
V èísle:
l Podporný fond s.2

l SOŠ Pezinok - ohlas s.4

l Rozhovor s M. Litvom s.4

l Aké meradlá? s.5

l Železničná polícia s.5

l Tak išiel čas... s.6

l Krížovka s.7

l Rozkazy s.8
NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

ROÈNÍK XIX          « ÈÍSLO 4          « APRÍL 2009         « CENA 0,23 €

Pl ná pod po ra OZP v SR ve de niu re zor tu a po lí cie

V Y H L Á S E N I E
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR je pro ti pá cha niu trestnej

èin nos ti ale bo po ru šo va niu zá ko nov po li cajtmi ale bo ich
nadria de ný mi. Ak má me ve do mosti o po ru šo va ní zá ko na,
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR je schop ný aj ve rejne pouká -
za� na ta ké to ko na nie a je jed no, èi zá kon po ru šu je ra do -
vý po li cajt ale bo mi nister. V ne dávnej mi nu los ti sme to
da li jasne na ja vo. V èin nos ti mi nis tra vnútra SR Ro ber ta
KA LI ÒÁ KA a pre zi den ta PZ ge ne rá la Já na PAC KU sme
do po sia¾ ta ké to zly ha nia v sú vislosti s vý ko nom ich funk-
cie ne zisti li, ale prá ve na opak, od ich ná stu pu do funkcií
sa systé mo vo rieši množstvo prob lé mov, kto ré dovte dy
ne rie šil žiadny mi nister vnútra SR a ani pre zi dent PZ. Od -
bo ro vý zväz po lí cie v SR pre to vy jadru je plnú pod po ru
mi nis tro vi vnútra SR Ro ber to vi Ka li òá ko vi a pre zi den to vi
PZ ge ne rá lo vi Já no vi Packo vi a žiada ich, aby zotrva li vo
svo jich funkciách.

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR je za po je ný do rieše nia ce -
lej kauzy „ Ko šickí po li caj ti“ a jej do te rajšie rieše nie po -
va žu je za dosta toèné.

Predsedníctvo OZP v SR

„Pria mi nadria de ní mu sia pozna� svo jich ¾u dí“
l Pán pre zi dent, uply nu li tri me -

sia ce no vé ho ro ka. Prav du po ve diac,
má lokto èa kal, že rok 2009 bu de ta ký
zlo ži tý. Stu de ná spr cha, mno ho ná -
me tov na disku siu, ale dlho do bé zá -
me ry tohto ve de nia re zor tu a po lí cie
mu sia napre do va�. Za ène me va ri zá -
ko nom o cestnej pre mávke, pre to že
za sa hu je ve¾ký okruh obèa nov a

ve¾ký okruh ¾u dí vo va šej pô -
sobnosti?

Isto, je to najdô le ži tejšia le gisla tívna
nor ma, kto rá sa v tom to ro ku mu sí pre -
ta vi� do pra xe. Ten to zá kon si vy nú til
stav ne ho do vosti. Ne bol som to ja, kto
s¾ú bil Európskej únii, že do ro ku 2010
zní ži me po èet úmr tí na ces tách o po lo vi -
cu. To èís lo je 300. Èo sa tý ka násled-

kov dopravnej ne ho do vosti, vla ni sme z
tohto poh¾a du ma li – ak si dobre pa mä -
tám – najlepší rok za posledných 18 ro -
kov, ale ešte stá le je to ve¾mi ïa le ko od
èís la, na kto ré sme sa za via za li. Pre to
ho vo rím, že no vý zá kon o cestnej pre -
mávke je vy nú te ná ne vyhnutnos�. Sa -
mozrejme, sú s ním kompli ká cie, pre to -
že za sa hu je ve¾mi ši ro ký okruh je ho uží -

va te ¾ov a dopra ve kaž dý ro zu mie… To
je jed na strán ka ve ci. Dru há: ži vot na
ces tách je nesmierne pest rý, pri ná ša aj
tie najnepredví da nejšie okol nos ti, vz�a -
hy, ná sled ky. Pre to je ve¾mi �ažké ta kú -
to pro ble ma ti ku takpo ve diac zošnu ro va�
do le gisla tívnej nor my. Aj pre to patrí
spo me nu tá nor ma medzi tie ná vr hy zá -
ko nov z na šej dielne, kto ré bo li dlho v

pri po mienko vom ko na ní, vy jadro va lo sa
k ne mu ve¾mi ve ¾a orga ni zá cií, sku pín,
mno ho pri po mie nok sa zapra co va lo a
ak ho v niekto rých ve ciach ne po va žu -
jem za dob rý, tak najmä pre to, že sme
chce li by� pá pežskejší ako pá pež. Ná -
zor nou ukážkou je parko va nie. Na jed -
nej stra ne sa mo sprá vy strašne chce li,

Rozbehlo sa vy šetro va nie,
kto ré sa pre jedné ho z vä zobne
vy šetro va ných obvi ne ných na -
po kon skon èi lo dobre – pro ku rá -
tor ka z pr vé ho okresu za sta vi la
je ho stí ha nie, „pre to že je ne po -
chyb né, že sku tok ne spá chal
obvi ne ný.“ Že èo je na tom mi -
mo riadne? Pre èo pí še me o tom -
to vcel ku dos� tucto vom prí pa -
de? Nuž pre to, že opí sa ný sku -
tok sa stal 5. marca 1990 a ná -
mestníèka okresné ho pro ku rá to -
ra Bra ti sla va I. za sta vi la stí ha nie
obvi ne né ho 4. februá ra 2009.
Dobre èí ta te…

Ako to bo lo
Vte dy šty ridsa�roèný Ja ro slav

B. (me no zme ne né) po li cajtom
od po èiatku tvr dil, že je ne vin ný.
Do ru vaèky sa ne za po jil. Sám
bol dos� opi tý aj s ko le ga mi,

presne ani ne vie, èo sa dialo.
Poško de ný muž uvie dol, že v ten
ve èer vy pil vo vieche asi 2,5 litra
ví na, bi li ho na ze mi, on si kryl
hla vu ru ka mi a bo la tma… Ja ro -
vu vi nu do konca po pie ral aj
„hlavný“ obvi ne ný, na pre puste -
nie Ja ra z väzby to však ne sta èi -
lo. Sudca Obvodné ho sú du Bra -
ti sla va I. JUDr. Ju raj Mi hál ob ža -

lo va né ho Ja ro sla va B. spod ob -
ža lo by z trest né ho èi nu lú pe že
spo lu pá cha te¾stvom oslo bo dil až
29. 7. 1991 a na ria dil je ho oka -
mži té pre puste nie z väzby. Pro -
ku rá tor sa však od vo lal a bra ti -
slav ský (vte dy mestský) súd vrá -
til ce lú vec do prípravné ho ko na -

nia, tak že kým sa ne š�ast ník Ja -
ro z „Justi èá ku“ do stal, uply nu li
sko ro dva ro ky…

Pre èo?
Usi lo va li sme sa vy pátra�, èo

bo lo ïa lej. Pre èo tri viálne vy -
šetro va nie tr va lo škanda lóznych
19 ro kov? Ja ro vô bec nie je ne -
vi niatko, te raz už má 59 ro kov a
ne mys lí si, že sme právny štát.
Vy pi so val na rôzne inšti tú cie, èo
ma lo as poò ten efekt, že „ne ja kí
po li caj ti“ ho ešte vla ni v no -
vembri prišli zobra� pria mo z
uby tovne a v Bra tisla ve ab sol -
vo val konfrontá ciu s jedným zo
svedkov, kto rý si mal po osem-
nás� a pol ro ku spo me nú�, ako
to v ten ve èer 5. marca 1990
vlastne bo lo… Medzi èa som to -
tiž zomrel poško de ný, ale aj
„hlavný“ spo luobvi ne ný…

Neuve ri te¾né, ale prav di vé.
Usi lo val som sa nájs� odpo veï
na je di nú otáz ku: PRE ÈO tak
dlho?

