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Plná podpora OZP v SR vedeniu rezortu a polície

SnímkaJ.Dubravay

VYHLÁSENIE

Novýzákonocestnejpremávkejeskúšobnýmkameòomkvalityvzahupolíciekverejnosti
aopaène.PretosamuvenujemevoviacerýchèlánkochaprílovéhovydaniaPOLÍCIE.(red)

Odborový zväz polície v SR je proti páchaniu trestnej
èinnosti alebo porušovaniu zákonov policajtmi alebo ich
nadriadenými. Ak máme vedomosti o porušovaní zákona,
Odborový zväz polície v SR je schopný aj verejne poukáza na takéto konanie a je jedno, èi zákon porušuje radový policajt alebo minister. V nedávnej minulosti sme to
dali jasne najavo. V èinnosti ministra vnútra SR Roberta
KALIÒÁKA a prezidenta PZ generála Jána PACKU sme
doposia¾ takéto zlyhania v súvislosti s výkonom ich funkcie nezistili, ale práve naopak, od ich nástupu do funkcií
sa systémovo rieši množstvo problémov, ktoré dovtedy
neriešil žiadny minister vnútra SR a ani prezident PZ. Odborový zväz polície v SR preto vyjadruje plnú podporu
ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliòákovi a prezidentovi
PZ generálovi Jánovi Packovi a žiada ich, aby zotrvali vo
svojich funkciách.
Odborový zväz polície v SR je zapojený do riešenia celej kauzy „ Košickí policajti“ a jej doterajšie riešenie považuje za dostatoèné.
Predsedníctvo OZP v SR

S prezidentom Policajného zboru gen. Jánom Packom po troch mesiacoch nového roka…

„Priami nadriadení musia pozna svojich ¾udí“

l Pán prezident, uplynuli tri mesiace nového roka. Pravdu povediac,
málokto èakal, že rok 2009 bude taký
zložitý. Studená sprcha, mnoho námetov na diskusiu, ale dlhodobé zámery tohto vedenia rezortu a polície
musia napredova. Zaèneme vari zákonom o cestnej premávke, pretože
zasahuje ve¾ký okruh obèanov a

ve¾ký okruh ¾udí vo vašej pôsobnosti?
Isto, je to najdôležitejšia legislatívna
norma, ktorá sa v tomto roku musí pretavi do praxe. Tento zákon si vynútil
stav nehodovosti. Nebol som to ja, kto
s¾úbil Európskej únii, že do roku 2010
znížime poèet úmrtí na cestách o polovicu. To èíslo je 300. Èo sa týka násled-

kov dopravnej nehodovosti, vlani sme z
tohto poh¾adu mali – ak si dobre pamätám – najlepší rok za posledných 18 rokov, ale ešte stále je to ve¾mi ïaleko od
èísla, na ktoré sme sa zaviazali. Preto
hovorím, že nový zákon o cestnej premávke je vynútená nevyhnutnos. Samozrejme, sú s ním komplikácie, pretože zasahuje ve¾mi široký okruh jeho uží-

vate¾ov a doprave každý rozumie… To
je jedna stránka veci. Druhá: život na
cestách je nesmierne pestrý, prináša aj
tie najnepredvídanejšie okolnosti, vzahy, následky. Preto je ve¾mi ažké takúto problematiku takpovediac zošnurova
do legislatívnej normy. Aj preto patrí
spomenutá norma medzi tie návrhy zákonov z našej dielne, ktoré boli dlho v

pripomienkovom konaní, vyjadrovalo sa
k nemu ve¾mi ve¾a organizácií, skupín,
mnoho pripomienok sa zapracovalo a
ak ho v niektorých veciach nepovažujem za dobrý, tak najmä preto, že sme
chceli by pápežskejší ako pápež. Názornou ukážkou je parkovanie. Na jednej strane samosprávy strašne chceli,
(Pokraèovanienastrane3)

Škandál ako vyšitý: obèas vôbec nie sme právny štát, hoci to niektorí tvrdia

Ako dlho môže trva prieah v trestnom konaní?
Neskoro veèer policajtov z bratislavského Starého
mestaprivolalikakejsiruvaèkepredznámouviechou
na trhovisku. Zistili, že nejaká skupina opilcov o 21.
hodinepredviechoufyzickynapadlatiežopitéhomuža,zobralimu1500korún,100USdolárovaretiazkus
príveskom.Jasnálúpež!
Rozbehlo sa vyšetrovanie,
ktoré sa pre jedného z väzobne
vyšetrovaných obvinených napokon skonèilo dobre – prokurátorka z prvého okresu zastavila
jeho stíhanie, „pretože je nepochybné, že skutok nespáchal
obvinený.“ Že èo je na tom mimoriadne? Preèo píšeme o tomto vcelku dos tuctovom prípade? Nuž preto, že opísaný skutok sa stal 5. marca 1990 a námestníèka okresného prokurátora Bratislava I. zastavila stíhanie
obvineného 4. februára 2009.
Dobre èítate…
Ako to bolo
Vtedy štyridsaroèný Jaroslav
B. (meno zmenené) policajtom
od poèiatku tvrdil, že je nevinný.
Do ruvaèky sa nezapojil. Sám
bol dos opitý aj s kolegami,

presne ani nevie, èo sa dialo.
Poškodený muž uviedol, že v ten
veèer vypil vo vieche asi 2,5 litra
vína, bili ho na zemi, on si kryl
hlavu rukami a bola tma… Jarovu vinu dokonca popieral aj
„hlavný“ obvinený, na prepustenie Jara z väzby to však nestaèilo. Sudca Obvodného súdu Bratislava I. JUDr. Juraj Mihál obža-

lovaného Jaroslava B. spod obžaloby z trestného èinu lúpeže
spolupáchate¾stvom oslobodil až
29. 7. 1991 a nariadil jeho okamžité prepustenie z väzby. Prokurátor sa však odvolal a bratislavský (vtedy mestský) súd vrátil celú vec do prípravného kona-

nia, takže kým sa nešastník Jaro z „Justièáku“ dostal, uplynuli
skoro dva roky…
Preèo?
Usilovali sme sa vypátra, èo
bolo ïalej. Preèo triviálne vyšetrovanie trvalo škandalóznych
19 rokov? Jaro vôbec nie je neviniatko, teraz už má 59 rokov a
nemyslí si, že sme právny štát.
Vypisoval na rôzne inštitúcie, èo
malo aspoò ten efekt, že „nejakí
policajti“ ho ešte vlani v novembri prišli zobra priamo z
ubytovne a v Bratislave absolvoval konfrontáciu s jedným zo
svedkov, ktorý si mal po osemnás a pol roku spomenú, ako
to v ten veèer 5. marca 1990
vlastne bolo… Medzièasom totiž zomrel poškodený, ale aj
„hlavný“ spoluobvinený…
Neuverite¾né, ale pravdivé.
Usiloval som sa nájs odpoveï
na jedinú otázku: PREÈO tak
dlho?
Žia¾, nedozvedel som sa
prakticky niè. Prokurátorka nevidela najmenší dôvod, preèo by
sa so mnou mala na túto tému

rozpráva a zo všetkého najviac
ju zaujímalo, ako som sa k tomuto uzneseniu o zastavení stíhania po 19 rokoch dostal. Hovorila o ochrane osobných údajov, konštatovala, že „takých prípadov je…“ a krátky rozhovor
uzatvorila tým, že som úplne na
zlej adrese, treba sa ís pýta
inam…
Nuž som sa vybral na ÚJKP
v prvom bratislavskom okrese,
kde mi ochotne s¾úbili, že zistia,
èi ten spis majú a èo sa vlastne
dialo… Skutoène sa mi z ÚJKP
ozvali (rozhovor bol len telefonický, preto volajúcu osobu ponechávam v anonymite). Dotyèná osoba tiež nechápala, preèo
ma to zaujíma a preèo to dokonca chcem da do novín. Hovorila mi, že toho majú „na jednotke“ strašne ve¾a, ona prišla
len v roku 2007, vyhrabala všetky „stariny“ a zaèala ich dáva
do poriadku. Skrátka, som
nevïaèník, ktorý nevie pochopi
vysokú zaaženos vyšetrovate¾ov osobitne v Bratislave a jej
osobné úsilie o urýchlené uzat-

vorenie aj tohto starého prípadu!
Viem pochopi. Viem pochopi všelièo, prácu vyšetrovate¾ov
za tie roky dos dobre poznám a
kapacitným problémom vyšetrovania sme sa aj na stránkach
POLÍCIE neraz venovali. Rovnako mi je však známe, že jednou z úloh prokuratúry je dozor.
Preto devätnásroèné stíhanie
neviem pochopi ani na úrovni
vyšetrovania, ani na úrovni prokuratúry. Preto je tiež logické,
že sa na dôvody tohto „prieahu“ budem pýta ïalej aj oficiálne na príslušných inštitúciách. Myslím si, že takéto excesy nesmú osta nepovšimnuté a
skryté pred oèami verejnosti,
hoci by si to kompetentní ve¾mi
priali. Pochopite¾né?
P.S.: Pre zvedavcov ešte
uvádzam, že uznesenie Okresnej prokuratúry Bratislava I zo 4.
februára 2009 má èíslo 2 Pv
32/02 – 69 a trestný spis na
Obvodnom súde Bratislava I
viedli pod èíslom 4T 50/90)
Peter Ondera
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Nový zákon o cestnej
premávke skúša vzahy verejnosti a dopravnej polície
(èasto tým aj celého PZ).
Dopravní policajti sú medzi
dvoma kameòmi – zvrchu
tlaèí šéfstvo „na výsledky“.
Represie, teda najmä výber
pokút,zasaneznášajúvodièi, pretože sú všetci oh¾aduplní, pozorní a v celom
svojomživotenijakýdopravnýpriestupoknespáchali…
H¾adanietejsprávnejpolohy medzi kameòmi je téma na veènú diskusiu.
Doprave na cestách, podobne ako futbalu, rozumie
unáskaždý.Od1.februára
nám však pribúdajú aj také
podnety z praxe, ktoré svedèiaonepochopenífilozofie
nového zákona èasou príslušníkov.Cie¾omzákonaje
totiž zabezpeèi plynulos
cestnej premávky a  zníži
poèet najmä vážnych
dopravných nehôd. Nikde v
òomniejezmienkaobuzerácii vodièov. Žia¾, ani o
¾udskosti.
Jeden príklad za všetky:
vodièa MHD, profesionálneho automechanika a vášnivého milovníka motorov,
ktorýtrávikaždúchví¾usvojho vo¾na pri rekonštrukcii
motoriek–veteránov,zastavila polícia. Vyblýskaný garážovaný stroj zn. Honda,
na ktorom išiel, kúpil za
dlhoroèné úspory. Stroj nie
jeveterán,alemodernámašinaanemoholmanajmenšiu chybièku, pretože by to
jej hrdý majite¾ nedopustil.
Majite¾avodièHondysavoláJánJankejechavednoso
svojímotcompracujúvbratislavskom Dopravnom podniku.
Pri kontrole Hondy vznikol malý problém. Policajt
zistil,žeosvedèenieotechnickej kontrole je štyri dni
„po“. Verdikt: zadržaný
„technièák“apokutazhruba
vo výške jeho dvojdòového
vodièského platu. Pán Jankejech zaplatil, ale dopravných policajtov už v živote
nebude ma rád a už nikdy
nebudepredpoklada,žeby
saodnichmoholdoèkanejakejpomoci.Vjehooèiach
sú skrátka …doplòte pod¾a
¾ubovôle.
Problém bol v tých štyroch dòoch. Popri veteránoch, ktoré s otcom vlastnia, bola Honda moderná
mašina, a tak mu termín
STK„uletel“.Nestaèilovtakomtoprípadelenupozorni
vodièa, aby èo najskôr išiel
na kontrolu? Veï všetci
vieme,ako„šikovne“saide
naSTKbez„technièáku…“
Toto je presný policajný
návod, ako naštva ¾udí a v
úsilí o dôveru obyvate¾stva
niè nedocieli. Nech žijú
èiarky!
PeterOndera

