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Príjmové nožnice medzi „civilmi“ a príslušníkmi PZ sa roztvorili, dôsledkom je nespokojnos

Kedy príde rad na obèianskych zamestnancov?
Medzi obèianskymi za mestnancami nášho rezortu panuje nespokojnos. Dôvodom je fakt,
že po úpravách platov
príslušníkov PZ a rôznym ïalším, rozhodne
opodstatneným prilepšeniam sa nožnice v
príjmovej úrovni policajtov a „civilov“ ešte viac
roztvorili. Jedným z
dôsledkov je aj otvorený
list nespokojných ob èianskych pracovníkov
z Prešovského kraja,
ktorí sa prostredníctvom Krajskej rady OZP
v SR rozhodli takto upozorni na svoju nepriaznivú situáciu. List,
podpísaný prešovským
predsedom KR OZP v
SR Petrom Lederom,
publikujeme v plnom
znení na s. 4.

Zasadania Krajskej Rady OZP v Prešove sa zúèastnili (z¾ava): prvý zástupca krajského riadite¾a PZ Karol Korpáš, riadite¾ ekonomického odboru Marek Blichár, rokovanie viedol krajský predseda rady Peter Leder a nechýbal ani predseda OZP v SR Miroslav Litva.

Dôsledkom dlho zvažovaného kroku Prešovèanov bolo
zvolanie Krajskej rady OZP v
SR v Prešove na 12. novemb(Pokraèovanie na strane 4)

Košický dialóg medzi reprezentantmi zamestnancov a zamestnávate¾a v duchu ústretovosti

J. Bukuš: „Chcem, aby polícia robila to, èo robi má...“
Redakèný seriál dialógov medzi krajskými riadite¾mi PZ
a ich sociálnymi partnermi, predsedami krajských rád
OZP v SR, uzatvárame v Košiciach. Pravidlá dialógu ostali tie isté. V metropole východu odpovedal riadite¾ KR
PZ Košice Juraj BUKUŠ na otázky predsedníèky KR
OZP v SR Márie MOLNÁROVEJ.
M. MOLNÁROVÁ: Náš kraj
stále živo vníma fakt, že spolu s
Prešovom a následne aj so Žilinou ideme v tzv. pilotnom projekte. Diskusia nemá konca. V
èom sú pod¾a vás výhody pilotného projektu?
J. BUKUŠ: Od môjho ustanovenia sa snažím posilni priamy výkon služby a viac ho priblíži obèanom. Chcem, aby
polícia robila to, èo robi má a
aby to robila pre obèana. K
tomuto cie¾u už vlani smerovali
všetky organizaèné a systémové zmeny. Preto sme spolu s
prešovským KR PZ prijali tzv.
pilotný projekt, vrátili sme skrátené vyšetrovanie tam, kde bolo
aj predtým. Viedol nás jediný
cie¾ – priblíži službu obèanom,
aby trebárs na vyšetrovacie
úkony nemuseli ¾udia chodi

napríklad z Bidoviec do Košíc,
chceli sme, aby bol obèan vybavený na najbližšom útvare PZ.
Predtým som bol vyše sedem
rokov okresným policajným riadite¾om, preto viem, èo sa dialo
bezprostredne po zlúèení kriminálnej a justiènej polície.
Myšlienka to bola dobrá, ale v
praxi sme nevedeli docieli, aby
títo dvaja partneri, teda operatíva a vyšetrovaèka, tvorili skutoèný tím. Dnes je stav, že kriminálka robí svoje a justièná
polícia svoje, v skutoènosti je
však spolupráca ove¾a lepšia.
M. MOLNÁROVÁ: Èiže sa
pod¾a vás posilnilo postavenie
kriminálnej polície?
J. BUKUŠ: Skôr by som to
definoval takto: cie¾ bol, aby
každý robil, to èo robi má, nie
poštára, kuriéra, vodièa… skrát-

ka, aby robili to, èo majú v popise služobných èinností. Stav na
obvodných oddeleniach bol po
zmene v roku 2004 taký, že
nemal kto robi administratívu,
museli to robi sami policajti.
Dnes máme na každom obvodnom oddelení administratívnu
silu na spisy a policajtom sa
uvo¾nili ruky. Na oddeleniach I.
typu máme aj odborného referenta.
M. MOLNÁROVÁ: Máte už
obsadené všetky tabu¾kové
miesta na OO PZ?
J. BUKUŠ: Ešte nie. Problémom je, že ve¾a uchádzaèov do
PZ nespåòa požiadavky prijímacieho konania.
MOLNÁROVÁ: Nepomohlo
ani uvo¾nenie ¾udí z hranièných
oddelení?
J. BUKUŠ: V rámci organizaèných zmien sme dostali 164

policajných miest, z toho 20 išlo
na novoutvorené OO PZ Košice
ahanovce. Priamo z hraníc
bolo uvo¾nených v našom kraji
68 ¾udí, cudzinecká polícia si
nechala 15, fyzicky k nám z
tohto poètu prešlo 53 policajtov,
ale naše potreby boli a sú väèšie.
Redakcia: Z prostredia HCP
na vás išla pochvala, že ste
dokázali individuálne rieši každého jedného policajta, ktorý z
HCP odchádzal, všetkým ste
ponúkli miesta.
J. BUKUŠ: Áno, lebo som
mal èo ponúknu, mohli si
dokonca vybra a v rámci možností som každému vyhovel.
Pravda, sú aj prípady, že týmto
¾uïom nová práca nesadla,
mám asi pä žiadostí do civilu ku
koncu roka, ide napospol o policajtov, ktorí majú odslúžené
roky, nemám preto dôvod ich
zdržiava, chápem ich rozhodnutie. Ale potreboval by som
všetkých. Osobne si vážim prínos ¾udí, ktorí prišli z hranice na
OO PZ, pretože obvodným
oddeleniam pribudla hranièná
problematika a takto sa ¾udia z

rôznych zložiek uèia medzi
sebou a je to v prospech všetkých.
Redakcia: Preèo sa pod¾a
vás pilotný projekt nezaviedol
vo všetkých krajoch? Aj medzi
krajskými riadite¾mi sú naò diametrálne rozdielne poh¾ady.
J. BUKUŠ: Zjednodušene by
som povedal, že aj krajských
riadite¾ov v istej miere ovplyvòuje to, v akej zložke predtým slúžili. Ja hovorím, že projekt sa v
našich podmienkach plne osvedèil a vôbec ne¾utujem, že sme
do neho išli. Svedèia o tom aj
naše výsledky. K doterajším
trom krajom sa pridáva Trnava,
asi tiež vedia, preèo. My máme
za dva roky o 3 500 trestných
èinov menej, pritom na uliciach
je nepomerne viac policajtov.
Mòa teší, keï na ulici každú
chví¾u vidím nejaké policajné
auto.
M. MOLNÁROVÁ: To je fakt,
aj mòa zastavujú ¾udia a sú milo
prekvapení, že nás policajtov je
viac vidie.
J. BUKUŠ: To je naozaj
nespochybnite¾ný fakt. Možno je
(Pokraèovanie na strane 3)
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Zo zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR

Hlava štátu aj o poslaní odborov
Prezident SR Ivan Gašparoviè navštívil VI. zjazd Konfederácie odborových zväzov v
Piešanoch. Na podujatí ho privítali prezident KOZ Miroslav
Gazdík a primátor mesta
Piešany Remo Cicutto.
Hlava štátu vo svojom príhovore pred delegátmi zjazdu
uviedla, že po roku 1989 sa na
Slovensku sformoval moderný,
pluralitný a stabilný systém
reprezentácie záujmov. „Záujmové skupiny, akou je i Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, sa stali stabilizujúcim prvkom nášho politického systému a neoddelite¾ným
spojencom demokracie,“ uviedol v úvode prezident.
Prezident Ivan Gašparoviè
vyzdvihol fakt, že i napriek
tomu, že KOZ nemá zákonodarnú iniciatívu, podarilo sa jeho
predstavite¾om presadi viacero
legislatívnych zmien v prospech
zamestnancov. Náš najvyšší
predstavite¾ poïakoval odborárom za podporu Paktu stability
a tým podporu plnenia maastrichtských kritérií. Prezident
vyzdvihol aj skutoènos že „spoloène sme dokázali zabezpeèi
sociálny pokoj a zmier, aby sme
od januára 2009 mohli na Slovensku plati eurom.“
Prezident SR poukázal aj na
potrebu riešenia opatrení na
odstránenie
a
elimináciu
následkov globálnej finanènej
krízy, ktorá môže najviac ohrozi
zamestnanos. „Preto stratégia
budúcnosti trhu práce, likvidácie
a vytvárania nových pracovných
miest, musí by vzájomne prepojená, a to tak na ekonomické

Ubytovòa Saratovská
do rekonštrukcie
Vláda schválila Návrh na
zaèatie obstarávania stavby
„Bratislava, Saratovská 22,
rekonštrukcia objektu“. Ide o
ubytovacie zariadenie pre
policajtov a zamestnancov
rezortu. Rekonštrukcia objektu je nevyhnutná vzh¾adom na
jeho nevyhovujúci technický
stav. Vnútorné inštalácie sú
takmer v havarijnom stave,
obvodový pláš budovy nespåòa teplo–technické normy,
netesnia okná. Z h¾adiska statiky objekt nevykazuje žiadne
deformácie ani poškodenia.
Väèšia havária objektu by
mohla spôsobi jeho úplné
odstavenie a znefunkènenie.
V rámci rekonštrukcie sa
predpokladá napr. výmena
rozvodov vody, kanalizácie,
elektroinštalácie,
podláh,
okien, dverí, strešnej krytiny a
zateplenie budovy. Rekonštrukcia si z rozpoètu MV SR
vyžiada 215,3 miliónov korún
s DPH. S ukonèením prác sa
poèíta v roku 2011, proces
obstarávania by sa mal zaèa
ešte v tomto roku. Orientaène
sa uvažuje s dodržaním kapacity cca 450 lôžok.
Rekonštrukcia sa bude
realizova poèas prevádzky
objektu.
(TO KMV, 2.10.2008)

potreby podnikov, na strategické zámery vlády, ako aj na
schopnosti a flexibilitu zamestnancov,“ uviedol Ivan Gašparoviè. Pred odborármi však prí-

zvukoval, že riešenie týchto
problémov nemožno uskutoèòova iba na úkor zamestnancov,
prepúšaním, èi znižovaním ich
sociálneho statusu.
Hlava štátu vyzdvihla aj
snahu vlády otvori verejnú
diskusiu na pripravený projekt
vízie rozvoja slovenskej spoloènosti.
Prezident v závere prejavu
poïakoval odborárom za ich
èinnos a vyjadril presvedèenie,
že aj naïalej zotrvajú verní
myšlienke podporova sociálne
postavenie obèanov a šírenie
solidarity na Slovensku.
(TO KP SR, 13. november
2008)

Historicky najväèší protestný míting španielskych policajtov

V Madride to vrelo

Vyše 20–tisíc policajtov sa
18. októbra zúèastnilo na protestnom zhromaždenia v centre
Madridu. Najväèšia protestná
akcia policajtov v histórii Španielska bola
odpoveïou
policajných
odborárov
na neochotu ministra vnútra znova si
sadnú za rokovací stôl.
Namiesto rokovania španielsky
minister vnútra robí na policajné
zložky nátlak a aktivistov odborárov disciplinárne trestá.
Lillemor Melin Svingová a
Manuel Lopez

Na manifestácii v Madride sa pod¾a oficiálnej informácie EuroCOP–u zúèastnilo vyše 20–tisíc policajtov!