Žia¾, ne dozve del som sa
prak tic ky niè. Pro ku rá tor ka ne vi -
de la najmenší dô vod, pre èo by
sa so mnou ma la na tú to té mu

rozprá va� a zo všetké ho najviac
ju zaují ma lo, ako som sa k to -
mu to uzne se niu o za sta ve ní stí -
ha nia po 19 ro koch do stal. Ho -
vo ri la o ochra ne osobných úda -
jov, konšta to va la, že „ta kých prí -
pa dov je…“ a krátky roz ho vor
uzatvo ri la tým, že som úplne na
zlej ad re se, tre ba sa ís� pý ta�
inam…

Nuž som sa vy bral na ÚJKP
v prvom bra tislavskom okre se,
kde mi ochotne s¾ú bi li, že zistia,
èi ten spis ma jú a èo sa vlastne
dialo… Sku toène sa mi z ÚJKP
ozva li (roz ho vor bol len te le fo -
nic ký, pre to vo la jú cu oso bu po -
ne chá vam v ano ny mi te). Do tyè -
ná oso ba tiež ne chá pa la, pre èo
ma to zaují ma a pre èo to do -
konca chcem da� do no vín. Ho -
vo ri la mi, že to ho ma jú „na jed-
notke“ strašne ve ¾a, ona prišla
len v ro ku 2007, vy hra ba la všet-
ky „sta ri ny“ a za èa la ich dá va�
do po riadku. Skrátka, som
nevïaèník, kto rý ne vie po cho pi�
vy so kú za �a že nos� vy šetro va te -
¾ov oso bitne v Bra tisla ve a jej
osobné úsi lie o urýchle né uzat-

vo re nie aj tohto sta ré ho prí pa -
du!

Viem po cho pi�. Viem po cho -
pi� vše li èo, prá cu vy šetro va te ¾ov
za tie ro ky dos� dobre po znám a
ka pa citným problé mom vy šetro -
va nia sme sa aj na stránkach
PO LÍ CIE ne raz ve no va li. Rov-
na ko mi je však zná me, že jed -
nou z úloh pro ku ra tú ry je do zor.
Pre to de vätnás�roèné stí ha nie
ne viem po cho pi� ani na úrov ni
vy šetro va nia, ani na úrov ni pro -
ku ra tú ry.  Pre to je tiež lo gic ké,
že sa na dô vo dy tohto „prie �a -
hu“ bu dem pý ta� ïa lej aj ofi -
ciálne na príslušných inšti tú -
ciách. Mys lím si, že ta ké to ex ce -
sy nesmú osta� ne po všim nu té a
skry té pred oèa mi ve rejnosti,
ho ci by si to kom pe tent ní ve¾mi
pria li. Po cho pi te¾né?

P.S.: Pre zve davcov ešte
uvádzam, že uzne se nie Okres-
nej pro ku ra tú ry Bra ti sla va I zo 4.
februá ra 2009 má èís lo 2 Pv
32/02 – 69 a trest ný spis na
Obvodnom súde Bratislava I
viedli pod èíslom 4T 50/90)

Pe ter Onde ra

Škandál ako vy ši tý: ob èas vô bec nie sme právny štát, ho ci to niekto rí tvrdia

Ako dlho mô že trva� prie �ah v trestnom ko na ní?

(Pokraèovanie�na�strane�3)

Nesko�ro� ve�èer� po�li�cajtov� z� bra�ti�slav�ské�ho� Sta�ré�ho
mesta�pri�vo�la�li�k�akejsi�ru�vaèke�pred�zná�mou�viechou
na�trho�visku.�Zisti�li,�že�ne�ja�ká�sku�pi�na�opilcov�o�21.
ho�di�ne�pred�viechou�fy�zic�ky�na�pad�la�tiež�opi�té�ho�mu�-
ža,�zobra�li�mu�1�500�ko�rún,�100�US�do�lá�rov�a�re�tiazku�s
prí�veskom.�Jas�ná�lú�pež!
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No�vý�zá�kon�o�cestnej�pre�mávke�je�skú�šobným�ka�me�òom�kva�li�ty�vz�a�hu�po�lí�cie�k�ve�rejnosti
a�opaène.�Pre�to�sa�mu�ve�nu�je�me�vo�viace�rých�èlánkoch�aprí�lo�vé�ho�vy�da�nia�PO�LÍ�CIE.�(red)

S pre zi dentom Po li cajné ho zbo ru gen. Já nom Packom po troch me sia coch no vé ho ro ka…
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V spo lu prá ci s Ná rodnou
transfúznou služ bou SR sa
posledný marco vý deò na Kraj-
skom riadi te¾stve PZ v Bra tisla -
ve usku toènil odber kr vi. To to
stretnu tie sa ko na lo pod zá šti -
tou riadi te ¾a Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Bra tisla ve plk. Mgr.
Pav la Bratha. Na da ro va ní sa
zú èast nil prekva pu jú co ve¾ký
po èet  darcov – až 82. Mo bilnú
transfúznu služ bu sme vïa ka
hojnej úèas ti obo ha ti li o  31 500
ml kr vi. Darco via bo li odme ne ní
drob ný mi darèekmi, za kto ré by

sme chce li po ïa ko va� ho vorco -
vi pre zi den ta PZ pplk. Mgr. Mar -
ti no vi Korcho vi, Ing. Ja ne Ha ja -
so vej zo Spo loènej zdra votnej
pois�ovne a pa ni Jú lii Ve se -
lovskej z pois�ovne Apol lo.

Tou to ces tou by som sa
chce la po ïa ko va� zú èastne ným
darcom a zá ro veò pozva� všet-
kých, kto rí sa mô žu za po ji� do
ïalšej akcie v termí noch 21. 07.
2009 a 24. 11. 2009 na Kraj-
skom riadi te¾stve PZ v Bra tisla -
ve.

por. Dá ša Cse rio vá

Da ro va li vy še 31 litrov kr vi

Ako�ne�naštva��¾u�dí
No�vý� zá�kon� o� cestnej

pre�mávke�skú�ša�vz�a�hy� ve�-
rejnosti� a� dopravnej� po�lí�cie
(èas�to� tým� aj� ce�lé�ho� PZ).
Do�prav�ní� po�li�caj�ti� sú�medzi
dvo�ma� ka�meòmi� –� zvrchu
tla�èí� šéfstvo� „na� vý�sled�ky“.
Repre�sie,� te�da�najmä�vý�ber
po�kút,�za�sa�nezná�ša�jú�vo�di�-
èi,� pre�to�že� sú� všetci� oh¾a�-
duplní,� po�zor�ní� a� v� ce�lom
svo�jom�ži�vo�te�ni�ja�ký�doprav-
ný�priestu�pok�nespá�cha�li…

H¾a�da�nie�tej�správnej�po�-
lo�hy�medzi� ka�meòmi� je� té�-
ma� na� veènú� disku�siu.
Dopra�ve� na� ces�tách,� po�-
dobne� ako� futba�lu,� ro�zu�mie
u�nás�kaž�dý.�Od�1.�februá�ra
nám�však�pri�bú�da�jú�aj� ta�ké
podne�ty�z�pra�xe,�kto�ré�sve-
dèia�o�ne�po�cho�pe�ní�fi�lo�zo�fie
no�vé�ho� zá�ko�na� èas�ou� prí-
slušní�kov.�Cie¾om�zá�ko�na�je
to�tiž� za�bezpe�èi�� ply�nu�los�
cestnej� pre�mávky� a� � zní�ži�
po�èet� najmä� vážnych
dopravných�ne�hôd.�Ni�kde�v
òom�nie�je�zmienka�o�bu�ze�-
rá�cii� vo�di�èov.� Žia¾,� ani� o
¾udskosti.

