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Na vianoèný stromèek
zavesíme zvonèek.
Keï zvonèeky zazvonia,
keï ihlièie zavonia
a keï svieèky zaplanú,
srdcia spolu zostanú.
Krásne Vianoce a veselý Silvester
praje Odborový zväz polície v SR

R. Kaliòák a J. Packa hosami bratislavského zasadania Rady predsedov ZO OZP v SR

Budúnižšieèlensképríspevky,namiesto1%len0,8%zèistejmzdy
Bratislava(on)–HotelNivyvBratislavesavstredua
voštvrtok(10.a11.12.2008)stalmiestomzasadania
predsedníctva a na druhý deò aj rokovania Rady
predsedovzákladnýchorganizáciíOZPvSR.
V úvode zasadania rady
predseda Miroslav Litva informoval o aktuálnych úlohách
OZP v najbližšom období, podrobnejšie priblížil priebeh vyjednávania textu všetkých kolektívnych zmlúv pre rok 2009 a
zdôraznil, že medzi priority bude patri otázka mzdového zabezpeèenia obèianskych zamestnancov rezortu vo verejnej
a štátnej službe, keïže aj pri
porovnávaní úrovne miezd v
jednotlivých rezortoch sa ukazujú neopodstatnené rozdiely
napr. v zaradení urèitých èinností do tarifných tried. V tejto
súvislosti sa javí potreba podrobnejšie preskúma aj náš katalóg èinností.
O èlenskom príspevku
Predseda ïalej informoval o
postupe prác na príprave nových stanov, programu a
ïalších úlohách, spojených s
nastávajúcim V. zjazdom OZP v
SR. Ako sme už informovali v
minulom èísle, zjazd sa bude

kona v dòoch 8. a 9. októbra
2009 na ešte neurèenom
mieste.
Krátko po 11. hodine rada
prerušila rokovanie, aby mohla
privíta policajného prezidenta
generála Jána Packu a vzápätí
aj ministra vnútra SR Roberta
Kaliòáka. Policajný prezident sa
zúèastnil už aj na rokovaní
predsedníctva v stredu, napriek
tomu obaja vzácni hostia stále
mali o èom s odborármi hovori
a odpovedali na množstvo otázok z pléna. (Bližšie informácie
z ich vystúpení a z diskusie prinášame na inom mieste.).
Medzi najdôležitejšie body
programu rady bolo rozhodovanie, èi po úprave platov v tomto
roku zachova výšku èlenského
príspevku na úrovni jedného
percenta, alebo ho zníži. Rovnako z pléna padlo nieko¾ko
návrhov na zníženie podielu
odvodov z èlenských príspevkov
do centrály. Pomerne tesné hlasovanie o návrhu predsedníctva

napokon rozhodlo o tom, že už
v roku 2009 budú èlenovia plati
mesaène èlenské vo výške nie
jedného percenta, ale len 0,8
percenta z èistej mzdy. Tak ako
doteraz, základné organizácie
budú do centrály naïalej
odvádza 30 percent z èlenského.
K¾úè pre vo¾by delegátov
Rada schválila aj rozpoèet
OZP na budúci rok a vypoèula
si informáciu podpredsedu Ladi-

slava Graèíka o nákladoch na
uskutoènenie 5. zjazdu. Hlasovanie odobrilo aj návrh predsedníctva, pod¾a ktorého sa na
zjazd budú voli delegáti zo základných organizácií k¾úèom 1:
100. Delegátmi budú automaticky aj všetci èlenovia predsedníctva.
Predsedovia
základných
organizácií v závere rokovania
schválili aj dva návrhy na udelenie medailí OZP v SR I. a II.

stupòa, keï dlhoroèný funkcionár základnej organizácie è. 8/8
František Krupka dostane medailu II. stupòa a predseda základnej organizácie è. 8/4 Imrich
Žilka medailu I. stupòa. Príslušná komisia tiež dostala za
úlohu spracova pravidlá pre
ude¾ovanie finanèných odmien
spojených s takýmto morálnym
ocenením zásluh.
(er)
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Poslanci (koneène) schválili zmeny pravidiel cestnej premávky

Prísnejšianormavzáujmebezpeènosti
nebude vzahova na urèité skupiny vodièov, ktorí plnia úlohy,
pri ktorých je nevyhnutné poèas
jazdy telefonova, dorozumieva
sa vysielaèkou a pod.
Zákon stanovuje aj prísnejšie
sankcie. Zákaz èinnosti bude
možné uloži oproti súèasným
dvom až na pä rokov (najmä vo
vzahu k priestupkom na úseku
bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky je súèasná 2–roèná
maximálna doba nepostaèujúca). Napr. za odmietnutie alkotestu bude hrozi pokuta vo
výške od 300 do 1500 eur a zá-

mimo obce a chodci mimo obce
budú musie by oznaèení
reflexným prvkom. Cyklisti do
15 rokov budú povinní nosi prilbu aj v rámci obce.
Vodièi budú ma poèas jazdy
zákaz telefonova a inak používa telefónny prístroj alebo vykonáva inú èinnos, ktorá nesúvisí s vedením vozidla /okrem
telefonovania s použitím systému hands free/. Tento zákaz sa

stúpla o 8,8 %. Reálna mzda
vzrástla o 3,5 %. Informoval o
tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvyššiu priemernú mesaènú
mzdu mali v od júla do septembra zamestnanci vo finanènom
sprostredkovaní 38 250 Sk a vo
výrobe a rozvode elektriny, plynu
a vody 31 724 Sk. Vyššia mzda
ako v priemere za celé hospo dárstvo bola tiež vo verejnej správe a obrane 26 982 Sk, v nehnu-

Bývalý generálny prokurátor
Milan Hanzel tragicky zahynul

Bývalý generálny prokurátor Milan Hanzel ( 61) v sobotu popoludní 22. novembra
2008 utrpel smrte¾né zrane nie pri pílení dreva neïaleko
obce Bodíky.
JUDr. Milan Hanzel, CSc.
sa narodil 21. apríla 1947 v
Košiciach. Dlhé roky pôsobil
ako vojenskej justícii. Od 16.
marca 1994 do 13. decembra

2004 vo vláde Jozefa Moravèíka zastával funkciu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Pracoval v
poradnej komisii Ústavnoprávneho výboru SNR a bol
èlenom odbornej komisie Výboru Národnej rady SR pre
petície, právnu ochranu a
bezpeènos.
Generálnym prokurátorom
SR bol od 1. 2. 1999 do 31.
1. 2004, kedy ho vo funkcii
vystriedal dovtedajší hlavný
vojenský prokurátor Dobroslav Trnka. Po odchode z
funkcie Milan Hanzel ostal
pracova na generálnej prokuratúre v oblasti legislatívy.
Posledná rozlúèka so zosnulým sa konala v piatok 28.
novembra 2008 o 14.45 hod.
v bratislavskom Krematóriu.
(er, ÈTK, SITA)

kolo pätisíc bývalých
policajtov bude od decembra dostáva vyšší výsluhový dôchodok. Vyplýva to zo
zákona o zvýšení výsluhových
dôchodkov zo sociálneho zabezpeèenia policajtov a vojakov v roku 2008, ktorý nadobúda úèinnos 1. decembra.
Výsluhové dôchodky policajtov priznané pred 1. júlom
2002 sa za každý rok trvania
služobného pomeru zvýšia o
0,03 percenta. Povinnos každoroène valorizova najnižšie
policajné dôchodky priznané
pred 1. júlom 2002 až dovtedy, kým nedosiahnu priemernú výšku ostatných výsluhových dôchodkov priznaných
po 1. júli 2002, ukladá zákon o
sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov. Od 1. decembra sa tiež zvyšujú inva lidné výsluhové dôchodky a
vdovecké výsluhové dôchodky
o 5 percent.
Zvýšenie výsluhových dô-

chodkov sa bude týka približne 5 000 policajných dôchodcov. Najpoèetnejšiu skupinu z nich tvoria poberatelia
výsluhového dôchodku preklasifikovaného zo starobného
dôchodku. Zvýšenie musí by
vyplatené najneskôr do konca
marca 2009.
Okrem zvýšenia výsluhových dôchodkov dostanú v decembri poberatelia s dôchodkom nižším ako 12 088
korún aj vianoèný príspevok
vo výške od 1 500 do 2 000
korún. Pôjde o poberate¾ov
preklasifikovaných starobných
a invalidných dôchodkov, klasických starobných dôchodkov
a niektorých vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov. Vyplatenie
vianoèného príspevku vychádza zo zákona o poskytnutí
vianoèného
príspevku
niektorým poberate¾om dôchodku.
(KO KMV, 1.12.2008)

