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V úvo de za sa da nia ra dy
predse da Mi ro slav Lit va in for -
mo val o aktuálnych úlo hách
OZP v najbližšom ob do bí, pod -
robnejšie priblí žil prie beh vy -
jedná va nia tex tu všetkých ko -
lektívnych zmlúv pre rok 2009 a
zdô raznil, že medzi prio ri ty bu -
de patri� otáz ka mzdo vé ho za -
bezpe èe nia obèianskych za -
mestnancov re zor tu vo ve rejnej
a štátnej službe, keïže aj pri
po rovná va ní úrovne miezd v
jed not li vých re zortoch sa uka zu -
jú neopodstatne né rozdie ly
napr. v za ra de ní urèi tých èin -
nos tí do ta rifných tried. V tejto
sú vislosti sa ja ví potre ba pod -
robnejšie preskú ma� aj náš ka -
ta lóg èin nos tí.

O èlenskom príspevku
Predse da ïa lej in for mo val o

postu pe prác na prípra ve no -
vých sta nov, pro gra mu a
ïalších úlo hách, spo je ných s
nastá va jú cim V. zjazdom OZP v
SR. Ako sme už in for mo va li v
mi nu lom èís le, zjazd sa bu de

ko na� v dòoch 8. a 9. októbra
2009 na ešte neurèe nom
mieste.

Krát ko po 11. ho di ne ra da
pre ru ši la ro ko va nie, aby moh la
pri ví ta� po li cajné ho pre zi den ta
ge ne rá la Já na Pac ku a vzá pä tí
aj mi nis tra vnútra SR Ro ber ta
Ka li òá ka. Po li cajný pre zi dent sa
zú èast nil už aj na ro ko va ní
predsedníctva v stre du, napriek
to mu oba ja vzácni hostia stá le
ma li o èom s odbo rármi ho vo ri�
a odpo ve da li na množstvo otá -
zok z plé na. (Bližšie informá cie
z ich vystú pe ní a z disku sie pri -
ná ša me na inom mieste.).

Medzi najdô le ži tejšie bo dy
pro gra mu ra dy bo lo rozho do va -
nie, èi po úpra ve pla tov v tom to
ro ku za cho va� výš ku èlen ské ho
príspevku na úrov ni jedné ho
percenta, ale bo ho zní ži�. Rov-
na ko z plé na pad lo nieko¾ko
návrhov na zní že nie po die lu
odvo dov z èlen ských príspevkov
do cen trá ly. Po merne tesné hla -
so va nie o ná vr hu predsedníctva

na po kon roz hod lo o tom, že už
v ro ku 2009 bu dú èle no via pla ti�
me saène èlen ské vo výške nie
jedné ho percenta, ale len 0,8
percenta z èistej mzdy. Tak ako
doteraz, základné orga ni zá cie
bu dú do cen trá ly na ïa lej
odvádza� 30 percent z èlen ské -
ho.

K¾úè pre vo¾by de le gá tov
Ra da schvá li la aj roz po èet

OZP na bu dú ci rok a vy po èu la
si informá ciu podpredse du La di -

sla va Gra èí ka o nákla doch na
usku toène nie 5. zjazdu. Hla so -
va nie odobri lo aj ná vrh predsed-
níctva, pod¾a kto ré ho sa na
zjazd bu dú vo li� de le gá ti zo zák-
ladných orga ni zá cií k¾ú èom 1:
100. De le gátmi bu dú au to ma tic -
ky aj všetci èle no via predsed-
níctva.

Predse do via základných
orga ni zá cií v zá ve re ro ko va nia
schvá li li aj dva ná vr hy na ude le -
nie me dai lí OZP v SR I. a II.

stupòa, keï dlho roèný funkcio -
nár základnej orga ni zá cie è. 8/8
Fran ti šek Krupka do sta ne me -
dai lu II. stupòa a predse da zák-
ladnej orga ni zá cie è. 8/4 Imrich
Žil ka me dai lu I. stupòa. Prís-
lušná ko mi sia tiež do sta la za
úlo hu spra co va� pra vidlá pre
ude ¾o va nie fi nanèných odmien
spo je ných s ta kýmto mo rálnym
oce ne ním zá sluh.

(er)

R. Ka li òák a J. Packa hos�a mi bra ti slav ské ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR

Bu�dú�nižšie�èlen�ské�príspevky,�na�miesto�1�%�len�0,8�%�z�èistej�mzdy

Na vianoèný stromèek 
za ve sí me zvonèek. 
Keï zvonèe ky zazvo nia, 
keï ihli èie za vo nia 
a keï svieèky zapla nú, 
srdcia spo lu zosta nú.

Krásne Viano ce a ve se lý Silvester 
pra je Od bo ro vý zväz po lí cie v SR

Bra�ti�sla�va�(on)�–�Ho�tel�Ni�vy�v�Bra�tisla�ve�sa�v�stre�du�a
vo�štvrtok�(10.�a�11.�12.�2008)�stal�miestom�za�sa�da�nia
predsedníctva� a� na� dru�hý� deò� aj� ro�ko�va�nia� Ra�dy
predse�dov�základných�orga�ni�zá�cií�OZP�v�SR.



Za tri štvr�ro ky 2008 do -
siahla prie merná me saèná no -
mi nálna mzda za mestnanca v
hospo dárstve 21 042 Sk. V
medzi roènom po rovna ní to
predsta vu je ná rast o 9,4 %.
Reálna mzda sa zvý ši la o 4,7 %.

V sa motnom tre �om štvr�ro ku
bo la pri tom prie merná me saèná
no mi nálna mzda za mestnanca
hospo dárstva 21 226 Sk. V po -
rovna ní s tre tím kvartá lom 2007

stúpla o 8,8 %. Reálna mzda
vzrástla o 3,5 %. In for mo val o
tom Šta tistický úrad (ŠÚ) SR.

Najvyššiu prie mernú me saènú
mzdu ma li v od jú la do septemb-
ra za mestnanci vo fi nanènom
sprostredko va ní 38 250 Sk a vo
vý ro be a rozvo de elektri ny, ply nu
a vo dy 31 724 Sk. Vyššia mzda
ako v prie me re za ce lé hospo -
dárstvo bo la tiež vo ve rejnej sprá -
ve a obra ne 26 982 Sk, v nehnu -

te¾nostiach, pre nájme a v obchod-
ných èinnostiach 26 068 Sk.

Re la tívne najvyšší bol medzi -
roèný rast mzdy v vo ve rejnej
sprá ve a obra ne, a to o 12 %. Po
zoh¾adne ní vý vo ja inflá cie bo la
reálna mzda vyššia ako pred ro -
kom vo všetkých odvetviach
okrem ho te lov a reštau rá cií.

Pod¾a právnej for my subjektov
sa prie merná no mi nálna me -
saèná mzda zvý ši la v roz poè to -
vých orga ni zá ciách o 9,9 % na 21
092 Sk, v podni ka te¾skej sfé re,
kto rá predsta vu je pod ni ky s 20– a
viac za mestnanca mi o 8,8 % na
24 293 Sk, v ma lých podni koch
do 19 za mestnancov o 8,5 % na
18 576 Sk a v príspevko vých
orga ni zá ciách o 5,3 % na 17 925
Sk.

(SI TA, 4.12.2008)

Oko lo pä�ti síc bý va lých
po li cajtov bu de od de -

cembra dostá va� vyš ší výslu -
ho vý dô cho dok. Vyplý va to zo
zá ko na o zvý še ní výslu ho vých
dô chodkov zo so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov a vo ja -
kov v ro ku 2008, kto rý na do bú -
da úèinnos� 1. de cembra.

Výslu ho vé dô chodky po li -
cajtov prizna né pred 1. jú lom
2002 sa za kaž dý rok trva nia
slu žobné ho po me ru zvý šia o
0,03 percenta. Po vinnos� kaž-
do roène va lo ri zo va� najnižšie
po li cajné dô chodky prizna né
pred 1. jú lom 2002 až dovte -
dy, kým ne do siahnu prie -
mernú výš ku ostat ných výslu -
ho vých dô chodkov prizna ných
po 1. jú li 2002, ukla dá zá kon o
so ciálnom za bez pe èe ní po li -
cajtov a vo ja kov. Od 1. de -
cembra sa tiež zvy šu jú inva -
lidné výslu ho vé dô chodky a
vdo vecké výslu ho vé dô chodky
o 5 percent.

Zvý še nie výslu ho vých dô -

chodkov sa bu de tý ka� prib-
ližne 5 000 po li cajných dô -
chodcov. Najpo èetnejšiu sku -
pi nu z nich tvo ria po be ra te lia
výslu ho vé ho dô chodku prekla -
si fi ko va né ho zo sta robné ho
dô chodku. Zvý še nie mu sí by�
vypla te né najneskôr do konca
marca 2009.

Okrem zvý še nia výslu ho -
vých dô chodkov dosta nú v de -
cembri po be ra te lia s dô -
chodkom niž ším ako 12 088
ko rún aj vianoèný príspe vok
vo výške od 1 500 do 2 000
ko rún. Pôjde o po be ra te ¾ov
prekla si fi ko va ných sta robných
a inva lidných dô chodkov, kla -
sic kých sta robných dô chodkov
a niekto rých vdovských, vdo -
veckých a si rotských výslu ho -
vých dô chodkov. Vypla te nie
vianoèné ho príspevku vy -
chádza zo zá ko na o po skyt nu -
tí vianoèné ho príspevku
niekto rým po be ra te ¾om dô -
chodku.

(KO KMV, 1.12.2008)

Sprísne nie sankcií za vý kup
kradnu tých ko vov schvá li li 6.
no vembra po slan ci Ná rodnej ra -
dy SR v no ve le zá ko na o odpa -
doch. Ak pre vádzko va te¾ za ria -
de nia na zber do sta ne dvak rát
po ku tu za po ru še nie po vin nos tí
v ob las ti vý ku pu ko vov, pri tre -
�om po ru še ní mu zru šia súhlas
oprávòu jú ci vy ko ná va� zber ko -
vo vých odpa dov. Pri vý ku pe od -
pa du z fa rebných ko vov sa pre -
dá va jú ci bu de mu sie� preu ká za�
dokla dom to tož nos ti. Evi dencia
o oso bách, dru hoch a množstve

ko vo vých odpa dov sa bu de
vies� nielen pre fy zic ké oso by,
kto ré pre dá va jú aký ko¾vek od -
pad z fa rebných ko vov, ale aj u
práv nic kých osôb. Po slan ci
chcú právnou nor mou pred-
chádza� krá de žiam pre dov -
šetkým že lezniènej infraštruktú -
ry, kde okrem fi nanènej ško dy
mô že pri chádza� k ohro ze niu
bez peè nos ti. No ve la na do -
budne úèinnos� 1. ja nuá ra
2009.

