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�� Pán predseda, pomerne
často meriate cestu do centrá−
ly EuroCOP–u. Čo považujete
za najdôležitejšie v aktuálnej
činnosti konfederácie, čo robí
pre svoje členské organizá−
cie?

Na riešenie kľúčových problé−
mov sme utvorili tri subkomisie –
jednu pre oblasť informačných a
konzultačných práv policajtov,
ďalšiu pre oblasť rovnosti príleži−
tostí a tretiu pre oblasť bezpeč−
nosti a ochrany zdravia pri práci.
Cieľom týchto subkomisií je
zmapovať stav v daných oblas−
tiach, sformulovať ciele a utvoriť

akýsi univerzálny model vzťahov
medzi policajnými odbormi a za−
mestnávateľmi, ktorý by bol ak−
ceptovateľný v každej členskej

krajine EÚ a
zároveň by
vytvoril opti−
málne pod−
mienky pre

plnenie úloh odborov v polícii.
Inými slovami, prostredníctvom
rokovaní s Európskou komisiou
chceme dosiahnuť – či už for−
mou charty, smernice alebo od−
porúčania – aby sa vzťahy medzi
policajtmi a zamestnávateľmi,
teda príslušnými ministerstvami

vnútra stali záväznou normou.
Ide nám teda o inštitucionalizo−
vanie týchto vzťahov, aby za−
mestnanci neboli odkázaní na
dobrú vôľu jednotlivých minis−
trov, pretože ešte sú aj také kra−
jiny. Je to, pochopiteľne, dlhodo−
bejšia úloha, ale vnímam ju ako
najpodstatnejšiu.

�� V poslednom období pre−
behlo v členských krajinách
niekoľko protestných zhro−
maždení či demonštrácií, kde
policajti pod zástavou svojich
zväzov bojovali za vyššie pla−
ty či dôstojnejšie postavenie,
za svoje sociálne a ľudské

práva. Opakovane bijú do vlá−
dy španielski kolegovia, práve
dnes demonštrujú (18. októb−
ra) v Madride. V Lotyšsku sú
nenaplnené stavy o 8,5 per−
centa, čo je dôsledok nízkych
príjmov a degradácie spolo−
čenského postavenia policaj−
tov pri súbežnom náraste kri−
minality. Pracovné a platové
podmienky tu však nelákajú
záujemcov na vstup do poli−
cajných radov. A naši najbližší
kolegovia v Českej republike
spolu s hasičmi 1. októbra pr−
výkrát v histórii verejne vyslo−
vili svoju nespokojnosť pred
budovou ministerstva vnútra.

Je to pravda, konkrétne situá−
cia v Česku je momentálne dosť
zložitá, policajtom chýba 12,5
percenta k naplneniu tabuliek,
najmä vo veľkých mestách poli−
cajná profesia stále nie je dosta−
točne atraktívna, policajtom a
hasičom sa záruky vlády na zvý−
šenie platov nezdajú dostatoč−
né.

�� EuroCOP na tieto javy

upozorňuje a tlačí na Európ−
sku komisiu…

Prirodzene, pretože postave−
nie policajných odborov v jed−
notlivých krajinách je, ako som
už povedal, veľmi rôzne. My na−
príklad máme mnohé právomoci
a povinnosti zakotvené priamo v
zákone. Takýto stav však nie je
všade, niekde hlasy odborárov
neberú dostatočne do úvahy.

�� Situácia u nás je teraz,
zdá sa, oveľa priaznivejšia.
Nie ideálna, ale určite pokoj−
nejšia, po 1. marci nasledova−
lo dosť dlhé obdobie, kedy sa
riešili vznikajúce problémy,
odstraňovali sa prípady krívd,
išlo sa doslova až po jednot−
livca.

Máte pravdu, to bola hlavná
črta uplynulých mesiacov. Treba
si uvedomiť základnú vec: 1. ma−
rec 2008 bol šibeničný termín.
Ale keby sme ho neboli stihli, ne−
môžeme dnes hovoriť o valorizá−
cii k 1. 1. 2009. Verím, že teraz si
už ten rozdiel „pred“ a „po“ kaž−

Za rovnosť podmienok policajtov vo všetkých krajinách Európskej únie

Európska konfederácia policajných odborov (EuroCOP), zastrešujúca v súčasnosti
34 profesijných odborových organizácií z 26 krajín Európy (vyše pol milióna policaj−
tov) vyvíja veľké úsilie, aby pre policajtov v jednotlivých členských krajinách napo−
mohla získať postavenie, zodpovedajúce spoločenskej zodpovednosti ich práce. Pri−
tom podmienky a vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami sú aj v jednotli−
vých krajinách EÚ veľmi rozdielne. Keďže predseda OZP v SR Miroslav Litva je (ako
jediný zástupca krajín tzv. východnej Európy) členom Výkonného výboru Euro−
COP–u, opýtali sme sa ho, čím žije EuroCOP týchto dní. A v rozhovore prišla reč aj
na iné témy…

M. Litva… „Aby zamestnanci neboli odkázaní na dobrú vôľu ministrov“

(Pokračovanie na strane 2)

Bilancia vyčíňania kibicov na medzištátnom futbalovom zápase Slovensko – Poľsko: sedem zranených policajtov. Aj o tom je policajná služba. Len či tí zranení naozaj mu−
seli byť?
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dý uvedomí do dôsledkov. Tým
chcem povedať, že naše spoloč−
né úsilie malo zmysel. Ak sa nie−
kto doteraz nedal presvedčiť, ve−
rím, že po 1. januári ho ten roz−
diel na vlastnej výplatnej páske
už naozaj presvedčí.

�� Zvýšenie platov však ne−
bolo jediným cieľom…

Logicky nie, je to predpoklad
pre stabilizáciu policajtov a tro−
chu aj očakávanie, že ľudia ko−
nečne prestanú toľko hovoriť o
platoch a budú sa oveľa inten−
zívnejšie zamýšľať nad spôso−
bom, ako skvalitniť svoju prácu.
Už naozaj naplno si každý musí
uvedomiť základný fakt, že polí−
cia je tu pre ľudí a tí budú opráv−
nene nekompromisne žiadať,
aby za policajtmi bolo vidieť vý−
sledky. Keby v tomto štáte nič
poriadne nefungovalo, polícia
musí. A že ešte dnes nemôžeme
hovoriť o ideálnej situácii, to je
azda zbytočné hovoriť. Za nične−
robenie neplatia nikde vo svete.
Len si to ešte niektorí jednotlivci
dostatočne neuvedomili. Stále,
do úmoru rozprávali len o sebe,
nie o občanoch, ktorým majú po−
korne slúžiť a dôsledne ich chrá−
niť. Veď zmena v odmeňovaní
naozaj nebola samoúčelná, ale

smerovala k tomu, aby ľudí pozi−
tívne motivovala, a tak prispela k
skvalitneniu práce Policajného
zboru, kladie si za cieľ stabilizo−
vať ľudí a urobiť službu atraktív−
nejšou aj pre mladých. O to viac
ma mrzí, že po všetkých ubez−
pečeniach a konkrétnych kro−
koch, ktoré preukázateľne skva−
litnili odmeňovanie, opäť sa ob−
javujú fámy o údajne plánova−
ných zmenách v systéme sociál−
neho zabezpečenia, teda v zá−
kone č. 328. Nič také sa neplá−
nuje a už fakt neviem, ako týmto
fámam čeliť. Človeku rozum
ostáva stáť, čo vedie ľudí k šíre−
niu týchto nepodložených fám,
čo ich motivuje, aké ciele si šíri−
telia fám kladú.

�� Z dlhodobejšieho hľadi−
ska: spokojnosť s vývojom?

V niečom sú tu určite pozitív−
ne výsledky, čoraz jasnejšie sa
však ukazuje, že aj keď sú dané
rámce a pravidlá hry, veľmi veľa
závisí na kvalite riadiacej práce
príslušných zodpovedných funk−
cionárov. Tak sa nepriamo do−
stávame aj ku kariérnemu postu−
pu. Potrebujeme prebudiť záu−
jem ľudí, aby pracovali na sebe,
aby sa celoživotne vzdelávali
nielen direktívne, ale z pocitu
vlastnej potreby, iniciatívne – a

keď treba, aj za vlastné a vo
vlastnom voľnom čase. My ako
odbory budeme napomáhať na
utváraní podmienok, ale do škôl
namiesto ľudí nepôjdeme. Ide o
to, aby kariérny rebríček sám k
tomu motivoval, aby ľudia mali
záujem postúpiť na náročnejšiu
pozíciu. Utvára to aj podmienky
pre kvalitnejší výber do týchto
funkcií a umožňuje zvýšiť nároky
na riadiacich pracovníkov na
všetkých stupňoch. Pozorujem,
že táto časť vývoja sa Policajné−
mu zboru nedarí celkom podľa
očakávaní. Stále je ešte dosť pa−
sívnych riadiacich pracovníkov,
ktorí bez priameho a detailného
pokynu zvrchu neurobia nič, iba
sa zaujímajú o výšku svojho prí−
platku za riadenie. Ten však rov−
nako slúži na to, aby vyjadril
mieru zodpovednosti riadiaceho
pracovníka voči vlastným pod−
riadeným a bol aj meradlom ich
aktivity v riadení. Verím, že už
dostatočne motivuje k tomu, aby
sme viac nemali riadiacich pra−
covníkov z donútenia. Boli sme
aj v nedávnej minulosti svedka−
mi udalostí, kedy až nejaká ne−
gatívna udalosť v plnej nahote
ukázala kvalitu, či skôr nekvalitu
riadiacej práce.