Proti krádežiam kovov
kaz èinnosti od 1 do 5 rokov.
Jazdu pod vplyvom alkoholu bude možné potresta pokutou od
200 do 1000 eur a zákazom èinnosti do 5 rokov. Za požitie alkoholu poèas jazdy, spôsobenie
dopravnej nehody alebo prekroèenie rýchlosti bude hrozi pokuta od 150 do 800 eur a zákaz
èinnosti do 3 rokov.
(KO KMV, N. Hattalová)

Èaro priemernej mzdy
Za tri štvrroky 2008 dosiahla priemerná mesaèná nominálna mzda zamestnanca v
hospodárstve 21 042 Sk. V
medziroènom porovnaní to
predstavuje nárast o 9,4 %.
Reálna mzda sa zvýšila o 4,7 %.
V samotnom treom štvrroku
bola pritom priemerná mesaèná
nominálna mzda zamestnanca
hospodárstva 21 226 Sk. V porovnaní s tretím kvartálom 2007

O

te¾nostiach, prenájme a v obchodných èinnostiach 26 068 Sk.
Relatívne najvyšší bol medziroèný rast mzdy v vo verejnej
správe a obrane, a to o 12 %. Po
zoh¾adnení vývoja inflácie bola
reálna mzda vyššia ako pred rokom vo všetkých odvetviach
okrem hotelov a reštaurácií.
Pod¾a právnej formy subjektov
sa priemerná nominálna mesaèná mzda zvýšila v rozpoètových organizáciách o 9,9 % na 21
092 Sk, v podnikate¾skej sfére,
ktorá predstavuje podniky s 20– a
viac zamestnancami o 8,8 % na
24 293 Sk, v malých podnikoch
do 19 zamestnancov o 8,5 % na
18 576 Sk a v príspevkových
organizáciách o 5,3 % na 17 925
Sk.
(SITA, 4.12.2008)

Oprava
V novembrovom èísle sme
v èlánku pod názvom Kedy
príde rad na obèianskych zamestnancov? nesprávne interpretovali slová predsedu OZP
o príplatku za riadenie a starostlivos o motorové vozidlo
vo výške 400 a 600 Sk pre
obèianskych zamestnancov s
úèinnosou od 1. 1. 2009. Žia¾,
tento príspevok je ešte stále
len v štádiu návrhu a mal by
sa realizova od 1. 7. 2009. Za
nepresnú
informáciu
sa
ospravedlòujeme.
Redakcia

Sprísnenie sankcií za výkup
kradnutých kovov schválili 6.
novembra poslanci Národnej rady SR v novele zákona o odpadoch. Ak prevádzkovate¾ zariadenia na zber dostane dvakrát
pokutu za porušenie povinností
v oblasti výkupu kovov, pri treom porušení mu zrušia súhlas
oprávòujúci vykonáva zber kovových odpadov. Pri výkupe odpadu z farebných kovov sa predávajúci bude musie preukáza
dokladom totožnosti. Evidencia
o osobách, druhoch a množstve

kovových odpadov sa bude
vies nielen pre fyzické osoby,
ktoré predávajú akýko¾vek odpad z farebných kovov, ale aj u
právnických osôb. Poslanci
chcú právnou normou predchádza krádežiam predovšetkým železniènej infraštruktúry, kde okrem finanènej škody
môže prichádza k ohrozeniu
bezpeènosti. Novela nadobudne úèinnos 1. januára
2009.
(TASR, 6.11.08)

15. Európsky šampionát policajtov v zápasení

Ilustraèné foto

nápravách. Ostatné vozidlá urèené na prepravu osôb a nákladu budú musie ma zimné
pneumatiky aspoò na jednej z
hnacích náprav. Výnimkou budú
terénne autá, vozidlá používané
v obci v súvislosti s plnením
úloh na základe zmluvy o výkone prác vo verejnom záujme a
pri núdzovom dojazde, ak je na
náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd.
Nový zákon takisto zavádza
povinnos nosenia ochrannej
prilby pre cyklistov poèas jazdy

Ilustraèné foto J. Dubravay

Nový zákon o cestnej premávke, ktorý zavádza celoroèné svietenie, zákaz telefonovania poèas jazdy ale aj
prísnejšie sankcie za alkohol
za volantom schválil parlament v III. èítaní 3. decembra.
Cie¾om nových opatrení, ktoré nadobudnú úèinnos 1.
februára 2009 je zvýšenie
bezpeènosti na cestách a disciplinovanosti vodièov a tým
zníženie dopravnej nehodovosti a poètov obetí dopravných nehôd.
Zavedenie
celodenného
svietenia rezort vnútra navrhol z
dôvodu zvýšenia bezpeènosti
cestnej premávky, pretože
osvetlené vozidlo je lepšie vidite¾né. Doterajšia prax preukázala, že vodièi majú problémy vyhodnoti moment zníženej vidite¾nosti. Povinnos ma poèas
jazdy vždy rozsvietené stretávacie svetlá bude plati pre každé
vozidlo, okrem prípadov, kedy
má vleèené vozidlo závadu, ktorá nedovo¾uje použi osvetlenie.
Rýchlos v obciach sa zníži
zo 60 km/hod na 50 km/hod a
na dia¾niciach alebo na rýchlostných cestách v obci budú môc
vodièi jazdi maximálne 90
km/h.
Ak sa na vozovke nachádza
súvislá snehová vrstva, ¾ad alebo námraza, vodiè bude môc
na takýchto cestách použi iba
vozidlo vybavené pneumatikami
so zimným dezénom. Povinnos
bude plati pre osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t, ktoré musia
ma takúto výbavu na všetkých

Vyššie výsluhové dôchodky pre starších

Na základe poverenia USPE
Únia športových organizácií polície Ruskej federácie usporiadala 15. roèník európskeho
šampionátu policajtov v zápasení, ktorý sa konal v Moskve v
dòoch 24. – 27. októbra 2008.
Tohto európskeho šampionátu
sa zúèastnila aj šesèlenná výprava policajtov a èlenov reprezentácie UNITOP SR.
Vedúcim výpravy a delegátom bol plk. Ing. Jozef Hlinka,
prezident UNITOP SR, trénerom Feranèík ¼ubomír z odboru
výcviku PZ . Slovenskú republiku reprezentovali štyria zápasníci: v grécko–rímskom štýle
npor. Marcel Lohazer z PPÚ
OPP KR PZ Trenèín, ktorý
skonèil vo váhovej kategórií do
84 kg na deviatom mieste. Vo
vo¾nom štýle nás reprezentoval
ppráp. ¼uboš Tiefenbach z OR
PZ Petržalka vo váhovej kate-

górií do 74 kg ako najúspešnejší
zápasník. V ažkej kvalifikácií a
bojoch v repasáži po prehre s
5– násobným majstrom Európy,
majstrom sveta a medailistom z
tohtoroèných OH skonèil na
peknom piatom mieste. Druhým
zápasníkom, ktorý nastúpil na
žinenku, bol práp. Gabriel
Geško z PPÚ OP KR PZ Košice. Vo váhovej kategórií do 84
kg obsadil ôsme miesto.
Posledný úèastník vo váhovej
kategórií do 96 kg práp. Jozef
Jenèa z PPÚ OPP KR PZ Prešov obsadil siedme miesto.
Úèinkovanie našej zápasníckej
výpravy možno považova za
úspešné, nako¾ko na týchto pretekoch sa prakticky zišla celá
európska zápasnícka špièka, v
ktorej sa 15. Európsky šampionát policajtov v zápasení i naši
reprezentanti nestratili.
Ing. Juraj Filan, UNITOP
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Zo stretnutia predsedov ZO OZP v SR s ministrom vnútra a policajným prezidentom

