
V èísle:
l EuroCOP v Lisabone s.2

l Skúsenosti zo SRN s.4

l Opýtali sme sa s.5

l Tak išiel čas... s.6

l Dve percentá s.8

l Rozkazy s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROÈNÍK XIX          « ÈÍSLO 3          « MAREC 2009         « CENA 0,23 €

Medzi dvo ma
ka meòmi

V èa se, keï vlá dy po ce lej
Euró pe zá pa sia s následka mi
fi nanènej krí zy, po li caj ti ma jú
pro blém na vy še. Sú zovre tí
medzi dvo ma ka meòmi. Èe li li
tvr dým ná silnostiam – ak
mám použi� zo pár príkla dov –
pri de monštrá ciách v Grécku,
na Islande a v Lo tyš sku. To je
jed na strán ka krí zy. Z dru hej
stra ny sú to po li tic ké kampa -
ne, na mie re né pro ti zdanli vo
ve¾mi dobre si tuo va ným ve -
rejným služ bám. Ide do slo va
o pa nickú sna hu zní ži� ve -
rejné vý davky tým, že sa
dras tic ky zní žia pla ty vo ve -
rejnej službe. Otáz ka neznie
tak, èi si mô že me do vo li� dá -
va� po li cajtom sluš né pla ty.
Otáz ka je, èi si mô že me do -
vo li� neuro bi� to. Zni žo va nie
pla tov až o 20 percent, ako
sa to sta lo v Lo tyš sku, �ažko
mô že by� tou správ nou
vo¾bou, ako sa po li cajná služ -
ba má dosta� na štandardnú
úro veò Euró py. Ak po li ti ci
argu mentu jú, že nechcú za �a -
ži� na še de ti bre me nom ob -
rov ských roz poè to vých de fi ci -
tov, ma li by sa za myslie� nad
bre me nom, kto ré vytvá ra jú
tým, že zni žu jú vý da je na ve -
rejné služ by – vrá ta ne po lí cie
– ak chcú, aby tieto služ by
fun go va li tak ako ma jú fungo -
va�. Ko niec koncov, nízke pla -
ty a zlé pra covné podmienky
nie sú tým je di ným, za to jed-
ným z hlavných dô vo dov
existencie ko rupcie.

Na tro chu inú té mu: Po èas
de cembro vých ne po ko jov v
Grécku bo la po lí cia ha nebne
po uži tá na zastre tie po li tic -
kých chýb. Skla dám ve¾ký
kom pli ment gréckym po li -
cajným odbo rom za ich mi -
mo riadne vyargu mento va ný a
adres ný prístup pri uvádza ní
konkrétnych ne dostatkov po -
èas vy jedná va nia za dialóg.
To je to, èo by sme ma li do -
siahnu� oso bitne v èa se krí zy:
rozhodnu tia za lo že né na vzá -
jomnej do ho de. To je náš
cie¾, za kto rý bo ju je me. Tak to
jedno du cho vní ma me po jem
„so ciálny dialóg“. V agende
EuoCOP–u ostá va pod po ra
so ciálne ho dialó gu zá le ži -
tos�ou vy so kej prio ri ty. V sú -
èasnosti je ove ¾a dô le ži tejšia
ako ke dy ko¾vek predtým.
Spo lu bu de me stá� za tým,
aby sme pri po me nu li EÚ – a
v prí pa de potre by aj jej èlen -
ským štá tom – ne vyhnutnos�
postu po va� spo loènou do ho -
dou a fé ro vý mi rozhodnu tia mi
– te raz i v bu dúcnosti.

Heinz Kiefer, 
pre zi dent EuroCOP–u

Do hod li ïalší po stup pri pre sadzo va ní práv po li cajtov

Subko mi siu viedol predse da,
Ne mec Frank Rich ter, (na sním-
ke z¾a va), jej èlenmi sú tla èo vý
ta jomník cen trá ly Euro COP–u
Jan Velle man, Bel gi èan Phi lip
van Hamme, Dán Peer Witha -

gen a Por tu ga lec Armando Fe -
rrei ra. Ko mi siu hos til èlen vý -
kon né ho vý bo ru Euro COP–u,
predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va.

O výsledkoch ro ko va nia nás

struène in for mo val Mi ro slav Lit -
va. Predme tom ro ko va nia bo li
otáz ky, ako uvies� do ži vo ta
Char tu informaèných a konzul-
taèných práv, pri ja tú na je -
sennom summi te Euro COP–u.

Char ta tvo rí základný do ku -
ment, kto rý ur èu je štandard pra -
covných a iných podmie nok po -
li cajtov, kto ré by postupne ma li
do siahnu� všetky èlen ské štá ty
EÚ. Subko mi sia si do hod la me -
cha niz mus, ako zisti� sku toèné
podmienky prá ce po li cajtov v
jed not li vých èlen ských kra ji nách
a na vrh la kro ky ïalšie ho po stu -
pu Euro COP–u pri pre sadzo va -
ní char ty do ži vo ta. (Bližšie v
rozho vo re s predse dom subko -
mi sie Frankom Richte rom.)

fo to au tor

l Pán pre zi dent, ako fun -
gu je bel gic ká po lí cia a akú
po zí ciu v nej ma jú od bo ro vé
orga ni zá cie?

V Belgicku fun gu je po lí cia na
dvoch úrovniach: má me fe de -
rálnu po lí ciu, pria mo riade nú mi -
nisterstvom vnútra, a po tom sa -
mosprávne, te da obec né po lí -
cie. Štátna po lí cia má oko lo 40
– ti síc príslušní kov. U nás pô so -
bia šty ri od bo ro vé zvä zy, tri z

nich sú viac – me nej na po je né
na niekto rú po li tickú stra nu. Iba
je den z nich, ten náš, je vý -
sostne apo li tic ký a ur èe ný vý -
luène pre po li cajtov. Mo -
mentálne ho ve diem. Zastre šu -
je me 25 percent z cel ko vé ho
po è tu po li cajtov v Belgicku. Náš
od bo ro vý zväz má dva nás�
územných pra co vísk, kto ré sa
zho du jú s admi nistra tívnym de -
le ním štá tu. V kaž dej z pro vin cií

po tom exis tu je de sa� základ-
ných orga ni zá cií. Na na šej cent -
rá le pra cu je do vedna 20 ¾u dí,
kto rý sú nieko¾ko dní v týždni v
cent rá le, inak pô so bia v na šich
re gio nálnych kance lá riách. Kaž -
dé šty ri ro ky sú vo¾by pre zi den -
ta, ja mám pred se bou vo funk-
cii pre zi den ta ešte dva ro ky.

l Prezra di li ste, že bu dú ci
rok mô že te ís� do penzie…

Do penzie mô žem ís� po
dovàše ní 56. ro ku ži vo ta s dô -
chodkom vo výške 75 percent z

posledné ho do siahnu té ho pla tu.
Mô žem ro bi� až do 65. ro ku, ale
ne vi dím na to najmenší dô vod.
Mys lím si, že na še so ciálne za -
bezpe èe nie je sluš né, z tohto
poh¾a du nám patrí popredné
miesto v Euró pe.

l Keï už sme pri tom, aká
je príjmo vá úro veò po li cajtov
v Belgicku?

Pr vý rok po absolvo va ní pri jí -
ma cie ho ko na nia je po li cajt v
ško le. Na za èiatku do sta ne 1
200, ku koncu štú dia 1 300
euro. Ak mla dý po li cajt za èí na v
Bru se li, kde ma jú po li caj ti naj-
vyšší plat, a vie dve re èi, po -
kojne za èí na na dvoch ti síckach
euro. Reálne sa na še pla ty po -
hy bu jú približne v rozpä tí 1 600
až 3 000 euro.

Belgickí kolegovia majú slušný štandard, napriek tomu ich je málo

Van Hamme: „...museli sme si to vybojova�“

(Pokraèovanie na strane 3)

Bra ti sla va (on) – Èle no via subko mi sie Euro COP–u pre informaèné a konzultaèné
prá va pocti li Bra ti sla vu svo jou návšte vou, 4. a 5. marca ro ko va li pria mo na pô de Od -
bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR, èo bo lo ich vý slov né že la nie. Vzácna návšte va si ces -
tou k sídlu OZP v SR úchytkom prezre la ne ve¾mi repre zenta tívne nádvo rie a útro by
zadné ho trak tu bu do vy PPZ na Ra èianskej uli ci. Komisii vô bec nepria lo ani po èa sie,
pre to že ce lý èas lialo ako z krhly, ale to ni ja ko ne zmen ši lo vý znam ro ko va nia. 

Jedným z èle nov subko mi sie Euro COP–u, kto rý sa zú -
èast nil ro ko va nia v Bra tisla ve, bol Phi lip van Hamme,
pre zi dent bel gic ké ho po li cajné ho od bo ro vé ho zvä zu
(Syndi cat Na tio nal du personnel de Po li ce et de Se cu -
ri té). Vy uži li sme tú to vzácnu prí le ži tos� a po žia da li
sme pá na pre zi den ta, aby nám priblí žil prá cu bel gic -
kých ko le gov.

V Bra tisla ve sa stretli èle no via subko mi sie Euro COP–u, hos til ich OZP v SR
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Za sa da nie èlen ských orga ni -
zá cií Euro COP–u, kto ré sa ko ná
šty rikrát do ro ka, ten to raz pri ví -
tal por tu gal ský Li sa bon. Vo¾ba
ne bo la ná hod ná – Por tu gal sko
èe lí intenzívnej kri ti ke Euro -
COP–u za to, že niekto ré èasti
po lí cie tu ešte stá le ma jú vo jen -
ský cha rak ter. Por tu gal ský mi -
nister vnútra Rui Pe rei ra tak mal
èo vysvet¾o va� naozaj repre -
zenta tívne mu zlo že niu po li -
cajných od bo ro vých pre dá kov z
ce lej Euró py.

Za Od bo ro vý zväz po lí cie v
SR sa na za sa da ní 10. marca
zú èast nil predse da Mi ro slav Lit -
va, kto rý je zá ro veò èle nom vý -
kon né ho vý bo ru Euro COP–u, a
podpredse da Ma rián Magdoš-
ko. „Po dobnej kri ti ke èe lia aj
ïalšie štá ty, kto ré ma jú ešte vo -
jen sky ale bo po lo vo jensky or ga -
ni zo va né niekto ré po li cajné jed -

not ky. Je to napríklad aj pro -
blém Špa nielska a Ta lianska,“
uvie dol pre PO LÍ CIU Ma rián
Magdoško. Tieto vo jen ské zlož-
ky ne ma jú prá vo odbo ro vo sa
orga ni zo va� ani ne mô žu ko  lek-

tívne vy jedná va�. V Por tu gal sku
ma jú za tia¾ len aso ciá ciu vo
forme obèianske ho zdru že nia,

kto ré však zïa le ka ne má ta ké
prá va ako od bo ro vá orga ni zá -
cia, ob jas nil Magdoško. Por tu -
gal ský mi nister vnútra sa usi lo -

val vysvetli� plé nu odbo -
rá rov, pre èo ná rodná
gar da ešte za cho vá va
vo jen ský sta tus, pod¾a
Magdoška však bo li je ho
ar gu men ty má lo presve-
dèi vé. „Sta no vis ko Euro -
COP–u je jas né, v dneš-
nej mo dernej Euró pe vo -
jen ská orga ni zo va nos�
po lí cie v štruktú rach mi -
nis ter stva vnútra ne má
miesto.“

De fi ni tívne slo vo zo
stra ny Por tu gal ska na
za sa da ní ne pad lo. Ako
však Euro COP–u po tvr -
dil pre zi dent portu galskej
odbo ro vej po li cajnej
orga ni zá cie (SI NA POL)
Armando Fer rei ra, po
nástu pe no vé ho mi nis tra
vnútra sa kva li ta dialó gu

medzi za mestnanca mi a za -
mestná va te ¾om podstatne zlep -
ši la.

Z ïalších bo dov jarné ho za -
sa da nia Euro COP–u spo -
meòme ešte vy hodno te nie prá -

ce subko mi sií pre rovnos� prí le -
ži tostí, pre bezpeènos� a ochra -
nu zdra via pri prá ci a subko mi -
sie pre konzultaèné a informaè-
né prá va, kto rej za sa da nie sa
po prvýkrát usku toèni lo na pô de
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR
a in for mu je me o òom na inom
mieste. Predme tom ro ko va nia
bo li aj twinningo vé pro gra my
spo lu prá ce „skú se nejších“ od -
bo ro vých orga ni zá cií s no vá -
èikmi v èin nos ti Euro COP–u. O
kva li te týchto „patro ná tov“ re fe -
ro va li aj zástupco via po¾ských
odbo rá rov, kto rí sa stá va jú riad-
ny mi èlenmi tejto medzi ná rodnej

orga ni zá cie. Po dobne po zi tívne
skú se nosti po tvr di la aj spo luprá -
ca Dá nov s Li tovèanmi, Slo vá -
kov s Èechmi a Ho lanïa nov s
Portu galca mi.

Za zmienku tiež sto jí, že
Euro COP–u mu se la opusti� ro -
bustná ta lianska od bo ro vá orga -
ni zá cia (SIULP) pre to že s ve de -
ním Euro COP–u presta la ko mu -
ni ko va� a plni� si svo je èlen ské
po vin nos ti.

V portu galskom Li sa bo ne sa ko na lo jarné za sa da nie Euro COP–u

Aj Po lia ci sú už riadny mi èlenmi

Policajných odborárov z celej Európy privítal v Lisabone prezi-
dent portugalského zväzu (SINAPOL) Armando Ferreira 

EuroCOP v súčasnosti zastrešuje 34 policajných odborových zväzov z 26 krajín Európy - dovedna
okolo pol milióna členov

Výkonný výbor EuroCOP-u čosi rozveselilo...

Ma rián Magdoško

Portugalský minister vnútra Rui
Pereira mal čo vysvetľovať...

Po slan ci schvá li li predåže nie
ma xi málnej dåžky väzby zo šty -
roch na pä� ro kov. Pla ti� bu de
pre ¾u dí, kto rí sú trestne stí ha ní
pre ob zvláš� zá važ ný zlo èin, za
kto rý mož no ulo ži� trest odòa tia
slo bo dy na 25 ro kov ale bo na
do ži vo tie. No ve lu podpo ri lo 123
zo 124 prí tomných poslancov.
Pod¾a pri ja té ho ná vr hu no ve ly
Trest né ho po riadku väzbu mož -
no predåži� na pä� ro kov v prí pa -
doch, kto ré sa neukonèi li do
uply nu tia celko vej le ho ty väzby
v trestnom ko na ní, a pre puste -
ním obvi ne né ho na slo bo du
hro zí, že bu de zma re né trest né
ko na nie. Súd mô že rozhodnú� o
predåže ní celko vej le ho ty väzby
v trestnom ko na ní na ne -
vyhnutný èas, a to aj opa ko va -
ne. Cel ko vá le ho ta väzby v
trestnom ko na ní spo lu s jej
predåže ním však nesmie pre -
siahnu� 60 me sia cov.Ge ne rálny
pro ku rá tor Dobroslav Trn ka mi -
nu lý týždeò v stre du po ro ko va -
ní vlá dy priznal, že predåže nie
väzby je je di ným spô so bom,
ako zabrá ni� údajné mu ma fiá -
no vi Ró berto vi O. dosta� sa na
slo bo du. V aprí li mu má vyprša�

ma xi málna dåžka väzby. Hro zí,
že sa z väzby do sta ne, pre to že
rozsu dok Špe ciálne ho sú du,
kto rý ho odsú dil na do ži vo tie,
ešte ne na do bu dol prá -
voplatnos�. Ró bert O. sa to tiž
od vo lal, o odvo la ní bu de rozho -
do va� Najvyšší súd SR. Poslan-
co vi Da nie lo vi Lipši co vi (KDH)
na dnešnom za sadnu tí ústavno-
právne ho vý bo ru nepre šiel
pozme òu jú ci ná vrh, pod¾a kto ré -
ho súd mal rozhodnú� o pred-
åže ní le ho ty väzby tak, aby v prí -
pa de po da nia s�ažnosti pro ti

rozhodnu tiu mo hol by� spis
predlo že ný nadria de né mu sú du
najneskôr pä� pra covných dní
pred uply nu tím le ho ty väzby.
Lipšic chcel, aby v prí pa de, ak
nadria de ný súd ne roz hod ne do
uply nu tia le ho ty, predse da se -
ná tu nadria de né ho sú du by pre -
pustil obvi ne né ho z väzby na
slo bo du pí somným prí ka zom,
kto rý mu sí by� pri me ra ne odô -
vodne ný.