�� Uplynulé mesiace boli

poznamenané presunom veľ−
kého počtu policajtov z HaCP
do iných zložiek. Ako hodnotí−
te tento proces? Bol zvládnu−
tý?

Myslím si, že k tejto otázke sa
už v minulom čísle dostatočne
vyjadril pán podpredseda Mag−
doško. Poviem azda iba aj toľko,
že prístup riadiacich pracovníkov
k tomuto procesu bol dosť roz−
dielny a cením si najmä tých,
ktorí v praxi preukázali schop−
nosť vcítiť sa do potrieb podria−
dených a osobne sa zasadzova−
li za odstránenie vznikajúcich
problémov. Chcem sa aj touto
cestou poďakovať všetkým riadi−
teľom, ktorí vo svojej práci a pri
riešení problémov dokázali
uplatniť ľudskosť.

�� Blížime sa k nášmu zjaz−
dovému roku. Je už známy
presný termín jeho konania?

Naše vrcholné snemovanie
sa uskutoční v októbri 2009,
presný termín sme však ešte ne−
navrhli. Chceme ho skoordino−
vať s časovými možnosťami naj−
mä prezidenta EuroCOP–u pá−
na Heinza Kiefera a ďalších
vzácnych hostí, ktorých chceme
pozvať.

�� Od 1. januára 2009 by sa
mala časť našich príspevko−

vých organizácií pretransfor−
movať na akciové spoločnos−
ti, ide konkrétne o automobi−
lové opravovne, ale trebárs aj
o nemocnicu. Váš názor na
tieto procesy?

Domnievam sa, že forma, v
ktorej budú tieto dosiaľ príspev−
kové organizácie pôsobiť, je síce
dôležitá ale nie rozhodujúca.
Dôležitý je obsah a cieľ pripravo−
vaných zmien. Viem si rovnako
dobre predstaviť ich dobré fun−
govanie v rozpočte ale i mimo
neho. Rozhodujúce je, aby v pr−
vom rade plnili úlohy voči rezor−
tu, ktorý ich zriadil, a aby ten, kto
ich zriadil, ich služby využíval.
Funguje to tak vo väčšine štátov,
iné úvahy odmietam. To, ako bu−
dú plniť tieto úlohy, bude v pria−
mej úmere ku kvalite riadenia,
zodpovednosť ponesú konkrétni
ľudia. Jedna vec ma však pre−
kvapuje: o ich zriadení sme za−
čali diskusiu pred vyše rokom,
žiadny výstup k automobilovým
opravovniam sme dodnes (pia−
tok 18. októbra) nevideli a termín
je údajne od 1. 1. 2009. Stres,
ktorý sa tu črtá, utvára riziko
chýb pri rozhodovaní. Je to zá−
mer, alebo iba neschopnosť zod−
povedných pracovníkov?

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokračovanie zo strany 1)

POZVÁNKA
Krv zachraňuje životy

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou
nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho
blízkych krv potrebovať…

Dňa 27.11.2008 sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
uskutoční na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave piaty odber krvi. Toto
stretnutie sa koná pod záštitou riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Bra−
tislave plk. Mgr. Pavla Bratha.

Touto cestou by som chcela pozvať všetkých, ktorí chcú darovať krv.
Prihláste sa čo najskôr mailom na adrese: dasa.cseriova@minv.sk alebo
faxom na číslo: 09610 28 509.

Darcovia, poistení v Spoločnej zdravotnej poisťovni, dostanú za
úspešné darovanie malú pozornosť.

ppor. Dáša Cseriová
KR PZ Bratislava

Parlament sa bude na svojej
28. schôdzi v 1. čítaní zaoberať
novou podobou zákona o cest−
nej premávke. Pôvodný zákon o
cestnej premávke poslanci od−
súhlasili 3. júla, avšak prezident
SR Ivan Gašparovič ho vetoval.
Na prvej poprázdninovej schô−
dzi 9. septembra 2008 parla−
ment zákon nepodporil. Obsah
nového zákona o cestnej pre−
mávke zostáva takmer totožný s
predchádzajúcim. Vypadol však
napríklad zákaz pre chodcov na
vozovke alebo prechádzajúcich

cez cestu používať mobilný tele−
fón, elektronické zariadenia na
počúvanie hudby alebo iné tech−
nické prostriedky znižujúce ich
pozornosť.V zákone takisto chý−
bajú ustanovenia týkajúce sa vy−
konávania skúšok odbornej spô−
sobilosti na vedenie motorového
vozidla. Nový zákon upravuje
celoročné svietenie, zákaz tele−
fonovania počas jazdy ale aj
prísnejšie sankcie za alkohol za
volantom. Jeho účinnosť sa
predpokladá od 1. februára
2009.                         (TO KMV)

M. Litva… „Aby zamestnanci neboli odkázaní na dobrú vôľu ministrov“

Parlament bude na svojej
28. schôdzi rokovať o Zmluve
medzi Slovenskou republikou a
Spojenými štátmi americkými o
zintenzívnení spolupráce pri
predchádzaní a boji proti trest−
nej činnosti. Zmluva upravuje
vzájomné zabezpečenie do−
stupnosti údajov v národných
automatizovaných daktylosko−
pických identifikačných systé−
moch a analytických súboroch
DNA vytvorených na účely

predchádzania trestným činom
a ich vyšetrovanie. SR aj USA
vyjadrili svoje úsilie efektívnej−
šie spolupracovať ako partneri
pri predchádzaní trestnej čin−
nosti, pričom za základný prvok
v boji proti trestnej činnosti po−
važujú poskytovanie informácií.
Výmena informácií sa však bu−
de realizovať tak, aby boli dodr−
žiavané základné ľudské práva
a slobody, predovšetkým súkro−
mie.

�� Pán prezident, znova sa
šíria informácie o údajne pri−
pravovaných zmenách v zá−
kone č. 328. Čo je pravdy na
týchto šumoch?

Vôbec nič. Nemení sa vôbec
nič, nerobili sme predsa nový
platový a sociálny systém pre
policajtov s platnosťou od 1. 3.
2008, aby sme ho teraz rušili
alebo zhoršovali. Naopak, dote−
raz sme pracovali na jeho vyla−
dení, na odstraňovaní niektorých
problémov, ktoré takáto výrazná
zmena niektorým skupinám pra−
covníkov spôsobovala. Osobne
sa zaručujem, že sociálny a pla−
tový systém sa meniť nebude. V
konečnom dôsledku by som bol

dokonca aj sám proti sebe.
Nech si o mne každý myslí čo
chce, ale bolo by to naozaj proti
logike.

(on)

Jediná otázka prezidentovi PZ gen. Jánovi Packovi

Bude sa meniť zákon č. 328? Fámy!

Výmena informácií medzi USA a SR

Poslanci NR SR znova o cestnej premávke
S
ní
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Slováci majú zelenú rovno od Busha
Americký prezident George Bush oznámil, že Spojené štáty

americké rušia vízovú povinnosť pre občanov šiestich európskych
krajín a Južnej Kórey pri cestách do USA. Bush povedal, že Lotyš−
sko, Litva, Estónsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a
Južná Kórea budú približne o mesiac zaradené do programu bez−
vízového styku.

(Pravda web, 17.októbra 2008)

Vzácne francúzske
ocenenie

V utorok 7. októbra 2008 mi−
moriadny a splnomocnený veľ−
vyslanec Francúzskej republiky
v Bratislave J. E. Henry Cuny
odovzdal riaditeľovi odboru ar−
chívov a registratúr sekcie verej−
nej správy MV SR Petrovi Karto−
usovi  (na snímke vpravo) fran−
cúzske štátne vyznamenanie
Rad literatúry a umenia v hod−
nosti Commandeur. Udelenie
najvyššieho stupňa radu fran−
cúzskou ministerkou kultúry a
komunikácií Christine Albanel je
výrazom uznania Francúzskej
republiky za dlhoročnú činnosť
P. Kartousa v oblasti slovensko
–francúzskej kultúrnej spoluprá−
ce na úseku archívnictva a dejín
oboch krajín.

(TO KMV)

Šéf slovenskej justície Štefan
Harabin má do 15. novembra
predložiť legislatívny zámer no−
vého zákona o preukazovaní pô−
vodu majetku. Požiadal ho o to
premiér Robert Fico, informoval
dnes agentúru SITA Tlačový a
informačný odbor Úradu vlády
SR. Nový zákon o preukazovaní
majetku by nemal odporovať ná−
lezu Ústavného súdu SR, ktorý
podobný zákon v lete označil za
protiústavný. „Na druhej strane
má byť dostatočne efektívny a
prísny,“ píše sa v tlačovej sprá−

ve. Fico ním reaguje na situáciu,
kedy „prekážku protiústavnosti
zákona nie je možné prekonať
prijatím ústavného zákona s ob−
sahom totožným so zákonom
vyhláseným za protiústavný“.

Podkladom pre prípravu no−
vého zákona, na ktorom sa ma−
jú podieľať aj rezorty financií,
vnútra, Daňové riaditeľstvo SR a
Generálna prokuratúra SR, má
byť talianska právna úprava.
Premiér vyzýva k spolupráci i
opozičných politikov.

