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Zasadala Rada predsedov ZO OZP v SR

Veľa otázok ešte čaká na odpovede
Rajec (on) – Jarné zasadanie Rady predsedov základ−
ných organizácií OZP v SR sa konalo deň pred aprílo−
vým policajným výplatným termínom v Rajci.

Podľa očakávania predsedov
ZO najviac zaujímali podrobnos−
ti z praktickej realizácie nového
platového systému. Na otázky
odpovedali členovia vedenia

OZP v SR a ich súhrn prináša−
me v rozhovore s predsedom
M. Litvom.
Rada sa ďalej zaoberala
otázkou vybavenosti základných

Na protestnej manifestácii rumunských kolegov v Bukurešti sa zúčastnilo viac ako štyritisíc policajtov – väčšina z nich bola v rovno−
šatách a vestách. Viac na strane 2.

organizácií počítačovou techni−
kou a pripojením na internetovú
sieť, je potrebné vyriešiť ešte
niekoľko ZO. Účastníci zasada−
nia prerokovali návrh smernice
pre udeľovanie medailí a oce−
není OZP v SR, po predchádza−
júcom zapracovaní pripomienok
bol návrh schválený, jeden z
predsedov sa hlasovania zdržal.
Predsedovia si ďalej vypočuli
informáciu o hospodárení pod−
porného fondu a zaoberali sa
možnosťou, aby sa každý člen
OZP automaticky stal aj členom
podporného fondu. Vedenie
OZP má pripraviť zhodnotenie
všetkých pre a proti v tejto ot−
vorenej otázke.
Podpredseda OZP v SR La−
dislav Gračík upozornil predse−
dov na pretrvávajúce nedostatky
v zasielaní štatistických hlásení
– najmä na neplnenie termínov.
Podpredseda Marián Magdoško
informoval o situácii v právnej
ochrane a rada predsedov si
vypočula aj upresnenia k vydá−
vaniu nových členských preuka−
zov. Predseda Miroslav Litva re−
feroval o situácii policajných od−
borov v Českej republike po ne−
dávnom zjazde Nezávislého od−
borového zväzu polície ČR.

S predsedom OZP v SR o„ platovke“ a o všetkom, čo s ňou súvisí

M. Litva: Veľa nám ukáže prax nadchádzajúcich mesiacov
Od 12. apríla, teda od termínu prvých výplat v novom
systéme odmeňovania príslušníkov PZ uplynul ešte
veľmi krátky čas. Zrejme predovšetkým kvôli tomu sa
redakcia pri žiadosti o rozhovor na túto tému u kompe−
tentných služobných funkcionárov nestretla s veľkou
ochotou. Rozhovor v druhej polovici apríla považovali
za predčasný. K niektorým otázkam sa však pre POLÍ−
CIU vyjadril predseda OZP v SR Miroslav Litva, ktorý
bol po celý posledný rok v centre diania.
 Ako hodnotíte výsledok
tvorby nového systému od−
meňovania?
V zásade veľmi pozitívne, čím
sa nedá povedať, že sme úplne
spokojní. Je to veľmi náročný
proces, ktorý prebiehal v silnom
časovom strese. A čo bol najzá−
važnejšie: v priebehu prác sme
narážali na problémy, ktoré s
platovkou nesúvisia, ale tento
proces prác na systéme odme−
ňovania ich odhalil, doslova ob−
nažil v plnej nahote. Tak sa uká−
zalo, koľko rôznych problémov
sa za dlhé predchádzajúce roky
nazhromaždilo. Ich riešenie nás
čaká v najbližšej budúcnosti. To
bude, povedal by som, druhá
etapa.
 Nová platovka vyvolala
silné emócie. Niekedy možno

až nepochopiteľné. Zdá sa,
akoby každý policajt žil v
predstave, že dostane aspoň
o desaťtisíc korún viac… Fak−
tom je, že protestných hlasov
a obáv nebolo málo.
Z mojich úst to možno neznie
dobre, ale platy sú v polícii dlho−
ročne v úvodzovkách najobľúbe−
nejšou témou všetkých diskusií.
Podobné to bolo v roku 1998,
kedy sa pripravovali zmeny v
systém odmeňovania a každý
bol presvedčený, že pôjde s pla−
tom dole. Nestalo sa. Teraz sa
situácia v podstate zopakovala,
každý si rátal akési príjmy podľa
tabuliek šírených internetom a
dochádzal k takzvaným zaruče−
ným číslam. Dnes už všetci ve−
dia, že tieto fámy nemali nič spo−
ločné s realitou. Šírenie fám je

zrejme prirodzenou vlastnosťou
Slovákov – policajtov nevyníma−
júc. Doteraz to boli fámy o pla−
tovke, teraz sa živí fáma o zme−
ne zákona č. 328 od 1. septem−
bra.
 Keď už ste pritom, táto
verzia je naozaj usilovne šíre−
ná. Môže byť na nej aspoň čo−
si pravdy? Deje sa niečo?
Úprimne sa priznám, že ne−
viem. A myslím si, že sme celý
čas dostatočne blízko k centru
diania, aby sme o akomkoľvek
pokuse
včas vedeli.
Opakovane
som sa k
tejto téme
vyjadril na
rade pred−
sedov zá−
kladných
organizácií,
viackrát sa vyjadril pán minister.
Trochu si už začínam myslieť, že
časti ľudí vyhovuje toto rozviro−
vanie nálad, aby si tým zachova−
li vlastný status quo a je nepo−
chopiteľné, koľko ľudí týmto fá−
mam dokáže podľahnúť. Ale
vráťme sa k platovke. Niektoré
pripomienky sú vážne a plne
opodstatnené. Reálne je tu

množstvo problémov, ktoré, ako
som už povedal, práve nová pla−
tovka obnažila, hoci mnohé zďa−
leka nie sú nové. A tieto problé−
my je veľmi potrebné veľmi rých−
lo riešiť. Sú to nedostatky v orga−
nizácii práce z predchádzajúce−
ho obdobia. Druhý problém, kto−
rý vyskočil, je fakt, že v podstate
rovnaké činnosti sú zaradené v
rôznych platových triedach, čo
pochopiteľne vyvoláva dlhodobú
nespokojnosť postihnutých sku−
pín policajtov. Potom je tu prob−
lém kvalifikačných požiadaviek
pre jednotlivé platové triedy vo
vzťahu k pracovnej náplni a k
charakteristike platovej triedy.
Takýchto háčikov je viac, väčši−
na z nich je už v riešení, chce to
však nejaký čas.
 Po opadnutí prvých emó−
cií sa ukazuje, že reálne je veľ−
mi málo ľudí, ktorí išli s pla−
tom dole. Môžeme hovoriť o
niekoľkých desiatkach prí−
slušníkov vo vyšších funk−
ciách. Zákon im príjem vyrov−
náva. Sami ministerskí úradní−
ci priznávajú, že očakávali
väčšie
počty
„postihnu−
tých“…
To je pravda. Nedávno som
sa zúčastnil na zjazde českých

kolegov, kde po šiestich rokoch
prác urobili nový zákon o štátnej
službe a platovo prepadlo vyše
tritisíc ľudí. Z tohto pohľadu sme
na tom oveľa lepšie. Treba sa
tiež zamyslieť, o aké prípady ide:
stalo sa tak najmä u tých prísluš−
níkov, ktorým sa minulosti neú−
merne navyšovali rôzne príplat−
ky a tie sa v novom systéme ne−
mohli akceptovať.
 Počuť hlasy, že nová pla−
tovka nenapĺňa jeden zo zá−
kladných cieľov – aby podpo−
rovala kariérny rast. Ľuďom
sa zrejme opodstatnene vidí,
že medzi príslušníkmi na OO
PZ a príslušníkmi trebárs v 7.
triede je veľmi malý, finančne
nemotivujúci rozdiel. A, samo−
zrejme, dotknutí sú ľudia na
skrátenom vyšetrovaní.
V niektorých prípadoch to
môže byť pravda, nemusí to
však byť chyba systému, ale roz−
hodovania manažérov. Prvé šty−
ri triedy považujem za dobre
ošetrené, ako je to v triedach 5 a
vyššie ukáže prax. Skutočnou
skúškou správnosti bude záu−
jem o kariérny postup. Ak sa
očakávanie nenaplní, budú sa
(Pokračovanie na strane 2)
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Vláda schválila zmeny v cestnej premávke
Celoročné svietenie, zákaz
telefonovania počas jazdy ale
aj prísnejšie sankcie za alko−
hol za volantom sú obsahom
nového zákona o cestnej pre−
mávke, ktorý vláda schválila
23. apríla. Cieľom opatrení,
ktoré by mali nadobudnúť
účinnosť 1. októbra je zvýše−
nie bezpečnosti na cestách a
disciplinovanosti vodičov a
tým znížiť dopravnú nehodo−
vosť a počty obetí doprav−
ných nehôd.

