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Prázdniny našich ratolestí sa pomaly končia, do škôlok či do školských lavíc sa detváky vrátia plné dojmov a spomienok z pobytov pri vode či na horách. O rekre−
ačných možnostiach, ktoré ponúka MV SR svojim zamestnancom, sa viac dozviete na stranách 4−5. 

�� Médiá si v prvej reakcii
všímali predovšetkým naše le−
gislatívne kroky proti domáce−

mu násiliu, ob−
sah novely je
však širší…

Áno, proble−
matiku môže−
me rozdeliť do

troch častí. Nove−
la implementuje rámcové roz−
hodnutia Rady Európy o zjedno−
dušení výmeny informácií a vkla−
daní informácií medzi orgánmi
štátov EÚ činnými v trestnom
konaní. Táto úprava výmeny in−
formácií sa dotýka nielen PZ, ale
aj ďalších zložiek – colníkov, vo−
jenskej a železničnej polície. Je

to štandardný postup súvisiaci
so zosúlaďovaním právnych po−
riadkov členských štátov EÚ,
preto sa jej nebudem bližšie ve−
novať.
�� Ďalšie časti novely vzbu−

dili dosť rozruch a zrejme sa
bude o nich plamenne disku−
tovať…

Druhou významnou časťou
novely sú zmeny v práci Policaj−
ného zboru. Tieto môžeme roz−
deliť na časť, ktorá sa výrazne
dotýka ochrany života, zdravia a
majetku občanov, druhá časť no−
velizovaných ustanovení zasa
sleduje zefektívnenie práce polí−
cie. V § 27a navrhujeme nové
ustanovenie: oprávnenie polície

vykázať osobu zo spoločného
obydlia. Toto ustanovenie sa pri−
jíma s cieľom preventívne vplý−
vať na vznik domáceho násilia a

chrániť po−
tenciálnu
obeť. V sú−
časnosti eš−
te takéto
preventívne
a ochranné
opatrenia v
našej legis−

latíve absentujú. Policajný zbor
mohol zakročovať vlastne až
vtedy, keď sa stal trestný čin.
Toto opatrenie dáva polícii mož−
nosť vykonať aj opatrenia v prí−
padoch, ktoré ešte nenapĺňajú
skutkovú podstatu trestného či−
nu, ale takéto riziko vzniká. V
pôvodnom návrhu sme navrho−
vali oprávnenie vykázať osobu
zo spoločného obydlia až na de−
sať dní, po konzultáciách s mi−
nisterstvom spravodlivosti napo−
kon ide do vlády 48–hodinová
lehota, keďže ministerstvo spra−
vodlivosti dalo záruky, že bude

pružne konať. Dosiaľ mali sud−
covia podľa Občianskeho súd−
neho poriadku 7–dňovú lehotu,
návrh novely už stanovuje
48–hodinovú lehotu. S touto
ochranou proti násiliu súvisí aj
novelizácia ďalších paragrafov,
ktoré napríklad oprávňujú poli−
cajta prekonať aktívny aj pasívny
odpor vykázanej osoby a v § 79
sa ustanovuje kontrola dodržia−
vania tohto obmedzenia a upra−
vuje sa okruh osôb, ktoré boli v
Občianskom súdnom poriadku
vedené ako osoby blízke. V
trestnom zákone sa určuje trest−
ná zodpovednosť za marenie vy−
kázania, čiže táto problematika
je riešená komplexne od prvot−
ného úkonu až po trestnú zod−
povednosť v prípade marenia.
�� Dá sa predpokladať, že k

týmto ustanoveniam bude ži−
vá diskusia. Zrejme vzniknú
otázky okolo reálnej vykona−
teľnosti a na druhej strane
možnej zneužiteľnosti týchto
krokov.

Ja verím, že nie. Môžu sa vy−

skytnúť aj prípady zneužitia, no−
vela však definuje postup, ako
možno preskúmať oprávnenosť
rozhodnutia policajta aj priamo
na mieste buď priamym nadria−
deným, alebo je možnosť podať
návrh na vydanie predbežného
opatrenia na súd a ten oprávne−
nosť rozhodnutia potvrdí alebo
ho nevydá. Pri samom rozhod−
nutí o vykázaní musí byť navyše
prítomná nezúčastnená osoba.
Policajti tiež budú poškodené
osoby oboznamovať s možnos−
ťou využiť pomoc centier pre
obete násilia. Osobne som pre−

S I. viceprezidentom PZ Michalom KOPČIKOM hovoríme o novele zákona č. 171 a ďalších zákonov

Legislatívna rada vlády SR krátko pred našou uzávier−
kou posunula na rokovanie vlády novelu zákona č.
171/1993 o Policajnom zbore a o zmene a doplnení ďal−
ších zákonov. Keďže v prípade schválenia parlamen−
tom bude mať veľký význam v každodennej policajnej
práci, o priblíženie jej obsahu požiadala redakcia POLÍ−
CIA I. viceprezidenta PZ Michala Kopčika.

(Pokračovanie na strane 3)
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Pozor! Neprehliadnite!
Vo vnútri čísla nájdete pri−

hlášku na poistenie zamest−
nancov MV SR od Wüstenrot
poisťovne. Bližšie informácie
nájdete na webovej stránke
OZP v SR a u predsedov zá−
kladných organizácií.

Michal Kopčik

Viac bezpečnosti pre občana, účinnejšia práca polície



Prezident SR Ivan Gašparo−
vič vetoval nový zákon o cestnej
premávke, ktorý schválil parla−
ment 3. júla. Poslanci sa ním bu−
dú opätovne zaoberať na prvej
poprázdninovej schôdzi v sep−
tembri. Zákon upravuje celoroč−
né svietenie, zákaz telefonova−
nia počas jazdy ale aj prísnejšie
sankcie za alkohol za volantom.
Zmeny by mali nadobudnúť
účinnosť 1. októbra tohto roka.
Cieľom opatrení je zvýšenie bez−
pečnosti na cestách a disciplino−
vanosti vodičov a tým znížiť do−
pravnú nehodovosť a počty obe−
tí dopravných nehôd.

Každé vozidlo bude musieť
mať počas jazdy vždy rozsviete−
né stretávacie svetlá, okrem prí−
padov, kedy má vlečené vozidlo

závadu, ktorá nedovoľuje použiť
osvetlenie. Zavedenie celoden−
ného svietenia je nevyhnutné z

dôvodu zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky, pretože
osvetlené vozidlo je lepšie vidi−
teľné. Doterajšia prax preukáza−
la, že vodiči majú problémy vy−

hodnotiť moment zníženej vidi−
teľnosti. Vodiči budú môcť v obci
jazdiť maximálnou rýchlosťou 50

km/h a na diaľni−
ciach alebo na
rýchlostných ces−
tách v obci maxi−
málne 90 km/h.
Mimo obce sa
bude môcť jazdiť
maximálne 90
km/h (platí pre
všetky vozidlá),
na diaľniciach a
rýchlostných ces−
tách bude platiť

pre autobus max. 100 km/h a
vozidlo do 3500 kg 130 km/h.
Maximálnu rýchlosť jazdy vozi−
diel do 3500 kg bez prípojného
vozidla na cestách mimo obce
bude možné prekročiť, ak to bu−
de ustanovené dopravnou znač−
kou. V obci bude možné doprav−
nou značkou zvýšiť rýchlosť jaz−
dy pre všetky vozidlá. Na diaľni−
ci, rýchlostných cestách a na
cestách 1. triedy bude platiť zá−
kaz jazdy vozidiel ťažších ako 7
500 kg a nákladných automobi−
lov s prípojným vozidlom v urče−
ných časoch cez víkendy a po−
čas dní pracovného pokoja. Pre
vodičov nákladných vozidiel s
najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou presahujúcou 7,5 t
bude platiť zákaz predchádzania
na diaľniciach a rýchlostných
cestách.

Vodiči budú mať počas jazdy
zákaz telefonovať a inak použí−
vať telefónny prístroj alebo vyko−
návať obdobnú činnosť, ktorá
nesúvisí s vedením vozidla /ok−
rem telefonovania s použitím
systému hands free/. Tento zá−
kaz sa nebude vzťahovať na ur−
čité skupiny vodičov, ktorí plnia
úlohy, pri ktorých je nevyhnutné
počas jazdy telefonovať, dorozu−
mievať sa vysielačkou a pod. 

(KO KMV, 25.7.2008)
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Zomrel Ladislav Pittner
Dňa 15. 8. 2008 vo veku 74 rokov zomrel na

bratislavských Kramároch na zlyhanie srdca ex−
minister vnútra a bývalý šéf Slovenskej informač−
nej služby Ladislav Pittner.

Ladislav Pittner sa narodil 18. mája 1934 v Ma−
lackách. V rokoch 1951 až 1953 bol uväznený za údajnú proti−
štátnu činnosť a špionáž. Po prepustení z väzenia pracoval ako
robotník, neskôr ako vedúci ekonomického úseku. Od roku
1967 pôsobil v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva,
po zmene režimu bol v roku 1990 vymenovaný za námestníka
riaditeľa Úradu na ochranu demokracie a ústavy v Prahe.

Ministrom vnútra bol v rokoch 1990 až 1992, aj počas roku
1994. Následne až do roku 1998 pôsobil ako poslanec parla−
mentu za KDH. Do kresla ministra sa vrátil v roku 1998 a zostal
v ňom až do roku 2001. Šéfom SIS sa stal v roku 2003 a viedol
ju do roku 2006.

(TASR, SITA, foto Pravda, 15. augusta 2008)

Alexander Nejedlý vyštudo−
val Akadémiu Policajného zboru

v Bratisla−
ve, odbor
ochrana
osôb a
majetku
so špecia−
lizáciou na
protipo−
žiarnu
ochranu,
avšak pre

špecializáciu ochrany pred po−
žiarmi sa rozhodol už na Stred−
nej priemyselnej škole stavebnej
v Žiline. Celý svoj profesionálny
život zasvätil hasičstvu. V roku
1984 začínal ako hasič – technik
v Chemku Strážske a od roku

1987 je príslušníkom zboru. De−
tailne pozná prácu hasičov, pre−
tože počas svojej profesionálnej
kariéry prešiel mnohými funkcia−
mi od hasiča a hasiča záchraná−
ra cez veliteľa družstva, veliteľa
zmeny, zisťovateľa príčin vzniku
požiarov, vedúceho vnútorného
oddelenia (zvláštne úlohy, eko−
nomika), vedúceho oddelenia
prevencie, vedúceho prevádz−
kovo–technického oddelenia, až
po riaditeľa Okresného riaditeľ−
stva Hasičského a záchranného
zboru v Michalovciach (od roku
2006).