Je�den� príklad� za� všetky:
vo�di�èa�MHD,�pro�fe�sio�nálne�-
ho� auto�me�cha�ni�ka� a� váš�ni�-
vé�ho� mi�lov�ní�ka� mo�to�rov,
kto�rý�trá�vi�každú�chví�¾u�svoj-
ho� vo¾na� pri� re�konštrukcii
mo�to�riek�–�ve�te�rá�nov,�za�sta�-
vi�la� po�lí�cia.� Vyblýska�ný� ga�-
rá�žo�va�ný� stroj� zn.� Honda,
na� kto�rom� išiel,� kú�pil� za
dlho�roèné� úspo�ry.� Stroj� nie
je�ve�te�rán,�ale�mo�derná�ma�-
ši�na�a�ne�mo�hol�ma��najmen-
šiu� chy�bièku,� pre�to�že� by� to
jej� hr�dý�ma�ji�te¾� ne�do�pus�til.
Ma�ji�te¾�a�vo�diè�Hondy�sa�vo�-
lá�Ján�Janke�jech�a�vedno�so
svo�jím�otcom�pra�cu�jú�v�bra�-
tislavskom�Dopravnom�pod�-
ni�ku.

Pri� kon�tro�le� Hondy� vzni�-
kol� ma�lý� pro�blém.� Po�li�cajt
zistil,�že�osvedèe�nie�o�tech-
nickej� kon�tro�le� je� šty�ri� dni
„po“.� Ver�dikt:� zadrža�ný
„techni�èák“�a�po�ku�ta�zhru�ba
vo� výške� je�ho� dvojdòo�vé�ho
vo�dièské�ho� pla�tu.� Pán� Jan-
ke�jech� za�pla�til,� ale� doprav-
ných� po�li�cajtov� už� v� ži�vo�te
ne�bu�de�ma�� rád�a�už�ni�kdy
ne�bu�de�predpokla�da�,�že�by
sa�od�nich�mo�hol�doèka��ne�-
ja�kej�po�mo�ci.�V�je�ho�oèiach
sú� skrátka�…do�plò�te� pod¾a
¾u�bo�vô�le.

Pro�blém� bol� v� tých� šty�-
roch� dòoch.� Popri� ve�te�rá�-
noch,� kto�ré� s� otcom� vlast-
nia,� bo�la� Honda� mo�derná
ma�ši�na,� a� tak� mu� ter�mín
STK�„ule�tel“.�Ne�sta�èi�lo�v�ta�-
komto�prí�pa�de�len�upo�zorni�
vo�di�èa,� aby� èo�najskôr� išiel
na� kon�tro�lu?� Veï� všetci
vieme,�ako�„ši�kovne“�sa�ide
na�STK�bez�„techni�èá�ku…“

To�to� je� presný� po�li�cajný
ná�vod,�ako�naštva�� ¾u�dí�a�v
úsi�lí� o� dô�ve�ru� oby�va�te¾stva
niè� ne�do�cie�li�.� Nech� ži�jú
èiarky!

Pe�ter�Onde�ra

Té ma
Po zru še ní vo jen ských sú dov

za èal zvo ni� umie ra èik aj vo -
jenskej pro ku ra tú re. Mi nister
ob ra ny Ja ro slav Baška a ge ne -
rálny pro ku rá tor Dobroslav Trn -
ka sa v ponde lok do hod li na
zru še ní vo jenskej pro ku ra tú ry.
Vo jen ská pro ku ra tú ra bu de zru -
še ná od 1. ja nuá ra 2010, le -
gisla tívny ná vrh na zme nu v zá -
ko ne o pro ku ra tú re má pripra vi�
Dobroslav Trn ka. Informá ciu
Aktuálne.sk po tvr dil v uto rok aj
mi nister ob ra ny Baška.

„Do hod li sme sa na urèi tom
postu pe. Najpravde po dobnejší
va ri ant je zru še nie vo jen ských
pro ku ra túr a ich pre chod pod ci -
vilné pro ku ra tú ry s termí nom od

1. ja nuá ra 2010. Dô vod je jed -
no du chý. Na ko¾ko od 1. aprí la
za ni ka jú vo jen ské sú dy, ne bu de
ani vo jen ská pro ku ra tú ra,“ po -
ve dal pre Aktuálne.sk Baška.

Baška sa s Trnkom ta kisto
do hod li na vytvo re ní ko mi sie,
kto rá má pripra vi� podmienky
pre ply nu lý pre chod agen dy z
vo jenskej na ci vilnú pro ku ra tú -
ru. Oso bitne sa bu de ko mi sia
ve no va� lo gistickým podmien-
kam archi vá cie spi sov.

Ge ne rálny pro ku rá tor Dobro-
slav Trn ka uro bil pô vodne ka rié -
ru ako vo jen ský pro ku rá tor. Te -
raz sa s Baškom do ho dol na jej
zru še ní.

(Aktuálne.sk, 24. 3.2009)

Baška s Trnkom sa do hod li na
zru še ní vo jenskej pro ku ra tú ry

V systé me odme òo va nia ha -
si èov a hor ských záchra ná rov
do šlo od 1. aprí la k viace rým
zme nám – po dobne, ako od
marca mi nu lé ho ro ka v rám ci
Po li cajné ho zbo ru. Vyplý va to z
no ve ly zá ko na o Ha sièskom a
záchrannom zbo re, kto rá na do -

budla 1. aprí la úèinnos�. Sna -
hou MV SR bo lo upra vi� sys tém
tak, aby fi nanène zoh¾adnil fy -
zickú aj psy chickú ná roènos�
vý ko nu štátnej služ by a zá ro veò
pô so bil ako mo ti vaèný pr vok.
Drvi vá väèši na ha si èov a hor -
ských záchra ná rov si tak pla to -
vo po lep ší. No ve lou zá ko na do -
šlo k

n zru še niu príplatkov za štát-
nu služ bu cez ví ken dy, v no ci a
po èas sviatkov;

n hodnostné príplatky
záchra ná rov sa do sta li na úro -
veò po li cajtov – t. j. do výš ky 2
až 65,50 eur za jed not li vé hod -
nos ti;

n su ma zodpo ve da jú ca zru -
še ným príplatkom sa pre mietla

do výš ky zostá va jú cich príplat-
kov, aby bo li adres né;

n na vý ši li sa ta kisto ta rifné
pla ty v jed not li vých pla to vých
trie dach.

V najnižších pla to vých trie -
dach ide o cca 70 percent, vo
vyš ších trie dach to je cca 40 –

50 percentné zvý še nie ta -
rifných pla tov.

Zmyslom no ve ly je zní -
že nie po die lu príplatkov na
slu žobnom príjme záchra -
ná ra /èo sa od ra zí aj na
paušálnom zní že ní hod-
nostné ho príplatku/. Re zort
chce ta kisto do siahnu� èo
najvyššie zvý še nie zá kla du
pre vý po èet so ciálnych dá -
vok a pla to vé po silne nie

pre dovšetkým zá sa ho vých ha si -
èov a záchra ná rov. Na vy še, ta -
rifné pla ty sa každo roène va lo ri -
zu jú. Zá ro veò sa zvý ši li príplat-
ky za zmennos� zo sú èasných
1,7 – 14,1 percent na 20 až 50
percent, príplatky za riade nie a
upra via sa aj po ho to vostné prí-
platky. Mi nis ter stvo vnútra vy ko -
na lo pre po èet vo všetkých pla -
to vých trie dach – žiadny
záchra nár ne bu de ma� po na do -
budnu tí úèin nos ti no ve ly niž ší
slu žobný prí jem ako v sú -
èasnosti. No ve la zá ko na ga ran -
tu je, že ak by k ta kej si tuá cii po
1. aprí li do šlo, záchra nár bu de
dostá va� dopla tok dovte dy, kým
sa rozdiel neodstrá ni.