(TASR, 6.11.08)
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Opra va
V no vembro vom èís le sme

v èlán ku pod názvom Ke dy
prí de rad na obèianskych za -
mestnancov? nesprávne in ter -
pre to va li slo vá predse du OZP
o príplatku za riade nie a sta -
rostli vos� o mo to ro vé vo zid lo
vo výške 400 a 600 Sk pre
obèianskych za mestnancov s
úèinnos�ou od 1. 1. 2009. Žia¾,
ten to príspe vok je ešte stá le
len v štá diu ná vr hu a mal by
sa reali zo va� od 1. 7. 2009. Za
nepresnú informá ciu sa
ospra vedlòu je me.

Re dakcia

No vý zá kon o cestnej pre -
mávke, kto rý za vádza ce lo -
roèné svie te nie, zá kaz te le fo -
no va nia po èas jazdy ale aj
prísnejšie sankcie za al ko hol
za vo lantom schvá lil par la -
ment v III. èí ta ní 3. de cembra.
Cie¾om no vých opatre ní, kto -
ré na do budnú úèinnos� 1.
februá ra 2009 je zvý še nie
bez peè nos ti na ces tách a dis -
cip li no va nos ti vo di èov a tým
zní že nie dopravnej ne ho do -
vosti a poètov obe tí do -
pravných ne hôd.

Za ve de nie ce lo denné ho
svie te nia re zort vnútra navrhol z
dô vo du zvý še nia bez peè nos ti
cestnej pre mávky, pre to že
osvetle né vo zid lo je lepšie vi di -
te¾né. Do te rajšia prax preu ká za -
la, že vo di èi ma jú pro blé my vy -
hodno ti� mo ment zní že nej vi di -
te¾nosti. Po vinnos� ma� po èas
jazdy vždy rozsvie te né stre tá va -
cie svetlá bu de pla ti� pre kaž dé
vo zid lo, okrem prí pa dov, ke dy
má vle èe né vo zid lo zá va du, kto -
rá ne do vo ¾u je použi� osvetle nie.

Rýchlos� v obciach sa zní ži
zo 60 km/hod na 50 km/hod a
na dia¾ni ciach ale bo na rýchlost-
ných ces tách v ob ci bu dú môc�
vo di èi jazdi� ma xi málne 90
km/h.

Ak sa na vo zovke na chádza
sú vislá sne ho vá vrst va, ¾ad ale -
bo ná mra za, vo diè bu de môc�
na ta kýchto ces tách použi� iba
vo zid lo vy ba ve né pneu ma ti ka mi
so zimným de zé nom. Po vinnos�
bu de pla ti� pre osobné a úžitko -
vé vo zidlá do 3,5 t, kto ré mu sia
ma� ta kú to vý ba vu na všetkých

ná pra vách. Ostatné vo zidlá ur -
èe né na prepra vu osôb a ná kla -
du bu dú mu sie� ma� zimné
pneu ma ti ky as poò na jed nej z
hna cích ná prav. Vý nimkou bu dú
te rénne autá, vo zidlá po uží va né
v ob ci v sú vislosti s plne ním
úloh na zákla de zmlu vy o vý ko -
ne prác vo ve rejnom záujme a
pri núdzo vom do jazde, ak je na
nápra ve na monto va ná náhrad-
ná pneu ma ti ka ale bo pneu ma ti -
ka na núdzo vý do jazd.

No vý zá kon ta kisto za vádza
po vinnos� no se nia ochrannej
prilby pre cyklistov po èas jazdy

mi mo ob ce a chod ci mi mo ob ce
bu dú mu sie� by� ozna èe ní
reflexným prvkom. Cyklisti do
15 ro kov bu dú po vin ní no si� pril-
bu aj v rám ci ob ce.

Vo di èi bu dú ma� po èas jazdy
zá kaz te le fo no va� a inak použí -
va� te le fónny prístroj ale bo vy -
ko ná va� inú èinnos�, kto rá ne sú -
vi sí s ve de ním vo zid la /okrem
te le fo no va nia s po uži tím sys té -
mu hands free/. Ten to zá kaz sa

ne bu de vz�a ho va� na ur èi té sku -
pi ny vo di èov, kto rí plnia úlo hy,
pri kto rých je ne vyhnutné po èas
jazdy te le fo no va�, do ro zu mie va�
sa vy sie laèkou a pod.

Zá kon sta no vu je aj prísnejšie
sankcie. Zá kaz èin nos ti bu de
mož né ulo ži� opro ti sú èasným
dvom až na pä� ro kov (najmä vo
vz�a hu k priestupkom na úse ku
bez peè nos ti a ply nu los ti cestnej
pre mávky je sú èasná 2–roèná
ma xi málna do ba ne posta èu jú -
ca). Napr. za odmietnu tie alko -
testu bu de hro zi� po ku ta vo
výške od 300 do 1500 eur a zá -

kaz èin nos ti od 1 do 5 ro kov.
Jazdu pod vply vom al ko ho lu bu -
de mož né potresta� po ku tou od
200 do 1000 eur a zá ka zom èin -
nos ti do 5 ro kov. Za po ži tie al -
ko ho lu po èas jazdy, spô so be nie
dopravnej ne ho dy ale bo prekro -
èe nie rýchlosti bu de hro zi� po -
ku ta od 150 do 800 eur a zá kaz
èin nos ti do 3 ro kov.

(KO KMV, N. Hatta lo vá)

Bý va lý ge ne rálny pro ku rá -
tor Mi lan Hanzel ( 61) v so bo -
tu po po ludní 22. no vembra
2008 utrpel smrte¾né zra ne -
nie pri pí le ní dre va ne ïa le ko
ob ce Bo dí ky.

JUDr. Mi lan Hanzel, CSc.
sa na ro dil 21. aprí la 1947 v
Ko ši ciach. Dlhé ro ky pô so bil
ako vo jenskej justí cii. Od 16.
marca 1994 do 13. de cembra

2004 vo vlá de Jo ze fa Mo -
ravèí ka za stá val funkciu mi -
nis tra spra vodli vosti Slo -
venskej re pub li ky. Pra co val v
po radnej ko mi sii Ústavno-
právne ho vý bo ru SNR a bol
èle nom odbornej ko mi sie Vý -
bo ru Ná rodnej ra dy SR pre
pe tí cie, právnu ochra nu a
bezpeènos�.

Ge ne rálnym pro ku rá to rom
SR bol od 1. 2. 1999 do 31.
1. 2004, ke dy ho vo funkcii
vystrie dal dovte dajší hlavný
vo jen ský pro ku rá tor Dob -
roslav Trn ka. Po odcho de z
funkcie Mi lan Hanzel ostal
pra co va� na ge ne rálnej pro -
ku ra tú re v ob las ti le gisla tí vy.

Posledná rozlúèka so zos-
nu lým sa ko na la v piatok 28.
no vembra 2008 o 14.45 hod.
v bra tislavskom Kre ma tó riu.

(er, ÈTK, SI TA)

Bý va lý ge ne rálny pro ku rá tor
Mi lan Hanzel tra gic ky za hy nul

Po slan ci (ko neène) schvá li li zme ny pra vi diel cestnej pre mávky

Prísnejšia�nor�ma�v�záujme�bez�peè�nos�ti
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Èa ro prie mernej mzdy

Vyššie výslu ho vé dô chodky pre star ších

Pro ti krá de žiam ko vov

Na zákla de po ve re nia USPE
Únia športo vých orga ni zá cií po -
lí cie Ruskej fe de rá cie uspo ria -
da la 15. roè ník európske ho
šam pio ná tu po li cajtov v zá pa se -
ní, kto rý sa ko nal v Moskve v
dòoch 24. – 27. októbra 2008.
Tohto európske ho šam pio ná tu
sa zú èast ni la aj šes�èlenná vý -
pra va po li cajtov a èle nov repre -
zentá cie UNI TOP SR.

Ve dú cim vý pra vy a de le gá -
tom bol plk. Ing. Jo zef Hlin ka,
pre zi dent UNI TOP SR, tré ne -
rom Fe ranèík ¼u bo mír z od bo ru
vý cvi ku PZ . Slo venskú re pub li -
ku re pre zen to va li šty ria zá pas -
ní ci: v grécko–rímskom štý le
npor. Mar cel Lo ha zer z PPÚ
OPP KR PZ Tren èín, kto rý
skon èil vo vá ho vej ka te gó rií do
84 kg na de via tom mieste. Vo
vo¾nom štý le nás re pre zen to val
ppráp. ¼u boš Tiefenbach z OR
PZ Petržalka vo vá ho vej ka te -

gó rií do 74 kg ako na júspešnejší
zá pas ník. V �ažkej kva li fi ká cií a
bo joch v re pa sá ži po prehre s
5– ná sobným majstrom Euró py,
majstrom sve ta a me dai listom z
tohto roèných OH skon èil na
peknom piatom mieste. Dru hým
zá pasní kom, kto rý nastú pil na
ži nenku, bol práp. Gab riel
Geško z PPÚ OP KR PZ Ko ši -
ce. Vo vá ho vej ka te gó rií do 84
kg ob sa dil ôsme miesto.
Posledný úèast ník vo vá ho vej
ka te gó rií do 96 kg práp. Jo zef
Jenèa z PPÚ OPP KR PZ Pre -
šov ob sa dil siedme miesto.
Úèinko va nie na šej zá pasníckej
vý pra vy mož no po va žo va� za
úspešné, na ko¾ko na týchto pre -
te koch sa prak tic ky zišla ce lá
európska zá pasnícka špiè ka, v
kto rej sa 15. Európsky šam pio -
nát po li cajtov v zá pa se ní i na ši
re pre zen tan ti nestra ti li.