Alexander Nejedlý sa narodil
9. apríla 1965 v Michalovciach.
Je ženatý, má 1 dcéru.

(webstránka MV SR)

Novým prezidentom Hasičského a
záchranného zboru je Alexander Nejedlý

V pondelok 14. júla 2008  minister vnútra Slovenskej re−
publiky Robert Kaliňák vymenoval nového prezidenta
Hasičského a záchranného zboru.  Stal sa ním  pplk.
Mgr. Alexander Nejedlý.

V onen tragický pondelok 4.
augusta 2008 pri policajnej akcii
prišiel v Leviciach o život otec
dvoch detí, príslušník KR PZ v
Nitre Robert Vida a policajný
spolupracovník. Rukou vraha vo
chvíli vyhasli dva ľudské životy.
Okolnosti, za ktorých sa tak sta−
lo, sú ešte predmetom vyšetro−
vania. Ani najprísnejšie tresty
páchateľom však život obetiam
nevrátia. Na poslednú dôstojnú
rozlúčku s tragicky zosnulým po−
licajtom prišli v stredu do Nitry
minister vnútra SR Robert Kali−
ňák, prezident PZ Ján Packa,
vyprevadili ho stovky kolegov a

hold mu vzdali aj všetci členovia
vedenia Odborového zväzu polí−
cie v SR.                             (er)

Policajná profesia si vyžiadala najkrutejšiu obeť

Smútok nad stratou ľudských životov

Výsluhové dôchodky policaj−
tov priznané pred 1. júlom 2002
by sa mali od 1. decembra tohto
roka za každý rok trvania slu−
žobného pomeru zvýšiť o 0,03
percenta. Vyplýva to z návrhu
zákona o zvýšení výsluhových
dôchodkov zo sociálneho za−
bezpečenia policajtov a vojakov
v roku 2008, ktoré 12. augusta
predložilo MV na rokovanie le−
gislatívnej rady vlády.

Zvýšia sa tiež invalidné výslu−
hové dôchodky a vdovecké vý−
sluhové dôchodky o 5 percent.
Náklady spojené z valorizáciou
sa budú uhrádzať z osobitných
účtov jednotlivých rezortov. Zvý−
šenie výsluhových dôchodkov
policajtov si vyžiada približne
1,24 milióna korún mesačne.

Zvyšovanie dôchodkov sa
nedotkne hasičov a horských
záchranárov, ktorí do sociálneho
systému policajtov a vojakov
vstúpili 1. januára tohto roka.
Povinnosť každoročne valorizo−
vať najnižšie policajné dôchodky
až dovtedy, kým nedosiahnu

priemernú výšku ostatných vý−
sluhových dôchodkov prizna−
ných po 1. júli 2002 ukladá zá−
kon o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov. Zvýšenie
musí byť vyplatené najneskôr do
konca marca 2009.

Legislatívna rada vlády sa
bude zaoberať aj návrhom záko−
na, ktorý mení 38 zákonov v pô−
sobnosti MV SR v súvislosti so
zavedením eura. Sumy pokút a
ďalšie sumy sú uvedené v eu−
rách podľa konverzného kurzu
medzi eurom a slovenskou me−
nou. Napríklad funkčné platy po−
licajtov PZ sa budú pohybovať
vo výške od 536,50 eur do
881,50 eur. Zákon takisto stano−
vuje maximálnu sumu, ktorú
možno pri prezidentských voľ−
bách vynaložiť na volebnú kam−
paň či kauciu pri voľbách do Eu−
rópskeho parlamentu. Nové su−
my a pokuty budú účinné od 1.
januára 2009.

(Natália Hattalová, KO KMV,
12. august 2008)

�� Čo je pravdy na tom, že
všetci policajti dostanú v blíz−
kom čase nejakú finančnú od−
menu, ako kompenzáciu za
zrušený trinásty plat ?

Pravda je, že minister vnútra
SR rozhodol o udelení odmeny
príslušníkom PZ podľa § 102a,
zákona č. 73/1998 Z. z. Na zá−
klade tohto rozhodnutia dostanú
všetci policajti odmenu. V žiad−
nom prípade však nemožno ho−

voriť o nárokovosti, resp. o kom−
penzácii časti zrušeného trinás−
teho platu. Zákon č. 73/1998  Z.
z. v znení novely toto ani nepri−
púšťa, keďže v danom kalendár−
nom roku ani jeden policajt ne−
mohol byť v služobnom pomere
podľa predpisu účinného do 29.
2. 2008, t.j. min. štyri mesiace.
Takýto zákonný nárok neexisto−
val a neexistuje. V skutočnosti
však mzdové prostriedky určené
na realizáciu nového systému
odmeňovania boli plánované na
celý kalendárny rok. Keďže no−
vela zákona nadobudla účinnosť
od 1. 3. 2008, minister získal
možnosť tieto prostriedky použiť
v priebehu tohto roka, rozhodol
sa ju využiť a poďakovať policaj−
tom za odvedenú prácu aj ta−
kýmto spôsobom.
�� Čo to v praxi znamená?
Policajti dostanú v septem−

brovom výplatnom termíne, teda
za august odmenu, ktorá je sta−
novená koeficientom 0,45 k da−
nej platovej triede a a v danom
platovom stupni k 1. 8. 2008.

Existuje k tomu presná tabuľka,
ktorú už majú k dispozícii prí−
slušné krajské riaditeľstvá a ďal−
ší nadriadení s ustanovujúcou
právomocou. Daný objem vypla−
tených odmien pre každého poli−
cajta je teda určitou kompenzá−
ciou za oneskorenú účinnosť no−
vely zákona č. 73/1998 Z. z..
Každý policajt dostane v tomto
duchu personálny rozkaz.
�� Rozhodnutie sa dotýka

naozaj všetkých policajtov?
Nie celkom. Odmenu nedo−

stanú policajti, ktorí nastúpili do
služobného pomeru 1. 3. 2008 a
neskôr. Ďalej tiež tí, ktorí sú do−
časne pozbavení výkonu štátnej
služby a policajti, na ktorých bol
spracovaný návrh na prepuste−
nie podľa § 192, ods. 1, písm. d),
e) a f). Neprilepšia si ani policaj−
ti, ktorým plynie lehota na pre−
pustenie zo služobného pomeru
podľa už spomenutých ustano−
vení zákona č. 73/1998 a prí−
slušníčky, resp. príslušníci, ktorí
sú na rodičovskej dovolenke.

Zhováral sa Peter Ondera

Výsluhové dôchodky niektorých
policajtov sa zvýšia

Na slovíčko s Ing. Monikou ŠIMOVOU, gen. riaditeľkou 
sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR

Finančné odmeny policajtom – podľa akého kľúča?
V rezorte sa začali šíriť
reči o odmenách, ktoré
by mali byť vyplatené ako
údajná kompenzácia za
prvé dva mesiace tohto
roka, kedy boli príslušní−
ci odmeňovaní ešte pod−
ľa pôvodného, „starého“
systému. O bližšie infor−
mácie redakcia POLÍCIA
požiadala generálnu ria−
diteľku Sekcie systemizá−
cie a mzdovej politiky MV
SR Ing. Moniku ŠIMOVÚ.

Prezident SR vetoval nové pravidlá pre vodičov

Ilustračné foto: J. D
ubravay

Do parlamentu znova v septembri



svedčený, že v boji proti domá−
cemu násiliu bude toto ustano−
venie účinné a že v mnohých prí−
padoch môže zabrániť oveľa
vážnejším dôsledkom. Skúse−
nosti z Českej republiky sú v
tomto smere veľmi dobré.
�� Návrh novelizuje aj trest−

ný poriadok vo veľmi dôležitej
oblasti…

Ide o dlho očakávanú zmenu
v §10, odstavec 10, ktorý upra−
vuje okruh policajtov, oprávne−
ných vykonávať niektoré úkony v
trestnom konaní. To znamená,
že všetci policajti, určení vyhláš−
kou ministra vnútra, budú môcť
vykonávať určitý okruh proces−
ných úkonov. Cieľom, samozrej−
me, nie je pridávať prácu opera−
tíve a iným zložkám, ale naopak,
veríme, že jeho využívanie nám

pomôže zrýchliť a zefektívniť prí−
pravné konanie a tiež odbreme−
niť občanov od opakovania úko−
nov. V novele trestného
poriadku je aj ustanove−
nie, ktoré umožňuje pro−
cesne vypočuť podozri−
vého ešte pred vydaním
uznesenia o začatí stí−
hania. Z dôležitejších
zmien v zákone o PZ eš−
te spomeniem napríklad
detailné vymedzenie po−
jmu nebezpečný pácha−
teľ. V § 19 je nové
oprávnenie na zaistenie osoby,
ktorá sa nachádza na mieste
trestného činu bezprostredne po
jeho spáchaní. Toto ustanovenie
rieši prípady, keď policajt na
mieste nemôže hneď rozlíšiť, v
akom postavení sa daná osoba
v danej chvíli nachádza.

�� Už aj v predchádzajúcom
období sa diskutovalo o vyu−
žití mobilov pri pátraní po ne−

zvestných osobách. Novela
tento postup upresňuje…

Do § 76 sa vkladajú nové od−
seky 4 a 5, ktoré upravujú mož−
nosť polície požiadať operátora
vyhľadať polohu mobilu nezvest−
nej osoby po písomnom súhlase
príbuzného v priamom rade, čiže

už nebude potrebný súhlas sú−
du. Taký istý postup stanovuje
novela pri pátraní po odcudze−
ných vozidlách, ak sa v ňom na−
chádza telekomunikačné zaria−
denie. Na pátranie už bude polí−
cii postačovať písomný súhlas
majiteľa.
�� V predchádzajúcom ob−

dobí naše návrhy legalizovať
lokalizáciu cez mobily naráža−
li na pochybnosti o možnos−
tiach zneužívania.