Otvorené dvere pre BECEP
V piatok 17–teho októbra sa
uskutoènil na pôde Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií
II. deò otvorených dverí pre BECEP, ktorý bol súèasou Európskeho týždòa bezpeènosti cestnej premávky, ktorý vyhlásila
Európska komisia na podporu a
zdôraznenie myšlienky pozitívneho prístupu k propagácii
BECEP a jej rozšírenie najmä
medzi mládež.
Samozrejme sme tu nemohli
chýba a prezentova aj našu
prácu. Návštevníkov sme informovali o aktivitách polície súvisiacich so zvýšením bezpeènosti cestnej premávky. Prezentovali sme všetky
preventívne projekty súvisiace s
dopravnou výchovou. Nielen deom, ale návštevníkom všetkých
vekových kategórií sme vysvetlili
ako sa majú správa na cestách,
pre zvýšenie ich

bezpeènosti sme rozdali ve¾ké
množstvo reflexných materiálov
a informaèných letákov. Tie dúfame pomôžu zvýši ich vedomosti o pravidlách cestnej premávky, reflexný materiál zase
zvýši ich vidite¾nos na cestách.
Ve¾ké poïakovanie patrí kolegom z KDI v Bratislave, por.
Mgr. ¼ubici Kubánkovej a npor.
Mgr. Bc. Petrovi Pálovi, ktorí na
akcii svojim profesionálnym, no
¾udským prístupom pozitívne
zlepšili poh¾ad na prácu Policajného zboru.
kpt. Ing. Viktor Plézel,
hovorca Prezídia PZ

Z októbrového zasadania Predsedníctva OZP v SR

Rozbehli sa prípravy na vrcholné snemovanie

Hrnèiarovce nad Parnou (on)
– Najmä prípravou budúcoroèného zjazdu OZP v SR sa
zaoberalo októbrové zasadanie
predsedníctva (24.10.2008). S
oh¾adom
na
oèakávaných
zahranièných hostí sa èlenovia
predsedníctva zhodli na termíne
konania zjazdu v dòoch 9. a 10.
októbra 2009. Miesto ešte nie je
oficiálne navrhnuté.
Predsedníctvo utvorilo dve
prípravné komisie, predsedovia
krajských rád zároveò dostali
úlohu predloži návrhy, akým
poèetným k¾úèom sa budú voli

delegáti na zjazd, keïže v tejto
otázke ešte nepanuje zhoda.
Všetci èlenovia predsedníctva
majú tiež èo najskôr predloži
návrhy na prípadné zmeny stanov. Schválené je aj zloženie
komisie pre rozdelenie prostriedkov z 2–percentného
podielu daní. Na zasadaní
odznela aj informácia o postupe
prípravných prác na výrobe
medailí a plakiet pre OZP v SR
a predsedníctvo sa bude zaobera aj ïalšími návrhmi v súvislosti s propagáciou a priebehom zjazdu.

Manifestáciu, ktorú tvorili
najmä príslušníci Guardia Civil a
Policia National, podporila delegácia EuroCOP–u, vedená
èlenmi výkonného výboru Lillemor Melin Svingovou a Manuelom Lopezom. Vo svojich vystúpeniach sa zástupcovia EuroCOP–u ve¾mi ostro postavili
proti svojvôli reprezentantov
vlády, ktorí snahe odborárov o
dialóg èelia donucovaním.
„EuroCOP ve¾mi silno stojí na
vašej strane,“ zdôraznili.
(er)

Tajné služby a polícia legálne odpoèúvajú vyše tisíc ¾udí
Tajné služby a policajné
zložky ministerstva vnútra za
prvý polrok 2008 legálne
odpoèúvali spolu 1145 ¾udí.
To znamená, že s „napichnutím“ ich telefónu súhlasil aj
sudca, ktorí musí s touto aktivitou pod¾a zákona súhlasi.
Vyplýva to zo správy o použití
informaèno–technických prostriedkov (ITP), ktorú pripravili
tajné služby pre poslancov výboru pre obranu a bezpeènos.
Najviac obèanov odpoèúvajú
zložky ministerstva vnútra, teda
polícia a to 777 ¾udí. Žiadostí
bolo spolu 800, s 23 prípadmi
však sudca nesúhlasil. „Informácie získané použitím ITP boli
využité ako dôkaz v trestnom
konaní v 40 prípadoch,“ píše sa
v správe.
Slovenská informaèná služba (SIS) odpoèúva 285 osôb, aj
keï chceli odpoèúva ešte o
troch ¾udí viac.
Sudcovia súhlasili so všetkými návrhmi SIS na odpoèúvanie. Tri ïalšíe osoby sa SIS

zatia¾ totiž odpoèúva nedarí,
zrejme telefonujú z kariet, ktoré
nemajú prihlásené na vlastné
meno.
SIS v správe píše, že troch
prípadoch nebola možná realizácia ITP z technických príèin.
„Zákonom dosiahnutý úèel a
cie¾ bol dosiahnutý pri 157
použitiach ITP a nebol dosiahnutý v desiatich prípadoch. K
termínu predloženia tejto správy
nebolo ešte možné vyhodnoti
zvyšných 118 realizovaných prípadov,“ píše SIS.
Vojenské obranné spravodajstvo (VOS), ktoré minulý rok
priznalo za 2. polrok 2006
chaos v odpoèúvaní, tento krát
v správe zdôraznilo, že „ani v
jednom prípade nedošlo k nezákonnému využitiu ITP prostriedkov“.
VOS odpoèúvalo v prvom
polroku 2008 legálne 83 osôb.
V piatich prípadoch sudca
odpoèúvanie nepovolil.
(www.aktualne.sk)

Do USA bez víz od 17. novembra tohto roka
Slovenskú republiku navštívil 28. októbra 2008 minister
pre vnútornú bezpeènos USA
Michael Chertoff, aby
oznámil termín zrušenia vízovej povinnosti
medzi Slovenskom a
USA. Termín 17.
november 2008 ohlásil na spoloènej tlaèovej besede s ministrom vnútra Robertom
Kaliòákom. Od tohto
dátumu teda obèania Slovenskej republiky môžu cestova
do Spojených štátov amerických bez víz. Obèan SR, ktorý
bude chcie cestova do USA
bez víz, musí by držite¾om bio-

metrického pasu a pred vycestovaním musí taktiež vyplni
bezplatný elektronický formulár. Vyplnenie tohto
formulára
nie
je
povinnosou len pre
Slovensko, ale pre
všetky staré i nové
èlenské krajiny, ktoré
majú bezvízový styk
s USA. Biometrické
pasy sa vydávajú od
15. januára tohto
roku za nezmenené poplatky.
Cestova do USA sa bude da
aj na staré pasy s platnými
vízami.
(TO KMV, 28.10.2008)
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J. Bukuš: „Chcem, aby polícia robila to, èo robi má...“
(Pokraèovanie zo strany 1)

to aj v tom, že na tých ladách sa
policajti ani ve¾mi nechceli ukazova, lebo sa báli, že sa im
auto pokazí priamo na križovatke. Nikto, ani ja osobne som
nepredpokladal, že tá obmena
vozového parku bude taká rýchla a výrazná, je to dobre, vnieslo to do radov policajtov sebadôveru a myslím si, že aj obèania sa už úplne inak pozerajú
na upravenú osádku vozidla v
slušnom aute. Dnes má skoro
každý policajt v aute klímu –
dokonca aj pes!
Redakcia: Dá sa poveda, že
policajtom sa zlepšili platové,
mnohým aj pracovné podmienky. Ako sa to odzrkadlí na ich
výkone? Máte pocit, že sa vašim
¾uïom chce viac a najmä kvalitnejšie robi? Cítite ochotu, vô¾u,
chu? Bol som v kraji, kde ¾udia
nechceli robi naviac, aj keï
bolo dos peòazí na nadèasy.
J. BUKUŠ: Nemáme problém s preplácaním nadèasov,
peniaze sú. Ale nemám pocit,
že by naši ¾udia boli nevyažení,
skôr naopak, je strašne ve¾a
akcií, ktoré výrazne odèerpávajú
naše sily. Skôr máme opaèný
problém – stíha všetko, èo
stíha máme. S nadèasmi je to
však celkom zaujímavé – my
momentálne nemáme pre podriadené zložky žiaden limit. V
minulosti si každý riadite¾ po
vyèerpaní limitu pýtal naviac.
Teraz z tej pomyselnej sumy
ešte ušetria. Zaujímavé, nie?
Fakt je, že nám za pohotovosti
v niektorých prípadoch vyskoèili
neúnosné sumy, to sme museli
korigova.
M. MOLNÁROVÁ: Pán riadite¾, ostaneme ešte pri peniazoch. Najmä na kriminálke je
stále živá téma o rovnomernom
a nerovnomernom režime výkonu služby. Aký je váš poh¾ad?
J. BUKUŠ: Operatíva vždy
mala pracovnú dobu pondelok
až piatok a pod¾a potreby. Všet-

ko a vždy je o peniazoch. Každý
by chcel ma tritisíckorunový príplatok, ale keï ide na lámanie
chleba, už sa špekuluje. Ja
hovorím, že šikovný operatívec
si tých tritisíc korún po¾ahky
zarobí aj v rovnomernom režime, keï preukáže, že je potrebné, aby robil mimo svoj pracovný èas. Ale niè sa nemusí preháòa. V skutoènosti èas kriminálky cez víkend èi v noci
naozaj nemá èo robi. Myslím tu
na ekonomickú kriminálku, OTE
a pod. Poviem otvorene, pri
tejto téme sa dos špekulovalo s
nerovnomernosou, s nadèasmi
aj na iných útvaroch. Dokonca
aj riadiaci pracovníci sa vehementne hlásili do služieb v noci
a cez víkend. Prišiel som v pracovnom èase na útvar PZ a zistil som, že riadite¾ je po službe
doma a zástupca má vo¾no za
službu. Riadiaci pracovník je v
prvom rade na to, aby riadil, a
nie aby vysedával po nociach a
cez víkend v kancelárii. Potom
poèas pracovných dní nemá kto
riadi kolektív, nemá kto hovori
s
obèanmi,
predstavite¾mi
samosprávy a starostami, rieši
ich každodenné problémy, nie
noèné problémy. Snahy zarobi
išli niekedy neúnosne nad
rámec. Predtým mal napr. riadite¾ OO PZ na II. type 1 820
korún príplatok za riadenie,
dnes má 10 510 Sk., tak nech
riadi. Hádam už tieto diskusie
ustanú.
M. MOLNÁROVÁ: Mám
informáciu, že konkrétne v okrese Košice sú niektoré obvodné
oddelenia v nerovnomernom
režime a ïalšie zasa v rovnomernom režime výkonu služby.
Preèo?
J. BUKUŠ: To asi nie. My
zaraïujeme do rovnomerného a
nerovnomerného èasu služby
úseky èinnosti, kde to vyžaduje
výkon služby. Ale máme také
prípady: napríklad matky, ktoré
robia skrátené vyšetrovanie a

im lepšie vyhovuje rovnomerný
èas služby. Tak v jednotlivých
prípadoch sme urobili výnimky a
myslím si, že je to správne, keï
môžeme vyhovie, vyhovieme.
Ale nejde o niè globálne. Napokon, aj pre krajské riadite¾stvo je
takéto riešenie výhodné.
Redakcia: Zdá sa, že vy
dvaja so vzájomnou komunikáciou nemáte problém. Ako by
ste charakterizovali vzahy
vedenia KR PZ, teda zamestnávate¾a a KR OZP v SR ako
reprezentantky zamestnancov?
M. MOLNÁROVÁ: Keï sme
zaèínali komunikova s pánom
riadite¾om a vôbec s novým
vedením KR PZ, bolo
to problematické, v
prvej chvíli som si
pomyslela,
že
to
naozaj bude dos
tvrdý oriešok. Ale
postupne pri práci sa
naše vzahy skorigovali, myslím si, že
teraz si vychádzame v
ústrety vždy, keï je to
èo len trochu možné.
J. BUKUŠ: S pani Molnárovou som sa poznal už pred
mojím nástupom do funkcie
krajského riadite¾a. Sám nie
som odborár, pod¾a mòa je to aj
dobre, každý má aspoò jasnú
pozíciu.
Prvopoèiatky
boli
naozaj hektické, tie vynútené
zmeny boli ve¾mi rozsiahle a
urèite sa pri nich aj iskrilo, ale
po prvých sedeniach sme si
vyjasnili veci a dnes som presvedèený, že bez spolupráce s
odbormi by sme vôbec nemohli
robi to, èo robi chceme. Ak
máme ich podporu, aj na prvý
poh¾ad nepopulárne veci sa
dajú dosiahnu – v záujme vyššieho cie¾a. Aj teraz prežívame
také obdobie, prichádzajú ïalšie organizaèné zmeny, ale
myslím si, že aj s odbormi sme
v tomto smere dosiahli konsenzus, nikto nebude ukrátený.
M. MOLNÁROVÁ: Naènem