1. januára 2010. Dôvod je jednoduchý. Nako¾ko od 1. apríla
zanikajú vojenské súdy, nebude
ani vojenská prokuratúra,“ povedal pre Aktuálne.sk Baška.
Baška sa s Trnkom takisto
dohodli na vytvorení komisie,
ktorá má pripravi podmienky
pre plynulý prechod agendy z
vojenskej na civilnú prokuratúru. Osobitne sa bude komisia
venova logistickým podmienkam archivácie spisov.
Generálny prokurátor Dobroslav Trnka urobil pôvodne kariéru ako vojenský prokurátor. Teraz sa s Baškom dohodol na jej
zrušení.
(Aktuálne.sk, 24. 3.2009)

Nové odmeòovanie hasièov
a horských záchranárov
V systéme odmeòovania hasièov a horských záchranárov
došlo od 1. apríla k viacerým
zmenám – podobne, ako od
marca minulého roka v rámci
Policajného zboru. Vyplýva to z
novely zákona o Hasièskom a
záchrannom zbore, ktorá nado-

do výšky zostávajúcich príplatkov, aby boli adresné;
n navýšili sa takisto tarifné
platy v jednotlivých platových
triedach.
V najnižších platových triedach ide o cca 70 percent, vo
vyšších triedach to je cca 40 –
50 percentné zvýšenie tarifných platov.
Zmyslom novely je zníženie podielu príplatkov na
služobnom príjme záchranára /èo sa odrazí aj na
paušálnom znížení hodnostného príplatku/. Rezort
chce takisto dosiahnu èo
najvyššie zvýšenie základu
pre výpoèet sociálnych dávok a platové posilnenie
predovšetkým zásahových hasièov a záchranárov. Navyše, tarifné platy sa každoroène valorizujú. Zároveò sa zvýšili príplatky za zmennos zo súèasných
1,7 – 14,1 percent na 20 až 50
percent, príplatky za riadenie a
upravia sa aj pohotovostné príplatky. Ministerstvo vnútra vykonalo prepoèet vo všetkých platových triedach – žiadny
záchranár nebude ma po nadobudnutí úèinnosti novely nižší
služobný príjem ako v súèasnosti. Novela zákona garantuje, že ak by k takej situácii po
1. apríli došlo, záchranár bude
dostáva doplatok dovtedy, kým
sa rozdiel neodstráni.
(TO KMV, 01.04.2009)

budla 1. apríla úèinnos. Snahou MV SR bolo upravi systém
tak, aby finanène zoh¾adnil fyzickú aj psychickú nároènos
výkonu štátnej služby a zároveò
pôsobil ako motivaèný prvok.
Drvivá väèšina hasièov a horských záchranárov si tak platovo polepší. Novelou zákona došlo k
n zrušeniu príplatkov za štátnu službu cez víkendy, v noci a
poèas sviatkov;
n
hodnostné
príplatky
záchranárov sa dostali na úroveò policajtov – t. j. do výšky 2
až 65,50 eur za jednotlivé hodnosti;
n suma zodpovedajúca zrušeným príplatkom sa premietla

Colníci by mali zarába viac
Poslanci posunuli do druhého èítania novelu zákona o štátnej službe colníkov, pod¾a ktorej
platy colníkov by sa mali zvýši
v deviatich platových skupinách
od 40 do 65 percent. Prilepši by si mali najmä colníci, ktorí majú najnižšie
mzdy. Colník, ktorý je zaradený do najnižšej, prvej
platovej skupiny, by mal po
novom dostáva 335 eur. V
najvyššej, deviatej platovej
skupine majú ma colníci
od augusta 839,50 . Štát
má stá zvyšovanie platov
colníkov okolo 6,7 milióna eur
roène. Novela tiež sprísòuje
kvalifikaèné predpoklady na výkon štátnej služby colníkov. Colníci majú získa vyšetrovacie
kompetencie, vïaka ktorým
smú vies trestné stíhanie bez

oh¾adu na výšku uloženého
trestu. V súèasnosti môžu vyšetrova èiny, za ktorých spáchanie možno uloži najviac trojroèné väzenie. Pod¾a novely
Ilustraènéfoto

Akonenaštva¾udí

Po zrušení vojenských súdov
zaèal zvoni umieraèik aj vojenskej prokuratúre. Minister
obrany Jaroslav Baška a generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa v pondelok dohodli na
zrušení vojenskej prokuratúry.
Vojenská prokuratúra bude zrušená od 1. januára 2010, legislatívny návrh na zmenu v zákone o prokuratúre má pripravi
Dobroslav Trnka. Informáciu
Aktuálne.sk potvrdil v utorok aj
minister obrany Baška.
„Dohodli sme sa na urèitom
postupe. Najpravdepodobnejší
variant je zrušenie vojenských
prokuratúr a ich prechod pod civilné prokuratúry s termínom od

Ilustraènéfoto

Téma

Baška s Trnkom sa dohodli na
zrušení vojenskej prokuratúry

colníkov–vyšetrovate¾ov by malo by približne 30. Parlament
posunul do druhého èítania aj
vládnu novelu o kontrole v štátnej správe.
(SITA, WEBNOVINY,
15. apríla)

Darovali vyše 31 litrov krvi
V spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR sa
posledný marcový deò na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave uskutoènil odber krvi. Toto
stretnutie sa konalo pod záštitou riadite¾a Krajského riadite¾stva PZ v Bratislave plk. Mgr.
Pavla Bratha. Na darovaní sa
zúèastnil prekvapujúco ve¾ký
poèet darcov – až 82. Mobilnú
transfúznu službu sme vïaka
hojnej úèasti obohatili o 31 500
ml krvi. Darcovia boli odmenení
drobnými darèekmi, za ktoré by

sme chceli poïakova hovorcovi prezidenta PZ pplk. Mgr. Martinovi Korchovi, Ing. Jane Hajasovej zo Spoloènej zdravotnej
poisovne a pani Júlii Veselovskej z poisovne Apollo.
Touto cestou by som sa
chcela poïakova zúèastneným
darcom a zároveò pozva všetkých, ktorí sa môžu zapoji do
ïalšej akcie v termínoch 21. 07.
2009 a 24. 11. 2009 na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave.
por. Dáša Cseriová

Policajti rýchlym zásahom zachránili ženu
Rýchly zásah policajtov zachránil život 56–roènej žene zo
Sládkovièova. Žena neprišla na
vyšetrenie, nedvíhala ani telefón a tak sa lekár rozhodol
vyh¾ada ju. Keï mu nikto v byte neotváral, zavolal policajtov.
Privolaná hliadka sa dostala
dnu, kde našli ženu v bezvedomí so zapadnutým jazykom.

Pod¾a informácií zástupcu
trnavskej policajnej hovorkyne
¼uboša Homolu jej ihneï poskytli prvú pomoc a privolali záchranku. Pomohli aj jej ažko
postihnutej dcére, ktorú našli vo
ved¾ajšej miestnosti. Policajtov
za ich rozvážny prístup èaká
odmena.
(Aktuálne.sk, 20.3.2009)

Zmena platieb do Podporného fondu
Jarné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR na návrh predsedníctva schválilo nový sadzobník platieb v Podpornom fonde.
Zmeny sú nasledovné:
q pri úmrtí (čl. 17 a 20): z 995,82 € (30.000,- Sk) na 1.000 €,
q pri invalidnom dôchodku (čl. 17): z 497,9 € (15.000,- Sk) na
500 €,
q pri zmene v prihláške PF: z 0,66 € (20,- Sk) na 1 €,
q pri jednorazovom poplatku podľa veku pri prihlásení sa do PF
(čl. 14):
z 1,66 € (50,- Sk) na 3 €,
z 2,66 € (80,- Sk) na 3,5 €,
z 3,98 € (120,- Sk) na 4 €,
q ročný poplatok (čl. 15): z 3,32 € (100,- Sk) na 4 €.