Ak no ve lu podpí še pre zi dent,
úèin ná bu de dòom vyhlá se nia.

(Webno vi ny, 11. marca)

Prezident SR podpísal nove-
lu zákona o súdoch, ktorá
vojenské súdy ruší k 1. aprílu.
Vojenskí sudcovia prejdú na
civilné súdy. Konania, ktoré sa
na vojenských súdoch začali
pred 1. aprílom, prevezmú
okresné súdy, odvolania bude
namiesto Vyššieho vojenského
súdu riešiť Najvyšší súd SR.
Návrh na zrušenie vojenských
súdov predložil minister spra-
vodlivosti Štefan Harabin, ktorý
ich označil za relikt totalitného
obdobia. Proti zrušeniu vojen-

ských súdov sa postavili
poslanci za SNS. Emil Veste-
nický (SNS) navrhol ich reorga-
nizáciu. Tri obvodové súdy sa
mali zlúčiť do jedného so síd-
lom v Banskej Bystrici a odvola-
cím súdom by zostal Vyšší
vojenský súd v Trenčíne, Veste-
nický však so svojím návrhom
neuspel. Harabin pred hlasova-
ním v NR SR pohrozil, že ak
prejde návrh SNS, novelu z
rokovania parlamentu stiahne. 

(aktuálne.sk, 19.02.2009)

Prezident SR odobril zrušenie vojenských súdov

Väzbu predåži li zo šty roch na pä� ro kov

VÝZVA
Ve nujte dve percentá zo svo jich da ní 

Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie v SR!
Po mô že te tým, èo po moc potre bu jú najviac!

(Viac na strane 8)

Za sa da lo Predsedníctvo OZP v SR
Dubni ca nad Vá hom (on) – Februá ro vé za sa da nie Predsed-

níctva OZP v SR sa ko na lo 20. februá ra 2009 v Dubni ci nad Vá -
hom. Èle no via predsedníctva sa o. i. zaobe ra li otáz ka mi ochra -
ny zdra via a bez peè nos ti pri prá ci, vy hodno te ním èin nos ti a
návrhom roèné ho plá nu kont rol v tejto ob las ti. Zaobe ra li sa tiež
prípra vou no ve ly Sta nov OZP v SR. Ve de nie OZP predlo ži lo
predsedníctvu ná vrh na stvárne nie vlaj ky a zá sta vy OZP v SR,
kto ré ná vrh schvá li lo. Podpredse da OZP v SR La di slav Gra èík
in for mo val o úpra vách výš ky èlen ské ho príspevku pre viace ré
sku pi ny dô chodcov a ¾u dí na ma terskej do vo lenke. Ïalšou dô le -
ži tou té mou ro ko va nia bo la prípra va V. zjazdu OZP v SR., kto rý
sa bu de ko na� v ho te li SU ZA v Bra tisla ve.
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l Vy ste pô vodne doprav-
ný po li cajt, te raz sa ve nu je te
len prá ci pre zi den ta od bo ro -
vé ho zvä zu?

Áno, som uvo¾ne ný pre tú to
funkciu, pla tí ma štát a ke dy -

ko¾vek sa mô žem vrá ti� na svo -
je pro fe sio nálne miesto. Štát
ga ran tu je, že oò ne mô žem prís�.

l Ako fun gu je spo luprá ca
vlá dy so štyrmi od bo ro vý mi
zväzmi? Ne jednotnos� je
predsa to najhoršie, èo mô že
by�. Už v sta rom Rí me sa ho -
vo ri lo: Rozde¾ a pa nuj!…

V sku toènosti rozdie ly v ná -
zo roch jed not li vých od bo ro vých
zvä zov u nás nie sú ne ja ko
ve¾ké. Tak že spo ry sí ce sú, ale
pri vy jedná va ní s vlá dou sa mu -
sí me najprv do hodnú� my vo
zvä zoch a s vlá dou, resp. s mi -
nisterstvom vnútra vy jedná va -
me iba o tých oblastiach, v kto -
rých pa nu je zho da. Napríklad
keï ide o zvý še nie pla tov, tak
sú všetky zvä zy zhodné…
(smiech) Nieke dy sa prijme pri-
ncíp väèši ny, èi že v nieèom mu -
sí niekto aj ustú pi�. Má te však
prav du, že ne jednotnos� nie je
najš�astnejšia. Kaž dá vlá da sa
usi lu je od bo ry rozde li�. Tak že ak
chce me by� úspešní, v zá -
sadných ve ciach sa mu sí me
stretnú�, vy disku to va� si ich
vopred a ma� jed not ný ná zor.
Náš hlavný part ner pri vy jedná -
va ní je mi nister vnútra, je pre zi -
dent vy jedná va nia za vlá du. Vo
Francúzsku, napríklad, je 36 od -
bo ro vých po li cajných orga ni zá -
cií. Je to do vedna oko lo sto ti síc
po li cajtov. Ke by bo li jed not ní,
kaž dá vlá da s ni mi bu de ma�
pro blém.

l Akú má te po zí ciu pri vy -
jedná va ní?

Spo èiatku sme bo li sla bí, ne -
do ká za li sme niè pre sa di�. Te -
raz je to už úplne iné, má me sil -
né slo vo a keï tre ba, ne vá ha me
využi� štrajk ako najkrajnejší
prostrie dok.

l Vážne ost rý štrajk?
Áno. Riadny štrajk.
l Le gisla tí va mno hých kra -

jín však za ka zu je po li cajtom
štrajko va�…

Európska le gisla tí va ne za ka -
zu je po li cajtom štrajko va�, ro bia
to len jed not li vé kra ji ny a je to v
rozpo re s pri ja tou európskou le -
gisla tí vou. V Ne mecku napríklad

po li caj ti nesmú štrajko va�. Ne -
jde me do štrajku èas to, ale ak
tre ba, ide me. Sa mozrejme, že
nie všetci, as poò 20 percent po -
li cajtov ïa lej slú ži, aby sme za -
ru èi li bezpeènos� oby va te ¾ov
tejto kra ji ny. Sme v po dobnej si -

tuá cii ako tre bárs
le ká ri èi do zorco -
via vo väzni ciach,
má me urèi tú zod-
po vednos� aj pri
uplatne ní prá va
na štrajk. Èo sa
nás tý ka, aj pri
štrajku je ve¾mi
dô le ži tá pod po ra
ve rejnosti, sym pa -
tie oby va te¾stva.
Ak by sme ju ne -
ma li, štrajk ne mô -
že ma� úspech.

l Euro COP je
ideálna pô da na
po  rovná  va  n i e
podmie nok, v
akých pra cu jú
po li caj ti v jed -
not li vých èlen -

ských štá toch.
Euro COP sa usi -

lu je o to, aby sa tieto pod-
mienky v rám ci ce lej Euró py
postupne k se be pribli žo va li.
V èom mô že by� Belgicko z
tohto poh¾a du vzo rom pre iné
kra ji ny?

Po li cajné od bo ry v Belgicku
fungu jú 75 ro kov. Prešli sme
ve¾mi dlhú ces tu k to mu, èo má -
me te raz. V Belgicku pra cu jú

po li caj ti 38 ho dín týž-
denne. Ni kdy nesmú

pra co va�
viac ako
50 ho dín
týždenne

– ani v prí pa de mi -
mo riadnych si tuá cií.

Má me 35 dní do vo len ky,
na še pla ty patria medzi tri – šty -
ri najvyššie v Euró pe. To nám
nikto ne dal, mu se li sme si to vy -
bo jo va�. Ak sa pozriem tre bárs
na si tuá ciu v Ne mecku, ich pod-
mienky sú približne rovna ké, ale
pred dvo ma rokmi im zvý ši li pra -
covnú do bu z 38 na 42 ho dín. A
do penzie im vlá da da la nie 75,
ale len 72 percent z do siahnu té -
ho pla tu. A do penzie idú ne -
meckí po li caj ti až vo ve ku 62 ro -
kov! Tak že to je ve¾ký rozdiel.
Ne meckí ko le go via te da išli do -
le s vy mo že nos�a mi, a ne šli do
štrajku. Ke by sa to sta lo u nás,
buï te si istí, že sme v uli ciach.
Tak že keï sa tak poobze rám
oko lo se ba po Euró pe, sme na
tom dobre. Má me úplne za dar -
mo kompletnú zdra votnícku sta -
rostli vos� – nielen po li caj ti, ale
všetci za mestnanci, kto rí pra cu -
jú pre po lí ciu. Bez plat né ne mo -
cen ské poiste nie patrí aj de �om
po li cajtov. Dvak rát roène má me
odme ny, tzv. do vo lenko vé v
má ji vo výške oko lo ti síc euro, k
Viano ciam 600 euro. To tiež ne -
ma jú v kaž dej európskej kra ji ne.
K to mu má me za dar mo ces tov -
né na ve rejnú do pra vu po ce lej
kra ji ne a sa mozrejme stravné,
ak pra cu je me nepretrži te as poò
8 ho dín. Kaž dý po li cajt, kto rý vie
as poò jed nu reè na viac, dostá -
va 200 euro me saène. Sa -
mozrejme, dostá va me komplet-
nú vý stroj za dar mo v urèi tých le -

ho tách. Tak že v mno hých sme -
roch slú ži me aj ïalším európ-
skych kra ji nám za vzor a na še
za bezpe èe nie poslú ži lo pri vy -
jedná va ní francúzskym i mo -
nackým ko le gom.

l Èi že zrejme ne má te pro -
blém s ná bo rom do ra dov po -
li cajtov?

Ale má me pro blém! Ta bu¾ky
nie sú naplne né, pre to že kri té riá
sú dos� prísne. Záujemcov je
dos�, fy zic ké tes ty však neuro bí
oko lo 50 percent. Na psy cho -
testoch vy pa dá va de sa� a viac
percent uchádza èov. No vopri ja tí
po li caj ti mu sia absolvo va� roènú
prípra vu, po èas nej vy padnú
ïalší. Tak že v súhrne reálne
nastú pi tak 10 percent a je pro -
blém. No ne mô že me zni žo va�
ná roènos� na pri jí ma nie. Ak by
sme to uro bi li, za ta kých pä� ro -
kov tu má me pro blém s kva li tou
zbo ru.

l To mi pri po mí na si tuá ciu
u nás… Sú rozdie ly v naplne -
nosti na vi die ku a tre bárs vo
ve¾kých mestách, kde je viac
pra covných prí le ži tostí?

Viete, že se ver Belgicka ho -
vo rí flámsky, juh za sa francúz-
sky. Medzi tým má te Bru sel, kto -
rý ho vo rí dvadsia ti mi re èa mi. V
Bru se li sú dos� vý razne vyššie
pla ty, kto rý mi chce mi nis ter stvo
pri lá ka� po li cajtov na služ bu v
Bru se li. V re gió noch mu sí te èa -
ka�, kým sa ne ja ké miesto
uvo¾ní. Ale bo na jed no uvo¾ne né
miesto ro bí me vý be ro vé ko na -
nia. Ale tam už vstu pu jú rôzne
po li tic ké vply vy, tak že vô bec nie
je zá ru ka, že vy be rú to ho naj-
schopnejšie ho.

l Aj to mi nieèo pri po mí -
na…

Prá ve pre to tú to otáz ku strá -
žia od bo ry. Strá ži me, aby bo lo
všetko tak, ako má by�.

l Má te prá vo vstu po va� do
vý be ro vých ko na ní?

Áno, sa mozrejme.
l Akým spô so bom?
Ak vi dí me, že šéf po lí cie kla -

die ove ¾a jedno duchšie otáz ky
uchádza èo vi A, než uchádza èo -
vi B, ofi ciálne pí somne pro tes tu -
je me a pro test za šle me prísluš-
né mu nadria de né mu ale bo pria -
mo na mi nis ter stvo. Tak že bo li
prí pa dy, že sa vý be ro vé ko na -
nia po na šom zá sa hu mu se li
opa ko va�.

l Ako uzatvá ra te ko -
lektívne zmlu vy v rám ci so -
ciálne ho partnerstva?

Má me to isté èo vy, èi že sys -
tém ko lektívnych zmlúv na rok,
na dva èi na tri, pod¾a sta vu vy -
jedná va nia. Ak sa ne vie me do -
hodnú� s vlá dou, mô že me ís� na
súd. Bez prob lé mov.

l Ako by ste cha rak te ri zo -
va li po zí ciu po lí cie k ve -
rejnosti? Aká je u vás dô ve ra
obèa nov v po lí ciu?

Sme ve rejnou služ bou, má -
me svo je úlo hy. Vlá da od nás
nieèo oèa ká va, oby va te ¾om sa
to ne mu sí pá èi�. Tak že sme
vždy medzi dvo ma ka meòmi.
Ale mô žem po ve da�, že dlho do -
bo má me s ve rejnos�ou dob ré
vz�a hy. Tie sú pre nás ve¾mi dô -
le ži té, le bo ke by sme ne ma li
pod po ru oby va te¾stva, ne má me
ni ja ké ope ra tívne informá cie,
mu sí tu by� dô ve ra. sú to na ši
partne ri v spo lu prá ci. To nesmie
by�, aby sme slú ži li ako ná tla ko -
vý ná stroj vo èi oby va te¾stvu. Ko -
niec koncov, sme tiež sú èas�ou
oby va te¾stva. Tak to to fun gu je
dvesto ro kov.

l Po zná te tro chu po me ry
aj na Slo ven sku?

Bol som tu na Slo ven sku
prvýkrát krát ko po re vo lú cii. A
bol som tu v Bra tisla ve pred
štyrmi rokmi na va šej pro testnej
ma ni festá cii pro ti útla ku a za
vyššie pla ty. Prišli sme vás pod-
po ri�. Vi del som vte dy, že ¾u dia
až ne ve ria co po ze ra li, ako je to
mož né, že po li caj ti ve rejne pro -
testu jú. Viem, že pre zi dent
Euro COP–u sa vte dy stre tol s
vte dajším mi nistrom vnútra a že
sa ve ci za èa li hý ba�, že váš od -
bo ro vý zväz roz hý bal ve ci. Je to
de mokra ti zaèný pro ces, kto rý

keï raz za ène, tak ho už ne mô -
že te zasta vi�. Je to v kaž dej kra -
ji ne len otáz ka èa su. Európska
únia na sta vi la pa ra metre. Mo -
mentálne sa viac za me ria va na
rieše nie glo bálnych eko no mic -
kých prob lé mov, ale to po mi nie
a po tom zno va bu de prio ri tou
vy rovná va nie rozdie lov medzi
jed not li vý mi èlenský mi kra ji na -
mi. Je predsa dô le ži té, aby vlá -
da kaž dej kra ji ny ma la dob ré
vz�a hy s po lí ciou. A pre každú
vlá du mu sí by� rovna ko dô le ži té,
aby ma la dob ré vz�a hy s po li -
cajný mi odbormi, pre to že ke by
sme mu se li ís� do štrajku, kto
po tom bu de strá ži� ve rejný po -
ria dok?

l Pro blém ko rupcie u vás?
To je vec, o kto rej po èu je te v

kaž dej európskej kra ji ne. Zaují -

ma vé, èím viac na se ver ide te,
tým o nej po èu je te me nej – a
opaène. Èím viac na juh, tým je
viac ko rupcie. To nie je mo je
zda nie, potvrdzu jú to šta tisti ky.
Ak slušne pla tí te svo jich po li -
cajtov, ne má te pro blém s ko -
rupciou. Ak bu de te ma� prie -
mernú mzdu v kra ji ne tre bárs ti -
síc euro a po li caj ti bu dú ma�
900, bu de te ma� ko rupciu. Ak
im dá te 1 200, je po problé me.
Sa mozrejme, vždy sa nájdu ta kí
,èo im ni kdy nie je dos� – nech
je to jed no ale bo dve percentá,
tých tre ba odha li�, vy ho di�,
zatvo ri�. Sa mozrejme, ko rupcia
nie je vždy len o úplatkoch, ale
je aj o zne uži tí mo ci – tre bárs
po li tikmi, kto rí ovplyvnia po li -
cajných funkcio ná rov. Pre to je
dô le ži té, aby ve rejný ser vis a
najmä po li caj ti ma li dôstojné
pla ty. Viete, ta ký ve dec ale bo
le kár, keï nie je spo kojný s pla -
tom, mô že odís� tre bárs do Ne -
mecka. Ale kam pôjde po li cajt?
Iste že, aj to sa mô že v bu -
dúcnosti zme ni�, však my už te -
raz má me po li cajtov v Bul har -
sku, sú tam pätnásti, po má ha jú
Bulha rom s ochra nou hra níc.

l Za èo mo mentálne bo ju -
je váš od bo ro vý zväz?