MinisterR.Kaliòák:„Aksapolicajticítiaspokojní,jetopremòanajlepšívianoènýdarèek“
Minister vnútra SR Robert Kaliòák hneï po príchode
medziodborárovšírildobrúnáladuatiežhovorilve¾mi
otvorene. „Verím, že všetci pocítili, že keï sa trochu
snažíme a keï je dobré porozumenie medzi vedením
polície,odbormiazákladnýmiútvarmi,taksadáurobi
zarelatívnemálopeòazíve¾amuziky,“povedalokrem
iného.
Informoval, že vláda len deò
predtým schválila spoloèný zá mer rezortov vnútra a obrany na
vybudovanie novej spoloènej
nemocnice. O jej názov sa viedli
spory, napokon sa obe strany
zhodli na názve Nemocnica
svätého Michala. „Podstatné je,
že tá nemocnica v priebehu
dvoch rokov vyrastie do najmodernejšieho zdravotníckeho zariadenia na Slovensku,“ zdôraznil.
Pán minister sa zmienil o dopadoch nového platového sys tému, keï skonštatoval, že
pusti sa do tejto úpravy hneï v
druhom roku a nie až pred
vo¾bami bolo múdre rozhodnutie. Minister si v nadchádzajúcom období ve¾a s¾ubuje od
rozbehnutia výstavby, resp.
získavania bytov pre zamestnancov trebárs aj výmenou
za nepotrebný majetok rezortu.

V riešení bytovej otázky vidí minister významný stabilizaèný prvok. Upozornil však, že budúci
rok bude z h¾adiska rozpoètu
ove¾a nároènejší a utvára tlak
na plnenie príjmovej èasti.
Minister vnútra v rámci diskusie reagoval aj na otvorený list
obèianskych zamestnancov z
Prešovského kraja, ktorý sme
publikovali v novembrovom èísle.
Uviedol, že pri porovnávaní platov obèianskych zamestnancov
je náš rezort na siedmom mieste
zo šestnástich a hlavný problém
spoèíva v tom, že pod¾a tých
istých zákonných noriem je
odmeòovaných ve¾a pracovníkov
v iných rezortoch, ktorí sú v porovnate¾ných podmienkach. Za
týchto okolností považuje za
úspech, že rezort mohol vyplati
aspoò vianoèné odmeny a s¾úbil,
že v priebehu budúceho roka ministerstvo vypracuje model, ktorý

by mohol po novom rieši platy
obèianskych zamestnancov v roku 2010.
Spolu s policajným prezidentom reagovali aj na podnety
pre
ïalšie
zjednodušenie
prípravného trestného konania
a odbúravanie zbytoènej admi-

ra“ prácu policajtov na nehodách s nízkou škodou. Vedno
pripustili, že v niektorých oblastiach si v rezorte vyrábame prácu sami nezmyselnými príkazmi
a nariadeniami. Pod¾a ministra
odha¾ovanie takýchto praktík je
úloha odborov, treba na tieto ja-

nistratívy v rezorte. Zatia¾èo novela trestného poriadku už
ve¾mi dlho osciluje medzi prokuratúrou a ministerstvom spravodlivosti, významným prínosom je napríklad nový zákon o
cestnej premávke, ktorý „odbú-

vy
poukáza,
identifikova
napríklad zbytoèné papierovanie a urobi potom nápravu.
Predsedovia
základných
organizácií si so záujmom vypoèuli ministrovu informáciu o
projekte, nazvanom inteli-

gentný policajt. V neïalekej budúcnosti by každé hliadkové
vozidlo malo by vybavené
elektronikou, ktorá odbúra
množstvo papierovania, policajtovi umožní získa priamo z vozidla všetky potrebné informácie z databáz a naopak, operaèné stredisko bude ma úplný
preh¾ad o pohybe a èinnosti hliadok. Minister sa podelil so
svojím prekvapením, keï zistil,
že množstvo potrebných zariadení sa vyrába na Slovensku a
vyjadril presvedèenie, že tieto
systémy sa èoskoro stanú výbavou každej hliadky.
Viacerí diskutéri vyjadrili ministrovi uznanie za to, èo rezort
urobil pre policajtov po finanènej
stránke ale aj v oblasti MTZ. „Ak
sa policajti cítia spokojní, je to
pre mòa najlepší vianoèný
darèek,“ reagoval a podèiarkol,
že teraz bude ve¾mi dôležité,
aby policajti mali dobré výsledky
svojej práce. Každé pochybenie
jednotlivca škodí celému rezortu, upozornil.
„Ïakujem vám za všetko,
èo ste pre rezort urobili, želám vám krásne pokojné rodinné sviatky a v novom roku
aby sme urobili kus dobrej
práce,“ lúèil sa.

GenerálJ.Packakodborárom:„Potrebujemodvásspätnúväzbu!“
Policajnýprezidentgen.JánPackasavúvodesvojho
vystúpeniavrátilknovejplatovejúprave.Zdôraznil,že
hlavným cie¾om všetkých zmien v odmeòovaní bola
stabilizácia príslušníkov a zvýšenie atraktívnosti tejto
profesie pre mladých. Novým nastavením platových
triedsatiežsledovalonastavenierebríèkaprekariérny
postup.
Generál Packa v krátkosti
zhodnotil aj postup na skvalitòovaní materiálno – technického
zabezpeèenia v rezorte. Povedal, že èo sa týka vozidiel, „poriadková a dopravná polícia je
vybavená tak, ako v živote nebola“. Informoval, že zbor pokraèuje v prestrojovaní, pripravujú sa aj nové goretexové
rovnošaty. Zrekonštruovaných
je okolo 40 obvodných oddelení,
hoci pôvodný zámer pre tento
rok bol vyšší. V skvalitòovaní
pracovných podmienok sa však

bude ïalej intenzívne pokraèova. Policajný prezident konštatoval, že v zámeroch pre ïalšie
obdobie je dôležitý rozvoj informatiky, cie¾om je zlúèi všetky
vyh¾adávacie systémy do jedného, ktorý by trebárs o lustrovanej osobe poskytol všetky informácie.
Naostatok pán prezident
oznámil, že po stiahnutí škorpiónov z útvarov sa ráta s nákupom nových pištolí a samopalov
kalibru 9 mm so strelivom Luger. Samopaly však (okrem

špeciálnych zložiek) už nebudú
osobnou zbraòou, ale budú sa
pride¾ova na útvary, èím sa sleduje zníženie nákladov spojených s prezbrojením.
Na pretras sa dostalo aj školstvo. Generál Packa vyslovil
nespokojnos s využitím kapacít
SOŠ PZ, keï ich nedostatok
brzdí najmä vzdelávanie dôstojníkov, èo následne spôsobuje
problémy v kariérnom postupe
policajtov. V èinnosti škôl musí
by vzdelávanie príslušníkov PZ
prioritou. Hovoril tiež o potrebe
organizovania rôznych kurzov,
ktoré po absolvovaní základného i špecializovaného vzdelania
naplnia princíp celoživotného
procesu dopåòania vedomostí.
Zo známych dôvodov prezident
napriek tlaku škôl nesúhlasil s
návrhmi na predåženie terajších
šiestich mesiacov základného

vzdelania, súhlasil však s tým,
že chlapci majú nedostatky v
sebaobrane a v taktike, chýba
im väèšia prax a je potrebné
teóriu kombinova s prácou v
útvaroch. Keïže do zboru prichádzajú chlapci, ktorí neabsolvovali základnú vojenskú
službu a chýbajú im v tomto
smere všetky návyky, pod¾a názoru prezidenta by prvý mesiac
školy mal vlastne obsahova to,
èo klasický vojenský „prijímaè“ v
minulosti, aby si uchádzaèi overili, èo vydržia. „Buï vydrží a
chce pokraèova, alebo nech
radšej ide preè hneï po tom
mesiaci,“ povedal.
Na podnety z pléna prišla v
diskusii reè aj na dopravné nehody, ktorých je v tomto roku
neúnosne ve¾a. Príèinou je
najmä neskúsenos mladých vodièov a príchod nových, silných
áut. V tejto súvislosti sa prezident zmienil o prísnom postupe

voèi previnilcom, ale tiež o
potrebe kondièných jázd a tréningov aj s využitím vozidiel tzv.
nultých sérií, ktoré rezort dostáva od automobiliek zdarma.
Na otázku, ako to bude ïalej
s príspevkom na bývanie pán
prezident potvrdil, že aj pre blízku budúcnos ostáva príspevok
na bývanie stimulom pre stabilizáciu a zatraktívnenie služieb, v
ktorých je nedostatok ¾udí: „aby
sme zaplatili policajtov tam, kde
ich súrne potrebujeme.“
V závere diskusie policajný
prezident vysoko ocenil spoluprácu s odbormi a zdôraznil,
že vo svojej riadiacej práci ve¾mi
potrebuje spätnú väzbu, urèité
zrkadlo, „aby som vedel, èo sa
dole vo výkone deje.
“Príjemné sviatky, pekný
nový rok, málo starostí a ve¾a
peòazí,„
zavinšoval
na
rozlúèku.
(on)