(WEBNOVINY, 21. októbra)

O pôvode majetku inak
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Vzájomné kompromisy viedli k dohode

V úvode stretnutia nás pán
generálny riaditeľ milo prekvapil
veľmi slušnou slovenčinou a ne−
formálnosťou. Zdôraznil, že po−
isťovňa Wüstenrot síce objemo−
vo nevedie na slovenskom poist−
nom trhu, ale má veľmi dynamic−
ký rast a získala už viacero oce−
není za inovatívnosť, široký sorti−
ment ponúkaných produktov i tr−
valé úsilie nachádzať stále nové
a nové cesty ku klientom, praco−
vať na funkčnosti celého systém
– vrátane organizácie práce v
ústredí i na pobočkách. „V tomto

smere, dovolím si povedať, ve−
dieme,“ poznamenal Siegfried
Fatzi. Vďaka tomuto „ťahu na
bránu“ získala poisťovňa
Wüstenrot v súťaži Zlatá minca
2006 za investičné životné pois−
tenie ocenenie Objav roka a ten−
to produkt zvíťazil vo svojej kate−
górii aj vlani, a to spomedzi 19
nominovaných produktov. (Zlatá
minca je ocenenie vyše 60 od−
borníkov pre najlepší finančný
produkt.– pozn.red.)

Dlhšie vnímaný problém
Nejde nám o reklamu, je však

zrejmé, že tieto vlastnosti vrcho−
lového manažmentu, teda
schopnosť prijímať nové riešenia
a hľadať spôsoby na rozšírenie
ponuky zrejme podstatnou mie−
rou prispeli k tomu, že nositeľom
poistného pre zamestnancov
MV sa stal práve Wüstenrot. „My
sme tento problém vnímali už
dlhšie, pretože bol problémom
každého zamestnanca. Riešili
sme tieto otázky spoločne so za−
mestnávateľom, pretože z náš−
ho pohľadu príplatok za riadenie
motorového vozidla už nepokrý−
val ani náklady spojené s poist−
kou. Hľadali sme riešenie a ne−

darilo sa nám, čím nechcem po−
vedať, že sa zamestnávateľ ne−
snažil. Ale tie mechanizmy v
rámci rozpočtovej organizácie to
prosto neumožňovali riešiť, resp.
to bolo zdĺhavé riešenie. Tak
sme hľadali iné možnosti, oslovi−
li sme viacero poisťovní, stretli
sme sa s rôznym prístupom, až
sme napokon našli poisťovňu,
ktorá pochopila našu potrebu,“
poznamenal Miroslav Litva. „Vo
Wüstenrote sa členovia nášho
vedenia stretli zo záujmom a for−
mou vzájomných kompromisov

sme napokon dospeli k podpisu
zmluvy a ku konkrétnej ponuke.“

Riešenia prináša prax
„Naposledy sme v súťaži o

Zlatú mincu zvíťazili s poistením
nehnuteľnosti a domácnosti
vďaka tomu, že sme zaviedli
systém, podľa ktorého sa poist−
ná suma zvyšuje každoročne o
mieru inflácie, aby sa neznižova−
la reálna hodnota poistenia,“
podčiarkol generálny riaditeľ.
Riešenie priniesla sama prax –
ľudia totiž boli privyknutí uzatvo−
riť poistku a potom ju roky neme−
niť, hoci najmä ceny nehnuteľ−
ností sa v uplynulých rokoch
prudko zvyšovali a pôvodná po−
istná suma by tak v nijakom prí−
pade nemohla postačovať na
pokrytie škôd, vysvetlil.

Opäť paralela – to isté sa de−
je aj s automobilmi, ich cenová
relácia nepriamo zvyšuje aj výš−
ku škôd, ktorá, ak nie je krytá po−
istkou, plne padá na plecia smo−
liara. Na úvahu generálneho ria−
diteľa preto okamžite reagoval
náš predseda a prišiel s návr−
hom, aby sa podobný mechaniz−
mus „zavesenia“ výšky poistnej
sumy na mieru inflácie uplatnil aj

v prípade poistiek pre zamest−
nancov vnútra v ďalších rokoch,
prípadne aby sa odvíjala od hru−
bej mzdy. „Mohli by sme použiť
aj index vo vzťahu k priemernej
hrubej mzde. To je dobrý nápad,
budem o tom rozmýšľať,“ prita−
kal pán Fatzi.

Paralely
Podobné paralely sa vo voľ−

nej diskusii objavili viackrát – na−
príklad v prípade právnej ochra−
ny, ktorú Wüstenrot začal ponú−
kať ako druhá poisťovňa na na−
šom trhu. Predseda OZP v SR
nezabudol pripomenúť, že v na−
šom odborovom zväze takýto
poistný systém už roky funguje –
i keď trochu na inom základe.

Skrátka, neformálne stretnu−
tie napokon viedlo aj k úvahám o
ďalších nápadoch, hodných roz−
pracovania. Trebárs: obaja part−
neri vo voľnej diskusii nahlas
uvažovali o tom, či by sa dal ná−
jsť mechanizmus, určitý bonus,
ako pri uzatváraní zmlúv na iné
poistné produkty zvýhodniť sám
fakt, že náš zamestnanec je už
poistencom Wüstenrotu v prípa−
de škody pri výkone povolania.
Rovnako úvaha hodná zamysle−
nia, zhodli sa.

Nás zaujímalo, aké dôvody
viedli vrcholový manažment
Wüstenrotu k zaujatiu kladného
postoja k návrhu OZP. Poisťov−
ne predsa pracujú s výškou po−

istného (ktoré sme chceli v po−
rovnaní s konkurenciou výrazne
znížiť) a s mierou rizika, kritériom
je odhad miery rizika a dosiah−
nutá miera zisku alebo straty. Tu

priestor pre humanitu veľmi nie
je… Generálny riaditeľ vysvetlil,
že hodnotiť poistnú rizikovosť is−
tej skupiny ľudí alebo zamest−
nancov je vždy rizikom. Policaj−
ný zbor, resp. celý rezort sa mu
však zdal natoľko stabilizovanou
skupinou, že riziko nevnímali
ako priveľké a ako skupina sa im

rezort vďaka stabilite videl zaují−
mavý. „Podmienky máte lepšie
ako je štandard, ale za nás po−
viem, že sme si to mohli dovoliť,

pretože
berieme
najmä prí−
slušníkov
PZ ako
klientelu,
ktorá je
nadštan−

dardná svojím vzťahom k zodpo−
vednosti, svojím modelom sprá−

vania sa. Je to otázka rozhodnu−
tia. Človek si nikdy nemôže byť
úplne istý, ale jednoducho pred−
pokladáme, že u takej veľkej
skupiny je nejaká prudká zmena

málo pravdepodobná,“ vysvetlil
svoje vnímanie generálny riadi−
teľ a pokračoval: „Najmä sme
však videli záujem z vašej stra−
ny. Myslím si, že je to ponauče−
nie aj pre našu firmu, že sa mô−
žeme učiť od klientov a zdokona−
ľovať sa tak v práci– keď aj klien−
ti dokážu prísť s originálnou myš−
lienkou,“ zhrnul.

„V realizácii sme videli mož−
nosť zvýšiť počet našich klien−
tov,“ pokračoval. „Boli sme v
kontakte s viacerými veľkými fir−
mami, kde sme sa zasa my po−
kúšali o dohodu v tomto smere,
ale nevedeli formulovať svoje
predstavy a požiadavky a nedo−
kázali ich s nami vydiskutovať do
detailov. A keď sme predložili
návrh, tak im nevyhovoval. Hoci
my by sme to možno vedeli
spraviť aj inak, ale nemali sme z
druhej strany konkrétne zada−
nie. Na vašom odborovom zvä−
ze sa mi páčilo, že jasne pove−
dali, čo chcú. Mali ste veľmi jas−
nú predstavu.“

Možnosti pre budúcnosť
„Myslím si, že obe strany boli

racionálne, my sme hľadali naj−
výhodnejšie riešenia pre našich
ľudí, aby poistky pokrývali reálne
riziká, ktoré im pri výkone povo−
lania hrozia. Tento cieľ sa nám
vďaka vám podarilo naplniť,“  re−
agoval M. Litva. „Dikcia poistnej
zmluvy to plne vystihuje. My ako
odborový zväz sme spolu s pois−
ťovňou utvorili podmienky a je na
našich ľuďoch, do akej miery tú−
to ponuku využijú. Myslím si, že
v daných podmienkach ponúkol
Wüstenrot optimálny model. Ak
sa osvedčí, o čom nepochybu−
jem, radi by sme tento model
rozšírili aj na ďalšie riziká, s kto−
rými sa náš zamestnanec môže
stretnúť,“ uzatvoril M. Litva tému
poistiek.

Generálneho riaditeľa Sieg−
frieda Fatziho však zaujímalo
ešte všeličo iné o živote našich
policajtov a o pôsobení odborov
v takýchto špecifických pod−
mienkach. Voľná debata v čistej

slovenčine tak ešte hodnú chvíľu
pokračovala aj na ďalšie témy…

Spracoval Peter Ondera
Snímky Wüstenrot, on

Voľná diskusia o  skúsenostiach zo spolupráce poisťovne a odborového zväzu

Odborový zväz polície v SR sa pred niekoľkými me−
siacmi pustil do zaujímavej akcie – pokúsil sa nájsť po−
isťovňu, ktorá by zamestnancom MV SR dokázala pos−
kytnúť výhodnejšie podmienky na poistku zodpoved−
nosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Hoci
by to v zásade mohol byť najmä záujem zamestnávate−
ľa, iniciatívnym nositeľom tohto zámeru sa stal OZP v
SR. Ako vieme, zámer sa už podarilo doviesť až do fázy
realizácie. S cieľom zhodnotiť doterajší priebeh poisťo−
vania sa predseda OZP v SR Miroslav Litva vo voľnej
diskusii stretol s predsedom predstavenstva a generál−
nym riaditeľom poisťovne Wüstenrot pánom Siegfrie−
dom Fatzim. Redakcia POLÍCIA bola pri tom.