Poslanci musia od stredy fúka,
inak dostanú pokutu
Od stredy budú poslanci parlamentu koneène postihovaní za
alkohol. Zákon im pokuty za tento priestupok ukladá už od roku
2006, kvôli diere v legislatíve sa
však dodnes tejto povinnosti
mohli vyhýba.
Parlament totiž ešte zaèiatkom roku 2006 schválil novelu, pod¾a ktorej sa na poslancov
nevzahuje imunita pri èinoch
pod vplyvom alkoholu a omamných látok. K trestnoprávnej imunite však zaviedol aj všeobecnú
priestupkovú imunitu. Legislatívna diera spoèívala v tom, že
poslanci síce mohli by pokutovaní za alkohol, ale imunitu mali na
všetky prípady, keï sa jednoducho odmietli podrobi testu.
Po poslednej októbrovej nehode poslanca SMK Miklósa Duraya však prišla opozícia aj koalí-

cia s návrhom na zaplátanie
diery. „Ak je úèastníkom nehody
poslanec slovenského parlamentu, tak je povinný sa podrobi dychovej skúške ako všetci ostatní
obèania,“ vyhlásil jeden z predkladate¾ov novely Rudolf Puèík z
SNS.
Èo sa týka alkoholu za volantom, bude plati pre poslancov
rovnaký meter. Pri iných priestupkoch nie. Odmietnutie skúšky na alkohol zo strany poslanca sa od 1. apríla bude bra, ako
keby alkohol požil a pod¾a toho
bude aj sankcionovaný.
Táto drobná úprava je však
zrejme posledným zásahom do
poslaneckej imunity v tomto volebnom období. Hovorí sa však o
nej už nejaký èas.
(SITA, 1. apríla 2009)
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„Priami nadriadení musia pozna svojich ¾udí“

aby sme to riešili zákonom, bolo na to
množstvo dôvodov, ale keï sme paušálne povedali, že sa nesmie parkova
tam, kde neostane aspoò 1, 5 metra
vo¾ného, èo je vzdialenos, urèená EÚ
pod¾a priestoru pre pohyb vozíèkara,
zrazu to nikto nepotreboval a namietal,
vraj je to hlúpos. Ja si to nemyslím.
Sám som šofér, poznám problémy s
parkovaním, v mestách je to naozaj
vážny problém, ale urèite sa bude musie zrodi nejaký kompromis.
l Realizácia zákona býva niekedy
kuriózna. Napríklad: èím má policajt
mera túto vzdialenos? Alebo povedzme dåžku vozidla s nákladom
dreva? Staèí obyèajný tzv. cólštok èi
pásmo? Múdre hlavy povedali, že by
to mali by ciachované meradlá…
To je to, o èom hovorím, že sme niekedy pápežskejší ako pápež. Ak sa máme hra na takéto detaily, potom radšej
nerobme niè. To sú veci na prahu hlúposti. Mám už ažké srdce na spôsob,
akým sa u nás robí správne konanie. Za
pár rokov sme ho v snahe dosta ho do
stavu právnej dokonalosti tak vycizelovali, až sa míòa úèinkom. Aj pri triviálnom priestupku má zdôvodnenie štyri a viac písaných strán. Nie je to hlúpos? A urobili sme si ju sami. Som za
pragmatickejší, praktickejší prístup a
urobím v tom poriadok. Keï rakúsky policajt napíše záznam, že vozidlo parkovalo tak a tak, dovolí si niekto spochybni jeho tvrdenie? Ak sa teraz máme bavi už aj o tom, èi policajt musí
použi ciachovaný cólštok, tak to je vrchol hlúposti.
l No ale advokáti… Pán viceprezident Jankoviè spomínal prípad, ako
sa vodiè bránil zdôvodnením, že on
netelefonoval, iba sa škrabal mobilom za uchom…
V poriadku, nech sporné veci preskúma súd. Ale odmietam hna mojich
¾udí do krajností kvôli pár extrémnym
detailom, ako je požiadavka na ciachované meradlo na meranie chodníka èi
dåžky nákladu. To asi nie je nikde na
svete, preèo by malo by na Slovensku?
l Hocako, zhodneme sa zrejme
na tom, že zákon o cestnej premávke
je aj pri bežnej aplikácii nároèná norma, na ktorú musia by policajti – a
vonkoncom nie len dopravní – dobre
pripravení. Sú? Už boli hlasy, že sa
zákon uviedol do praxe prirýchlo a
nebol èas pripravi ¾udí.
Nemyslím si to. Priestor na školenia
bol. Pán prezident Gašparoviè zákon
vrátil, ale rozdiely oproti predošlej verzii
neboli až také markantné, aby sa
medzitým nedalo školi. Pokojne sa mohol neschválený zákon distribuova na
všetky – minimálne – dopravné inšpektoráty, nie èaka, až kým vyjde v zbierke
zákonov. Preto sa natíska otázka, ako
riadiaci pracovníci po celej línii tento
proces prípravy zvládli, ako využili èas,
ktorý tu bol k dispozícii. Chýbalo mi viac
iniciatívy. Niekde to išlo, niekde nie. Vedelo sa predsa, že ak by aj poslanci
uplatnili nejaké zmeny, nebudú markantné. Táto výhrada sa týka práce
nášho odboru dopravnej polície na prezídiu a po celej línii až po mnoho okresov. Nemuselo sa èaka a ak niekde ¾udia nie sú dobre pripravení, je to chyba
konkrétnych riadiacich pracovníkov. Paradoxne, aj v oblasti osvety sme tieto
úlohy museli zobra na seba my ako
vrcholní funkcionári prezídia. Nie je to
prvý raz, èo naši ¾udia z opatrníctva a
alibizmu èakali do poslednej chvíle, bola to chyba. To všetko sú však veci, ktoré nemôžu zatieni zásadný význam nového zákona – a v tom vidím ve¾ký pokrok. Na útvary prišla aj nová technika,

¾udia sú na òu zaškolení. Verím, že zákon zaberie naplno.
l Ale èo problém s nedostatkom
pokutových blokov? To je dos ve¾ká
hanba…
To je téma, kde nie že som nespokojný, ale doslova zúrivý. Povedali sme
verejne, že prvé dva týždne roka nebudeme pokutova, pretože prechádzame
na euro, máme dve meny, policajti nie
sú na to, aby robili zmenárnikov, skrátka, bolo tu prive¾a zložitostí. Prehlásil
som do médií, že sme zvedaví, ako sa
budú vodièi správa, keï vedia, že v
tomto období nedostanú pokutu, èi nebudú túto situáciu zneužíva. Získali sme
èas vytlaèi bloky v nominálnej hodnote
bankoviek. Prvý zámer vyšiel, vodièi boli
slušnejší, druhý zámer nevyšiel vôbec.
Keï dnes zisujem, kde sa stala chyba,
je tu tendencia vini daòové riadite¾stvá,
ja však hovorím, že minimálne polovièný
diel viny majú krajské riadite¾stvá, ich
ekonomické odbory a krajskí riaditelia.
Bloky sa tlaèili oneskorene, jedna séria
bola dokonca pre chybu nepoužite¾ná.
Nevedeli sme, odkedy platí euro? Preèo
sme otrocky a prácne prepoèítavali pokuty z korún na eurá? To bol nejaký problém hneï urèi pokuty v nominálnej
eurohodnote, aby sme chlapcom u¾ahèili
robotu? Za to predsa musí niekto nies
zodpovednos a ja ju vyvodím. Priznám
sa, že sprvoti som o tomto probléme ani
nevedel, nemal som informáciu. Telefonovali mi z jednej televízie a ja som rezolútne poprel, že by takýto problém
existoval. Bohužia¾, reálne existoval a
teraz všetci zdôvodòujú, ako za to nemôžu. Ale môžu, nezbavia sa zodpovednosti.
l Prejdime na tému školstva.
Zmeny v òom tvoria jeden z pilierov
reformy, ktorú si dalo do vienka nové
vedenie rezortu a polície. Ako sa darí zámer plni?
Skrátili sme štúdium s cie¾om pripravi policajta na výkon v poriadkovej polícii a rieši ïalšie vzdelávanie formou
dôstojníckeho vzdelania alebo prostredníctvom kurzov. Tento základný zámer
sa pod¾a mòa podarilo dosiahnu. Èo
však evidentne potrebujeme, to je ïalší
beh školy, zameraný na prax. Tým, že
chlapci neprešli vojenskou prípravou,
adeptom chýbajú základné návyky v
disciplíne, v služobnej zdvorilosti atï.
Preto uvažujeme o tzv. stálej poriadkovej jednotke, kde by mladí uchádzaèi išli
povinne minimálne na pol roka, aby získali potrebné praktické vedomosti a návyky. Medzièasom sa, chvalabohu, podarilo takmer úplne naplni poèetné stavy, takže ¾udia nebudú na útvaroch tak
intenzívne chýba. Druhou oblasou je
dôstojnícke vzdelávanie, kde som absolútne nespokojný. Urèité zámery sa naplnili, stavy dôstojníkom však máme stále ve¾mi poddimenzované, problémy sú
kapacitné. Naše školstvo má by policajné školstvo, ak nie, tak ho nevolajme
policajné.
l Ako ïaleko je táto úvaha o zriadení stálej jednotky?
Zámer momentálne ešte stojí na
priestoroch, rátame s kasáròami vo Vajnoroch. Ak ich od armády dostaneme,
niè nebráni realizácii. Samozrejme, bude potrebné tieto priestory prispôsobi
našim potrebám, ale musí sa to urobi.
Tak ako sa musí po to¾kých prieahoch
urobi rázna náprava stavu ubytovania v
SOŠ Pezinok, o ktorom ste nedávno písali v POLÍCII. Nezodpovedá prezídium,
je to vec ministerstva, no musí sa to urýchlene napravi.
l Od 1. apríla prešla do pôsobnosti ministerstva vnútra Železnièná polícia. V podstate zrejme
ide o politické rozhodnutie, pre ne-

