorí v
roku 2007 navždy
odišli z našich ra−
dov. 

Príjemné spo−
ločné stretnutie
pokračovalo pri
tradičnom pohos−
tení a výbornej
kapustnici živou
diskusiou dôchod−
cov s prítomnými
funkcionármi vede−
nia OR PZ, sprí−

jemnené zvukmi heligónky p.
Kušniráka. K vzácnemu život−
nému jubileu, k 82. narodeni−
nám sme zablahoželali čestné−
mu predsedovi a zakladateľovi
klubu dôchodcov mjr. v. v. Da−
nielovi Vrbičanovi. Jednotlivé
stretnutia sú každoročne sta−
rostlivo zadokumentované v
„KRONIKE“ klubu dôchodcov,
ktorá nechýbala ani pri tomto
stretnutí.                                (jr)

Seniori pod Tatrami

Príhovor zástupkyne riaditeľa OR PZ pplk.
Ing. Aleny Micheleovej.



Prvý projekt nominovaný do
súťaže za Slovenskú republiku s
názvom Poznaním k hodnotné−
mu životu (navrhnutý medzi 15
projektami na cenu ECPA) pre−
zentoval jeho autor, realizátor a
koordinátor prevencie kriminality
Miroslav Schlesinger.

Orientácia na mládež
Projekt Mestskej polície v Pe−

zinku je založený na systematic−
kej práci s mládežou. Je zame−
raný na prevenciu kriminality s
dôrazom na prevenciu domáce−
ho násilia, ktoré sa prenáša aj
do škôl a u žiakov sa prejavuje
formou šikanovania. Cieľom pro−
jektu je eliminovať násilie, vytvo−
riť čo možno najúčinnejší systém
spolupráce relevantných subjek−
tov, ktorý zabezpečí nielen rých−
le odovzdávanie informácií, ale
hlavne vytvorí účinnú pomoc i
potrebnú osvetu. Cieľom bolo
rovnako postupne odhaľovať a
eliminovať latentnú kriminalitu
páchanú na deťoch. Projekt ob−
sahuje aj doplnkové programy a
je zameraný za žiakov 7. – 9.
ročníkov základných škôl a stre−
doškolskú mládež. Programy sú
postupne prispôsobované aj
iným vekovým kategóriám.

Prezentácia potvrdila, že sys−
tém práce, ktorým autor už nie−
koľko rokov pracuje (preto mož−
no hovoriť o úspešnej praxi), je
príbuzný systému práce v pre−
vencii aj vo vyspelých štátoch
EÚ. Komentátor a moderátor
konferencie vyzdvihol dobrú
štruktúru projektu, členitosť a ob−
sahovú zrozumiteľnosť prezen−
tácie, dobrú spoluprácu mest−
skej polície so školami, psycho−
lógmi a rodičmi detí. O tom, že
účastníkov konferencie prezen−
tácia slovenského projektu zau−
jala, svedčí i záujem predstavite−

ľov z Grécka, Kanady (ICPC –
Medzinárodné centrum pre pre−
venciu kriminality v Montreale,
ktoré ponúklo svoju spoluprácu
pre aplikáciu projektu aj v iných
krajinách). O projekte sa po−
chvalne vyjadril aj predstaviteľ
ministerstva vnútra z Portu−
galska.

Podobný záujem prejavili
účastníci aj o projekt partnerstva
verejného a súkromného sekto−
ra – Bezpečné bývanie RYS, au−
tora a koordinátora Petra Greč−
ka. Tento unikátny projekt je za−
meraný na organizačno–tech−
nické zabezpečenie ochrany
osôb a majetku v obytných do−
moch hromadnej bytovej výstav−
by. Je výborným príkladom part−
nerstva verejného a súkromné−
ho sektora. 

S účasťou občanov
Základom projektu je technic−

ké riešenie, ktoré prináša efek−
tívnu a účinnú kontrolu vstupu
osôb do obytných domov a tiež
nové spôsoby pre technickú
správu domov. Projekt je taktiež
založený na spolupráci s úradmi
a organizáciami, bez ktorých by
riešenie problémov súvisiacich s
bezpečným bývaním nebolo
možné (polícia, miestne úrady,
správcovia domov). V projekte
sa, samozrejme, nezabúda na
najdôležitejších aktérov samot−
ných – obyvateľov, s aktívnou
účasťou ktorých projekt bezpod−
mienečne počíta. Projekt vychá−
dza z najčastejšie sa vyskytujú−
cich trestných činov a priestup−
kov spájaných so spôsobom bý−
vania v bytových domoch – krá−
deže vlámaním, lúpežné pre−
padnutia, distribúcia a užívanie
drog, nedovolené vniknutia do
spoločných priestorov (napr.
bezdomovci, narkomani).