Nedozierny had pochodujúcich rumunských policajtov sa tiahol po celom hlavnom bulvári
Bukurešť, Bratislava – Metro−
pola Rumunska zažila 12. apríla
po prvýkrát v histórii veľký pro−
test policajných odborárov pria−
mo v centre mesta. Vyše štyriti−
síc mužov zákona v rovnoša−
tách a v reflexných vestách vy−
šlo do ulíc za svoje pracovné a
sociálne práva.
Protestný pochod sa uskutoč−
nil pod záštitou EuroCOP−u, na
tribúne v Bukurešti rečnil vice−
prezident tejto medzinárodnej
policajnej odborárskej organizá−
cie Jan Schonkeren. Na pocho−

de sa zúčastnili aj zástupcovia
väčšiny z 26 národných profes−
ných zväzov, členov EuroCOP−
u. Nechýbala ani slovenská de−
legácia, zastúpená predsedom
OZP v SR Miroslavom Litvom a
podpredsedom Ladislavom Gra−
číkom.
Protestné zhromaždenie zor−
ganizoval rumunský policajný
odborový zväz (SNPP). Dôvody,
ktoré k nemu viedli, európska
centrála plne podporila. V liste
výkonného výboru rumunskému
ministrovi vnútra Cristianovi Da−

vidovi viceprezident EuroCOP−u
Jan Schonkeren požiadal minis−
tra o dodržiavanie základných
práv policajtov a utvorenie plat−
formy pre sociálny dialóg medzi
zamestnávateľom a zamestnan−
cami ministerstva vnútra. Euro−
COP vyslovil vážne znepokoje−
nie nad tým, že rumunskí poli−
cajti nemajú nijaké sociálne za−
bezpečenie v prípade zranenia
alebo úmrtia pri výkone služby a
dialóg s odborármi závisí len na
dobrej vôli nadriadených. Vý−
konný výbor EuroCOP−u preto
ministra požiadal, aby týmto
otázkam venoval veľkú pozor−
nosť. „Rumunskí policajti podali
ruku vláde a my dúfame, že táto
ponuka bude akceptovaná,“ po−
vedal Jan Schonkeren.
Sprievod policajtov v uliciach
mesta a protestné zhromažde−
nie zabezpečovala iná, vojensky
organizovaná časť rumunskej
polície. Jej príslušníci lemovali
celú trasu, nijako sa však netaji−
li sympatiami k protestu svojich
kolegov.

Zavedenie
celodenného
svietenia rezort vnútra navrhuje
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky, pretože
osvetlené vozidlo je lepšie vidi−
teľné. Doterajšia prax preuká−
zala, že vodiči majú problémy
vyhodnotiť moment zníženej vi−
diteľnosti. Povinnosť mať počas
jazdy vždy rozsvietené stretá−
vacie svetlá bude platiť pre kaž−
dé vozidlo, okrem prípadov, ke−
dy má vlečené vozidlo závadu,
ktorá nedovoľuje použiť osvetle−
nie.
Rýchlosť v obciach sa zníži
zo 60 km/hod na 50 km/hod a na
diaľniciach alebo na rýchlost−
ných cestách v obci budú môcť
vodiči jazdiť maximálne 90 km/h.
Ak sa na vozovke nachádza
súvislá snehová vrstva, ľad ale−
bo námraza, vodič bude môcť na
takýchto cestách použiť iba vo−
zidlo vybavené pneumatikami
so zimným dezénom. Povinnosť
bude platiť pre osobné a úžitko−
vé vozidlá do 3,5 t, ktoré musia
mať takúto výbavu na všetkých
nápravách. Ostatné vozidlá ur−
čené na prepravu osôb a nákla−
du budú musieť mať zimné pne−
umatiky aspoň na jednej z hna−
cích náprav. Výnimkou budú te−
rénne autá, vozidlá používané v
obci v súvislosti s plnením úloh
na základe zmluvy o výkone
prác vo verejnom záujme a pri
núdzovom dojazde, ak je na ná−
prave namontovaná náhradná

pneumatika alebo pneumatika
na núdzový dojazd.
Táto zmena pomôže zvýšiť
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky počas nepriaznivých
poveternostných podmienok v
zimnom období. Jazdné vlast−
nosti zimných pneumatík totiž
niekoľkonásobne zvyšujú jazd−
né vlastnosti vozidla v zimnom
období, čo si vodiči dostatočne
neuvedomujú.
Nový zákon takisto zavádza
povinnosť nosenia ochrannej
prilby pre cyklistov počas jazdy
mimo obce a chodci mimo obce
budú musieť byť označení reflex−
ným prvkom. Cyklisti do 15 ro−
kov budú povinní nosiť prilbu aj v
rámci obce.
Vodiči budú mať počas jazdy
zákaz telefonovať a inak použí−
vať telefónny prístroj alebo vyko−
návať inú činnosť, ktorá nesúvisí
s vedením vozidla /okrem telefo−
novania s použitím systému
hands free/. Tento zákaz sa ne−
bude vzťahovať na určité skupi−
ny vodičov, ktorí plnia úlohy, pri
ktorých je nevyhnutné počas
jazdy telefonovať, dorozumievať
sa vysielačkou a pod.
Ministerstvo vnútra navrhuje
aj sprísnenie sankcií. Zákaz čin−
nosti bude možné uložiť oproti
súčasným 2 až na 5 rokov /naj−
mä vo vzťahu k priestupkom na
úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky je súčasná
2ročná maximálna doba nepo−
stačujúca/. Napr. za odmietnutie
alkotestu bude hroziť pokuta vo
výške od 10 000 do 40 000 ko−
rún a zákaz činnosti od 1 do 5
rokov. Jazdu pod vplyvom alko−
holu bude možné potrestať po−
kutou od 7 000 do 30 000 korún
a zákazom činnosti do 5 rokov.
Za požitie alkoholu počas jazdy,
spôsobenie dopravnej nehody
alebo prekročenie rýchlosti bude
hroziť pokuta od 5000 do 25 000
korún a zákaz činnosti do 3 ro−
kov.
Natália Hattalová, KO KMV

M. Litva: Veľa nám ukáže prax nadchádzajúcich mesiacov
(Dokončenie zo strany 1)

Jan Schonkeren

O slušnosti
Poznáte to aj vy? Z neznámeho telefónneho čísla vám zavolá
neznámy hlas a namiesto pozdravu počujete vetu: „Pán XY?“ Je
na vás, či sa priznáte, že ste to vy alebo nie. Zlozvyk, nevychova−
nosť? V policajnej komunikácii skôr bežná, o to nesprávnejšia
prax. Jedna zo zásad slušného správania sa spočíva v tom, že
volajúci sa pozdraví, predstaví sa a potom môže zaznieť otázka,
či je na druhom konci spojenia ten, koho volá. Je to také ťažké?
(er)

musieť nájsť účinnejšie motivač−
né páky. A ani tie nemusia za−
brať u tých príslušníkov, ktorí
jednoducho nechcú a budú vždy
zdôvodňovať, prečo nie.
 Azda trochu zovšeobec−
nene: v teréne vidieť tenden−
cie prenášať pracovné náplne
z vyšších tried do nižších, čím
sa potom dostávajú do rozpo−
ru s charakteristikou tried.
Týmto problémom sa venuje−
me aj v ďalších článkoch toh−
to vydania.
Vieme o týchto problémoch,
upozornili sme na ne nadriade−
ných a požiadali o nápravu.
 Čo s tým?
Povinnosťou zamestnávate−
ľa, resp. každého nadriadeného
podľa § 49 je utvárať podmienky
pre prácu a zabezpečiť, aby
podriadení boli vyškolení a vy−
cvičení , teda musia absolvovať
špecializované vzdelanie. Aj
preto sme trvali na popisoch čin−
nosti, aby bolo jasné, čo patrí do
ktorej triedy, aby mali ľudia jasnú
predstavu. Riešenie sa pripravu−
je na úrovni centra. Cieľom je,