zainteresovaného dos náhle… Hoci,
na druhej strane, o zaèlenenie Železniènej polície do MV SR sa už v
predchádzajúcich rokoch pokúšal celý rad ministrov…
Ja toto rozhodnutie kvitujem, policajné zbory musia ma jednotné velenie,
èi sa to niekomu páèi alebo nie. Pamätníci vedia, že železnièná polícia
patrila pod nás, boli to naše útvary, ktoré sa politickým rozhodnutím od nás odtrhli a teraz sa vracajú. Tým vôbec nechcem poveda, že by si Železnièná polícia neplnila svoje úlohy. Naopak,
najmä v praktickej èasti si poèínala
ve¾mi dobre, jej ¾udia odviedli ve¾ký kus
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dobrej práce v boji proti kriminalite priamo vo vlakoch. Èo sa mi prestalo páèi,
to bola expanzia na cesty vytvorením
mýtnej polície. Utvoril sa systém, v ktorom by sa vodiè dostával na ceste do
kontaktu s dvoma druhmi policajtov.
Preèo? Aký to má význam? Nie sme taký ve¾ký a bohatý štát, aby sme si mohli
dovoli pä, šes èi desa druhov rôznych
polícií. Pämiliónový štát by mal ma jednu políciu. Takže vôbec nie je pravda,
že by sme chceli zhltnú Železniènú políciu a znièi ju, zlikvidova. Naopak, bol
som jeden z tých, ktorí navrhovali, aby
sme zatia¾ nezaèlenili Železniènú políciu
pod Policajný zbor. Sú zaradení ako samostatná sekcia pod ministrom vnútra.
Musíme si ešte všetko dôkladne rozanalyzova. Stále si však myslím, že mýtna
polícia bude dopravná polícia. S trochu
irónie poviem, že okrem vyjazdených
ko¾ají som iné na ceste nenašiel, tak
preèo tam má by Železnièná polícia?
l Železnièná polícia aj s novoutvorenou Mýtnou políciou má vyše 1 300 ¾udí. Ich obavy sú úplne pochopite¾né. Idú síce pod¾a toho istého zákona, predsa však sú tam rozdiely napr. v odmeòovaní, v celkovom zabezpeèení. Ako to zosúladi
tak, aby na jednej strane na nich nepozerali krivo „pôvodní“ príslušníci
PZ a na druhej strane, aby príslušníci Železniènej polície nenadobudli
pocit krivdy?
Nevidím v tom nejaký vážny problém. V rámci Policajného zboru nemôže ma nikto nejaké nadštandardné
odmeòovanie èi iné výsady. Vždy to len
robilo zlú krv a je úplne scestné, ak
niekto zaène dokazova, že je dôležitejší
než iný. Máme jeden zákon, jednu platovku.
l Je samozrejmé, že policajný
prezident nerozhoduje o výške rozpoètu rezortu vnútra, predsa však:
aké dopady bude ma pod¾a vás
úsporný vládny plán na Policajný
zbor?
Prirodzene, kríza sa dotkne každého, teda aj nás. Predpokladáme, že to
bude ma dopad na rozvojové zámery,
ktoré sme mali, hovoríme teda o kapitálových výdavkoch. Situácia zrejme
obmedzí naše plány v oblasti skvalitòovania MTZ. Nijako sa to však nedotkne
odmeòovania ani sociálneho zabezpeèenia ¾udí, naše dlhodobé zámery stabilizova Policajný zbor aj týmto spôsobom sa nijako nemenia. Máme vlastné

zdroje a reálnu perspektívu udrža vyváženos zdrojov a nákladov aj v takejto
situácii. Vlani bol osobitný úèet ziskový
a je predpoklad, že bude aj v tomto roku. Nesmie ho však ohrozi nijaké šírenie fám, ktoré by vyvolali paniku medzi
našimi ¾uïmi. Teší ma, že ¾udia dostali
istoty, budeme ich drža a som nesmierne rád, že si to ¾udia – aspoò sa mi zdá
– zaèali koneène váži. Takže všetko zlé
je na nieèo dobré.
l Nové okresy?
Je tam èasový posun, v tejto situácii
to naozaj nie je jednoduché. Tzv. honor
okresu nerieši bezpeènostnú situáciu a
nepridá nám ¾udí na ulici, v tom som aj
s vaším predsedom pánom Litvom plne
v zhode. Nový okres nám nevyrieši situáciu na obvodných oddeleniach, kde
je ešte stále málo ¾udí, viem, vidím to.
Takže ak už nový okres, tak vlastne v
tej podobe – riadite¾, zástupca, sekretárka, hotovo. Pridáva ¾udí do riadenia
a servisu nemôžeme. Poviem otvorene
– chápem samosprávu a aj miestne politické kruhy, ktoré chcú ma v úvodzovkách svojho riadite¾a, v úvodzovkách
svoj okres, ale nie s tabu¾kami navyše v
riadiacich a servisných službách. Vo výkone samozrejme áno, tam ¾udí naozaj
ešte stále nie je dos, hoci je to lepšie
ako bolo, veï sme dostali do výkonu poriadkovej polície vyše tisíc ¾udí. Potrebujeme aj obèianskych pracovníkov, pretože inak musia ich prácu robi policajti, a
to nie je ani efektívne, ani správne. A
viem si predstavi aj ïalšie scivilòovanie, ale to je širšia téma. Dnes, keï robia najpotrebnejšie civilné funkcie v štátnej a verejnej službe ¾udia za naozaj mizernú mzdu, tak je to v tejto situácii
neaktuálna téma.
l Nahrali ste mi ïalšiu otázku:
množia sa záujemci o návrat do PZ. Z
jednej strany je to vítaný proces, ale
dos rizikový…
Máte pravdu, treba sa vždy dôkladne pozrie, preèo ten – ktorý žiadate¾ zo
zboru odišiel a akú má motiváciu, aby
sa vrátil. A som za to, aby sa navrátilci
prednostne umiesovali na obvodných
oddeleniach, nie na postoch, ktoré predtým opustili.
l Pán prezident, máte toho zrejme už plné zuby, ale nemôžem obís
tému košického škandálu. Jasne ste
povedali, jasne urobili. Chýba mi
však jasný dovetok – èo ïalej. Nikto
a nikdy nezabráni výstrelku jednotlivca. Prípad Košice je iný. Tento druh –
nazvime to – masovej psychózy má
svoje korene. Tie treba vytrhnú, skúma, ako vlastne narástli až tak, že tí
¾udia boli schopní nahráva si na mobil vlastnú úchylku?! Èo ïalej? Mali
ste úvahu o periodických psychovyšetreniach…
Stále si myslím, že periodicky opakované psychotesty budú potrebné.
Nesmie však ís o nejaký univerzálny
test pre všetkých, malo by ís o špecializované testy pod¾a jednotlivých druhov
èinností. Èi chceme èi nie, každého v
policajnej profesii tie roky služby nejakým spôsobom poznaèia. Tieto testy by
mali slúži na to, aby odhalili, ko¾ko a èoho sa na èloveka za roky služby nalepilo, èo ho poškodilo, aké zlé návyky nadobudol – a ako mu pomôc zbavi sa
tohto nánosu. Èiže tieto testy nemajú
slúži k tomu, aby sme oddelili spôsobilých od nespôsobilých pre ïalší výkon,
ale majú poslúži ako poznanie, podklad
pre terapiu. Ak má niekto už plné zuby
istého druhu práce – hoci si to možno
sám ani neuvedomuje – musíme mu
umožni oèisti si dušu s pomocou psychológov, všestranne mu pomôc – trebárs aj tak, že mu ponúkneme prácu na
inom úseku. Nevidím riešenie v tom, že

ak neurobí psychotest, musí odís. Naopak, treba mu pomôc, pretože za to
nemôže, je to daò za to, èo robí, èo musí robi. Zapríèinili sme to my, pretože ho
denne posielame na služobné zákroky,
musí sa stretáva s asociálmi, s rôznou
háveïou… To poznaèí každého. Niekoho viac, iného menej a inak. Psychotesty musia ma hlavný cie¾ vèas rozpozna negatívne zmeny v duši policajta. Vrátim sa preto ku košickému prípadu – hrozné je, že takému dos ve¾kému
kolektívu vôbec nedošlo, èo páchajú, že
robia nieèo absolútne neprípustné. Ani
jedného z nich to nenapadlo a traja z
nich boli schopní ešte si to natáèa?!
Nepochopite¾né. To je naozaj viac ako
len na zamyslenie, ale dokazuje to, èo
som vám práve povedal.
l Blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Pokúsme sa o urèité zhrnutie
– tento rok 2009 je najmä sociálne
ažší, než sme ešte na sklonku lanského roka predpokladali. Na mnohých miestach Európy sa už prejavili
aj sociálne nepokoje, ktoré sa nezaobišli bez zásahov poriadkových síl.
Ve¾mi jasne definoval problém súèasnosti prezident EuroCOP–u pán
Heinz Kiefer v úvodníku, ktorý sme
publikovali v marcovom èísle. Ako vy
vnímate situáciu? Môžeme si poveda, že sme na tom lepšie ako v okolitých štátoch, no predsa…
Je to naozaj ažký rok. To, èo sa deje, ve¾mi pôsobí na psychiku ¾udí, plne si
to uvedomujem. Na druhej strane, sme
jediný štát, ktorý je, chvalabohu, pokojný. Preto budem nabáda policajtov k tomu, aby boli ešte odolnejší voèi nepriaznivej situácii než bežný obèan. Sú predsa policajti. Spravili sme im podmienky
pre službu. Dostali slušné sociálne zabezpeèenie, platy, novú techniku, systém práce. A za to chcem najlepšie výsledky, aké sa len dajú dosiahnu. Chápem, že policajti nie sú nad¾udia, no
myslím si, že súèasný sociálny systém
dáva príslušníkom väèší poèet istoty a je
na nich, aby ho v každodennej práci
preniesli na verejnos, aby boli spo¾ahlivou oporou obèanov, ktorí potrebujú ich
pomoc. V Policajnom zbore sa musí naplno ukáza disciplína, pretože tá dáva
verejnosti väèší pocit istoty. Budem na
to klás maximálny dôraz. Máme naozaj
utvorené všetky podmienky, aby sme za
ne žiadali poctivo odvedenú prácu a budeme ju tvrdo vyžadova. Nehovorím o
umelom naháòaní èiarok, ale o dosiahnutí pocitu bezpeènosti obèanov v
regióne a o poctivom výkone práce, nie
o zjednávaní pokút na cestách. Ak nebudú výsledky, pritvrdím, pôjdu postihy
na priamych nadriadených. Nie na
okresných èi krajských riadite¾ov, pretože tých môžem hocikedy odvola, ale niè
tým nedosiahnem. Priami nadriadení
musia pozna svojich ¾udí, musia s nimi
dennodenne robi a dosta z nich maximum. Nie je predsa možné, aby trebárs
medzi desiatimi ¾uïmi robil jeden neplechu, ostatní deviati sa však tvária, že sa
niè nedeje a riadite¾ oddelenia o tom tiež
vôbec niè nevie… tak to nejde. Zoberme
si nitriansky prípad, keï policajt obrátil
zbraò proti svojim kolegom. Pritom všetci vedeli, že je závislý na výherných
automatoch, na hre, od každého si požièiava – a nadriadený s ním neurobil ani
len pohovor? Keï nebudú výsledky na
oddelení, zoberiem na zodpovednos
riadite¾a oddelenia, inak niè nedosiahneme. Keï nebude ma výsledky okres,
budeme bra na zodpovednos okresného riadite¾a. Zodpovednos je priamo
úmerná funkcii, ktorú riadiaci pracovník
zastáva, to nech má každý na pamäti.
Zhováral sa Peter Ondera
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Košický prípad podnietil množstvo úvah a žiada si širšiu odbornú diskusiu