ïalší chronický problém – stav
našich budov. Konkrétne aj
objekt KR PZ, kde sedíme. Je to
už hanba, ako vyzerá zvonka, o
vnútornom stave ani nehovoriac. A takých objektov máme v
kraji dos. Dlho sa o potrebe
zmeny hovorí, ale kedy konkrétne sa nieèo zlepší? Dávno sme
sa mali sahova do budovy
bývalého obvodného úradu,
poznáme termín sahovania?
J. BUKUŠ: Situácia je
naozaj dos komplikovaná, ale
postupujeme krok za krokom.
Budova obvodného úradu Košice je už de facto naša, máme
prís¾ub a rozhodnutie dislokaè-

nej komisie. Máme hotové projekty, prednos pri rekonštrukcii
dostane
prestavba
dvoch
poschodí na odbor dokladov a
evidencií, tieto máme zatia¾
zapožièané. Zrelé sú aj ïalšie
plány na rekonštrukciu terajšej
budovy KR PZ, strelnicu v
Paòovciach, budovy OO PZ
Košice Juh a OO PZ Bidovce.
Ve¾a vecí je ešte rozohraných,
máme viacero zámerov, ale
nebudem o nich hovori, aby
sme niè nepokazili. Zatia¾
môžem konkrétne poveda
aspoò to¾ko, že budúci rok
dostane budova nášho KR PZ
novú fasádu, vymenia sa okná
a objekt zateplíme. Postupne
budeme rieši aj inžinierske
siete.
M. MOLNÁROVÁ: Stav niektorých OO PZ je tiež povážlivý,
hoci mnohé sú už zmodernizované, opravené. Èo bude nasledova ?

Rozšírené právomoci Policajného zboru od 15. decembra
Policajtom sa od 15.
decembra tohto roka rozšíria
oprávnenia. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore,
ktorú parlament schválil na svojej 28. schôdzi. Novela ïalej
preberá rámcové rozhodnutie
Rady o zjednodušení výmeny
informácií a spravodajských
informácií medzi orgánmi štátov
EÚ èinnými v trestnom konaní.
Takisto spresòuje podmienky
poskytovania info a osobných
údajov do štátov EÚ na úèely
odha¾ovania a vyšetrovania
trestnej èinnosti. Aplikuje niektoré ustanovenia platné v iných
právnych úpravách /trestné
kódexy a pod./ a reaguje na
podnety z praxe.
K oprávneniam policajta pribudne:
l v záujme zakroèovania
proti výtržnostiam a násiliu na
športových podujatiach a obnovenia verejného poriadku pri
ve¾kom poète osôb, ktoré nie je
možné usmerni iným spôsobom /výtržnosti pri futbale,
hádzanie nebezpeèných predmetov z davu alebo úkrytu/

budú policajti oprávnení používa zásahovú výbušku
l zaistenie osoby nachádzajúcej sa na mieste trestného
èinu bezprostredne po jeho spáchaní a pri ktorej existuje súvislos so spáchaným trestným
èinom. V mnohých prípadoch sa
totiž nedá okamžite zisti, èi ide
o ïalšieho páchate¾a, spolupáchate¾a, pomocníka alebo len
nezúèastnenú osobu. Takáto
osoba by mohla svojim konaním
mari prebiehajúci zákrok polície. Táto novinka umožní do
okamihu zistenia totožnosti
osoby objasni potrebné skutoènosti týkajúce sa jej totožnosti a
postavenia k danému prípadu.
l vykázanie osoby, ktorá sa
dopúša domáceho násilia z
bytu a zákaz jej vstupu do tohto
bytu na 48 hodín. Táto novinka
umožní úèinnejšie bojova proti
domácemu násiliu a pomôže
zabráni ïalšiemu ohrozeniu
osôb. Ochrana zdravia a života
má prednos pred právom na
ochranu obydlia. Ohrozené
osoby doteraz utekajú pred
násilníkom z bytu. O vykona-

nom oprávnení policajt vyhotoví
pre vykázanú aj ohrozenú
osobu potvrdenie a spíše úradný záznam. Ak sú násilím
dotknuté aj maloleté deti, kópia
záznamu sa zašle aj orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately. Ohrozenú
osobu policajt pouèí o možnosti
poda návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd.
Ohrozenej osobe takisto poskytne kontakty na organizácie
poskytujúce pomoc obetiam
domáceho násilia.
l pri pátraní po nezvestnej
osobe bude polícia oprávnená
písomne žiada od prevádzkovate¾ov elektronických komunikaèných sietí s predchádzajúcim súhlasom príbuzného o prevádzkové a lokalizaèné údaje
týkajúce sa nezvestnej osoby.
l Pri pátraní po odcudzenom
motorovom vozidle, ktorého
súèasou bolo komunikaèné
zariadenie alebo v ktorom sa v
èase odcudzenia nachádzal
mobilný telefón bude polícia
oprávnená na základe písomnej
žiadosti majite¾a, prevádzkova-

te¾a alebo držite¾a mobilného
telefónu žiada od prevádzkovate¾ov elektronických komunikaèných sietí prevádzkové a lokalizaèné údaje mobilného telefónu.
Písomnej žiadosti polície je
potrebné bezodkladne vyhovie.
l Spresòuje sa zákaz požívania oznaèenia „Policajný zbor“ a
„Polícia“
– zákaz sa bude vzahova na
ústne vyhlásenie /t. j. ak má
niekto trièko s nápisom „polícia“
a zároveò vysloví slovo „polícia“/, odev, písomný styk, názov
domény web stránky a na vozidlá
– zakázané bude aj používanie služobnej rovnošaty a odevu,
ktorý by mohol by zamenite¾ný s
rovnošatou
– výnimka zo zákazu bude
možná len s povolením Policajného zboru
– za porušenie zákazu bude
hrozi pokuta do výšky 5000
korún
Novela zákona o Policajnom
zbore nadobudne úèinnos 15.
decembra 2008.
(TO KMV, 24.10.2008)

J. BUKUŠ: Poèas dvoch
rokov sa nám podarilo zrekonštruova zariadenia na osobnú
hygienu ako aj priestory stálych
služieb a v tomto smere budeme aj pokraèova. Je to všetko
najmä o peniazoch.
M. MOLNÁROVÁ: Z oblasti
ochrany zdravia a bezpeènosti
práce by som sa rada opýtala
na to, ako je to s oèkovaním, s
vakcináciou policajtov a obèianskych zamestnancov , ktorí pri
výkone služby prichádzajú do
styku s verejnosou. Naši špecialisti na rómsku problematiku
sú výborne vybavení, ale èo
ostatní? Sažujú sa, že nemajú
ani len jednorazové rukavice a
ïalšie pomôcky.
J. BUKUŠ: Celkovú situáciu
sme riešili aj na porade s
našou rezortnou lekárkou.
Vznikol problém s financovaním vakcinácie, poisovne mali
tendenciu prenies túto finanènú archu na nás. Urobíme v
tom preh¾ad a poriadok – aj v
oblasti ostatných ochranných
prostriedkov. Na to, èo ¾uïom
treba, peniaze sú. A nech nikto
nehovorí, že nemá rukavice èi
pásky na ohradenie priestoru,
je ich dostatok a musia by v
každom vozidle. Ak nie sú,
niekto si zanedbal svoju povinnos, staèí mi to ohlási.
Redakcia: Viedli sa ale
diskusie o tzv. hygienickom príplatku, bolo v tom dos nejasno,
vznikali rozdiely medzi krajmi…
J. BUKUŠ: Už je to centrálne
vyriešené, problém je v tom, že
každé pracovisko musí ma
vypracované podmienky
v
akom rozsahu dochádzajú ¾udia
do styku so zdraviu škodlivými
látkami alebo prostredím.
M. MOLNÁROVÁ: Otázka
ubytovania príslušníkov PZ a
obèianskych
zamestnancov.
Naša ubytovòa na Popradskej
ulici už dos pamätá a ve¾a prežila, je zrelá na rekonštrukciu.
Urobíme s tým nieèo?
J. BUKUŠ: Je to pravda, ale
všetko naraz sa nedá zrekonštruova. Najprv budovy pre
službu a potom ubytovòa postupne po jednotlivých bunkách.
Redakcia : Problém ubytovania príslušníkov PZ a obèianskych zamestnancov v každom
ve¾kom meste…
J. BUKUŠ: Aj my máme v
Košiciach
tento
problém.
Nespoèíva však v nedostatku,
lebo evidujeme ani nie desa
žiadostí o pridelenie bytu.
Máme dokonca úplne vo¾nú
bytovku tridsa kilometrov od
Košíc – nikto tam nechce ís
býva. Priamo v Košiciach však
máme bytovku, v ktorej býva asi
15 policajných rodín, sú v nájme
u nás, zvyšné byty sú v osobnom vlastníctve súkromných
užívate¾ov, ani pozemok nie je
náš. Vzahy medzi týmito
dvoma skupinami užívate¾ov sa
z viacerých dôvodov dos zhoršili, musíme to nejako vyrieši.
Ja zastávam názor, že policajtom treba byty odpreda, zo
strany odborárov je iný poh¾ad.
Je to zatia¾ otvorený problém.
Zaznamenal Peter Ondera
Snímky autor
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Kedy príde rad na obèianskych zamestnancov?
(Pokraèovanie zo strany 1)

ra. Zúèastnil sa jej predseda
OZP v SR Miroslav Litva, na
zasadanie prišiel aj I. zástupca
riadite¾a KR PZ v Prešove plk.
PhDr. Karol Korpáš (keïže riadite¾ KR PZ bol v tom èase na
riadnej dovolenke) a riadite¾
ekonomického odboru tohto KR
PZ kpt. JUDr. Marek Blichár.
Na úrovni minima
Podstata problému, o ktorom