(TO KMV, 01.04.2009)

No vé odme òo va nie ha si èov
a hor ských záchra ná rov

Rýchly zá sah po li cajtov za -
chrá nil ži vot 56–roènej že ne zo
Sládko vi èo va. Že na neprišla na
vy šetre nie, nedví ha la ani te le -
fón a tak sa le kár rozho dol
vyh¾a da� ju. Keï mu nikto v by -
te neotvá ral, za vo lal po li cajtov.
Pri vo la ná hliadka sa do sta la
dnu, kde na šli že nu v bezve do -
mí so za padnu tým ja zy kom.

Pod¾a informá cií zástupcu
trnavskej po li cajnej ho vorky ne
¼u bo ša Ho mo lu jej ihneï po -
skyt li prvú po moc a pri vo la li zá -
chran ku. Po moh li aj jej �ažko
postihnu tej dcé re, kto rú na šli vo
ved¾ajšej miestnosti. Po li cajtov
za ich rozvážny prístup èa ká
odme na.

(Aktuálne.sk, 20.3.2009)

Po li caj ti rýchlym zá sa hom za chrá ni li že nu

Jarné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR na návrh pred-

sedníctva 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 €.

Zmena platieb do Podporného fondu

Po slan ci po su nu li do dru hé -
ho èí ta nia no ve lu zá ko na o štát-
nej službe colní kov, pod¾a kto rej
pla ty colní kov by sa ma li zvý ši�
v de via tich pla to vých sku pi nách
od 40 do 65 percent. Pri -
lepši� by si ma li najmä col-
ní ci, kto rí ma jú najnižšie
mzdy. Colník, kto rý je za ra -
de ný do najnižšej, prvej
pla to vej sku pi ny, by mal po
no vom dostá va� 335 eur. V
najvyššej, de via tej pla to vej
sku pi ne ma jú ma� colní ci
od au gus ta 839,50 . Štát
má stá� zvy šo va nie pla tov
colní kov oko lo 6,7 mi lió na eur
roène. No ve la tiež sprísòu je
kva li fi kaèné predpokla dy na vý -
kon štátnej služ by colní kov. Col-
ní ci ma jú získa� vy šetro va cie
kompe tencie, vïa ka kto rým
smú vies� trest né stí ha nie bez

oh¾a du na výš ku ulo že né ho
tres tu. V sú èasnosti mô žu vy -
šetro va� èi ny, za kto rých spá -
cha nie mož no ulo ži� najviac troj-
roèné vä ze nie. Pod¾a no ve ly

colní kov–vy šetro va te ¾ov by ma -
lo by� približne 30. Par la ment
po su nul do dru hé ho èí ta nia aj
vlád nu no ve lu o kon tro le v štát-
nej sprá ve.

(SI TA, WEBNO VI NY, 
15. aprí la)

Colní ci by ma li za rá ba� viac
Po slan ci mu sia od stre dy fú ka�,

inak dosta nú po ku tu
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Od stre dy bu dú po slan ci par -
la men tu ko neène posti ho va ní za
al ko hol. Zá kon im po ku ty za ten -
to priestu pok ukla dá už od ro ku
2006, kvô li diere v le gisla tí ve sa
však do dnes tejto po vin nos ti
moh li vy hý ba�.

Par la ment to tiž ešte za -
èiatkom ro ku 2006 schvá lil no ve -
lu, pod¾a kto rej sa na poslancov
nevz�a hu je imu ni ta pri èi noch
pod vply vom al ko ho lu a omam -
ných lá tok. K trestnoprávnej imu -
ni te však za vie dol aj všeo becnú
priestupko vú imu ni tu. Le gisla -
tívna diera spo èí va la v tom, že
po slan ci sí ce moh li by� po ku to va -
ní za al ko hol, ale imu ni tu ma li na
všetky prí pa dy, keï sa jedno du -
cho odmietli podro bi� tes tu.

Po poslednej októbro vej ne -
ho de poslanca SMK Mikló sa Du -
raya však prišla opo zí cia aj koalí -

cia s návrhom na zaplá ta nie
diery. „Ak je úèastní kom ne ho dy
po sla nec slo ven ské ho par la men -
tu, tak je po vin ný sa podro bi� dy -
cho vej skúške ako všetci ostat ní
obèa nia,“ vy hlá sil je den z pred-
kla da te ¾ov no ve ly Ru dolf Pu èík z
SNS.

Èo sa tý ka al ko ho lu za vo -
lantom, bu de pla ti� pre poslancov
rovna ký me ter. Pri iných prie-
stupkoch nie. Odmietnu tie skú-
šky na al ko hol zo stra ny poslan-
ca sa od 1. aprí la bu de bra�, ako
ke by al ko hol po žil a pod¾a to ho
bu de aj sankcio no va ný.

Tá to drob ná úpra va je však
zrejme posledným zá sa hom do
posla neckej imu ni ty v tom to vo -
lebnom ob do bí. Ho vo rí sa však o
nej už ne ja ký èas.

(SI TA, 1. aprí la 2009)
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aby sme to rieši li zá ko nom, bo lo na to
množstvo dô vo dov, ale keï sme pau-
šálne po ve da li, že sa nesmie parko va�
tam, kde neosta ne as poò 1, 5 met ra
vo¾né ho, èo je vzdia le nos�, ur èe ná EÚ
pod¾a priesto ru pre po hyb vo zíèka ra,
zra zu to nikto ne potre bo val a na mie tal,
vraj je to hlú pos�. Ja si to ne mys lím.
Sám som šo fér, po znám pro blé my s
parko va ním, v mestách je to naozaj
vážny pro blém, ale urèi te sa bu de mu -
sie� zro di� ne ja ký kom pro mis.

l Reali zá cia zá ko na bý va nieke dy
ku riózna. Napríklad: èím má po li cajt
me ra� tú to vzdia le nos�? Ale bo po -
vedzme dåžku vo zid la s nákla dom
dre va? Sta èí oby èajný tzv. cólštok èi
pás mo? Múdre hla vy po ve da li, že by
to ma li by� ciacho va né me radlá…

To je to, o èom ho vo rím, že sme nie-
ke dy pá pežskejší ako pá pež. Ak sa má -
me hra� na ta ké to de tai ly, po tom radšej
ne robme niè. To sú ve ci na pra hu hlú -
posti. Mám už �ažké srd ce na spô sob,
akým sa u nás ro bí správne ko na nie. Za
pár ro kov sme ho v sna he dosta� ho do
sta vu právnej do ko na los ti tak vy ci ze lo -
va li, až sa mí òa úèinkom. Aj pri tri -
viálnom priestupku má zdô vodne nie šty -
ri a viac pí sa ných strán. Nie je to hlú -
pos�? A uro bi li sme si ju sa mi. Som za
pragma tickejší, praktickejší prístup a
uro bím v tom po ria dok. Keï ra kúsky po -
li cajt na pí še zá znam, že vo zid lo par ko -
va lo tak a tak, do vo lí si niekto spo -
chybni� je ho tvrde nie? Ak sa te raz má -
me ba vi� už aj o tom, èi po li cajt mu sí
použi� ciacho va ný cólštok, tak to je vr -
chol hlú posti.

l No ale advo ká ti… Pán vi ce pre -
zi dent Janko viè spo mí nal prí pad, ako
sa vo diè brá nil zdô vodne ním, že on
ne te le fo no val, iba sa škra bal mo bi -
lom za uchom…

V po riadku, nech spor né ve ci pre-
skú ma súd. Ale odmie tam hna� mo jich
¾u dí do kraj nos tí kvô li pár extrémnym
de tai lom, ako je po žia davka na ciacho -
va né me radlo na me ra nie chodní ka èi
dåžky ná kla du. To asi nie je ni kde na
sve te, pre èo by ma lo by� na Slo ven sku?

l Ho ca ko, zhodne me sa zrejme
na tom, že zá kon o cestnej pre mávke
je aj pri bežnej apli ká cii ná roè ná nor -
ma, na kto rú mu sia by� po li caj ti – a
vonkoncom nie len do prav ní – dobre
pripra ve ní. Sú? Už bo li hla sy, že sa
zá kon uvie dol do pra xe pri rýchlo a
ne bol èas pripra vi� ¾u dí.