V tejto chví li bo ju je me za to,
aby bel gic ká vlá da pri ja la všetky
európske štandardy. To je hlav-
ná úlo ha na ten to rok. Napríklad
so ciálna ka pi to la je ve¾mi dô le ži -
tá, ale vlá da ne súhla si la so
všetkým. Tak to bu de me postu -
po va� aj v ïalších kra ji nách, aby
sa rozdie ly postupne stie ra li.
Te raz prá ve o tom ro ku je me v
tejto subko mi sii. Jedným z ta -
kýchto na ria de ní je, aby mi nister
vnútra v kaž dej jed nej kra ji ne
bol po vin ný pre ro ko va� k¾ú èo vé
otáz ky s odbormi – aby mal tú -
to po vinnos�, aby to ne bo lo ve -
cou je ho osobné ho rozhodnu tia.
Tak že my v Belgicku sa usi lu je -
me te raz ta kýmto spô so bom po -
má ha� ostatným kra ji nám.

l Mys lí te si te da, že ¾u dia
po zi tívne vní ma jú pô so be nie
odbo rov v po lí cii?

Urèi te, spá ja nie síl má mno -
hé vý ho dy. Napríklad pri vy -
jedná va ní podmie nok s
pois�ovòa mi. Urèi te je vý -
hodnejšie, keï mô že te ho vo ri�
za ve¾ký po èet èle nov, te da po -
tenciálnych klientov. Idem do
pois�ovne a po viem – dajte mi
ce nu na de sa�ti síc poistiek. A
výsledkom je 40–percentné
zlacne nie. To isté uro bím vo
Volkswa ge ne, aby na ši èle no via
do sta li z¾a vu pri ná ku pe vo zid la.
Ale bo idem do cestovnej kance -
lá rie a po viem – mám záujem o
zá jazd pre na šich èle nov na
Niagarské vo do pá dy, chce me
vi die� aj New York a Was hing -
ton. Na tri týždne. Ko¾ko sto jí ta -
ký zá jazd? Po ve dia mi ce nu. Ja
po viem – na pl ním vám ce lé lie-
tadlo, tristo zá kazní kov. Akú ce -
nu po núkne te? A má me to o po -
lo vi cu lacnejšie. To isté u mo -
bilné ho ope rá to ra – ale len pre
èle nov, nie pre všetkých!

l Ïa ku jem vám. Mys lím si,
že je to dob rá bod ka na zá ver
nášho roz ho vo ru.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor, internet

(Pokraèovanie zo strany 1)

Van Hamme: „...museli sme si to vybojova�“

Belgická polícia má k dispozícii aj takéto šikovné transportéry.
Niekedy sa isté skupiny obyvateľstva nevedia vmestiť do kože... 

Phi lip van Hamme 
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l Pán predse da, ako te raz
dý cha jú ne meckí po li caj ti?

Mo mentálne má me v sú -
vislosti s fi nanènou krí zou dos�
vážne sta ros ti, pre to že nám vlá -
da zobra la dos� ve ¾a pe òa zí,
kto ré sme ma li dosta� v de -
cembri. Po ve da li sme si, že mu -
sí me nieèo uro bi�.  Výsledkom
bo la februá ro vá ve¾ká de -
monštrá cia nielen po li cajtov, ale
vô bec z ve rejné ho sekto ra – bo -
li tam le ká ri, uèi te lia… S¾ú bi li
nám va lo ri zá ciu pla tov len o 5
percent na najbližšie tri ro ky, èo
je hlbo ko pod úro veò inflá cie.
Chce li sme osem percent. Bo ju -
je me ïa lej. Bol to dob rý po cit,
vi die� 3 500 pro testu jú cich po li -
cajtov v uli ciach…

l Ako vní ma ve rejnos� va -
še úsi lie? Má te pod po ru?

¼u dia nás chá pu, ma li sme
pod po ru, ho ci sa te raz ni ko mu
ne ži je ¾ahko a spo rí me sa, èo s
krí zou. Vlá da pchá pe nia ze do
mo no po lov, do bánk, ale ¾u dia si
ne mô žu kú pi� vý rob ky. Sme
exportná kra ji na, ale mo -
mentálne je najlepší re cept da�
¾u ïom viac pe òa zí ,aby si moh li
kú pi� no vé au to, no vý te le ví zor.
Pod¾a nás je to najlepší spô sob
na krí zu. Ho ca ko, mys lím si, že
posledné obdo bie dos� zme ni lo
aj v mysliach ¾u dí, pre to že vi de -
li, že od bo ry do ká žu za bo jo va�
za záujmy za mestnancov a ras-
tie nám èlen stvo v odbo roch.
Pred piati mi, šiesti mi rokmi

mno hí ho vo ri li, že však na èo sú
od bo ry… Tak že všetko zlé je na
nieèo dob ré. Ne mecko vrie so -
ciálny mi pro testmi.

l Ste predse dom subko mi -
sie Euro COP–u pre informaè-
né a konzultaèné prá va. O
èom bo lo va še bra ti slav ské
ro ko va nie?

Po ve da li sme, že v Európ-
skej únii je ne vyhnutné do -
siahnu� urèi tú jed no tu vz�a hov
medzi odbormi a vlá dou, resp.
medzi za mestná va te¾mi a za -
mestnanca mi. Vi dí me, že roz-
die ly medzi kra ji na mi sú v tom to
sme re ve¾mi ve¾ké, celkom roz-
dielna si tuá cia je v Ru mun sku,
iná tu na Slo ven sku, iná u nás v
Ne mecku. To nie je dob ré, mu -
sí me sa usi lo va� o do siahnu tie
urèi tých štandardov vo všetkých
kra ji nách, aby sa do sta li približ-
ne na rovna kú úro veò. Èi že
chce me do siahnu�, aby Európs-
ka únia sta no vi la lí niu a vy ža do -
va la jej do siahnu tie od všetkých
èlen ských kra jín. Èi že mu sí me
tla èi� aj na or gá ny EÚ. Za tia¾ ¾u -
dia v jed not li vých kra ji nách vní -
ma jú EÚ ako èo si abstraktné,
ale rovna ko je mož né – a už sa

to aj sta lo – že bu de me de -
monštro va� spo loène v Bru se li,
aby EÚ spl ni la na še predsta vy,
aby tla èi la na èlen ské štá ty.

Tieto kro ky mu sí me ro bi� spo -
loène, a tu mu sí me me ni� mysle -
nie, aby sme po cho pi li, že tak
ako Euró pa po stu pu je pro ti
èlen ským kra ji nám, rovna ko je
dô le ži té, aby sa kra ji ny spo ji li a
spo loène tla èi li na or gá ny EÚ.
To je pô da pre Euro COP. Sta -
no vi� si tieto štandardy je úplne
ne vyhnutné.

l Ako to do siahnu�?
Va ri pred dvo ma me siacmi

sme ma li spo loènú de monštrá -
ciu v Štrasburgu, aby sme pri -
nú ti li Európsky par la ment nepri -
ja� pra vidlá, ne vý hod né pre za -
mestnancov. A par la ment aj na
náš ná tlak ná vrh ne schvá lil.
Tak že tie pro tes ty pre bie ha li na
ná rodnej úrov ni, ale po tom aj
pria mo na pô de EÚ. Mu sí me sa
drža� èo najbližšie pri ko le goch,
aby sme dobre ve de li, èo potre -
bu jú a aby sme im vysvetli li, že
mu sí me spo loène postu po va� a
keï vi dí me v niekto rej kra ji ne
nieèo dob ré, tre ba usi lo va�, aby
sa na ta kú úro veò do sta li aj ïal-
šie kra ji ny. Je to dlhá ces ta, ale
je to je di ná možnos�, kto rú má -
me.

l Pre èo má „va ša“ subko -
mi sia ta ký zlo ži tý ná zov?

Vi dí te to! (Smiech) Sa mi ho -
vo rí me, že mu sí me by� èo naj-
bližšie k ¾u ïom, ale na pô de EÚ
je zlozvy kom dá va� všetké mu
zlo ži té ná zvy, kto rým nikto ne ro -
zu mie, ale znie to strašne dô le -
ži to. 

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ne meckí po li cajní odbo rá ri èe lia úto kom vlá dy na príjmy
Ne mec Frank Rich ter re pre zen tu je v Euro COP–e po li -
cajných odbo rá rov Se verné ho Po rý nia – Vestfálska. Tá -
to spol ko vá kra ji na (síd lo Düsseldorf) má 42–ti síc po li -
cajtov, z to ho až 30–ti síc je or ga ni zo va ných v po li -
cajných odbo roch GdP (Ge werkschaft der Po li zei).
Frank Rich ter je aj predse dom subko mi sie Euro COP–u,
kto rá ne dáv no za sa da la v Bra tisla ve. Re dakcia PO LÍ CIA
tesne pred odcho dom zo Slo ven s ka po žia da la Franka
Richte ra o krátky roz ho vor.
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Na re dakciu sa ob rá til
príslušník PZ z do-

pravnej po lí cie. V liste sa zdô -
ve ril so svo jou zlou skú se -
nos�ou z návšte vy zdra -
votnícke ho za ria de nia, kam
pri vie dol vo di èa, kto rý odmie -
tol dy cho vú skúšku na al ko -
hol. Le ká ri si ho vraj „po dá va -
li“ a nikto sa ne cí til po vin ný
vy ko na� odber vzor ky kr vi na
po žia da nie hliadky PZ. Pý ta
sa te da, aký predpis za vä zu je
pra covní kov zdra votníckych
za ria de ní pri ta kejto po žia -
davke.

Dru hý list ad re so val re -
dakcii príslušník po riadko vej
po lí cie. Upo zor òo val na zby -
toènú agen du. Mo to ri zo va né
hliadky sú vraj po vin né ma�
vo vo zid le zoznam osôb, kto -
rým bol ude le ný zá kaz riade -
nia mo to ro vé ho vo zid la a tiež
zoznam osôb, po kto rých bo -
lo vyhlá se né pátra nie. Pi sa te¾
tvr dí, že ta ké to zozna my sú
ne úèel né, pre to že rýchlo
strá ca jú aktuálnos�. Ove ¾a
ope ra tívnejšie je pod¾a ne ho
lustro va� prostredníctvom vy -
sie laèky.

O zauja tie sta no vis ka k
týmto dvom listom sme po -
žia da li vi ce pre zi den ta PPZ
gen. Sta ni sla va Janko vi èa.
Je ho odpo veï pri ná ša me v
plnom zne ní.

Na zákla de Va šej žiadosti o
zauja tie sta no vis ka k proble ma -
ti ke vy ko ná va nia vy šetre ní na
al ko hol a použí va nia pát ra cích
po mô cok a zozna mov vo di èov

so zá ka zom èin nos ti vies� mo to -
ro vé vo zidlá príslušníkmi Po li -
cajné ho zbo ru, Vám predkla dá -
me nasle dovné sta no vis ko.

K otázke vy šetre nia vo di -
èov na al ko hol:

Vy šetre nie na ziste nie al ko -
ho lu ale bo iných ná vy ko vých lá -
tok upra vu je § 5 ods. 4 zá ko na
NR SR è. 219/1996 Z.z. o
ochra ne pred zne uži tím al ko ho -
lic kých ná po jov a o zria de ní a
pre vádzke pro tialko ho lických
zá chyt ných izieb, v kto rom sa
uvádza „Vy šetre nie na ziste nie
al ko ho lu sa vy ko ná va dy cho vou
skúškou prístro jom, kto rým sa
ur èí obje mo vé percento al ko ho -

lu v kr vi. Ak sa oso ba odmietne
podro bi� ta ké mu vy šetre niu,
mož no na po žia da nie vy ko na�
le kárske vy šetre nie odbe rom a
vy šetre ním kr vi ale bo iné ho bio -
lo gic ké ho ma te ri á lu. Ak oso ba

odmietne ta ké to le kárske vy -
šetre nie, stu peò opi los ti ur èí le -
kár pod¾a me di cínskych kli -
nických prízna kov.“ V odse ku 6
sa uvádza, že le kárske vy šetre -
nia vy ko ná va jú v zdra votníckych
za ria de niach.

Z uve de né ho zá kon né ho
usta no ve nia je zrejmé, že zdra -

votnícke za ria de nie je po vin né
po žia davke po li caj ta vy ho vie�.
Pre to ak sa po li caj ti stre tá va jú s
ne ocho tou zdra votnícke ho per -
so ná lu ta ké to vy šetre nie vy ko -

na� po va žu je me za ne vyhnutné,
aby vec riešil príslušný riadi te¾
okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru s riadi te ¾om zdra -
votnícke ho za ria de nia ale bo z
je ho zria ïo va te ¾om.

K lis tu npor. Mgr. Slá vièka
tý ka jú ce ho sa pát ra cích po -
mô cok a zozna mov vo di èov
so zá ka zom èin nos ti vies�
mo to ro vé vo zidlá:

Pro ble ma ti ku pátra nia po
oso bách a ve ciach upra vu je na -
ria de nie mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 53/2007 o

postu pe pri pátra ní po oso bách
a ve ciach v zne ní na ria de nia mi -
nis tra vnútra Slo venskej re pub li -
ky è. 44/2008, kde sa uvádza,
že medzi prostriedky pátra nia,

okrem iné ho patria aj pátra cie
po môcky. Pátra cie po môcky si
základný útvar Po li cajné ho zbo -
ru a príslušník Po li cajné ho zbo -
ru základné ho útva ru v pria mom
vý ko ne služ by ve die prie bežné
aktua li zo va né pátra cie po -
môcky, kto rý mi sú „útva ro vé
pátra cie po môcky a  osobné
pátra cie po môcky po li caj ta“. Prí-
slušník Po li cajné ho zbo ru, kto rý
má prístu po vé prá va do infor-
maèné ho sys té mu Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky RE -
GOB, má prístu po vé prá va aj do
informaèné ho sys té mu Mi nis ter -
stva vnútra Slo venskej re pub li ky
PATROS 2, v kto rom si mô že
sám vy ko na� aktua li zá ciu osob-
nej pátra cej po môcky. V žiad-
nom internom predpi se, po ky ne,
resp. usmerne ní, nie je upra ve -
ná po vinnos� ma� v slu žobnom
cestnom vo zid le zoznam osôb,
kto rým bol ulo že ný správnym
orgá nom zá kaz èin nos ti vo
forme zá ka zu èin nos ti vies� mo -
to ro vé vo zidlá.

K predmetnej proble ma ti ke je
mož né uvies�, že úrad justiènej
a kri mi nálnej po lí cie pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru pre ve ru je
mož nos ti dia¾ko vé ho lustro va nia
v informaèných systé moch Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky po mo cou tech nic kých
za ria de ní, kto ré bu dú do stup né
v mo to ro vých vo zidlách Po li -
cajné ho zbo ru.

Vi ce pre zi dent PZ
gen. JUDr. Sta ni slav Janko viè

Pro blé my sú na to, aby sa rieši li…
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l IDET tohto roku oslavuje desiate
výročie. Keby ste mali zhrnúť pred-
chádzajúce ročníky, aký je trend veľ-
trhu, ktorým smerom sa uberá?