èlenovia krajskej rady debatovali medzi sebou i s pozvanými, je
vyjadrená v liste predsedu Petra
Ledera. V diskusii boli aktívnejšie ženy, ve¾mi živo argumentovali najmä tým, že v dnešných
èasoch je už neúnosné, aby
pracovníci vo verejnej i štátnej
službe robili servis pre obèanov
a kolegov policajtov za platy v
tarifných triedach na úrovni 10–
tisíc korún a reálne neexistuje

motivácia, ktorá by mohla ich
príjmy ovplyvni, pretože výška
poskytnutých odmien a rozsah
osobných príplatkov v praxi
vlastne neumožòuje diferenciáciu pod¾a množstva a kvality
vykonanej práce. Jediným reálnym zdrojom navýšenia platu sú
vlastne odbormi tvrdo vybojované valorizácie, ktoré tvoria pre
budúci rok vo verejnej službe 7
percent, v štátnej 4 percentá

Otvorený list ministrovi vnútra SR a vedeniu OZP v SR

Problémy, ktoré trápia obèianskych zamestnancov
Z dôvodu dlhodobo nepriaznivej finanènej situácie obèianskych zamestnancov v rezorte
Ministerstva vnútra SR, presnejšie obèianskych zamestnancov okresných riadite¾stiev PZ,
by sme chceli takouto formou
oslovi vedenie Odborového
zväzu polície v SR a ministra
vnútra SR Roberta Kaliòáka,
aby už koneène zaèali rieši aj
problémy, ktoré trápia všetkých
obèianskych zamestnancov.
Pretože na obèianskych zamestnancov sa stále akosi
zabúda.
Ako všetci dobre vieme,
obèianski zamestnanci v rezorte MV SR sú finanène odmeòovaní pod¾a zákona o štátnej a
(skrátene) verejnej službe.
Ibaže tieto dva zákony neboli
práve tie najšastnejšie riešenia, èo sa týka finanèných
ohodnotení zamestnancov. A to
preto, lebo sa rozdelili zamestnanci v jednom rezorte na dve
skupiny ¾udí s odlišnými finanènými kritériami a hodnoteniami,
a tie hodnotenia sú celkovo
ve¾mi nízke.
Vysvetlím, preèo.

ale hodnotené sú len jedným
smiešnym platom. Napríklad
referent špecialista automobilovej služby na EO OR PZ vykonáva aj funkciu referenta špecialistu – hospodára, vedúca
EO OR PZ je aj ekonómka,
mechanik je zároveò aj vodiè a
informátorke sa kumuluje funkcia so spojovate¾kou. Platy u
niektorých zamestnancov, ktorí
nemajú žiadne osobné ohodnotenie, resp. nízke ohodnotenie,
sú dokonca nižšie ako minimálna mzda (8 900,–Sk).
Èiže môžeme skonštatova,
že za osem rokov sa obèianski
zamestnanci – hovoríme o
úrovni okresného riadite¾stva –
posunuli iba o 2 725,–Sk
dopredu, èo je v porovnaní s
dnešnou životnou úrovòou a
európskymi cenami zanedbate¾ne nízka a smiešna položka.
Z toho nám vychádza fakt, že
zákony o štátnej a verejnej
službe, od ktorých sme si
to¾ko s¾ubovali, vôbec nevyriešili finanèné problémy
občianskych zamestnancov
ale naopak, riešenie spomalili.

Príklad: Verejná služba
Rok : 2008 tarifný plat 11 430,–Sk (Referent špecialista, 7. PT)
Rok : 2000 tarifný plat
8 705,–Sk (Referent špecialista, 7. PT)
Rozdiel :
+ 2 725,–Sk
Mzdy (takmer) bez pohybu
Ak si v súèasnosti porovnáme tarifný plat obèianskeho
zamestnanca z roku 2000 a
tarifný plat zamestnanca z roku
2008 pod¾a súèasne platného
zákona o verejnej službe
(podotýkame, že pri tej istej
platovej triede a tej istej funkcii), zistíme, že rozdiel v tarifnej
mzde je 2 725,–Sk.
Mimochodom referent špecialista vo verejnej službe v 7.
platovej triede, zaradený na
vnútornom odbore OR PZ, má
v náplni práce vedenie protokolov, evidenciu a spracovanie
interných aktov riadenia, všetky
bežné kancelárske práce a
navyše vykonáva funkciu „bezpeènostného zamestnanca“ na
úseku ochrany utajovaných
skutoèností. Za túto funkciu nie
je dostatoène finanène ohodnotený. Pre porovnanie s krajskými riadite¾stvami PZ uvádzame,
že tam len samotnú „funkciu
bezpeènostného zamestnanca“
na úseku utajovaných skutoèností vykonáva policajt a za
„policajný plat“. Na okresných
riadite¾stvách PZ sú aj ïalšie
funkcie, ktoré sú kumulované,

Osobné príplatky? Fraška
Èo sa týka osobných príplatkov zamestnancov, tak na niektorých okresných riadite¾stvách
PZ nevidel žiadny obèiansky
zamestnanec zvýšený osobný
príplatok od roku 2006. Väèšina
zamestnancov, ktorá odpracovala v tomto rezorte viac ako
13 rokov, pohybuje sa na sume
okolo 2 000 Sk osobného príplatku.
Odmeny? Raz roène!
Odmeny pre obèianskych
zamestnancov sa vyplácajú iba
raz v kalendárnom roku. Keï
sa pýtame, preèo, odpoveï je:
Buïte radi, že vás neprepúš ajú! Ale to predsa nie je riešenie. Veï na OR PZ už niet
koho prepusti, tu už neexistuje ani vzájomná zastupite¾nos!
Aj keï sme detailnejšie
poukázali iba na obèianskych
zamestnancov
z
poh¾adu
okresného riadite¾stva, máme
za to, že také isté problémy t.
j. neadekvátne mzdové ohodnotenie sa týka aj ostatných
obèianskych zamestnancov
na všetkých úrovniach v
rámci Policajného zboru.

Druhí v poradí?
Je ve¾mi nepríjemné vedie a
tolerova to, že obèiansky
zamestnanec je stále len ten
„druhý v poradí“. Ale aj ten
„druhý“ je tiež len èlovek, ktorý
má doma svoju rodinu a potrebuje ju živi. Tak dokedy ešte
máme èaka, kým si nás niekto
všimne? Naozaj sú obèianski
zamestnanci takí nenápadní a v
rezorte nepotrební? Sú neoddelite¾ná súèas rezortu. Len
tak mimochodom, pre policajtov zabezpeèujeme kompletný
servis prác poèas celého roka.
Tak váži si to niekto?
Vieme, že tu bol záväzok
MV SR o 20% znížení poètov
obèianskych zamestnancov,
ako aj to, že k tomu vïaka OZP
SR a ministrovi vnútra nedošlo,
èo si ve¾mi vážime. Avšak na
druhej strane, skutoène finanèná situácia obèianskych zamestnancov je nezávideniahodná. Posunutie ekonomických istôt policajtov vnímame ako pozitívny fakt, ale
zároveò sa pýtame, kedy
takéto posunutie ekonomických istôt nastane aj u
obèianskych zamestnancov.
Kvantita práce sa stále zvyšuje
s vysokými nárokmi na kvalitu,
ale takmer za ten istý plat, ako
bol v roku 2000.
Èakáme riešenie
Stále vnímame túto situáciu,
akoby obèianski zamestnanci
boli iba akýmsi príveskom vo
finanènom ohodnotení. Pán
minister vnútra sa nepýta na
platy obèianskych zamestnancov, tak ako policajtov, keï
navštívi jednotlivé OO PZ.
Preto sme sa rozhodli takto
oslovi pána ministra vnútra,
aby svoju pozornos upriamil aj
na obèianskych zamestnancov,
ktorí si ve¾mi vážia svoju prácu,
s chuou a entuziazmom ju
vykonávajú, avšak finanèné
ohodnotenie tomu nezodpovedá.
Veríme, že tento príspevok
nezostane nepovšimnutý a
minister vnútra sa s nezávideniahodnou situáciou v oblasti
platov obèianskych zamestnancov bude zaobera – a to nie
jednorazovo, ale tak, aby náš
plat bol skutoène platom zodpovedajúcim
vykonávaniu
našich èinností.
V mene obèianskych zamestnancov
Mgr. Peter LEDER,
predseda Krajskej rady
OZP v SR Prešov
(medzititulky a zvýraznenie
textu redakcia)

(plus 1–3 percentá pod¾a hodnotenia, v praxi však má málokto viac ako 1 percento, pretože
mzdové prostriedky chýbajú…)
Pritom ide o ženy, ktoré majú
odpracované na pôde polície
dlhé roky, sú neraz aj živite¾kami rodín, ale ich platy „v
èistom“ sa stále pohybujú na
úrovni 10–tisíc Sk. Odmeny
vidia raz roène, prièom v nižších
tarifných triedach je v podstate
jedno, èi je zamestnankyòa v
štátnej alebo verejnej službe.
Ve¾a z nich pritom pracuje v
priamom styku s obèanmi v
správnej službe, tu prichádzajú
do styku s rôznymi ¾uïmi (…),
ïalšia silná skupina žien v 2. a
3. platovej triede pôsobí v prostredí, kde musia aj stredoškoláèky ovláda problematiku

prebiehalo kolektívne vyjednávanie a s akými úskaliami sa
odbory stretávali pri rokovaniach s Ministerstvom práce a
sociálnych vecí SR èi s ministerstvom financií. S ministerstvami sa zviedol boj ešte aj za
to, aby obèianski zamestnanci
dostávali príplatok za riadenie
služobného vozidla a za starostlivos oò, èo bol pôvodne aj
dôvod nepodpísania kolektívnej
zmluvy. Od 1. 1. 2009 je realitou
vo výške 400 a 600 korún
mesaène. Samozrejme, že ide
len o kvapku v príjme jednotlivca. Ale napríklad iba valorizácie
zhltnú zo štátneho rozpoètu na
budúci rok takmer 5,6 miliardy
korún. A tak vlastne tento
okrúhly stôl mal nieko¾ko
výsledkov – v prvom rade zod-

Živej diskusie na tému platov obèianskych pracovníkov sa
zúèastnil vyše dve desiatky funkcionárov OZP z celého Prešovského kraja.
trestného práva atï, napriek
tomu zarobia približne o tisíc
korún viac ako obyèajné upratovaèky. Ochotne nám poskytli aj
svoje výplatné pásky.
Ve¾a otáznikov
„Vo všetkom sme na chvoste, to vari preto, že sme z
východu?“ pýtala sa jedna z prítomných. Riadite¾ ekonomického odboru Marek Blichár spresnil, že Prešovský kraj je skutoène v priemernej mzde vo verejnej službe najnižšie zo všetkých
krajských riadite¾stiev PZ, v štátnej službe je však na 2. prieèke.
Ženy dali jasne najavo svoju
nespokojnos aj s tým, že v prípade kumulácie funkcií sa tento
fakt nijako neukáže na príjmoch
tých, èo funkcie prevzali, prípadne robia za dlhodobo chorých
kolegov… Padalo množstvo
otázok – napríklad preèo niektoré ïalšie kraje dostali v septembri odmeny, ale v Prešovskom kraji ešte nie? A èi vôbec
budú aspoò v decembrovej
výplate? Preèo prostriedky za
neobsadené miesta neostávajú
na pracovisku alebo aspoò v
okrese, ale sa „stratia“ v krajskom rozpoète? Na èo sa vlastne robia „pohovory“, keï na
osobné ohodnotenie niet viac
peòazí?
Problém v zákonoch i v
rozpoète
Na niektoré otázky reagovali
priamo na mieste kompetentní
pracovníci KR PZ. Predseda
OZP v SR Miroslav Litva podrobne informoval prítomných o
krokoch, ktoré v tomto smere
odbory podnikajú, popísal, ako