Ne mys lím si to. Priestor na ško le nia
bol. Pán pre zi dent Gašpa ro viè zá kon
vrá til, ale rozdie ly opro ti pre došlej verzii
ne bo li až ta ké markantné, aby sa
medzi tým ne da lo ško li�. Po kojne sa mo -
hol neschvá le ný zá kon distri buo va� na
všetky – mi ni málne – do prav né inšpek-
to rá ty, nie èa ka�, až kým vy jde v zbierke
zá ko nov. Pre to sa na tíska otáz ka, ako
riadia ci pra cov ní ci po ce lej lí nii ten to
pro ces prípra vy zvlád li, ako vy uži li èas,
kto rý tu bol k dispo zí cii. Chý ba lo mi viac
ini cia tí vy. Niekde to išlo, niekde nie. Ve -
de lo sa predsa, že ak by aj po slan ci
uplat ni li ne ja ké zme ny, ne bu dú mar-
kantné. Tá to vý hra da sa tý ka prá ce
nášho od bo ru dopravnej po lí cie na pre -
zí diu a po ce lej lí nii až po mno ho okre -
sov. Ne mu se lo sa èa ka� a ak niekde ¾u -
dia nie sú dobre pripra ve ní, je to chy ba
konkrétnych riadia cich pra covní kov. Pa -
ra doxne, aj v ob las ti osve ty sme tieto
úlo hy mu se li zobra� na se ba my ako
vrcholní funkcio ná ri pre zí dia. Nie je to
pr vý raz, èo na ši ¾u dia z opatrníctva a
ali bizmu èa ka li do poslednej chví le, bo -
la to chy ba. To všetko sú však ve ci, kto -
ré ne mô žu za tie ni� zá sadný vý znam no -
vé ho zá ko na – a v tom vi dím ve¾ký po -
krok. Na útva ry prišla aj no vá tech ni ka,

¾u dia sú na òu za ško le ní. Ve rím, že zá -
kon za be rie na pl no.

l Ale èo pro blém s ne dostatkom
po ku to vých blo kov? To je dos� ve ¾ká
han ba…

To je té ma, kde nie že som nespo -
kojný, ale do slo va zú ri vý. Po ve da li sme
ve rejne, že pr vé dva týždne ro ka ne bu -
de me po ku to va�, pre to že pre chádza me
na euro, má me dve me ny, po li caj ti nie
sú na to, aby ro bi li zme nárni kov, skrát-
ka, bo lo tu pri ve ¾a zlo ži tostí. Prehlá sil
som do mé dií, že sme zve da ví, ako sa
bu dú vo di èi sprá va�, keï ve dia, že v
tom to ob do bí ne dosta nú po ku tu, èi ne -
bu dú tú to si tuá ciu zneu ží va�. Zís ka li sme
èas vytla èi� blo ky v no mi nálnej hodno te
banko viek. Pr vý zá mer vy šiel, vo di èi bo li
slušnejší, dru hý zá mer ne vy šiel vô bec.
Keï dnes zis�u jem, kde sa sta la chy ba,
je tu tendencia vi ni� da òo vé riadi te¾stvá,
ja však ho vo rím, že mi ni málne po lo vièný
diel vi ny ma jú kraj ské riadi te¾stvá, ich
eko no mic ké od bo ry a krajskí riadi te lia.
Blo ky sa tla èi li onesko re ne, jed na sé ria
bo la do konca pre chy bu ne pou ži te¾ná.
Ne ve de li sme, odke dy pla tí euro? Pre èo
sme otroc ky a prácne pre po èí ta va li po -
ku ty z ko rún na eurá? To bol ne ja ký pro -
blém hneï urèi� po ku ty v no mi nálnej
euro hodno te, aby sme chlapcom u¾ahèi li
ro bo tu? Za to predsa mu sí niekto nies�
zodpo vednos� a ja ju vy vo dím. Priznám
sa, že sprvo ti som o tom to problé me ani
ne ve del, ne mal som informá ciu. Te le fo -
no va li mi z jed nej te le ví zie a ja som re -
zo lútne poprel, že by ta ký to pro blém
exis to val. Bo hu žia¾, reálne exis to val a
te raz všetci zdô vodòu jú, ako za to ne -
mô žu. Ale mô žu, nezba via sa zodpo -
vednosti.

l Prejdi me na té mu školstva.
Zme ny v òom tvo ria je den z pi lie rov
re for my, kto rú si da lo do vienka no vé
ve de nie re zor tu a po lí cie. Ako sa da -
rí zá mer plni�?

Skrá ti li sme štú dium s cie¾om pripra -
vi� po li caj ta na vý kon v po riadko vej po lí -
cii a rieši� ïalšie vzde lá va nie for mou
dôstojnícke ho vzde la nia ale bo prostred-
níctvom kurzov. Ten to základný zá mer
sa pod¾a mòa po da ri lo do siahnu�. Èo
však evi dentne potre bu je me, to je ïalší
beh ško ly, za me ra ný na prax. Tým, že
chlap ci neprešli vo jen skou prípra vou,
adeptom chý ba jú základné ná vy ky v
disciplí ne, v slu žobnej zdvo ri losti atï.
Pre to uva žu je me o tzv. stá lej po riadko -
vej jednotke, kde by mla dí uchádza èi išli
po vinne mi ni málne na pol ro ka, aby zís -
ka li potrebné prak tic ké ve do mosti a ná -
vy ky. Medzi èa som sa, chva la bo hu, po -
da ri lo takmer úplne naplni� po èet né sta -
vy, tak že ¾u dia ne bu dú na útva roch tak
intenzívne chý ba�. Dru hou oblas�ou je
dôstojnícke vzde lá va nie, kde som abso -
lútne nespo kojný. Ur èité zá me ry sa na -
pl ni li, sta vy dôstojní kom však má me stá -
le ve¾mi poddi menzo va né, pro blé my sú
ka pa citné. Na še školstvo má by� po li -
cajné školstvo, ak nie, tak ho ne vo lajme
po li cajné.

l Ako ïa le ko je tá to úva ha o zria -
de ní stá lej jed not ky?