Ing. Ju raj Fi lan, UNI TOP

15. Európsky šam pio nát po li cajtov v zá pa se ní
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Ge ne rál Packa v krát kos ti
zhod no til aj po stup na skva litòo -
va ní ma te riálno – tech nic ké ho
za bezpe èe nia v re zorte. Po ve -
dal, že èo sa tý ka vo zi diel, „po -
riadko vá a dopravná po lí cia je
vy ba ve ná tak, ako v ži vo te ne -
bo la“. In for mo val, že zbor po -
kra èu je v prestro jo va ní, pripra -
vu jú sa aj no vé go re te xo vé
rovno ša ty. Zre konštruo va ných
je oko lo 40 obvodných odde le ní,
ho ci pô vodný zá mer pre ten to
rok bol vyš ší. V skva litòo va ní
pra covných podmie nok sa však

bu de ïa lej intenzívne pokra èo -
va�. Po li cajný pre zi dent konšta -
to val, že v zá me roch pre ïalšie
obdo bie je dô le ži tý roz voj infor-
ma ti ky, cie¾om je zlú èi� všetky
vyh¾a dá va cie sy sté my do jedné -
ho, kto rý by tre bárs o lustro va -
nej oso be posky tol všetky infor-
má cie.

Naosta tok pán pre zi dent
ozná mil, že po stiahnu tí škorpió -
nov z útva rov sa rá ta s ná ku -
pom no vých pišto lí a sa mo pa lov
ka lib ru 9 mm so stre li vom Lu -
ger. Sa mo pa ly však (okrem

špe ciálnych zlo žiek) už ne bu dú
osobnou zbra òou, ale bu dú sa
pri de ¾o va� na útva ry, èím sa sle -
du je zní že nie nákla dov spo je -
ných s prezbro je ním.

Na pretras sa do sta lo aj škol-
stvo. Ge ne rál Packa vy slo vil
nespo kojnos� s vy uži tím ka pa cít
SOŠ PZ, keï ich ne dosta tok
brz dí najmä vzde lá va nie dôsto-
jní kov, èo následne spô so bu je
pro blé my v ka riérnom postu pe
po li cajtov. V èin nos ti škôl mu sí
by� vzde lá va nie príslušní kov PZ
prio ri tou. Ho vo ril tiež o potre be
orga ni zo va nia rôznych kurzov,
kto ré po absolvo va ní základné -
ho i špe cia li zo va né ho vzde la nia
naplnia princíp ce lo ži votné ho
pro ce su dopåòa nia ve do mostí.
Zo zná mych dô vo dov pre zi dent
napriek tla ku škôl ne súhla sil s
návrhmi na predåže nie te rajších
šiestich me sia cov základné ho

vzde la nia, súhla sil však s tým,
že chlap ci ma jú ne do stat ky v
se baobra ne a v takti ke, chý ba
im väèšia prax a je potrebné
teóriu kombi no va� s prá cou v
útva roch. Keïže do zbo ru pri -
chádza jú chlap ci, kto rí neab-
solvo va li základnú vo jenskú
služ bu a chý ba jú im v tom to
sme re všetky ná vy ky, pod¾a ná -
zo ru pre zi den ta by pr vý me siac
ško ly mal vlastne obsa ho va� to,
èo kla sic ký vo jen ský „pri jí maè“ v
mi nu los ti, aby si uchádza èi ove -
ri li, èo vydržia. „Buï vy dr ží a
chce pokra èo va�, ale bo nech
radšej ide preè hneï po tom
me sia ci,“ po ve dal.

Na podne ty z plé na prišla v
disku sii reè aj na do prav né ne -
ho dy, kto rých je v tom to ro ku
neúnosne ve ¾a. Prí èi nou je
najmä neskú se nos� mla dých vo -
di èov a prí chod no vých, sil ných
áut. V tejto sú vislosti sa pre zi -
dent zmie nil o prísnom postu pe

vo èi pre vi nilcom, ale tiež o
potre be kondièných jázd a tré -
ningov aj s vy uži tím vo zi diel tzv.
nultých sé rií, kto ré re zort dostá -
va od auto mo bi liek zdar ma.

Na otáz ku, ako to bu de ïa lej
s príspevkom na bý va nie pán
pre zi dent po tvr dil, že aj pre blíz -
ku bu dúcnos� ostá va príspe vok
na bý va nie sti mu lom pre sta bi li -
zá ciu a zatraktívne nie slu žieb, v
kto rých je ne dosta tok ¾u dí: „aby
sme za pla ti li po li cajtov tam, kde
ich súrne potre bu je me.“

V zá ve re disku sie po li cajný
pre zi dent vy so ko oce nil spo -
luprá cu s odbormi a zdô raznil,
že vo svo jej riadia cej prá ci ve¾mi
potre bu je spätnú väzbu, ur èi té
zrkadlo, „aby som ve del, èo sa
do le vo vý ko ne de je.

“Prí jemné sviatky, pekný
no vý rok, má lo sta ros tí a ve ¾a
pe òa zí,„ za vinšo val na
rozlúèku.

(on)
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Orga ni zaèné zme ny v hra -
niènej a cudzi neckej po lí cii k 1.
8. 2008 sa neprí jemne dotk li aj
po li cajtov na hra niènom odde -
le ní v Nižnej. Opro ti pô vodným
prís¾u bom na po kon ani OR PZ
Dolný Ku bín ne mal dosta tok
vo¾ných ta bu liek pre príslušní -
kov HCP a zo dòa na deò ma li
ís� na ši ¾u dia na miesta po -
riadko vej po lí cie v iných okre -
soch – èas to aj do funkcií, kto -
ré ne zoh¾adòo va li ich prax a
vzde la nie. V tejto si tuá cii sa
na ša základná orga ni zá cia s
pros bou o po moc ob rá ti la na
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru

gen. Já na Pac ku. Bo li sme mi -
lo prekva pe ní, že hneï pri jal
na še pozva nie, pri šiel medzi
nás, na mieste pre ve ril si tuá ciu
a výsledkom bo lo, že okres
Dolný Ku bín bol po silne ný o 30
ta bu¾ko vých miest, èo vy rie ši lo
všetky pro blé my.

Za aktívny prístup a úèinnú
po moc sa pre to chce me pá no -
vi ge ne rá lo vi Packo vi po ïa ko -
va� aj tou to ces tou, úprimne
mu popria� pekné Viano ce a
š�ast ný No vý rok.

V me ne všetkých èle nov ZO
OZP Tvrdo šín

Ján Šefèík, predse da

Po ïa ko va nie pre zi den to vi Po li cajné ho zbo ru

In for mo val, že vlá da len deò
predtým schvá li la spo loèný zá -
mer re zortov vnútra a ob ra ny na
vy bu do va nie no vej spo loènej
ne moc ni ce. O jej ná zov sa viedli
spo ry, na po kon sa obe stra ny
zhodli na názve Ne mocni ca
svä té ho Mi cha la. „Pod stat né je,
že tá ne mocni ca v prie be hu
dvoch ro kov vy rastie do najmo -
dernejšie ho zdra votnícke ho za -
ria de nia na Slo ven sku,“ zdô -
raznil.

Pán mi nister sa zmie nil o do -
pa doch no vé ho pla to vé ho sys -
té mu, keï skonšta to val, že
pusti� sa do tejto úpra vy hneï v
dru hom ro ku a nie až pred
vo¾ba mi bo lo múdre rozhodnu -
tie. Mi nister si v nadchádza jú -
com ob do bí ve ¾a s¾u bu je od
rozbehnu tia vý stav by, resp.
získa va nia by tov pre za -
mestnancov tre bárs aj vý me nou
za ne potrebný ma je tok re zor tu.

V rieše ní by to vej otáz ky vi dí mi -
nister vý znam ný sta bi li zaèný pr -
vok. Upo zor nil však, že bu dú ci
rok bu de z h¾a diska roz poè tu
ove ¾a ná roènejší a utvá ra tlak
na plne nie príjmo vej èasti.

Mi nister vnútra v rám ci disku -
sie rea go val aj na otvo re ný list
obèianskych za mestnancov z
Pre šov ské ho kra ja, kto rý sme
pub li ko va li v no vembro vom èís le.
Uvie dol, že pri po rovná va ní pla -
tov obèianskych za mes tnancov
je náš re zort na siedmom mieste
zo šestnástich a hlavný pro blém
spo èí va v tom, že pod¾a tých
istých zá kon ných no riem je
odme òo va ných ve ¾a pra covní kov
v iných re zortoch, kto rí sú v po -
rovna te¾ných podmienkach. Za
týchto okol nos tí po va žu je za
úspech, že re zort mo hol vypla ti�
as poò vianoèné odme ny a s¾ú bil,
že v prie be hu bu dú ce ho ro ka mi -
nis ter stvo vy pra cu je mo del, kto rý

by mo hol po no vom rieši� pla ty
obèianskych za mestnancov v ro -
ku 2010.

Spo lu s po li cajným pre zi -
dentom rea go va li aj na podne ty
pre ïalšie zjedno du še nie
prípravné ho trest né ho ko na nia
a odbú ra va nie zby toènej admi -

nistra tí vy v re zorte. Za tia¾èo no -
ve la trest né ho po riadku už
ve¾mi dlho osci lu je medzi pro ku -
ra tú rou a mi nisterstvom spra -
vodli vosti, vý znam ným prí no -
som je napríklad no vý zá kon o
cestnej pre mávke, kto rý „odbú -

ra“ prá cu po li cajtov na ne ho -
dách s níz kou ško dou. Vedno
pri pusti li, že v niekto rých oblas-
tiach si v re zorte vy rá ba me prá -
cu sa mi nezmy selný mi prí kazmi
a na ria de nia mi. Pod¾a mi nis tra
odha ¾o va nie ta kýchto praktík je
úlo ha odbo rov, tre ba na tieto ja -

vy pouká za�, identi fi ko va�
napríklad zby toèné pa pie ro va -
nie a uro bi� po tom ná pra vu.

Predse do via základných
orga ni zá cií si so záujmom vy -
po èu li mi nistro vu informá ciu o
pro jekte, nazva nom inte li -

gentný po li cajt. V ne ïa le kej bu -
dúcnosti by kaž dé hliadko vé
vo zid lo ma lo by� vy ba ve né
elek tro ni kou, kto rá odbú ra
množstvo pa pie ro va nia, po li caj -
to vi umož ní získa� pria mo z vo -
zid la všetky potrebné informá -
cie z da ta báz a na opak, ope -
raèné stre disko bu de ma� úpl ný
preh¾ad o po hy be a èin nos ti hli-
a dok. Mi nister sa po de lil so
svo jím prekva pe ním, keï zistil,
že množstvo potrebných za ria -
de ní sa vy rá ba na Slo ven sku a
vy jadril presvedèe nie, že tieto
sy sté my sa èosko ro sta nú vý -
ba vou kaž dej hliadky.