Po dohode s ministerstvom
spravodlivosti sa preto do návr−
hu zakotvili dve podmienky, kto−
ré musia byť splnené. Prvou
podmienkou je, že musí byť vy−
hlásené pátranie po nezvestnej
osobe a musí tam byť súhlas
blízkej osoby.
�� Ktoré ďalšie zmeny priná−

ša návrh novely?
Novela spresňuje postup pri

zaistení vecí. V § 81 návrh pria−
mo zakazuje neoprávneným
osobám používať označenie Po−
lícia v ústnom vyhlásení, na ode−
ve, v písomnom styku, v názve
domény webstránky alebo na
dopravných prostriedkoch – a to
aj pri zmene diakritiky a veľkosti
písmen. Porušenie tohto zákazu

je priestupkom. To isté platí o
zneužívaní služobných policaj−
ných rovnošiat alebo odevov,
ktoré ich pripomínajú.
�� Za predpokladu schvále−

nia novely s uvažovanou účin−
nosťou od 15. decembra sa
dostaneme do fázy realizácie,
ktorá býva niekedy problémo−
vá…

Súbežne s prácami na novele
sa pripravovali a pripravujú inter−
né nariadenia a metodika, ktorá
bude upravovať spôsob apliká−
cie a efektívne využívanie no−
vých zákonných pák. Takisto už
začínajú prebiehať školenia kri−
minálnej polície i na úseku vy−
šetrovania, kde ľudí pripravuje−
me na využitie nových možností.
Takisto detailnú aplikáciu spo−
menutého § 10, ods. 10 upraví
vyhláška ministra vnútra. Tvorí
sa v úzkej spolupráci s generál−
nou prokuratúrou a minister−
stvom spravodlivosti, aby sme v
praxi predišli možnej rôznosti vý−
kladov a nejasnostiam medzi or−
gánmi činnými v trestnom kona−
ní. Takúto spoluprácu považu−
jem za veľmi dôležitú, eliminuje
mnohé problémy.

Zhováral sa Peter Ondera
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Prvý augustový deň sa stal
naozajstným sviatkom pre
tri rodiny v Stredosloven−
skom kraji. 

Armáda v Brezne sa vzdala
štyroch viac ako štandardných
bytov v novopostavenom činžia−

ku v tesnej blízkosti OO PZ a ich
vlastníkom sa stalo Krajské ria−
diteľstvo PZ v Banskej Bystrici.
O pridelení bytov rozhodovala
komisia, (na transparentnosť do−
hliadal o.i. predseda našej kraj−
skej rady Dušan Harvát). Tri ro−
diny si už prevzali kľúčiky, štvrtý
krásny byt (aj so zatrávnenou te−
rasou) v čase našej návštevy
ešte čakal na svojho užívateľa.

Byty dostali policajti od KR
PZ do užívania za prijateľné ná−
jomné na termínovanú zmluvu,
kým ministerstvo definitívne ne−
vyrieši spôsob, akým sa s bytmi
pre policajtov bude dlhodobo
hospodáriť a akým spôsobom
neskôr odpredávať užívateľom.

Prvé lastovičky
Noví nájomníci boli nadšení,

byty majú vlastné vykurovacie
systémy, v linke zabudované ku−
chynské spotrebiče a množstvo
ďalších vymožeností, o ktorých
sa v niekdajších nových panelá−
koch nedalo ani snívať. „Sme ra−
di, že sa to podarilo, mesto
Brezno nám ešte k tomu sľúbilo
dva byty z vlastných kapacít,
ďalšie prísľuby máme od samo−

správy v Krupine aj vo Zvolene,“
tešil sa riaditeľ KR PZ v Banskej
Bystrici plk. Marián Slobodník.
Zároveň si hneď poťažkal na si−
tuáciu v krajskom meste, kde
evidujú od všetkých zložiek polí−
cie vyše 60 žiadostí o pridelenie
bytu. „Voľných bytov je tu veľmi

málo a aj cenovo sú neporovna−
teľne drahšie ako v iných mes−
tách.“ S primátorom Ivanom
Saktorom už viackrát problém
otvorili, snaha zo strany samo−
správy nechýba, prebehli roko−
vania s mnohými ďalšími inštitú−
ciami, ale zatiaľ bez úspechu.

„Črtá sa nám
nádej posta−
viť aspoň de−
sať bytov za
prijateľnú ce−
nu v tesnej
blízkosti kraj−
ského mes−
ta“ dúfa ria−
diteľ.

K prvým bytom – lastovičkám
pribúdajú v kraji aj zrekonštruo−
vané policajné objekty podľa in−
vestičného plánu. „Peňazí nie je
nazvyš, prijali sme však zásadu,
že v každom okrese musíme
ročne zrekonštruovať aspoň jed−
no obvodné oddelenie. Tak by
sa za päť rokov podarilo dať do
poriadku všetky základné praco−
viská prvého kontaktu,“ pridáva
riaditeľ KR PZ.

V tomto roku je to Nová Baňa
a policajná stanica v Čiernom
Balogu, pripravujú sa rekon−
štrukcie v Podbrezovej, rozbie−
ha sa Zvolen, kde bude zrekon−
štruované obvodné oddelenie
vrátane pracoviska pre vydáva−

nie dokladov. Medzi väčšie in−
vestičné akcie patrí aj rekon−
štrukcia pracoviska kynológie.
Dovedna ide o desať akcií, pri
siedmich z nich výberové kona−
nie zabezpečuje KR PZ, tri pria−
mo ministerstvo.

Peter Ondera

Otázka bytov pre policajtov je najkritickejšia v krajských mestách

Postupné kroky k zlepšeniu?

Nové nájomné byty pri OO PZ v Brezne majú kuchynské spotre−
biče zabudované v linkách a nezávislé vykurovanie, noví užívatelia
netajili radosť

Nové bývanie pre policajtov – výborná poloha kúsok od centra,
slušná architektúra

M. Slobodník

�� Prečo sa vlastne začalo
uvažovať o zlúčení vojenskej
nemocnice a nemocnice mi−
nisterstva vnútra?

Tieto úvahy vznikli po analý−
ze situácie, predovšetkým po
zhodnotení stavu, v akom je na−
ša nemocnica na Ulici F. Kráľa v
Bratislave. Rekonštrukcia týchto
objektov sa ukazovala ako úpl−
ne nevyhnutná, už predbežné
odhady nákladov na rekonštruk−
ciu  starších objektov však išli do
nereálnych výšok. Pritom máme
podstatne vyhovujúcejší objekt
nemocnice na Cintorínskej ulici,
ktorý si však vyžaduje dobudo−
vať lôžkovú časť. Vojaci zasa
disponujú známym zdravotníc−
kym komplexom na Patrónke.
Úvaha spojiť sily tak vyplynula z
charakteristiky stavu, v akom sa
naše zdravotnícke zariadenia
nachádzajú – a, samozrejme, z
potreby zracionalizovať ich čin−
nosť. Nemôžeme teda hovoriť o
zániku našej nemocnice, ani o
jej pohltení Vojenskou nemocni−
cou, ale o vytvorení spoločnej

nemocnice. Hovoríme o spojení
síl a kapacít s cieľom zvýšenia
kvality poskytovaných služieb.
Naši zamestnanci v zdravotníc−
tve nemusia mať preto žiadne
obavy z hromadného prepúšťa−
nia zdravotníckych pracovníkov.
�� Ako konkrétne by tento

proces mal prebiehať?
Zatiaľ môžeme hovoriť naozaj

len o úvahách, vytvorili sme s re−
zortom obrany spoločnú pracov−
nú komisiu, ktorú vedie štátny
tajomník ministerstva obrany,
podpredsedom komisie je vedú−
ci služobného úradu MV SR, te−
da v súčasnosti ja. Cieľom komi−
sie je pripraviť návrh, resp. vy−
pracovať projekt zlúčenia. Je
potrebné zanalyzovať všetky as−
pekty tak, aby vyhovovali obom
rezortom. Z nášho pohľadu uva−
žujeme o tom, že objekty na Uli−
ci F. Kráľa odpredáme a získané
finančné prostriedky použijeme
na dobudovanie areálu na Cin−
torínskej ulici. Samozrejme, celý
postup musí vychádzať zo zá−
kladného predpokladu, že naša
tzv. stará nemocnica na Ulici F.
Kráľa bude slúžiť dovtedy, kým
nedobudujeme lôžkovú časť na
Cintorínskej ulici. Podčiarkujem,
sú to len predbežné úvahy v štá−
diu prípravy.
�� Aký je časový harmono−

gram?
Predpokladáme, že ešte v

priebehu tohto roka by sme
mohli predložiť komplexný návrh
na realizáciu tohto zámeru.

(on)

Nové reformné zámery v našom zdravotníctve – 
aké si kladú ciele?

Spojiť sily, zefektívniť činnosť,
skvalitniť služby

M. Čatloš

Vláda SR uložila ministerstvám obrany a vnútra zefek−
tívniť činnosť rezortných zdravotníckych systémov
utvorením spoločnej nemocnice. Akú predstavu má
náš rezort, na to sa redakcia POLÍCIA opýtala vedúce−
ho služobného úradu MV SR Ing. Martina ČATLOŠA.