Ak by som mal
stručne zhrnúť uply-
nulých deväť ročníkov
veľtrhu, tak by som
spomenul asi tri
základné míľniky,
ktoré ovplyvnili vznik,
vývoj a smer veľtrhu.

Prvým zásadným míľnikom bol, samo-
zrejme, premiérový ročník IDET-u v roku
1993 a s jeho vznikom úzko súvisiaca
účasť Armády Českej republiky, ktorá
využila IDET ako platformu na prezentá-
ciu a predstavenie sa v rámci novej
demokratickej spoločnosti. Druhým dôle-
žitým medzníkom vývoja veľtrhu bolo
potom obdobie prvej (1999) a druhej
(2004) vlny rozšírenia NATO o nové
členské krajiny strednej a východnej
Európy. Veľtrh tak získal nový rozmer a
postupne si vybudoval postavenie ako
ideálne miesto nielen pre uzatváranie
kontraktov, ale aj pre nadväzovanie
nových kontaktov. Tretí a zároveň aktu-
álny míľnik je globálna a výrazná zmena,
ku ktorej dochádza počas posledných
rokov v oblasti obrany a bezpečnosti.
Vzhľadom na meniace sa riziká ohroze-
nia demokratickej spoločnosti dochádza
k neprehliadnuteľnej integrácii, spolu-
práci a zbližovaniu armádnych a bez-
pečnostných štruktúr pri obrane štátov,
ich záujmov a tiež pri ochrane civilného
obyvateľstva. Týka sa to nielen situácie
v jednotlivých krajinách, ale aj celých
strategických vojenských zoskupení.

l Ako sa táto situácia premietne na
veľtrhu IDET? A aké sú prognózy do
budúcnosti?

Vývoj veľtrhu táto situácia, samozrej-
me, ovplyvní. Na základe týchto celos-
vetových trendov v oblasti bezpečnost-

ných a obranných technológií a vyhod-
notenia marketingových prieskumov
vystavovateľov i návštevníkov tohtoroč-
ného veľtrhu PYROS/ISET (medzinárod-
ný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej
techniky a služieb) sme sa rozhodli v
rámci 10. jubilejného ročníka veľtrhu
IDET ponúknuť vystavovateľom v odbo-
re požiarnej a bezpečnostnej techniky
novú nomenklatúru – Požiarna technika
a služby a zvýraznenú tému – Bezpeč-
nostná technika a služby. Veľtrh IDET
teda ponúkne svojim vystavovateľom
možnosť prezentovať okrem „klasickej“
obrannej techniky takmer celú šírku
techniky a služieb spojených s prácou
integrovaného záchranného systému.
Prerod veľtrhu IDET na akciu, ktorá
ponúkne dokonalý prehľad o celej oblas-
ti vojenskej a civilnej bezpečnosti, bude
potom dokončený v ďalšom ročníku, v
roku 2011, keď vznikne nový veľtrh inte-
grovaného záchranného systému.

l V tomto roku sa zišlo hneď nie-
koľko významných výročí a podujatí.
Okrem desiateho výročia veľtrhu
IDET je to aj desať rokov od vstupu
ČR do NATO a šesťdesiate výročie
založenia NATO. Navyše Česká repu-
blika v čase konania veľtrhu predse-
dá Európskej únii. Prejavia sa tieto

udalosti nejako na veľtrhu?
Tohtoročný IDET bude naozaj v zna-

mení výročí a významných udalostí,
ktoré sa určite prejavia v nadstavbe veľ-
trhu, a to napríklad v podobe význam-
ných návštev a hostí. Spolu s minister-
stvom obrany a Armádou ČR organizuje-
me rad oficiálnych delegácií zo zahrani-
čia. Pred dvoma rokmi prišli tieto delegá-
cie z 23 krajín. Tohto roku by mala odísť
pozvánka ministerky obrany do 75 krajín

celého sveta. Pozvaní
budú ministri obrany
danej krajiny, ďalej
vždy konkrétne osoby
na pozícii náčelníka
generálneho štábu a
národného riaditeľa pre
vyzbrojovanie, ako aj
veľvyslanci, vojenskí
leteckí pridelenci obra-
ny. Medzi pozvanými
sú okrem iných aj
námestník generálneho

tajomníka pre obrannú politiku a pláno-
vanie NATO pán Jiří Šedivý, riaditeľ pre
vyzbrojovanie na veliteľstve NATO pán
Richard Froh alebo výkonný riaditeľ EDA
pán Alexander Weis a celý rad ďalších
významných osobností. V rámci jubilej-
ného IDET-u a výročí budú tieto oficiálne
delegácie a významní hostia pozvaní na

celé tri dni veľtrhu. Ďalej, ako už tradič-
ne, priletí do Brna špeciál z Bruselu,
ktorý privezie jednotlivých národných
zástupcov akreditovaných v centrále
NATO. Armáda ČR tak chce využiť IDET
na podporu českého obranného prie-
myslu a umožniť stretnutie českých
vystavovateľov s dôležitými hosťami.
IDET tak opäť upevní svoju prestížnu
pozíciu v novom priestore NATO a
dôstojne oslávi nielen svoje desiate
výročie, ale aj už spomínané jubileá a
udalosti.

l IDET býva v nepárnych rokoch
najväčším európskym veľtrhom,
zameraným na obranné technológie
súvisiace s pozemným vojskom.
Bude to tak aj tohto roku?

Predpokladám, že áno. Ak
porovnáme stav príprav na tohto-
ročný ročník so stavom, ktorý bol
k rovnakému dátumu pri ročníku
minulom, potom tomu všetko
nasvedčuje. V súčasnosti máme
na IDET 2009 viac prihlášok
vystavovateľov ako v rovnakom
čase pred dvoma rokmi. Z
českých firiem obranného prie-
myslu, ktoré sú už prihlásené,
môžem menovať napríklad MPI
CZ, TATRA, A.M.T. Group,
RETIA, DAHER KARBOX, štátne

podniky VOP-026 Šternberk a LOM
Praha. Zo zahraničných spoločností je to
napríklad Patria, izraelský Rafael alebo
rakúsky PIK-AS. Zabudnúť nesmieme
ani na tradične najväčšieho vystavovate-
ľa – Ministerstvo obrany ČR a Armádu
Českej republiky.

l Ako bude vyzerať prezentácia
Armády Českej republiky tentoraz?

Účasť Armády ČR bude oproti tej
minulej s určitými zmenami. Armáda ten-
toraz obsadí pavilóny G1, G2 a voľné
plochy G a Z. Prezentovať sa tu budú
ako na každom IDET-e všetky dôležité
armádne zložky. Nemení sa ani princíp,
ktorý zaručuje, že v armádnom pavilóne
bude vystavovateľom a zahraničným
delegáciám k dispozícii prakticky každý,
kto v Armáde ČR rozhoduje o akvizí-
ciách. Armáda sa tiež bude podieľať na

odbornom sprievodnom programe vráta-
ne dynamických ukážok techniky na
terénnom polygóne.

l Čo ďalšie tento odborný pro-
gram prinesie?

Na odbornom sprievodnom programe
sa okrem organizátorov veľtrhu podieľa-
jú aj Združenie obranného priemyslu
ČR, Armáda ČR, Univerzita obrany,
AFCEA ČR a ďalšie inštitúcie. Ak mám
vyzdvihnúť nejaké akcie, potom by som
sa rád zmienil o konferencii CATE, v
rámci ktorej sa uskutoční napr. 9. medzi-
národné sympózium o zbraňových sys-
témoch, konferencia Vojenské technoló-
gie, konferencia Simulácie a dištančné
vzdelávanie, konferencia Bezpečnosť a
ochrana informácií, 10. odborný seminár
Materiály a technológie vo výrobe špe-
ciálnej techniky, medzinárodná konfe-
rencia Ekonomika, logistika, ekológia v
ozbrojených silách alebo konferencia

Príprava profesionálov v
obranných a bezpeč-

nostných silách z
pohľadu spoločen-
ských vied a jazyko-
vého vzdelávania.

Súčasťou konferen-
cie CATE bude aj RAT

31 Support konferencia, ktorá
sa bude zaoberať aktuálnou radarovou
problematikou.

l Čím by ste chceli vystavovateľov
veľtrhu IDET 2009 pozvať na účasť?

IDET je najlepšia príležitosť, ako sa
prezentovať na trhu, ktorý zahŕňa veľkú
časť krajín NATO, zvlášť tých zo zatiaľ
posledných dvoch vĺn rozšírenia. Vysta-
vovatelia tak nemusia tieto štáty navští-
viť – naopak – dôležití zástupcovia
armády, ministerstva obrany a obchodní-
ci daných odvetví z týchto krajín prídu za
nimi.

l A na čo sa môžu tešiť návštevní-
ci?

Pre návštevníkov je veľtrh jedinečnou
šancou oboznámiť sa s novinkami a
trendmi v odbore na jednom mieste pria-
mo u odborníkov a v príjemných pod-
mienkach.

Karel Torn: Jubilejný IDET ponúkne nové oblasti
Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET sa za deväť

doterajších ročníkov stal jednou z najvýznamnejších svetových akcií v tejto

oblasti. Jeho jubilejný desiaty ročník sa uskutoční na výstavisku v Brne v

dňoch 5. až 7. mája 2009. Na to, čo veľtrh prinesie zaujímavé, sme sa opýtali

jeho riaditeľa Karla Torna.
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Začiatok roka je vždy charakter-
istický zhonom súvisiacim s uzavier-
aním a vyhodnocovaním roka pred-
chádzajúceho. Ten súčasný je ešte
skomplikovaný nábehom novej
organizačnej štruktúry naviac dopre-
vádzanej ešte nebývalým sťaho-
vaním útvarov. V tejto atmosfére už
odznievajú kritické pripomienky na
nedostatky novej organizačnej
štruktúry, niektorí "zaručení znalci"
už vykonávajú prípravy na jej
pochovanie, iní obhajcovia zase
hovoria o úžasných prínosoch a
zásadnej zmene počtu policajtov na
ulici. Nie som stúpencom ani jednej
z týchto skupín a odporúčam s hod-
notením počkať. Hodnotiť plusy a
mínusy bude možné, až keď sa
útvary usadia po sťahovaní a začnú
fungovať riadiace a kontrolné mech-
anizmy. 

Niektoré skutočnosti však treba
pripomenúť. Celkový stav policajtov
sa neznížil - zostal na pôvodnom
počte, to znamená, že ak hovoríme
o rovnakom objeme práce, potom
sa v priemere pracovné zaťaženie
na policajta neznížilo. Znížil sa počet
útvarov, to znamená, že by malo
ubudnúť z počtu riadiacich pracov-
níkov v prospech výkonných. Toto
však má dve riziká:

1. že vznikli atomizovaním
doterajších útvarov nové riadiace
miesta,

2. že výkonní pracovníci pribudli
na útvaroch, kde nie je ťažisko poli-
cajnej práce. Pojem ťažisko
používam v súvislosti so zaťažením
a nie v súvislosti s vyzdvihovaním
dôležitosti niektorých útvarov.

Jeden prínos zmien je evidentný
a to je spojenie kriminálky s
vyšetrovačkou. Verím, že je to spoje-
nie v prospech efektivity policajnej
práce, že toto spojenie prinesie
odstránenie dlhotrvajúcich vnú-
torných sporov aj v prospech ich prís-
lušníkov. Viem o čom hovorím, kto si
nespomína, tomu pripomeniem
spory o náročnosti práce, platových
triedach, osobitnom príplatku,
rizikovosti, počtoch na jednom a
druhom úseku. Myslím si, že nové
usporiadanie vytvorí podmienky pre
prirodzený prechod policajtov v rámci
týchto úradov a pomôže riešiť aj
otázky kariérneho postupu. Vytvoriť
je možné aj podmienky pre postupné
vyrovnanie zaťaženosti presunom
tabuliek z miest s menšou
záťažovosťou na úseky, kde to horí.
Tu však treba povedať, že veľa bude
záležať od schopnosti manažmentu
správne určiť potreby a odhaľovať
rezervy v organizácii práce. 

Slabými vždy opovrhujú iba slabí.

Rok 2004 prináša všetkým
občanom nemálo zmien, ktoré
vyvolávajú obavy. Aj policajtov čaká
nemálo nového a neľahkého, veď
len reorganizácia Policajného zboru
a všetky zmeny, ktoré s ňou súvisia
či z nej priamo vyplývajú, u mnohých
nerezonujú iba pozitívne. Preto sme
sa obrátili na prezidenta PZ plk.
JUDr. Antona KULICHA s niekoľkými
otázkami.

• Pán prezident, ako sa podľa Vás
rozbehla a ako sa zatiaľ osvedčuje v praxi
reorganizácia PZ? 

Od 1.januára sme začali v praxi
realizovať opatrenia, ktoré majú za
cieľ zefektívniť činnosť polície, zrýchliť
a skvalitniť trestné konanie a priblížiť
políciu občanom. 

Hádam najvýznamnejším opa-
trením je spojenie operatívcov a
vyšetrovateľov pod jedného nadri-

adeného, aby mohli pracovať na jed-
nom prípade bez toho, aby o tom
rozhodol niekto na vyššej úrovni. 

Dlhoroční kriminalisti a
vyšetrovatelia vedia, aké problémy im
spôsobovali kompetenčné spory pri
trestnom konaní, ako zbytočne sa

komplikovala a predlžovala ich práca.
Tí, ktorí pracovali v tzv. špecializo-
vaných tímoch na určitých závažných
prípadoch, zasa vedia, o čo je efek-
tívnejšia policajná činnosť, keď sú pre
ňu vytvorené podmienky.

Želám si, aby všetci policajti mali
optimálne organizačné, materiálne,
ale i ľudské podmienky na výkon svo-
jej práce. Organizačné opatrenia boli
zabezpečené, naším cieľom je vytvoriť
aj tie ostatné. Viem, že na mnohých
pracoviskách pracujú policajti a
vyšetrovatelia v provizórnych pod-
mienkach. No i napriek tomu si kval-
itne a zodpovedne plnia svoje
služobné povinnosti. Patrí im za to
poďakovanie. 

Prvé praktické skúsenosti z čin-
nosti novozriadených útvarov
nemožno v tejto chvíli zovšeobecňovať
a to najmä pre krátkosť času. 

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU
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UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka februárového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

5. februára 2004

preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v marcov-
om čísle mesačníka POLÍCIA.

Redakcia

• Rozhovor s prezidentom PZ JUDr.
Antonom Kulichom  
Problémy treba riešiť aj za pochodu

strana 1

• Nový prístup polície v globálnom
boji s terorizmom 
Takzvaný nový terorizmus vyžaduje
nový prístup

strana 3

•Podmienky minulý rok lepšie
neboli - výsledky áno
S predsedom OZP v SR Miroslavom
Litvom o uplynulom roku

strana 4

PREČÍTAJTE SI:

V posledných decembrových dňoch uplynulého roka sa v iránskom meste Bam postihnutom zemetrasením, pri ktorom
zahynulo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov, zúčastnil záchranárskych prác a vyhľadávania obetí tejto katastrofy aj
Záchranársky modul MV SR pre zahraničie, zriadený Nariadením MV SR č. 29/2001.
Medzi dvadsiatimi štyrmi členmi modulu bolo aj šesť psovodov z odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, ktorí sa
významne podieľali na lokalizovaní viacerých obetí zemetrasenia, pričom bezprostredne vykopali a vyhrabali 27 obetí
tejto kataklizmy.

S prezidentom Policajného zboru 
plk. JUDr. Antonom KULICHOM o rozbehu reorganizácie PZ

Le Fort
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Dňa 14. januára 2004 nás vo veku 43

rokov navždy tragicky opustil

pplk. Mgr. Ján Šebok

Náš kolega začínal na poriadkovej

polícii ako inšpektor a starší inšpek-

tor, 14 rokov pôsobil na kriminálnej

polícii, policajnú prax vykonával v

okresoch Galanta, Šaľa a Nitra, v

roku 2002 úspešne absolvoval štúdi-

um na Akadémii PZ v Bratislave. 

Od 1. 1. 2004 pôsobil na Úrade

justičnej a kriminálnej polície KR PZ

v Nitre v riadiacej funkcii.

Po plk. Mgr. Jánovi Šebokovi

ostala manželka Terézia a synovia

Peter a Matej.