Zá mer mo mentálne ešte sto jí na
priesto roch, rá ta me s ka sáròa mi vo Vaj-
no roch. Ak ich od ar má dy do sta ne me,
niè nebrá ni reali zá cii. Sa mozrejme, bu -
de potrebné tieto priesto ry prispô so bi�
na šim potre bám, ale mu sí sa to uro bi�.
Tak ako sa mu sí po to¾kých prie �a hoch
uro bi� rázna ná pra va sta vu uby to va nia v
SOŠ Pe zi nok, o kto rom ste ne dáv no pí -
sa li v PO LÍ CII. Ne zodpo ve dá pre zí dium,
je to vec mi nis ter stva, no mu sí sa to urý-
chle ne napra vi�.

l Od 1. aprí la prešla do pô -
sobnosti mi nis ter stva vnútra Že -
leznièná po lí cia. V podsta te zrejme
ide o po li tic ké rozhodnu tie, pre ne -

zainte re so va né ho dos� ná hle… Ho ci,
na dru hej stra ne, o zaèle ne nie Že -
lezniènej po lí cie do MV SR sa už v
predchádza jú cich ro koch po kú šal ce -
lý rad mi nistrov…

Ja to to rozhodnu tie kvi tu jem, po li -
cajné zbo ry mu sia ma� jed not né ve le nie,
èi sa to nieko mu pá èi ale bo nie. Pa -
mätní ci ve dia, že že leznièná po lí cia
patri la pod nás, bo li to na še útva ry, kto -
ré sa po li tic kým roz hod nu tím od nás od -
trh li a te raz sa vra ca jú. Tým vô bec ne -
chcem po ve da�, že by si Že leznièná po -
lí cia neplni la svo je úlo hy. Na opak,
najmä v praktickej èasti si po èí na la
ve¾mi dobre, jej ¾u dia odviedli ve¾ký kus

dob rej prá ce v bo ji pro ti kri mi na li te pria -
mo vo vla koch. Èo sa mi presta lo pá èi�,
to bo la expanzia na ces ty vytvo re ním
mýtnej po lí cie. Utvo ril sa sys tém, v kto -
rom by sa vo diè do stá val na ceste do
kon tak tu s dvo ma druhmi po li cajtov.
Pre èo? Aký to má vý znam? Nie sme ta -
ký ve¾ký a bo ha tý štát, aby sme si moh li
do vo li� pä�, šes� èi de sa� dru hov rôznych
po lí cií. Pä�mi lió no vý štát by mal ma� jed -
nu po lí ciu. Tak že vô bec nie je prav da,
že by sme chce li zhltnú� Že lezniènú po -
lí ciu a zni èi� ju, zlikvi do va�. Na opak, bol
som je den z tých, kto rí na vr ho va li, aby
sme za tia¾ ne zaèle ni li Že lezniènú po lí ciu
pod Po li cajný zbor. Sú za ra de ní ako sa -
mo stat ná sekcia pod mi nistrom vnútra.
Mu sí me si ešte všetko dôkladne ro za na -
ly zo va�. Stá le si však mys lím, že mýtna
po lí cia bu de dopravná po lí cia. S tro chu
iró nie po viem, že okrem vy jazde ných
ko ¾a jí som iné na ceste ne na šiel, tak
pre èo tam má by� Že leznièná po lí cia?

l Že leznièná po lí cia aj s no -
voutvo re nou Mýtnou po lí ciou má vy -
še 1 300 ¾u dí. Ich oba vy sú úplne po -
cho pi te¾né. Idú sí ce pod¾a to ho isté -
ho zá ko na, predsa však sú tam roz-
die ly napr. v odme òo va ní, v celko -
vom za bez pe èe ní. Ako to zo sú la di�
tak, aby na je dnej stra ne na nich ne -
po ze ra li kri vo „pô vodní“ príslušní ci
PZ a na dru hej stra ne, aby príslušní -
ci Že lezniènej po lí cie ne na do budli
po cit krivdy?

Ne vi dím v tom ne ja ký vážny pro -
blém. V rám ci Po li cajné ho zbo ru ne mô -
že ma� nikto ne ja ké nadštandardné
odme òo va nie èi iné vý sa dy. Vždy to len
ro bi lo zlú krv a je úplne scest né, ak
niekto za ène do ka zo va�, že je dô le ži tejší
než iný. Má me je den zá kon, jed nu pla -
tovku.

l Je sa mozrejmé, že po li cajný
pre zi dent ne roz ho du je o výške roz -
poè tu re zor tu vnútra, predsa však:
aké do pa dy bu de ma� pod¾a vás
úspor ný vládny plán na Po li cajný
zbor?

Pri rodze ne, krí za sa dotk ne kaž dé -
ho, te da aj nás. Predpokla dá me, že to
bu de ma� do pad na roz vo jo vé zá me ry,
kto ré sme ma li, ho vo rí me te da o ka pi tá -
lo vých vý davkoch. Si tuá cia zrejme
obmedzí na še plá ny v ob las ti skva litòo -
va nia MTZ. Ni ja ko sa to však ne do tkne
odme òo va nia ani so ciálne ho za bezpe -
èe nia ¾u dí, na še dlho do bé zá me ry sta bi -
li zo va� Po li cajný zbor aj týmto spô so -
bom sa ni ja ko ne me nia. Má me vlastné

zdro je a reálnu per spek tí vu udrža� vy vá -
že nos� zdro jov a nákla dov aj v ta kejto
si tuá cii. Vla ni bol oso bitný úèet zis ko vý
a je predpoklad, že bu de aj v tom to ro -
ku. Nesmie ho však ohro zi� ni ja ké ší re -
nie fám, kto ré by vy vo la li pa ni ku medzi
na ši mi ¾uïmi. Te ší ma, že ¾u dia do sta li
isto ty, bu de me ich drža� a som nesmier-
ne rád, že si to ¾u dia – as poò sa mi zdá
– za èa li ko neène vá ži�. Tak že všetko zlé
je na nieèo dob ré.

l No vé okre sy?
Je tam èa so vý po sun, v tejto si tuá cii

to naozaj nie je jed no du ché. Tzv. ho nor
okre su ne rie ši bezpeènostnú si tuá ciu a
nepri dá nám ¾u dí na uli ci, v tom som aj
s va ším predse dom pá nom Litvom plne
v zho de. No vý okres nám ne vy rie ši si -
tuá ciu na obvodných odde le niach, kde
je ešte stá le má lo ¾u dí, viem, vi dím to.
Tak že ak už no vý okres, tak vlastne v
tej po do be – riadi te¾, zástupca, sekre -
tárka, ho to vo. Pri dá va� ¾u dí do riade nia
a servi su ne mô že me. Po viem otvo re ne
– chá pem sa mo sprá vu a aj miestne po -
li tic ké kru hy, kto ré chcú ma� v úvodzov-
kách svojho riadi te ¾a, v úvodzovkách
svoj okres, ale nie s ta bu¾ka mi na vy še v
riadia cich a servisných služ bách. Vo vý -
ko ne sa mozrejme áno, tam ¾u dí naozaj
ešte stá le nie je dos�, ho ci je to lepšie
ako bo lo, veï sme do sta li do vý ko nu po -
riadko vej po lí cie vy še ti síc ¾u dí. Potre bu -
je me aj obèianskych pra covní kov, pre to -
že inak mu sia ich prá cu ro bi� po li caj ti, a
to nie je ani efektívne, ani správne. A
viem si predsta vi� aj ïalšie sci vilòo va -
nie, ale to je širšia té ma. Dnes, keï ro -
bia najpotrebnejšie ci vilné funkcie v štát-
nej a ve rejnej službe ¾u dia za naozaj mi -
zernú mzdu, tak je to v tejto si tuá cii
neaktuálna té ma.

l Nahra li ste mi ïalšiu otáz ku:
mno žia sa záujemci o ná vrat do PZ. Z
jed nej stra ny je to ví ta ný pro ces, ale
dos� ri zi ko vý…

Má te prav du, tre ba sa vždy dôklad-
ne pozrie�, pre èo ten – kto rý žiada te¾ zo
zbo ru odi šiel a akú má mo ti vá ciu, aby
sa vrá til. A som za to, aby sa na vrá til ci
prednostne umies�o va li na obvodných
odde le niach, nie na postoch, kto ré pred-
tým opus ti li.