M. Litva

S. Fatzi
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Odborový zväz polície v SR
11.7. 2008 uzatvoril zmluvu o
spolupráci s Wüstenrot poisťov−
ňou, a.s., ktorej predmetom je
dojednanie špeciálnej sadzby
poistného pre produkt poistenia
zodpovednosti pri výkone povo−
lania za exkluzívnu cenu. Tento
krok je významným príspevkom
k zvýšeniu istoty každého za−
mestnanca rezortu vnútra
vzhľadom k tomu, že došlo k
zvýšeniu platov policajtov, a
žiaľ, u občianskych pracovníkov
iba k zvýšeniu zodpovednosti
za spôsobenú škodu z troch na
štyri platy. Poistná zmluva je fi−
nančne veľmi výhodná, pretože
dojednaný sadzobník je približ−
ne o 50 percent lacnejší ako sú
ponuky iných poisťovní pôsobia−
cich na Slovensku. Tlačivo ná−
vrhu na uzatvorenie poistnej
zmluvy sme vložili do každého
exempláru augustového vyda−
nia mesačníka POLÍCIA. Všetky
podmienky poistenia, postup pri
uzatvorení zmluvy a ďalšie pot−
rebné informácie sú publikova−
né na intranetovej stránke OZP
v SR a predtlač návrhu zmluvy
reprodukujeme aj na stránke
tohto vydania mesačníka POLÍ−
CIA. V súvislosti s priebehom
tejto poistnej akcie sme požia−
dali o priblíženie detailov pod−
predsedu OZP v SR Pavla ME−
KIŇU. (na obr.)

�� Pán podpredseda, ako
prebieha táto poistná akcia,
iniciovaná odborovým zvä−
zom?

Doterajší priebeh hodnotím
dobre, deň čo deň pribúdajú v
našej pošte nové prihlášky, kto−

ré priebežne
odovzdáva−
me poisťov−
ni. Ďalší záu−
jemci využí−
vajú mož−
nosť odo−
vzdať návrhy
na uzatvore−
nie zmlúv

priamo na jednotlivých poboč−
kách Wüstenrot alebo priamo na
ústredí tejto poisťovne na Kara−
džičovej ul. v Bratislave. Nazdá−
vam sa však, že sa ešte nevyu−
žili všetky možnosti. Na lepšiu
propagáciu tohto produktu by
mali predsedovia alebo členovia
výborov ZO OZP – po dohode
so služobným vedením – využí−
vať spoluprácu pracovníkov po−
bočiek, ktorí sú už taktiež zapo−
jení do tejto akcie. Reálny prie−
stor vidím napríklad pri organizá−
cii školení, aktívov, pri kolektív−
nom hodnotení práce a pod.,
skrátka pri každej príležitosti,
ktorá umožňuje predstaviť výho−
dy produktu čo najväčšiemu
počtu zamestnancov. Pri dobrej
organizácii a súčinnosti predse−

dov ZO s poverenými pracovník−
mi v pobočkách poisťovne je
možné podpisovať návrhy zmlúv
priamo na mieste kolektívnych
stretnutí.

�� Je záujemcom všetko
jasné?

Dôležité je, aby si na našej in−
tranetovej stránke pozorne pre−
študovali všetky informácie a do−
kumenty. V prípade nejasností
im radi poskytnú spresnenie aj
už spomenutí pracovníci pobo−
čiek Wüstenrotu, ktorí sú na túto
agendu určení. Mali sme aj tele−
fonáty, keď sa ľudia pýtali, kde
takú prihlášku zoženú. Nuž, na−
ozaj bola vložená do každého
exempláru augustového vydania
mesačníka POLÍCIE, teda sme
expedovali 10–tisíc kusov. Ďal−
šou možnosťou je stiahnuť si pri−
hlášku na našej intranetovej
stránke, keďže poistku môže
uzatvoriť každý zamestnanec re−
zortu, nie len člen OZP v SR.

�� Na čo by ste ešte chceli
záujemcov upozorniť?

Návrh na uzatvorenie zmluvy
môžu vypísať všetci, ktorí majú o
tento nový produkt záujem. Te−
da aj tí, ktorí majú doteraz uza−

tvorené platné poistenie v inej
poisťovni. Sú to dve skupiny,
ktoré sa líšia iba vo výške poist−
nej sumy a výške platby poistné−
ho. Skupina, ktorá má za oveľa
vyššiu sumu uzatvorené poiste−
nie na výšku pokrytia troch slu−
žobných platov – alebo štyroch u
občianskych zamestnancov –
môže uzatvoriť nové poistenie
už teraz, aj keď im poistné obdo−
bie trvá až do roku 2009. Stačí,
keď do návrhu zmluvy – do ko−
lónky, odkedy chcú byť poistení
– vypíšu dátum, odkedy im končí
poistenie v doterajšej poisťovni.
Zmluva im príde s dátumom plat−
nosti na rok 2009. Druhá skupi−
na má podľa nášho zistenia po−
istenie podhodnotené – len aby
nejakú poistku mali. Títo značne
riskujú. Môžu čakať do skonče−
nia poistného obdobia a modliť
sa, aby sa nič nestalo. Druhá
možnosť je, že ihneď uzatvoria
nové poistenie na skutočnú výš−
ku svojich platov a oželejú tých
pár korún, ktoré zaplatili za dote−
rajšie poistenie. Budú im síce
plynúť dve poistné zmluvy, ale
čerpať na poistnú udalosť budú
môcť iba v jednej z nich.

�� Ako si vybrať termín za−
čiatku novej poistnej zmluvy?

Termín začiatku nového pois−
tenia si každý záujemca vyberie
sám. Akceptuje sa aj skorší ter−
mín začiatku poistenia, ako sa

návrh doručí na poisťovňu
Wüstenrot, ale, ako sme už vyš−
šie uviedli, musí to byť potvrdené
pečiatkou podateľne alebo po−
dacím lístkom na pošte. Ďalšou
dôležitou skutočnosťou je, že
šek na zaplatenie poistného bu−
de ihneď po obdržaní uhradený.
Vyhneme sa tak problémom, že
by v čase od obdržania šeku a
spôsobením poistnej udalosti
uplynula určitá doba a jeho úhra−
da by bola až po spôsobení po−
istnej udalosti. V zmysle vše−
obecných podmienok má pois−
ťovňa právo odstúpenia od plne−
nia škodovosti, nakoľko je platná
až po uhradení poistnej sumy.
Dôležité je tiež, aby sme neza−
budli dať výpoveď pôvodnej po−
isťovni najneskôr 6 týždňov pred
skončením poistného obdobia.
Teda môže to byť aj 1/2 roka
pred skončením. Ak už túto leho−
tu nestihneme a trváme na výpo−
vedi tým, že odmietneme uhradiť
príslušnú čiastku na nové poist−
né obdobie ďalšieho roka, vysta−
vujeme sa riziku, že poisťovňa si
môže uplatniť tzv. pokutu vo výš−
ke poistnej sumy za 1/4 roka.
Tieto skutočnosti je však najlep−
šie overiť vo všeobecných pod−
mienkach poisťovne, v ktorej
majú ľudia doterajšie poistenie
uzatvorené.

(on)

Pozor na časové zosúladenie
Ako s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania?

�

Podrobnosti na intranetovej
stránke OZP v SR

P. Mekiňa



�� Na realizáciu tohto záme−
ru bola zriadená spoločná ko−
misia dvoch rezortov, zámer
postupne nadobúda jasnejšie
kontúry. Je to dosť zložitý pro−
ces…

M. Križko: Má viacero po−
stupných krokov. Tým prvým je
zmena právnej formy Nemocni−
ce s poliklinikou MV SR. To zna−
mená, že k 31. 12. 2008 sa prí−
spevková organizácia v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti MV SR
zmení na akciovú spoločnosť so
100–percentnou majetkovou
účasťou štátu. Nemocnica Minis−
terstva obrany SR je takouto ak−
ciovou spoločnosťou už od 1. 1.
2006.

�� To je teda prvý krok?
M. Križko: Áno. Následne v

prvej polovici 2009 zlúčením
týchto dvoch rovnocenných ak−
ciových spoločností vznikne no−
vá spoločná akciová spoločnosť
– Nemocnica bezpečnostných
zložiek. Je plánovaný odpredaj
prebytočného majetku – areálu
Vojenskej nemocnice na brati−

slavskej Patrónke a areálu ne−
mocnice na Ulici Fraňa Kráľa v
Bratislave. Spoločným cieľom
oboch rezortov bude z takto zís−
kaných prostriedkov dobudovať
novú nemocnicu v terajšom are−
áli polikliniky MV SR na Cintorín−
skej ulici v Bratislave. Prípravné
práce sú rozbehnuté tak, aby do
mája 2010 bola hotová hrubá
stavba novej nemocnice, ktorá
ponúkne približne 120 postelí.
Takýto harmonogram je reálny a
vychádza z dodržania všetkých
minimálnych zákonom daných
lehôt na získanie potrebných
stavebných povolení a realizáciu
verejných tendrov.

�� Ako sa vznik akciovej
spoločnosti dotkne zamest−
nancov nemocnice?

M. Križko: Prechod pracovno
– právnych vzťahov občianskych
zamestnancov bude kontinuál−
ny. Príslušníci Policajného zboru
prejdú do činnej zálohy MV SR a
pracovne budú pôsobiť v novej
akciovej spoločnosti. Pre všet−

kých zamestnancov sú garanto−
vané pôvodné platové náležitos−
ti.

�� Čo je vlastne hlavným
cieľom tohto zámeru?