Miroslav Litva: „Policajný zbor nie je prestupná stanica…“
diskusiu – nie extrémne názory
o tom, èi má niekto z vedenia
rezortu odís, ale potrebujeme
diskutova o príèinách, ktoré
spôsobujú takéto excesy a v
SnímkaOndera

l Pán predseda, vráme sa
ku košickému prípadu. Odborový zväz polície v SR vydal
vyhlásenie, v ktorom sa postavil za súèasné vedenie rezortu a polície.
Áno, vysvetlili sme aj dôvody
svojho jednoznaèného postoja.
Nebudeme chráni ¾udí, ktorí boli
priamymi aktérmi tejto kauzy.
Takíto ¾udia medzi nás nepatria,
zároveò sa však èlovek musí
hlboko zamyslie. V tej skupine
boli aj ¾udia s dlhoroènou praxou v PMJ, ktorí sú zjavne
poznaèení rokmi stretávania sa
s negatívnymi javmi. Pre budúcnos by bolo potrebné uvažova o tom, aby sa aj zaradenie na PMJ nejakým spôsobom
èasovo obmedzilo, aby im to
takto nedevastovalo psychiku. V
prvom rade by som však opätovne zvýraznil zodpovednos
riadiacich pracovníkov. Ich pracovnou náplòou nie je len vydáva rozkazy, pokyny, rozpisova
služby a ráta èísla v štatistike,
ale predovšetkým musia svojich
¾udí pozna. Ich pracovnou pomôckou musí by aj psychológia. Keby si priamo nadriadení
viac všímali svojich ľudí, nemuseli byť dnes v civile. Myslím si,
že tento prípad si zaslúži širšiu

diskusii h¾ada spôsoby, ako im
predchádza. Fakt, že si to dokonca natáèali – nie jeden, ale
viacerí – je zarážajúci. Zrejme
sme úplne zabudli aj na duševnú hygienu ¾udí, ktorí slúžia
na ulici. Chápem pocity policajtov, ktorí zrejme trpeli pocitom bezmocnosti, že sa im takíto maloletí šarvanci vysmievajú
do tváre, lebo vedia, že sa im
niè nemôže sta a že ich rodièia
im sotva každý deò vysvet¾ujú,
aké nepekné je pácha lúpež na
starej žene. To všetko si uvedomujem. Preto ma šokuje aj prí-

stup tzv. tretieho sektora, ktorého zástupcovia sú schopní bagatelizova aj násilnú trestnú
èinnos maloletých pod kepienkom ¾udských práv. Akoby
poškodení žiadne práva nemali? Aj tu je v ich prístupoch cíti
politiku a nie túžbu po ¾udských
právach.
l Skúsme nieèo pozitívnejšie. Zaèínajú sa plni
stavy policajtov, dlhoroèná
diera sa postupne zace¾uje,
èo je potešite¾né…
Áno, a vítame to, pretože sa
zníži zaaženos, ktorá je najmä
na základných útvaroch stále
ešte ve¾mi ve¾ká bez oh¾adu na
typ oddelenia. Ešte vždy chýbajú ¾udia pre praktický výkon
služby, poriadková služba je
dlhodobo ahúnom výkonov.
Takže prijímanie ¾udí vítame, ak
to budú ¾udia kvalitní. Nás ale
prekvapuje, aké množstvo bývalých policajtov sa pokúša do
Policajného zboru vráti a aké
neraz pozoruhodné dôvody
uvádzajú. V zmysle kolektívnej
zmluvy máme preh¾ad, vyjadrujeme sa k späprijímaným policajtom. Niekedy sa mi zdá, že
Policajný zbor je ústavom sociálneho zabezpeèenia nezamestnaných, resp. neúspeš-

Ubytovanie v SOŠ Pezinok bude lepšie – treba ešte vydrža
Vo februárovom èísle POLÍCIE sme zverejnili èlánok pod
názvom Situácia si žiada akútne riešenie, ktorý sa venoval
problémom kvality ubytovania
v SOŠ Pezinok. Stanovisko
sme si vyžiadali od Sekcie ekonomiky MV SR, prinášame ho v

plnom znení a bez akýchko¾vek
úprav.
„V celom èlánku a hlavne v závere sa popisuje SE MVSR ako
útvar, ktorý pre prípravu investiènej akcie neurobil žiadnu prípravu. Toto konštatovanie sa ani
zïaleka nezakladá na pravde, a
preto by sme chceli v krátkosti zosumarizova všetky kroky doteraz
vykonané na príprave tejto investiènej akcie za súèasného vedenia SE MV SR
V roku 2007 bol stav pripravenosti nasledovný:
l existovala vypracovaná
základná požiadavka na obe ubytovne v predpokladanej výške
investície 40 mil SKK na každý
objekt z roku 2005
l povolenie MF SR na zaèatie
obstarávania oboch investièných
akcií.
Už na prvý poh¾ad bolo zrejmé, že predpoklad uvedený v
základných požiadavkách bol
úèelovo podhodnotený, netvorí
ani polovicu zo skutoèných nákladov a je s týmto rozpoètom nerealizovate¾ný.
V polovici roku 2007 bola
uskutoènená verejná súaž na dodávate¾a projekèných prác. V mesiaci december 2007 bola podpísaná Zmluva o Dielo s úspešným
uchádzaèom verejnej súaže.

Predmet dodávky bol rozdelený
do dvoch etáp a to ubytovòa A a
ubytovòa B. Pri technických radách slúžiacich na zosúladenie
požiadaviek koneèného užívate¾a
s možnosami objektu však vyšli
nové požiadavky, ktoré nikdy neboli súèasou podkladov. Z tohto

dôvodu bol nakoniec spracovaný
projekt rekonštrukcie ubytovní
spracovaný v nasledovnom èlenení:
l rekonštrukcia ubytovne A s
nadstavbou
l prístavba ubytovne A
l rekonštrukcia ubytovne B
l prístavba ubytovne B
l spojovacia chodba ubytovní
A a B s vyuèovacím blokom
Po dohode s vedením školy
bolo dohodnuté, že do realizácie
pôjdu jednotlivé akcie v poradí rekonštrukcia objektu A, následne
objekt B a nakoniec obe prístavby
vrátane spojovacej chodby.
V roku 2008 bol dokonèený
celý projekt a bolo uskutoènené
aj územné konanie na celý súbor
objektov. Každá izba je riešená
ako samostatná bunka s hygienickým zázemím, èím budú ubytovne spåòa aj tie najvyššie hygienické požiadavky. Projektová
dokumentácia bola ukonèená aj
vrátane rozpoètu projektanta. Rekonštrukcia objektu ubytovne A si
vyžiada investièný náklad cca 80
mil SKK a ubytovòa B cca 90 mil
SKK. Z týchto kalkulácií je patrný
absolútny nesúlad s pôvodnou
dokumentáciou, ktorá podhodnotila investíciu o viac ako 200%!! .
Vzh¾adom na uvedené skutoènosti bolo potrebné znovu po-

žiada MF SR o súhlas na túto
investiènú akciu.
Predpokladaný termín na
získanie povolenia je máj 2009 a
následne môže by zapoèaté
obstarávanie dodávate¾a stavby a
následne
aj
samotná
rekonštrukcia. Z rozpoètu na rok
2008 sú úèelovo viazané prostriedky na rekonštrukciu ubytovne A vo výške 45 mil SKK.
Len na doplnenie by som
chcel doda, že okrem tejto pripravovanej investície, sa už realizujú v rámci SOŠ Pezinok aj
nasledovné investièné akcie
l rekonštrukcia vodovodu –
pripravovaná mimochodom od roku 1997 – momentálne sa nachádza v štádiu preberacieho konania
l rekonštrukcia rozvodov UK
– s predpokladaným termínom
dokonèenia jún 2009
Z vyššie uvedených skutoèností vyplýva, že zamestnanci
SE MV SR v období medzi rokmi
2007 až 2009 urobili maximum
pre realizáciu rekonštrukcie SOŠ
Pezinok a konštatovanie, že v
tejto záležitosti nekonajú je viac
ako nevhodné. Taktiež by do budúcnosti bolo vhodné aby autor
èlánku zverejnil aj stanovisko
dotknutého útvaru a nerobil závery na základe jednostranných
informácií.
Ïakujeme
SE MV SR“
Poznámka redakcie: O stanoviskokèlánkusmemailompožiadalipriamopánagenerálnehoriadite¾a Sekcie ekonomiky MV SR
Ing. Roberta Hanèáka. Odpoveï
námrovnakoprišlamailom.Síce
vlastneanonymná,alepourgenciiprišlaanajmäpredsalenpotešila…

ných podnikate¾ov. Osobne chápem pocit príslušnosti k PZ inak
a mám dojem, že u dos ve¾kého percenta žiadate¾ov èlovek
nemá záruku, ako sa zachovajú, keï sa zlepší situácia na pracovnom trhu. Myslím si, že by
sme mali každý jeden prípad
dôkladne zváži a o treom
späprijatí už ani neuvažova,
pokia¾ to nie sú ve¾mi výnimoèné prípady. A už vôbec nie
som priate¾om myšlienky, aby títo ¾udia prichádzali na vyššie
posty kariérneho rebríèka. Hocako, tieto odchody a príchody
pod¾a mòa maria náš dlhodobý
zámer systematicky budova
hrdos na príslušnos k PZ. Policajný zbor nie je prestupná stanica, že niekto si odíde, vonku
stratí prácu, tak sa zasa vráti,
akoby sa niè nestalo… Je, malo
by to by aj o dôvere a príslušnosti. Som za prísnejšie posudzovanie každého jednotlivého prípadu zo strany zodpovedných riadiacich pracovníkov.
Argumenty o špièkových odborných vedomostiach bývalých
policajtov s dvojroènou praxou v
PZ po šesroènej prestávke,
alebo znovuprijímanie do PZ po
vekovom zenite, vyvolávajú v
nás èudné pocity nielen o ich