(Pokračovanie zo strany 1)

Viac bezpečnosti pre občana, účinnejšia práca polície
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Smrekovec
na Donovaloch
má ideálnu po−

lohu – na dohľad od hlavnej ces−
ty dominuje celému údoliu a pre−
stavba v roku 2001 mu aj archi−
tektonicky veľmi pomohla. Aj
bežný návštevník si všimne
vzornú úpravu bezprostredného
okolia hotela. Objekt ladí s pros−
tredím – na rozdiel od bezhlavej
zbohatlíckej zástavby, ktorá sa
tu rozbehla v posledných ro−

koch. Skrátka, Smrekovec robí
veľmi dobrý prvý optický dojem a
mnohí tí, ktorí ho v posledných
dvoch rokoch navštívili, musia
potvrdiť, že aj interiérovo je už
Smrekovec viac ako bežný štan−

dard. Vynovené izby so vstupom
na magnetickú kartu, balkón ku
každej izbe a WC s kúpeľňou sú
samozrejmosťou, nechýba
chladnička, rádiobudík, satelitná
televízia s vlastným hotelovým
programom, wi–fi sieť pre napo−
jenie na internet… Izby (19 izieb
a 9 apartmánov) sú prispôsobe−

né na rekreačné účely (najmä)
rodín aj prítomnosťou malých
drobností, ako sú utierky, smetá−
čik či sušiaky. „Vlastné“ prestie−
ranie a iný drobný inventár s lo−
gom Smrekovca robí dobrý do−
jem. Vidieť, že dlhoročný riaditeľ
Vladimír Klačan je skúsený hote−
lový harcovník so zmyslom pre
detail.

Široká ponuka
V sezónnych špičkách pracu−

je v hoteli 25 zamestnancov, je

to už stabilizovaný kolektív, ktorý
sa roky prakticky nemení. „Čisto−
ta, kvalita stravy, doplnkové
služby,“ vymenúva riaditeľ krité−
riá, ktoré pre dokonalý servis po−
važuje za najdôležitejšie. Preto

zariadenie
ponúka –
na naše re−
zortné po−
mery – ne−
obvykle veľ−
ký sortiment
doplnko−
vých slu−
žieb, mož−
nosť zápoži−
čiek bicyk−
lov, korčulí
a ostatných
zariadení
na aktívne

využitie voľného času. Nevýho−
da – –za požičanie sa tu musí
platiť. Ale nechýba posilňovňa,
kozmetické služby, solárium, ví−
rivky, sauna s ochladzovacím
bazénom, hotel ponúka masá−
že… skrátka, v takej turisticky
exponovanej lokalite musí byť
ponuka zákonite vyššia ako

štandard, keďže aj Smrekovec
je tzv. príspevková organizácia a
polovicu z celoročnej kapacity
obsadzuje hotel vlastnými aktivi−
tami. Dať hosťovi trikrát denne
najesť a viac sa nestarať – dnes
by to už nepostačovalo.

Spokojnosť
Spokojnosť hosťov je priori−

tou, zdôrazňuje riaditeľ. Okrem
častých osobných stretnutí s
rekreantmi je pre neho dobrým
signalizátorom „nálad“ anketový
lístok, ktorý má k dispozícii kaž−
dý hosť na izbe. Prehŕňame sa v
desiatkach vyplnených – mnohé
sú anonymné, veľa poďakovaní
je však aj podpísaných. Mohli by
sme z mnohých citovať vyjadre−
nia úplnej spokojnosti. Výhrady
prakticky neexistujú, cenné sú
však pripomienky k tretej anke−
tovej otázke: čo ešte hosťom v
hoteli chýba? Tie sú podnetom
pre ďalší rozvoj. „Isto, ľudia sú
rôzni, maličkosti riešime na
mieste, nepretržite je tu k dispo−
zícii personál, aby vyhovel hos−
ťom po každej stránke,“ pozna−
menáva riaditeľ, ktorý má pre
každého rekreanta vždy dvere
otvorené. „Musím povedať, že
možnosť návštevy v tejto sezóne
tuším ani nikto nevyužil, tak asi
prevažuje spokojnosť, denne sa
pýtam hostí, ako sa cítia,“ hovo−
rí.
Bez veľkých

očí
Hotel v po−

sledných ro−
koch veľa in−
vestoval do
skvalitnenia
hotelových slu−
žieb a riaditeľ
sa netají ďalší−
mi zámermi. V
pláne je pre−

stavba pôvodnej kotolne na so−
lídne rehabilitačné štúdio, či, ako
sa dnes hovorí, wellness cen−
trum. Vonku pribudlo pieskovi−
sko, hojdačky a malá lezecká
stena pre deti. Dávno spracova−
ná štúdia predpokladá aj dobu−
dovanie okolia hotela o športovi−
ská, oddychové zóny, priestor
pre deti. Všetky rozumné a reali−
zovateľné zámery majú jediný
háčik – kde ich umiestiť? „Hrani−
ca pozemku hotela je na viace−
rých miestach hranicou budovy,“
smutne skonštatoval riaditeľ.
Okolité plochy majú množstvo
vlastníkov a odkúpiť tieto fliačiky
zeme je v dnešnom čase a naj−
mä v takejto „vychytenej“ lokalite
nielen otázka peňazí, ale aj tr−
pezlivého a neúnavného vyjed−
návania s vlastníkmi. A že by k
takémuto zariadeniu patril aj po−
riadny krytý bazén? Ten totiž
hosťom chýba najčastejšie. Za−
tiaľ je však utópiou…

Ekonomická rarita
A tak sa zasa dostávame k

ekonomike. Existencia, resp.
forma „ekonomiky“ rekreačných
zariadení je v podmienkach náš−
ho rezortného hospodárenia
svojráznou raritou, pretože ide o
príspevkové organizácie, ktoré
vlastne nijaký príspevok na pre−
vádzku nedostávajú. Pritom sa

zariadenia musia držať cien, ur−
čovaných ministerskými úrad−
níkmi. „Ak sa nákladová cena
trebárs štyri roky nezmení, hoci
ceny vstupov sa menia veľmi
markantne, zákonite to zakladá
administratívnu stratovosť,“ po−
znamenáva riaditeľ.

Hotelovú ekonomiku kom−
penzujú pobyty mimo hlavných
sezón, rôzne podujatia, kongre−
sy, konferencie… Donovaly ma−

jú voči iným výhodu, že sú na
účely rekreácie plne využiteľné v
letnej i v zimnej sezóne. Ostá−
vajú akurát dva – z hľadiska náv−
števnosti – slabšie mesiace pred
zimou, kedy je možné porobiť
nevyhnutné opravy či rekon−
štrukcie.

Náš záver: ak sa vedeniu ho−
tela (z vlastných prostriedkov!)
podarí zrealizovať ešte aj ďalšie
plánované zámery, Smrekovec
plne potvrdí svoje oprávnenie
ostať na špičke kvality našich za−
riadení pre rezortné i mimore−
zortné služby.

Naše rekreačné a kúpeľné zariadenia

Kúpeľno–liečebný ústav ARCO – Trenčianske Teplice
Kúpeľno–rehabilitačný ústav BYSTRÁ – Liptovský Ján
Kúpeľno–liečebný ústav DRUŽBA – Bardejov
Rekreačné zariadenie SMREKOVEC – Donovaly
Rekreačné zariadenie PLESNIVEC – Starý Smokovec
Rekreačné zariadenie KREMENEC – Tatranská Lomnica
Rekreačné zariadenie MAJÁK – Senec
Rekreačné zariadenie PLATAN – Lúka nad Váhom, okr. Nové Mesto nad Váhom

Kde stráviť dovolenku? Pri vode alebo na horách? Mi−
nisterstvo vnútra SR disponuje rekreačnými zariade−
niami pre letnú i zimnú rekreáciu, niektoré z nich umož−
ňujú prakticky celoročné plné využitie, ale vlastne iba
jediné z nich je v priamom kontakte s prírodnou vodnou
hladinou – a to je Maják v Senci pri Bratislave. Tri za−
riadenia majú predovšetkým kúpeľno–liečebný charak−
ter (Bardejov, Liptovský Ján, Trenčianske Teplice), iné
sú zasa vyslovene vysokohorské (Liptovský Ján, Do−
novaly, oba objekty vo Vysokých Tatrách), takže si tre−
ba vybrať podľa vlastného gusta. Všeobecné podmien−
ky pobytov sú známe a cenové relácie pre zamestnan−
cov sú pri konfrontácii s podmienkami vo voľnom ces−
tovnom ruchu veľmi prijateľné (aj keď sa názory na tú−
to tému veľmi rôznia!). A kvalita služieb, šírka ponuky,
možnosti, predpoklady uspokojenia potrieb rekrean−
tov? Najmä tieto aspekty, ale i vnútrorezortnú ekono−
miku týchto tzv. príspevkových organizácii rezortu sme
si všímali pri návšteve Smrekovca na Donovaloch a Ma−
jáku v Senci.

Učupené drevenice a v tesnej blízkosti hotelisko:
ani architektúra, ani urbanizmus, ani územné plá−
novanie!

Tesne pri hoteli pribudol detský areálik
„Sú hotové štúdie na ďal−

ší rozvoj, chýbajú pozem−
ky,“ hovorí riaditeľ Klačan
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Senecké jazerá: jedna z naj−
starších rekreačných zón na Slo−
vensku. Pôvodne čisto chatár−
sku zástavbu a sprivatizované
rekreačné zariadenia ROH po−
stupne zatláča do úzadia voľný
cestovný ruch so svojimi plusmi i
mínusmi.

Podobne aj naše rekreačné
zariadenie Maják má svoje plusy
a mínusy. Presnejšie skôr výho−
dy a nevýhody: je neďaleko Bra−
tislavy, a pritom na tichom konci
jazier pri úplne čistučkej vode s
priamym prístupom k malej plá−
ži. Na hlavnú pláž a väčšinu at−
rakcií seneckého areálu to však
majú naši rekreanti pešo dosť
ďaleko. Ale stojí za to merať kus
cesty – na Slnečných jazerách je

prakticky všetko, čo si návštev−
ník môže priať. Druhá nevýhoda
– mimo letnej sezóny v Senci nie
je čo robiť…

Kto v Majáku nebol dva či tri
roky, bude prekvapený: po úpl−
nej rekonštrukcii vnútorných
priestorov došlo aj na vonkajšie
zateplenie a vôbec generálku
zovňajšku areálu. Pekné, funk−
čné, množstvo zelene. Zo zaria−

denia dýcha pokoj, pohoda. Ho−
tel, či skôr penzión s kapacitou
56 lôžok je v celoročnej prevádz−
ke, služba personálu je 24– ho−
dinová. Nechýba tenisový kurt,
miesto na opekačku, príjemná
terasa s posedením pred vcho−
dom, v izbách sú už všade so−
ciálne zariadenia s WC, televízo−
ry a chladničky, absentujú tele−
fóny. Interiérové vybavenie je
slušné, naplno ide menšia jedá−
leň, do ktorej chodia rekreanti v
dvoch turnusoch, k dispozícii je
bar. Požičiavanie športových po−
trieb a spoločenských hier, člnov
či bicyklov a kolobežiek je zdar−
ma, platí sa len stolný futbal a bi−
liard. Dá sa tu zabaviť, aj keď
vonku prší. V podzemí pribudla
posilňovňa. Skrátka: slušné let−
né stredisko, po ktorom nám ro−
bil sprievodcu riaditeľ Ľubomír
Pavúk. Hoteliérstvo a služby
cestovného ruchu sú jeho celo−
životnou záležitosťou. V Majáku

pracuje desiatu sezónu, neveľký
personál je zväčša tiež stabilný.