P. Nemec: Celý areál na Ulici
F. Kráľa vyžaduje akútnu rekon−
štrukciu, navyše už dávno, mož−
no od počiatku nevyhovoval na
nemocničné účely a prevádzka
oboch komplexov je trvalo vyso−
ko nákladná. Rekonštrukcia by
navyše bola neúnosne náklad−
ná, peniaze na to by rezort ne−
mal odkiaľ vziať. Podobne je na
tom Vojenská nemocnica. Hlav−
ným dôvodom je preto využiť
spoločné prostriedky získané
odpredajom prebytočného ma−
jetku na vybudovanie vysoko
modernej nemocnice 21. storo−
čia.

�� Takže nemocnica by sa
vlastne stavala zo združených
prostriedkov? Kto tam potom
bude pánom?

M. Križko: Odhadované ná−
klady na dostavbu nemocnice
predstavujú zhruba 1,5 miliardy
korún, ktoré budú investované
spoločne. Sme presvedčení, že
je to najracionálnejší spôsob,
ako vyriešiť problémy súčasných
nemocníc MV SR a MO SR. Ne−
mocnica bezpečnostných zlo−
žiek, a.s. bude spoločná pre
všetkých našich pacientov.

�� Zámer podľa mňa budem
mať aj svojich oponentov. Na−
príklad: prečo sa nemocnica

má vybudovať práve na Cinto−
rínskej, ktorá je priestorovo
dosť stiesnená v samom cen−
tre mesta. Už teraz sú tam na
prístupových komunikáciách
vážne problémy…

M. Križko: Rozhodnutie vy−
budovať areál novej nemocnice
na Cintorínskej ulici považujem
za vysoko odborné. Nezabúdaj−
me, že do areálu sa pred desia−
timi rokmi investovalo viac ako
250 miliónov korún, poliklinická
časť je kompletne zrekonštruo−

vaná a spĺňa všetky
nadštandardné kri−
tériá na poskytova−
nie ambulantnej
zdravotnej starostli−
vosti. V areáli sa
realizovala aj kom−
plexná technologic−
ká predpríprava na
dostavbu nemocni−
ce.

P. Nemec: Polo−
ha je veľmi dobrá,
keďže naša nemoc−
nica plní úlohy zdra−
votnej starostlivosti
aj pre mnohé iné

ústredné orgány štátnej správy i
pre diplomatické zastúpenia jed−
notlivých štátov v SR. Takže po−
loha a dostupnosť zariadenia v

určitom časovom horizonte tu
zohráva dôležitú úlohu, keďže
väčšina úradov je sústredená v
centre mesta. V novej nemocnici
rátame s vybudovaním podzem−
ného parkoviska aj pre pacien−
tov, navyše v tesnej blízkosti je
nové veľkokapacitné parkovi−
sko, takže vážnejšie problémy
nepredpokladáme ani v doprav−
nej oblasti.

�� Aký je vlastne hlavný cieľ
tejto investície?

P. Nemec: V prvom rade
efektívnosť prevádzky – pri po−

rovnaní s ná−
kladmi, ktoré
mali oba re−
zorty s obhos−
podarovaním
nemocníc, roz−
trúsených v
mnohých pavi−
lónoch na veľ−
kej ploche.
Druhým fakto−
rom je, že sa
podstatne roz−
šíri ponuka
zdravotníc−
kych služieb,
ktoré predtým
naša nemocni−
ca neposkyto−

vala. Nová nemocnica bude
špecializovanou nemocnicou
orientovanou na poskytovanie

komplexnej zdravotnej starostli−
vosti.

M. Križko: Z hľadiska lôžko−
vej starostlivosti je v operačných
disciplínach okrem všeobecnej

chirurgie plánovaná ortopédia a
traumatológia, urológia, gyneko−
lógia, v jednodňovom režime
ORL a očná chirurgia. V inter−
ných disciplínach rátame aj s
neurológiou, rehabilitáciou a po−
chopiteľne so silným ARO. V
týchto odbornostiach budeme
poskytovať vysoko erudovanú
zdravotnú starostlivosť. Pacien−
tov s potrebou náročných výko−
nov v oblasti kardio– alebo neu−
rochirurgie však naďalej bude−

me odosielať do špecializova−
ných ústavov.

P. Nemec: Táto nemocnica
bude spĺňať všetky európske
normy a štandardy. Keď zváži−

me, že na Slovensku sa za po−
sledných 18 rokov nepostavila
ani jedna nová komplexná ne−
mocnica, táto bude nepochybne
najmodernejšia. Pri jej tvorbe sa
kladie veľký dôraz na efektívne
dispozičné a ergonomické rieše−
nie jednotlivých priestorov a pre−
vádzok, tak aby boli čo najefek−
tívnejšie z hľadiska budúcich
prevádzkových nákladov zaria−
denia, ako i z hľadiska jednotli−
vých nadväzností v liečeb−
no–diagnostických a ošetrova−
teľských procesoch.

�� Tak či tak sa zámer zrej−
me aj u našich zamestnancov
stretne s obavami, či zlúčenie
a sústredenie nebude na úkor
nášho rezortu.

M. Križko: Je to len psycho−
logická záležitosť. Som presved−
čený, že realizácia zámeru sa ni−
jako negatívne nedotkne teraj−
ších zamestnancov ani pacien−
tov. Naopak nová nemocnica
bude poskytovať zdravotnú sta−
rostlivosť oveľa vyššej kvality na
jednom mieste. Navyše v akcio−
vej spoločnosti bude mať ma−
nažment oveľa voľnejšie ruky aj
v oblasti odmeňovania a moti−
vačných modulov. V orgánoch
akciovej spoločnosti budú rov−
nomerne nominovaní pracovníci
oboch rezortov. V tomto smere
mal niektoré pripomienky aj Od−
borový zväz polície SR a myslím
si, že sme sa dohodli a všetky
ďalšie otázky budeme aj naďalej
riešiť pri jednom stole.

�� Čo vlastne bude medzi−
tým? Predáme objekty na F.
Kráľa, kde budú chodiť pa−
cienti?

M. Križko: Kým nebude pos−
tavená a sprevádzkovaná nová
budova nemocnice, budeme
pracovať v pôvodných ob−
jektoch. To bude pre kupca zá−
kladná podmienka odpredaja
areálov na Fraňa Kráľa a na Pat−
rónke.

�� Hovorili ste, že hrubá
stavba by mohla byť hotová v
lete 2010. Odvážny zámer, nuž
ale… a čo ďalej?

M. Križko: Po ukončení hru−
bej stavby predpokladáme vnú−
torné vybavenie medicínskymi
technológiami v časovom hori−
zonte deväť mesiacov. Náš zá−
mer je spustiť plnú prevádzku
nemocnice v prvých mesiacoch
roku 2011.

Zhováral sa Peter Ondera
Snímky autor
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Zámer dostavby našej nemocnice nadobúda jasnejšie kontúry

Bude zlúčenie zárukou kvalitnejších zdravotníckych služieb?
V augustovom čísle POLÍCIE sme zverejnili krátky roz−
hovor s vedúcim služobného úradu MV SR Martinom
Čatlošom o zámere rezortov vnútra a obrany spojiť svo−
je sily pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vybudo−
vaním spoločnej nemocnice. Bližšie sa k tejto téme vra−
ciame v rozhovore s riaditeľom Nemocnice s poliklini−
kou MV SR MUDr. Mariánom KRIŽKOM, PhD. a jeho zá−
stupcom MUDr. Pavlom NEMCOM.

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou MV SR
MUDr. Marián KRIŽKO, PhD. (vľavo) a jeho
zástupca MUDr. Pavol Nemec sú zatiaľ opti−
misti, pohltení prácou

Poliklinická časť nemocnice je dobre vybavená − a príjemná

Zdevastovaná lôžková časť bývalej detskej fa−
kultnej nemocnice dlho čakala na svoju príležitosť.
Dočká sa? 

Zlé jazyky vravia, že táto nemocnica robí zázraky, lebo vojdete
do nej z Lazaretskej ulice, vyjdete na Cintorínskej ulici a hneď za ro−
hom je Rajská...

Takýto pohľad už o dva roky nebude skutočnosťou



Rozhodnutie viacerých z Vás
pri poskytovaní 2% daní je veľa−
krát spojené s administratívnou
agendou, ktorá v zmysle zákona
je nevyhnutná a to Vás viace−
rých odradí a nechávate Vaše
peniaze v prospech štátu. Ďalšia
časť z Vás poskytuje tieto finanč−
né prostriedky v prospech škôl,
do ktorých chodia Vaše deti, ako
aj na iné neziskové organizácie,
čo v konečnom dôsledku je veľ−
mi pozitívne a chvályhodné, pre−
tože robíte dobré skutky pre svo−
je deti ako aj neziskové organi−
zácie. Vám všetkým patrí veľká
úcta.

Osloviť chcem však tých od−
borárov, ktorým je niekedy táto
otázka ľahostajná, alebo neve−
nujú jej značnú pozornosť.

V roku 2006 vznikla komisia
2% odvodu daní pri OZP v SR,
ktorej úlohou bolo na základe
vybratých peňazí z výberu 2%
daní poskytovať sociálnu nená−
vratnú výpomoc pre tých ľudí,
ktorí ju potrebujú najviac a je pre
nich nádejou pri prekonávaní po−

čiatočných problémov v ich živo−
te. Ak sa trochu zamýšľame nad
osudmi týchto ľudí, nemôže Vám
byť ľahostajná ich sociálna situá−
cia, a táto možnosť je čiastočnou
formou ich pomoci. Táto myš−
lienka však v našom početnom
odborovom zväze nenašla veľké
pochopenie a v roku 2006 bolo
odoslané veľmi malé množstvo
peňazí našimi členmi.