Poïakovanie prezidentovi Policajného zboru

Kuk, čo je v tých taškách? reagovali rovnako minister vnútra i policajný prezident pri pohľade na
vianočné darčeky z rúk predsedu OZP Miroslava Litvu. Robert Kaliňák sa ešte žartovne pýtal, či
podarúnok musí uviesť do daňového priznania... Humorné repliky obdarovaných rozveselili aj nášho
podpredsedu Pavla Mekiňu, stojaceho v pozadí...

Organizaèné zmeny v hra niènej a cudzineckej polícii k 1.
8. 2008 sa nepríjemne dotkli aj
policajtov na hraniènom oddelení v Nižnej. Oproti pôvodným
prís¾ubom napokon ani OR PZ
Dolný Kubín nemal dostatok
vo¾ných tabuliek pre príslušníkov HCP a zo dòa na deò mali
ís naši ¾udia na miesta poriadkovej polície v iných okresoch – èasto aj do funkcií, ktoré nezoh¾adòovali ich prax a
vzdelanie. V tejto situácii sa
naša základná organizácia s
prosbou o pomoc obrátila na
prezidenta Policajného zboru

gen. Jána Packu. Boli sme milo prekvapení, že hneï prijal
naše pozvanie, prišiel medzi
nás, na mieste preveril situáciu
a výsledkom bolo, že okres
Dolný Kubín bol posilnený o 30
tabu¾kových miest, èo vyriešilo
všetky problémy.
Za aktívny prístup a úèinnú
pomoc sa preto chceme pánovi generálovi Packovi poïakova aj touto cestou, úprimne
mu popria pekné Vianoce a
šastný Nový rok.
V mene všetkých èlenov ZO
OZP Tvrdošín
Ján Šefèík, predseda
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Osobný kontakt s mladými ¾uïmi je najdôležitejší

ProjektStojímpevnenazemi
Okriminalitemládežeajejdôsledkochbolopopísané
už nespoèetné množstvo èlánkov. Èas ¾udí nad tínedžermi,èosanevedia„vpratadokože“,lámupalicu
soslovami:„Èochceli,tomajú.“Medzinichvšakrozhodnenepatrípplk.Mgr.AnnaVojvodová,preventistka
OR PZ v Dolnom Kubíne, ktorá je známa svojim aktívnymprístupomvoblastiprevenciemládežepredkriminalitou.
Jedným z posledných a treba
podotknú, že ve¾mi úspešných
projektov, ktorým sa mladým ¾uïom snaží ukáza správny
smer, je projekt s názvom Stojím pevne na zemi. Jeho hlav ným cie¾om je vzdelávanie preddelikventnej mládeže – študentov stredných škôl v oblasti
drogovej prevencie, ale jeho záber je podstatne širší.
Pred spustením projektu
triedni uèitelia s výchovnými poradcami vybrali vhodných adeptov na vzdelávanie. „Zo Strednej odbornej školy Dolný Kubín
Bysterec, Spojenej strednej
školy Istebné, SOU Zemko a
Združenej strednej školy Dolný
Kubín–Kòažia sme vybrali 26
študentov. Všetci majú nieèo
“na triku„. Väèšina z nich zaèínala záškoláctvom. Dnes už boli
niektorí súdení, iní sú vyšetrovaní,“ týmito slovami A. Vojvodová
struène, ale výstižne charakterizovala zloženie „svojej triedy“ a
dodala: „Chceme im pomôc
rieši ich problém. Okrem iného
je našou snahou ukáza im povinnosti, pretože svoje práva
väèšinou ve¾mi dobre poznajú.“
Na hrane zákona
„Rozmer našej èinnosti je širokospektrálny. Nezameriavame sa len na vo¾noèasové aktivity ¾udí, ale všímame si aj mladých ¾udí z h¾adiska prevencie.

Snažíme sa oslovi aj ¾udí, ktorí
lavírujú na hrane zákona, respektíve tých, èo problémy so zákonom už mali. V úzkej súèinnosti s odborníkmi, psychológmi a políciou sa ich pokúšame prinavráti do bežných rovesníckych skupín. Po návrate z
výkonu trestu je to už omnoho
ažšie,“ povedal Miroslav Žabenský, riadite¾ Oravského kultúrneho strediska, ktoré je tiež
organizátorom projektu.
Projekt v dåžke štyroch
týždòov zaèal 13. októbra. Má
štyri etapy. V prvej sa odborníci
zamerali na extrémizmus vo
všetkých podobách. Po zhliadnutí záberov z policajného zásahu proti extrémistom študenti
sami uznali, že správanie suverénnych chlapíkov s vyholenými
hlavami sa po príchode polície
zmenilo na trápne vystúpenie.
Èas bola venovaná majetkovej
a násilnej trestnej èinnosti. Naopak, na odreagovanie im priniesli optickú strelnicu, mohli si
zahra petang a poèas tvorivej
diele si dokonca ma¾ovali na
sklo.
Riziká drog
Po týždni sa v priestoroch
Centra vo¾ného èasu Domèek v
Dolnom Kubíne stretli druhýkrát.
Na programe boli drogy. Samozrejme, nie ich aplikovanie,
ale spoznávanie a oboznáme-

nie sa s následkami ich užívania, prechovávania, a obchodovania. „S kolegom prišiel jeho
syn. Šestnásroèný, šúply, nenápadný chlapec s okuliarmi.
Urèite to nebol typ hrdinu, ktorého si dievèatá vysnívali. Povedali sme im – fajn. Ty, alebo
tvoji rodièia máte 40–tisíc korún.
Je na tebe, na èo ich minieš. Na
drogy? Na alkohol a cigarety?
Na automaty? Na zaplatenie
škôd, ktoré si napáchal pri trestnej èinnosti? Alebo na kúpu gitary? Vtedy chlapec vytiahol gitaru a zaèal nádherne hra. Bol
to krásny, ukážkový príklad toho, že posedávanie v krème nie
je jediná èinnos a že sa dá ži
aj zmysluplnejšie,“ priblížila A.
Vojvodová jeden z dôležitých
momentov, ktorým sa snažili
študentom ukáza správny
smer.
Tretieho stretnutia sa zúèastnili aj zástupcovia našej redakcie. Stretli sme sa na súde,
kde sme spoloène navštívili dve
súdne pojednávania. „Študenti
mohli naživo pocíti atmosféru
súdnej siene. Je to dôležité,
pretože to môže v nich zanecha hlboký dojem a pôsobi ako
výstraha,“
vysvetlil
dôvod
návštevy súdu Slavomír Bigoš,
probaèný a mediaèný úradník
Okresného súdu v Námestove.
Následne im vysvetlil pojmy mediácia, probácia a ïalšie výrazy
z tejto oblasti. „Pri modelovej situácii, kedy èas z nich hrala
úlohu poškodeného a èas obvineného, si mohli na vlastnej koži vyskúša, ako sa cítia hlavne
poškodení. Nezriedka sú to
vlastne ich rodièia,“ povedal S.
Bigoš a dodal: „Na pojednávaní
na vlastné oèi videli, ako sa
obvinený snažil bagatelizova

podpis na papieri – zmluve. Argumentoval tým, že nevedel, èo
podpisuje. Ak si z celého nášho
rozhovoru zapamätajú len tú
èas, v ktorej som im zdôrazòo-

sa nevrátia z kratšej cesty,“ zdôrazòuje A. Vojvodová. „Jedna z
uèiteliek mi telefonovala a pýtala sa, èo tam s nimi robíme. Ten
najväèší grázel, s ktorým si ne-