Na jeho poslednej ceste sa s

ním v Šali rozlúčila rodina, priatelia

ako aj bývalí i súčasní kolegovia.

Česť jeho pamiatke!

Základná organizácia OZP v Šali zriadila

na podporu pozostalých po zosnulom

pplk. Mgr. Jánovi Šebokovi účet v

Slovenskej sporiteľni. Číslo účtu:

0201729498/0900.

Navždy nás opustil

V piatok 16. januára mi pripadla veľmi

ťažká úloha rozlúčiť sa na poslednej

ceste s našim kolegom, mojím

priateľom, výnimočným človekom

pplk. Mgr. Jánom Šebokom,

ktorý tragicky zahynul pri dopravnej

nehode dňa 14. januára 2004. 

Spoznal som ho v roku, ktorý vyskúšal

silu charakterov mnohých ľudí v našej

profesii. Prvýkrát sme sa stretli koncom

roku 1989 pri zakladaní odborového

zväzu polície. Patril medzi zakladajúcich

členov nášho odborového zväzu. Mal

veľký podiel na tom, že sa zväz podarilo

založiť, že sa podarilo v praxi naplniť

jeho program - ochranu právnych a

sociálnych istôt policajtov. Pri výkone

svojej funkcie som mal príležitosť spoz-

nať mnohých ľudí v ich silnejších aj

slabších chvíľach. 

POKRAČOVANIE NA STRANE 5

Posledná
rozlúčka

Mgr. Peter Nevolný OTISV KMV SR

pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2003
VI. časť  Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6.
Nový odsek  znie:
6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.
V Bratislave dňa 31. 12. 2003

2 JANUÁR 2004

Od 1. januára 2004 je to iba pár
dní, ktoré sú poznačené ako všetky zači-
atky rôznymi problémami. Mnohé z nich
sa musia riešiť za pochodu.
Nevylučujem, že prídu aj ďalšie. Dávka
trpezlivosti a presvedčenie o správnosti
a nevyhnutnosti rozsiahlej reorganizácie
nám všetkým významne pomôžu v
prekonávaní problémov. V súčasnosti
mnohé európske štáty reorganizujú
svoje policajné systémy v rámci rozvoja
a konsolidácie demokratických hodnôt.

Možnosti rezortu nedovolia, aby
hneď teraz na každom pracovisku boli
optimálne podmienky. V prvom rade
chceme políciu vybaviť výpočtovou tech-
nikou, ktorá je nevyhnutná pre kvalitný
výkon služby. 

Najskôr špecializované pracoviská

a odbory tzv. skráteného vyšetrovania,

potom aj ostatné pracoviská. 

Jednou z priorít reorganizácie je

potreba organizovania polície takým

spôsobom, ktorý podporuje dobré

vzťahy s verejnosťou. Veď polícia sa  zod-

povedá za svoju činnosť nielen štátu, ale

aj verejnosti Naša reorganizácia by mala

prispieť ku skvalitneniu práce polície na

obvodných oddeleniach PZ. Tým, že

teraz obvodné oddelenia Policajného

zboru vykonávajú iba obchôdzkovú čin-

nosť, ochranu verejného poriadku a

objasňovanie priestupkov, policajti by sa

mali viacej dostať do ulíc a sústreďovať

sa  iba na odhaľovanie tzv. uličnej krimi-

nality. To by malo  prispieť k zvýšeniu

pocitu bezpečia u občanov. Želal by som

si, aby sa skvalitnila komunikácia polica-

jtov prvého kontaktu s občanmi, aby

občania cítili, že polícia je tu pre nich. Ak

si získame dôveru verejnosti, získame si

pomocníkov, ktorí nám pomôžu efek-

tívnejšie riešiť problémy nielen na

regionálnej úrovni. 

• Je súčasný početný stav policajtov dosta-

točný na plnenie všetkých potrebných

úloh? 

Počet policajtov na obvodných odd-

eleniach by sa mal zvýšiť zhruba o 900.

Žiaľ, nepocítime to hneď, lebo v

Policajnom zbore v súčasnosti máme 1

510 neobsadených policajných miest. Aj

keď o prácu v polícii je záujem,

uchádzači nedokážu splniť  tvrdé

požiadavky, napríklad aj tú, že policajt

musí mať absolvovanú základnú vojen-

skú službu. To by už od 1. apríla malo

odpadnúť, je pripravená novela zákona

o štátnej službe. Čiže "vojna" už nebude

podmienkou. Na druhej strane budeme

musieť nahradiť ZVS, to znamená skval-

itniť naše školstvo, prípravu vystupova-

nia policajta, streľbu zo zbrane a podob-

ne.

Na funkcie vyšetrovateľov chceme

získať najmä právnikov, ľudí s

bezpečnostným vzdelaním, či ekonó-

mov, ktorých pohľad je tiež v trestnom

konaní cenný. Chceme však čerpať aj z

policajnej praxe: ak si policajt doplní

vysokoškolské vzdelanie, bude sa môcť

stať vyšetrovateľom a bude aj lepšie

finančne ohodnotený. Každému

chceme zabezpečiť kariérny postup.

• V súvislosti so zdražovaním, ktoré čaká

všetkých občanov - uvažuje sa o zvyšovaní

platov policajtov?

V minulom roku dostali policajti ako

jediní štátni zamestnanci 13. aj 14.plat  .

V tomto roku opäť tieto ďalšie platy

dostanú, navyše  od 1. augusta 2004

budú valorizované funkčné platy policaj-

tov o 7 percent.

• Čo by ste policajtom do roku 2004

zaželali? Čo ich, podľa Vášho názoru čaká?

Sme na začiatku roka, ktorý nebude

pre nikoho ľahký. Chceme v ňom položiť

základy modernej a funkčnej polície,

ktorá bude mať dôveru verejnosti a ktorá

sa začlení ako rovnocenný partner

medzi ostatné polície Európskej únie.

Verím, že spoločne to dokážeme. Chcel

by som zaželať všetkým príslušníkom

polície a všetkým zamestnancom veľa

zdravia, pracovných aj osobných úspe-

chov, úspešné zvládnutie rozsiahlej

reformy PZ.

Za rozhovor ďakuje: Vanda Začková

Ordinariát Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR spustil 10.
decembra 2003 svoju internetovú
stránku

www.mod.gov.sk/ordinariat

Stránka je rozdelená do
niekoľkých sekcií. V prvej môžete
nájsť základné informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, jeho poslanie
či proces vzniku. Dozviete sa tiež infor-
mácie o Katedrále Ordinariátu ako aj
základné údaje o vrcholných pred-
staviteľoch Ordinariátu. Na stránke je
vytvorený priestor aj pre informovanie
novinárov. Okrem aktuálnych
oznamov, tlačových správ je možné
nahliadnuť aj do fotoarchívu či

audioarchívu. Všetci, ktorí majú záu-

jem získavať aktuálne informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, či chcú byť
informovaní o novinkách na interne-
tovej stránke, môžu sa prihlásiť do
email servisu.

V sekcii schematizmus nájdete
aktuálne kontaktné údaje na
všetkých duchovných, ktorí momen-
tálne pôsobia v Ozbrojených silách
SR, Policajnom zbore a v Zbore
väzenskej a justičnej stráže. Na
stránke www.mod.gov.sk/ordinariat
sa dozviete aj niečo zo života svätých,
ktorí sú patrónmi vojakov, policajtov,
colníkov. Samozrejme nechýbajú ani
aktuálne kontakty na všetkých pra-
covníkov Ordinariátu Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR. 

Peter Hajnala
tlačový hovorca

ORDINARIÁT OS A OZ SR NA
INTERNETE
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Pracovníci Katedry vyšetrovania
zorganizovali teoreticko-praktický
seminár zameraný na metodiku
vyšetrovania ekonomických trestných
činov. Obdobné semináre majú na
tejto katedre už svoju tradíciu, o čom
svedčia vydané zborníky zo semi-
nárov o vyšetrovaní korupcie a násil-
ných a mravnostných trestných činov.
Venovať sa metodikám vyšetrovania
jednotlivých druhov trestných činov
má svoj význam nielen pre policajnú
prax, ale aj pre formujúcu sa polica-
jnú vedu. 

Tradične dobrá spolupráca
medzi Katedrou vyšetrovania a
vyšetrovateľskou, trestno-procesnou
praxou sa prejavila aj na účasti hostí
zo sekcie justičnej polície, úradov
justičnej polície a prokuratúry, ktorí
prijali pozvanie na toto podujatie a
seminár obohatili o svoje vystúpenia.
Okrem nich sa seminára zúčastnili
odborníci z katedier Akadémie PZ, a
to z katedry policajných vied, krim-
inálnej polície, kriminalistiky a foren-
zných disciplín, spoločenskovedných
disciplín.

Seminár bol venovaný nasle-
dovným okruhom problémov:

• všeobecné, teoretické a právne
východiská metodík vyšetrovania
ekonomických trestných činov, vzťah
k iným vedným disciplínam, k polica-
jnej vede
•kriminalistické pohľady na prob-
lematiku metodík vyšetrovania eko-
nomických trestných činov
• metodiky vyšetrovania ekonomick-
ých trestných činov - napríklad pod-
vody, korupcia, daňové trestné činy,
falšovanie a pozmeňovanie peňazí,
cenné papiere, trestné činy proti život-
nému prostrediu, kapitálový trh,
porušovanie autorských práv, počí-
tačová trestná činnosť atď.

Odhaľovanie a vyšetrovanie eko-
nomickej trestnej činnosti nemôže
byť založené na nemenných pos-
tupoch a metodických odporúčani-
ach, práve naopak, jedine tvorivé a
neustále sa vyvíjajúce postupy v čin-
nosti orgánov činných v trestnom
konaní vychádzajúce zo zovšeobec-
nenia praktických skúseností, pozna-
nia právnych predpisov a analyzova-
nia nových foriem a spôsobov pácha-
nia a utajovania ekonomickej trestnej
činnosti môžu orgán činný v trestnom
konaní doviesť k úspešnému odhale-

niu a vyšetreniu tejto trestnej činnos-
ti. A z uvedeného dôvodu sa konal aj
predmetný seminár, aby všetci
zúčastnení spoločne načrtli nové
účinnejšie a efektívnejšie metódy,
prostriedky a spôsoby pre
odhaľovanie a vyšetrovanie ekonom-
ických trestných činov.

Príspevky, ktoré odzneli na tomto
odbornom podujatí alebo boli
zaslané do jeho protokolu z PA ČR v
Prahe, sú súčasťou vydaného zborní-
ka A PZ, ktorý je už dostupný. Tak sa
s nimi môže oboznámiť aj širšia
odborná verejnosť a stanú sa
súčasťou podnetnej, odbornej
diskusie a prínosnej polemiky k
aktuálnym problémom metodiky
vyšetrovania ekonomických trestných
činov. 

Organizátori veria, že seminár a
jeho výstup vo forme zborníka pod-
porí výmenu vzájomných skúseností,
poskytne všetkým cenné, hodnotné a
hlavne využiteľné poznatky.

doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová
vedúca Katedry vyšetrovania

Akadémia PZ v Bratislave

Verím, že obdobný systém bude
fungovať nielen horizontálne, ale aj
vertikálne, to znamená, že sa bude
porovnávať aj zaťaženosť centrála,
kraj, okres obvod.

Ak sa zabezpečí fungovanie tých-
to mechanizmov verím, že reorga-
nizácia, aj keď zďaleka nevychádzala
z optimálnych parametrov a jej
možnosti neboli zhodné s potrebami,
ale limitované politickou priechod-
nosťou organizačných zmien, pozitíva
pre činnosť PZ prinesie. 

Ako to však v konečnom dôsled-
ku dopadne, závisí najmä od:

1. kvality výberu ľudí do ria-
diacich funkcií,

2. vytvorenia priestoru pre ich
činnosť,

3. rýchlosti doplnenia podstavu
PZ kvalifikovanými policajtmi,

4. efektívnosti využitia pride-

lených prostriedkov.
Potiaľto je to teória akoby to

mohlo byť a aká je prax ? Odporúčam
všetkým oznamovateľom zvýšenia
počtov policajtov na ulici aby
občanom vysvetlili kto je policajt na
ulici, kto je pochôdzkár, aby si občan
ujednotil svoje chápanie s oficiálnymi
tvrdeniami. Odporúčam vrcholovému
mananžmentu, najmä tomu, ktorý
policajtov z ulicie nližšie nepozná z
hľadiska svojej praxe aby sa zašiel
opýtať na obvodné oddelenia polica-
jného zboru aké majú podmienky a
ako vedia plniť úlohy polície ako
služby občanom. Predídeme tým v
budúcnosti možno prijímaniu opa-
trení voiči policajtom, keď ich
budeme trestať za neplnenie úloh na
plnenie ktorých nemajú to základné -
a to je čas na to aby sa občanom
mohli venovať, niežeby nechceli, ale

kvôli neúmernému množstvu úloh na
neúplné počty policajtov. A už len
drobnosť, ktorú pripomínam: po uli-
ciach nemôžu chodiť tabuľky, ale
musia to byť kvalifikovaní policajti. 

Oblečenie manekýnov do uni-
foriem  situáciu nevyrieši. A za to, že
nemáme naplnené stavy nezod-
povedajú policajti na ulici, sú iba
obeťami tohoto stavu. Toto je poli-
tická zodpovednosť.

Verím, že aj tento problém keď
bol takto konkrétne pomenovaný, je
riešiteľný. Odborový zväz polície
dlhodobo na tento problém poukazu-
je a navrhuje riešenia, ktoré boli
doteraz spochybňované a výsledkom
je stav, ktorý tu je dnes.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

AKTUÁLNE PROBLÉMY METODIKY VYŠETROVANIA
EKONOMICKÝCH TRESTNÝCH ČINOV 

VV ÍÍ ZZ II EE  SS AA  NN EE SS PP LL NN II AA DODATOK Č. 1
KU  KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE

PRE  ZAMESTNANCOV  NA  ROK 2003
uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , zastúpeným p.

Vladimírom Palkom a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike,

zastúpeným p. Miroslavom Litvom, zo dňa 24. 1. 2003

A. VII. Časť - Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie:

6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.

V Bratislave dňa 15. januára 2004

DODATOK Č. 1
KU  KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE
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pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2003
VI. časť  Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6.
Nový odsek  znie:
6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.
V Bratislave dňa 31. 12. 2003

2 JANUÁR 2004

Od 1. januára 2004 je to iba pár
dní, ktoré sú poznačené ako všetky zači-
atky rôznymi problémami. Mnohé z nich
sa musia riešiť za pochodu.
Nevylučujem, že prídu aj ďalšie. Dávka
trpezlivosti a presvedčenie o správnosti
a nevyhnutnosti rozsiahlej reorganizácie
nám všetkým významne pomôžu v
prekonávaní problémov. V súčasnosti
mnohé európske štáty reorganizujú
svoje policajné systémy v rámci rozvoja
a konsolidácie demokratických hodnôt.

Možnosti rezortu nedovolia, aby
hneď teraz na každom pracovisku boli
optimálne podmienky. V prvom rade
chceme políciu vybaviť výpočtovou tech-
nikou, ktorá je nevyhnutná pre kvalitný
výkon služby. 

Najskôr špecializované pracoviská

a odbory tzv. skráteného vyšetrovania,

potom aj ostatné pracoviská. 

Jednou z priorít reorganizácie je

potreba organizovania polície takým

spôsobom, ktorý podporuje dobré

vzťahy s verejnosťou. Veď polícia sa  zod-

povedá za svoju činnosť nielen štátu, ale

aj verejnosti Naša reorganizácia by mala

prispieť ku skvalitneniu práce polície na

obvodných oddeleniach PZ. Tým, že

teraz obvodné oddelenia Policajného

zboru vykonávajú iba obchôdzkovú čin-

nosť, ochranu verejného poriadku a

objasňovanie priestupkov, policajti by sa

mali viacej dostať do ulíc a sústreďovať

sa  iba na odhaľovanie tzv. uličnej krimi-

nality. To by malo  prispieť k zvýšeniu

pocitu bezpečia u občanov. Želal by som

si, aby sa skvalitnila komunikácia polica-

jtov prvého kontaktu s občanmi, aby

občania cítili, že polícia je tu pre nich. Ak

si získame dôveru verejnosti, získame si

pomocníkov, ktorí nám pomôžu efek-

tívnejšie riešiť problémy nielen na

regionálnej úrovni. 