Blízke diaľavy
Spokojnosť hostí? Koľko ľudí,

toľko názorov, niet tu však veľa
dôvodov na nespokojnosť. Keď
vyjde počasie, všetko je v po−

riadku, zhodneme sa. Hlavnú
letnú sezónu je hotel plne k dis−
pozícii rezortu, z toho päť turnu−
sov obsadzujú v rámci výmen−
ných rekreácií zväčša Česi. Dve
rodinky sme zastihli na terase
pohodovo vychutnávať chvíle
pred obedom. Prišli autom z
Chebu, vďaka zápche v Prahe a
na českej časti diaľnice im cesta
trvala 11 hodín, ale neľutujú.
Dva manželské páry sú v Senci
prvýkrát, ale o neznalosti pros−
tredia sa v ich prípade vôbec ne−
dalo hovoriť: „Moja mama je z
Terchovej, narodil som sa na
Slovensku, brata mám v Žiline,
iba ja som vlastne celý život
strávil v Čechách,“ uzemnil nás
pán Franček z chebského ob−
vodného oddelenia. „Dostali
sme viaceré ponuky na rekreá−
cie v SR, tak sme sa rozhodova−
li, či ísť do Tatier alebo k vode.
Vyhrala voda.“

Mať tak viac času!
Manželské páry Frančekov−

cov i Bekovcov poznamenali, že
nie sú tie typy, ktoré preležia bez
pohnutia celý deň na pláži. Boli
si už pozrieť hrad Červený ka−
meň aj tigre na neďalekej súk−
romnej chovnej stanici, povozili
sa vláčikom po Slnečných jaze−
rách, páči sa im kvalita piva i ce−
ny vo všeobecnosti (ale to euro
zatiaľ vaši veľmi nechcú…) a s
pobytom v Majáku sú absolútne
spokojní. Výborná strava, dobré
ubytovanie, zhodli sa. Často na−
vštevujú aj české liečebné kúpe−
le, uvítali by takú možnosť aj na
Slovensku. Neviete o nejakej?

Nuž, nevieme, ale slová
chvály potešili, reč sa rýchlo
zvrtla na rozdiely podmienok

práce v českom a slovenskom
policajnom zbore. Bohatá téma
na inokedy. Čo im tu chýba ako
hosťom? Nič, viac času, hoci týž−
dňový pobyt sa im z hľadiska
dĺžky zdá tak akurát. Len to všet−
ko stihnúť!

Relatívna ekonomika
S riaditeľom Ľubomírom Pa−

vúkom sme sa po malom prie−
skume dostali k najpálčivejšej
téme – a tou je ekonomika po−

dobného zariadenia v našich re−
zortných podmienkach. Ceny ur−
čuje ministerstvo, ani jeden ria−
diteľ nemá priestor na vlastnú
obchodnú politiku. Čo sa však

dá – usilovať sa o vyťaženosť za−
riadenia v mimosezónnom ob−
dobí. Mimo leta tu vlastne niet
veľa možností uvoľnenia, korču−
ľovanie na zamrznutej hladine
sa veľmi nenosí, na rovine sa ly−
žovať nedá, nehovoriac o mini−
me snehu. Funguje akurát se−
necký aquapark, na ktorý majú
všetci hostia z Majáka 50–koru−

novú zľavu, ale aj tak nejde o
lacnú zábavu. Takže záujemcov
z rezortu o mimosezónne pobyty
je málo. Ostáva potom využitie
penziónu na podnikové poduja−
tia, školenia, rôzne prijatia re−
zortných zahraničných návštev,
oslavy. Treba sa obracať, zháňať
objednávky po celej republike.
Maják má napríklad celoročnú
zmluvu s rezortom zdravotníc−
tva, školia sa tu všetci pracovní−
ci zdravotníckej záchrannej služ−
by. „Nechápem, prečo vlastne
všetky rezortné zložky nemajú
povinnosť absolvovať školenia a
iné podujatia v našich zariade−
niach?“ vážne sa pýta riaditeľ.
„Aká je to ekonomika, keď si ľu−

dia z nášho rezortu objednajú
cudziu chatu na školenie sto
metrov od nás?“

Relatívna ekonomika
Ozaj, aká je to logika? Renta−

bilita je aj vďaka tomu veľmi re−
latívna. Hlavný problém – objekt
nie je napojený na plyn, hoci len
asi 500 metrov ďalej mal obrov−
ské rekreačné zariadenie Slo−
venský plynárenský priemysel.
Vraj na prípojku až k Majáku ne−

mal náš rezort peniaze. Hm! Vý−
sledok: celý objekt je na elektri−
ne, o hospodárnosti prevádzky
zariadenia tak sotva možno ho−
voriť. „Mesačne platíme elektrár−
ňam 90–tisíc korún, pri zúčtova−
ní ešte doplácame ročne 160 až
280 tisíc korún. Veď aj keď sú iz−
by neobsadené, nemôžeme ich
nechať vymrznúť, musíme ich
minimálne temperovať,“ dodáva.

Riaditeľovi – a najmä hosťom
– v mimosezónnom období chý−
ba väčší sortiment doplnkových
služieb, wellness program – so−
lárium, sauna, masáže, vírivky,
bublinkové kúpele… Podľa riadi−
teľa priestory na tieto služby by
sa v objekte našli, je to otázka
vcelku neveľkých investícií, ktoré
by sa rezortu mohli vrátiť v krát−
kom čase. „Bez nich už mimo re−
zort ťažko konkurovať. Na mož−
nosti večerných foriem oddychu

sa automaticky pýta každá fir−
ma, ktorá prejaví záujem o naše
ubytovacie a stravovacie služ−
by,“ dodáva Ľ. Pavúk a uzatvá−
ra: „Sme naozaj len kúsok od
Bratislavy, máme ideálnu polohu
a dokázali by sme ponúknuť plný
sortiment toho, čo naši hostia
požadujú, z vlastných prostried−
kov to však nezvládneme.“

Náš záver: Senec je pri svojej
polohe neďaleko Bratislavy pre
rezort vysoko perspektívny, má
solídnu úroveň služieb, potrebu−
je však ďalšie investície do do−
plnkových služieb.

Dvojstranu pripravil 
Peter Ondera
Snímky autor

Maják v Senci: 
slušný štandard

Niektoré rekreačné zariadenia v okolí si dokázali „prisvojiť“ aj
breh a vybudovať mólo. My máme len člny, pláž je erárna a de fac−
to prístupná komukoľvek

Manželia Frančekovci (vpravo) i zástupca rodiny Bekovcov
pán Miroslav vyslovili s pobytom v Majáku úplnú spokojnosť

Vynovený Maják určite nerobí hanbu rezortu. Je príjemný, po−
kojný, pohodový…

Senecké jazerá – výborná voda, príjemná klíma
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V prvom rade mi dovoľte vy−
sloviť svoj nesúhlas s kritickými
hlasmi z našich radov na činnosť
prokuratúry, ako reakcie na zve−
rejnenú správu. Žiadny vše−
obecne záväzný predpis Policaj−
nému zboru možnosť hodnote−
nia práce prokuratúry nedáva,
ale naopak hodnotenie kvality,
rýchlosti a zákonnosti vyšetrova−
nia vyplýva prokuratúre zo Záko−
na o prokuratúre a z Trestného
poriadku. Preto pozrime sa rad−
šej kriticky do svojich vlastných
radov a snažme sa nájsť príčiny,
ktoré generálneho prokurátora
viedli k tak kritickému postoju
ako ešte nikdy predtým.

Najvyššia méta
Keď som začiatkom 90–tych

rokov nastupoval k PZ ako IPS
OO PZ, spoločenská klíma v PZ
bola nastavená tak, že vyšetro−
vateľ PZ ako funkcia v Policaj−
nom zbore požíval prirodzenú
autoritu. Vtedy ako mladý poli−
cajt som bol presvedčený o tom,
že na okresnej úrovni je funkcia
vyšetrovateľa PZ tou najvyššou
métou, ktorú môže policajt vo
výkone dosiahnuť, a preto som
všetko svoje snaženie sústredil
na dosiahnutie tohto postu. Po
štúdiu na Akadémii PZ v odbore
vyšetrovanie som nastúpil svoju
kariéru vyšetrovateľa PZ na ok−
resnom úrade vyšetrovania PZ.
Bol som hrdý na to, že som vy−
šetrovateľ PZ, pričom podľa mo−
jich vedomostí za existencie „sa−
mostatnej vyšetrovačky“, ako
sekcie MV SR nemal vtedajší
generálny prokurátor dôvod na

tak kritické slová, ako je tomu
dnes. Nechcem komentovať ani
kritizovať zlúčenie vtedajších ok−
resných úradov justičnej polície
PZ s okresnými riaditeľstvami
PZ v roku 2004 po organizačnej
stránke, avšak podľa môjho ná−
zoru zásadnou chybou bolo ob−
sadenie vyšetrovateľských miest
na UBOK a OBOK na úkor zde−
cimovania personálnych stavov
vyšetrovateľov na OR PZ a KR
PZ vo všeobecnosti. Tí ktorí sme
to v tej dobe zažili, vieme o tom
svoje.