aby každý príslušník vykonával
prácu na ktorú je vyškolený a
aby bol zaradený na miesto, na
ktoré stačí. To sa týka aj mana−
žérov. Ak niekto pre príslušníka
v 2. platovej triede opíše kom−
pletnú náplň policajta zaradené−
ho v štvrtej triede, tak si tento
riadiaci pracovník sám vystavil
vysvedčenie o neschopnosti za−
stávať funkciu, na ktorej sedí. To
sú tie problémy, o ktorých hovo−
rím, že nesúvisia s novými plato−
vými triedami, ale s kvalitou ma−
nažérov a organizáciou práce.
Podobné prípady treba veľmi
rýchlo riešiť. Dostali sme zopár
písomných podnetov – chybou
len je, že sú anonymné, skryté
za kolektív. Zdôrazňujem – v
konkrétnych a opodstatnených
prípadoch nesúladu medzi pra−
covnou náplňou a platovou trie−
dou poskytneme príslušníkovi
právnu ochranu.
 Skúsme si teda zhrnúť pr−
vé dojmy…
Pri všetkých nedostatkoch
sme v danom čase urobili maxi−
mum, urobili sme platy atraktív−
nejšie aj pre tých starších v niž−

ších triedach, pretože sme za−
chovali výsluhový princíp. Ľudia
dostali výplaty načas. To čo mu−
sí nasledovať, aby si policajti po−
stupom času uvedomili, že to ich
zamestnanie nie je zasa až také
zlé a že by si ho mali začať tro−
chu viac vážiť a podľa toho sa aj
správať. Bol to proces dosť stre−
sový pre ministerských úradní−
kov, teda pre odborné služby i
pre nás, ale musím priznať, že
najviac stresov som zapríčinil ja
v snahe do poslednej chvíle uro−
biť maximum. V zásade si však
myslím, že v prvej etape sme
dosiahli dobrý výsledok a že ľu−
dia na to prídu sami. Systém tre−
ba v ďalšej etape vyčistiť ani nie
čo sa týka platových tried, ale
zaraďovania ľudí do nich, a to
najmä v prípade dôstojníkov,
centrum musí vyriešiť sporné
otázky vo vzťahu k príplatku za
pohotovosť, prípady nerovno−
merne rozvrhnutého času a ďal−
šie veci.

Zhováral sa Peter Ondera
Snimka autor
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Prečo nás naši nadriadení nútia porušovať zákon?
Dôvodom tohto „otvoreného
listu“ je pocit nutnosti informo−
vať Vás o situácii, ktorá nastala
po účinnosti Zákona č. 73/1998
Z. z., teda aj o zmene platových
tried na OO PZ Kežmarok, prav−
depodobne aj iných v krajoch
Prešov a Košice.
Chceme sa však venovať
problémom OO PZ Kežmarok,
kde uvedené OO PZ Kežmarok
je podľa štatistických ukazovate−
ľov vykonávaných Krajským ria−
diteľstvom PZ v Prešove pova−
žované, už niekoľko rokov za
najzaťaženejšie OO PZ v kraji,
čo sa týka počtu pridelených spi−
sov (trestných ako aj priestupko−
vých) na jedného policajta. Sme
presvedčení, že za vysoké per−
cento objasnenosti trestných či−
nov sa vôbec nemusíme hanbiť.
Z horeuvedeného vyplýva, že
na OO PZ Kežmarok sa pracuje
už teraz nad mieru možnosti
zvládnuteľnosti. Píšeme ako
„českí žandári“ ,všetko klape, ťa−
háme ako kone nemálo hodín
mimo pracovnej doby, aby sme
zvládli nápor práce, a prečo by
nám naši priami nadriadení ešte
nepridali? Myslíme roboty. Keď
sme si dovolili našim nadriade−
ným z OR PZ Poprad poukázať
na problém, ktorý nastal touto
zmenou platových tried, ako aj
náplňou uvedenou v zákone a
že nemôžeme vykonávať určité
činnosti, tak sme najhorší a otvá−
rame si ústa a dostávame odpo−
vede – samozrejme ústne – či za
viac peňazí chceme menej robo−
ty…

V čom je náš problém? Usta−
novením do 2. platových tried
policajtov (bývalých starších in−
špektorov s ÚOZ zo 4. platovej
triedy) začala pre nás horeuve−
dených policajtov platiť, podľa
Zákona č. 73/1998 Z. z., že v 2.
platovej triede môžeme vykoná−
vať okrem iného samostatné ru−
tinné opakujúce sa činnosti s
premenlivými
informáciami,
zvládnuteľné v rámci existujú−
cich štandardov alebo zaužíva−
ného postupu s presne stanove−
nými výstupmi, so zodpoved−
nosťou za výsledky práce
ovplyvňujúce činnosť základné−
ho pracovného kolektívu … atď.,
kde by bolo všetko v poriadku,
keby sme my referenti s ÚOZ
nevykonávali procesné úkony a
vykonávanie skráteného vyšet−
rovania v zmysle poverenia, ku
ktorému sa dostaneme neskôr.
(Momentálne skrátené vyšetro−
vanie a procesné úkony odmie−
tame vykonávať, pretože sme
nepodpísali predložené pracov−
né náplne a ústne sme upozorni−
li priameho nadriadeného riadi−
teľa OO PZ Kežmarok, že s pra−
covnými náplňami od riaditeľa
OR PZ Poprad nesúhlasíme, na−
koľko sú v rozpore so Zákonom
č. 73/1998 Z. z. v časti týkajúcej
sa príslušníkov PZ. Tieto v ta−
komto znení ani nepodpíšeme,
lebo v skutočnosti neodporujú
len uvedenému zákonu, ale aj N
P PZ č. 17/2003 o činnosti zákl.
útvarov /OO PZ/, ktoré doposiaľ
nebolo novelizované/) Nie je vy−
konávanie procesných úko−

nov a skráteného vyšetrova−
nia samostatná odborná čin−
nosť a samostatný výkon uce−
lených agend s rozhodovacou
právomocou, ktorá by sa mala
vykonávať vo 4. a vyššej pla−
tovej triede?
Po upozornení priamych nad−
riadených na to, že skutočne sa

Otvorený list ministrovi vnútra
jedná o podozrenie zo zneužitia
právomoci verejného činiteľa,
podľa § 326 ods. 1, písm. a, b/
Tr. zákona, ak by policajt – refe−
rent s ÚOZ v 2. platovej triede
vykonal skrátené vyšetrovanie a
procesné úkony v trestnom spi−
se, hoci aj s neznámym pácha−
teľom, na ktoré nemá poverenie
a nemôže mať. Vydal riaditeľ OR
PZ Poprad rozkaz č. 12/2008 o
vydaní vzorového organizačné−
ho poriadku OR PZ v súlade s
rozkazom MV SR č. 50/2008.
Hoci nemáme vedomosť o tom,
či vôbec MV takýto protizákonný
rozkaz vydal. V tomto rozkaze
riaditeľa OR PZ Poprad je pra−
covná náplň referenta s ÚOZ,
kde predposledný bod uvedenej
náplne znie: „vykonáva skráte−
né vyšetrovanie a procesné
úkony v skrátenom vyšetrova−
ní v zmysle poverenia.“
Z rozkazu OR PZ Poprad vy−
plýva, že policajt referent s ÚOZ
môže vykonávať skrátené vyšet−
rovanie, aj so známym páchate−
ľom a po prípade dávať návrh na
väzbu, hoci nikto nevydal písom−
né poverenie. Podľa Zákona č.