Viace rí disku té ri vy jadri li mi -
nis tro vi uzna nie za to, èo re zort
uro bil pre po li cajtov po fi nanènej
stránke ale aj v ob las ti MTZ. „Ak
sa po li caj ti cí tia spo kojní, je to
pre mòa najlepší vianoèný
darèek,“ rea go val a podèiarkol,
že te raz bu de ve¾mi dô le ži té,
aby po li caj ti ma li dob ré vý sled ky
svo jej prá ce. Kaž dé po chy be nie
jednotlivca ško dí ce lé mu re zor -
tu, upo zor nil.

„Ïa ku jem vám za všetko,
èo ste pre re zort uro bi li, že -
lám vám krásne po koj né ro -
din né sviatky a v no vom ro ku
aby sme uro bi li kus dob rej
prá ce,“ lú èil sa.

Zo stretnu tia predse dov ZO OZP v SR s mi nistrom vnútra a po li cajným pre zi dentom

Mi�nister�R.�Ka�li�òák:�„Ak�sa�po�li�caj�ti�cí�tia�spo�kojní,�je�to�pre�mòa�najlepší�vianoèný�darèek“
Mi�nister�vnútra�SR�Ro�bert�Ka�li�òák�hneï�po�prí�cho�de
medzi�odbo�rá�rov�ší�ril�dobrú�ná�la�du�a�tiež�ho�vo�ril�ve¾mi
otvo�re�ne.�„Ve�rím,�že�všetci�po�cí�ti�li,� že�keï�sa� tro�chu
sna�ží�me�a�keï� je�dob�ré�po�ro�zu�me�nie�medzi�ve�de�ním
po�lí�cie,�odbormi�a�základný�mi�útvarmi,�tak�sa�dá�uro�bi�
za�re�la�tívne�má�lo�pe�òa�zí�ve�¾a�mu�zi�ky,“�po�ve�dal�okrem
iné�ho.

Ge�ne�rál�J.�Packa�k�odbo�rá�rom:�„Potre�bu�jem�od�vás�spätnú�väzbu!“
Po�li�cajný�pre�zi�dent�gen.�Ján�Packa�sa�v�úvo�de�svojho
vystú�pe�nia�vrá�til�k�no�vej�pla�to�vej�úpra�ve.�Zdô�raznil,�že
hlavným� cie¾om� všetkých� zmien� v� odme�òo�va�ní� bo�la
sta�bi�li�zá�cia�príslušní�kov�a�zvý�še�nie�atraktívnosti� tejto
pro�fe�sie� pre� mla�dých.� No�vým� na�sta�ve�ním� pla�to�vých
tried�sa�tiež�sle�do�va�lo�nasta�ve�nie�rebríèka�pre�ka�riérny
po�stup.

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...
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Osobný kon takt s mla dý mi ¾uïmi je najdô le ži tejší

Jedným z posledných a tre ba
po dotknú�, že ve¾mi úspešných
pro jektov, kto rým sa mla dým ¾u -
ïom sna ží uká za� správny
smer, je pro jekt s názvom Sto -
jím pevne na ze mi. Je ho hlav -
ným cie¾om je vzde lá va nie pred-
de likventnej mlá de že – štu -
dentov stredných škôl v ob las ti
dro go vej pre vencie, ale je ho zá -
ber je podstatne šir ší.

Pred spuste ním pro jek tu
triedni uèi te lia s vý chov ný mi po -
radca mi vy bra li vhod ných adep-
tov na vzde lá va nie. „Zo Stred-
nej odbornej ško ly Dolný Ku bín
Byste rec, Spo je nej strednej
ško ly Istebné, SOU Zemko a
Zdru že nej strednej ško ly Dolný
Ku bín–Kòa žia sme vy bra li 26
štu dentov. Všetci ma jú nieèo
“na tri ku„. Väèši na z nich za èí -
na la záško láctvom. Dnes už bo li
niekto rí sú de ní, iní sú vy šetro va -
ní,“ tý mi to slo va mi A. Vojvo do vá
struène, ale výstižne cha rak te ri -
zo va la zlo že nie „svo jej trie dy“ a
do da la: „Chce me im po môc�
rieši� ich pro blém. Okrem iné ho
je na šou sna hou uká za� im po -
vin nos ti, pre to že svo je prá va
väèši nou ve¾mi dobre pozna jú.“

Na hra ne zá ko na
„Rozmer na šej èin nos ti je ši -

ro kospektrálny. Ne za me ria va -
me sa len na vo¾no èa so vé ak ti -
vi ty ¾u dí, ale vší ma me si aj mla -
dých ¾u dí z h¾a diska pre vencie.

Sna ží me sa oslo vi� aj ¾u dí, kto rí
la ví ru jú na hra ne zá ko na, res -
pektí ve tých, èo pro blé my so zá -
ko nom už ma li. V úzkej sú -
èinnosti s odborníkmi, psy cho -
lógmi a po lí ciou sa ich po kú ša -
me pri navrá ti� do bežných ro -
vesníckych sku pín. Po návra te z
vý ko nu tres tu je to už omno ho
�ažšie,“ po ve dal Mi ro slav Ža -
benský, riadi te¾ Oravské ho kul -
túrne ho stre diska, kto ré je tiež
orga ni zá to rom pro jek tu.

Pro jekt v dåžke šty roch
týždòov za èal 13. októbra. Má
šty ri eta py. V prvej sa od bor ní ci
za me ra li na extré mizmus vo
všetkých po do bách. Po zhliad-
nu tí zá be rov z po li cajné ho zá sa -
hu pro ti extré mistom štu denti
sa mi uzna li, že sprá va nie su ve -
rénnych chla pí kov s vy ho le ný mi
hla va mi sa po prí cho de po lí cie
zme ni lo na trápne vystú pe nie.
Èas� bo la ve no va ná ma jetko vej
a ná silnej trestnej èin nos ti. Na -
opak, na odrea go va nie im pri -
niesli optickú strelni cu, moh li si
zahra� pe tang a po èas tvo ri vej
diele si do konca ma ¾o va li na
sklo.

Ri zi ká drog
Po týždni sa v priesto roch

Cent ra vo¾né ho èa su Domèek v
Dolnom Ku bí ne stretli dru hýkrát.
Na progra me bo li dro gy. Sa -
mozrejme, nie ich apli ko va nie,
ale spozná va nie a obozná me -

nie sa s následka mi ich uží va -
nia, pre cho vá va nia, a obcho do -
va nia. „S ko le gom pri šiel je ho
syn. Šestnás�roèný, š�úply, ne -
ná pad ný chla pec s oku liarmi.
Urèi te to ne bol typ hr di nu, kto ré -
ho si dievèa tá vysní va li. Po ve -
da li sme im – fajn. Ty, ale bo
tvo ji ro di èia má te 40–ti síc ko rún.
Je na te be, na èo ich mi nieš. Na
dro gy? Na al ko hol a ci ga re ty?
Na auto ma ty? Na zapla te nie
škôd, kto ré si na pá chal pri trest-
nej èin nos ti? Ale bo na kú pu gi -
ta ry? Vte dy chla pec vy tia hol gi -
ta ru a za èal nádherne hra�. Bol
to krásny, ukážko vý príklad to -
ho, že po se dá va nie v krème nie
je je di ná èinnos� a že sa dá ži�
aj zmysluplnejšie,“ priblí ži la A.
Voj vo do vá je den z dô le ži tých
mo mentov, kto rým sa sna ži li
štu  dentom uká za� správny
smer.

Tre tie ho stretnu tia sa zú èast -
ni li aj zástupco via na šej re -
dakcie. Stretli sme sa na sú de,
kde sme spo loène na vští vi li dve
súdne po jedná va nia. „Štu denti
moh li na ži vo po cí ti� at mo sfé ru
súdnej siene. Je to dô le ži té,
pre to že to mô že v nich za ne -
cha� hlbo ký do jem a pô so bi� ako
vý stra ha,“ vysvetlil dô vod
návšte vy sú du Sla vo mír Bi goš,
pro baèný a me diaèný úradník
Okresné ho sú du v Ná mesto ve.
Následne im vysvetlil po jmy me -
diá cia, pro bá cia a ïalšie vý ra zy
z tejto ob las ti. „Pri mo de lo vej si -
tuá cii, ke dy èas� z nich hra la
úlo hu poško de né ho a èas� obvi -
ne né ho, si moh li na vlastnej ko -
ži vyskú ša�, ako sa cí tia hlavne
poško de ní. Nezriedka sú to
vlastne ich ro di èia,“ po ve dal S.
Bi goš a do dal: „Na po jedná va ní
na vlastné oèi vi de li, ako sa
obvi ne ný sna žil ba ga te li zo va�

pod pis na pa pie ri – zmlu ve. Ar -
gu men to val tým, že ne ve del, èo
pod pi su je. Ak si z ce lé ho nášho
roz ho vo ru za pa mä ta jú len tú
èas�, v kto rej som im zdô razòo -

val, aby ni kdy ne podpí sa li
nieèo, èo mu ne ro zu me jú, ale bo
si to nepre èí ta li, na ša sna ha má
vý znam.“

Na poslednom stretnu tí sa
bu dú ve no va� ko mu ni ká cii, aby
ne uka zo va li svo ju si lu, ale ve -
do mosti. Aby ve de li po môc�
svo jim ro vesní kom. Bonbó ni -
kom bu de návšte va re so cia li -
zaèno–te ra peu tic ké ho cent ra v
Bobro ve. „Uvi dia a bu dú sa
môc� rozprá va� s ¾uïmi, kto rí
prekro èi li hra ni cu, ke dy sa im
da lo po môc� do ho vá ra ním – pa -
to lo gických hrá èov, narko ma -
nov. V ich prí pa de po moc
odborní kov sto jí ve ¾a èa su a pe -
òa zí, pri èom mu sia by� takmer
úplne izo lo va ní. Mu sia to vi die�,
aby po cho pi li, èo ich èa ká, ak

sa nevrá tia z kratšej ces ty,“ zdô -
razòu je A. Vojvo do vá. „Jed na z
uèi te liek mi te le fo no va la a pý ta -
la sa, èo tam s ni mi ro bí me. Ten
najväèší grá zel, s kto rým si ne -

ve de li ra dy, sa úplne zme nil a
do konca jej pri šiel po ïa ko va�,
že ho do pro jek tu za ra di li,“ s
úsme vom po ve da la A. Vojvo do -
vá a do da la: „Ke by sa nám po -
da ri lo len jedné ho – dvoch nas-
me ro va� na správnu ces tu, má
to zmy sel.“