Kratší koniec
Zlúčením OUJP s OR PZ

prešla však na jednotlivé okres−
né riaditeľstvá aj obrovská zod−
povednosť za chod trestného
konania, pričom došlo len k roz−
meneniu základného kritéria
hodnotenia OR PZ (objasne−
nosti) na drobné, a to na rých−
losť, kvalitu, zákonnosť a objem
vyšetrovania a skráteného vy−
šetrovania. Pričom je potrebné
uvedomiť si, že tieto všetky kri−
tériá sú spojenými nádobami.
Bez sústavného dávania dôra−
zu na všetky tieto kritériá z dlho−
dobého hľadiska nie je možné
dosahovať kvalitné výsledky.
Vyšetrovanie z jedného dňa na
druhý začalo v PZ ťahať za krat−
ší koniec. V roku 2006 minister
vnútra Martin Pado priznal vy−
šetrovateľom takzvaný príplatok
za vyšetrovanie vo výške cca
2.800.–Sk, ktorý mal diferenco−
vať náročnú prácu vyšetrovate−
ľa PZ. V tej dobe sa proti tomu−
to kroku postavil takmer celý

Policajný zbor za výdatnej pod−
pory Odborového zväzu polície.

Vyvrcholením tohto snaženia
bolo zrušenie tohto príplatku mi−
nistrom Róbertom Kaliňákom s
odôvodnením, že postavenie vy−
šetrovateľov PZ sa bude riešiť
komplexne v rámci nového sys−
tému odmeňovania. Aj keď je
socializmus už skoro 20 rokov
za nami, nový systém odmeňo−
vania je bohužiaľ postavený na
princípoch sociálnej rovnosti a
neodzrkadľuje vzdelanie a ná−
ročnosť vykonávania jednotli−
vých funkcií v PZ. Jeho základ−
nou charakteristikou je to, že po−
licajti zaradení v nižších plato−
vých triedach sa rôznymi príplat−
kami prakticky vyrovnajú svojim
služobným príjmom tej najvyššej
méte, ktorú podľa môjho názoru
policajt môže dosiahnuť na ok−

resnej úrovni, o ktorej som hovo−
ril na začiatku svojho príspevku.

Porušenie zásad
V žiadnom prípade nechcem

znižovať zodpovednosť a nároč−
nosť všetkých výkonných funkcií
v PZ a hlboko si vážim prácu
každého policajta na všetkých
úrovniach. Zavedeniu nového
systému odmeňovania príslušní−
kov PZ však predchádzalo sta−
novenie zásad kariérneho po−
stupu, pričom dovoľte mi konšta−
tovať, že vo vzťahu k vyšetrova−
teľom PZ došlo k porušeniu
všetkých zásad kariérneho po−

stupu. Ak by tomu tak nebolo – a
použijem konkrétne prípady z
policajnej praxe – prečo sa opla−
tí vyšetrovateľovi PZ po 15 ro−
koch praxe ako vyšetrovateľa
PZ odísť na operačné stredisko

VO OR PZ, prečo sa oplatí vy−
šetrovateľovi PZ po 5 rokoch
praxe prejsť k vojenskej polícii a
z hodnosti kapitána ísť do hod−
nosti rotmajstra, prečo sa vyšet−
rovateľ PZ po 15 rokoch praxe
snaží dostať na ODI, skupinu do−
pravných nehôd?

Nesúhlasím ani s neprizna−
ním rizikového príplatku pre vy−
šetrovateľov PZ a znovu použi−
jem konkrétne prípady. Pracoval
som na úseku násilnej kriminali−

ty a mimo iného som sa
venoval vyšetrovaniu
trestných činov obcho−
dovania s ľuďmi. Koho si
páchateľ tohto závažné−
ho trestného činu, ktorý
má neraz prvky organi−
zovanej skupiny, zapa−
mätá? Policajta v rovno−
šate, ktorý tohto pácha−
teľa predvedie pred vy−

šetrovateľa PZ, alebo vyšetrova−
teľa PZ, ktorý tohto páchateľa
zadrží, vznesie mu obvinenie a
urobí všetko preto, aby v prípa−
de, že sa skutku pre ktorý mu
bolo vznesené obvinenie dopus−
til, bol za tento skutok právoplat−
ne odsúdený? Verte mi, videl
som tváre veľa páchateľov, ktorí
sa vrátili z výkonu trestu odňatia
slobody a s ktorými som sa stre−
tol aj v čase svojho osobného
voľna s rodinou a ich pohľady ur−
čite nepatrili medzi tie vrúcne,
ale aj taká je naša práca. Nepat−
rí vyšetrovateľovi PZ rizikový prí−

platok, keď ide vykonávať
ohliadku miesta činu vo výjazdo−
vej skupine OR PZ na pracovi−
sko v bani, kde pred niekoľkými
hodinami došlo k smrteľnému
pracovnému úrazu po zrútení
stropu? Prepáčte mi, ale ani jed−
no z týchto rizík nemôžeme po−
važovať za riziko bežné.

Dôsledky
Deformáciou systému odme−

ňovania vyšetrovateľov PZ sa vo
všeobecnosti stráca záujem po−
licajtov o túto prácu, na úseku
vyšetrovania je vysoká fluktuá−
cia a nedovolím si s určitosťou
povedať, že dnešní mladí policaj−
ti na základných útvaroch sa po−
zerajú na prácu a postavenie vy−
šetrovateľa PZ s takou úctou a
obdivom ako kedysi ja. Chcem
ubezpečiť všetkých príslušníkov
PZ – či už radových policajtov
alebo funkcionárov – že vo svo−
jom príspevku sa nesnažím zne−
vážiť ich prácu, ale chcem upo−
zorniť na dôsledky nezáujmu po−
licajtov o prácu na úseku trest−
ného konania ako finálneho pro−
duktu Policajného zboru. Dô−
sledkom vyššie popísaného je aj
spomínaná správa generálneho
prokurátora, ktorá je možno pí−
saná hrubým písmom, ale je na
nás všetkých policajtoch, aby
spomínaná spáva generálneho
prokurátora bola poslednou kri−
tickou správou. Je načase, aby
sme vrátili statusu vyšetrovateľa
PZ jeho vážnosť a dôstojnosť.
Tohto môžeme dosiahnuť jedine
stabilizáciou stavov vyšetrovate−
ľov PZ, ich ďalším vzdelávaním
a v neposlednom rade aj spolo−
čenským a finančným ohodnote−
ním ich zodpovednej práce.

mjr. JUDr. Ivan Gallo,
riaditeľ odboru justičnej polície

UJKP OR PZ v Rožňave
(medzititulky redakcia)

Názor na správu Dobroslava Trnku o činnosti prokuratúry za rok 2007

Vráťme vyšetrovateľom vážnosť a dôstojnosť!
Dovoľte mi, aby som sa podelil s vami o svoj názor na
v súčasnosti tak rezonujúcu správu generálneho pro−
kurátora SR o činnosti prokuratúry za rok 2007, v ktorej
sa kriticky zmieňoval o stave a úrovni trestného kona−
nia v PZ.

1 Akú má stanovenú dobu
životnosti pracovná rovnošata?

Životnosť jednotlivých vý−
strojných súčiastok pracovnej
rovnošaty – nohavíc pracov−
ných, bundy pracovnej, kombi−
nézy pracovnej, kombinézy

pracovnej zimnej – je 24 mesia−
cov.

Životnosť materiálu určuje
orientačnú dobu odpisovania a
vyraďovania materiálu v mesia−
coch, využíva sa pri stanovení
výpočty ceny pri škodovom ko−
naní. Skutočná životnosť závisí
od intenzity využívania výstroj−
ných súčiastok vo výkone služ−
by a tým od miery ich opotrebe−
nia.

2. Upravuje nejaká interná

norma, čo musí policajt urobiť s
výstrojnou súčiastkou, ktorú si
zakúpil a nemusí ju vrátiť do
skladu, keď skončí jej životnosť,
resp. je v stave, kedy sa už ne−
dá nosiť do služby?

3. Priamo zakazuje nejaká

interná norma nosenie výstroj−
ných súčiastok, z ktorých boli
odstránené odznaky prísluš−
nosti k PZ ako súčasť občian−
skeho odevu (košieľ a bundo−
košieľ k uniforme oliva mám vy−
še dvadsať)?

Príslušníci PZ si výstrojné
súčiastky zakupujú v odevnej
výdajni z príspevku na naturál−
ne náležitosti, ktorý je poskyto−
vaný príslušníkom podľa § 129
zákona č.73/1998 o štátnej

službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej stráže
Slovenskej republiky a Želez−
ničnej polície v znení neskor−
ších predpisov. Tieto výstrojné
súčiastky sú v ich vlastníctve,
musia ich však používať vo vý−
kone služby v súlade so vše−
obecne záväznými a internými
predpismi (napr. nariadenie mi−
nistra vnútra Slovenskej repub−
liky č.53/2002 o služobnej rov−
nošate príslušníka Policajného
zboru a o zmene nariadenia mi−
nistra vnútra Slovenskej repub−
liky č.92/1998 o zavedení slu−
žobnej rovnošaty 98 a jej sú−
častí na výkon štátnej služby
príslušníkov Policajného zboru
v znení neskorších predpisov).
Nosenie odevov, ktoré nemajú
špecifické znaky vyjadrujúce
príslušnosť policajta k Policaj−
nému zboru, interné predpisy
neriešia.