V roku 2007 pre nezáujem

ani nebola podaná žiadosť na re−
gistráciu.

V roku 2008 po zverejnení v
novinách POLÍCIA a oslovení na
Rade predsedov v decembri
2007 sa táto situácia zlepšila a
zvýšili sa príspevky 2% daní jed−
notlivých členov v prospech

OZP v SR. A tu sa dostávam k
meritu veci. V septembri 2008
na Rade predsedov v Medzila−
borciach bola prednesená žia−
dosť predsedu Základnej organi−
zácie OZP v SR č. 10–10 Stará
Ľubovňa p. Kulangu o poskytnu−
tie nenávratnej sociálnej výpo−
moci vo výške 50.000,– Sk pre
našu členku OZP v SR na obno−
vu rodinného domu a zlepšenie
sociálnej situácie pre dve školo−

povinné deti na základe vzniknu−
tej povodňovej situácie a násled−
né postihnutie jej rodiny. Rada
predsedov túto žiadosť odsúhla−
sila a poverila komisiu pre pos−
kytnutie tejto nenávratnej sociál−
nej výpomoci. Táto výpomoc by
však nebola možná, ak by sa ne−

vyzbierali finančné prostriedky
od tých, ktorí 2% daní odovzdali

OZP v SR.
Pri tejto

príležitosti
chcem vy−
zdvihnúť Zá−
ručnú a roz−
vojovú ban−
ku, ktorá
poskytla na

tieto účely 30.000,– Sk. Komisia
na svojom rokovaní rozhodla pri−
deliť p. Gernátovej uvedenú su−
mu.

Tento príklad je tým veľkým
dôvodom na zamyslenie sa nás
všetkých, lebo takýchto situácií
sa môže dožiť každý z nás a ta−
káto pomoc v prvých ťažkých
chvíľach nášho života je pomo−
cou aj keď iba čiastočnou, ale o
to príjemnejšou pre postihnutých
ľudí.

Vzhľadom k tomu, že máme
74 základných organizácií, a
tento rok neprispeli všetky, ale
len malá časť, chcem Vás touto
cestou ešte raz vyzvať pri rozho−

dovaní o poskytovaní 2% daní,
prečo by to malo byť v prospech
OZP v SR, pretože aj ostatné fi−
nančné prostriedky, ktoré sú na
tomto účte, bude komisia posky−
tovať pre deti, rodiny príslušní−
kov PZ a občianskych zamest−
nancov rezortu MV SR, ktorí sa
dostali do zložitých sociálnych
situácií alebo túto práve prežíva−
jú.

V závere by som sa chcel po−
ďakovať základným organizá−
ciám, ktoré najviac prispeli do
odvodov 2% daní, a to v Brati−
slave, v Banskej Bystrici a v
Čadci.

Vážení čitatelia, tento článok
nebol spoveďou pre výčitky Vás,
ktorí ste neposkytli 2% daní na
OZP v SR, ale výzva do budúc−
na, pretože v OZP v SR ako i re−
zorte MV SR je veľa tých, ktorí
takúto pomoc, ako sme poskytli
p. Gernátovej, by potrebovali
tiež.

Ďakujem.
Ladislav Gračík, 

podpredseda OZP v SR
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NARIADENIA PREZIDENTA PZ

20. o sprevádzaní a ochrane
pri preprave cenností a finanč−
ných hotovostí

21. ktorým sa ustanovuje znak
Národnej ústredne SIRENE úra−
du medzinárodnej policajnej spo−
lupráce Prezídia Policajného zbo−
ru

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
73. o koordinácii zavedenia

európskej meny v Slovenskej re−
publike

74. o spracúvaní a predkladaní
prehľadov o činnosti útvarov služ−
by poriadkovej polície Policajné−
ho zboru a vykazovaní výslednos−
ti práce pri objasňovaní priestup−
kov orgánmi Policajného zboru

75. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného

zboru č. 15/2005 na zvýšenie
úrovne odbornej prípravy prísluš−
níkov Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

76. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 39/2008 o zriadení špe−
cializovaného tímu

77. ktorým sa mení rozkaz pre−
zidenta Policajného zboru č.
22/2007 o zriadení špecializova−
ného tímu

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Vážení čitatelia,
rozhodol som sa napísať tento článok z toho dôvodu,
aby som Vás oslovil a zároveň aj upútal Vašu pozor−
nosť, ktorá sa týka poskytovania 2% podielu zaplatenej
dane a ich odvádzanie na OZP v SR. 

Dlhodobé úsilie Prezídia
policajného zboru, Krimi−
nalistického a expertízne−
ho ústavu PZa školstva PZ
na úseku systematického
cieľavedomého celoživot−
ného vzdelávania krimina−
listických technikov priná−
ša nový vzdelávací kurz.

Potreby policajnej praxe –
praktický výkon kriminalisti−
cko–technických činností si vy−
žaduje zavádzanie nových, ve−
decky podložených metód a mo−
derných technických prostried−
kov. Tento problém zahŕňa dve
roviny. Prvou je zabezpečenie
celoživotného vzdelávania pra−
covníkov vykonávajúcich krimi−
nalisticko–technické činnosti, v
prvom rade kriminalistických
technikov, a to na požadovanej
teoretickej, ale predovšetkým
praktickej úrovni, v súlade s naj−
novšími poznatkami kriminalis−
tickej vedy a pri súčasnom uplat−
ňovaní metód a prostriedkov kri−
minalisticko–technických čin−
ností používaných najmä v kraji−
nách Európskej únie. Druhou ro−
vinou je materiálno–technické
vybavenie útvarov vykonávajú−
cich túto činnosť.

Na diaľku i zblízka
O čiastočné riešenie prvej ro−

viny tohto problému sa usiluje
Zdokonaľovací špecializačný
kurzu kriminalistických techni−
kov. Jeho cieľom je zvýšiť profe−
sionálnu úroveň policajtov vyko−
návajúcich kriminalisticko–tech−
nické činnosti novými technický−

mi prostriedkami, možnosťami
ich využitia v kriminalistic−
ko–praktickej činnosti pri vyhľa−
dávaní, dokumentovaní, zaisťo−
vaní, zasielaní alebo čiastkovom
skúmaní kriminalistických stôp,
porovnávacieho materiálu, a to
nadobudnutím nových, v súčas−
nosti v rámci policajnej praxe v
Slovenskej republike menej vyu−
žívaných teoretických vedomos−
tí, praktických návykov a zruč−
ností.

Zdokonaľovací špecializačný
kurz v dĺžke šesť mesiacov je ur−
čený najmä pre policajtov, vyko−
návajúcich kriminalisticko–tech−
nickú činnosť na úrovni okres−
ných a krajských riaditeľstiev
Policajného zboru minimálne po
sebe päť nasledujúcich rokov,
počas ktorých neabsolvovali zá−
kladný alebo zdokonaľovací
špecializačný kurz kriminalistic−
kých technikov.

Tento kurz bude realizovaný
vo vzdelávaní PZ SR doposiaľ
nepoužívanou formou kombino−
vaného vzdelávania, a to diš−
tančným vzdelávaním, za pomo−
ci e–learningu, a prezenčnej
časti za pomoci problémového
vyučovania.

Prvú časť kurzu účastníci po
úvodnom sústrední absolvujú v
rámci pracovnej doby vo vyčle−
nenom čase na pracoviskách út−
varov, na ktorých sú zaradení,
prostredníctvom e–learningové−
ho softvéru. Riadenie výučby a
potrebné konzultácie zabezpečí
Stredná odborná škola Policaj−
ného zboru v Košiciach. Konzul−

tácie budú prebiehať formou
e–mailovej komunikácie, telefo−
nicky alebo osobne v  stanove−
nom čase. Po úspešnom zvlád−
nutí vedomostných testov v dru−
hej časti kurzu realizovanej v
SOŠ PZ Košice, prenesú účast−
níci kurzu časť novozískaných
poznatkov do praktickej činnosti.

Moderná technika
Pre potreby tohto zdokonaľo−

vacieho špecializačného kurzu
sú samozrejmosťou moderné di−
daktické prostriedky, ako sú no−
tebook, poloprofesionálny digi−
tálny fotoprístroj s potrebným vy−
bavením, a to pre každého
účastníka kurzu, digitálne spra−
cované aktuálne informácie vlo−
žené do e–learningového sof−
tvéru, inscenačné priestory vy−
bavené kamerovým systémom a
veľké množstvo prostriedkov
slúžiacich k vyhľadávaniu doku−
mentovaniu, zaisťovaniu a čias−
točne i skúmaniu kriminalistic−
kých stôp vo väčšine prípadov
prostriedkov dosiaľ v policajnej
praxi SR nepoužívaných, ktorý−
mi však SOŠ PZ disponuje.

„Historicky prvý“ zdokonaľo−
vací kurz kriminalistických tech−
nikov realizovaný kombinova−
nou formou za pomoci e–lear−
ningu sa začína 27. októbra
2008 úvodným sústredením v
SOŠ PZ Košice. Druhý kurz je
plánovaný o niečo neskôr – v
novembri 2008.

pplk. JUDr. Vladimír Zuščin, PhD.
vedúci predmetovej skupiny 

Kriminalistiky ŠO SOŠ PZ Košice

Vzdelávanie kriminalistických technikov cez e–learning

Prečo poskytovať 2% podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie pre OZP v SR?