Dá sa pracovať v kľude?
Dá sa vôbec pracovať v polícii
aspoň v relatívnom kľude, teda
bez toho, že by policajt bol den−
ne vystavený rôznym chodbo−
vým a „zaručene“ pravdivým re−
čiam? Dva mesiace pred schvá−
lením novely zákona o štátnej
službe policajtov sa dala nervo−
zita na pracoviskách polície do−
slova krájať. Teraz, keď nová
platovka je na svete a trochu sa
to upokojilo, je na svete nová
„pravda“, a to, že od septembra
bude novelizovaný aj zákon č.
328/2002 Z.z o sociálnom za−
bezpečení policajtov...., a to v
tom smere, že výsluhové dô−
chodky budú vyplácané až po
dovŕšení veku 55 rokov a takisto
aj odchodné bude vyplatené vo
veku 55 rokov. Dňa 4.4.2008
na zasadnutí Krajskej rady OZP
v Žiline p. Litva sa sám k tejto
problematike vyjadril, že to nie je
vôbec pravda, bude sa síce už

zmienená 328−čka novelizovať,
ale len v oblasti druhej valori−
zácie dôchodkov, ktorá by sa
mala zrušiť, s čím samozrejme
súhlasím. V tomto duchu som
aj informoval členskú základňu
ZO OZP v Liptovskom Mikuláši.
Nikto už však neverí. Policajti,
najmä starší, ktorých by sa to
mohlo teoreticky aj prakticky
dotknúť, sú nervózni. Prosím

vás, skúste požiadať pána mi−
nistra vnútra Roberta Kaliňáka,
aby sa k tejto otázke vyjadril.
Myslím si, že policajti, ktorí v
zmysle prísahy sú pripravení
denne nasadiť aj vlastný život na
ochranu života, zdravia či majet−
ku ostatných spoluobčanov, na
ochranu verejného poriadku a
pod., majú právo, aby svoju ná−

ročnú prácu vykonávali bez ta−
kýchto umelo vytváraných stre−
sov týkajúcich sa ich sociálneho
zabezpečenia po ukončení ak−
tívnej služby. Majú právo na to,
aby pán minister otvorene aj
prostredníctvom novín POLÍCIA
tieto fámy potvrdil alebo vyvrá−
til a osobne sa zaručil, či sa vyš−
šie uvedená novelizácia pripra−
vuje a ak áno tak v akom roz−
sahu, koho sa bude týkať a s
akými dopadmi na policajtov.
Je to len o cti, a preto by som si
dovolil pána ministra vyzvať, aby
sa vyjadril − nie ako politik (politi−
kom sa dosť ťažko verí), ale ako
minister vnútra − človek.
Chceme pracovať v kľude,
každý policajt je aj tak vystave−
ný obrovským pracovným stre−
som a ďalšie stresy, ktoré sú
rozptyľujúce,
nepotrebujeme.
Ďakujem.
mjr. Bc. Alexej Vozár, riaditeľ
00 PZ Liptovská Sielnica

Ako s nájomnými bytmi?
Je súčasný legislatívny stav
taký, že po smrti policajta , ná−
jomcu služobného bytu , napr.
aj z dôvodu pracovného úrazu,
nemajú jeho rodinní príslušníci
nijaký právny nárok na ďalšie
užívanie služobného bytu? Bu−
de sa redakcia v budúcnosti
touto problematikou zaoberať?
Nájomca služobného bytu
O čom vrabce čvirikali...

73/1998 Z. z. nie je oprávnený
referent s ÚOZ toto vykonávať,
nakoľko nejde o samostatné ru−
tinné činnosti. Nie je tu porušený
zákon? Ak nie, prečo sa vydáva−
jú ohliadky miesta činu pod me−
nom policajta zaradeného do 4.
– 5. platovej triedy a Zápisnice o
výsluchu svedka – poškodeného

sa spracovávajú referentmi a
podpisuje ich opäť policajt zara−
dený v 4. a 5. platovej triede, tiež
tu nie je porušený zákon? Ak nie
je, prečo to nepodpisujú refe−
renti s ÚOZ, ktorý túto činnosť
vykonávajú? Sme presvedčení o
tom, že v prípade sťažnosti ob−
čana by inšpekcia ministerstva
vnútra zistila, že pochybil poli−
cajt, nakoľko zneužil svoju prá−
vomoc danú zákonom a za tento
TČ by bol vzatý na zodpoved−
nosť a bol by postihnutý a nako−
niec by nebolo toho, kto takýto
protizákonný pokyn vydal.

Ďalšou kvapkou v mori nezá−
konností je skutočnosť, že po
tzv. porade nadriadených „v
zmysle trestného poriadku“ pod−
ľa nich policajt – referent s ÚOZ
smie vykonať ohliadku miesta či−
nu, pretože je policajt, ale pod
ktorú sa nepodpíše on, ale iný
poverený policajt, aj keď sa jed−
ná o neodkladný a neopakova−
teľný úkon, ktorým sa začína
trestné stíhanie. Stála služba,
ktorou je tiež referent s ÚOZ, má
vypočuť svedka, poškodeného,
ale pod Zápisnicu sa nepodpíše
on, ale poverený policajt /nie je
to protizákonné?/. To sú podľa
nášho názoru procesné úkony,
ktoré môže vykonávať len pove−
rený policajt v 4., resp. 5. plato−
vej triede. Prečo je to tak? Ne−
mal by referent s ÚOZ prijať
trestné oznámenie a poverený
príslušník vo veci vykonať ďalšie
procesné úkony /OMČ, výsluchy
a pod./?
Referenti s ÚOZ OO PZ
Kežmarok

„Skrátenci“ sa cítia ukrivdení…
Chceme týmto článkom rea−
govať na zmenu výšky našich
platov starších referentov OSV
Brezno o odňatí príplatku za
službu nerovnomerne rozvrh−
nutú.
Odvolávame sa voči vydané−
mu rozkazu, nakoľko jeho ob−
sah, ako aj to, že sú nám zobra−
té príplatky, neodzrkadľujú prá−
cu skráteného vyšetrovateľa.
Veď je voči zdravému rozumu,
aby niekto, kto chce postúpiť ka−
riérne a urobí si vyššiu policajnú
školu, ešte na do doplatí!? Že
ako? Policajt na OO PZ, ktorý
nemá veľké rozhodovanie a má
triedu 2, nakoniec na príplatkoch
za smennosť ako aj za riziko má
na plate viac ako my. A pritom i
my sme v kontakte s páchateľ−
mi, my rozhodujeme – navrhuje−
me ich vzatie či nevzatie do väz−
by, mieru spoločenskej nebez−
pečnosti ich konania, my doka−
zujeme ich vinu a odhaľujeme
úskoky či podvody a sprisaha−
nia. Nám hrozí, a často sa to stá−
va, že sme od páchateľov ne−
priamo zastrašovaní, nakoľko na
nás je, aby sme zistili svedkov a
primali ich k k tomu, aby vo veci
vôbec vypovedali. Ťarcha dôka−
zov je ne nás, policajti OO PZ
len donesú osobu s tým, že by
to mal byť páchateľ a všetku čin−
nosť vykonávame my. Ak vôbec
niekoho dovezú a nenapíšu iba
záznam, lebo nemajú čas nám
ho predviesť – pričom tento sa
nezhoduje vôbec ani so skutoč−
nosťou. My teda skrátené vyšet−

rovanie okrem písomnej roboty,
ako to uvádza vedenie, máme
vo vienku aj objasňovanie. A na
zamyslenie je i to, že hodnote−
nie celého okresu, podklady na
základe ktorých sú vedené všet−
ky štatistiky v okrese a podľa
ktorých sa posudzuje Policajný
zbor, a dostávajú všetci v ok−
rese odmeny, robia policajti
skráteného vyšetrovania. A na−
koniec sme to my, tie najmenšie
myši, ktoré si nezaslúžia za svo−
ju prácu ani adekvátnu plácu?
Príplatky nám beriete
Nariadenia MV SR č.
17/2008 článok 9, odst. 2 / slúži−
me v zmenách, nemáme pravi−
delné rozvrhnutý pracovný čas v
týždni a služby vykonávame nie−
len v noci ale aj cez soboty, ne−
dele a sviatky. Držíme výjazdo−
vé služby podľa § 65 ods. 4 Z. č.
73/1998 v nerovnomerne roz−
vrhnutom základnom čase služ−
by v týždni. A to nie je všetko,
veď doteraz sme museli chodiť
ešte vypomáhať aj obvodným
oddeleniam slúžiť s nimi a svoju
prácu sme často vykonávali vo
svojom voľne – dokedy ešte?!
Byť takto ohodnotený, tak to
nechcem ani kariérny postup, a
radšej sa vrátim na OO PZ. I
keď pôjdem zo 4. triedy na 2.
triedu, to je o 2.300,– Sk menej,
ale na príplatkoch za „zmennosť“
3.000,– Sk a „rizikovom príplat−
ku“ 2.000,– Sk mi to urobí viac a
roboty mám menej.
Skrátené vyšetrovanie
Brezno

Na tejto strane publikujeme názory, ktoré nemusia byť zhodné
s pohľadom vydavateľa.
(red)

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
VO VEKU 36 ROKOV NÁS DŇA 19. 3. 2008
NÁHLE TRAGICKY OPUSTIL KOLEGA,
PRIATEĽ, MANŽEL A OTEC

JÁN SEDMÁK,
POLICAJT OSV, OR PZ LUČENEC,
PRACOVISKO VEĽKÝ KRTÍŠ
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Veľké súboje s malou loptičkou

Na 12. ročník PPP sa prihlásilo 106 pretekárov, zápolili napokon 98, čo je rekordný počet. Tento roč−
ník sa tiež tešil najväčšej účasti dám

V záverečnom súboji nad 35 rokov porazil Slabej (KR PZ BB) aj
dobre hrajúceho Trenčana Gaduša

Vôbec nie štíhly, ale zato
veľmi rýchly Štěpánek (ČR)
nenašiel premožiteľa

To nie je cirkusový klaun, ale náš predseda ZO z Veľkého Krtíša Marián
Procházka v zápale boja...