O projekt
spoločnosti
RYS prejavili
záujem zá−
stupcovia Bul−
harska, Poľ−
ska, Maďarska
a zvlášť ho vy−
zdvihla fran−
cúzska dele−
gácia, ktorá
bude v druhom
polroku 2008,
ako predseda−

júca krajina, organizovať cenu
za najlepší projekt a ktorá navrh−
la práve túto problematiku ako
tému pre cenu, pričom vyzdvihla
prínos projektu zo Slovenskej re−
publiky.

Aj malé projekty
Do súťaže bol prihlásený aj

projekt longitudinálneho vý−
skumného sledovania Vplyv dl−
hodobých trestov odňatia slobo−
dy na osobnosť odsúdeného
Zboru väzenskej a justičnej strá−
že SR, ktorého k prezentácii
však nedošlo pre neúčasť auto−
rov. Viacerí experti prejavili prá−
ve o tento projekt záujem, keďže
bol jediný z oblasti výskumu res−
toratívnej (nápravnej) justície. Je
však možnosť, aby bol prezento−
vaný na sympóziu kriminológie v
júni 2008 vo Švédsku.

Prezentácie slovenských pro−
jektov odzneli popri kolegoch z
členských krajín EÚ a aj napriek
ich lokálnemu charakteru zaujali
svojimi výsledkami. Prevažne
boli totiž prezentované (a aj naj−
viac ocenené) veľké projekty
realizované v celej krajine a s
mimoriadne vysokými finančný−
mi nákladmi. Súťaž z 15 predlo−
žených projektov vyhral švédsky
projekt Integrovaný program –
domáce násilie z  Malmö. Pro−
jekt dosiahol zmenu legislatívy a
zabezpečuje komplexnú starost−
livosť o obete, ako aj ich odškod−
nenie. Je finančne náročný.

V závere konferencie sa via−
cerí účastníci zhodli, že pozor−
nosť treba venovať aj malým,
tzv. lokálnym projektom, ktoré je
však možné aplikovať v rôznych
regiónoch. Pri prezentácii pre−
ventívnych projektov poskytla
neoceniteľnú pomoc sloven−
ským účastníkom pracovníčka
sekretariátu Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality (RVPK) a
národná reprezentantka SR v
medzinárodných organizáciách
pre prevenciu kriminality
(EUCPN a Komisia OSN pre
prevenciu kriminality a trestnú
justíciu), Ing. Daniela Stábová,
ktorá pripravila výzvu na prezen−
táciu najlepších projektov a
prostredníctvom webovej strán−
ky rady sa aj  na relevantné mi−
nisterstvá a mimovládne organi−
zácie s výzvou obrátila. Možno

konštatovať, že naše projekty
boli úspešne prezentované a v
súčasnosti patria medzi 29 naj−
lepších projektov, ktoré sa reali−
zujú v členských štátoch EÚ.

Dôležitosť spolupráce
Z prezentácie preventívnych

projektov možno vyvodiť dôležité
poučenie: v EÚ sa výrazne (fi−
nančne i legislatívne) podporuje
prevencia kriminality, ktorá sa
považuje za neodmysliteľný člá−
nok pri zaisťovaní bezpečnosti
krajiny. Z úloh, ktoré sa aj nás tý−
kajú, je veľmi dôležitá dobre fun−
gujúca spolupráca partnerov zú−
častňujúcich sa na prevencii,
pravidelné prieskumy a priebež−
né i záverečné hodnotenia reali−
zovaných projektov. Štandard,
ktorý si postavili vyspelé členské
krajiny EÚ, je veľmi vysoký. Je

potrebné, aby bol vytvorený
priestor pre výmenné programy,
stáže a iné formy osvojenia si
nových poznatkov. Kompasom
pre nás je vládou schválená
stratégia prevencie kriminality
na roky 2007 – 2010. Informácie
o najlepšej praxi možno nájsť na
webovej stránke EUCPN
www.eucpn.org. V každom prí−
pade sú konferencie, ktoré majú
na programe prezentácie osved−
čených a najúspešnejších pre−
ventívnych programov v kraji−
nách EÚ, veľkým prínosom a po−
vzbudením pre krajinu a jej re−
prezentantov, aby posúvali latku
v preventívnych aktivitách stále
vyššie.