Zamestnanosť v slovenských
väzniciach presahuje 75 per−
cent, čo je podľa generálnej ria−
diteľky Zboru justičnej a väzen−
skej stráže (ZJVS) Márie Kreslo−
vej najvyššia zamestnanosť v
rámci krajín Visegrádskej štvor−
ky a vôbec jedno z najvyšších čí−
sel v Európe. Väzní vyrábajú pre
štát aj pre súkromníkov, ktorí si
ich môžu dokonca najať. Tisícky
väzňov za vlaňajší rok vyprodu−
kovali tržby za 171 miliónov ko−
rún (5 676 160 ).

Väzni ručne šijú topánky, pe−
čú chlieb, chovajú zvieratá na
mäso, ale hlavne vyrábajú lacný
nábytok, ktorým napríklad vyba−
vili všetky znovuobnovené súdy,
ministerstvá spravodlivosti a pô−
dohospodárstva či Ústavný súd
SR. Ako na dnešnej tlačovej
konferencii v Trenčíne povedala
Kreslová, najťažšie sa zamest−
náva rómska komunita z vý−
chodného Slovenska, keďže
väzni často nemajú žiadne pra−
covné návyky.

Okrem výroby produktov väz−
ní upratujú cintoríny či štadióny,
alebo sa starajú o chod samot−
nej väznice, kde varia, perú,
upratujú. Odsúdení dokonca

upratujú aj na samotnom minis−
terstve spravodlivosti. Väzni na−
príklad pomáhali pri nedávnej
kalamite v Trenčíne, kde sa v
polovici augusta prehnala veter−
ná smršť. Na Slovensku je v sú−
časnosti 8 326 väzňov, vyťaže−
nosť väzníc dosahuje 80 per−
cent.

Podľa šéfky väzníc Kreslovej
je veľkým problémom, že zbor
odvádza všetky získané peniaze
do štátneho rozpočtu a nemôže
si aspoň časť ponechať. „Máme
potom problém získať základné
prostriedky ako hoblíky, farby,
drevo,“ skonštatovala. Štátny ta−
jomník ministerstva spravodli−
vosti Daniel Hudák očakáva, že
v tomto roku tržby za výrobky
väzňov dosiahnu okolo 200 mi−
liónov korún (6 638 784 ).

(WEBNOVINY, 3. októbra, 
SITA)

Odsúdení usilovne pracujú

Toto je posledné, čo si po−
škodený pamätá...

V dňoch 10. až 12. septem−
bra 2008 usporiadala Pohoto−
vostná motorizovaná jednotka
Polície Českej republiky Správy
hlavného mesta Prahy a športo−
vý klub polície FC 158 11. ročník
futbalového turnaja „Memoriálu
ppor. Michala Braniše“ pod zá−
štitou policajného prezidenta ČR
plk. Mgr. Oldřicha Martinu.
Uskutočnil sa v Prahe na ume−
lom trávniku Tréningového cen−
tra mládeže AC Sparty Praha za
účasti mužstiev z Prahy, Plzne,
Ostravy, Brna, Bratislavy a Ko−
šíc.

Mužstvo Krajského riaditeľ−
stva PZ v Košiciach pod vede−

ním mjr Ing. Milana Masicu, veli−
teľa PMJ OPP KR PZ v Koši−
ciach vzorne reprezentovalo ko−
šických policajtov a umiestnilo
sa na 3. mieste.

„Memoriál Michala Braniše“
je dôstojným uctením si pamiat−
ky policajta, ktorý zahynul pri vý−
kone služby. Má hlbokú myšlien−
ku v tom, že takýto človek neu−
padá do zabudnutia a že jeho
obeť nebola márna. Necháva
odkaz pre ďalšie generácie ko−
legov policajtov, ktorí jeho hrdin−
stvo prezentujú na medzinárod−
nej úrovni práve cestou toho
športového podujatia.          

(jm)

Košičania vzorne reprezentovali

Memoriál ppor. Michala Braniše
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Úspešný doktor

Do ordinácie vbehne rozzúre−
ná žena. Celá je posiata modri−
nami a kričí: „Kde je ten psychia−
ter, ktorý vyliečil môjho manžela
zo zbabelosti?!“

Erudícia

Anča sa topí v rybníku a vreš−
tí na ratu.

Začuje ju neďaleko idúci bača

a pýta sa: „Anča, a milovať sa
vieš?“

„Viem, bača, viem, len ma vy−
tiahnite!“

Bača sa otočí a odchádzajúc
kričí:

„Vidíš, Anča, vidíš, plávať si
sa mala naučiť!“

Veštba

Žena si necháva veštiť u kar−
tárky: „Zajtra vám zomrie
muž…“

„To viem, ale pozrite sa, či ma
zatvoria!“

Drzí chlapci

Príde šofér kamiónu do moto−
restu, objedná si jedlo a pitie.
Vtedy vojdú dovnútra traja v ko−
ži odetí vodiči motoriek zn. Har−
ley, prisadnú si k jeho stolu,
všetko mu zjedia a vypijú. Šofér
kamiónu ani nemrkne okom, za−
platí a odíde.

„To bol nejaký srab. Asi sa
nevie biť,“ uvažuje jeden z harle−
jákov. Začuje to čašník a pritaká:

„Veru, bojko to je! A zrejme ani
šoférovať nevie, lebo vonku prá−
ve prešiel nejaké tri nóbl motor−
ky!“

Vyľakaný taxikár

Turista v taxíku sa chce niečo
opýtať taxikára. Jemne ho zoza−
du poklepe po ramene, vodič sa
však strašne zľakne a div neha−
varuje.

„Prepáčte,“ ospravedlňuje sa
turista. „Netušil som, že vás tak
vyľakám!“

„Tak toto mi už nikdy neurob−
te,“ hnevá sa taxikár. Potom si

však vydýchne a vraví: „Viete,
dnes som prvý deň u taxislužby,
doteraz som celých dvadsať ro−
kov šoféroval iba pohrebák…“

Na love

Dvaja policajti sa vybrali na

lov jeleňa. Boli úspešní, zastre−
leného obrovského jeleňa chytili
za zadné nohy a namáhavo ho
ťahali k autu. Ide okolo lesník a
krúti hlavou: „Chlapi, načo sa tak
trápite? Chyťte ho za parohy, bu−
de sa vám ľahšie ťahať.“

Policajti poslúchli. „Fakt to ide
oveľa ľahšie,“ pochvaľuje si prvý.

„To hej, ale vzďaľujeme sa od
auta,“ namieta druhý.

Poverčivý

Pekná prostitútka si priviedla
zákazníka a začala sa vyzliekať.
Zákazník bol očarený jej mladis−
tvou postavou. „Koľko máš ro−
kov?“ pýta sa, nežne ju hladka−

júc po vlasoch. „Trinásť,“ šepne
slečna.

„Čože? Trinásť? Preboha!“
zdesil sa a utiekol.

„Debil jeden poverčivý…“
šomre prostitútka.

Realita

Anička telefonuje Jankovi:
„Zajtra večer príď k nám, nikto
nebude doma!“

Janko sa okúpal, oholil, navo−
ňal, prišiel, zazvonil… .a nikto
nebol doma!

Lyrik

„Prežil som krásnych dvadsať
rokov,“ vzdychá mierne podpitý
muž pri barovom pulte. „Bolo to
nezabudnuteľných dvadsať ro−
kov. Dlhých dvadsať rokov sme
boli my, teda ja a moja žena, ab−
solútne šťastní,“ zavzdychal.

„A potom, čo sa stalo po−
tom?“ nevydržal barman.

„No, potom sme sa zoznámi−
li.“

Otázka polohy

On: „Drahá, skúsime dnes
večer inú polohu?“

Ona: „S radosťou, drahý, to je
výborný nápad. Ty budeš žehliť
a ja ležať pri telke!“

Náborári

Niekto klope na dvere. Domá−
ci sa pýta: „Kto je tam?“

„Svedkovia Jehovovi.“
„Čo chcete?“
„Porozprávať sa.“
„A koľko vás je?“
„Dvaja.“
„Tak sa porozprávajte!“

(internet)

Na spríjemnenie dlhých jesenných večerov

Dňa 26.9.2008 sa  uskutočni−
lo stretnutie policajtov z medzi−
národných letísk okolitých krajín.
Zúčastnili sa ho policajti z Pyro−
technických služieb a Oddelení
hraničných kontrol na letiskách
Ferihegy – Budapešť, Letisko
Schwechat – Viedeň, Letisko
M.R. Štefánika Bratislava a py−
rotechnickej služby KEÚ P PZ. 

Išlo o tretie stretnutie, ktoré
nasledovalo po predchádzajú−
cich v Rakúsku a Maďarsku,

realizovaných v roku 2007. Toh−
toročné malo za cieľ uzatvoriť
pomyselný trojuholník priateľ−
stva a medzinárodnej policajnej
spolupráce medzi  policajtmi
okolitých krajín. 

S realizáciou podujatia po−
mohli policajtom OHK PZ Brati−
slava – Ružinov letisko aj Riadi−
teľstvo hraničnej a cudzineckej
polície Bratislava a Slovenská
sekcia IPA, Územná úradovňa
IPA Bratislava III.

Turnaj sa konal v priestoroch
telocvične Akadémie PZ SR.
Bez ohľadu na výsledky (Slo−
vensko – Maďarsko 4:5; Ma−
ďarsko – Rakúsko 0:6; Sloven−
sko – Rakúsko 11:1) sa víťa−
zom stalo priateľstvo medzi po−
licajtmi. Celá akcia vyvrcholila
spoločenským stretnutím všet−
kých účastníkov. Na záver nás
policajti z letiska Schwechat
pozvali na odvetné stretnutie v
roku 2009. 