• Je súčasný početný stav policajtov dosta-

točný na plnenie všetkých potrebných

úloh? 

Počet policajtov na obvodných odd-

eleniach by sa mal zvýšiť zhruba o 900.

Žiaľ, nepocítime to hneď, lebo v

Policajnom zbore v súčasnosti máme 1

510 neobsadených policajných miest. Aj

keď o prácu v polícii je záujem,

uchádzači nedokážu splniť  tvrdé

požiadavky, napríklad aj tú, že policajt

musí mať absolvovanú základnú vojen-

skú službu. To by už od 1. apríla malo

odpadnúť, je pripravená novela zákona

o štátnej službe. Čiže "vojna" už nebude

podmienkou. Na druhej strane budeme

musieť nahradiť ZVS, to znamená skval-

itniť naše školstvo, prípravu vystupova-

nia policajta, streľbu zo zbrane a podob-

ne.

Na funkcie vyšetrovateľov chceme

získať najmä právnikov, ľudí s

bezpečnostným vzdelaním, či ekonó-

mov, ktorých pohľad je tiež v trestnom

konaní cenný. Chceme však čerpať aj z

policajnej praxe: ak si policajt doplní

vysokoškolské vzdelanie, bude sa môcť

stať vyšetrovateľom a bude aj lepšie

finančne ohodnotený. Každému

chceme zabezpečiť kariérny postup.

• V súvislosti so zdražovaním, ktoré čaká

všetkých občanov - uvažuje sa o zvyšovaní

platov policajtov?

V minulom roku dostali policajti ako

jediní štátni zamestnanci 13. aj 14.plat  .

V tomto roku opäť tieto ďalšie platy

dostanú, navyše  od 1. augusta 2004

budú valorizované funkčné platy policaj-

tov o 7 percent.

• Čo by ste policajtom do roku 2004

zaželali? Čo ich, podľa Vášho názoru čaká?

Sme na začiatku roka, ktorý nebude

pre nikoho ľahký. Chceme v ňom položiť

základy modernej a funkčnej polície,

ktorá bude mať dôveru verejnosti a ktorá

sa začlení ako rovnocenný partner

medzi ostatné polície Európskej únie.

Verím, že spoločne to dokážeme. Chcel

by som zaželať všetkým príslušníkom

polície a všetkým zamestnancom veľa

zdravia, pracovných aj osobných úspe-

chov, úspešné zvládnutie rozsiahlej

reformy PZ.

Za rozhovor ďakuje: Vanda Začková

Ordinariát Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR spustil 10.
decembra 2003 svoju internetovú
stránku

www.mod.gov.sk/ordinariat

Stránka je rozdelená do
niekoľkých sekcií. V prvej môžete
nájsť základné informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, jeho poslanie
či proces vzniku. Dozviete sa tiež infor-
mácie o Katedrále Ordinariátu ako aj
základné údaje o vrcholných pred-
staviteľoch Ordinariátu. Na stránke je
vytvorený priestor aj pre informovanie
novinárov. Okrem aktuálnych
oznamov, tlačových správ je možné
nahliadnuť aj do fotoarchívu či

audioarchívu. Všetci, ktorí majú záu-

jem získavať aktuálne informácie o
Ordinariáte OS a OZ SR, či chcú byť
informovaní o novinkách na interne-
tovej stránke, môžu sa prihlásiť do
email servisu.

V sekcii schematizmus nájdete
aktuálne kontaktné údaje na
všetkých duchovných, ktorí momen-
tálne pôsobia v Ozbrojených silách
SR, Policajnom zbore a v Zbore
väzenskej a justičnej stráže. Na
stránke www.mod.gov.sk/ordinariat
sa dozviete aj niečo zo života svätých,
ktorí sú patrónmi vojakov, policajtov,
colníkov. Samozrejme nechýbajú ani
aktuálne kontakty na všetkých pra-
covníkov Ordinariátu Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR. 

Peter Hajnala
tlačový hovorca

ORDINARIÁT OS A OZ SR NA
INTERNETE
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Pracovníci Katedry vyšetrovania
zorganizovali teoreticko-praktický
seminár zameraný na metodiku
vyšetrovania ekonomických trestných
činov. Obdobné semináre majú na
tejto katedre už svoju tradíciu, o čom
svedčia vydané zborníky zo semi-
nárov o vyšetrovaní korupcie a násil-
ných a mravnostných trestných činov.
Venovať sa metodikám vyšetrovania
jednotlivých druhov trestných činov
má svoj význam nielen pre policajnú
prax, ale aj pre formujúcu sa polica-
jnú vedu. 

Tradične dobrá spolupráca
medzi Katedrou vyšetrovania a
vyšetrovateľskou, trestno-procesnou
praxou sa prejavila aj na účasti hostí
zo sekcie justičnej polície, úradov
justičnej polície a prokuratúry, ktorí
prijali pozvanie na toto podujatie a
seminár obohatili o svoje vystúpenia.
Okrem nich sa seminára zúčastnili
odborníci z katedier Akadémie PZ, a
to z katedry policajných vied, krim-
inálnej polície, kriminalistiky a foren-
zných disciplín, spoločenskovedných
disciplín.

Seminár bol venovaný nasle-
dovným okruhom problémov:

• všeobecné, teoretické a právne
východiská metodík vyšetrovania
ekonomických trestných činov, vzťah
k iným vedným disciplínam, k polica-
jnej vede
•kriminalistické pohľady na prob-
lematiku metodík vyšetrovania eko-
nomických trestných činov
• metodiky vyšetrovania ekonomick-
ých trestných činov - napríklad pod-
vody, korupcia, daňové trestné činy,
falšovanie a pozmeňovanie peňazí,
cenné papiere, trestné činy proti život-
nému prostrediu, kapitálový trh,
porušovanie autorských práv, počí-
tačová trestná činnosť atď.

Odhaľovanie a vyšetrovanie eko-
nomickej trestnej činnosti nemôže
byť založené na nemenných pos-
tupoch a metodických odporúčani-
ach, práve naopak, jedine tvorivé a
neustále sa vyvíjajúce postupy v čin-
nosti orgánov činných v trestnom
konaní vychádzajúce zo zovšeobec-
nenia praktických skúseností, pozna-
nia právnych predpisov a analyzova-
nia nových foriem a spôsobov pácha-
nia a utajovania ekonomickej trestnej
činnosti môžu orgán činný v trestnom
konaní doviesť k úspešnému odhale-

niu a vyšetreniu tejto trestnej činnos-
ti. A z uvedeného dôvodu sa konal aj
predmetný seminár, aby všetci
zúčastnení spoločne načrtli nové
účinnejšie a efektívnejšie metódy,
prostriedky a spôsoby pre
odhaľovanie a vyšetrovanie ekonom-
ických trestných činov.

Príspevky, ktoré odzneli na tomto
odbornom podujatí alebo boli
zaslané do jeho protokolu z PA ČR v
Prahe, sú súčasťou vydaného zborní-
ka A PZ, ktorý je už dostupný. Tak sa
s nimi môže oboznámiť aj širšia
odborná verejnosť a stanú sa
súčasťou podnetnej, odbornej
diskusie a prínosnej polemiky k
aktuálnym problémom metodiky
vyšetrovania ekonomických trestných
činov. 

Organizátori veria, že seminár a
jeho výstup vo forme zborníka pod-
porí výmenu vzájomných skúseností,
poskytne všetkým cenné, hodnotné a
hlavne využiteľné poznatky.

doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová
vedúca Katedry vyšetrovania

Akadémia PZ v Bratislave

Verím, že obdobný systém bude
fungovať nielen horizontálne, ale aj
vertikálne, to znamená, že sa bude
porovnávať aj zaťaženosť centrála,
kraj, okres obvod.

Ak sa zabezpečí fungovanie tých-
to mechanizmov verím, že reorga-
nizácia, aj keď zďaleka nevychádzala
z optimálnych parametrov a jej
možnosti neboli zhodné s potrebami,
ale limitované politickou priechod-
nosťou organizačných zmien, pozitíva
pre činnosť PZ prinesie. 

Ako to však v konečnom dôsled-
ku dopadne, závisí najmä od:

1. kvality výberu ľudí do ria-
diacich funkcií,

2. vytvorenia priestoru pre ich
činnosť,

3. rýchlosti doplnenia podstavu
PZ kvalifikovanými policajtmi,

4. efektívnosti využitia pride-

lených prostriedkov.
Potiaľto je to teória akoby to

mohlo byť a aká je prax ? Odporúčam
všetkým oznamovateľom zvýšenia
počtov policajtov na ulici aby
občanom vysvetlili kto je policajt na
ulici, kto je pochôdzkár, aby si občan
ujednotil svoje chápanie s oficiálnymi
tvrdeniami. Odporúčam vrcholovému
mananžmentu, najmä tomu, ktorý
policajtov z ulicie nližšie nepozná z
hľadiska svojej praxe aby sa zašiel
opýtať na obvodné oddelenia polica-
jného zboru aké majú podmienky a
ako vedia plniť úlohy polície ako
služby občanom. Predídeme tým v
budúcnosti možno prijímaniu opa-
trení voiči policajtom, keď ich
budeme trestať za neplnenie úloh na
plnenie ktorých nemajú to základné -
a to je čas na to aby sa občanom
mohli venovať, niežeby nechceli, ale

kvôli neúmernému množstvu úloh na
neúplné počty policajtov. A už len
drobnosť, ktorú pripomínam: po uli-
ciach nemôžu chodiť tabuľky, ale
musia to byť kvalifikovaní policajti. 

Oblečenie manekýnov do uni-
foriem  situáciu nevyrieši. A za to, že
nemáme naplnené stavy nezod-
povedajú policajti na ulici, sú iba
obeťami tohoto stavu. Toto je poli-
tická zodpovednosť.

Verím, že aj tento problém keď
bol takto konkrétne pomenovaný, je
riešiteľný. Odborový zväz polície
dlhodobo na tento problém poukazu-
je a navrhuje riešenia, ktoré boli
doteraz spochybňované a výsledkom
je stav, ktorý tu je dnes.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

AKTUÁLNE PROBLÉMY METODIKY VYŠETROVANIA
EKONOMICKÝCH TRESTNÝCH ČINOV 

V Í Z I E  S A  N E S P L N I A DODATOK Č. 1
KU  KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE

PRE  ZAMESTNANCOV  NA  ROK 2003
uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , zastúpeným p.

Vladimírom Palkom a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike,

zastúpeným p. Miroslavom Litvom, zo dňa 24. 1. 2003

A. VII. Časť - Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie:

6. Platnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do 31. 3. 2004.

V Bratislave dňa 15. januára 2004

DODATOK Č. 1
KU  KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE
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Začiatok roka je vždy charakter-
istický zhonom súvisiacim s uzavier-
aním a vyhodnocovaním roka pred-
chádzajúceho. Ten súčasný je ešte
skomplikovaný nábehom novej
organizačnej štruktúry naviac dopre-
vádzanej ešte nebývalým sťaho-
vaním útvarov. V tejto atmosfére už
odznievajú kritické pripomienky na
nedostatky novej organizačnej
štruktúry, niektorí "zaručení znalci"
už vykonávajú prípravy na jej
pochovanie, iní obhajcovia zase
hovoria o úžasných prínosoch a
zásadnej zmene počtu policajtov na
ulici. Nie som stúpencom ani jednej
z týchto skupín a odporúčam s hod-
notením počkať. Hodnotiť plusy a
mínusy bude možné, až keď sa
útvary usadia po sťahovaní a začnú
fungovať riadiace a kontrolné mech-
anizmy. 

Niektoré skutočnosti však treba
pripomenúť. Celkový stav policajtov
sa neznížil - zostal na pôvodnom
počte, to znamená, že ak hovoríme
o rovnakom objeme práce, potom
sa v priemere pracovné zaťaženie
na policajta neznížilo. Znížil sa počet
útvarov, to znamená, že by malo
ubudnúť z počtu riadiacich pracov-
níkov v prospech výkonných. Toto
však má dve riziká:

1. že vznikli atomizovaním
doterajších útvarov nové riadiace
miesta,

2. že výkonní pracovníci pribudli
na útvaroch, kde nie je ťažisko poli-
cajnej práce. Pojem ťažisko
používam v súvislosti so zaťažením
a nie v súvislosti s vyzdvihovaním
dôležitosti niektorých útvarov.

Jeden prínos zmien je evidentný
a to je spojenie kriminálky s
vyšetrovačkou. Verím, že je to spoje-
nie v prospech efektivity policajnej
práce, že toto spojenie prinesie
odstránenie dlhotrvajúcich vnú-
torných sporov aj v prospech ich prís-
lušníkov. Viem o čom hovorím, kto si
nespomína, tomu pripomeniem
spory o náročnosti práce, platových
triedach, osobitnom príplatku,
rizikovosti, počtoch na jednom a
druhom úseku. Myslím si, že nové
usporiadanie vytvorí podmienky pre
prirodzený prechod policajtov v rámci
týchto úradov a pomôže riešiť aj
otázky kariérneho postupu. Vytvoriť
je možné aj podmienky pre postupné
vyrovnanie zaťaženosti presunom
tabuliek z miest s menšou
záťažovosťou na úseky, kde to horí.
Tu však treba povedať, že veľa bude
záležať od schopnosti manažmentu
správne určiť potreby a odhaľovať
rezervy v organizácii práce. 

Slabými vždy opovrhujú iba slabí.

Rok 2004 prináša všetkým
občanom nemálo zmien, ktoré
vyvolávajú obavy. Aj policajtov čaká
nemálo nového a neľahkého, veď
len reorganizácia Policajného zboru
a všetky zmeny, ktoré s ňou súvisia
či z nej priamo vyplývajú, u mnohých
nerezonujú iba pozitívne. Preto sme
sa obrátili na prezidenta PZ plk.
JUDr. Antona KULICHA s niekoľkými
otázkami.

• Pán prezident, ako sa podľa Vás
rozbehla a ako sa zatiaľ osvedčuje v praxi
reorganizácia PZ? 

Od 1.januára sme začali v praxi
realizovať opatrenia, ktoré majú za
cieľ zefektívniť činnosť polície, zrýchliť
a skvalitniť trestné konanie a priblížiť
políciu občanom. 

Hádam najvýznamnejším opa-
trením je spojenie operatívcov a
vyšetrovateľov pod jedného nadri-

adeného, aby mohli pracovať na jed-
nom prípade bez toho, aby o tom
rozhodol niekto na vyššej úrovni. 

Dlhoroční kriminalisti a
vyšetrovatelia vedia, aké problémy im
spôsobovali kompetenčné spory pri
trestnom konaní, ako zbytočne sa

komplikovala a predlžovala ich práca.
Tí, ktorí pracovali v tzv. špecializo-
vaných tímoch na určitých závažných
prípadoch, zasa vedia, o čo je efek-
tívnejšia policajná činnosť, keď sú pre
ňu vytvorené podmienky.

Želám si, aby všetci policajti mali
optimálne organizačné, materiálne,
ale i ľudské podmienky na výkon svo-
jej práce. Organizačné opatrenia boli
zabezpečené, naším cieľom je vytvoriť
aj tie ostatné. Viem, že na mnohých
pracoviskách pracujú policajti a
vyšetrovatelia v provizórnych pod-
mienkach. No i napriek tomu si kval-
itne a zodpovedne plnia svoje
služobné povinnosti. Patrí im za to
poďakovanie. 

Prvé praktické skúsenosti z čin-
nosti novozriadených útvarov
nemožno v tejto chvíli zovšeobecňovať
a to najmä pre krátkosť času. 

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU
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UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka februárového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

5. februára 2004

preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v marcov-
om čísle mesačníka POLÍCIA.