povední funkcionári pozorne
poèúvali a zapisovali si možné
podnety, ktoré by sa vari dali
vyrieši na krajskej úrovni. I.
zástupca krajského riadite¾a plk.
Karol Korpáš podèiarkol, že s
riadite¾om zaèali systematicky
navštevova všetky okresy, aby
sa v bezprostredných stretnutiach priamo od ¾udí dozvedeli,
èo ich trápi, v èom môžu
pomôc. Predseda krajskej rady
Peter Leder pris¾úbil, že zabezpeèí, aby sa na týchto stretnutiach vo väèších poètoch zúèastòovali aj obèianski pracovníci,
nielen policajti. Predseda OZP v
SR si zobral za úlohu overi na
ministerstve niektoré podnety.
Napokon sa všetci zhodli v tom,
že hlavný problém nespoèíva v
neochote funkcionárov na úrovni kraja, ale v nastavení štátneho rozpoètu a vo fakte, že existujú
dva
zákony,
ktoré
rozde¾ujú ¾udí na „štátnych“ a
„verejných“. Odbory sa netaja
myšlienkou, že považujú existenciu týchto dvoch zákonov v
súèasnej forme za zbytoènos,
úèelnejší by bol jeden zákon. Èi
bude? Zladi záujmy všetkých
skupín
zamestnancov
(od
uèite¾ov a lekárov až trebárs po
miestnu štátnu správu….),a
najmä nájs na to štátne zdroje
však nebude jednoduché. Bol
by reálny samostatný zákon pre
skupinu obèianskych pracovníkov v rezorte MV? Len úvaha…
K problematike odmeòovania
obèianskych pracovníkov sa v
najbližšom èísle vrátime.
Peter Ondera
Snímky autor
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Voľné pracovné miesta KR PZ Bratislava
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Oddelenie pátrania, informacií
a analýz
Funkcia: starší referent (taktických evidencií)
Charakter práce: 326
Platová trieda: 4
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Iné požiadavky: nemecký
jazyk
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 26900
KRAJSKÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
Odbor dopravného inžinierstva
Dopravno–riadiaca ústredòa
Funkcia: starší referent
Platová trieda 3
Plánová hodnos: npor.
Požadované vzdelanie: ÚS/Š
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami stupòa utajenia „Vyhradené“.
Bližšie informácie získate na
tel.: 25700 Mgr. Hofferová
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave I
Sasinkova ul. è. 23, 811 Bratislava
vo¾né tabu¾kové miesta k 10.
11.2008
Tel.: 80/kl. v MVTEL, 09610/kl.
z VTS
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Odbor kriminálnej polície
2. Oddelenie všeobecnej kriminality
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 201
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,–Sk
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 31115,31110
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave II
Osvetová ul. è. 4, 827 49 Bratislava
vo¾né tabu¾kové miesta k 10.
11.2008
Tel.: 80/kl. v MVTEL, 09610/kl.
z VTS
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Odbor justiènej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6

Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
Oddelenie ekonomickej kriminality
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
Odbor skráteného vyšetrovania
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Ružinov–západ
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,–Sk
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Podunajské
Biskupice
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,–Sk
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Slovnaft
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,–Sk
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènos ami: „Dôverné“

Slovo redakcie:
V záujme podpory kariérneho postupu príslušníkov PZ a maximálne
možného sprístupnenia informácií o vo¾ných miestach bude POLÍCIA zverejòova informácie z „èerstvých“ podkladov jednotlivých KR PZ. V prípade
KR PZ Bratislava vybrala ponuky z platovej triedy 3 a vyšších.
(on)
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT V BRATISLAVE II
Oddelenie bezpeènosti CP
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 232
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,–Sk
Príspevok
na
bývanie:
3.000,–Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Vyhradené“
Bližšie informácie získate na
tel.: 32115, 32116
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave III
Vajnorská ul. è. 25, 832 56
Bratislava
vo¾né tabu¾kové miesta k 15.
11. 2008
Tel.: 80/kl. v MVTEL, 09610/kl.
z VTS
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Odbor justiènej polície
Oddelenie ekonomickej kriminality
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6
Rizikový príplatok: 0
Príspevok na bývanie: 3.000,–
Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné“
Bližšie informácie získate na
tel.: 80/ 33115
Odbor skráteného vyšetrovania
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Nové Mesto –
východ
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Príspevok na bývanie: 3.000,–
Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie
sa
s
utajovanými
skutoènosami: „Dôverné, Vyhradené“
Bližšie informácie získate na
tel.: 80/ 33115
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Nové Mesto –
západ
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257

Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Príspevok na bývanie: 3.000,–
Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 2
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „Dôverné, Vyhradené“
Bližšie informácie získate na
tel.: 80/ 33115
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave IV
M. Sch. Trnavského 1, 844 22
Bratislava
vo¾né tabu¾kové miesta k
15.11.2008
Tel.: 80/kl. v MVTEL, 09610/kl.
z VTS
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Odbor kriminálnej polície
Oddelenie ekonomickej kriminality
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 204
Platová trieda: 3
Rizikový príplatok: 2.000,– Sk
Príspevok na bývanie: 3.000,–
Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: npor.
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „VYHRADENÉ“
Odbor skráteného vyšetrovania
Oddelenie skráteného vyšetrovania Bratislava Dúbravka
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Príspevok na bývanie: ÚS/Š
Plánovaná hodnos: npor.
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „VYHRADENÉ“
OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT V BRATISLAVE IV
Oddelenie bezpeènosti cestnej
premávky
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 232
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Príspevok na bývanie: 3.000,–
Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: npor.
Poèet vo¾ných miest: 1
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami: „VYHRADENÉ“
Bližšie informácie Vám poskyt-

neme na telefónnych èíslach
09610 34115, 09610 34116.
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave V
nám. Hranièiarov 1/B, 852 42
Bratislava
vo¾né tabu¾kové miesta k 10.
11.2008
Tel.: 80 35116. v MVTEL,
09610 35116 z VTS
Okresné riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave –okolie
Šenkvická ul. è. 14, 902 01
Pezinok
vo¾né tabu¾kové miesta k 15.
11. 2008
Bližšie informácie Vám poskytne p. Dudová.
Tel.: 85 23112 v MVTEL,
09615 23112 z VTS
ÚRAD JUSTIÈNEJ A KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Odbor justiènej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality Pezinok
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 1
Oddelenie všeobecnej kriminality Malacky
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 3
Oddelenie všeobecnej kriminality Senec
Funkcia: vyšetrovate¾
Charakter práce: 214
Platová trieda: 6
Kvalifikaèné
predpoklady:
VII/Š
Plánovaná hodnos: major
Poèet vo¾ných miest: 1
Odbor skráteného vyšetrovania
Oddelenie skráteného vyšetrovania Pezinok
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
Oddelenie skráteného vyšetrovania Malacky
Funkcia: starší referent
Charakter práce: 257
Platová trieda: 4
Rizikový príplatok: 1.000,– Sk
Kvalifikaèné
predpoklady:
ÚS/Š
Plánovaná hodnos: nadporuèík
Poèet vo¾ných miest: 1
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Obmedzovanie bezdomovectva by malo by súèasou systému prevencie kriminality

Vážny kriminologický problém

T

reba tiež konštatova, že
oblas, ktorá je predmetom
nášho
príspevku,
je
pomerne málo preskúmaná. S
problémom bezdomovectva sa
však stretávame na uliciach
našich miest, ktorým robí nežiaduci „kolorit“ svedèiaci o našej
totálnej bezmocnosti. Vykázaním bezdomovcov z centier
na perifériu miest sa problém
nerieši. V príspevku siahame po
poznatkoch èeských výskumníkov (M. Štìchová, M. Luptáková a B. Kopoldová, Institut
pro kriminologii a sociální prevenci. Praha), ktorí – hoci tiež
oneskorene – ale predsa len
skôr ako my rozpoznali možné
nebezpeèenstvo vyplývajúce z
toho, že ponecháme prerás tento sociálnopatologický fenomén
do nežiaducich, a postupom èasu èoraz ažšie ovládate¾ných
rozmerov.
Výskumníci vychádzali z
predpokladu, že sám fenomén
bezdomovectva je kriminologickým podhubím, v ktorom je zrejme ¾ahšie sta sa páchate¾om
alebo obeou trestnej èinnosti a
predstavuje zároveò špecifickú
subkultúru, do ktorej aktéri vstupujú so svojráznymi osobnostnými a sociálnymi charakteristikami (rady zjavných bezdomovcov, ktorých vidie na ulici, môžu
rozšíri i ïalší potenciálni bezdomovci spomedzi nezamestnaných, chorých ¾udí, bývalých

väzòov, obyvate¾ov detských
domovov a pestúnskych rodín,
¾udí závislých na alkohole alebo
drogách, obetí skrachovaných
manželstiev a rozvrátených
rodín, alebo jedincov bez vzdelania a sociálnych návykov, ale
aj migrantov a azylantov), ktorým èasto tento štatút dokonca
vyhovuje a preto ani nereflektujú na pomoc zo strany oficiálnych èi neoficiálnych subjektov
na ceste k návratu (z exklúzie)
do spoloènosti.
Európska federácia národných združení pracujúcich s
bezdomovcami
(FEANTSA)
uvádza medzinárodne uznávanú
definíciu bezdomovectva nasledovne: „Bezdomovectvo je
absencia vlastného, trvalého
a primeraného obydlia. Bezdomovci sú takí ¾udia, ktorí
nie sú schopní získa vlastné,
trvalé a primerané obydlie,
alebo nie sú si schopní takéto
obydlie udrža pre nedostatok
finanèných
prostriedkov
alebo kvôli iným sociálnym
bariéram“. Tento jav sa charakterizuje aj ako „stav
extrémnej sociálnej izolácie
bez možnosti alebo schopnosti èi ochoty jednotlivca
tento stav zmeni“ (Varga).
Samotný jav vyvoláva aj
potrebu právnej úpravy, a tak sa
zaznamenávajú pokusy bezdomovectvo rieši prostredníctvom
rôznych služieb sociálnej pre-

vencie (azylové domy, nízkoprahové zariadenia, noc¾ahárne a
terénne programy, alebo niektoré formy štátnej finanènej
sociálnej podpory). Isté je, že
bezdomovectvo je záležitosou
viacerých rezortov, orgánov a
organizácií na to špecializovaných, štátnej správy a samosprávy, neziskových organizácií,
cirkví a pod. Keïže ide o celoeurópsky problém, nevyhnutná
je medzinárodná spolupráca pre
harmonizáciu postupov v oblasti sociálnej politiky a sociálnych
služieb. Veï pod¾a orientaèných
odhadov je v Európskej únii 2,6
– 3 milióny bezdomovcov.
Èo na to verejná mienka ?
Odborníci i mnohé
štúdie ukazujú,
že
málokto sa
chce sta
bezdomovcom dobrovo¾ne (pritom bezdomovcom
sa
môže
sta
ktoko¾vek). Búra sa takto aj istý
stereotyp dos hlboko zakorenený medzi verejnosou, ktorá
ešte zastáva názor, že bezdomovci sú na ulici z vlastného
rozhodnutia (pod¾a odhadov je
to však len 5 – 10 percent z
nich). Zaujímavý je aj tento
postoj verejnej mienky: hoci je
pod¾a nej bezdomovectvo najèastejšie spájané s kriminalitou,
alkoholizmom,
tuláctvom,
duševnými a telesnými chorobami a verejnos vidí v bezdomovcoch ¾udí, ktorí potenciálne
ohrozujú bezpeèie a verejný
poriadok, jej väèšina predsa len
má s nimi súcit.
Predpokladom úspešného
riešenia problému bezdomovectva je znalos faktorov a príèin, ktoré k nemu vedú. Ukazuje sa, že sa vzájomne medzi
nimi ovplyvòujú objektívne i
subjektívne faktory, spomedzi
ktorých sa najèastejšie uvádzajú: štrukturálne zmeny v spoloè-