Na zá ver sme da li slo vo
Gabrie le Kampo šo vej, vý chov -
nej po radky ni zo Strednej
odbornej ško ly Dolný Ku bín
Byste rec, kto rá po má ha la pri
vý be re štu dentov: „Sú nad še ní.
Pá èi sa im to, a pre to ví tam
každú po dobnú myšlienku a ak -
ti vi tu za me ra nú na mlá dež. Na
niekto rých ba da� ur èi té zme ny v
sprá va ní. Sku toèný výsle dok
uvi dí me v bu dúcnosti.“

Mar tin Pa ve lek

Pro�jekt�Sto�jím�pevne�na�ze�mi
O�kri�mi�na�li�te�mlá�de�že�a�jej�dôsledkoch�bo�lo�po�pí�sa�né
už� ne�spo�èet�né� množstvo� èlánkov.� Èas�� ¾u�dí� nad� tí�-
nedžermi,�èo�sa�ne�ve�dia�„vpra�ta��do�ko�že“,�lá�mu�pa�li�cu
so�slo�va�mi:�„Èo�chce�li,�to�ma�jú.“�Medzi�nich�však�roz�-
hod�ne�ne�patrí�pplk.�Mgr.�An�na�Vojvo�do�vá,�pre�ventistka
OR�PZ� v�Dolnom�Ku�bí�ne,� kto�rá� je� zná�ma� svo�jim� ak-
tívnym�prístu�pom�v�ob�las�ti�pre�vencie�mlá�de�že�pred�kri�-
mi�na�li�tou.

Pplk. Mgr. An na Vojvo do vá rea li zu je v sú èasnosti ïalší pro jekt
za me ra ný na pre venciu kri mi na li ty mlá de že – Sto jím pevne na ze -
mi.

Pe da go gic ký zbor v SOŠ
PZ Pe zi nok sa za posled-

ných pä� ro kov obme nil na
100%. Tá to tendencia obme ny
bo la ve¾mi ne vhod ná pre pe da -
go gic ký pro ces, pre pro ces
vzde lá va nia po li caj ta pre po li -

cajný vý kon. Prí èi nou bo lo to, že
po li cajtov z vý ko nu služ by ne bo -
lo mož né presvedèi�, aby prišli
uèi� do ško ly, aby odovzda li svo -
je skú se nosti z po li cajnej pra xe
a to z dô vo du nie dosta toèné ho
fi nanèné ho ohodno te nia uèi te ¾a.

Veï napr. po li cajt z vý ko nu
služ by v pla to vej trie de 4 ale bo
5 so svo ji mi príplatka mi pre vý šil
fi nanèné ohodno te nie uèi te ¾a v
7. pla to vej trie de. Si tuá cia sa
však zlep ši la po za ve de ní no vej
„pla tovky“ (no vé ho pla to vé ho
sys té mu). Zvi di te¾ni li sa rozdie ly
v jed not li vých pla to vých trie -
dach, takmer okamži te bol zre -
te¾ný záujem uchádza èov z po li -
cajné ho vý ko nu o vo¾né miesta

uèi te ¾ov. Mo mentálne je v SOŠ
PZ Pe zi nok si tuá cia v obsa de -
nosti uèi te¾ských miest ve¾mi
dob rá a ško la si tak mô že vy be -
ra� vhodnejších a kva litnejších
záujemcov na miesta pe da gó -
gov.

Vzde lá va nie a schopnos� 
za pa mä ta� si

Pre získa nie základné ho po li -
cajné ho vzde la nia na Strednej
odbornej ško le Po li cajné ho zbo -

ru je nos ným predme tom Po -
riadko vá služ ba. Výuèba uve de -
né ho predme tu po zostá va zo
180 ho dín v prie be hu šes�me -
saèné ho štú dia.

Po èas výuèby uve de né ho
predme tu poslu chá èi SOŠ PZ
mu sia zvládnu� teo ret ic ké uèi vo
vo výkla do vej èasti a následne
ho mu sia apli ko va� do mo de lo -
vých si tuá cií, kde sa sle du je
zvlá da nie viace rých fakto rov,
aký mi sú: zá kon ný po stup, psy -
chic ká zá �až, spô so bi los� efek-
tívne ko mu ni ko va�, po stu py ako
lepšie spozna� se ba, ako
adekvátnejšie vní ma�, spozná -
va� a ve die� sa vcí ti� do rozpo lo -
že nia iných ¾u dí pri vy ko ná va ní

slu žobnej èin nos ti ale bo slu -
žobných zákro kov. Poslu chá èi
si osvo ju jú po znat ky o podsta te,
výsky te a dôsledkoch rôznych

ty pov zá �a žo vých ži votných si -
tuá cií. Uèia sa rôznym va -
riantom postu pov rieše nia a
stra té giám zvlá da nia ko líznych
si tuá ciách, pri slu žobnom zá kro -

ku, ako po stránke mo to rickej,
(kde sa uèia tak ti ku a spô sob
použi tia jed not li vých do nu co va -
cích prostriedkov), tak aj po
stránke ko mu ni kaènej a psy -
chickej zá �a že, v sú la de s uve -
do mo va ním si mož ných dôsled-
kov svojho ko na nia ako aj ko na -
nia po tenciálne ho pá cha te ¾a.
Získa va jú spô so bi losti ako utvá -
ra� at mo sfé ru spo lu prá ce,
konštruktívne ho, efektívne ho a
tvo ri vé ho rieše nia i zvlá da nia
zá �a žo vých si tuá cií v štu dijnej
sku pi ne, asertívne ho sprá va nia
a ko mu ni ká cie; osvo ju jú si zá -
kla dy me tód pre vencie a zvlá -
da nia nadmernej zá �a že.

V prie be hu prehrá va nia mo -

de lo vých si tuá cií z reálne ho
škol ské ho prostre dia, prostred-
níctvom vlastné ho pre ží va nia,
ale aj vži tia sa do si tuá cie iných
akté rov mô žu si poslu chá èi
SOŠ PZ lepšie uve do mi� teo ret -
ic ké po znat ky a právne nor my o
ich prá vach a po vinnostiach ako
aj iných usta no ve ní zá ko na è.
171/93 Zb. o Po li cajnom zbo re,
ako aj ostat ných predná ša ných
právnych nor mách.

Znaè ný pro blém pri výuèbe

pe da gó go via SOŠ PZ zazna -
me ná va jú hlavne pri apli ká cii
teo re tic kých ve do mostí do prak-
tickej èin nos ti. Roz sah uèi va je
ná roè ný a v šes�me saènom štú -
diu teo re tic ká èas� uèi va je po -
merne dobre zvlá da ná u väèši -
ny poslu chá èov. Me nej prob lé -
mov tu ma jú poslu chá èi „vyzre -
tejší s bo hatší mi ži vot ný mi skú -
se nos�a mi“ a vyššou mo ti vá ciou
na prípra vu pre bu dú ce za -
mestna nie. Horšie je to s apli ká -
ciou teo re tic kých poznatkov do
pra xe a to ako vo verbálnej i ne -
verbálnej stránke reali zá cie slu -
žobnej èin nos ti ale bo slu -
žobných zákro kov. Aj keï sa
poslu chá èi uèia utvá ra� pra vidlá

sprá va nia sa pri uplatòo va ní
teo re tic kých ve do mostí poz-
natkov v pra xi, uèia sa sta no vi�
si hra ni ce svojho ko na nia, uèia
sa pre èo moc bez prá va je
jedno du cho ná si lie a ne mô že
by� apli ko va ná v pra xi. Ma jú
pro blém kto rý je vy vo la ný z krát -
kos ti èa su. Pre krátkos� èa su
štú dia nie je mož né, aby sa
vytvo ri li oèa ká va né ná vy ky
zruè nos ti a ve do mosti, kto ré by
ich viedli, aby sa ¾ahšie zo -
riento va li v zá �a žo vých si tuá -
ciách, ne sústre di li sa len na
pre kážky vyplý va jú ce z ich
hendi ke pu pri vstu pe do no vé ho
za mestna nia, kde ne dosta tok
skú se ností, ve do mostí a ma -
nuálnych zruèností im ne do vo ¾u -
je plne sa za po ji� do diania zák-
ladné ho útva ru.

Riadi te lia základných útva rov
na jed nej stra ne by chce li ma�
po li cajtov zo ško ly èo najskôr,
aby na pl ni li sta vy základné ho
útva ru, na dru hej stra ne vi dí me,
že ab sol ven ti SOŠ PZ šes�me -
saèné ho základné ho vzde la nia
aj pri najlepšej pe da go gickej
sta rost li vos ti nie sú úplne vy ho -
vu jú co vy ba ve ní ve do mos�a mi,
ná vykmi a zruènos�a mi tak, ako
by sa pre vý kon služ by vy ža do -
va lo.

Úva ha nad tým, ako zlú èi� potre by pra xe a schop nos ti uchádza èov vzde lá va� sa

Vý�kon�služ�by�žiada�viac

(Pokraèovanie na strane 6)
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Vpr vý deò konfe rencie
predsta vi te lia k¾ú èo vých

orga ni zá cií v rám ci ro ko va nia vy -
ko na li ana lý zu a zhodno te nie si -
tuá cie a ro bi li odpo èet plne nia
tých zá ve rov a odpo rú èa ní, ku
kto rým za vä zo va la predchádza -
jú ca konfe rencia.