Ing. Eva Uhliariková,
riaditeľka odboru MTZ SE

MV SR

List čitateľa

Niekedy v prvej polovici
mesiaca júl 2005 som si

v odevnej výdajni KR PZ kúpil
pracovnú rovnošatu. Pracovníč−
ka ma presvedčila, že v rámci
môjho služobného zaradenia mi
prislúcha pracovná rovnošata
farby čiernej. Lenže približne za
pol roka prišla na môj útvar pí−
somnosť (ktorej sa nemôžem
dopátrať), že čierne pracovné
rovnošaty sú určené iba pre
špeciálne jednotky (tzv. kuklá−
čov) a ostatní policajti (napr.:
psovodi), ktorí ich majú, ich mô−
žu využiť len na telesnú, strelec−
kú prípravu a podobne, ale nie
do služby. V rozhodnutí orgánu
odboru kontroly MV SR bolo
uvedené, že pracovná rovnoša−
ta sa nosí len do služby a môj
protest, že ide o čiernu rovnoša−
tu, bol odmietnutý ako irelevant−
ný, ale ani v Odevnej výdajni KR
PZ Bratislava teraz pracovníčky
nepredajú pracovnú uniformu
farby čiernej policajtovi nezara−
denému v špeciálnej jednotke
(zistené priamo od nich).

Keďže nemám túto uniformu

ako využiť, odstránil som z nej
odznaky príslušnosti k PZ a mal
som ju oblečenú mimo služby.
Podotýkam, že s motorovou pí−
lou v ruke a malým batohom na
chrbte, by som nevybočoval z
radu lesných robotníkov, preto−
že títo majú pracovné oblečenie
nakúpené od policajtov, voja−
kov, z militaryshopov a podob−
ne.

Týmto Vás žiadam o poskyt−
nutie pomoci zodpovedaním na
moje otázky:

1/ Akú má stanovenú dobu
životnosti pracovná rovnošata?

2/ Upravuje nejaká interná
norma, čo musí policajt urobiť s
výstrojnou súčiastkou, ktorú si
zakúpil, teda nenafasoval a ne−
musí ju vrátiť do skladu, keď
skončí jej životnosť, resp. je v
stave, kedy sa už nedá nosiť do
služby?

3/ Priamo zakazuje nejaká in−
terná norma nosenie výstroj−
ných súčiastok, z ktorých boli
odstránené odznaky príslušnos−
ti k PZ ako súčasť občianskeho
odevu (košieľ a bundokošieľ k
uniforme oliva mám vyše dvad−
sať)?                       J.L. Snina

Ako využiť rovnošatu?
Príslušnú zložku MV SR sme požiadali o stanovisko k
listu nášho čitateľa. Prinášame odpovede na tri zá−
kladné otázky, ktoré čitateľ položil.

Ilustračné foto: Peter Žákovič
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Úprimný
Chlapík príde na parkovisko a

vidí, že jeho auto niekto nabúral.
Našťastie, za stieračom nájde
lístok od vinníka. Číta: „Keď pí−
šem tento lístok, sleduje ma asi
desať ľudí. Každý z nich si myslí,
že vám pod stieračom nechá−
vam svoje meno, priezvisko,
rodné číslo, adresu a číslo mojej
poistky. Ale nie je to pravda…“

� � �

Úchyl?
Starý lord, majiteľ veľkého

panstva, prišiel k svojmu jazeru
s obrovským košom v ruke a zis−
til, že v jazere sa čľapká päť
krásnych nahých žien. Jedna z

nich ho zbadá, všetky sa rýchlo
schovajú do vody až po krk a tá
najprudérnejšia kričí: „Ty starý
úchylák! Prišiel si nás okukovať,
čo?“

Lord sa skromne usmeje a
vraví: „Isto, dámy, rád sa po−
zriem. Najmä však sem každý
deň chodím kŕmiť svojho aligáto−
ra!“

� � �

Turista v USA
Občan nemenovanej rozvojo−

vej krajiny je prvýkrát v USA.
Chodí s otvorenými ústami, no v
obchode s bielou technikou po−
znamená: „Hm, tie pračky sú sí−
ce pekné, ale u nás sú oveľa lac−
nejšie! Až na to, že sa s nimi ob−
čas musíme pomilovať!“

� � �

Zábudlivý
Starší muž sedí v krčme a le−

je do seba jedno poldeci za dru−
hým. Keď vstane, zistí, že mu
nohy vôbec neslúžia. Tak sa s
problémami doplazí domov a ti−
chúčko si ľahne spať. Pri raňaj−
kách sa ho žena pýta: „Včera si
bol dlho v krčme, čo?!“

„Ako to vieš?“
„Volal krčmár, že si tam ne−

chal invalidný vozík!“

Uchádzač o prácu
Mladý muž sa uchádza o

miesto v renomovanej firme. Pri
pohovore s personalistom však
neustále žmurká ľavým okom.

„Nemôžeme vás prijať, ten
váš očný tik by našich klientov
skôr odrádzal!“ znie záver poho−
voru.

„Prosím vás,“ žobroní uchá−
dzač. „Dajte mi šancu! Mne sta−
čí, keď zhltnem jeden acylpyrín a
dve hodiny ani nemrknem. Fakt
to mám vyskúšané!“

„Skúsme, či to funguje!“ sú−
hlasí personalista.

Mladý muž otvorí tašku, za−
čne sa v nej hrabať a postupne
vytiahne asi dvadsať prezervatí−
vov. Personalista nevychádza z

údivu: „Tak nielen že máte tik,
ale ešte ste aj pekne promiskuit−

ný! Takých ľudí v našej firme ne−
potrebujeme!“

Adept na zamestnanie znova
namieta: „Prepáčte, to vôbec nie
je pravda. Ale skúste vojsť do le−
kárne a vypýtať si acylpyrín, keď
pritom neustále žmurkáte ľavým
okom!“

Vyliečená
Vierka s Michalom sa zozná−

mili na psychiatrickom liečení.
Padli si do oka, neustále boli
spolu. Až raz si Michal nedal po−
zor, spadol do hlbokého jazera a
začal sa topiť. Vierka neváhala,
skočila za ním a zachránila mu
život. Vedenie kliniky bolo nad−
šené jej činom. Na druhý deň si
ju zavolal prednosta: „Vierka,
mám pre vás dve správy. To, že
ste správne zareagovali a za−
chránili tak ľudský život, nás pre−
svedčilo, že ste už v poriadku a
ďalšie liečenie nie je nutné. Tak−
že vás prepúšťame. Mám však
pre vás aj smutnú správu: Mi−
chal sa včera krátko po svojej
záchrane obesil na opasku z no−
havíc. Spáchal samovraždu.“

Vierka chvíľu nechápavo hľa−
dí a vraví: „Pán prednosta, určite
nespáchal samovraždu! Veď to
som ho ja zavesila, len aby
uschol!“

� � �

Hádanka
Dve blondínky idú po moste a

hádajú sa, aká rieka je pod nimi.
„To je Labe!“ mieni prvá.
„Blbosť, to je Vltava!“
„Tak skoč dole a zisti, aká rie−

ka to je!“
Druhá blondína neváha, skočí

a doláme sa. Kým ju naložia do
sanitky, stihne prvej oznámiť:
„Nie je to Labe ani Vltava, ale
diaľnica D1!“

� � �

Opatrná
Dve blondínky idú autom.

„Bacha, sú tam policajti!“ varuje
spolujazdkyňa. Vodička spoma−
lí, no za križovatkou ich hliadka
aj tak zastaví.

„Však som neišla rýchlo!“ brá−
ni sa slečna.

Policajt sa usmial: „To je
pravda, madam. Celú križovatku
ste prešli na červenú sotva tri−
dsiatkou!“

� � �

Sladká pomsta
Otec straší malého syna:

„Keď ma budeš zlostiť, poviem to
nášmu okrskárovi a on ťa zatvo−
rí do väzenia!“

Na druhý deň ide synáčik do
školy a stretne okrskára: „Ujo
policajt, bol už za vami môj
otec?“

Okrskárovi ihneď došlo, o čo
ide, a tak prisvedčil: „Veru bol a
sťažoval sa na teba, že ho vôbec
nepočúvaš!“

Synátor sa nadýchol a vraví:
„Tak keď on, tak aj ja. Mali by ste
vedieť, pán policajt, že môj otec
má v pivnici taký veľký stroj, v
ktorom robí slivovicu a potom ju
predáva po celom meste!“

� � �

Zlozvyk
Jeden starý operatívec mal

zvláštny zlozvyk – čokoľvek sa
dozvedel alebo videl na mieste
činu, vždy a za každých okol−
ností povedal: „Mohlo to byť aj
horšie!“ Jeho mladí podriadení
sa z toho smiali. Raz ich poslal
na výjazd a v dome našli tri mŕt−
voly. Muž so ženou boli zastrele−
ní v posteli. Manžel tej dámy ich
zrejme pristihol, oboch milencov
zastrelil a potom spáchal samo−
vraždu, zhodli sa v názore. „To
som zvedavý, čo teraz povie náš
starý! Stavme sa, že povie: Moh−
lo to byť aj horšie! Ale čo môže
byť horšie ako tri mŕtvoly poko−
pe?“ mienil jeden z nich.

„Starý“ vzápätí prišiel, rozhlia−
dol sa po spálni a vraví: „Mohlo
to byť aj horšie!“

Napriek vážnosti situácie sa
obaja „mladí“ rozosmiali.

„Čo sa smejete?“ čudoval sa
šéf.

„Šéfe, čo už môže byť horšie
ako tri mŕtvoly kope?“

„Prd viete, chlapci zlatí,“
usmial sa šéf. „Včera som bol s

tou dámou v tejto posteli ja. Na−
šťastie, manžel sa vrátil až
dnes…“

� � �

Svadobná noc
Policajta sa po návrate zo

svadobnej cesty kolegovia pýta−
jú: „Tak čo, aká bola svadobná
noc?“

„Chalani, to mi neuveríte! Ce−
lú noc sme presúložili a ja blbec
som ráno taký rozospatý a vy−
šťavený vytiahol peňaženku a
položil som na stolík 700 korún,

ako som bol zvyknutý dámam
platiť.

„Ježižkove husle!“ zdesili sa
kolegovia. „To ťa manželka mu−
sela zabiť!“

„Ale kdeže, chlapci, obišiel
som veľmi dobre. Povedala, že v
manželstve je to lacnejšie a ešte
mi dve kilá vrátila!“

� � �

Sťažnosť
„Pán nadpráporčík, je tu na

vás sťažnosť!“ rozčuľuje sa veli−
teľ. „Vraj ste videli behať po ná−
mestí úplne nahú ženu a odmiet−
li ste ju zadržať, aj keď vás o to
veľa pobúrených občanov žiada−
lo!“

„Pán veliteľ, na zadržanie
som nevidel nijaký dôvod,“ bráni
sa nadpráporčík.