V

roku 2004 si vedenie
Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného
zboru (KEÚ PZ) dalo za cie¾
zúroèi každodennú znaleckú
èinnos expertov na poli odbornej propagácie svojej èinnosti,
poskytnutia získaných poznatkov nielen pracovníkom ústavu, ale aj rezortným alebo mimorezortným záujemcom a vydalo sa na cestu pravidelnej or-

schopnostiach. Nuž, máme o
èom rozmýš¾a v personálnej
politike.
l Spomínali ste kolektívnu
zmluvu, v ktorej OZP už vlani
získal právo vyjadrova sa k
policajtom, žiadajúcim o výnimku z kariérneho postupu.
Aké sú skúsenosti, nájdete
vždy zhodu s policajným prezidentom?
Myslím si, že táto pomaly rok
uplatòovaná prax prináša svoje
ovocie, ¾udia zaèínajú ma
záujem o postup do vyššej platovej triedy a keï sa reálne
pozrú okolo seba, nekladú si za
cie¾ preskakova rebríèek. Cítim
tam viac zodpovednosti v ich
prístupe a cením si to. Dáva to
dobrý výh¾ad do budúcnosti pre
stabilizáciu
a
skvalitnenie
¾udských kapacít, zároveò to
však zaväzuje OZP i nadriadených nesklama dôveru ¾udí. Mal
by nasledova ïalší krok – policajt s nižšou platovou triedou by
nemal zarobi viac ako policajt
vo vyššej triede. Tieto veci musíme ešte v druhej etape vyrieši, už teraz je však priestor, aby
šikovným ¾uïom boli programovo ponúkané vyššie miesta.
Zhováral sa Peter Ondera
KEÚ PZ. Pokrok v tejto oblasti
môže prinies iba spolupráca
podporovaná požiadavkami
praxe.
Na zaèiatku bol seminár
internou záležitosou ústavu.
Postupne o seminár prejavujú
záujem odborníci zo širšieho
okruhu rezortných i mimorezortných útvarov. Okrem „tradièných“ úèastníkov ako sú A
PZ, SOŠ PZ Košice, oddele-

Kriminalistika v praktických príkladoch
ganizácie odborného seminára
s názvom „Kriminalistika v
praktických príkladoch“. Seminár je zameraný na poznatky
získané najmä z každodennej
praxe pracovníkov ústavu a je
možné konštatova, že seminár sa stal tradíciou, pretože
dòa 18. marca 2009 sa v priestoroch hotela Såòava v Piešanoch uskutoènil už jeho piaty
roèník.
KEÚ PZ už od svojho vzniku v roku 1991 organizuje
rôzne druhy prednášok, ktoré
majú za úlohu zvyšova odbornú úroveò v jednotlivých
oblastiach
kriminalistickej
techniky nielen vlastných zamestnancov, ale i pracovníkov
MV SR a iných organizácii,
ktoré sa podie¾ajú na vyšetrovaní trestnej èinnosti. Uvedomujeme si aj požiadavky na
výmenu informácií medzi ústavom, orgánmi èinnými v trestnom konaní, univerzitami a rezortným školstvom. Postavenie kriminalistiky ako vedy je v
študijných programoch právnických fakúlt v podmienkach
SR takmer bezvýznamné a
rozvojom kriminalistiky sa
zaoberá takmer výluène len
Akadémia Policajného zboru a

nie kriminalisticko–technických
èinností ÚJKP Prezídia Policajného zboru, pribudli medzi
úèastníkov zástupcovia Vojenskej polície a èo nás teší
najviac, zástupcovia krajských
i okresných riadite¾stiev Policajného zboru a špeciálnych
útvarov Policajného zboru.
Na seminári odzneli príspevky pracovníkov ústavu z
každého odvetvia kriminalistiky, ktorými sa ústav zaoberá a
spestrili ich posterové prezentácie. Jednou z najzaujímavejších – a nielen na seminári diskutovaných tém – boli
témy z oblasti analýzy DNA.
Poènúc históriou a vývojom
metódy až po praktické použitie zvidite¾nenia biologických
stôp luminolom, èi analýzu
krvných striekancov. Živú
diskusiu vyvolala aj prezentácia o „falošných“ bankomatoch
èi falšovaní daktyloskopických
odtlaèkov. Pouèným spestrením a zároveò oživením boli aj
prezentácie o nebezpeènej
munícii, výbušných systémoch
a výbuchoch. V prestávkach
bol vytvorený priestor na ïalšiu diskusiu o prezentovaných
témach.
plk.Ing.OndrejLaciak,KEÚPZ
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Od 1. apríla je Železnièná polícia v podriadenosti MV SR. Èo to pre rezort prinesie?

Ako mera chodníky a preènievajúci náklad?

Zmeny vyžadujú rozvahu a dôslednú analýzu

Policajt z Kysúc sa obrátil na redakciu s problémom výkladu § 69 zákona
o cestnej premávke, ktorý
hovorí o oprávneniach policajta. „Efko“ hovorí o právomoci policajta „mera
rozmery a hmotnosti vozidla“. Èitate¾ sa pýta, èi
existuje k tomuto nejaké
bližšie usmernenie, preto-

ších prípustných rozmeroch a
najväèšej prípustnej hmotnosti
niektorých vozidiel. Oddelenia
špeciálnych kontrol sú technicky vybavené certifikovanými
meradlami na meranie rozmerov a hmotností vozidiel a sú
schopné uvedený priestupok
zadokumentova a objasni. Pri
bežnej kontrole motorového vozidla, ktoré vykonávajú policajti

že keï vraj chceli kolegovia premeriava dåžku prevážaného nákladu dreva
na vozidle s prívesom, èo
je èastý problém v lokalitách, kde sa vozí drevo,
(bežný cólštok alebo pásmo mali k dispozícii), z príslušného OR PZ dostali
vysvetlenie, že by museli
použi ciachované meradlá, a také nemajú, tak je
zbytoèné sa o nieèo pokúša. „Bolo by vhodné, keby
ste mohli aj cez POLÍCIU
da nejaké usmernenie, èi
potom má toto oprávnenie
praktický zmysel a ako ho
uplatòova,“ žiada.

v doh¾ade nad bezpeènosou a
plynulosou cestnej premávky,
ktorí nie sú vybavení certifikovanými
technickými
prostriedka mi
na
dokumentovanie
meranie rozmerov vozidiel, je meranie pásmom len informatívne a
musí zjavne nameraná hodnota
prekraèova najväèšie prípustné
rozmery uvedené v prílohe è.1 k
nariadeniu vlády è. 403/2005
Z.z. Uvedené priestupky možno
rieši len za predpokladu, že
obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplati. Podotýkame,
že preènievajúci náklad musí
by oznaèený v zmysle § 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR è.
9/2009 Z.z. zo dòa 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dòom1.aprílaprešladopôsobnostiMVSRŽeleznièná
polícia,pôsobiacadovtedypodministerstvomdopravy.VtejtosúvislostiredakciaPOLÍCIApožiadalaorozhovorgenerálnehoriadite¾aŽelezniènejpolície,generálaJUDr.TiboraGaplovského.

SnímkaOndera

l Pán generál, èo táto
zmena pre èinnos Železniènej polície znamená?
Národná rada SR 10. februára 2009 zmenila zákon o Železniènej polícii, èím došlo k
zmene podriadenosti z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do podriadenosti Ministerstva vnútra SR, ktoré sa
stalo zriaïovate¾om Železniènej

T.Gaplovský
polície. Železnièná polícia ako
ozbrojený bezpeènostný zbor v
železniènej doprave plní úlohy v
špecifickom
prostredí
železnièných dráh, takže táto
zmena nijako neovplyvnila kompetencie vo vzahu k železniciam. Železnièná polícia bola
zaèlenená ako rozpoètová organizácia vo forme sekcie MV SR
pod priamym riadením pána ministra vnútra. Relatívne ve¾mi
krátke obdobie medzi schválením novely zákona a jej úèinnosou predznamenalo aj proces nášho prechodu, pretože
ani príslušné útvary MV SR nemohli by na náš prechod vèas
pripravené.
l Železnièná polícia je považovaná za konsolidovaný
zbor, ktorý sa dobre zapísal aj
v medzinárodnom meradle.
Môže by jedno, pod ktorým
rezortom vlastne pôsobí. Názory sa však rôznia.
Železnièná polícia je dlhoroèným a plnohodnotným èlenom dvoch medzinárodných
organizácií železnièných polícií
COLPOFER a RAIPOL, kde
svojimi aktivitami významne na-

pomáha k plneniu úloh v oblasti
bezpeènosti železniènej dopravy. Èasto prezentovaný názor
na zabezpeèenie jednotného
riadenia ozbrojených bezpeènostných zborov, prípadne rôznych policajných zložiek, pod¾a
môjho neraz vyjadreného názoru nespoèíva v podstate ani tak
na legislatívnej úprave ako na
ochote komunikova a spolupracova, teda rieši veci spoloèného záujmu .
l Dá sa poveda, že toto
rozhodnutie bolo aj pre vás
neoèakávané? Už nieko¾ko
ministrov vnútra sa o zaèlenenie Železniènej polície do
štruktúry MV SR v uplynulých
rokoch neúspešne pokúšalo,
toto úsilie urèite má svoju logiku…
Pravdu povediac, chodilo
okolo toho ve¾a fám a tzv. zaruèených informácií, ale v koneènom dôsledku, úprimne poviem, bolo to neoèakávané nielen pre mòa, ale aj pre príslušné útvary na MV SR. To však
teraz nie je podstatné, vychádzame z reality, rozbehli sa
hektické prípravy a mojou úlohou bolo zabezpeèi prechod
celej zložky tak, aby nebola
ohrozená funkènos našich
útvarov a Železniènej polície
ako celku. Ide o celý rad opatrení, zmien predpisov, legislatívno
– technických opatrení a ïalších
úloh. Celý proces zatia¾ prebieha tak, že sa nezmenila naša
organizaèná štruktúra a nemenili sa ani tabu¾ky zloženia a
poètov. Bola to jedna z podmienok ministra dopravy a došlo v
tomto smere k dohode. Takže
Železnièná polícia si plnohodnotne plní svoje úlohy v modeli, ktorý bol prispôsobený
organizaènej a riadiacej štruktúre železníc a za tých bezmála
17 rokov sa plne osvedèil. Zákonite nemáme štruktúru totožnú s územno–správnym
usporiadaním Slovenska ani so
štruktúrami PZ. Samozrejme,
pokojná atmosféra je v tomto
prechodovom období ve¾mi
potrebná, aby našich 1 325 prí-