Prednosta Obvodné ho úra du
v Ko ši ciach Mi lan Gé ci v me ne
hlavné ho or ga ni zá to ra po pri ví -
ta ní užšie ho kru hu do má cich
odborní kov i expertov zo zahra -
ni èia zhod no til si tuá ciu na vý -
chodnej hra ni ci schengenské ho
priesto ru. Vyzdvi hol dô le ži tos�
vý me ny poznatkov a skú se ností
i h¾a da nia no vých mož nos tí spo -
lu prá ce pre dovšetkým s kra ji na -
mi na dru hej stra ne hra níc v
zme ne ných podmienkach. Zvý -
raznil úlo hy a spo lu zodpo -
vednos� orgá nov a orga ni zá cií
štátnej sprá vy, územnej sa mo -
sprá vy, ale aj ve deckej,
výskumnej a vzde lá va cej zložky
za bezpeènos� nielen vý -
chodných re gió nov a kra ji ny sa -
motnej, ale aj ce lej Euró py. To
je aj zmyslom no vej vý zvy, s
kto rou sa spá ja lo ce lé dianie v
rám ci konfe rencie, ko na jú cej sa
v re gió ne, kto rý najviac mu sí èe -
li� ne le gálnej migrá cii, ale aj
dôsledkom jed nej z najnižších
ži votných úrov ní v po rovna ní s
ostatný mi re giónmi Európskej
únie. Vyzdvi hol potre bu dob rej
zna los ti me cha nizmov, kto rý mi
èe lia kra ji ny EÚ kri mi na li te a
klá dol dô raz na potre by a mož -
nos ti pre vencie kri mi na li ty na
ce loštátnej, re gio nálnej, miest-
nej, ale aj na medzi ná rodnej
úrov ni.

V návra te k zá ve rom a odpo -
rú èa niam z predchádza jú cej
konfe rencie bo lo konšta to va né,
že úlo hy sú vi sia ce s pre venciou
kri mi na li ty, kto ré sú zahrnu té v
progra mo vom vyhlá se ní vlá dy
SR, sa plnia (pre dovšetkým le -
gisla tívne, orga ni zaèné, fi -
nanèné a perso nálne za bezpe -
èe nie pre vencie), èo v rám ci no -
vej vý zvy bu de zna me na�

p r í spe  vok
Slo venskej
re pub li ky k
za bezpe èe -
niu úloh a
z á  v ä z k o v
vo èi Schen-
ge nu. Za -
h r a  n i è  n í
úèast ní ci z

Ukra ji ny, Ma ïar ska a Po¾ska
zhodne pre ja vi li ve¾ký záujem o
spo loèné rieše nie prob lé mov
bez oh¾a du na cha rak ter hra níc
medzi ich kra ji na mi.

Od bor né poh¾a dy
Dru hý deò konfe rencie v plé -

ne sa ko nal v zna me ní pre -
zentá cie od bor ných sta no vísk k
problé mom sú vi sia cim so
schengenským priesto rom.
Štátny ta jomník Mi nis ter stva
vnútra SR Jo zef Bu èek vo svo -
jom príspevku ve no val po -
zornos� slo bodné mu po hy bu
osôb po tom, èo po vstu pe SR
do schengenské ho priesto ru 21.
de cembra 2007 bo li zru še né
všetky hra nièné prie cho dy SR
na jej štátnych hra ni ciach s
Po¾skom, ÈR, Ra kúskom a Ma -
ïarskom. Uvie dol ná stro je, kto -
rý mi sa po silòu je bezpeènos�
spo loèné ho schengenské ho
priesto ru (Schengenský infor-
maèný sys tém, zria de nie
Európskej agentú ry pre riade nie
ope raènej spo lu prá ce, zná mej
pod názvom „FRONTEX“ a fi -
nanèný fond pre vonkajšie hra -
ni ce).

Spo loèný príspe vok auto rov
štátne ho ta jomní ka Mi nis ter stva
vnútra SR, Vla di mí ra Èe èo ta a
ko lektí vu, bol ve no va ný vážnej
proble ma ti ke obcho do va nia s
¾uïmi, kto ré sa po va žu je za
najha nebnejší „ob chod“ 21. sto -
ro èia. Au tor aj ako ná rodný
koordi ná tor SR pre boj pro ti
obcho do va niu s ¾uïmi ve no val
po zornos� právnej re gu lá cii po -
sti hu pá cha te ¾ov v ná rodnom
prá ve SR (v re ko di fi ko va nom
Trestnom zá ko ne nasle du jú
trest né èi ny pro ti slo bo de a

¾udskej dôstojnosti hneï po
trestnom èi ne pro ti ži vo tu a
zdra viu). Medzi no vé vý zvy au -
tor za ra dil potre bu za kompo no -
va nia pro ble ma ti ky obcho do va -
nia s ¾uïmi do agen dy kra jín,
kto ré bu dú v bu dúcnosti predse -
da� EÚ; klás� ve¾ký dô raz na cie-
le nú pre venciu; do vies� do
konkrétnej po do by ini cia tí vu zri-
a di� Informaèné cent rum pre
zber, spra co va nie a ana lý zu
informá cií o obcho do va ní s
¾uïmi pre kra ji ny EÚ so sídlom
na Slo ven sku; spra co va� ty po ló -
giu pá cha te ¾ov a ty po ló giu obe tí
a ïalšie.

Le gisla tívne rám ce
Bu dú cim le gisla tívnym rám-

com pre vencie kri mi na li ty na
Slo ven sku sa ve no val Jo zef
Madliak. Ako ve dú ci pra covnej
sku pi ny vy me no va nej mi nistrom
vnútra SR na vypra co va nie ná -
vr hu zá ko na o pre vencii kri mi -
na li ty a inej pro tispo lo èenskej
èin nos ti ve no val po zornos� usta -
no ve niam ná vr hu zá ko na, kto rý -
mi sa vy medzu jú pô sobnos� a
prá vo mo ci orgá nov ve rejnej mo -

ci v pre vencii kri mi na li ty od
najvyššej po najnižšiu úro veò,
ako aj podmienky fi nanènej
pod po ry pre ventívnych pro -
jektov for mou do tá cií zo štátne -
ho roz poè tu.

Fran ti šek Šinka po uká zal na
komplexnos�, kto rá sa do sa hu je
pri ja tím dô le ži tých do ku mentov
vlá dou SR, aký mi sú Stra té gia
pre vencie kri mi na li ty v SR na
ro ky 2007 – 2010 a uve de ný
ná vrh zá ko na o pre vencii kri mi -

na li ty a inej pro tispo lo èenskej
èin nos ti, kto rý sa po schvá le ní
vlá dou SR už pre ro kú va vo vý -
bo roch Ná rodnej ra dy SR. Ni mi
sa do cie li le gisla tívne, orga ni -
zaèné, perso nálne a fi nanèné
za bezpe èe nie pre vencie na Slo -
ven sku.

Ti bor Ma ko (Úrad hra niènej a
cudzi neckej po lí cie MV SR)
popri ne spor ných vý ho dách
vstu pu kra ji ny do schengenské -
ho priesto ru po uká zal na zodpo -
vednos� na šej kra ji ny vo èi ostat-
ným zmluvným štá tom, ako do -
ká že eli mi no va� mož né zneu ží -
va nie vo¾né ho po hy bu osôb v
bo ji s ne le gálnou migrá ciou,
medzi ná rodným orga ni zo va ným
zlo èi nom a pri pátra ní po h¾a da -
ných oso bách a odcudze ných
predme toch. So sú èasným sta -
vom a vý vo jo vý mi trendmi po èí -
ta èo vej kri mi na li ty po vstu pe do
schengenské ho priesto ru sa
zaobe ral vo svo jom príspevku
Vik tor Po ra da (Ka ted ra trest ní ho
prá va, kri mi na listi ky a fo -
renzních dis ci plin z Vy so kej
ško ly Kar lo vy Va ry).

Vy da nie zborní ka príspevkov
z konfe rencie ako vý znam ný
edièný èin promtne za bezpe èi la
je ho zosta vo va te¾ka a koordi ná -
torka pre vencie na Obvodnom
úra de v Ko ši ciach Ing. Arch. Má -
ria Na ïo vá. Zborník je záujem-
com k dispo zí cii u vy da va te ¾a
ale bo na sekre ta riá te Ra dy vlá dy
SR pre pre venciu kri mi na li ty.

Na konfe rencii bo li oce ne né
pre ventívne pro jek ty, kto ré sa v
kra ji uchádza li o za ra de nie do

sú �a že o Európsku ce nu za pre -
venciu kri mi na li ty 2008 (Pa ríž) a
kto ré sa do sta li do ce loslo -
venské ho ko la: „Bez peè né
mesto“ (Spiš ská No vá Ves),
„13. roè ník pre ventívnych pro-
gra mov“ (Spiš ské osve to vé
stre disko s OZ Po moc všetkým
v Spišskej No vej Vsi), „Umlèa né
svedky ne“ (Záujmo vé zdru že nie
Fe nestra), „Ro di na – najvýz-
namnejší èi ni te¾ v pre vencii kri -
mi na li ty“ (Súkromné cent rum
vý chovnej a psy cho lo gickej pre -
vencie, Ko ši ce), „Èo o nich
vieme“ (Kraj ské osve to vé stre -
disko a Kraj ské riadi te¾stvo PZ v
Ko ši ciach.

Úèast ní ci konfe rencie pre
ïalšie obdo bie po va žu jú za
dô le ži té:

1. Po silni� po ve do mie spo -
loènosti o dô le ži tosti pre vencie
kri mi na li ty na ná rodnej, re gio -
nálnej a miestnej úrov ni, vytvá -
ra� priestor pre me diálnu pod po -
ru pre vencie kri mi na li ty so zá -
be rom na de ti a mlá dež s nad-
vä zu jú cim po zi tívnym do pa dom
na ro di nu a ško lu.

2. Prehåbi� vzá jomnú vý me nu
skú se ností pra vi del ný mi stretnu -
tia mi všetkých re le vantných
orgá nov a inšti tú cií na úrov ni
štá tu, sa mospráv a tre tie ho sek-
to ra, kto ré vstu pu jú do pro ce su
kri mi na li ty a jej pre vencie a pre -
nies� tú to úlo hu na medzi ná -
rodnú úro veò for mou konfe -
rencie.

3. Prehåbe nie spo lu prá ce so
sa mosprá va mi na reali zá cii akti -
vít pre vencie kri mi na li ty a inej
pro tispo lo èenskej èin nos ti, pre -
dovšetkým so zre te ¾om na de ti
a mlá dež.

4. Vy bu do va nie Informaèné -
ho cent ra na boj pro ti obcho do -
va niu s ¾uïmi a pre vencie kri mi -
na li ty v Ko ši ciach tak, ako to
predpokla dá ná vrh zá ko na o
pre vencii kri mi na li ty a inej pro -
tispo lo èenskej èin nos ti.