Pplk. Mgr. Anna Vojvodová realizuje v súèasnosti ïalší projekt
zameraný na prevenciu kriminality mládeže – Stojím pevne na zemi.
val, aby nikdy nepodpísali vedeli rady, sa úplne zmenil a
nieèo, èomu nerozumejú, alebo dokonca jej prišiel poïakova,
si to nepreèítali, naša snaha má že ho do projektu zaradili,“ s
úsmevom povedala A. Vojvodovýznam.“
Na poslednom stretnutí sa vá a dodala: „Keby sa nám pobudú venova komunikácii, aby darilo len jedného – dvoch nasneukazovali svoju silu, ale ve- merova na správnu cestu, má
domosti. Aby vedeli pomôc to zmysel.“
Na záver sme dali slovo
svojim rovesníkom. Bonbónikom bude návšteva resociali- Gabriele Kampošovej, výchov zaèno–terapeutického centra v nej poradkyni zo Strednej
Bobrove. „Uvidia a budú sa odbornej školy Dolný Kubín
môc rozpráva s ¾uïmi, ktorí Bysterec, ktorá pomáhala pri
prekroèili hranicu, kedy sa im výbere študentov: „Sú nadšení.
dalo pomôc dohováraním – pa- Páèi sa im to, a preto vítam
tologických hráèov, narkoma- každú podobnú myšlienku a aknov. V ich prípade pomoc tivitu zameranú na mládež. Na
odborníkov stojí ve¾a èasu a pe- niektorých bada urèité zmeny v
òazí, prièom musia by takmer správaní. Skutoèný výsledok
úplne izolovaní. Musia to vidie, uvidíme v budúcnosti.“
Martin Pavelek
aby pochopili, èo ich èaká, ak

Úvaha nad tým, ako zlúèi potreby praxe a schopnosti uchádzaèov vzdeláva sa

P

Ilustraèné foto on

edagogický zbor v SOŠ
PZ Pezinok sa za posledných pä rokov obmenil na
100%. Táto tendencia obmeny
bola ve¾mi nevhodná pre pedagogický proces, pre proces
vzdelávania policajta pre poli-

cajný výkon. Príèinou bolo to, že
policajtov z výkonu služby nebolo možné presvedèi, aby prišli
uèi do školy, aby odovzdali svoje skúsenosti z policajnej praxe
a to z dôvodu nie dostatoèného
finanèného ohodnotenia uèite¾a.
Veï napr. policajt z výkonu
služby v platovej triede 4 alebo
5 so svojimi príplatkami prevýšil
finanèné ohodnotenie uèite¾a v
7. platovej triede. Situácia sa
však zlepšila po zavedení novej
„platovky“ (nového platového
systému). Zvidite¾nili sa rozdiely
v jednotlivých platových triedach, takmer okamžite bol zrete¾ný záujem uchádzaèov z policajného výkonu o vo¾né miesta

uèite¾ov. Momentálne je v SOŠ
PZ Pezinok situácia v obsade nosti uèite¾ských miest ve¾mi
dobrá a škola si tak môže vybera vhodnejších a kvalitnejších
záujemcov na miesta pedagógov.

služobnej èinnosti alebo služobných zákrokov. Poslucháèi
si osvojujú poznatky o podstate,
výskyte a dôsledkoch rôznych

Vzdelávanie a schopnos
zapamäta si
Pre získanie základného policajného vzdelania na Strednej
odbornej škole Policajného zbo-

typov záažových životných situácií. Uèia sa rôznym variantom postupov riešenia a
stratégiám zvládania kolíznych
situáciách, pri služobnom zákro-

delových situácií z reálneho
školského prostredia, prostredníctvom vlastného prežívania,
ale aj vžitia sa do situácie iných
aktérov môžu si poslucháèi
SOŠ PZ lepšie uvedomi teoretické poznatky a právne normy o
ich právach a povinnostiach ako
aj iných ustanovení zákona è.
171/93 Zb. o Policajnom zbore,
ako aj ostatných prednášaných
právnych normách.
Znaèný problém pri výuèbe

ru je nosným predmetom Poriadková služba. Výuèba uvedeného predmetu pozostáva zo
180 hodín v priebehu šesmesaèného štúdia.
Poèas výuèby uvedeného
predmetu poslucháèi SOŠ PZ
musia zvládnu teoretické uèivo
vo výkladovej èasti a následne
ho musia aplikova do modelových situácií, kde sa sleduje
zvládanie viacerých faktorov,
akými sú: zákonný postup, psychická záaž, spôsobilos efektívne komunikova, postupy ako
lepšie spozna seba, ako
adekvátnejšie vníma, spozná va a vedie sa vcíti do rozpoloženia iných ¾udí pri vykonávaní

ku, ako po stránke motorickej,
(kde sa uèia taktiku a spôsob
použitia jednotlivých donucovacích prostriedkov), tak aj po
stránke komunikaènej a psychickej záaže, v súlade s uvedomovaním si možných dôsledkov svojho konania ako aj konania potenciálneho páchate¾a.
Získavajú spôsobilosti ako utvára
atmosféru
spolupráce,
konštruktívneho, efektívneho a
tvorivého riešenia i zvládania
záažových situácií v študijnej
skupine, asertívneho správania
a komunikácie; osvojujú si zá klady metód prevencie a zvládania nadmernej záaže.
V priebehu prehrávania mo-

pedagógovia SOŠ PZ zaznamenávajú hlavne pri aplikácii
teoretických vedomostí do praktickej èinnosti. Rozsah uèiva je
nároèný a v šesmesaènom štúdiu teoretická èas uèiva je pomerne dobre zvládaná u väèšiny poslucháèov. Menej problémov tu majú poslucháèi „vyzretejší s bohatšími životnými skúsenosami“ a vyššou motiváciou
na prípravu pre budúce zamestnanie. Horšie je to s aplikáciou teoretických poznatkov do
praxe a to ako vo verbálnej i neverbálnej stránke realizácie služobnej èinnosti alebo služobných zákrokov. Aj keï sa
poslucháèi uèia utvára pravidlá

Výkonslužbyžiadaviac

správania sa pri uplatòovaní
teoretických vedomostí poznatkov v praxi, uèia sa stanovi
si hranice svojho konania, uèia
sa preèo moc bez práva je
jednoducho násilie a nemôže
by aplikovaná v praxi. Majú
problém ktorý je vyvolaný z krátkosti èasu. Pre krátkos èasu
štúdia nie je možné, aby sa
vytvorili oèakávané návyky
zruènosti a vedomosti, ktoré by
ich viedli, aby sa ¾ahšie zorientovali v záažových situáciách, nesústredili sa len na
prekážky vyplývajúce z ich
hendikepu pri vstupe do nového
zamestnania, kde nedostatok
skúseností, vedomostí a manuálnych zruèností im nedovo¾uje plne sa zapoji do diania základného útvaru.
Riaditelia základných útvarov
na jednej strane by chceli ma
policajtov zo školy èo najskôr,
aby naplnili stavy základného
útvaru, na druhej strane vidíme,
že absolventi SOŠ PZ šesmesaèného základného vzdelania
aj pri najlepšej pedagogickej
starostlivosti nie sú úplne vyhovujúco vybavení vedomosami,
návykmi a zruènosami tak, ako
by sa pre výkon služby vyžadovalo.
(Pokraèovanie na strane 6)
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Naša krajina dobre zvláda záväzky vyplývajúce zo zabezpeèenia schengenského priestoru