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

SR pre prevenciu kriminality
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OPRAVA

V januárovom vydaní
POLÍCIE sme v texte o
možnosti venovať 2 per−
centá daní na účet OZP
v SR v bode 3 nespráv−
ne uviedli, že najnižšia
možná suma je 20 Sk. V
skutočnosti je najnižšia
možná suma v prospech
prijímateľa 100 Sk. Za
chybu sa ospravedlňu−
jeme.               Redakcia

Darujte OZP v SR 2% zo svojej dane! 
Pomôžete kolegom a blízkym!

Vážené kolegyne, kolegovia,
Je tu čas, kedy môžete rozhodnúť o tom, komu pomôžete darovaním sumy 

2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov zo závislej činnosti za uplynulý rok 2007.
Podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžete svojmu miestne príslušnému

správcovi dane v prípade, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti odvádzaných za rok 2007,
odovzdať vyhlásenie, v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane
sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe, ktorou je aj Odborový zväz polí−
cie v SR.

Prečo práve OZP v SR?
OZP v SR použije darované finančné prostriedky na pomoc v oblasti sociál−

nych istôt bývalých príslušníkov PZ a zamestnancov MV SR, prípadne ich pozos−
talých a sirôt. Túto možnosť naozaj máte – využijete ju, ak darujete svoje 2% Od−
borovému zväzu polície v SR. 

Odborový zväz polície v SR ako nezisková, samostatná, dobrovoľná, nezá−
vislá organizácia zastupuje záujmy a oprávnené práva svojich členov, ale rovna−
ko aj ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra SR. Náš sociálny systém ne−
rieši a ani nemôže riešiť všetky problémy, ktoré postihli našich kolegov a blíz−
kych. Preto aj touto formou chceme byť – aj vďaka Vám – nápomocní pri aspoň
čiastočnom zmiernení ich sociálnych ťažkostí. 

Odborový zväz v SR je uvedený na zozname prijímateľov, ktorým sa môže
podiel do výšky 2% zaplatenej dane poukázať a ktorý vydáva Notárska komora
Slovenskej republiky do 15. januára každého roka, v ktorom možno prijímateľovi
túto sumu poukázať.

V prípade záujmu tlačivá potrebné na poukázanie sumy do výšky 2% zo svo−
jich daní zo závislej činnosti za rok 2007 nájdete aj na webovej stránke Odboro−
vého zväzu polície v SR. Je to Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o po−
ukázaní sumy.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených pred−
davkov na daň z príjmov:

1. Postup platí, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených
preddavkov na daň. Zamestnávateľ je povinný urobiť zúčtovanie do 15. 2. 2008.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zapla−
tení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z
Vašej zaplatenej dane − to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijíma−
teľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 100 Sk.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na dru−
hej strane Vyhlásenia.

5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi OZP v SR sú už uvedené v tlačive
Vyhlásenie. Zvyšné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať, je potreb−
né doplniť. 

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do
30.04.2008 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Va−
še 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky: 
� Do kolónky ROK sa píše 2007
� Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Váš−

ho bydliska.
� Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko

peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú
daň daňovému úradu. 

Je nevyhnutné utvárať dobré podmienky pre realizáciu preventívnych aktivít

Naše projekty obstáli aj v medzinárodnej konfrontácii
Na výzvu Európskej siete pre prevenciu kriminality
(EUCPN) o prezentáciu najlepšej praxe v roku 2007 v
rámci súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminali−
ty (ECPA – European Crime Prevention Award) reago−
vala aj Slovenská republika a prihlásila do súťaže tri
preventívne projekty. Dva z nich boli prezentované a
vyhodnocované v rámci medzinárodnej konferencie
venovanej najlepšej praxi a cene za najlepší projekt
prevencie, konanej v dňoch 10. – 11. decembra 2007 v
hlavnom meste Portugalska v Lisabone. Konferencie
sa zúčastnilo 130 expertov a prezentovaných bolo 25
projektov (ďalšie štyri prihlásené, ale neprezentova−
né).

Skúsme sa staviť, kto z nás dá viac
úderov za minútu?