l Pán pre zi dent, má te to ho zrej-
me už pl né zu by, ale ne mô žem obís�
té mu ko šic ké ho škandá lu. Jasne ste
po ve da li, jasne uro bi li. Chý ba mi
však jas ný do ve tok – èo ïa lej. Nikto
a ni kdy ne zabrá ni výstrelku jednotliv-
ca. Prí pad Ko ši ce je iný. Ten to druh –
nazvi me to – ma so vej psy chó zy má
svo je ko re ne. Tie tre ba vytrhnú�, skú -
ma�, ako vlastne na rástli až tak, že tí
¾u dia bo li schop ní nahrá va� si na mo -
bil vlastnú úchyl ku?! Èo ïa lej? Ma li
ste úva hu o pe rio dic kých psy cho vy -
šetre niach…

Stá le si mys lím, že pe rio dic ky opa -
ko va né psy cho testy bu dú potrebné.
Nesmie však ís� o ne ja ký uni verzálny
test pre všetkých, ma lo by ís� o špe cia -
li zo va né tes ty pod¾a jed not li vých dru hov
èin nos tí. Èi chce me èi nie, kaž dé ho v
po li cajnej pro fe sii tie ro ky služ by ne ja -
kým spô so bom pozna èia. Tieto tes ty by
ma li slú ži� na to, aby od ha li li, ko¾ko a èo -
ho sa na èlo ve ka za ro ky služ by na le pi -
lo, èo ho po ško di lo, aké zlé ná vy ky na -
do bu dol –  a ako mu po môc� zba vi� sa
tohto ná no su. Èi že tieto tes ty ne ma jú
slú ži� k to mu, aby sme odde li li spô so bi -
lých od nespô so bi lých pre ïalší vý kon,
ale ma jú poslú ži� ako pozna nie, pod klad
pre te ra piu. Ak má niekto už pl né zu by
isté ho dru hu prá ce – ho ci si to mož no
sám ani neuve do mu je – mu sí me mu
umožni� oèisti� si du šu s po mo cou psy -
cho ló gov, všestranne mu po môc� – tre -
bárs aj tak, že mu po núkne me prá cu na
inom úse ku. Ne vi dím rieše nie v tom, že

ak neuro bí psy cho test, mu sí odís�. Na -
opak, tre ba mu po môc�, pre to že za to
ne mô že, je to daò za to, èo ro bí, èo mu -
sí ro bi�. Zaprí èi ni li sme to my, pre to že ho
denne po sie la me na slu žobné zá kro ky,
mu sí sa stre tá va� s aso ciálmi, s rôznou
há ve ïou… To pozna èí kaž dé ho. Nieko -
ho viac, iné ho me nej a inak. Psy cho -
testy mu sia ma� hlavný cie¾ vèas roz-
pozna� ne ga tívne zme ny v du ši po li caj -
ta. Vrá tim sa pre to ku ko šické mu prí pa -
du – hroz né je, že ta ké mu dos� ve¾ké mu
ko lektí vu vô bec ne do šlo, èo pá cha jú, že
ro bia nieèo abso lútne neprí pustné. Ani
jedné ho z nich to ne na pad lo a tra ja z
nich bo li schop ní ešte si to na tá èa�?!
Ne po cho pi te¾né. To je naozaj viac ako
len na za mysle nie, ale do ka zu je to, èo
som vám prá ve po ve dal.

l Blí ži me sa k zá ve ru nášho roz -
ho vo ru. Po kúsme sa o ur èi té zhrnu tie
– ten to rok 2009 je najmä so ciálne
�ažší, než sme ešte na sklon ku lan-
ské ho ro ka predpokla da li. Na mno -
hých miestach Euró py sa už pre ja vi li
aj so ciálne ne po ko je, kto ré sa ne zao -
bišli bez zá sa hov po riadko vých síl.
Ve¾mi jasne de fi no val pro blém sú -
èasnosti pre zi dent Euro COP–u pán
Heinz Kiefer v úvod ní ku, kto rý sme
pub li ko va li v marco vom èís le. Ako vy
vní ma te si tuá ciu? Mô že me si po ve -
da�, že sme na tom lepšie ako v oko -
li tých štá toch, no predsa…

Je to naozaj �ažký rok. To, èo sa de -
je, ve¾mi pô so bí na psy chi ku ¾u dí, plne si
to uve do mu jem. Na dru hej stra ne, sme
je di ný štát, kto rý je, chva la bo hu, po koj -
ný. Pre to bu dem na bá da� po li cajtov k to -
mu, aby bo li ešte odolnejší vo èi nepriaz-
ni vej si tuá cii než bežný ob èan. Sú pred-
sa po li caj ti. Spra vi li sme im podmienky
pre služ bu. Do sta li sluš né so ciálne za -
bezpe èe nie, pla ty, no vú tech ni ku, sys -
tém prá ce. A za to chcem najlepšie vý -
sled ky, aké sa len da jú do siahnu�. Chá -
pem, že po li caj ti nie sú nad¾u dia, no
mys lím si, že sú èasný so ciálny sys tém
dá va príslušní kom väèší po èet isto ty a je
na nich, aby ho v každo dennej prá ci
pre niesli na ve rejnos�, aby bo li spo ¾ahli -
vou opo rou obèa nov, kto rí potre bu jú ich
po moc. V Po li cajnom zbo re sa mu sí na -
pl no uká za� dis cip lí na, pre to že tá dá va
ve rejnosti väèší po cit isto ty. Bu dem na
to klás� ma xi málny dô raz. Má me naozaj
utvo re né všetky podmienky, aby sme za
ne žiada li pocti vo odve de nú prá cu a bu -
de me ju tvr do vy ža do va�. Ne ho vo rím o
ume lom na há òa ní èiarok, ale o do -
siahnu tí po ci tu bez peè nos ti obèa nov v
re gió ne a o pocti vom vý ko ne prá ce, nie
o zjedná va ní po kút na ces tách. Ak ne -
bu dú vý sled ky, pritvrdím, pôjdu po sti hy
na pria mych nadria de ných. Nie na
okresných èi kraj ských riadi te ¾ov, pre to -
že tých mô žem ho ci ke dy odvo la�, ale niè
tým ne do siahnem. Pria mi nadria de ní
mu sia pozna� svo jich ¾u dí, mu sia s ni mi
denno denne ro bi� a dosta� z nich ma xi -
mum. Nie je predsa mož né, aby tre bárs
medzi de sia ti mi ¾uïmi ro bil je den ne ple -
chu, ostat ní de via ti sa však tvá ria, že sa
niè ne de je a riadi te¾ odde le nia o tom tiež
vô bec niè ne vie… tak to ne jde. Zo berme
si nitriansky prí pad, keï po li cajt ob rá til
zbraò pro ti svo jim ko le gom. Pri tom všet-
ci ve de li, že je zá vis lý na vý herných
auto ma toch, na hre, od kaž dé ho si po ži -
èia va – a nadria de ný s ním neuro bil ani
len po ho vor? Keï ne bu dú vý sled ky na
odde le ní, zo be riem na zodpo vednos�
riadi te ¾a odde le nia, inak niè ne do siahne -
me. Keï ne bu de ma� vý sled ky okres,
bu de me bra� na zodpo vednos� okresné -
ho riadi te ¾a. Zodpo vednos� je pria mo
úmerná funkcii, kto rú riadia ci pra cov ník
zastá va, to nech má kaž dý na pa mä ti.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie�zo�strany�1)

„Pria mi nadria de ní mu sia pozna� svo jich ¾u dí“
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l Pán predse da, vrá�me sa
ku ko šické mu prí pa du. Od bo -
ro vý zväz po lí cie v SR vy dal
vyhlá se nie, v kto rom sa po -
sta vil za sú èasné ve de nie re -
zor tu a po lí cie.