5. Po silne nie prá vo mo cí
mestských po lí cií pre dovšetkým
so zre te ¾om na sprá va nie de tí a
mlá de že.

Mgr. Fran ti šek Šinka, CSc.,
riadi te¾ se kre ta riá tu Ra dy
vlá dy SR pre pre venciu 

kri mi na li ty

Na ša kra ji na dobre zvlá da zá väzky vyplý va jú ce zo za bezpe èe nia schengenské ho priesto ru

Konfe�rencia�Bez�peè�ná�Euró�pa�s�no�vý�mi�vý�zva�mi
Medzi�ná�rodná�konfe�rencia�Bez�peè�ná�Euró�pa�–�no�vá�vý�-
zva�sa�ko�na�la�v�dòoch�29.�–�30.�októbra�2008�v�priesto�-
roch�pen�zió�nu�Golden�Royal�v�Ko�ši�ciach�už�piatykrát�a
takmer�rok�po�tom,�ako�sa�Slo�ven�ská�re�pu�bli�ka�sta�la�sú�-
èas�ou� schengenské�ho� priesto�ru� so� všetký�mi� po�-
vinnos�a�mi�a�zá�väzka�mi,�kto�ré�z�tejto�sku�toènosti�vy-
plý�va�jú.
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ROZKAZY PREZIDENTA  PZ

90. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru 
č. 83/2007 o zriadení špeciali-
zovaného 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 par-
ticipujúcich krajín zameranej na
nezákonné obchodovanie so
zbraňami

Gestor: ÚBOK P PZ
Stupeň utajenia: V

NARIADENIE PREZIDENTA PZ

23. o vykonávaní metodic -
ké ho riadenia na úseku vyše -
tro  vania, skráteného vyšetro -
va nia a v činnosti služby kri mi -
nálnej polície určených útvarov
Poli caj ného zboru

Rozkazy a nariadenie prezidenta PZ
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Ko mu ni ká cia a osobnos�
poslu chá èa

Ni ko ho zrejme neprekva pí,
keï po vie me, že medzi „základ-
né pra covné po môcky“ po li caj ta
patria so ciálno–ko mu ni kaèné
zruè nos ti. Jedno du cho po ve da -
né spô sob ko mu ni ká cie a
reago va nia po li caj ta na rôzne
podne ty pri chádza jú ce od obèa -
nov. Na to, aby sa po li cajt na -
uèil a osvo jil si správne spô so by
vhodnej ko mu ni ká cie, je po èas
štú dia na SOŠ PZ pripra vo va ný
aj prostredníctvom vyuèo va cie -
ho predme tu eti ka a psy cho ló -
gia po li cajnej prá ce. Zákla dom
výuèby a vý cvi ku uve de né ho
predme tu je nauèi� poslu chá èa
ako vhodne reago va� a ko mu ni -
ko va� s rôzny mi typmi ¾u dí.

Zvládnu tie ko mu ni ká cie zo stra -
ny po li caj ta si pre to vy ža du je aj
dosta toène roz vi nu té osobnost-
né vlast nos ti a schop nos ti, aby
ra cio nálne a správne zhod no til
vzniknu tú si tuá ciu a èo na je -
fektívnejšie ju vy rie šil.

Mô že me konšta to va�, že
poslu chá èom ro bí najväèšie
pro blé my aktívne po èú va�, lo gic -
ky si utrie di� a interpre to va� svo -
je myšlienky. Je neuve ri te¾né,
ako pri verbálnom pre ja ve �ažko
h¾a da jú vhod né slo vá v dôsled-
ku ich ne dosta toènej slovnej zá -
so by. V pí somných prá cach vo
väèši ne využí va jú jed no du ché
ve ty s èas to sa opa ku jú ci mi slo -
va mi, ich myšlienky sú èas to
ne uce le né. Aj pri vy jadro va ní
ná zo rov „ko pí ru jú“ je den dru hé -
ho, resp. prispô so bia sa väèši -

ne. Ve¾ké rozdie ly sú medzi
poslu cháèmi aj z poh¾a du ve ku
èi ži votných skú se ností. Ve ko vo
star ší poslu chá èi s viace rý mi ži -
vot ný mi skú se nos�a mi sú skôr
schop ní ko mu ni ko va� s obèa -
nom bez emó cií a vy ko na� èin -
nos ti tak ako sa od nich po ža -
du je, za tia¾èo mlad ší poslu chá èi
sa skôr ne chá va jú strhnú� emó -
cia mi èlo ve ka, s kto rým ko mu ni -
ku jú a následne ko mu ni kaène
ne zvlád nu si tuá ciu, v kto rej sa
ako po li caj ti ocit li.

Sto jí pre to za úva hu za -
myslie� sa nad tým, èi by pre
Po li cajný zbor ne bo lo efektívne-
jšie pri jí ma nie uchádza èov star -
ších ako 21 ro kov.

Ko lektív uèi te ¾ov SOŠ PZ
Pe zi nok

Vý�kon�služ�by�žiada�viac
(Pokraèovanie zo strany 4)



Úsporne

Že na sa po há da s manže -
lom a za ène si ba li� ve ci do
kufra.

„Kam ideš?“ re ve man žel.
„Za Jožkom. Mô žem u ne ho

bý va� a ešte mi dá za každú sú -
lož 500 ko rún!“

Muž si bez slo va za ène tiež
ba li� ve ci do kufra.

„A ty kam ideš?“
„Tiež za Jožkom.“
„A to už pre èo?“
„Chcem vi die�, ako vy ži ješ

me siac z ti sícky…“

Ka mo ši

Pa ni No vá ko vá sa pý ta man -
že la: „Jožko, pre èo sa už
nestre tá vaš so svo ji mi ka ma -
rátmi na pi ve?“

„Pro sím �a, ty by si sa stre tá -
va la s niekým, kto je bl bý ako
tá go, je podra zák, do ná ša a
oho vá ra?“

„Sa mozrejme, že nie.“
„No vi díš, oni tiež nie.“

Ale bo èo…

Chla pík prí de k dok to ro vi s
po no sou, že je ho man žel ka sa
s ním ne chce mi lo va�. Le kár si
te da po zve man žel ku a tá mu
vysvet¾u je:

– Viete, ukrad li nám au to, a
tak mu sím cho di� do prá ce ta xí -
kom. Lenže pe nia ze ne má me a
ta xi kár sa ma opý tal: Tak za pla -
tí te, ale bo èo? Tak som uro bi la
to „ale bo èo“. No a vïa ka to mu
„ale bo èo“ som prišla nesko ro
do prá ce. Šéf sa ma pý tal: Dám
vám neospra vedlne nú absen-
ciu, ale bo èo? Tak som radšej
uro bi la to „ale bo èo“.  No a po -
tom som išla z prá ce do mov,
ta xi ká ro vi som za sa ne ma la
èím zapla ti� a tak za sa bo lo
„ale bo èo.“ No a tak to ide deò
èo deò. Ne èu dujte sa, že keï
prí dem ko neène do mov, na mi -
lo va nie s manže lom ne mám ani
po mysle nie.

Dok tor sa za mys lí: Hm, tak
po vie me to man že lo vi, ale bo
èo?
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Lukra tívny flek

De žo èí ta v no vi nách no ticku: „Po li cajný zbor h¾a dá mu ža vo ve -
ku asi 40 ro kov, kto rý v no ci na opuste ných miestach pre pa dá va
že ny, ohma tá va ich a uka zu je im svo je pri rodze nie.“ Po tom sa
obrá ti na man žel ku a pý ta sa: „Erži ka, mys líš si, že by ma na ten
flek vza li?“

Oba vy

– Už si po èul, že Ka rol ostal
sám?

– Hej, po èul.
– A ako to zná ša?
– No, te raz už dobre, ale pr -

vé dva týždne mal strach, že sa
mu že na vrá ti!

Èudné rá no

Muž sa po prá ci strašne opil.
Rá no sa do ma zo bu dil s treštia -
cou hla vou a s oba vou, èo si
za sa vy po èu je od man žel ky. Na
noènom sto lí ku však obja vil po -
hár vo dy a dva aspi rí ny, svoj
ob¾ú be ný liek na opi cu. Po tom
v izbe na šiel vy žehle nú ko še ¾u
a na sto le lístok: „Mi lá èik, v ku -
chy ni máš ra òajky, v chladnièke
pi vo. Mi lu jem �a!“

Ne vie, èo si má o tom mys-
lie�, a tak sa pý ta sy na, èo sa to
ve èer vlastne sta lo. Syn la ko -
nic ky vysvet¾u je: No, pri šiel si
strašne ožra tý, špi na vý,
smrad¾a vý. Ma ma �a hneï za -
viedla do kú pe¾ne, po vyzlie ka la
a chce la �a osprcho va�. Ty si sa
však brá nil a vykri ko val: „Žen -
ská jed na, ne chajte ma, ja som
š�astne že na tý!“

Rozdie ly

V izbe se dí neu ro tik. Vstú pi
flegma tik a na be rie si ká vo vú
ly žièku vo dy. Vy jde von. Neu ro -
tik ho ne po kojne sle du je. Fleg-
ma tik sa vrá ti a opä� si na pustí
ly žièku vo dy. Neu ro tik za èí na
bubno va� prsta mi po sto le.
Flegma tik sa vrá ti, opä� na be rie
ly žièku vo dy a odí de. Neu ro tik
už tr há pa pier na drob né kúsky.
Flegma tik opä� vstú pi do izby a
ako si na be rá vo du na ly žièku,
neu ro tik naòho zre ve: „Èo, do
èer ta, ro bíš s tou ly žièkou?“

„Ho rí me,“ odpo ve dá flegma -
tik.

Te le fo nát

Fe ro vi za zvo ní te le fón: Mi lá -
èik, som te hotná…

– Naozaj? A kto vo lá?

Sen

– Ma mi, dnes sa mi sní va lo o
Zuzke.

– To niè, synèek, ja ti to vy -
pe riem.

Ne boj sa, Má ria, to je môj
sta rý.

Aj môj…

Až te raz vi dím, èo si to
vlastne na va ri la!

Ná vrh

Man žel: „Zla to, urobme si
krásny ví kend!“

Man žel ka: Jas né, èo pre to
mô žem uro bi�?

Man žel: Kúp mi ba su pi va a
choï za ma mou…

Po bú re ná 

Mi šo vy jde z krè my a hneï
pri chod ní ku za ène mo èi�.