Dňa 01. októbra 2008 sa
uskutočnilo darovanie krvi na
SOŠ PZ v Pezinku. Zúčastnilo
sa na ňom 47 dobrovoľných dar−
cov tejto vzácnej tekutiny z ra−
dov študentov ako aj policajtov
stáleho stavu. Nebolo to po pr−
výkrát, darovanie krvi na našej
škole je už tradíciou. Je to čin
humánny a je prejavom ľudskos−
ti a veľakrát ide o záchranu živo−
ta. Organizátorkou týchto odbe−
rov bola kpt. Mária Barančíková

v spolupráci s Národnou trans−
fúznou stanicou SR, ktorá za−
bezpečila mobilnú jednotku aby
sa odber mohol uskutočniť v
priestoroch našej školy. Chcel
by som sa poďakovať všetkým,
ktorí neváhali a darovali svoju
krv, aby mohli pomôcť ľuďom,
ktorí to veľmi potrebujú!

npor. František KOVÁCS
Snímka ppor. Bc. Václav

GLONČÁK

Svojou krvou pomohli iným

Ani by ste neverili, ako jedna dobre mierená facka doká−
že zrýchliť vyšetrovanie...



Na základnom kurze psovo−
dov v Malých Levároch je mo−
mentálne aj nadstrážmajster Mi−
chal Milo (a jeho pes Argo) zo
Žiliny. Policajtovi sa tak splnil je−
den zo životných snov, keďže k
psovodom sa od dopravákov
usiloval dostať už dlhšie. Na pr−
vý pohľad nič až také zaujímavé.
A predsa má tento mladý poli−
cajt už teraz za sebou životný
príbeh, akých na Slovensku nie
je veľa. A v podmienkach Poli−
cajného zboru je zrejme úplne

ojedinelý. Pretože v Levároch
na kurze s ním býva aj – dnes už
šestnásťročné –chlapčisko, jeho
zverenec Mário. Okolnosti, za
ktorých sa tam dostal, približuje
publikovaná prvá stránka z dvoj−
stranovej žiadosti, ktorú nstržm.
Milo poslal ministrovi vnútra Ro−
bertovi Kaliňákovi.

S Michalom Milom sme sa v
Malých Levároch dlho rozpráva−
li. Je to príbeh hodný filmového
spracovania. Príbeh, v ktorom
sa maloletý delikvent postupom

času zblíži s príslušníkom PZ do
takej miery, že si ho napokon
tento mladý muž, starší od zve−
renca iba o osem rokov, zobral
do pestúnskej starostlivosti…
Naozaj by bolo o čom písať. Prí−
beh je plný peripetií a núka – ok−
rem iného – aj obraz o stave na−
šej spoločnosti. Napokon som
však usúdil, že je to rozprávanie
navýsosť intímne, kde môže
každé – hoc v dobrej viere po−
vedané slovo – skôr ublížiť, ako
pomôcť. Za všetko vlastne hovo−

rí list, ktorý mla−
dý nadstrážmaj−
ster poslal minis−
trovi vnútra.

A tak ostáva
dopovedať iba
druhú stránku
obsahu žiadosti.
Minister vnútra
Róbert Kaliňák
žiadosť o výnim−
ku obratom od−
súhlasil. Som hl−
boko presvedče−
ný, že urobil veľ−
mi dobre. Stráž−
majster tak mô−
že navštevovať
kurz, chlapec
býva s ním, cho−
dí do školy vo
Veľkých Levá−
roch, rýchlo si
našiel kamará−
tov, vo voľných
chvíľach športuje
a spolu so psom
Argom stále tvo−
ria rodinu.

Toto všetko
by nebolo mož−
né bez pochope−
nia mnohých.
Bez silných slov
treba vysloviť
uznanie všet−
kým, ktorí sa o to
zaslúžili. Najviac
však im dvom:
Michalovi Milovi
a jeho zverenco−
vi Máriovi. Preto−
že bez hlavných
aktérov by vlast−
ne nijaký pozitív−
ny príbeh vznik−
núť nemohol…

Peter Ondera
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SPOMIENKA

Osud im nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich
srdciach budú stále žiť. Dňa 16.10.2008 si pripomíname

5. výročie, kedy nás nečakane pri plnení služobných
povinností navždy opustili naše drahé

Bc. Lucka VELČICKÁ 
vo veku 22 rokov

Ing. Janka ČABOVÁ 
vo veku 50 rokov

Tí, ktorí ste ich mali radi, venujte im tichú spomienku.
Smútiace rodiny 

DŇA 31. OKTÓBRA 2008 UPLYNIE 
10 ROKOV OD TRAGICKEJ SMRTI

NÁŠHO KOLEGU, MANŽELA A OTCA

MJR. JÚLIUSA VAVÁKA

UTÍCHLO SRDCE,
UTÍCHOL HLAS,

MILOVAL ŽIVOT A
VŠETKÝCH NÁS.

SPOMÍNAJÚ MANŽELKA, DETI 
A KOLEGOVIA ZO SOŠ PZ PEZINOK 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

DŇA 23. 9. 2008 NÁS PO 
ŤAŽKEJ CHOROBE VO VEKU 46
ROKOV OPUSTIL
KOLEGA, PRIATEĽ, MANŽEL 
A OTEC

ZOLTÁN TÓTH,

POLICAJT SKUPINY INFORMATIKY 
A SPOJENIA,

OR PZ LUČENEC, PRACOVISKO 
VEĽKÝ KRTÍŠ.

SPOMÍNA ZO OZP VEĽKÝ KRTÍŠ

Prečo nadstrážmajster zo Žiliny písal ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi?

Neobyčajný ľudský príbeh Po takmer troch rokoch od
vraždy Daniela Tupého má sud−
ca oznámiť, či otvorí proces v tej−
to citlivej kauze. Prokuratúra po−
dala obžalobu proti piatim mu−
žom začiatkom septembra, súd
o nej má rozhodnúť tento týž−
deň.

„Okresný súd Bratislava I vy−
týčil na štvrtok verejné zasadnu−

tie, na ktorom má obžalobu
predbežne prejednať. Na verej−
nom zasadnutí súd rozhodne o
prijatí či neprijatí obžaloby. Ak
obžalobu prijme, vytýči termín
hlavného pojednávania v tejto

trestnej veci,“ uviedol hovorca
súdu Pavol Adamčiak.

Mladíkov, medzi ktorými bol
aj 21–ročný študent Tupý, na−
padla skupina ozbrojených ľudí
na petržalskom Tyršovom ná−
breží začiatkom novembra
2005. Vyšetrovanie dlhý čas stá−
lo na mieste, až v tomto roku po−
lícia z vraždy obvinila Bratislav−
čana R.H. Za účasť na krvavom
útoku sú ďalej stíhaní J.S., D.V.,
R.J. a M.B.

Incident sa odohral v noci a
trval asi len minútu. Prvé správy
o počte útočníkov sa rozchádza−
li od 8 do 15, pričom od začiatku
sa hovorilo o násilnej akcii skin−
hedov. V súčasnosti je obvine−
ných päť ľudí, ktorí sú považova−
ní za členov skupiny podsvetia,
takzvaných piťovcov.

Po vražde polícia rozbehla
rozsiahle razie proti príslušní−
kom extrémistických skupín. Za

mrežami vtedy omylom skončil
aj líder metalovej skupiny Sana−
torium Martin Belobrad zo Žiliny.
Polícia ho obvinila z podpory fa−
šizmu a držania drog, ktoré vo
všeobecnosti nepatria do výba−
vy neonacistov. Na slobodu Be−
lobrada prepustili po dvoch me−
siacoch.

Napriek zapojeniu veľkého
množstva policajtov vyšetrova−
nie po takzvanej horúcej stope
neprinieslo nijaké výsledky. V
decembri 2005 predniesol vte−
dajší minister vnútra Vladimír
Palko (KDH) v parlamente verej−
nú správu o stave vyšetrovania
tohto prípadu. „Tým, že rozprá−
val to, čo rozprával, sa sám dis−
kvalifikoval ako minister vnútra.

Zverejnil vtedy
všetko, čo polícia
o tom prípade ve−
dela, čo dovtedy
mala v rukách.
Takže v podstate
akoby informoval
páchateľov,“ ko−
mentoval neskôr
Palkove kroky
otec Daniela Tu−
pého na blogu
Sergeja Danilo−
va.

Nový minister
Robert Kaliňák
(Smer) ešte v no−
vembri 2006 vy−
lúčil, že útok ma−
jú na svedomí
muži z podsvetia.

Obrat nastal až vo februári tohto
roka, keď polícia vzniesla prvé
obvinenia. Kaliňák potvrdil, že
obvinení patria k záujmovým
osobám polície, jedno z mien fi−
guruje aj na takzvaných mafián−
skych zoznamoch. „Ich zarade−
nie k extrémistickým skupinám i
samotný motív skutku budú
predmetom ďalšieho vyšetrova−
nia,“ povedal vtedy Kaliňák.

Konkrétne osoby polícia obvi−
nila najmä na základe nových
výpovedí svedkov, ktorí sú v uta−
jení. To od začiatku napáda ob−
hajoba, podľa nej len na základe
tvrdení utajeného svedka nikoho
stíhať nemožno. Rovnako spo−
chybňuje aj dôveryhodnosť tých−
to výpovedí. Polícia ani prokura−
túra sa k sile dôkazov zatiaľ ne−
vyjadrujú. Konečné slovo musí
povedať teraz súd.

(Pravda, 20.10.08)
(krátené)

Kauza Tupý čaká na kľúčový verdikt

Z pietnej spomienky na D. Tupého