KonferenciaBezpeènáEurópasnovýmivýzvami

V

prvý deò konferencie
predstavitelia k¾úèových
organizácií v rámci rokovania vykonali analýzu a zhodnotenie situácie a robili odpoèet plnenia
tých záverov a odporúèaní, ku
ktorým zaväzovala predchádzajúca konferencia.
Prednosta Obvodného úradu
v Košiciach Milan Géci v mene
hlavného organizátora po privítaní užšieho kruhu domácich
odborníkov i expertov zo zahranièia zhodnotil situáciu na východnej hranici schengenského
priestoru. Vyzdvihol dôležitos
výmeny poznatkov a skúseností
i h¾adania nových možností spolupráce predovšetkým s krajinami na druhej strane hraníc v
zmenených podmienkach. Zvýraznil úlohy a spoluzodpovednos orgánov a organizácií
štátnej správy, územnej samosprávy, ale aj vedeckej,
výskumnej a vzdelávacej zložky
za bezpeènos nielen východných regiónov a krajiny samotnej, ale aj celej Európy. To
je aj zmyslom novej výzvy, s
ktorou sa spájalo celé dianie v
rámci konferencie, konajúcej sa
v regióne, ktorý najviac musí èeli nelegálnej migrácii, ale aj
dôsledkom jednej z najnižších
životných úrovní v porovnaní s
ostatnými regiónmi Európskej
únie. Vyzdvihol potrebu dobrej
znalosti mechanizmov, ktorými
èelia krajiny EÚ kriminalite a
kládol dôraz na potreby a možnosti prevencie kriminality na
celoštátnej, regionálnej, miestnej, ale aj na medzinárodnej
úrovni.
V návrate k záverom a odporúèaniam z predchádzajúcej
konferencie bolo konštatované,
že úlohy súvisiace s prevenciou
kriminality, ktoré sú zahrnuté v
programovom vyhlásení vlády
SR, sa plnia (predovšetkým legislatívne, organizaèné, finanèné a personálne zabezpeèenie prevencie), èo v rámci novej výzvy bude znamena

príspevok
Slo venskej
republiky k
zabezpeèe niu úloh a
záväzkov
voèi Schengenu. Zahranièní
úèastníci z
Ukrajiny, Maïarska a Po¾ska
zhodne prejavili ve¾ký záujem o
spoloèné riešenie problémov
bez oh¾adu na charakter hraníc
medzi ich krajinami.
Odborné poh¾ady
Druhý deò konferencie v pléne sa konal v znamení prezentácie odborných stanovísk k
problémom
súvisiacim
so
schengenským
priestorom.
Štátny tajomník Ministerstva
vnútra SR Jozef Buèek vo svojom príspevku venoval pozornos slobodnému pohybu
osôb potom, èo po vstupe SR
do schengenského priestoru 21.
decembra 2007 boli zrušené
všetky hranièné priechody SR
na jej štátnych hraniciach s
Po¾skom, ÈR, Rakúskom a Maïarskom. Uviedol nástroje, ktorými sa posilòuje bezpeènos
spoloèného
schengenského
priestoru (Schengenský informaèný
systém,
zriadenie
Európskej agentúry pre riadenie
operaènej spolupráce, známej
pod názvom „FRONTEX“ a fi nanèný fond pre vonkajšie hranice).
Spoloèný príspevok autorov
štátneho tajomníka Ministerstva
vnútra SR, Vladimíra Èeèota a
kolektívu, bol venovaný vážnej
problematike obchodovania s
¾uïmi, ktoré sa považuje za
najhanebnejší „obchod“ 21. storoèia. Autor aj ako národný
koordinátor SR pre boj proti
obchodovaniu s ¾uïmi venoval
pozornos právnej regulácii postihu páchate¾ov v národnom
práve SR (v rekodifikovanom
Trestnom zákone nasledujú
trestné èiny proti slobode a

Rozkazy a nariadenie prezidenta PZ
NOVEMBER 2008
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
90. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 83/2007 o zriadení špecializovaného tímu
91. o vykonaní spoločnej
operácie členských krajín Eu rópskej únie a participujúcich
krajín zameranej na nezákonné
obchodovanie so zbraňami
Gestor: ÚBOK P PZ
Stupeň utajenia: V
92. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného

zboru č. 91/2008 o vykonaní
spoločnej operácie členských
krajín Európskej únie a participujúcich krajín zameranej na
nezákonné obchodovanie so
zbraňami
Gestor: ÚBOK P PZ
Stupeň utajenia: V
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
23. o vykonávaní metodického riadenia na úseku vyšetrovania, skráteného vyšetrovania a v činnosti služby kriminálnej polície určených útvarov
Policajného zboru

¾udskej dôstojnosti hneï po
trestnom èine proti životu a
zdraviu). Medzi nové výzvy autor zaradil potrebu zakomponovania problematiky obchodovania s ¾uïmi do agendy krajín,
ktoré budú v budúcnosti predseda EÚ; klás ve¾ký dôraz na cielenú prevenciu; dovies do
konkrétnej podoby iniciatívu zriadi Informaèné centrum pre
zber, spracovanie a analýzu
informácií o obchodovaní s
¾uïmi pre krajiny EÚ so sídlom
na Slovensku; spracova typológiu páchate¾ov a typológiu obetí
a ïalšie.
Legislatívne rámce
Budúcim legislatívnym rámcom prevencie kriminality na
Slovensku sa venoval Jozef
Madliak. Ako vedúci pracovnej
skupiny vymenovanej ministrom
vnútra SR na vypracovanie návrhu zákona o prevencii kriminality a inej protispoloèenskej
èinnosti venoval pozornos ustanoveniam návrhu zákona, ktorými sa vymedzujú pôsobnos a
právomoci orgánov verejnej mo-

nality a inej protispoloèenskej
èinnosti, ktorý sa po schválení
vládou SR už prerokúva vo výboroch Národnej rady SR. Nimi
sa docieli legislatívne, organizaèné, personálne a finanèné
zabezpeèenie prevencie na Slovensku.
Tibor Mako (Úrad hraniènej a
cudzineckej polície MV SR)
popri nesporných výhodách
vstupu krajiny do schengenského priestoru poukázal na zodpovednos našej krajiny voèi ostatným zmluvným štátom, ako dokáže eliminova možné zneužívanie vo¾ného pohybu osôb v
boji s nelegálnou migráciou,
medzinárodným organizovaným
zloèinom a pri pátraní po h¾adaných osobách a odcudzených
predmetoch. So súèasným stavom a vývojovými trendmi poèítaèovej kriminality po vstupe do
schengenského priestoru sa
zaoberal vo svojom príspevku
Viktor Porada (Katedra trestního
práva, kriminalistiky a forenzních disciplin z Vysokej
školy Karlovy Vary).

ci v prevencii kriminality od
najvyššej po najnižšiu úroveò,
ako aj podmienky finanènej
podpory preventívnych projektov formou dotácií zo štátneho rozpoètu.
František Šinka poukázal na
komplexnos, ktorá sa dosahuje
prijatím dôležitých dokumentov
vládou SR, akými sú Stratégia
prevencie kriminality v SR na
roky 2007 – 2010 a uvedený
návrh zákona o prevencii krimi-

Vydanie zborníka príspevkov
z konferencie ako významný
edièný èin promtne zabezpeèila
jeho zostavovate¾ka a koordinátorka prevencie na Obvodnom
úrade v Košiciach Ing. Arch. Mária Naïová. Zborník je záujemcom k dispozícii u vydavate¾a
alebo na sekretariáte Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality.
Na konferencii boli ocenené
preventívne projekty, ktoré sa v
kraji uchádzali o zaradenie do

Ilustraèné foto mv

MedzinárodnákonferenciaBezpeènáEurópa–novávýzvasakonalavdòoch29.–30.októbra2008vpriestorochpenziónuGoldenRoyalvKošiciachužpiatykráta
takmerrokpotom,akosaSlovenskárepublikastalasúèasou schengenského priestoru so všetkými povinnosamiazáväzkami,ktoréztejtoskutoènostivyplývajú.

súaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2008 (Paríž) a
ktoré sa dostali do celoslovenského kola: „Bezpeèné
mesto“ (Spišská Nová Ves),
„13. roèník preventívnych programov“ (Spišské osvetové
stredisko s OZ Pomoc všetkým
v Spišskej Novej Vsi), „Umlèané
svedkyne“ (Záujmové združenie
Fenestra), „Rodina – najvýznamnejší èinite¾ v prevencii kriminality“ (Súkromné centrum
výchovnej a psychologickej prevencie, Košice), „Èo o nich
vieme“ (Krajské osvetové stredisko a Krajské riadite¾stvo PZ v
Košiciach.
Úèastníci konferencie pre
ïalšie obdobie považujú za
dôležité:
1. Posilni povedomie spoloènosti o dôležitosti prevencie
kriminality na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, vytvára priestor pre mediálnu podporu prevencie kriminality so záberom na deti a mládež s nadväzujúcim pozitívnym dopadom
na rodinu a školu.
2. Prehåbi vzájomnú výmenu
skúseností pravidelnými stretnutiami všetkých relevantných
orgánov a inštitúcií na úrovni
štátu, samospráv a tretieho sektora, ktoré vstupujú do procesu
kriminality a jej prevencie a prenies túto úlohu na medzinárodnú úroveò formou konferencie.
3. Prehåbenie spolupráce so
samosprávami na realizácii aktivít prevencie kriminality a inej
protispoloèenskej èinnosti, predovšetkým so zrete¾om na deti
a mládež.
4. Vybudovanie Informaèného centra na boj proti obchodovaniu s ¾uïmi a prevencie kriminality v Košiciach tak, ako to
predpokladá návrh zákona o
prevencii kriminality a inej protispoloèenskej èinnosti.
5. Posilnenie právomocí
mestských polícií predovšetkým
so zrete¾om na správanie detí a
mládeže.
Mgr. František Šinka, CSc.,
riadite¾ sekretariátu Rady
vlády SR pre prevenciu
kriminality

Výkonslužbyžiadaviac

(Pokraèovanie zo strany 4)

Komunikácia a osobnos
poslucháèa
Nikoho zrejme neprekvapí,
keï povieme, že medzi „základné pracovné pomôcky“ policajta
patria sociálno–komunikaèné
zruènosti. Jednoducho povedané spôsob komunikácie a
reagovania policajta na rôzne
podnety prichádzajúce od obèanov. Na to, aby sa policajt nauèil a osvojil si správne spôsoby
vhodnej komunikácie, je poèas
štúdia na SOŠ PZ pripravovaný
aj prostredníctvom vyuèovacieho predmetu etika a psychológia policajnej práce. Základom
výuèby a výcviku uvedeného
predmetu je nauèi poslucháèa
ako vhodne reagova a komunikova s rôznymi typmi ¾udí.

Zvládnutie komunikácie zo strany policajta si preto vyžaduje aj
dostatoène rozvinuté osobnostné vlastnosti a schopnosti, aby
racionálne a správne zhodnotil
vzniknutú situáciu a èo najefektívnejšie ju vyriešil.
Môžeme konštatova, že
poslucháèom robí najväèšie
problémy aktívne poèúva, logicky si utriedi a interpretova svoje myšlienky. Je neuverite¾né,
ako pri verbálnom prejave ažko
h¾adajú vhodné slová v dôsledku ich nedostatoènej slovnej zásoby. V písomných prácach vo
väèšine využívajú jednoduché
vety s èasto sa opakujúcimi slovami, ich myšlienky sú èasto
neucelené. Aj pri vyjadrovaní
názorov „kopírujú“ jeden druhého, resp. prispôsobia sa väèši-

ne. Ve¾ké rozdiely sú medzi
poslucháèmi aj z poh¾adu veku
èi životných skúseností. Vekovo
starší poslucháèi s viacerými životnými skúsenosami sú skôr
schopní komunikova s obèanom bez emócií a vykona èinnosti tak ako sa od nich požaduje, zatia¾èo mladší poslucháèi
sa skôr nechávajú strhnú emóciami èloveka, s ktorým komunikujú a následne komunikaène
nezvládnu situáciu, v ktorej sa
ako policajti ocitli.
Stojí preto za úvahu zamyslie sa nad tým, èi by pre
Policajný zbor nebolo efektívnejšie prijímanie uchádzaèov starších ako 21 rokov.
Kolektív uèite¾ov SOŠ PZ
Pezinok
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Naveselépredsilvestrovskénaladenie
Kamoši

Èudné ráno

Pani Nováková sa pýta manžela: „Jožko, preèo sa už
nestretávaš so svojimi kamarátmi na pive?“
„Prosím a, ty by si sa stretávala s niekým, kto je blbý ako
tágo, je podrazák, donáša a
ohovára?“
„Samozrejme, že nie.“
„No vidíš, oni tiež nie.“

Muž sa po práci strašne opil.
Ráno sa doma zobudil s treštiacou hlavou a s obavou, èo si
zasa vypoèuje od manželky. Na
noènom stolíku však objavil pohár vody a dva aspiríny, svoj
ob¾úbený liek na opicu. Potom
v izbe našiel vyžehlenú koše¾u
a na stole lístok: „Miláèik, v kuchyni máš raòajky, v chladnièke
pivo. Milujem a!“
Nevie, èo si má o tom myslie, a tak sa pýta syna, èo sa to
veèer vlastne stalo. Syn lakonicky vysvet¾uje: No, prišiel si
strašne
ožratý,
špinavý,
smrad¾avý. Mama a hneï zaviedla do kúpe¾ne, povyzliekala
a chcela a osprchova. Ty si sa
však bránil a vykrikoval: „Ženská jedna, nechajte ma, ja som
šastne ženatý!“

Obavy
– Už si poèul, že Karol ostal
sám?
– Hej, poèul.
– A ako to znáša?
– No, teraz už dobre, ale prvé dva týždne mal strach, že sa
mu žena vráti!

Premnožili sa papaláši, budú
odstrely.

A sakra!

Návrh

Dialóg dvoch väzòov:

Manžel: „Zlato, urobme si
krásny víkend!“
Manželka: Jasné, èo pre to
môžem urobi?
Manžel: Kúp mi basu piva a
choï za mamou…

– Za èo sedíš?
– Za sliepku.
– To už ako?
– Vyhrabala svokru na dvore, sviòa jedna!

Alebo èo…
Chlapík príde k doktorovi s
ponosou, že jeho manželka sa
s ním nechce milova. Lekár si
teda pozve manželku a tá mu
vysvet¾uje:
– Viete, ukradli nám auto, a
tak musím chodi do práce taxíkom. Lenže peniaze nemáme a
taxikár sa ma opýtal: Tak zaplatíte, alebo èo? Tak som urobila
to „alebo èo“. No a vïaka tomu
„alebo èo“ som prišla neskoro
do práce. Šéf sa ma pýtal: Dám
vám neospravedlnenú absenciu, alebo èo? Tak som radšej
urobila to „alebo èo“. No a potom som išla z práce domov,
taxikárovi som zasa nemala
èím zaplati a tak zasa bolo
„alebo èo.“ No a tak to ide deò
èo deò. Neèudujte sa, že keï
prídem koneène domov, na milovanie s manželom nemám ani
pomyslenie.
Doktor sa zamyslí: Hm, tak
povieme to manželovi, alebo
èo?

Tak tohto berieme!
Pobúrená

Vkladné knižky majú za obrazom!
Úsporne
Žena sa poháda s manželom a zaène si bali veci do
kufra.
„Kam ideš?“ reve manžel.
„Za Jožkom. Môžem u neho
býva a ešte mi dá za každú súlož 500 korún!“
Muž si bez slova zaène tiež
bali veci do kufra.
„A ty kam ideš?“
„Tiež za Jožkom.“
„A to už preèo?“
„Chcem vidie, ako vyžiješ
mesiac z tisícky…“

Rozmyslel som
si to, pustím vás!

Až teraz vidím, èo si to
vlastne navarila!

Telefonát
Rozdiely
V izbe sedí neurotik. Vstúpi
flegmatik a naberie si kávovú
lyžièku vody. Vyjde von. Neurotik ho nepokojne sleduje. Flegmatik sa vráti a opä si napustí
lyžièku vody. Neurotik zaèína
bubnova prstami po stole.
Flegmatik sa vráti, opä naberie
lyžièku vody a odíde. Neurotik
už trhá papier na drobné kúsky.
Flegmatik opä vstúpi do izby a
ako si naberá vodu na lyžièku,
neurotik naòho zreve: „Èo, do
èerta, robíš s tou lyžièkou?“
„Horíme,“ odpovedá flegmatik.

Lukratívny flek
Dežo èíta v novinách noticku: „Policajný zbor h¾adá muža vo veku asi 40 rokov, ktorý v noci na opustených miestach prepadáva
ženy, ohmatáva ich a ukazuje im svoje prirodzenie.“ Potom sa
obráti na manželku a pýta sa: „Eržika, myslíš si, že by ma na ten
flek vzali?“

Mišo vyjde z krèmy a hneï
pri chodníku zaène moèi.
Okoloidúca pani sa pohoršuje: No teda, to¾ká hrubos!
– Pani, a dåžka vás nezaujala?