Oko loi dú ca pa ni sa po hor šu -
je: No te da, to¾ká hru bos�!

– Pa ni, a dåžka vás ne za uja -
la?

Dialóg dvoch väzòov:

– Za èo se díš?
– Za sliepku.
– To už ako?
– Vy hra ba la svokru na dvo -

re, svi òa jed na!

Vkladné knižky ma jú za obra zom!

Ako vi dím, mla dý muž,
tak ti pri ši li vraž du!

Tak tohto be rie me!

Rozmyslel som
si to, pustím vás!

Premnožili sa papaláši, budú
odstrely.

A sakra!
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Mu žov asi skôr za ujme
spô sob akým si Ho -

lanïa nia vy do by li a te raz chrá -
nia svo je úze mie pred vo dou.

Asi po lo vi ca úze mia je pod
úrovòou morskej hla di ny. Na se -
ve re mô že te ís� autom po úzkej
ceste, takmer má te
po cit, že skon èí te vo
vo de. Ki lo metre ide te
po asfalte, kto rý z¾a va
obmý va sla ná vo da a
zpra va ne sla ná –
nesladká vo da z bý -
va lé ho mo ra, kto ré
bo lo vodným dielom
uzavre té. Je po dob -
nos� s na ším Gab èí -
ko vom a Èu no vom
úpl ne ná hod ná?

Majstri ob cho du
Pod ni ka vé a krea -

tívne po va hy tu tiež
nájdu svo je – Ho -
lanïa nia sú oèi vidne
majstri v tom, ako pri -
lá ka� návštevní kov
tam kde niè ne bo lo a
za rá ba� na tom
(parkovné, vstup né,

nieèo na zje de nie a vy pi tie, su -
ve ní ry). Je di neè ný je kve ti no vý
raj Keukenhof, kde sú vy sa de né
mi li ó ny tu li pá nov. Štvorho di no -

vá pre chádzka po pod ob rov ské
stro my, po medzi ja zierka a
najmä pestro fa rebné plo chy tu li -

pá nov a narci sov, ako aj tla èe ni -
ca v pa vi ló noch s neuve ri te¾ný -
mi orchi dea mi ale bo ama rylka -
mi, vás ne vyhnutne obla ží na
du chu, pri po me nie vám zašlú
slá vu Fló ry v PKO a od¾ahèí va -
šu pe òa ženku.

Do jem z prostre dia ešte
umoc òu je pria te¾skos� tu najších
oby va te ¾ov. 

Aj v preplne nej elektrièke sa
¾u dia pý ta jú „Do vo lí te?“ bez iro -
nic ké ho pod tex tu, kto rým sa v
Bra tisla ve dá va na ja vo „Èo ne -
vi dí te, že chcem vystú pi�!“. Vo -
di èi MHD sú schop ní vám bez
prob lé mov odpo ve da� v anglièti -

ne, a zrejme ni kdy ne uvi dí te,
ako vo diè hu lá ka ale bo na dá va
napríklad na staršiu pa ni, kto rá

ná hle vkro èí do vo zov ky. By�
zdvo ri lý a pria te¾ský je tu štan-
dard.

Po li cajná prí tomnos�
V ho landskom meste Haag

má síd lo Európsky po li cajný
úrad, v skratke Euro pol. Tú to
orga ni zá ciu si vytvo ri li zakla da -
jú ce kra ji ny Európskej únie s
cie¾om potlá èa� orga ni zo va nú
trestnú èinnos�.

Okrem vý me ny informá cií
elek tro nic kou ces tou Euro pol
uspo ra dú va množstvo te ma -
tických pra covných stretnu tí, na
kto rých sa úèast ní ci aj Euro pol
navzá jom informu jú o no vých
trendoch trestnej èin nos ti a
možnostiach bo ja s òou. Ešte v
tom to ro ku bu dú stretnu tia na
té mu vy so ko odborne ná roènej
trestnej èin nos ti pá cha nej po uži -
tím informaèno–ko mu ni kaèných
prostriedkov (Hi Tech Cri me),
podvo dov pá cha ných na ve¾ -
kom po ète obe tí („ni gé rijské lis -
ty“) ako aj na té mu pa šo va nia
nukleárnych ma te riá lov.

Slo ven sko v Euro po le
Usi lu je me sa, aby slo venskí

po li caj ti a colní ci ve de li služ by
Euro po lu lepšie využí va�. Tieto
mož nos ti sme spo lu s pra -
covníkmi Euro po lu predsta vi li v
septembri de sia tim riadia cim
pra covní kom Úra du bo ja pro ti
orga ni zo va nej kri mi na li te PPZ.
Niekto ré pre zentá cie po da li aj tu
pô so bia ci slo venskí a èeskí pra -
cov ní ci.

Mo mentálne pripra vu je me
návšte vu 11–èlennej de le gá cie
riadia cich pra covní kov z Úra du
justiènej a kri mi nálnej po lí cie
PPZ a Úra du bo ja pro ti ko rupcii
PPZ.

Až keï sa Euro pol do sta ne
do po ve do mia a bežnej pra xe,
mô že sa sta� úèin ným po mocní -
kom v èin nos ti na šich útva rov.

Euro pol na Slo ven sku
Okrem pra covných ciest

sme ru jú cich zo Slo ven s ka na
Euro pol vieme pripra vi� aj ak ti vi -
ty, kto ré pra cov ní ci Euro po lu
posky tu jú pria mo na Slo ven sku:

V sú vislosti s pri ja tím eura
bo li na októ ber a no vember do -
hod nu té tri ak ti vi ty: pre zentá cia
do ku men tu Od had ri zík (v Hri -
òo vej na stretnu tí riadi te ¾ov
ÚJKP KR PZ), dve ško le nia o

falzi fi ká toch euro (v Pieš�a noch
a Tatranskej Lomni ci) a se mi nár
na té mu podvo dov po mo cou
pla tobných ka riet (Lip tov ský
Ján).

Z dô vo du znaè né ho záujmu
Slo vá kov o prá cu v stá lom sta -
ve Euro po lu (za tia¾ sú tu tra ja)
pre behlo v po lo vi ci októbra v
De vínskej No vej Vsi ško le nie
pre po tenciálnych záujemcov,
na kto rom pra covníèky z Euro -
po lu z od bo ru CG4 ¼udské
zdro je na šich ¾u dí obozná mi li s
prie be hom vý be ro vých ko na ní
na Euro po le.

Pria my kon takt a možnos�
opý ta� sa tých najkompe -
tentnejších je dô vo dom pripra -
vo va né ho de cembro vé ho stret-
nu tia po li cajtov z viace rých úra -
dov PPZ s ve dú cim ana ly tic ké -
ho pra covné ho sú bo ru MTIC,
kto ré sa tý ka najmä podvo dov
pri odpoète DPH

Kam ïa lej?
Ko le gy ne a ko le go via, mož -

no vás Euro pol za ujme aj ako
možnos�, kto rým sme rom sa
orien to va� oh¾a dom vlastné ho
ka riérne ho po stu pu. Väèši nou
ide o beh na dlhšiu tra� a je
potrebné pripra vo va� sa na ta -
kú to možnos� dlho do bejšie, èi
už po odbornej ale bo ja zy ko vej
strán ke.

Vy ža du je to aj pod po ru zo
stra ny ro di ny a po va ho vé vlast -
nos ti, kto ré vám umožnia vní -
ma� rea li tu po zi tívne, napríklad

èas tý dážï je po mocní kom pri
umý va ní okien, au ta, dvorèe ka
a po  lie va ní kve tov. Neprí -
tomnos� prí buzných umož òu je
by� si navzá jom vzácnejší a
intenzívnejšie si uži� vzá jomné
stretnu tia. Množstvo cudzích
no vých ¾u dí je ob rov skou prí le ži -
tos�ou môc� si vybra� zaují ma vú
spo loènos� a spozna� sa s ¾uïmi
z úplne iných kultúr.

Množstvo ïalších informá cií
nájde te na stránke www.euro -
pol.euro pa.eu.

mjr. Zu za na Líško vá

(au tor ka je od 15. ja nuá ra
2008 rozka zom mi nis tra vnútra
SR vy sla ná k Európske mu po li -
cajné mu úra du, kde pô so bí ako
styèná dôstojníèka Slo venskej
re pub li ky)

Síd lo Euro po lu je v Haagu, ne chý ba jú tu ani re pre zen tan ti Slo ven s ka

Ako�dlho�sa�dá�vydrža��se�dem�metrov�pod�mo�rom?
Tu�li�pá�no�vé�po�lia,�ko�le�sá�sy�rov,�stá�le�sa�to�èia�ce�ve�terné
mly�ny.�Uhádli�ste,�sme�v�Ho�land�sku.�Kaž�dý�kú�sok�ze�me
tu�má�svojho�pá�na.�Záhradky�pri�do�moch�sú�ma�liè�ké,
ale�je�v�nich�vi�die��to¾ko�kve�tov,�de�ko�rá�cií,�záhradné�ho
ná�byt�ku�a�väèši�nou�aj�maèku�ob�rov�ských�rozme�rov,�že
sa�má�te�nieko¾ko�mi�nút�na�èom�po�ko�cha�.�¼u�dia�z�cud-
zi�ny�pri�tom�zvyknú�znervóznie�,�èi�sa�tie�kve�ti�ná�èe�cez
noc�nepre�su�nú�do�inej�záhradky.�Plo�ty�sú�tu�to�tiž�do
výš�ky�ko�lien�a�brá�nièky�mno�hí�¾u�dia�nielenže�ne�za�my�-
ka�jú�ale�ani�ne�zatvá�ra�jú.

Na snímke zpra va: Edwin Cha warro Ro jas (ve dú ci styèné ho úra du Ko lumbie pri Euro po le), Eva Fa -
la to vá (IMT7 ochra na úda jov a uta je nie, pra covníèka Euro po lu zo SR), Ka rel Pe lán (SC7 ana ly tic ký
od bor – pra cov ník Euro po lu z ÈR), Andrea Hostýnko vá (styè ný dôstojník ÈR pri Euro po le – predsed-
níctvo Èeskej re pub li ky v EÚ), Wolf gang Haas (ex pert do èasne vy sla ný na SC5 te ro rizmus – Ra kúsko
), Zu za na Líško vá (styè ný dôstojník SR pri Euro po le).