Redakcia

• Rozhovor s prezidentom PZ JUDr.
Antonom Kulichom  
Problémy treba riešiť aj za pochodu

strana 1

• Nový prístup polície v globálnom
boji s terorizmom 
Takzvaný nový terorizmus vyžaduje
nový prístup

strana 3

•Podmienky minulý rok lepšie
neboli - výsledky áno
S predsedom OZP v SR Miroslavom
Litvom o uplynulom roku

strana 4

PREČÍTAJTE SI:

V posledných decembrových dňoch uplynulého roka sa v iránskom meste Bam postihnutom zemetrasením, pri ktorom
zahynulo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov, zúčastnil záchranárskych prác a vyhľadávania obetí tejto katastrofy aj
Záchranársky modul MV SR pre zahraničie, zriadený Nariadením MV SR č. 29/2001.
Medzi dvadsiatimi štyrmi členmi modulu bolo aj šesť psovodov z odboru kynológie Prezídia Policajného zboru, ktorí sa
významne podieľali na lokalizovaní viacerých obetí zemetrasenia, pričom bezprostredne vykopali a vyhrabali 27 obetí
tejto kataklizmy.

S prezidentom Policajného zboru 
plk. JUDr. Antonom KULICHOM o rozbehu reorganizácie PZ

Le Fort
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RIEŠIŤ  PROBLÉMY AJ  ZA POCHODU

Dňa 14. januára 2004 nás vo veku 43

rokov navždy tragicky opustil

pplk. Mgr. Ján Šebok

Náš kolega začínal na poriadkovej

polícii ako inšpektor a starší inšpek-

tor, 14 rokov pôsobil na kriminálnej

polícii, policajnú prax vykonával v

okresoch Galanta, Šaľa a Nitra, v

roku 2002 úspešne absolvoval štúdi-

um na Akadémii PZ v Bratislave. 

Od 1. 1. 2004 pôsobil na Úrade

justičnej a kriminálnej polície KR PZ

v Nitre v riadiacej funkcii.

Po plk. Mgr. Jánovi Šebokovi

ostala manželka Terézia a synovia

Peter a Matej.

Na jeho poslednej ceste sa s

ním v Šali rozlúčila rodina, priatelia

ako aj bývalí i súčasní kolegovia.

Česť jeho pamiatke!

Základná organizácia OZP v Šali zriadila

na podporu pozostalých po zosnulom

pplk. Mgr. Jánovi Šebokovi účet v

Slovenskej sporiteľni. Číslo účtu:

0201729498/0900.

Navždy nás opustil

V piatok 16. januára mi pripadla veľmi

ťažká úloha rozlúčiť sa na poslednej

ceste s našim kolegom, mojím

priateľom, výnimočným človekom

pplk. Mgr. Jánom Šebokom,

ktorý tragicky zahynul pri dopravnej

nehode dňa 14. januára 2004. 

Spoznal som ho v roku, ktorý vyskúšal

silu charakterov mnohých ľudí v našej

profesii. Prvýkrát sme sa stretli koncom

roku 1989 pri zakladaní odborového

zväzu polície. Patril medzi zakladajúcich

členov nášho odborového zväzu. Mal

veľký podiel na tom, že sa zväz podarilo

založiť, že sa podarilo v praxi naplniť

jeho program - ochranu právnych a

sociálnych istôt policajtov. Pri výkone

svojej funkcie som mal príležitosť spoz-

nať mnohých ľudí v ich silnejších aj

slabších chvíľach. 

POKRAČOVANIE NA STRANE 5

Posledná
rozlúčka

Mgr. Peter Nevolný OTISV KMV SR

Voktóbri nás èa ká V. zjazd
Od bo ro vé ho zvä zu po lí -

cie v SR. Pri chádza èas bi lanco -
va nia, poohliadnu tia sa za tým,
èím zväz žil v uply nu lých piatich
ro koch, èo pre žil, za èo bo jo val,
aké oèa ká va nia sa mu po da ri li
naplni�, v akých sú vislostiach

išiel vý voj inak, než sme pred-
pokla da li. Na vy še, pa mä� èlo ve -
ka je re la tívne krátka. Do konca
niekto rých ¾u dí mi mo riadne krát-

ka. Na iných sme za sa ra di
rýchlo za budli my. Ho ci by sa
ne ma lo za bú da�. V dobrom, a
nieke dy ani v zlom.

Z týchto dô vo dov v re dakcii
skrsol ná pad pri po me nú� na šim
èi ta te ¾om aj for mou „výstrižkov“
zo star ších no vín, akú ces tu
pre šiel OZP v SR za re la tívne
nedlhých, a predsa na uda losti
ve¾mi bo ha tých pä� ro kov…

Tak išiel èas…
Re mi niscencie na èlán ky v PO LÍ CII od ro ku 2004

Predmetom hodnotenia v
rámci porád riaditeľov KR PZ býva-
jú výsledky činnosti KR PZ a OR
PZ.  Napriek veľkému úsiliu a
pozornosti venovanej zo strany ria-
diacich pracovníkov je potrebné
konštatovať, že výsledky  za prvé
štyri mesiace tohoto roku sú v
porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka slabšie. Kto
nepozná, za akých podmienok boli
dosiahnuté, môže byť nespokojný. 

Ak si však uvedomím, že k 1.
januáru 2004 bola zrealizovaná
organizačná zmena, ktorá zname-
nala  v podmienkach PZ doslovne
sťahovanie národov, to že
dochádzalo k posunu spisov
medzi útvarmi, že niektoré útvary
koncom roka pod vplyvom
pripravovaných zmien a z toho
vyplývajúcich neistôt policajtov,
znížili pracovné tempo, prebieha-
júce zmeny v riadiacich funkciách
a na jednotlivých postoch a for-
mau ich realizácie, zvýšený nápad
v tomto roku - to sú len niektoré z
okolností, ktoré ovplyvnili dosiah-
nuté výsledky. Ďalším veľmi výz-
namným faktorom je vysoká
zaťaženosť policajtov na úseku
skráteného vyšetrovania. Je spô-
sobená predovšetkým zdedenými
spismi z predchádzajúceho obdo-
bia, ale určitým spôsobom sa tu
pripravuje aj zvýšený nápad.
Samozrejme aj na tomto úseku sa
prejavuje to, že časť ľudí nemá v
práci ešte dostatočné skúsenosti
a časť ani potrebné špecializované
odborné vzdelanie. Kopa spisov
na stole tiež nepôsobí dvakrát
motivujúco, tlak zo strany
manažmentu je na hranici
možného a tak sa nie je čomu
čudovať, ak výsledkom začínajú
byť pribúdajúce žiadosti o
preloženie na iné miesta v rámci
PZ. 

Ako vyjsť z tohoto bludného
kruhu?  Východisko je, ale bez
pomoci zodpovedných riadiacich
funkcionárov na MV sú už ria-
ditelia KR na hranici svojich
možností.

Myslím, že v súčasnej dobe by
si skrátené vyšetrovanie zaslúžilo
prioritu a tá by sa mala prejaviť v
troch oblastiach:
1. Zvýšiť podstatne kapacitu špe-
cializovaného vzdelávania v tejto
oblasti a urýchlene splniť
požiadavky KR.
2. Na dobu dočasnú uvoľniť účelo-
vo (a kontrolovať efekt) nadčasovú
prácu na úsekoch skráteného
vyšetrovania.
3. Riešiť problémy odmeňovania
tak, aby policajti na skrátenom
vyšetrovaní po ukončení polročnej
doby na platové vyrovnanie na
tomto úseku platovo neklesli.

Majte sa na pozore pred tými, čo poznajú odpoveď ešte skôr ako
pochopia otázku.

Pri slávnostnom otvorení priví-
tal riaditeľ turnaja a prvý pod-
predseda Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike Jozef
Lehocký nastúpených športovcov a
vzácnych hostí. Boli medzi nimi
vedúci Služobného úradu MV SR
Ing. Vladimír Šimka, prorektor
Akadémie PZ Miloš Hrvoľ, viceprezi-
dent UNITOP-u Marián Kukumberg,
predseda ŠKP Akadémie PZ Ján
Kukučka, prezident Slovenského
stolnotenisového zväzu Zdenko
Kríž, generálny sekretár zväzu
Anton Homsa, prezident rakúskeho
odborového zväzu policajtov Josef
Hradecky i známy divadelný a fil-
mový herec Viliam Polónyi. 

Jozef Lehocký vo svojom úvod-
nom príhovore pripomenul úspešnú
tradíciu turnaja, ktorého prínos
možno pozorovať vo viacerých ro-
vinách. "Ako každý šport, aj stolný
tenis prispieva k rozvíjaniu fyzickej
zdatnosti policajtov aj občianskych
pracovníkov rezortu. Tríbi rýchlosť,
bystrosť, ovládateľnosť pohybu,
posilňuje vôľové vlastnosti. Takéto
turnaje okrem toho napomáhajú
vzájomnému spoznávaniu sa poli-
cajtov z rôznych regiónov či utužova-
niu dáv-nejších priateľstiev,
vymieňaniu si nielen športových,
ale aj profesionálnych skúseností.
Takže podujatia podobného druhu
majú nielen vysokú športovú

úroveň, ale aj spoločenskú hodno-
tu," zdôraznil. Pripomenul, že
tohtoročný turnaj sa niesol v zna-
mení nášho vstupu do Európskej
únie. Žiaľ, viaceré pozvané družstvá
z niekoľkých krajín sa z rôznych
dôvodov ospravedlnili, ale prišli piati
stolní tenisti - policajti - zo
Stolnotenisového klubu polície
Rakúskej  republiky na čele so svo-
jím prezidentom Herbertom
Scherzom.

Účastníkov turnaja pozdravil aj
vedúci Služobného úradu
Ministerstva vnútra SR Ing.
Vladislav Šimka. Okrem iného vyzd-
vihol spoločenskú hodnotu turnaja
a jeho športový význam. Navyše fyz-
ická zdatnosť policajtov patrí k ich
všeobecnej príprave. Práve šport k
nej prispieva vhodným spôsobom a
tým vlastne aj ku kvalitnému, zod-
povednému výkonu náročnej poli-
cajnej práce. Ministerstvo vnútra
podporuje turnaj rovnako ako

Otázka odmeňovania  práce
policajta je mimoriadne citlivou
ako pre štátny rozpočet, tak aj
pre samotného príslušníka
Policajného zboru. Nečudo, že
sa o "cenu" svojej práce zaují-
ma mladý človek už pri vstupe
do policajných radov, a tento
záujem ho spravidla neopúšťa
ani počas výkonu policajnej
služby. Najmä ak porovnáva tú
svoju prácu s "prácičkou" napr.
sudcu, prokurátora, a najmä
poslanca, a ak si do
súvzťažnosti determinujúcich
koordinát paralelne s týmto fak-
tom vloží aj odmeňovanie za
ňu. Osobitne, ak upriami svoju
pozornosť na mieru valorizácie
svojej "ceny práce" vo vzťahu k
miere valorizácie odmeňovania
spomenutých ústavných
činiteľov. A najmä vo vzťahu k
ostatnému plánovanému elimi-
novaniu 13. a 14. platu policaj-
ta, siahnutiu na ďalšie jeho
finančné a materiálne
zabezpečenie, vrátane tzv.
odchodného, či výsluhového
dôchodku. 

Policajt je u nás v ostatnom
období stavaný do role obyča-
jného štátneho zamestnanca,
napriek tomu, že vykonáva pro-
fesionálne, sociálne  a psy-
chicky vysoko špecializovanú a
náročnú službu, ktorej musí
zodpovedať aj miera "náročnos-
ti" a nárokovosti na jeho
odmeňovanie. Teda prácu
neporovnateľnú v absolútnej
väčšine ukazovateľov s prácou
bežného štátneho úradníka.
Samozrejme, v súčasných mo-
derných demokratických štá-
toch existuje takmer absolútna
vyváženosť nárokov policajnej
služby s nárokmi na jeho
odmeňovanie počas jej výkonu,
ale i po jeho ukončení.
Policajtovi jeho odmeňovaním
vlastne štát ĎAKUJE za jeho
produkciu spravodlivosti v prvej
línii. Napokon, polícia patrí
medzi piliere a opory nielen
štátnosti a verejného poriadku,
ale aj výchovy obyvateľstva a
jeho ochrany pred všeobecným
zlom.

Preto adekvátne výni-
močnosti postavenia policajta v
modernej spoločnosti zod-
povedá aj výnimočnosť jeho
potrestania za prestúpenie
zákona. Hoci, spod priestup-
kovej zodpovednosti musí, či
mal by byť, rovnako ako ústavní
činitelia, vyňatý! Excempovaný!
Má to racionálne jadro. Do
radov polície by totiž nemali
prenikať ľudia, ktorí nespĺňajú
stanovené kritériá morálky,
bezúhonnosti. Policajti musia
byť preto osobnosťami...

O tom, že patrili medzi výni-
močných a všeobecne
spoločensky akceptovaných, ba
niekedy až uctievaných ľudí v
spoločnosti svedčí aj história.
Jestvovala už v staroveku. Ba
kvázimoderná polícia má totiž
korene už v stredoveku, a mo-
derné niekde v 16. storočí...

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU

ROČNÍK XIV ČÍSLO 5 MÁJ 2004 CENA 3 SK

N O V I N YN O V I N Y
O D B O R O V É H O  Z V Ä Z UO D B O R O V É H O  Z V Ä Z U

P O L Í C I E  V  S RP O L Í C I E  V  S R

NÁJDEME
CESTU Z BLUD-
NÉHO KRUHU ?

ODMEŇOVANIE
POLICAJTA

UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka júnového čísla
mesačníka POLÍCIA bude

31. mája

preto príspevky, ktoré budú do
redakcie doručené po tomto termíne
bude možné uverejniť až v júlovom
čísle mesačníka POLÍCIA.

Redakcia

Tohtoročný, už ôsmy ročník turnaja  v stolnom tenise jednotlivcov o Putovný pohár Polície sa uskutočnil 23. apríla v
Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave. Náš záber je zo slávnostného otvorenia.

Foto: Ľubomír Herodek

Readers Digest

POKRAČOVANIE NA STRANE 2

DOBRÁ ÚROVEŇ A PEKNÁ 
PERSPEKTÍVA DO BUDÚCNOSTI

POKRAČOVANIE NA STRANE 3POKRAČOVANIE NA STRANE 4

V národnom stolnotenisovom centre sa uskutočnil ôsmy 
ročník stolnotenisového turnaja o PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE

V druhej polovici apríla sa už tradične koná stolnotenisový turnaj
jednotlivcov o Putovný pohár POLÍCIE - mesačníka Odborového zväzu
polície v SR. Tohtoročný, v poradí už ôsmy ročník, organizovaný
Odborovým zväzom polície v SR a Športovým klubom polície pri
Akadémii PZ v Bratislave, oddiel stolného tenisu, pod záštitou minis-
tra vnútra SR, sa uskutočnil 23. apríla opäť v Národnom stol-
notenisovom centre v Bratislave - Krasňanoch. 

Autor: Miroslav Litva
(Výňatok)
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30  Lámka  Fáza 
mesiaca Privíta 30  Neopojili 

Pretla  na 
bývalých 
známkach 

Hrdina Hmyz Ohováraj 
/expres/ 30  30  Ruský 

súhlas 
Starý 
/angl/ íslovka Konal  30  

Prestali 
by  
moderní  

Smrkával 
 

Dovnútra     
Norka 
      Spájkuj  

 
Dvere /angl/     

Myslená 
priamka   Mesto v 

Slovinsku 

Ostrov v 
Sev. ad.oceáne 
 

Druh jele a 

Prvá as  
tajni ky                   

Oznam       
Nižší 
nám.dôstojník 

     
Rozhovor  

      O ga  Produkt z 
ropy 

Pomôcky: 
Mirak, 
Iturup,Rame, 
Indra,orden 

Koliesko 
na 
ižme 

Prvá as  
slov 
miesto     

Dátum 
/nem./      

 
Hviezda 
v súhvezdí      

Vpili sa Natá aj 
vlasy 

Ja al 
/ esky/ 

Treslo         
Juro  

     
Americké 
ženské 
meno     Reho a 

/nem./ 
Brána 
/náre / 

Jednotka 
vodivosti 
prúdu   

Alexander 

     
Po ské 
mužské 
meno      

Ma kovitá 
šelma    Kmotor 

esky 
Druh syra 
/hovor./ Spájal  

Nutkavý 
pohyb    

Staroindické 
božstvo      

 
Za ínal rás       

Staršia 
ruská 
stíha ka   

Apríl /skr./ Téza 
/ esky/ 

Veslo 
/franc/ 

Rastlinné 
maslo     

Audítorská 
správa      

Trepal  

       Nová 
mena Nela dom. 