Neboj sa, Mária, to je môj
starý.
Aj môj…

Ferovi zazvoní telefón: Miláèik, som tehotná…
– Naozaj? A kto volá?
Sen
– Mami, dnes sa mi snívalo o
Zuzke.
– To niè, synèek, ja ti to vyperiem.

Ako vidím, mladý muž,
tak ti prišili vraždu!

8

DECEMBER 2008

Sídlo Europolu je v Haagu, nechýbajú tu ani reprezentanti Slovenska

Akodlhosadávydržasedemmetrovpodmorom?
Tulipánovépolia,kolesásyrov,stálesatoèiaceveterné
mlyny.Uhádliste,smevHolandsku.Každýkúsokzeme
tumásvojhopána.Záhradkypridomochsúmalièké,
alejevnichvidieto¾kokvetov,dekorácií,záhradného
nábytkuaväèšinouajmaèkuobrovskýchrozmerov,že
samátenieko¾kominútnaèompokocha.¼udiazcudzinypritomzvyknúznervóznie,èisatiekvetináèecez
nocnepresunúdoinejzáhradky.Plotysútutotiždo
výškykolienabránièkymnohí¾udianielenženezamykajúaleaninezatvárajú.

M

užov asi skôr zaujme
spôsob akým si Holanïania vydobyli a teraz chránia svoje územie pred vodou.

nieèo na zjedenie a vypitie, suveníry). Jedineèný je kvetinový
raj Keukenhof, kde sú vysadené
milióny tulipánov. Štvorhodino-

pánov a narcisov, ako aj tlaèenica v pavilónoch s neuverite¾nými orchideami alebo amarylkami, vás nevyhnutne oblaží na
duchu, pripomenie vám zašlú
slávu Flóry v PKO a od¾ahèí vašu peòaženku.
Dojem z prostredia ešte
umocòuje priate¾skos tunajších
obyvate¾ov.
Aj v preplnenej elektrièke sa
¾udia pýtajú „Dovolíte?“ bez ironického podtextu, ktorým sa v
Bratislave dáva najavo „Èo nevidíte, že chcem vystúpi!“. Vodièi MHD sú schopní vám bez
problémov odpoveda v anglièti-

náhle vkroèí do vozovky. By
zdvorilý a priate¾ský je tu štandard.
Policajná prítomnos
V holandskom meste Haag
má sídlo Európsky policajný
úrad, v skratke Europol. Túto
organizáciu si vytvorili zakladajúce krajiny Európskej únie s
cie¾om potláèa organizovanú
trestnú èinnos.
Okrem výmeny informácií
elektronickou cestou Europol
usporadúva množstvo tematických pracovných stretnutí, na
ktorých sa úèastníci aj Europol
navzájom informujú o nových
trendoch trestnej èinnosti a
možnostiach boja s òou. Ešte v
tomto roku budú stretnutia na
tému vysoko odborne nároènej
trestnej èinnosti páchanej použitím informaèno–komunikaèných
prostriedkov (HiTech Crime),
podvodov páchaných na ve¾kom poète obetí („nigérijské listy“) ako aj na tému pašovania
nukleárnych materiálov.
Slovensko v Europole
Usilujeme sa, aby slovenskí
policajti a colníci vedeli služby
Europolu lepšie využíva. Tieto
možnosti sme spolu s pracovníkmi Europolu predstavili v
septembri desiatim riadiacim
pracovníkom Úradu boja proti
organizovanej kriminalite PPZ.
Niektoré prezentácie podali aj tu
pôsobiaci slovenskí a èeskí pracovníci.

falzifikátoch euro (v Piešanoch
a Tatranskej Lomnici) a seminár
na tému podvodov pomocou
platobných kariet (Liptovský
Ján).
Z dôvodu znaèného záujmu
Slovákov o prácu v stálom stave Europolu (zatia¾ sú tu traja)
prebehlo v polovici októbra v
Devínskej Novej Vsi školenie
pre potenciálnych záujemcov,
na ktorom pracovníèky z Europolu z odboru CG4 ¼udské
zdroje našich ¾udí oboznámili s
priebehom výberových konaní
na Europole.
Priamy kontakt a možnos
opýta sa tých najkompetentnejších je dôvodom pripravovaného decembrového stretnutia policajtov z viacerých úradov PPZ s vedúcim analytického pracovného súboru MTIC,
ktoré sa týka najmä podvodov
pri odpoète DPH
Kam ïalej?
Kolegyne a kolegovia, mož no vás Europol zaujme aj ako
možnos, ktorým smerom sa
orientova oh¾adom vlastného
kariérneho postupu. Väèšinou
ide o beh na dlhšiu tra a je
potrebné pripravova sa na takúto možnos dlhodobejšie, èi
už po odbornej alebo jazykovej
stránke.
Vyžaduje to aj podporu zo
strany rodiny a povahové vlastnosti, ktoré vám umožnia vní ma realitu pozitívne, napríklad

Momentálne pripravujeme
návštevu 11–èlennej delegácie
riadiacich pracovníkov z Úradu
justiènej a kriminálnej polície
PPZ a Úradu boja proti korupcii
PPZ.
Až keï sa Europol dostane
do povedomia a bežnej praxe,
môže sa sta úèinným pomocníkom v èinnosti našich útvarov.
Europol na Slovensku
Okrem pracovných ciest
smerujúcich zo Slovenska na
Europol vieme pripravi aj aktivity, ktoré pracovníci Europolu
poskytujú priamo na Slovensku:
V súvislosti s prijatím eura
boli na október a november dohodnuté tri aktivity: prezentácia
dokumentu Odhad rizík (v Hriòovej na stretnutí riadite¾ov
ÚJKP KR PZ), dve školenia o

èastý dážï je pomocníkom pri
umývaní okien, auta, dvorèeka
a polievaní kvetov. Neprítomnos príbuzných umožòuje
by si navzájom vzácnejší a
intenzívnejšie si uži vzájomné
stretnutia. Množstvo cudzích
nových ¾udí je obrovskou príležitosou môc si vybra zaujímavú
spoloènos a spozna sa s ¾uïmi
z úplne iných kultúr.
Množstvo ïalších informácií
nájdete na stránke www.europol.europa.eu.
mjr. Zuzana Líšková

Na snímke zprava: Edwin Chawarro Rojas (vedúci styèného úradu Kolumbie pri Europole), Eva Falatová (IMT7 ochrana údajov a utajenie, pracovníèka Europolu zo SR), Karel Pelán (SC7 analytický
odbor – pracovník Europolu z ÈR), Andrea Hostýnková (styèný dôstojník ÈR pri Europole – predsedníctvo Èeskej republiky v EÚ), Wolfgang Haas (expert doèasne vyslaný na SC5 terorizmus – Rakúsko
), Zuzana Líšková (styèný dôstojník SR pri Europole).
Asi polovica územia je pod
úrovòou morskej hladiny. Na severe môžete ís autom po úzkej
ceste, takmer máte
pocit, že skonèíte vo
vode. Kilometre idete
po asfalte, ktorý z¾ava
obmýva slaná voda a
zprava neslaná –
nesladká voda z bývalého mora, ktoré
bolo vodným dielom
uzavreté. Je podobnos s naším Gabèíkovom a Èunovom
úplne náhodná?
Majstri obchodu
Podnikavé a kreatívne povahy tu tiež
nájdu svoje – Ho lanïania sú oèividne
majstri v tom, ako priláka návštevníkov
tam kde niè nebolo a
zarába
na
tom
(parkovné, vstupné,

vá prechádzka popod obrovské
stromy, pomedzi jazierka a
najmä pestrofarebné plochy tuli-

ne, a zrejme nikdy neuvidíte,
ako vodiè huláka alebo nadáva
napríklad na staršiu pani, ktorá

(autorka je od 15. januára
2008 rozkazom ministra vnútra
SR vyslaná k Európskemu policajnému úradu, kde pôsobí ako
styèná dôstojníèka Slovenskej
republiky)
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