Turnajový systém je rýchly a krutý. Ak mi vylosovali nejakého favorita, rýchlo kon−
čím, myslia si hráči, študujúci rozpis zápasov

Seniori hrali s chuťou a v pohode...
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12. ročník Putovného pohára Polície je už históriou
Dňa 18. apríla 2008 sa v stolnotenisovej hale SSTZ v Bratislave
na Černockého ul. uskutočnil už 12. ročník turnaja v stolnom tenise
jednotlivcov O Putovný pohár POLÍCIE. Opäť sa na turnaji stretli
najlepší stolní tenisti z rezortu Ministerstva vnútra SR a môžeme
konštatovať, že aj z Polície ČR, aby zápolili o čo najlepšie umies−
tnenie v troch mužských a jednej ženskej kategórii.
Organizátormi 12. ročníka turnaja boli už tradične Odborový zväz
polície v SR, Únia telovýchovných organizácií polície (UNITOP) SR
a Športový klub polície pri Akadémii PZ v Bratislave.
Turnaja sa spolu zúčastnilo 98 pretekárov zo 106 prihlásených,
čo predstavuje najvyšší počet z doterajších ročníkov. Potešiteľná je
rekordná účasť žien, keď z 15 prihlásených sa ich zúčastnilo 14 zo
všetkých regiónov Slovenska. Prvýkrát medzi ženami chýbala 10 –
násobná víťazka tohto turnaja Danka Fuchsová, ktorá si plní mater−
ské povinnosti.
V rámci turnaja sa konali
súťaže v troch mužských a
jednej ženskej kategórii. Hra−
lo sa kombinovaným systé−
mom – 1. stupeň v skupinách,
z ktorých prví dvaja postúpili
do druhého stupňa, kde sa
hralo KO systémom. V prvom
stupni sa osvedčila novinka, že
zápasy v skupinách sa hrali v
blokoch, čo urýchlilo a zjedno−
dušilo sledovanie zápasov jed−
notlivými hráčmi.
Niekoľko mojich postrehov
z 12. ročníka:
– opätovne sa zvýšila špor−
tová úroveň turnaja, predo−
všetkým zásluhou hostí z Čes−
kej republiky (všetko hráči hra−
júci pravidelné súťaže v ČR od
divízie vyššie) a niektorých nových mladých hráčov z jednotlivých
krajov. Nárast športového majstrovstva zaznamenali aj tradiční
účastníci z krajov, čo svedčí o tom, že na turnaj sa svedomite pri−
pravovali,
– čiastočne sklamali niektorí hráči, ktorí mali byť na základe mi−
nuloročných výsledkov a skutočnosti, že pravidelne hrávajú naše
najvyššie súťaže, lídrami svojich tímov a reprezentácie UNITOP – u
SR. Podľa môjho názoru chýbala na turnaji osobnosť hráča tipu Mi−
lana Gramantíka, tak športovým výkonom, ako aj svojou osobnos−
ťou, ktorá dokázala strhnúť svojou bojovnosťou ostatných hráčov,
– počas turnaja sa nevyskytli žiadne nešportové, či iné rušivé
momenty zo strany hráčov,
– ako rozhodcu a funkcionára stolného tenisu ma mrzí, že našim
priateľom z Českej republiky sa v plnej miere podarila odveta za mi−
nuloročnú prehru (reprezentácia UNITOP–u SR porazila UNITOP
ČR 6:4), keď deň pred turnajom porazili našu „A“ reprezentáciu v
pomere 10:4 a „B“ družstvo v pomere 10:1.
Námety na zamyslenie:
Na základe mojich skúseností z doterajších dvanástich ročníkov
turnaja a diskusií s priamymi účastníkmi sa ukazuje, že by bolo pot−
rebné urobiť niektoré zmeny v organizácii budúcich ročníkov (ak sa
uskutočnia):
 zrušenie doterajších vekových kategórií u mužov (3) a nahradiť
ich dvomi kategóriami – majstrovskej kategórie (registrovaní hráči
účinkujúci v dlhodobých súťažiach riadených stolnotenisovými zväz−
mi a Košickej ligy) a kategórie neregistrovaných hráčov – obidve
bez vekového obmedzenia. V jednotlivých kategóriách sa nepreja−
via také veľké výkonnostné rozdiely, z jednej majstrovskej kategórie
sa víťaz stane zároveň oficiálnym majstrom polície pre príslušný rok
a odpadne jeden záverečný zápas medzi víťazmi oboch doterajších
kategórií, ktorý postupne strácal na atraktívnosti pre divákov a pre
hráčov už bol na príťaž (únava, bez diváckej kulisy…). Zároveň by
čas vymedzený na tento zápas mohol byť využitý na prípadné zápa−
sy v skupinách, v druhom stupni, prípadne by vytvoril priestor pre sú−
ťaž útechy pre hráčov, ktorí nepostúpili zo skupín.
 Tento systém by vytvoril priestor pre jednotlivé kraje, ktoré by
na turnaj mohli vyslať svojich skutočne najlepších reprezentantov,
pričom by neboli limitovaní počtom účastníkov v jednotlivých kate−
góriách.
 Väčšiu pozornosť a starostlivosť pred turnajom (ale aj pred
každou akciou reprezentácie UNITOP–u) je potrebné venovať po−
zvaným reprezentantom a neponechať ich „bezprízorných“ samých
na seba… Výber robiť zo širšieho kádra podľa skutočnej aktuálnej
výkonnosti a nie podľa predchádzajúcich zásluh. Sústredenia širšej
reprezentácie aj s kontrolnými turnajmi organizovať dvakrát v roku,
čím by bol výber objektívnejší. K tomu odporúčam spracovať kon−
cepciu aj s plánom sústredení.
Zároveň chcem v mene rozhodcov a v mene svojom poďakovať
organizátorom (OZP v SR, UNITOP°–u, ŠKP pri APZ, ale aj funk−
cionárom SSTZ) za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pre usku−
točnenie turnaja a všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu
svojich vysielajúcich organizácií. Osobitne to platí u všetkých žien.
Ján Vaniak, hlavný rozhodca a člen OV

Lenka Spišáková (APZ) si preberá ocenenie z rúk podpredsedu
OZP v SR Ladislava Gračíka

Niektoré podania najmä
mladších hráčov pripomínali
skôr eskamotérstvo...

Stolnotenisový turnaj alebo súťaž krásy?