slušníkov a 77 obèianskych pracovníkov nestratilo pocit istoty a
ïalší èas ukáže, ako sa bude
organizaèná štruktúra vyvíja. V
niektorých oblastiach, dovolím
si poveda, sme dokonca vpredu voèi modelu, používaného v
rámci MV SR, konkrétne v oblasti personálnej agendy a
agendy sociálneho zabezpeèenia, kde sme už softvér ponúkli
MV SR na praktické využitie.
Máme okolo 500 výsluhových
dôchodcov.
l Do akej miery je totožný
systém odmeòovania železnièných policajtov a príslušníkov PZ? Idete síce
pod¾a toho istého zákona a
platovky, urèité rozdiely tam
však predsa len môžu by?
My sme novú platovú úpravu
zaviedli od 1. marca 2009, prièom sme vychádzali aj zo skúsenosti Policajného zboru a usilovali sme sa funkèné zaradenie
príslušníkov rieši tak, aby korešpondovalo s pozíciami v PZ.
Nemali by tam by rozdiely,
azda môžu by rozdiely u príslušníkov Mýtnej polície, ktorých
je pod¾a mòa ažko porovnáva
s pracovnou náplòou dopravných policajtov. Okrem iného
majú všetci špecializované policajné vzdelanie. V poh¾ade na
ïalšie zaradenie a poslanie
Mýtnej polície sa naše poh¾ady
zatia¾ rôznia, musíme si veci vydiskutova, ale v tejto fáze je
zbytoèné vies diskusiu cez noviny. Príslušné ministerské útvary si musia všetko rozanalyzova, bez unáhlenia, je potrebné
veci dôkladne posúdi a potom
prija rozhodnutie, pretože vo
chvíli nášho prechodu k 1. aprílu na toto všetko nebol èas.
Ve¾mi mi záleží na tom, aby naši ¾udia nestratili pocit istoty. Vyšiel už rozkaz ministra vnútra o
spoloènom
výkone
služby
dopravnej a mýtnej polície, takže tento postup bude koordinovaný. Výber mýta je z poh¾adu
štátu ve¾mi dôležitou príjmovou
položkou, preto musí by celý
systém úplný a nepretržite funkèný, nie sporadický, ako to bolo v prípade kontrol dia¾nièných
známok. Nepretržitos a úplnos
pri kontrole mýta na všetkých
spoplatnených trasách je hlavný
cie¾, tomu by sa malo podriadi
všetko ostatné.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

UPOZORNENIE
Chcete si kúpi nový zákon
o cestnej premávke?
Odborový zväz polície v SR vlastným nákladom vydal
Zákon è. 8/2009 a Vyhlášku è. 9/2009. Publikácia sa distribuuje prostredníctvom odborových organizácii, ale aj
touto formou upozoròujeme, že si ju môžete objedna aj
priamo na centrále OZP v SR na mailovej adrese:
ladislav.gracik@minv.sk., prípadne písomne na adrese
OZP v SR, uvedenej v tiráži novín.
Jeden výtlaèok pre èlena OZP v SR stojí 2 €, pre
neèlena 4€€. V objednávke uveïte, z ktorej ste základnej organizácie, prípadne svoju presnú adresu.

Stanovisko
príslušného
odboru PPZ uvádzame v
plnom znení:
Odbor dopravnej polície PPZ
v Bratislave obdržal Vašu žiados o výklad § 69 zákona è.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie žiadate zasla k ods. 1 písm. f), kde
policajt je oprávnený mera rozmery a hmotnosti vozidla.
Policajný zbor kontroluje
dodržiavanie rozmerov a hmotnosti vozidla uvedených v nariadení vlády SR è.403/2005 Z.z.
zo 17 augusta 2005 o najväè-

plk. JUDr. Milan Anjel,
riadite¾ odboru dopravnej
polície PPZ
Poznámka redakcie: Otázku
sme položili aj v rozhovore s
prezidentom PZ gen. Jánom
Packom,ktorýzverejòujeme.

IV. roèník Pezinského plaveckého maratónu
Prvý marcový piatok a sobota v Pezinku patrili milovníkom
plaveckého športu. Konala sa
24–hodinová non–stop štafeta,
ktorú zorganizoval
mestský
ú r a d ,
mestská
plaváreò a
štu dentský
par la ment
mesta Pez i n o k .
Cie¾om celého podujatia bolo zapoji do
športovania èo najväèší poèet
plavcov. Každý plavec mal prepláva minimálne 50m.
Na úspešnom priebehu podujatia sa podie¾ali aj odborári
ZO OZP è. 8/5, ktorí sa zúèastnili v zložení:
Uèitelia: npor. Mgr. Marek Cicák, npor. Mgr. Vladimír Kuzne-

cov, npor. Mgr. Peter Borovský,
por. Mgr. Peter Gyepes
Poslucháèi: stržm. Peter Fordoš, stržm. Igor Samotný,
stržm. Michal Vanyo, stržm. Pavol Halama
Vypomôc im prišli aj traja
bývalí pracovníci – kolegovia.
SOŠ PZ Pezinok mala za úlohu
vyplni „nepríjemný“ dvojhodinový úsek skorého sobotného rána od 2:00 do 4:00 hodiny.
Usporiadatelia akcie nás však
požiadali vyplni èasový úsek až
do 4:30 hodiny, èo sme im zabezpeèili.
Už štvrtý rok patrí skupina
plavcov SOŠ PZ Pezinok medzi
najlepších, keï na IV. roèníku
pezinského plaveckého maratónu zaplávala táto skupina 6
800m a dostala za to naozaj
zaslúžený diplom (viï príloha)
npor. Mgr. Marek Cicák
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List OZP v SR podpredsedovi vlády SR a
ministrovi financií SR
Ing. Ivanovi Miklošovi

V.

V

SR
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hod-podna
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K tejto zásadnej požiadavke nás
CPP = Celkový počet preukazov
bysane
aloza
úda.Vdobrom,anieke
yanivzlom.
Slovenskej republike v rámci plnenia vedú veľmi závažné dôvody akými sú
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POLICAJTOV
číslo
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veľmi citlivej otázke stabilizáciou
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1
0
0
0
0
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je. V úrad
krátkosti 1však tie
2.
Kancelária vedúceho služobného úradu,
0
1
0
0
3. Prezídium
PZ sledujeme vývoj v
19povedať.3
4
3
3
Veľmi pozorne
tohto objemu, teda navýšenie oproti peňazí.
notky. Venujeme sa tiež lepšiemu
najdôležitejšie je potrebné
V Ordin.
ostatnom
4.
SPSČ, Úrad
duch.
Ek. Rady
cirkví,
OSaOZdesaťročí
5práce poli1sa
1
1
1
rozpočtovej
kapitole
rezortu
MV SR
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tomuto roku o niečo viac ako jednu • Kde sú podľa Vás príčiny pretrvá- počítačovému vybaveniu policajtov.
1/
Finančné
ohodnotenie
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1
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1
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AKOM

NA SLOVENSKU CHÝBAJÚ POLICAJTI

MIMORIADNE
REKREAČNÉ
POUKAZY
Reorganizácia očami
prezidenta Policajného zboru

Predseda KR OZP v SR, DUŠAN HARVÁT:

pp

NIČ NIE JE IBA ČIERNO - BIELE

z OR PZ Považská Bystrica

LADNÉ ÚTVARY?

,,SOM
PRESVEDČENÝ, ŽE
MIMORIADNE
POLICAJTI
SI SOCIÁLNE ISTOTY
REKREAČNÉ POUKAZY
A KOMPENZÁCIE
ZASLÚŽIA“
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR

Paušálne riešenie "od jedného stoprekážkami, ktoré je treba riešiť nela" neprinesie požadovaný efekt.
raz za pochodu. Dal som úlohu kraRovnako nie je riešením presúvanie
jským riaditeľom PZ, aby v priebeúloh jednej zložky na inú zložku.

PZ a starší inšpektori by prijímali
predchádzaní trestnej činnosti atď.
trestné oznámenia o trestnej činv znení nariadenia MV SR
nosti a vykonávali ohliadky miesta
č.56/2004. Na základe tohto načinu. Potom tí najlepší zo starších in-

ca policajta nie je spoločnosťou
ktoré chcem konkretizovať až po
dostatočne ohodnotená možno aj
spracovaní komplexného vyhodpreto, že Policajný zbor je v
notenia organizačnej štruktúry v PZ.
spoločnosti hlavne represívnou

dzištátnemu obchodu a právna a
iná pomoc občanom toho štátu,
ktorým bol do svojej funkcie us-
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Hovoria dvaja policajti: vieš, že v tej nemocnici pridávali pri transfúzii svinskú krv, aby na tom zarobili?! Hej? A ako sa na to prišlo? Ženám to niþ nerobilo,
ale...
Autor:JánHarminc
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Ponuka letnej rekreácie
Základná organizácia è. 919 – 1 vo Ve¾kom Krtíši ponúka záujemcom letnú rodinnú
rekreáciu vo svojom zariadení na termálnom kúpalisku Dolná Strehová, okr. Ve¾ký Krtíš, v
sedemdòových turnusoch s nástupným dòom sobota v dopoludòajších hodinách.
Ubytovanie je v štvorposte¾ových unimobunkách, ktoré sú vybavené kuchynským riadom, varièom a chladnièkou. V spoloèných priestoroch unimobuniek sú FTV, a taktiež dve
sociálne zariadenia /WC/ s teèúcou studenou a teplou vodou.
V sezóne od 27.06. do 29.08. je cena za ubytovanie v jednej unimobunke na jeden turnus
vo výške 100,– , mimo uvedenej sezóny je cena 80,– . Vstupné do areálu kúpaliska si hradí
každý záujemca správcovi kúpaliska osobitne.
Záväzné objednávky prijíma Gabriela Várnayová na tel.è.: 0961 69 1111, mobil: 0910 780
759. Po úhrade poplatku za ubytovanie (na úèet è.: 0070528628/0900, variabilný symbol je
rodné èíslo platite¾a) ZO OZP pošle písomné potvrdenie objednávky. Poplatok je potrebné
uhradi najneskôr do konca mája 2009.
Bližšie informácie, ako aj fotogalériu nájdete na intranetovej stránke: http://infoweb.minv.sk/~bobal/new/strehova.html
Marian Procházka,
predseda ZO OZP è. 919–1
Ul. Banícka 20, 990 01 Ve¾ký Krtíš