Skope       
Januára po 
esky      

Zvä šovacie 
sklo     Zna ka 

ruských 
lietadiel 

Sodík  
molybdén Jednotka 

rýchlosti 

Druhá as  
tajni ky             Obyvate  

Ríma      

Nápev     Letecká 
jednotka    Kuca paca     Ženské 

meno      
Prišiel policajt k doktorovi a hovorí: „Pán doktor, mám triesku v jazyku, môžete mi pomôc ? Doktor: A to sa vám ako podarilo? Tajni ka. 
Autor: Ján Harminc 

Bájka I.
Sta ví sa kul tu ris ta s ero to ma -

nom, kto dlhšie vy dr ží, kto viac
vládze. Kul tu ris ta bu de no si� do
dru hé ho poscho dia že ny a ero -
to man ich bu de uspo ko jo va�.
Kto vy dr ží dlhšie, vyhrá va, do -
hod li sa.Ve èer za ène kul tu ris ta
no si� že ny a ero to man každú
uspo ko jí. Tak to ide ce lú noc.
Rá no kul tu ris ta od pad ne na
scho doch so slo va mi: „Ja už
nevládzem!“ Ero to man vyhral
stáv ku!Aké po nau èe nie z bájky
vyplý va?Je lepšie ma� sty ky,
ako do ná ša�!

Dôsledky krí zy
Pod mostom v New Yor ku

se dia dva ja bezdo movci. „Èo
ho vo ríš na tú sve to vú krí zu?“
pý ta sa Johny.

„Pro sím �a, ako by sa prá ve
nás moh la tý ka�?“ èu du je sa
Freddy.

„Bu deš sa èu do va�,“
vysvet¾u je Johny. „Máš ka ma rá -
ta ne ja ké ho banká ra ale bo fi -
nanè ní ka?“

„Sa mozrejme, že nie,“ rea gu -
je Freddy.

„No vi díš, a už bu deš ma�!“

Zjazd fe mi nistiek
Na zjazde fe mi nistiek v San

Franciscu vystú pi la jed na Ame -
ri èan ka: „Na mu žov sa mu sí ís�

tvr do! Ja som napríklad presta la
upra to va�. Týždeò ne vi del niè,
ne vší mal si to, ale po tom za èal
upra to va�!“

Nemka sa pri da la: „Aj ja
mám ta kú skú se nos�. Presta la
som upra to va� a pra�. Týždeò
ne vi del niè, ne vší mal si to, ale

po tom za èal upra to va� a do -
konca aj pra�.“

Na po kon vystú pi la Slo ven ka:
„Ja som presta la pra�, upra to va�
a do konca aj va ri�. Pr vý týždeò
som ne vi de la niè, dru hý týždeò
už as poò tro cha na ¾a vé oko!“

Nespra vodli vé
Pred èes ký súd sa do stal náš

tmav ší spo lu obèan. Sudca vy -
ná ša rozsu dok: „…a tím to vás
odsudzu ji na tøi lé ta ne podmí nì -
ne!“

Odsú de ný zopne ru ky a
úpenli vo zvo lá: „Pre bo ha, pán
sudca, nie na tri le tá! Radšej na
tri zi my!“

Bájka II.
Po li caj ti zobra li vlko vi vo -

dièský preu kaz za vy so kú
rýchlos�. Smut ný krá èa po le se,
stretne líšku, vy ža lu je sa jej.
„Niè sa ty ne boj, ja som pre fí ka -
ná, oblbnem ich, vo di èák ti vrá -
tia!“ ubez pe èi la ho.

Z inšpekto rá tu sa však vrá ti la
smut ná: „Tí po li caj ti bo li ne ob -
lom ní, ne da lo sa. Ni ja ko ich
neoblbneš, žiadna fin ta ne za be -
rá!“ klo pi la zrak. Vlk jej aj tak
po ïa ko val za ocho tu a ïa lej
smut no cho dil po le se. Stre tol
medve ïa, aj to mu sa vy ža lo val.
„Ty sa niè ne boj, ja som ve¾ký a
sil ný, z¾aknú sa ma, vrá tia ti vo -
di èák!“ tvr dil medveï. Ale ani on
ne po cho dil. „Tí chlap ci sa ne bo -
ja ni ko ho a ni èo ho, dar mo som
ce ril zu by,“ priznal medveï.

Vlk na po kon stre tol so má ra a
aj ten vyzve dal, pre èo je våèik
ta ký smut ný. Vy po èul si ga li bu a
vl ka ubez pe èil, že mu vo di èák
do ne sie spä�. „Ty, so már, mi do -
ne sieš vo di èák?“ èu do val sa vlk.
„Veï to ne do ká za la líška, ba ani

medveï!“ „Ne boj,“ ubez pe èil ho
so már. „Spo ¾ahni sa!“

Na dru hý deò so már pri nie sol
våèi ko vi vo di èák. „Úžas né, ako
si to do ká zal?“ te šil sa vlk. So -
már iba má vol ko py tom: „Ma -
lièkos�, ja mám vša de spo lu žia -
kov…“

Fi ligránka
„Ty si ta ká pre múdre lá, na

všetko a vždy nájdeš odpo veï,“
do biedza muž do man žel ky.
„Ale stav me sa, že mi ne do ká -
žeš po ve da� niè ta ké, èo by ma
zá ro veò aj po te ši lo, aj na štva lo!“
pro vo ku je.

„Zlatko, ra da vy ho viem,“ rea -
gu je žienka. „Máš ho väèší ako
su sed!“

Na obveselenie l Na obveselenie l Na obveselenie



V stre du 11. marca po lí cia v
Banskej By stri ci zor ga ni zo va la v
po ra dí už piatu dobro vo¾nú
akcia da ro va nia kr vi, aby sme
opä� moh li ta kýmto spô so bom
po môc� Ústrednej vo jenskej ne -

moc ni ci v Ru žomberku. Akcia
pre bie ha la v do po ludòajších ho -
di nách na KR PZ v Banskej By -
stri ci a zú èast ni lo sa jej 46 po li -
cajtov. Z kraj ské ho riadi te¾stva
Po li cajné ho zbo ru sa akcie zú -

èast ni lo 23 dobro vo¾ných dar-
cov kr vi (vrátane riaditeľa
KR PZ M. Slobodníka) a z
okresných riadi te¾stiev Po li -
cajné ho zbo ru v Banskej By stri -
ci, v Brezne a v Ri mavskej So -
bo te ïalších 23 dobro vo¾ných
darcov. Pr vý krát sme ta kú to
akciu zor ga ni zo va li v no vembri
ro ku 2006. S tou to ini cia tí vou
prišli po li caj ti z Brezna, pre to že

v tom èa se v Ústrednej vo -
jenskej ne moc ni ci v Ru -
žomberku lieèi li zra ne né ho ko le -
gu z Brezna, kto rý bol postre le -
ný pri inci dente v Po lomke. Vte -
dy sa odbe ru zú èast ni lo 50 po li -
cajtov. Tá to akcia urèi te ne bo la
posledná, v tejto tra dí cii bu de -
me pokra èo va�.

kpt. PhDr. Má ria Faltá nio vá,
KR PZ Ban ská Bys tri ca
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Vážené kolegyne a kolego-
via!

Obraciame sa na vás s pro-
jektom „ Sociálnej pomoci“,
ktorý bol OZP v SR rozbehnu-
tý už v roku 2008 a život uká-
zal, že je potrebné v tomto pro-
jekte pokraèova�, pretože umo-
žòuje pokrýva� aspoò v èias-
toènej miere podmienky pre
zlepšenie sociálnej situácie
tých, ktorým bude poskytnutá.
Tento projekt bude zabezpeèo-
vaný z 2% podielu zaplatenej
dane za zdaòovacie obdobie
roku 2008, ktoré môžete zasla�
na centrálu OZP v SR. Finanè-
né prostriedky získané z vašich
príjmov budú prerozdelené pre
základné organizácie, ktoré na
základe písomnej žiadosti
požiadajú komisiu o urèitú fina-
nènú èiastku pre riešenie
náhlej sociálnej situácie svojho
èlena – èi už to bude obèian-
sky zamestnanec, príslušník
policajného zboru, alebo
dôchodca.

Projekt by mal by� zameraný
najmä na tieto výpomoci:

–  náhle úmrtie èlena
základnej organizácie, èi sa to
týka je èinnosti spojenej s jeho
zamestnaním alebo mimo
neho, pokia¾ sa jeho rodina
dostane do sociálnych �ažkostí

– nepredvídate¾ne živelné
pohromy spojené so s�ažením
sociálnych podmienok

– pri podpore štúdia detí
sociálne slabších rodín

– na podporu zlepšenia
materiálneho vybavenia �ažko
zdravotne a telesne postihnu-
tých rodinných príslušníkov

– pri èiastoènej podpore
spojenej s rehabilitaènými
pobytmi detí a rodinných prí-
slušníkov �ažko zdravotne a
telesne postihnutých

– pri podpore táborových

pobytov detí slabších sociál-
nych rodín

Preèo sme sa rozhodli pre-
sadzova� tento projekt? Vedie
nás k tomu myšlienka, že v prí-
pade dostatoèného výberu
finanèných prostriedkov môže-
me èiastoène uspokoji� urèitú
skupinu ¾udí. Z takto získaných
prostriedkov môžeme prispie�
konkrétnej osobe väèším obno-
som, ako je v možnostiach
väèšiny základných organizá-
cií. Živým príkladom je sociálna
výpomoc, o ktorú požiadala ZO
OZP v Starej ¼ubovni pre pani
Gernátovú. Živelná pohroma ju
dostala do ve¾mi zložitej život-
nej situácie. Na základe ich
žiadosti bolo menovanej v roku
2008 pridelená sociálna výpo-
moc vo výške 50 000 Sk, pri-
èom základná organizácia by
jej takúto sumu nemohla
poskytnú�.

Transparentnos� pride¾ova-
nia finanèných prostriedkov
bude zabezpeèovaná komisi-
ou, v ktorej sú zastúpení
obèianski zamestnanci ako aj
príslušníci Policajného zboru.

Vážení èitatelia, èlenovia
Odborového zväzu polície v
SR! Èlánkom chceme oslovi�
tých èlenov, ktorí ešte nie sú
rozhodnutí, komu prideli� 2%
zaplatenej dane a tým podpori�
náš projekt sociálnej pomoci
tým, ktorí najviac potrebujú
pomoc. Ïakujeme za pochope-
nie a tešíme sa ïalšiu spolu-
prácu.

Ladislav Graèík, 
podpredseda OZP v SR

Poznámka: Tlaèivo
VYHLÁSENIA nájdete na
našej intranetovej stránke
alebo na stránke minister-
stva financií na adrese:
www.finance.gov.sk/Defaul
t.aspx?CatID=4036

Preèo odovzdáva� 2% príjmu z daní na centrálu OZP v SR?

F E B R U Á R    2 0 0 9

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

8. o úlohách na zabezpeče-
nie nerušenej prípravy a kona-
nia voľby prezidenta Sloven-
skej republiky v roku 2009

9. o vykonaní streleckej prí-
pravy novoprijatých príslušní-
kov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky

10. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru úradu boja proti organi-
zovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru a odboru
kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru vyzbrojených
služobným revolverom

11. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

12. ktorým sa mení a dopĺňa

rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 50/2006 o zriadení
skúšobných komisií na vykona-
nie záverečných vyšetrovateľ-
ských skúšok príslušníkov Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

13. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Bratislave

14. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline

15. o získavaní údajov o
uskutočnenej telekomunikačnej
prevádzke účastníkov verejnej
telefónnej siete

16. o zriadení pracovnej sku-
piny na dokumentovanie podo-
zrenia z organizovanej trestnej
činnosti proti archeologickému
dedičstvu Slovenskej republiky

1. o úlohách krajských ria-
diteľstiev Policajného zboru pri

zabezpečovaní informácií z
verejných hromadných podujatí

18. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 40/2007 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

5. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 17/2008 o čin-
nosti základných útvarov služby
poriadkovej polície Policajného
zboru v znení nariadenia prezi-
denta Policajného zboru č.
18/2008

6. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 16/2008 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení
nariadenia prezidenta Policaj-
ného zboru č. 19/2008

. O Vestníku Policajného
zboru

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

HO DIE MI CHI, CRAS TI BE
La tin ský ci tát zna me ná:

Dnes mne, zajtra te be. Širšie:
Èo sa dnes sta lo mne, zajtra
sa mô že sta� te be. Ci tát má na
hrobke vy te sa ný ze me pán
Me li char Ba laš, kto ré ho ro ku
1568 mi lu jú ci syn po cho val do
hrobky v So lošni ci. A èo s ním
má me my?

K úva he ma pri nú ti lo viace -
ro rozho vo rov s vy so ký mi
dôstojníkmi. Pý ta li sa ma, pre -
èo PO LÍ CIA zve rejòu je len
nekro ló gy, te da ozná me nia o
úmr tí po li cajtov a spo mienky.
Pre èo vraj ne dá va me do no vín
aj ve selšie ozná me nia o tom,
že po li cajt X. Y. sa v zdra ví
do žil dô chodko vé ho ve ku a –
tre bárs – po 35 ro koch vernej
služ by od chá dza do ci vi lu.
Srdeène sa s ním lú èi ko lektív
ten a ten a ïa ku je mu za vy -
ko na nú prá cu…

Ozaj, pre èo ta ké to ozna my
nezve rejòu je me? Odpo veï je
jed no du chá. Mi ni málne za
posledné tri ro ky re dakcia ta -
kú to po žia davku ani z jedné ho
pra covné ho ko lektí vu na Slo -
ven sku ne do sta la.

Asi nie je správne, keï èlo -
vek po ro koch služ by odí de z
pra co viska len tak, že sa mu
do rúk str èí obál ka s pár eura -
mi a po tom mu dva ja verní za -
má va jú z ok na… HO DIE MI -
CHI, CRAS TI BE. Po ïa ko va�
¾u ïom, odchádza jú cim do dô -
chodku, by predsa vonkoncom
ne mu se la by� len mo rálna
pohnútka odbo rá rov (veï všet-
ci sme ¾u dia…) Tak že iba pri -
po mí nam, že na stránkach
PO LÍ CIE je prí le ži tos� vzda�
hold aj ži vým, nie len màt-
vym…

Po znám ka re dakcie: Medzi -
èa som sa v na šej pošte obja -
vi la pr vá lasto vièka…      (on)

Po ïa ko va nie

Tou to ces tou chce me po ïa ko va� všetkým spo lupra covní -
kom a zná mym, kto rí odpre va di li kpt. Ma riá na Vrabli ca z OR
PZ Bra ti sla va IV. na je ho poslednej ceste. 

Ro di na Vrabli co vá, Šte fá ni ko va ul. è 448, 
908 73 Ve¾ké Le vá re

Gra tu lá cia
Na ša ko le gyòka An na Kotfe ro vá 7. februá ra 2009 oslá vi la

svo je 60. na ro de ni ny. Ku gra tu lantom sa pri pá ja aj na ša základ-
ná orga ni zá cia. Pa ni Kotfe ro vá pra cu je na odde le ní dokla dov
nášho OR PZ od ro ku 1988 až do sia¾, je èlen kou OZP v SR a
zor ga ni zo va la pre náš ko lektív už ve¾ké množstvo po du ja tí, kul-
túrnych i po zná va cích zá jazdov. Aj tak to jej chce me zo srdca
po ïa ko va� za vy ko na nú prá cu, pra je me jej do ïalších ro kov ži -
vo ta ve ¾a zdra via a osobnej spo kojnosti.

ZO OZP v SR Mi cha lov ce

Na ša ju bi lant ka je na snímke v stre de spo lu s ïalší mi ko le -
gy òa mi – v po za dí s predse dom ZO Ma re kom Ihna èí kom