Slovenské farby napokon so cťou obhájil len Boris Slabej. Putovný pohár mu odovzdáva prezident
UNITOP−u Jozef Hlinka

Kategória nad 50 rokov priniesla vyrovnané výkony

Česká reprezentácia tento
raz prevalcovala slovenskú. As−
poňže o tretie miesto sa musel
Čech Krahulec podeliť s Koši−
čanom Schützom (v tmavomod−
rej bunde)
Snímky Peter Ondera
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Fotoglosa

e čo to je za dokument?
Musí byť veľmi dôležitý,
keď je na ňom toľko pečiatok...
Nuž, vec sa má inak. Je to list
regionálneho hygienika pre isté
okresné riaditeľstvo PZ. V ňom
riaditeľstvo
žiadalo regio−
nálneho hy−
gienika o odborné vyjadrenie, či
prácu kriminalistických techni−
kov možno považovať za takú,
ktorej prináleží rizikový príplatok
za prácu v sťaženom a zdraviu
škodlivom prostredí a so škodli−
vými látkami. Stanovisko regio−
nálneho hygienika bolo jedno−
značne pozitívne. Keďže však
každý kraj túto otázku rieši po
svojom (aj čo sa týka výšky prí−
platku), kohosi na tomto okrese
napadlo inšpirovať PPZ, aby vy−
dalo nejaké jednotné usmerne−

Ž

nie, skrátka, aby rozhodnutie
nezáviselo od ľubovôle prísluš−
ného krajského riaditeľa. S tým−
to cieľom sa cez OZP list hygie−
nika dostal priamo do centrály
PPZ. Tu sa však akosi k problé−
mu nikto ne−
hlásil a vý−
sledkom bolo,
že prípis pekne koloval po rôz−
nych zložkách PPZ (viď pečiat−
ky) a potom ho ktosi poslal na
príslušné krajské riaditeľstvo.
Tam asi tiež nevedeli, čo s ním,
a keďže bol list regionálneho
hygienika adresovaný príslušné−
mu okresnému riaditeľstvu, tak
ho pekne služobnou poštou po−
slali tam, odkiaľ vlastne na svo−
ju dlhú (a zbytočnú!) púť vyštar−
toval. Úradnícke Kocúrkovo?
Jasná klasika!
(on)

Šimeľ zaerdžal...

Spomíname…
Rana v srdci stále bolí,
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 28. 5. 2008 si pripomíname 3. výročie
od chvíle, kedy nás náhle opustil milovaný
manžel a otec mjr. Dušan REMETA z Michalian
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S láskou na neho spomínajú manželka Anna, dcéry Marcela, Martina
a syn Emanuel.

Rozkazy prezidenta PZ
MAREC 2008
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
9. o znaku služby ochrany
objektov Policajného zboru
10. o vykonávaní konferenč−
ného spojenia určených útva−
rov Policajného zboru
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
20. o vykonaní streleckej prí−
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
21. o zriadení komisie na za−
bezpečenie osláv Dňa Policaj−
ného zboru
22. o zriadení odbornej ko−

misie Policajného zboru na vy−
konanie skúšky odbornej spô−
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline
23. o zriadení odbornej ko−
misie Policajného zboru na vy−
konanie skúšky odbornej spô−
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave
24. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 25/2006 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
rozkazu prezidenta Policajného
zboru č. 62/2007
25. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 15/2004 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov

Absolventi A PZ majú mať prednosť
Absolventi bakalárskeho a
magisterského štúdia Akadémie
PZ sú pre policajnú prax tou naj−
väčšou personálnou posilou a
tomu musí zodpovedať aj rozho−
dovanie riadiacich pracovníkov
pri ich zaraďovaní na príslušné
posty a kvalita sociálneho servi−
su. Práve s cieľom zdôrazniť tú−
to prioritu sa s budúcimi absol−
ventmi APZ nedávno stretol pre−
zident PZ gen. Ján Packa. Na
otázky poslucháčov odpovedali
aj najvyšší akademickí funkcio−
nári a odborníci z ministerstva.
Dobrá, podnetná aktivita, pre−
tože každoročne sa nám potvr−
dzuje známa skutočnosť: Poli−
cajný zbor bude taký kvalitný,
akých bude mať kvalitných a
vzdelaných ľudí. A tiež je prav−
da, že rezort dlhodobo zápasil s
dvoma najvážnejšími personál−
nymi problémami – s nenaplne−
nosťou stavov a s kvalitou prijí−
maných uchádzačov. Mení sa
niečo?
Áno aj nie
Odpoveď znie: áno aj nie.
Hoci ministerstvo má stále via−
zaných bezmála 650 tabuľko−
vých miest, personálna situácia
– čo sa týka počtov – sa postup−
ne zlepšila. Napríklad chronický
nedostatok vyšetrovateľov je už,
zdá sa, minulosťou. Ak ešte vla−

ni chýbalo len v Bratislave oko−
lo 80 vyšetrovateľov, dnes už je
voľných na celom Slovensku iba
14 miest. Otázna je však kvalita
ich zloženia, ich predpokladov
na výkon tejto náročnej činnosti.
Chýbajú právnici alebo aspoň
absolventi akadémie. Sotva ich
môžu najmä v prvých rokoch
služby nahradiť biológovia, che−
mici, učitelia... Pritom ani naši
personalisti dnes nevedia pres−
ne, koľko našich ľudí študuje na
civilných vysokých školách len
preto, aby splnili kvalifikačný
predpoklad!? Bez súhlasu nad−
riadeného na štúdium je totiž vý−
ber školy súkromnou vecou kaž−
dého záujemcu o diaľkové vy−
sokoškolské štúdium. Aký je
však praktický efekt štúdia od−
boru, ktorý nijako nesúvisí s po−
licajnou prácou? Prečo nie je
väčší záujem o štúdium na aka−
démii? Ťažká otázka...
Veľký záujem, ale...
Kvalita výberu do radov prí−
slušníkov PZ je tak naďalej hlav−
ným problémom aj pri všeobec−
nejších číslach. Málo sa naprí−
klad vie, že v roku 2007 si po−
dalo žiadosti o prijatie do slu−
žobného pomeru 6 980 uchá−
dzačov. Ohromné číslo, povie−
me si. V skutočnosti pre nespl−
nenie podmienok polovicu z

nich vôbec nepripustili do prijí−
macieho konania, absolvovalo
ho „len“ 3 600 uchádzačov a
výsledkom bolo 834 prijatých.
Nepomer medzi počtom uchá−
dzačov a prijatými príslušníkmi
bol ešte výraznejší v roku 2006,
keď sa hlásilo až 8 800 mladých
ľudí, prijatých bolo okolo 900.
Povieme si: to je dobre, veď
takéto husté sito musí byť záru−
kou, že prijatí uchádzači repre−
zentujú naozajstnú kvalitu, na
ktorej možno stavať! Opäť chyba
predpokladu. O realite totiž mô−
že hodnoverne rozprávať každý
pedagóg na hociktorej našej
SOŠ−ke. Česť schopným a vytr−
valým, no reálne: asi aké per−
cento poslucháčov SOŠ PZ dá−
va záruku, že sa z nich stanú pl−
nohodnotní kvalitní policajti, pre
ktorých je znak PZ hrdou výsa−
dou s celoživotnou platnosťou?
Skutočnosť poznáme.
Prirodzene, takýto stav má
svoje korene. V momentálnej
situácii ani vysoký počet záu−
jemcov o službu v PZ nedáva
záruku kvality. Tá sa stane priro−
dzenou visačkou každého ab−
solventa až vtedy, keď sa služba
v PZ stane naozaj prestížnou
záležitosťou, ktoré bude priťaho−
vať tých najlepších stredoškolá−
kov.
Peter Ondera
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Je samovražda riešenie?
Všeobecne medzi ľuďmi panuje názor, že existujú pro−
fesie, kde pracujú silní chlapi, a samozrejme aj silné
ženy a nič sa im nemôže stať. K takýmto profesiám
patria policajti, hasiči, záchranári či vojaci.
Pri nehodách, nešťastiach,
katastrofách sú nám povinní po−
máhať a mnohokrát si neuve−
domujeme, že práve oni sú vy−
stavení nadmernej fyzickej, zá−
roveň aj psychickej a emočnej
záťaži. Nasadzujú vlastný život
pre pomoc druhým ľuďom, ktorí
ich pomoc potrebujú a zabúda
sa na to, že aj títo ľudia majú
vlastné rodiny a množstvo sta−

Prečo si vôbec ľudia siahnu
na život? Musia to byť veľmi
vážne dôvody a aj keď sa ho−
vorí, že človek odišiel dobrovoľ−
ne z tohto sveta, ten samý člo−
vek pravdepodobne mal iný po−
cit a okolnosťami sa cítil tlače−
ný, ba až donútený k tomuto
rozhodnutiu. Niektorí ľudia už
nechcú byť iným na obtiaž ale−
bo jednoducho nevedia nájsť