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
OKTÓBER 2008
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
22. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 3/2006, ktorým
sa zavádza úradné poverenie
pre príslušníkov Policajného
zboru zaradených na odbore
ochranných služieb Prezídia Policajného zboru
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
78. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
15/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
79. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave

80. o zriadení poradnej
komisie
na
posudzovanie
odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľov krajských riaditeľstiev
Policajného zboru o neposkytnutí
informácií v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov
81. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
82. o určení hlavného
inštruktora Policajného zboru
8. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline
8. o spoločnom písomnom
poverení na výkon kontroly
85. o vykonaní streleckej

prípravy príslušníkov Policajného
zboru odboru fyzickej ochrany
objektov Prezídia Policajného
zboru
86. o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru
a odboru ochranných služieb
Prezídia Policajného zboru
87. o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
88. ktorým
sa
dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 109/2007 o zriadení špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
89. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
35/2008 o určení funkcií, pri
ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami

nosti, najmä zmeny na trhu
práce, zmeny v štruktúre rodín,
nedostatoène
podporované
bývanie pre sociálne slabých,
nezamestnanos a chudoba,
nízka úroveò vzdelania, rodinné
konflikty a rozvody, závislos na
návykových látkach, skúsenosti
s pobytom vo väzení, zdravotné
postihnutie, nekonvenèný spôsob života ako riešenie samotného problému. Je pozitívne, že
sa toto široké spektrum faktorov
aj oficiálne uznáva. Môže to by
dobrým východiskom pre prevenciu. Predsa len za najèastejšiu príèinu bezdomovectva sa
považuje strata zamestnania,
následná strata sebaúcty spojená s pocitom nepotrebnosti,
konèiaca rozpadom osobnosti.
Bezdomovci ako páchatelia
a obete
Výskumníci upozoròujú na to,
že kriminalite a viktimizácii bezdomovcov je doposia¾ venovaná
minimálna pozornos, hoci zloèinom sú títo ¾udia pravdepodobne ohrození viac než ostatná
populácia – èi už ako páchatelia
alebo obete. Medzi bezdomovcami sa totiž nachádza pomerne vysoké percento bývalých
väzòov. Sondou bolo zistené,
že medzi obyvate¾mi azylových
domov malo trestnú èinnos vo
svojej anamnéze 40 percent
jedincov.

pre ich „tvrdý kontrolný štýl“. Z
poh¾adu kriminológie bol však
zaujímavý názor policajtov, že
„bezdomovectvo síce zvyšuje
pravdepodobnos kriminality,
ale ide skôr o nezávažnú kriminalitu, ktorá nevychádza z antisociálnej motivácie“.
K možnostiam prevencie
Niektoré štáty už majú
zahrnuté preventívne opatrenia
vo svojich národných akèných
plánoch. Prevencia bezdomovectva evidentne u nich súvisí s
prevenciou kriminality i prevenciou viktimizácie. Sú toho názoru, že pre vytvorenie adekvátnych preventívnych programov
je nevyhnutné vychádza z dobre
mapovanej a poznanej situácie
(monitoring). Programy predovšetkým neziskových organizácií
v okolitých krajinách (Rakúsko,
Po¾sko, Maïarsko) sú zamerané
na to, aby sprostredkovali informácie o vo¾ných pracovných
miestach, o možnostiach získavania finanènej podpory èi ubytovania, o psychologickej i inej
pomoci a vôbec – o možnostiach
návratu do normálneho života. V
Èeskej republike zameriavajú
preventívne aktivity v oblasti
bezdomovectva dvoma základnými smermi: 1. obmedzova
faktory vedúce k bezdomovectvu
v rámci primárnej a sekundárnej
prevencie (v centre pozornosti

I napriek nedostatku údajov o
viktimite bezdomovcov sa predpokladá, že sa stávajú obeami
trestnej èinnosti tiež èastejšie
ako ostatná populácia. Informácie získavané z radov bezdomovcov hovoria o tom, že èasté
konflikty vznikajú z toho, že
stoja oproti sebe znepriatelené
skupiny bezdomovcov, ktoré si
delia teritórium pre zabezpeèenie si základných životných
potrieb (žobranie, drobné krádeže a pod.) a prekraèovanie ich
hraníc èasto konèí aj smrou.
Mnohí bezdomovci zostávajú
mimo kontaktu s organizáciami,
ktoré by vedeli poradi, ako sa
preventívne správa, aby sa
nestali obeami trestnej èinnosti.
Sondou bolo tiež zistené, že
takmer pätina z nich sa stala v
období svojho bezdomovectva
obeou zloèinu raz alebo aj opakovane. O vzahu polície k bezdomovcom pre nedostatok
domácich zdrojov získavali výskumníci poznatky zo zahranièia, kde sa konštatovala nedôveru bezdomovcov k policajtom

sú neplatièi nájomného za bývanie, ¾udia opúšajúci ústavné
zariadenia – detské domovy,
psychiatrické lieèebne, väznice,
dlhodobo nezamestnaní, chorí,
týraní a starí ¾udia) a 2. reintegráciou bezdomovcov spä do
spoloènosti v rámci terciárnej
prevencie (na miestnej úrovni
pomoc zo strany obcí pri riešení
bytovej situácie, poskytovanie
okamžitej „prvej pomoci“ a pod.).
Aj v Slovenskej republike by
mala by prevencia bezdomovectva témou na dôkladné preskúmanie, ktoré by zahàòalo
zmapovanie situácie i stavu už
existujúcej základne poskytovania pomoci až po prijímanie efektívnych opatrení pre jeho obmedzovanie. Bude k tomu potrebný
multirezortný prístup so zapojením verejnej správy, obèianskej spoloènosti, s cie¾om napomôc samotnej sociálnej práci.

Ilustraèné foto J. Dubravay

Sociológov, psychológov, sociálnych pracovníkov,
lekárov i pracovníkov ïalších odborov by mal viac zaujíma problém bezdomovectva, ako je tomu doteraz.
Situácia sa vyvíja dokonca do rozmerov, že už ani kriminológia nemôže pred ním zatvára oèi, keïže má tento
pôvodne sociálny jav aj kriminologické dôsledky. No
treba hneï na zaèiatku jasne poveda – nie všetci bezdomovci páchajú trestnú èinnos. Striktné spájanie
oboch javov by nebolo správne, ani pravdivé. Nás však
zaujíma tá èas bezdomovcov, ktorá z rôznych dôvodov
pácha (cíti sa by „donútená“ pácha) trestnú èinnos,
alebo ako obe stáva sa úèastníkom trestného èinu.
Keïže h¾adáme riešenia, mali by nás zaujíma práve
príèiny tohto druhu kriminality.

Mgr. František Šinka, CSc.,
riadite¾ sekretariátu Rady
vlády SR pre prevenciu
kriminality
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Väèšina pedagógov i praktikov sa zhodla v tom, že šes mesiacov je málo, problém je však väèší…
pobyte cudzincov a s tým súvi- PZ Bratislava Devínska Nová by sa oboznámili, aké sú klady aj republiky si žiada viac policajtov
Z diskusie na seminári osiaci
rozkaz R cudzineckej polí- Ves sa vyjadril ku skutoènosti, že nedostatky policajnej práce. aj napriek tomu, že ÈR je krajina
cie 31/2008 a o informácie, ktoré
súvisia s dohodou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,
ktorá vstúpila do platnos 27. 9.
2008.
mjr. JUDr. Marián Èupka,
riadite¾ OCP PZ Košice vyjadril

je pod¾a neho vhodné vysiela do
školy požiadavky zo základných
útvarov, èo by bolo potrebné
zlepši a zabezpeèi k výuèbe.
Tiež poskytnú policajným školám z praxe rôzne videonahrávky
zo služobných zákrokov, ktoré by

spokojnos s absolventmi SOŠ,
ich znalosami a zruènosami.
Vyjadril spokojnos s maturitnými
skúškami, na ktorých sa zúèastnil ako predseda. Pochvalne sa
vyjadril aj k vedomostiam absolventov služobnej disciplíny a
zdvorilosti Aj keï na druhej strane zdôraznil, že v porovnaní s

pomohli pri výuèbe. Vyjadril sa aj
o poslucháèoch, ktorí sú vysielaní na dôstojnícke školy. Je
potrebné vysiela na štúdium len
zdatných ¾udí. Zdôraznil potrebu
vysiela funkcionárov na kurzy
pre vyšších a nižších manažérov,
aby nadobudli skúsenosti a
vedomosti pre prácu napr. so
štatistikami. Poukázal na alarmujúci stav príslušníkov v sebaobrane. Mnohí z nich nevedia zvládnu banálne situácie a èasto
dochádza k zraneniam, niekedy
až ku usmrteniu, nako¾ko sa
zákroky robia rutinne. Poukázal
na to, aby študenti v rámci štúdia
chodili na reálne zákroky, a tým
KONŠTATOVANIA

Diskusiu pozorne sledovali (zľava v prvom rade) gen. Tibor
Gaplovský, gen. riaditeľ ŽP, riaditeľ SOŠ PZ KE Jozef Čech a Rastislav Hajko z MV SR.
Poukázal nato, že štúdium by
malo smerova v rámci objasòovania trestných èinov, prièom sa
môže venova menšia pozornos
zaisovaniu stôp, nako¾ko toto je
práca špeciálne vyškolených
technikov. Bolo by vhodné venova sa viac manipulácie so
zbraòou, nako¾ko výsledky previerok nasvedèujú tomu, že
manipulácia so zbraòou nie je
práve najlepšia.
Mjr. Ing. ¼ubomír Lajoš,
zástupca riadite¾a cudzineckej
polície v Michalovciach sa vyjadril k riešeniu migraènej politiky
na Slovensku, ktorá sa dotýka
legálnej a nelegálnej migrácie.
Zdôraznil, že z 2642 migrantov,
ktorí požiadali o azyl, len štyrom
z nich bol udelený. Ïalej poukázal na nedostatoène znalos problematiky cudzincov, schengenského priestoru, na slabú znalos
absolventov N MV 48/2002, málo
skúsenosti s prácou s informaènými evidenciami, èo je základ
na cudzineckej polícii, prièom pre
niektorých sú neznáme. To sú
absolventi, ktorí absolvovali
12–mesaèné štúdium, nako¾ko
absolventov 6–mesaèného štúdia na útvare nemajú. Vyjadril
sa, že by bolo dobré doplni
uèebné osnovy o N MV 48/2002

Navrhuje predåženie základného
policajného vzdelávania na minimálne 9 mesiacov a vzdelávanie
dôstojníkov na 6 mesiacov. Na
záver uviedol, že „prax bez teórie
je nemá a teória bez praxe je
hluchá“.

V dòoch 11. a 12. novembra 2008 sa na Strednej odbornej škole PZ v Košiciach opä po
roku konal seminár Škola praxi – prax škole, zameraný na vyhodnotenie uplynulého roka
spolupráce. Popri pedagógoch zo všetkých kútov Slovenska sa na seminári zúèastnili aj
uèitelia policajných škôl z Maïarska, Po¾ska a Èeska, nechýbalo ani množstvo riadiacich
pracovníkov z výkonných útvarov PZ, prièom pod¾a slov riadite¾a školy plk. JUDr. Jozefa
Èecha pozvanie dostali najmä praktici z útvarov, v ktorých slúžia absolventi už
ukonèených šesmesaèných turnusov základného vzdelávania nových príslušníkov PZ.
Po prednáškach zástupcov predmetových skupín sa už v prvý deò seminára rozprúdila
medzi úèastníkmi živá diskusia. Poznatky zo seminára zhrnul v závere mjr. JUDr.
Rastislav Hajko, PhD. zo sekcie riadenia ¾udských zdrojov MV SR. Prinášame zhutnené
výsledky seminára a výòatky zápisu z diskusie.