Od arogancie moci k policajnej tyranii
Konanie košických policajtovsanedáposudzova
oddelene od skutkov ich
nadriadených.
Policajné týranie mladých
Rómov v Košiciach sa dostalo
na verejnos v symbolický èas, v
predveèer Medzinárodného dòa
Rómov. Väèšina Rómov a Nerómov o takomto sviatku zrejme
nikdy nepoèula. Pripomenú by
sme si ho však mali práve vtedy, keï už nielenže tušíme, že u
nás k policajnej brutalite na Rómoch dochádza, ale keï už to
na vlastné oèi aj vidíme.
Keï sa pozrieme na košickými policajtmi (sic!) nakrútené video, uverejnené na internetových stránkach denníka SME,
môžeme nadobudnú falošný
pocit, že v tejto tragédii sú len
dvaja aktéri. Páchate¾om je
hàstka tamojších policajtov a
obeou je skupinka miestnych
Rómov. Ak by toto tvrdenie platilo, situácia by bola pomerne
jednoduchá. Policajti, ktorí nechutným spôsobom zneužili
svoje právomoci na to, aby týrali
mladých Rómov – èi už sa tí
predtým nieèoho nezákonného
dopustili, alebo nie – by boli
prepustení, rovnako ako ich
nadriadení. Policajný riadite¾ a
minister vnútra by minimálne
ponúkli svoju funkciu. Je to však
naozaj také prosté?

Ako je možné, že sa strážcovia zákona (sic!) dokážu podie¾a na nieèom takom ohavnom,
ako je týranie obèanov vlastného štátu? Jednu odpoveï nám
poskytuje americký sociálny
psychológ Herbert C. Kelman.
Ten sa v mnohých svojich prácach zamýš¾al nad otázkou,
preèo je to¾ko ¾udí ochotných

podie¾a sa èi prehliada genocídne politiky vlastných štátov.
Nie, v žiadnom prípade nemám v úmysle porovnáva už
tradiènú diskrimináciu alebo ono
nafilmované násilie s plošným,
cie¾avedomým a systematickým
masovým násilím, ktoré sprevádza genocídy. Domnievam sa
však, že Kelmanove závery môžu by užitoèné aj pre prípad
mladých Rómov. V skratke, Kelman hovorí o troch podmienkach – o autorizácii, rutinizácii a
dehumanizácii – ktoré ¾udom
u¾ahèujú dopúša sa takých èinov, ktoré by za iných podmienok zrejme sami považovali za
nehumánne, kruté, sadistické. A
ako tieto tri podmienky súvisia s
tým, èo sa stalo v Košiciach?
To, že sa príslušníci košického policajného zboru (ako
pekne to znie!) vybláznili na tamojších rómskych chlapcoch,

nie je náhoda a len ve¾mi málo
to súvisí s tým, èi boli títo chlapci aj mladými delikventmi. Ove¾a viac to súvisí s tým, že v
oèiach väèšinovej spoloènosti
ich rodièia, súrodenci alebo budúce deti, sa urèite nieèoho dopustili. Sú to totiž Rómovia, èo
si budeme hovori. Navyše, priznajme si, košický prípad nie je
prvý ani posledný. To, že sa páni policajti nakrúcali pri tom, ako
sa sami dopúšali trestného èinu, nie je prekvapujúce a dá sa
vysvetli: pravdepodobne tak
nerobili po prvýkrát. Možno to
bola už tak trošku rutina. A èo
autorizácia?
Nenechajme sa pomýli a
nevnímajme èiny košických policajtov oddelene od skutkov a
vyjadrení ich nadriadených. Ak
predstavitelia štátu, ktorého aj
spomínaní policajti sú obèanmi,
cielene a opakovane rozde¾ujú
slovenskú spoloènos na nás a
tých druhých, na nás a tých
cudzích, preèo sa divíme, ak sa
policajti niekedy vybláznia na
tých, ktorých spoloènos aj tak
odsudzuje? Ak štát môžu spravova ¾udia, ktorí sa riadia
heslom – Kto nie je s nami, je
proti nám – preèo by sa nemohli
aj strážcovia zákona niekedy
dobre zabavi?
(Autorka je historièka)
(SME 8.4.2009)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ
19. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
73/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
20. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
109/2007 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov

21. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo samopalu vzor 61 a samopalu
vzor 58
22. o vyhlásení výberového
konania uchádzaèov o výkon
štátnej služby na útvare osobitného urèenia Prezídia Policajného zboru
23. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
7/2009 o vydaní Roèného plánu

Prezídia Policajného zboru na
rok 2009
24. o zriadení komisie na zabezpeèenie osláv Dòa Policajného zboru
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
8. o zrušení niektorých interných aktov riadenia v pôsobnosti prezidenta Policajného
zboru

Kaliòák: Skúma sa aj rasový motív konania policajtov

Nejde o systémovú chybu
V prípade týrania rómskych
chlapcov, lupièov, košickými policajtmi skúma vyšetrovate¾ aj
možný rasový motív. Vyhlásil to
minister vnútra Robert Kaliòák
pred poslancami výboru pre
¾udské práva, ktorí si vyžiadali
informáciu o incidente v Košiciach. „Je dôležité zisti, èi by sa
policajti v takomto prípade správali rovnako voèi iným obyvate¾om, alebo nie. Keï sa nájdu
dôkazy na takéto rozšírenie
obvinenia, tak ho urèite rozšírime,“ uviedol minister.

Pri incidente sa košickí policajti dopustili týrania a ponižovania rómskych chlapcov, ktorí
sa krátko pred tým priznali k lúpeži. Na druhej strane minister
poukázal na to, že v skupine
rómskeho etnika je v niektorých
prípadoch obrátený hodnotový
systém. Minister upozornil, že
niektoré skupiny rómskeho etnika majú obrátený hodnotový
systém. Jeden z mladistvých
páchate¾ov mal pod¾a neho vo
svojich 16 rokoch už 14 policajných záznamov. V èase spáchania skutku bol v podmienke.
Kaliòák vyhlásil, že incident
nie je systémová chybu v Policajnom zbore. Dokazuje to
pod¾a neho to, že okrem smrti

Karola Sendreia spred ôsmich
rokov neeviduje polícia žiaden
podobný prípad. Existenciu ïalších prípadov skrytého týrania a
násilia policajtov voèi obèanom
minister vylúèil. „Žiaden iný prípad nemáme evidovaný. Nemáme ani len náznak,“ dodal.
Inšpekcia ministerstva vnútra
sa pod¾a neho zaoberá desiatkami podobných podaní,
preveruje každé podanie a skúma ich ve¾mi pozorne. „Ide o
individuálne zlyhanie. Máme
pomerne ve¾ký poèet oznámení,
ktoré sa preverujú. Èas z nich
sa potvrdí, èas nie,“ povedal.
Polícia pod¾a neho po kauze
v Polomke výrazne sprísnila
psychologické testy a zaèala robi „výber namiesto náboru“
záujemcov o prácu v zbore. „Na
jedno miesto máme 10 až 15
uchádzaèov. Zaviedli sme prísne psychologické testy, kde
dochádza k 70–percentnému
odpadu,“ povedal Kaliòák. Psychotesty by mali medzi príslušníkmi rozozna potenciálnych
agresorov a ponižovate¾ov. Policajt vo výkone služby ich bude
musie absolvova každých pä
rokov. Rezort vnútra chce policajtov vzdeláva, ako pristupova k príslušníkom menšín.
Zmenia sa aj osnovy vzdelávania v oblasti ¾udských práv.
(Aktuálne.sk, 21. 4. 2009)

Týranie Rómov policajtmi prevzal
generálny prokurátor
Škandál, ktorý sa stal 21.
marca na policajnej stanici v
Košiciach, keï policajti ponižovali a trýznili šiestich zadržaných rómskych chlapcov, prièom si to nahrávali na mobil,
skonèil priamo na generálnej
prokuratúre (GP).
Rozhodol o tom generálny
prokurátor Dobroslav Trnka.
Vzh¾adom k citlivosti prípadu sa
chce vyhnú prípadným pochybeniam pri vyšetrovacích úkonoch, èi už zo strany polície alebo prokuratúry.
Na rozdiel od kauzy Hedvigy
Malinovej, keï Trnka odobral
prípad pôvodnému vyšetrovate¾ovi až po vyše roku, tentokrát
nedal príslušnému vyšetrovate¾ovi ani šancu. Pôvodne mala
totiž škandál policajtov vyšetro-

va vojenská prokuratúra v Prešove. „Generálna prokuratúra
sa rozhodla prípad dozorova
priamo preto, aby sa odstránili
prípadné možné nedostatky v
èinnosti dozorového prokurátora. A tiež z toho dôvodu, že máme dobré skúsenosti zo závažných trestných vecí, ktoré sa
priamo dozorovali prokurátorom
GP, pretože kvalita toho dozoru
bola na inej úrovni ako v iných
prípadoch,“ povedal pre Aktuálne.sk námestník generálneho
prokurátora Ctibor Košál. Námestník je presvedèený, že prípad bude vyriešený pomerne
rýchlo, keïže prokuratúra disponuje hlavným dôkazom, teda
videonahrávkou.
(Aktuálne.sk, 21. apríla
2009)

SPOMIENKA
Dòa 11. apríla 2009 sme si pripomenuli dva roky, èo od nás
vo veku 56 rokov odišiel do veènosti náš milovaný,
nezabudnute¾ný manžel a otec
KAMIL GAŠPAR zo Senca
Dotåklo to drahé srdce, stíchol jeho milý hlas,
zostala len bolestná spomienka vnás.
Ïakujem bývalým spolupracovníkom z MV SR a
všetkým, ktorí ste ho poznali a mali ste ho radi, za tichu spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anežka,
dcéra Dominika a syn Kamil
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