Takmer tridsiatka medailí do Prešova
V dňoch 5.–6.4.2008 sa v
Prešove konali medzinárodné
majstrovstvá Slovenska kategó−
rie Masters v plávaní. Za účasti
80 pretekárov z Českej a Slo−
venskej republiky na tomto pre−
teku plávali plavci Masters tea−
mu športového klubu polície (
ŠKP ) Prešov v zložení Džama
Štefan, Kalina Martin, Palčo Ka−
mil, Kalina Vladimír, Chalupa Jo−
zef, Mikita Ivan, Kertes Jozef,

zlaté medaily, Kalina M. si vyplá−
val dve tretie miesta a striebornú
medailu za 100 m motýlik, za
ktorý bol vyhodnotení druhým
miestom v absolútnom umies−
tnení a jeho starší brat Kalina
Vladimír si vyplával v disciplíne
na 200m voľný spôsob a 400m
v.sp. dve tretie miesta a 3.mies−
to a jedno 4.miesto.
Džama Štefan si v kategórii
39–44 r. vybojoval na 200m po−

Martanovič Pavol, Zichová Patrí−
cia a Varadyová Tatiana.
Neúčasť viacerých plavec−
kých klubov zo zahraničia
ospravedlnili konajúce sa maj−
strovstvá sveta plavcov Masters
v austrálskom Perthe.
Vo svojich vekových kategó−
riách si plavci ŠKP Prešov vy−
plávali 10 zlatých, 11 striebor−
ných a 8 bronzových medailí.
Najstarší plavec ŠKP Prešov
Chalupa si vo svojej vekovej ka−
tegórii 74 – 78 rokov vyplával 3

lohový pretek 2. miesto, na
100m znak bol tretí, na 50m
znak obsadil 4.miesto a v motýli−
ku bol piaty. Mikita Ivan bol na
100m prsia štvrtý, 2 krát piaty a
raz šiesty.
Palčo Kamil si vo svojej kate−
górii 45–49 r. vybojoval 5 zlatých
medailových umiestnení (50m,
100, 200 a 400m v.sp.,50m mo−
týľ) a na 100 pol.pr. bol druhý.
Kertes Jozef šieste, siedme a
deviate miesto a posledný člen v
mužskej kategórii Martanovič

Pre pokoj policajtovej duše (III.)
rostí, s ktorými si ako v práci,
tak aj doma, musia poradiť úpl−
ne sami.
Ich problémy sa môžu nako−
piť, až sami nevidia možnosť
úniku a rozhodnú sa pre čin,
ktorý je nepochopiteľný pre naj−
bližšiu rodinu, kamarátov, spo−
lupracovníkov a časté je potom
konštatovanie:
„veď
mohol/mohla niečo povedať, by
sme mu/jej pomohli.“ Pre mno−
hých z nás je samovražda /sui−
cidum/ vnímaná ako najjedno−
duchšie riešenie, ako únik od
problémov, ale k takémuto kro−
ku pravdepodobne patrí viac
odvahy, než si myslíme.
Myšlienky na smrť sú spoje−
né veľmi často s protichodnými
pocitmi. Je to pochopiteľné, ak
si uvedomíme, že tento akt, sa
už nedá zobrať späť, je definitív−
ny. Nechcieť žiť a nevedieť zo−
mrieť môže byť veľký problém.
Počas histórie sa menili aj
spoločenské postoje k samo−
vražednému konaniu. Vždy
však boli závislé na prevažujú−
com a všeobecnom názore na
život a jeho hodnotu. V antic−
kom Grécku, za čias Platóna a
Aristotela, samovrahov odsu−
dzovali a samovraždu považo−
vali za porušenie zákona a v
dôsledku toho považovali za
prirodzené, že na samovrahoch
zostávala určitá pohana. Avšak
napriek tomu v Egypte išlo o
bežný, niekedy i verejne pro−
pagovaný spôsob smrti. Samo−
vraždu hadím jedom spáchala
aj egyptská kráľovná Kleopatra.
V Japonsku sa v staroveku
dokonca samovražda tradične
považovala za čin hodný obdi−
vu a nasledovania. V stredo−
vekej Európe sa názor radikál−
ne zmenil a predpokladá sa, že
vplyv na to malo kresťanstvo,
ktoré odmieta a zavrhuje sa−
movraždu, ťažkosti života, cho−
roby a utrpenie spája so skúš−
kou života a samotným Bo−
hom. Tento postoj pretrvával
veľmi dlho, samovražda sa po−
važovala za ťažký hriech. V 18.
storočí sa názor nie veľmi zme−
nil, ale objavujú sa názory fran−
cúzskych osvietencov A. Voltai−
ra a J. J. Rousseaua, ktorí boli
presvedčení /aj keď s určitými
výhradami/, že človek má právo
rozhodovať o svojom živote.
Zákony proti samovrahom boli
však prísne a platné celé 19.
storočie.

žiadne potešenie vo svojom ži−
vote, ktorý doteraz žili. Niekto
sa môže trápiť pre lásku a cíti
sa preto osamelo, niekto má
možno nejaký dlh, ktorý nevie
splatiť a už nevie ako ďalej, a
niekto môže prekonávať ťažkú
chorobu a nevidí zmysel takto
žiť. Aj pracovné a finančné dô−
vody nás môžu postaviť pred
otázku o vlastnej existencii. A
je mnoho ďalších motívov, ktoré
pre jedného môžu byť banálne,
pre iného ďalšou kvapkou do
pohára, ktorý sa pomaly prelie−
va.
Stupeň beznádeje /do akej
miery človek usúdi, že jeho
problém nie je riešiteľný/ je čas−
to rozhodujúci, či si ešte dá
šancu alebo nie a či vyhľadá
pomoc. A táto pomoc existuje.
Pre policajný zbor pracujú psy−
chológovia, ktorí aj anonymne
ponúkajú možnosť pohovoriť si
o veciach, ktoré nás všetkých
trápia, či už je to jedna z vecí
spomínaných vyššie alebo nie−
čo celkom iné. Ak má niekto zlú
skúsenosť s psychológom ale−
bo má obavu z indiskrétnosti, je
ešte možnosť poradenstva bez
osobného kontaktu, cez takzva−
nú linku dôvery, kde pracujú ľu−
dia, ktorí tak isto ako policajti,
sa snažia ukázať, že pre každé−
ho z nás tu niekto je, kto je
ochotný počúvať a pozdvihnúť,
ak je nám ťažko.
Samovražda sa nikdy nesta−
ne „z ničoho nič”. Je množstvo
signálov, ktoré si môžeme vší−
mať. Niekedy stačí slovo a člo−
veku sa uľaví a možno ukáže
cestu zo zdanlivo neriešiteľné−
ho problému.
Anonymné poradenstvo, bez
spätnej väzby nadriadenému, je
možné pri každom Krajskom
riaditeľstve policajného zboru.
Psychológovia personálneho a
mzdového odboru sú k dispozí−
cii nie len osobne, či telefonic−
ky, ale aj mailom je možné sa
nakontaktovať a spýtať sa na
všetky otázky, ktoré vás kedy−
koľvek napadnú a môžu mať
akúkoľvek tematiku. Všetky
kontakty nájdete na stránkach
http://infoweb.minv.sk/ pod psy−
chologickou starostlivosťou.

Spracovala:
Zuzana Kujanová, psychológ
KR PZ BA, tel. 36030,
kujanovz@minv.sk

Pavol si vyplával 3.miesto za
50m prsia, ktorý na tento pretek
pricestoval až z USA z ďalekého
San Francisca. Ženy sa taktiež
nedali zahanbiť, pričom Varady−
ová Tatiana skončila na 50m
znak štvrtá, za 100m znak získa−
la zlato a zároveň v absolútnom
poradí v tej istej disciplíne skon−
čila na 3.mieste, jej oddielová
kolegyňa Patrícia Zichová vyplá−
vala po jednej medaile v každom
poradí na 50m motýlik, v.sp. a
znak, pričom v absolútnom po−
radí skončila na 2.mieste v dis−
ciplíne 50m motýlik.
V sobotňajších a nedeľňaj−
ších štafetách plavci ŠKP Pre−
šov si vyplávali 3.miesto v
4x50m polohový pretek muži v
zložení Džama, Mikita, Palčo,
Kalina Martin. Mix štafeta
4x50m v.sp. zastupovali Zicho−
vá, Varadyová, Kalina M. a Kali−
na V., kde skončili na 3.mieste.
Striebornú priečku si vypláva−
la štafeta na 4x50m v.sp. muži, v
zložení Džama, Palčo, Mikita,
Kalina Vladimír a v závere mix
štafeta 4x50m pol.pr. uzatvorila
túto majstrovskú súťaž Masters
plavcov a ŠKP Prešov si vyplá−
vali strieborné medaily v zložení,
Zichová, Varadyová, Martanovič
a Kalina V.
Plavcom Masters teamu
športového klubu polície Prešov
týmto majstrovským pretekom
začala nová plavecká sezóna a
zároveň aj príprava na majstrov−
stvá ČR v júni v Českej Lípe a
iné zahraničné plavecké poduja−
tia v celej Európe.
kpt. PhDr. Štefan Džama,
KR PZ Prešov