Snímka (on)

Mjr. Mgr. Pavol Proks, riadite¾ OO PZ Košice–Juh sa vyjadril, že 6–mesaèný kurz je
nepostaèujúci, nako¾ko neprichádzajú do praxe dostatoène
vyškolení a vycvièení príslušníci
PZ. Poukázal nato, že chýba
prax, na ktorú boli absolventi
vysielaní, kde sa adaptovali na
podmienky základného útvaru.
Absolventi tam spoznali obvodné
oddelenie a mohli zváži aj priority i prípadný odchod z PZ. Vyjadril sa, že absolventi nie sú zle
pripravení do praxe, len im chýbajú niektoré zruènosti z praxe.
Poukázal nato, že absolventom
chýbajú poznatky z taktiky výsluchov a práce s páchate¾om, prièom nemajú dostatoèné vedomosti z vedenia výsluchov a
metodiky, èo sa odzrkadlí aj v
praxi. Zdôraznil, že je potrebné
nauèi študentov rozlišova procesné postavenie osôb, tiež sa
vyjadril k nedostatoènej príprave
uchádzaèov z dôvodu absencie
vojenskej prípravy. Negatívne
hodnotil prijímanie ve¾kého poètu
žien do policajného zboru. Zároveò vyzdvihol, že absolventi po
ukonèení štúdia majú kupóny k
vedeniu motorového vozidla.

12–mesaèným štúdiom existuje
rozdiely. Vyzdvihol vybavenie
školy polygónmi. Osobne poïakoval pedagogickému zboru za
vynikajúce výsledky, ktoré poslucháèi školy majú . Taktiež uviedol, že môže porovna kvalitu
štúdia v súèasnej dobe, nako¾ko
v minulosti bol sám študentom
na tejto škole.
pplk. Mgr. Vaško, odborný
uèite¾ predmetovej skupine
poriadkovej, hraniènej a cudzineckej polície SOŠ sa vyjadril k
vykonaniu odbornej stáže na OO
PZ Pohorelá, OO PZ Liptovský
Mikuláš, OO PZ Košice – okolie,
OO PZ Spišská Nová Ves, Prešov, Margecany, Košice. Riaditelia OO PZ informovali, že sa
málo uèí taktika výsluchov, dôležitých pre objasnenie trestnej
èinnosti, spracovávanie písomností. Vyjadril sa, že by bolo
vhodné vytvorenie odbornej skupiny, ktorá by ustanovila vzory
uvedených tlaèív. S touto požiadavkou sa obrátili aj na Prezídium PZ. Zo zozbieraných skúseností uèitelia tejto Psk. zistili,
že je potrebné rozšíri štúdium na
tunajšej škole aj o znalosti z
oblasti skráteného vyšetrovania
a to minimálne na 9 mesiacov.
Plk. JUDr. Ján Štark, R SOŠ

1. Absencia odbornej praxe
poèas základnej policajnej prípravy nedáva záruku pripravenosti absolventov SOŠ PZ pre
potreby a požiadavky policajnej praxe.
2. Rezervy v aplikácií získaných teoretických vedomostí a
manuálnych zruènosti vzh¾adom na dåžku trvania (len
6–mesaènej) základnej policajnej prípravy.
3. Zástupcovia výkonných
útvarov pozitívne hodnotia realizáciu základného kurzu pre
získanie povolenia na vedenie
služobného cestného vozidla.
4. Pozitívne hodnotenie znalosti absolventov SOŠ PZ KE z
oblasti metodiky a techniky
zaisovnania stôp.
5. Absolventi SOŠ PZ KE
nemajú ustálené komunikaèné
zruènosti a zruènosti v súvislosti so spracovaním tlaèív.
6. Nedostatoèná znalos
vedenia taktiky a metodiky
výsluchu absolventmi školy.
7. Pozitívne ohlasy na vybavenie polygónov a uèební školy
didaktickou technikou.
8.
Vyjadrenie
podpory
súèasnej kooperácií SOŠ PZ
Košice zástupcami výkonných
útvarov v súvislosti s prípravou
a realizáciou praktických zamestnaní v policajnom výkone,
vo vysielaní – špecialistov na
odborné vstupy ako aj pri realizácií stáži odborných uèite¾ov
na výkonných útvaroch.
9. Obsahová náplò policajného vzdelávania musí koreš-

Ing. ¼udmila Vacková, VPŠ
a SPŠ MV v Prahe kritizovala
terajší èeský 6–mesaèný vzor
prípravy, skrátený z 18 mesiacov, prièom ho skrátili pod¾a slovenského vzoru z dôvodu ekonomických reforiem, prièom sa jednalo o politické rozhodnutie a
poukazovala na jeho nedostatky.
Poslucháèi výuèbu nezvládajú,
sú na nich kladené vysoké nároky. Uèivo preberajú útržkovite z
dôvodu nedostatku èasu. Pri
absolvovaní 18 – mesaèného
kurzu mohli by absolventi zaradzovaní aj do vyšších tarifných
tried, èo pri 6–mesaènom kurze
nie je možné. Verejnos èeskej
pondova s aktuálnymi požiadavkami policajného výkonu.
10. Pozitívny ohlas na úroveò výchovno–vzdelávacieho
procesu v základnej policajnej
príprave, v špecializovanej policajnej príprave i na rozvoj ïalších vzdelávacích aktivít realizovaných na SOŠ PZ Košice.
11. Pozitívne hodnotenie
potreby organizovania pracovného seminára „Prax škole –
škola praxi“.
PODNETY, PRIPOMIENKY
1. Vo výuèbe venova zvýšenú pozornos problematike
manipulácie so zbraòou s
dôrazom na dodržiavanie
„Všeobecných zásad bezpeènej manipulácie s pridelenými
služobnými zbraòami“.
2. Vzh¾adom na zrušenie
základnej povinnej služby
zvýši nároky na služobnú prípravu študentov SOŠ PZ KE.
3. Policajti zaradení na
výkonných útvaroch hraniènej
a cudzineckej polície potrebujú
vo výkone služby komunikova
v anglickom a v ruskom jazyku.
4. Venova zvýšenú pozornos výuèbe problematike priestupkového zákona.
5. Výuèba trestného právo
hmotného i procesného nezodpovedá súèasným požiadavkám policajnej praxe.
6. Skvalitni výber uchádzaèov o policajnú prácu v
súlade so zásadou „Služba
polície – služba obèanovi“.
7. Venova zvýšenú pozornos výuèbe sebaobrany policajta.

s percentuálne druhým najväèším poètom policajtom v Európe.
Svoje vystúpenie ukonèila otázkou: Ko¾ko policajtov je vlastne
potrebných?
Bagi István, Miskolc Rendészeti Szakkozépiskola – skrátenie štúdia je
presúvanie
zodpovednosti
na
študenta a
na
jeho
nadriadeného, ktorý
musí pracova s nedostatoène pripraveným policajtom
na prax. Uèenie by malo zosta
na škole a práca na pracovisku. Škola kvôli výcviku potrebuje prax, je to súèas vyuèovacieho procesu, ale nie
práca.
Gen. JUDr. Tibor Gaplovský, generálny riadite¾ Železniènej polície sa priklonil k názoru,
že 6–mesaèný kurz je krátky,
vyuèujúci nemajú dostatoèný
èasový priestor nato, aby odprezentovali všetko, èo je potrebné.
Vyjadril sa, že je dobré poèúva
aj obèanov, aký je ich názor na
políciu. Poukázal na to, že noví
uchádzaèi nemajú osvojené
návyky k zodpovednosti a k služobnej disciplíne. Je vhodné
klás dôraz na dôkladný výber
uchádzaèov o prácu v PZ. Vyjadril pochvalu SOŠ PZ v Košiciach za organizáciu takýchto
seminárov.
8. Poskytnú prípadové štúdie (v elektronickej, v písomnej
alebo v inej forme), ktoré
poslúžia ako názorné uèebné
pomôcky vo výchovno–vzdelávacom procese.
9. V rámci spätnej väzby iniciova vytvorenie pracovnej
skupiny na vyhodnotenie reorganizácie rezortného školstva.
ZÁVERY
1. Pokraèova vo zvyšovaní
úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu SOŠ PZ Košice v
súlade s aktuálnymi požiadavkami policajnej praxe.
2. Po analýze efektívnosti
základnej policajnej prípravy
6–mesaèného štúdia iniciova
rozšírenie výuèby o odbornú
prax.
3. Zvýšenú pozornos venova výuèbe služobnej prípravy
a manipulácie so zbraòou.
4. Rozvíja ïalšiu kooperáciu školy, výkonných útvarov i
policajných škôl v záujme zvyšovania efektívnosti výuèby v
základnej, špecializovanej policajnej príprave i v ïalších
vzdelávacích aktivitách organizovaných SOŠ PZ Košice.
5. V rámci výchovno–vzdelávacieho procesu naïalej
venova zvýšenú pozornos
výchovnému vplyvu školy
(dodržiavanie služobnej disciplíny, služobnej zdvorilosti,
ústrojenos,
dodržiavanie
zásad etického kódexu príslušníka PZ a dosahovanie požadovaných študijných výsledkov).
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Dominik Dán: „Nechcem rozdáva niè, možno iba triezvy a reálny poh¾ad na našu prácu“

Z policajných príbehov sú bestsellery
Slovenský spisovate¾, publikujúci pod pseudonymom
Dominik Dán, vzbudil svojimi kriminálnymi príbehmi
rozruch aj v policajnom prostredí. Sám autor totiž do
neho už viac ako dve desiatky rokov patrí. Z každého
riadku vzrušujúceho èítania cíti, že Dominik Dán (1955)
je doma v tom, o èom píše. Popri svoje namáhavej práci za štyri roky dokázal neuverite¾né: nielen napísa, ale
aj vyda osem kníh – a všetky sa stretli s nevšedným
záujmom èitate¾ov. V análoch slovenskej histórie kriminálnej spisby ažko h¾ada paralelu. Dostatok dôvodov
na to, aby redakcia POLÍCIA požiadala Dominika Dána
o rozhovor.
l Pod¾a istého média ste
najznámejší Dán na Slovensku, ešte k tomu vyšetrovate¾.
Nie ste ani jedno ani druhé,
ale: chceli by ste by Dánom?
A vyšetrovate¾om? Mimochodom, máte nieèo proti vyšetrovate¾om?
Proti vyšetrovate¾om nemám
vôbec niè. Sú to kolegovia a ich
prácu viem oceni. V devädesiatych rokoch som pracoval
s mnohými, ktorí kvôli profesionálnej cti neboli ochotní necha
sa perzekvova vtedajším vedením polície a politickými špièkami a radšej odišli do civilu, než
by sa ohli. Ve¾mi si ich vážim,
robili sme spolu a viem, že to
boli správni chlapi na správnych
miestach. Tých, èo neodišli
sami, potom vyhodili, lebo
nemali vysokú školu. Desa
rokov robili vyšetrovate¾ov a
odrazu niekto na ministerstve
zistil, že nemajú titul a museli
odís. Nešastné kvalifikaèné
predpoklady. Trochu ma mrzí,
že dnes môže robi vyšetrovate¾a ktoko¾vek, kto má vysokú
školu, hoci aj po¾nohospodársku, èi teologickú alebo veterinu a zloží vyšetrovate¾ské skúšky. Kam sa podela odbornos?
Ja som ešte nevidel ani jedného
chirurga, ktorý by mal fakultu
telovýchovy a operoval by. Tiež
som nevidel ani jedného pilota
dopravného lietadla, ktorý by
vyštudoval sociálnu prácu a
pustili by ho za knipel. Všade na
svete sa vyžaduje odbornos a
prax v odbore – iba v slovenskej
polícii nie. Nesvedèí to o nieèom? Neèudo, že sa obèas
cítim ako v Dánsku, a to ani nie
som vyšetrovate¾.
l Aj niektorí kolegovia, èo
vás roky poznajú, mi tvrdili,
že Dominik Dán v žiadnom
prípade nemôžete by vy.
Kedy uverili, že ste to naozaj
vy a že to s písaním myslíte
vážne? Reakcie blízkeho okolia? Žièlivos, závis, nepochopenie?
Zatia¾ som sa nikdy nestretol
s reakciou, že by mi niekto z
kolegov neveril, že som to ja.
Rozšírilo sa to akosi samo a
nikto ma ako spisovate¾a nespochybòuje. V mojich románoch
sa snažím priblíži prácu polície
laickej verejnosti a už ve¾a kolegov mi povedalo, že sa mi to