„Ako že nie?! Veď to bolo jas−
né verejné pohoršenie!“

„Ja som to tak nehodnotil.
Trojky prsia, krásny zadok, ba−
ba, ako sa vraví, krv a mlieko. V
nijakom prípade to nebola škra−
ta!“                              (internet)

Vyberané vtipy na vaše dovolenkové chvíle oddychu

Radšiej zmiznime, tu pôjde do tuhého, polícia si na niekoho po−
svietila!

Tento prípad nemá

ani hlavu ani pätu!

Tato, čo je
to bankrot?



Nákup pre MV SR
Za prvý polrok 2008 zakúpilo

MV SR 141 automobilov v hod−
note 143,4 milióna Sk (4,76 mi−
lióna eur). V rámci obmeny vo−
zového parku rezort plánuje na−
kúpiť ešte ďalších 600 vozidiel.
TASR to uviedla Ľudmila Staňo−
vá z Komunikačného odboru
Kancelárie ministra vnútra SR. V
minulom roku zakúpilo vnútro
celkovo 796 áut a inej automobi−
lovej techniky v celkovej hodno−
te takmer 650 miliónov Sk (21,6
milióna eur). Podľa Staňovej je
ťažké oddeliť, ktoré autá kúpili už
za súčasného ministra a ktoré
za predchádzajúceho. „Aj keď

pán minister nastúpil už v roku
2006, plán nákupu vtedy dobie−
hal podľa už rozbehnutých ak−
cií,“ povedala pre TASR.

Ministerstvo vnútra tiež zva−
žuje nákup vrtuľníkov na záchra−
nárske práce, pátranie a monito−
rovanie východnej hranice. Mo−
mentálne sa spracúva analýza
letky MV aj s ekonomickými do−
padmi. Až na jej základe sa roz−
hodne, či sa nákup zrealizuje, in−
formovala Staňová. V tomto
týždni policajti prevzali od dodá−
vateľa 100 motocyklov, ktoré bu−
dú určené pre dopravnú políciu
krajských a okresných riaditeľ−
stiev Policajného zboru.

(TASR 13. augusta)

Hold odvahe
„Policajný zbor stratil policaj−

ta, ktorý zabránil spáchaniu
trestného činu. Pri odhaľovaní
organizovanej trestnej činnosti
prišiel o svoj život preto, lebo
chránil občanov Slovenskej re−
publiky. A preto namiesto rôz−
nych pochybovačných konštruk−
cií kvázi odborníkov treba vzdať
predovšetkým hlbokú úctu jeho
odvahe,“ povedal novinárom mi−
nister vnútra.

(Aktualne.sk, 6.8.2008)

Na vdovu po policajtovi
Kaliňák zabudol

Vdova po zastrelenom krimi−
nalistovi Robertovi Vidovi sa
dočkala od vedenia rezortu vnút−
ra zatiaľ len potrasenia rúk na
pohrebe. Ani po týždni nerozho−
dol minister Robert Kaliňák
(Smer) o výške odškodnenia pre
Vidovu manželku, jej dve deti a
rodinu policajného informátora

Ivana Rigu.
Policajt a agent zo−

mreli pri policajnej akcii
v Leviciach. Vo svojej
funkcii zostáva aj na−
ďalej šéf nitrianskej po−
lície Ján Štark. Šéf kri−
minálky Mário Macho−
vec, ktorý akciu riadil,
už o miesto prišiel.

„Minister vnútra v
najbližších dňoch roz−

hodne o vyplatení sociálnych dá−
vok rodine policajta. Bude im vy−
platené úmrtné a pohrebné a ta−
kisto vdovský výsluhový a sirot−
ské výsluhové dôchodky, ktoré
budú poberať každý mesiac. Ro−
dina takisto dostane jednorazo−
vé mimoriadne odškodnenie,“
uviedla hovorkyňa rezortu Natá−
lia Hattalová. Ministerstvo od−
mietlo zverejniť výšku odškodne−
nia.

Odškodnená by mala byť aj
rodina Ivana Rigu, ktorý políciu
upozornil na pripravovaný pre−
pad zmenárne. V tomto prípade

chce rezort rodine vyplatiť toľko,
ako keby Rigo utrpel pracovný
úraz. „Pokiaľ ide o informátora,
ministerstvo vnútra bude postu−
povať podľa predpisov o odškod−
ňovaní pracovných úrazov pra−
covníkov,“ dodala Hattalová. Po−
dobné jednorazové odškodné a
pohrebné ako Vidovci dostane aj
rodina Rigovcov.

(Sme, 13. 8.2008)

Po policajtovi dostanú
odškodné

Minister vnútra Robert Kali−
ňák už rozhodol o výške odškod−
ného pre rodinu zavraždeného
policajta Róberta Vidu, ktorý za−
hynul minulý týždeň pri policaj−
nej akcii v Leviciach. Okrem
úmrtného, pohrebného, vdov−
ského a sirotských výsluhových
dôchodkov dostanú pozostalí aj
mimoriadne odškodné. Jeho
výšku však Silvia Miháliková z
ministerstva nezverejnila. Časť
odškodného by mal minister
odovzdať pozostalým ešte tento
týždeň.

(ČTK, 14. 8. 2008)

Kaliňák: Palko sa priživuje na
smrti policajta

Minister vnútra SR Robert
Kaliňák zobral na vedomie záve−

ry kontroly a ešte raz vyjadril ľú−
tosť nad stratou dobrého policaj−
ta. „Personálne rozhodnutia poli−
cajných funkcionárov rešpektu−
jem a chápem ich. Čo nepocho−
pím, je politické priživovanie sa
poslanca NR SR Vladimíra Pal−
ka na smrti policajta, s cieľom za
každú cenu propagovať značku
svojej novej strany,“ informoval
TASR Kaliňák.

(TASR, 8.8.2008)

Palkovci už majú oficiálnu
stranu

Ministerstvo vnútra v utorok
oficiálne zaregistrovalo novú po−
litickú stranu Konzervatívni de−
mokrati Slovenska (KDS), ktorú
po odchode z opozičného KDH
založili štyria poslanci na čele s
exministrom vnútra Vladimírom
Palkom. Informoval o tom Pal−
kov asistent Vladimír Pčolinský.

(SITA, 23.7.2008)
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Len spoločne sme silní!
Tvoja šanca je v odboroch.

Staň sa členom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôžu.

OZP v SR
� je nezávislým, samostatným, dobrovoľným, slobodným a demokratickým združením 

základných organizácií, ktorých členmi sú príslušníci PZ a občianski pracovníci 
ministerstva vnútra SR

� vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o štátnej 
službe a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti

� prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a požiadavky − odborárov 
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR

� vedie kolektívne vyjednávanie na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb

� pre zabezpečenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
� je členom EuroCOP−u, medzinárodného združenia policajných odborových organizácií
� pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a ich ochrane vystupuje vo vzťahu k zákonodarným,

štátnym a služobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
� za Teba sa podieľa na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeňovania v podmienkach MV SR
� je jediným inštitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
� vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a

potrieb členov
� člen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojná životná úroveň − naše právo

Nič nie je samozrejmé!
Bez odborov

nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno−právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci � nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu, zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zarade−
ní, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru, � o rozvrhnutí pracovného času, � o pružnom pracov−
nom čase, � o rozsahu a podmienkach práce nadčas � o pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky, 

� o pracovnom poriadku

Ako sa stať členom odborov?

Stačí sa obrátiť na ZO OZ na mieste pracoviska a podať prihlášku. Ak potrebujete informácie, stačí sa obrátiť na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory

�� Odbory poskytujú svojim členom

ochranu pri porušení ich práv ochranu pred šikanovaním � bezplatné zastupovanie pred súdom � právne pora−
denstvo v pracovno−právnych vzťahoch � podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni � aktuál−
ne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov � odbo−

rárske vzdelávanie

Ďalšie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod našou hlavičkou, 
e−mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096
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NARIADENIA PREZIDENTA PZ

17. o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej polí−
cie Policajného zboru

18. ktorým sa mení naria−
denie prezidenta Policajného
zboru č. 17/2008 o činnosti zá−
kladných útvarov služby poriad−
kovej polície Policajného zboru

19. ktorým sa mení naria−
denie prezidenta Policajného
zboru č. 16/2008 o organizač−
nom poriadku Prezídia Policaj−
ného zboru

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

59. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie opravnej skúšky od−
bornej spôsobilosti príslušníkov
obecnej polície v Bratislave

60. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.

73/2004 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

61. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
126/2004 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

62. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
101/2006 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

63. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2007 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

64. ktorým sa mení a dopĺ−
ňa rozkaz prezidenta Policajné−
ho zboru č. 109/2007 o zriadení
špecializovaného tímu

65. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
28/2004 o zriadení špecializo−
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Jimmy Spravodlivosť (Jim−
my Justice) je kameraman –
amatér, ktorý sa medzičasom
stal postrachom newyorských
policajtov. Jeho koníčkom sa
stalo totiž nakrúcanie ochran−
cov poriadku v
situáciách, keď
sa sami dostá−
vajú do konflik−
tu so zákonmi. S obľubou za−
chytáva služobné vozidlá polí−
cie pri parkovaní v lokalitách,
kde aj pre ne platí zákaz za−
stavenia, napríklad automobily
dopravných policajtov na auto−
busových zastávkach či poli−

cajné vozidlá blokujúce prístup
k pouličným rozvodom vody,
ktoré by v prípade požiaru ma−
li využiť hasiči.

Jimmy nielenže umiestňuje
najvydarenejšie investigatívne

videozáznamy
na portál You−
Tube, ale pra−
videlne zasiela

e–maily odborovej organizácii
policajtov. Na základe jeho zá−
znamov už potrestali viacerých
hriešnikov z radov ochrancov
zákonov.

(TASR, 5.augusta)

Ilustračné foto

KURIOZITKA

Postrach policajtov v New Yorku