Trnavskí policajti využívajú pri práci aj techniku Ju−Jitsu
Nielen počas služby, ale aj v
čase svojho voľna si trnavskí po−
licajti zdokonaľujú svoje zruč−
nosti v sebaobrane. V spolu−
práci s Ju−Jitsu klubom Trnava

minár bol zameraný na využitie
Ju−Jitsu techník pre služobnú
prax príslušníkov Policajného
zboru.
Filozofiou moderného Ju−Jit−

pôsobenie na tzv. citlivé body –
nervové zakončenia, mäkké a
citlivé časti tela. Vzhľadom na
všestranné zameranie tohto bo−
jového umenia sa uplatňuje v

sa spoločne stretávajú niekoľko−
krát do týždňa na spoločných
tréningoch. Začiatkom marca
usporiadali seminár, na ktorý im
prišiel predviesť svoje umenie a
poradiť nositeľ 5. danu Ju−Jitsu,
pán Csaba Harsány z Košíc. Se−

su je schopnosť obrániť sa pred
ľubovoľným útokom, v ľubovoľ−
nej situácii, voliac odvetu zodpo−
vedajúcu okolnostiam. Ju−Jitsu
používa hodové techniky, zais−
ťovacie techniky, odvádzacie
techniky, páky, údery a kopy,

prípade mnohých policajných a
ochranných jednotiek na celom
svete, pričom vychádza zo zá−
kladného princípu – využívať po−
znatky z praxe a pre prax.
Martina Kredatusová,
KR PZ Trnava
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Objekty pre obce
Domček na kraji dediny pod
lesom, ale aj veľký areál s nie−
koľkoposchodovou budovou v
centre obce. Bývalé budovy hra−
ničných policajtov sú dnes
prázdne, niekoľko mesiacov až
rokov chátrajú. Pohraničníci ich
dajú dedinám, v mnohých ob−
ciach to bude najhodnotnejší
majetok, ktorý budú vlastniť.„Sú
to objekty, ktoré nepotrebujeme,
lebo v okolí nemáme policajné
jednotky,” hovorí minister vnútra
Robert Kaliňák. Všetky areály sú
v dvadsiatich dedinách pri
schengenských hraniciach. Nie
sú to budovy cestných hranič−

ných priechodov, ale areály, kde
mali sídlo terénni policajti na
hraničnej čiare.
Starosta Salky (okr. Nové
Zámky) Ján Józsa dostal kľúče
od bývalého areálu hraničných
policajtov ešte pred stredajším
rokovaním vlády, ktorá rozhodla
o prevode budov do majetku ob−
cí. „Keď nerátam školu, tak je to
najväčšia budova v dedine.”
Policajný areál má hodnotu 6,2
milióna korún.
Najmenší majetok dostane
maličká dedina Vyšná Jablonka
v okrese Humenné, hodnota je
360−tisíc. „Je to typ rodinného
domu, opustený je dávnejšie,”
vraví starostka Emília Čopáko−
vá. Najväčší majetok dostane
Záhorská Ves za 10,2 milióna
korún.
(SITA, 18.4.2008)

Dňa 01. 04. 2008 sa v spolu−
práci s Národnou transfúznou
službou SR uskutočnil na Kraj−
skom riaditeľstve PZ v Bratisla−
ve tretí odber krvi, na ktorom sa
zúčastnilo 45 darcov, z toho 42
ľudí krv úspešne darovalo. Traja
boli vyradení pre nevhodné vý−
sledky testov. Spolu sa vyzbie−
ralo okolo 21 000 ml krvi.Touto
cestou, by som sa chcela poďa−
kovať všetkým, ktorí sa zapojili
do darcovstva ako i tým, ktorí
boli vyradení z darovania krvi.
Štvrtý odber krvi sa bude ko−
nať v júli. Neváhajte, darujte!
ppor. Dáša Cseriová
KR PZ BA
Účinné!
Polícia zatkla podvodníka,
ktorý predával tabletky, údajne
zaručujúce večnú mladosť. Pri
lustrácii jeho registra trestov vy−
šlo najavo, že je to skúsený reci−
divista, pretože za predaj tak−
zvaných zázračných tabletiek
bol súdne trestaný už v roku
1910, 1935 a 1941.
Tajomstvo
Viete, ako vznikol policajt?
Polymerizáciou monocajta.
Zloženie monocajta sa ešte stá−
le analyzuje.

To sú fóry!

Hádanka
Z okna auta sa vykloní už
podľa dychu opitý vodič.
Policajt: „Pán vodič, viete, čo−
ho ste sa dopustili?“
„Hik, nič mi nehovorte! Skú−
sim to uhádnuť sám!“
Rozkaz je rozkaz
Výmetnica v bare, vzápätí
rozčúlený veliteľ zásahu kričí na
podriadeného: „Ako mohol ten
chlap zmiznúť? Nehovoril som
vám, že máte obsadiť všetky
vchody?“
„To sme urobili, ale on asi
ušiel niektorým z východov!“ vy−
svetľuje podriadený.
Pravdivý
Prebieha súdne pojednáva−
nie vo veci ublíženia na zdraví
pri dopravnej nehode medzi au−
tom a konským povozom. Ad−
vokát obžalovaného vodiča auta
sa pýta poškodeného pohoniča:
„Je pravda, že priamo na mieste
nehody ste policajtovi tvrdili, že
sa cítite výborne, ba že ste sa
nikdy necítili lepšie?“
Poškodený: „To je pravda.“
„Tak prečo potom súdu tvrdí−
te, že ste pri nehode utrpeli váž−
ne zranenia?“
„To je tiež pravda. Vysvetlím.
Keď ku mne a k môjmu koňovi
prišiel ten policajt, videl, že kôň
má zlomenú nohu. Vytiahol piš−

toľ a zastrelil ho. Potom si ten
policajt všimol, že je zranený aj
môj Dunčo. Zastrelil aj toho. A
potom sa ma opýtal, ako sa cí−
tim. No čo by ste mu v danej si−
tuácii povedali vy?“

Chvalabohu,
Godzilla spí!

Kúzelník
Davida Copperfielda spo−
znajú pri kontrole colníci, milo ho
privítajú a požiadajú, aby im
predviedol nejaké kúzlo. Cop−
perfield ochotne nechá zmiznúť
kávovú šálku aj s tanierikom.
„To má byť kúzlo? To je nič!“
hovorí náš colník. „Vidíte tamten

kamión naložený fľašami s ru−
mom?“
„Vidím. A čo?“
Colník zoberie pečiatku, tri−
krát buchne do papierov a vraví:
„No, a už je tam mrazená zele−
nina!“
Prevencia
Policajná hliadka striehne
pred nočným barom na „čiarku“
za alkohol. Z baru vyjde húf
hostí, s nimi aj očividne na mol
opitý človek. Dovrávorá k autu,
dlho mu trvá, kým otvorí dvere a
ešte dlhšie, kým trafí
kľúčikom do štartéra.
Policajti trpezlivo ča−
kajú v úkryte. Potom
sa vyrútia k autu:
„Pán vodič, budete fú−
kať!“
Chlapík nafúka nu−
lu. Policajti nechápu.
„Ako je to možné?“
„No, viete, dnes
som bol ja určený za
volavku...“

Výbava
Dopravák kontroluje výbavu
auta, v ktorom sedia holohlaví
mladíci: „Máte reťaze?“
„Jasné, šéfe, aj bejzbalky!“
Nepočujúci
„Zločin bol spáchaný v noci z
piateho na šiesteho apríla,“ in−
formuje riaditeľ ÚJKP svojich
operatívcov.
„Prepáčte,“ ozve sa jeden z
podriadených, „nepočul som
dobre, v noci z piateho na koľ−
kého?“

Rozbil sa nám kávovar, šéfe...
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