darí a je to dobrý úmysel. Stretol som sa aj s nepochopením a
závisou, ale to sú poväèšinou
tåci, èo si nevidia ïalej od nosa
a takých ¾udí netreba bra
vážne, lepšie je stráni sa ich.
l Dlhé roky robíte profesne to isté. Zatúžili ste niekedy
po zmene, ¾utovali ste, že ste
sa rozhodli pre povolanie
policajta? Mali ste niekedy
nutkanie poda si žiados do
civilu alebo aspoò prejs k
inej zložke?
Samozrejme, že áno. Vždy,
keï mi v noci alebo cez víkend
volá operaèný dôstojník, že
máme màtvolu a treba ís robi.
Ale pravdou je, že po chvíli to
èloveka prejde a pri najbližšom
telefonáte z operaèného strediska si èlovek zase len zanadáva,
ale ide to toho stále znova a
znova. Nikdy som sa nedostal
do takej vážnej psychickej situácie, že by som ju chcel rieši
odchodom do civilu, alebo prechodom na inú zložku. Nikdy v
živote som ne¾utoval, že som sa
dal na dráhu policajta. V tom
èase som dostal trojizbový štátny byt zadarmo, nemusel som
ís na dva roky na vojnu a môj
nástupný plat bol presne dvojnásobok platu majstra na stavbe. Neviem, èi je tomu aj dnes
tak, akosi sa o výhodách práce
u polície prestalo nahlas rozpráva. A keï sa nerozpráva,
aspoò píšem…
l Vraj ste písali už do školského èasopisu. Èo vás priviedlo k tomu, aby ste prežité
„prežuli“ a položili na papier?
Každý, kto robí v tomto fachu,
z èasu na èas aspoò pri pive
povie, že keï odíde, tak zaène
písa memoáre, lebo je o èom.
Väèšina z týchto ¾udí, na šastie, toto svoje predsavzatie nikdy nesplní. Vy ste na
rozdiel od väèšiny vašich
rovesníkov od polície neodišli, a predsa ste zaèali písa.
Dokonca ve¾mi dobre. Je to
nauèené, alebo vrodené? Ste
poeta natus alebo poeta
doctus?
Ani natus ani doctus, som
poeta náhodus. Ani netuším,
kde sa to vzalo a priviedla ma k
tomu náhoda. O motivácii ne viem niè, iba sa musím ohradi
proti otázke jedného redaktora,
že èi píšem preto, aby som si

vybavil úèty a vyriešil skryté problémy. Niè neriešim, žiadne
skryté problémy nemám a už
vôbec si nechcem s nikým
vybavova staré úèty. Odpoveï
je prostá, baví ma to. Bežný èlovek si ani neuvedomuje, ko¾ko
èasu stratí len tak, vysedávaním
pri televízore, èumením na
monitor, polihovaním alebo ešte
nezmyselnejšie. Ja som sa rozhodol pre písanie, èo je v podstate tiež iba èumenie na monitor, ale trochu zmysluplnejšie.
Dnes je to už droga a som
závislý, neviem si bez písania
predstavi ani jeden týždeò.
l Nasadili ste v písaní
vysoké pracovné tempo.
Keïže vaša profesia je èasovo a najmä psychicky ve¾mi
nároèná, ako ste si dokázali
utvori èasový (psychický)
priestor na tvorbu, z èoho ste
ukrojili? Ïalší slovenský bravúrny autor, prokurátor generálnej prokuratúry Laco Hanniker napríklad strieda rybaèku s písaním systémom leto –
zima. Vy?
Odbúral som zo svojho života také to klasické poflakovanie
sa po byte, prepínanie televízo-

ra z jedného debilného seriálu
na inú vysokokvalitnú telenovelu, vzdychanie, že bóže, ako sa
nudím… to všetko som vyškrtol,
sedím pri PC a píšem. Ak je
treba, odkrojím si zo spánku a
píšem skoro až do rána. Zvykol
som si, chce to iba tréning.
Rodina sa musí prispôsobi.
Raz som èítal, že každý umelec
je v podstate egoista. Dnes to
už chápem a môžem to potvrdi.
Každé umenie si vyžaduje
obrovskú spotrebu èasu, o ktorú
ochudobòujeme naše rodiny,
takže bez podpory a porozumenia rodinných príslušníkov to
jednoducho nejde.
l Je „Dominik Dán“ iný
èlovek ako autor a iný ako
policajt na pracovisku?
Urèite je iný, ale podstata
tejto schizofrénie sa nedá
vysvetli v jednej odpovedi. A aj

keby ste mi venovali tri strany z
vášho mesaèníka, ani tak by
som sa na túto odpoveï nedal
nahovori, lebo by stále hrozilo
nebezpeèie, že napokon na
mòa pošlete lietaèku z pezinskej KPL. Takže charakteristiku
Dominika Dána si nechám pre
seba, nieèo ako vnútorný safe,
do ktorého nemá nikto prístup.
l Vaše romány som doslova hltal, èítajú sa takpovediac
na jeden dych, hoci sú dos
zložito štruktúrované, aj z kriminalistického h¾adiska sú
príbehy niekedy dos „zauzlované“. Tvorivé postupy a spôsob konštruovania príbehov
sa dajú nauèi, odkopírova,
kompilova, alebo si ich vy žiada sám od seba proces
tvorby. Mali ste – máte autorský vzor?
Nemám. To je to najhoršie,
èo môže èlovek v procese
vo¾nej slobodnej tvorby spravi,
nájs si vzor. Automaticky strácate identitu a tento proces je
taký nenápadný a zhubný, že si
ho ve¾a autorov ani neuvedomí.
Ja žiadne vzory nepotrebujem a
som zásadne proti tomu, aby
niekto robil vzor zo mòa, lebo už
aj o to sa pokúšali.
l V recenziách a
èlánkoch o vašich
knihách sa èasto
spomína
nejasná
hranica reality a fikcie. Stretávate sa
èasto s tým, že vaši
èitatelia považujú za
realitu aj to, èo je fikcia? A opaène? Kde
vy sám ako autor
máte hranicu možného a nemožného v
našej spoloènosti (v
kriminalite)?
Moji èitatelia sa
delia na dve skupiny.
Prvá, to sú policajti a
moji kolegovia. Tí s
touto hranicou problémy nemajú, väèšinu z
mnou
opisovaných
prípadov poznajú. Druhá, to je
laická verejnos, a pre tých sú
všetky moje knihy akoby z
iného sveta, to mi už potvrdili
viacerí. Nikdy sa nedám vyprovokova k tomu, aby som
vysvet¾oval, ktoré strany v tom
èi onom románe sú pod¾a skutoènosti, a ktoré som si vyfabuloval. Nech ¾udia veria, èomu
chcú. V otázkach viery sa odo
mòa pomocnej ruky nedoèkajú.
Hranice možného a nemožného
v podstate neexistujú a nech si
ich posúva každý sám kam
chce, kam mu to až fantázia
dovolí.
l Slovenská literatúra je aj
v priereze posledného storoèia na detektívky ve¾mi chudobná. Ktorí naši autori vás
dokázali oslovi?
Ani jeden, èo sa detektívky
týka. Inak Boris Filan, máme

podobný humor a krvnú skupinu.
l Myslíte si, že èítanie
vašich knižiek môže by pre
èitate¾ov nejakým spôsobom
užitoèné? Pri poh¾ade „zvonka“: dajú im nieèo alebo skôr
zoberú? A vy osobne, ako to
vnímate? Èo im (èitate¾om)
chcete da a èo zobra? Komu
adresujete svoje knižky, pre
koho píšete? Naplnili sa v
tomto smere vaše oèakávania, „trafili“ ste sa do „svojho“
èitate¾a, alebo vás realita prekvapila?
Už som to naznaèil vyššie.
Žiadne vzory, žiadne cie¾ové
skupiny èitate¾ov. Píšem sám
pre seba tak, aby sa to páèilo a
vyhovovalo mne. A kto sa chytí,
v poriadku, kto nie, o jedného
priaznivca menej. Nepíšem pre
nikoho, iba píšem. Našastie,
chápe to až prekvapivo ve¾a
bežných ¾udí a záujem o moje
knihy vzrastá, takže ma to iba
utvrdzuje v presvedèení, aby
som niè na mojom štýle nemenil. Tým dosahujem to, že ma
èítajú malí chlapci, maturantky,
muži v strednom veku, rovnako
ako starci a dôchodcovia.
Nechcem rozdáva niè, možno
iba triezvy a reálny poh¾ad na
našu prácu, lebo to, èo sa deje
na filmových plátnach a televíznych obrazovkách, je až infantilné. A vzia chcem všetko –
najmä ilúzie, že žijeme v spoloènosti, kde v prvom rade ide o
spravodlivos.
l Keï sa stretávate so
svojimi èitate¾mi, mávate
èasto pocit, že ste nieèo
úplne inak mysleli, než to
èitatelia z napísaného pochopili? Aké z toho plynie pouèenie pre vás ako autora, prípadne odporuèenie pre èitate¾ov?
Ja sa so svojimi èitate¾mi
nestretávam, zatia¾ som nemal
ani jednu autogramiádu ani
besedu, možno až po odchode
do dôchodku. S mojimi kolegami sa o mojich knihách debatuje dos ažko, lebo poznajú príbehy, poznajú mòa a môj názor
a poh¾ad a najmä, vedia èíta aj
medzi riadkami, keïže poznajú
pozadie, takže sa iba na seba
usmejeme a všetko je povedané. Pouèenie z toho plynie iba
jedno: viac sa smejte, ¾udia, a
zbytoène nedrístajte.
l Máte úspech. Teší vás
to? Èo vám písanie dalo a èo
zobralo? Èoho je viac?
Prachov. Teší ma to. Písanie
mi nevzalo niè, nedal som si.
Možno iba nudu a frustráciu z
nenaplnených ambícii, ktorou
trpí väèšina mužov stredného
veku. Úspech ma príliš nezaujíma, aj Ikaros sa svojho èasu
vznášal vo výšinách a dnes leží
na áre…
Zhováral sa Peter Ondera
Foto – autor
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