Áno, vysvetli li sme aj dô vo dy
svojho jed no znaè né ho posto ja.
Ne bu de me chrá ni� ¾u dí, kto rí bo li
pria my mi aktérmi tejto kauzy.
Ta kí to ¾u dia medzi nás ne patria,
zá ro veò sa však èlo vek mu sí
hlbo ko za myslie�. V tej sku pi ne
bo li aj ¾u dia s dlho roènou pra -
xou v PMJ, kto rí sú zjavne
pozna èe ní rokmi stre tá va nia sa
s ne ga tívny mi javmi. Pre bu -
dúcnos� by bo lo potrebné uva -
žo va� o tom, aby sa aj za ra de -
nie na PMJ ne ja kým spô so bom
èa so vo obmedzi lo, aby im to
tak to ne de vasto va lo psy chi ku. V
prvom ra de by som však opä -
tovne zvý raznil zodpo vednos�
riadia cich pra covní kov. Ich pra -
cov nou náplòou nie je len vy dá -
va� roz ka zy, po ky ny, rozpi so va�
služ by a rá ta� èís la v šta tisti ke,
ale pre dovšetkým mu sia svo jich
¾u dí pozna�. Ich pra cov nou po -
môckou mu sí by� aj psy cho ló -
gia. Keby si priamo nadriadení
viac všímali svojich ľudí, nemu-
seli byť dnes v civile. Mys lím si,
že ten to prí pad si zaslú ži širšiu

disku siu – nie extrémne ná zo ry
o tom, èi má niekto z ve de nia
re zor tu odís�, ale potre bu je me
disku to va� o prí èi nách, kto ré
spô so bu jú ta ké to ex ce sy a v

disku sii h¾a da� spô so by, ako im
predchádza�. Fakt, že si to do -
konca na tá èa li – nie je den, ale
viace rí – je za rá ža jú ci. Zrejme
sme úplne za budli aj na du -
ševnú hy gie nu ¾u dí, kto rí slú žia
na uli ci. Chá pem po ci ty po li -
cajtov, kto rí zrejme trpe li po ci -
tom bez moc nos ti, že sa im ta kí -
to ma lo le tí šarvanci vysmie va jú
do tvá re, le bo ve dia, že sa im
niè ne mô že sta� a že ich ro di èia
im sot va kaž dý deò vysvet¾u jú,
aké ne pekné je pá cha� lú pež na
sta rej že ne. To všetko si uve do -
mu jem. Pre to ma šo ku je aj prí-

stup tzv. tre tie ho sekto ra, kto ré -
ho zástupco via sú schop ní ba -
ga te li zo va� aj ná silnú trestnú
èinnos� ma lo le tých pod ke -
pienkom ¾udských práv. Ako by
poško de ní žiadne prá va ne ma -
li? Aj tu je v ich prístu poch cí ti�
po li ti ku a nie túžbu po ¾udských
prá vach.

l Skúsme nieèo po zi -
tívnejšie. Za èí na jú sa plni�
sta vy po li cajtov, dlho roèná
diera sa postupne za ce ¾u je,
èo je po te ši te¾né…

Áno, a ví ta me to, pre to že sa
zní ži za �a že nos�, kto rá je najmä
na základných útva roch stá le
ešte ve¾mi ve¾ká bez oh¾a du na
typ odde le nia. Ešte vždy chý ba -
jú ¾u dia pre prak tic ký vý kon
služ by, po riadko vá služ ba je
dlho do bo �a hú nom vý ko nov.
Tak že pri jí ma nie ¾u dí ví ta me, ak
to bu dú ¾u dia kva lit ní. Nás ale
prekva pu je, aké množstvo bý -
va lých po li cajtov sa po kú ša do
Po li cajné ho zbo ru vrá ti� a aké
ne raz po zo ru hod né dô vo dy
uvádza jú. V zmysle ko lektívnej
zmlu vy má me preh¾ad, vy jadru -
je me sa k spä�pri jí ma ným po li -
cajtom. Nieke dy sa mi zdá, že
Po li cajný zbor je ústa vom so -
ciálne ho za bezpe èe nia ne za -
mestna ných, resp. neúspeš-

ných podni ka te ¾ov. Osobne chá -
pem po cit príslušnosti k PZ inak
a mám do jem, že u dos� ve¾ké -
ho percenta žiada te ¾ov èlo vek
ne má zá ru ku, ako sa za cho va -
jú, keï sa zlep ší si tuá cia na pra -
covnom tr hu. Mys lím si, že by
sme ma li kaž dý je den prí pad
dôkladne zvá ži� a o tre �om
spä�pri ja tí už ani neuva žo va�,
po kia¾ to nie sú ve¾mi vý ni -
moèné prí pa dy. A už vô bec nie
som pria te ¾om myšlienky, aby tí -
to ¾u dia pri chádza li na vyššie
pos ty ka riérne ho rebríèka. Ho -
ca ko, tieto od cho dy a prí cho dy
pod¾a mòa ma ria náš dlho do bý
zá mer sy ste ma tic ky bu do va�
hrdos� na príslušnos� k PZ. Po li -
cajný zbor nie je prestupná sta -
ni ca, že niekto si odí de, vonku
stra tí prá cu, tak sa za sa vrá ti,
ako by sa niè ne sta lo… Je, ma lo
by to by� aj o dô ve re a prísluš-
nosti. Som za prísnejšie po -
sudzo va nie kaž dé ho jed not li vé -
ho prí pa du zo stra ny zodpo -
vedných riadia cich pra covní kov.
Ar gu men ty o špiè ko vých od bor -
ných ve do mostiach bý va lých
po li cajtov s dvojroènou pra xou v
PZ po šes�roènej prestávke,
ale bo zno vupri jí ma nie do PZ po
ve ko vom ze ni te, vy vo lá va jú v
nás èudné po ci ty nielen o ich

schopnostiach. Nuž, má me o
èom rozmýš¾a� v perso nálnej
po li ti ke.

l Spo mí na li ste ko lektívnu
zmlu vu, v kto rej OZP už vla ni
zís kal prá vo vy jadro va� sa k
po li cajtom, žiada jú cim o vý -
nimku z ka riérne ho po stu pu.
Aké sú skú se nosti, nájde te
vždy zho du s po li cajným pre -
zi dentom?

Mys lím si, že tá to po ma ly rok
uplat òo va ná prax pri ná ša svo je
ovo cie, ¾u dia za èí na jú ma�
záujem o po stup do vyššej pla -
to vej trie dy a keï sa reálne
pozrú oko lo se ba, nekla dú si za
cie¾ preska ko va� rebrí èek. Cí tim
tam viac zodpo vednosti v ich
prístu pe a ce ním si to. Dá va to
dob rý výh¾ad do bu dúcnosti pre
sta bi li zá ciu a skva litne nie
¾udských ka pa cít, zá ro veò to
však za vä zu je OZP i nadria de -
ných neskla ma� dô ve ru ¾u dí. Mal
by nasle do va� ïalší krok –  po li -
cajt s nižšou pla to vou trie dou by
ne mal za ro bi� viac ako po li cajt
vo vyššej trie de. Tieto ve ci mu -
sí me ešte v dru hej eta pe vy rie -
ši�, už te raz je však priestor, aby
ši kov ným ¾u ïom bo li progra mo -
vo po nú ka né vyššie miesta.

Zhováral sa Peter Ondera

Ko šic ký prí pad podnie til množstvo úvah a žiada si širšiu odbornú disku siu

Mi ro slav Lit va: „Po li cajný zbor nie je prestupná sta ni ca…“

Vo februá ro vom èís le PO LÍ -
CIE sme zve rejni li èlá nok pod
názvom Si tuá cia si žiada akút-
ne rieše nie, kto rý sa ve no val
problé mom kva li ty uby to va nia
v SOŠ Pe zi nok. Sta no vis ko
sme si vy žia da li od Sekcie eko -
no mi ky MV SR, pri ná ša me ho v

plnom zne ní a bez akýchko¾vek
úprav.

„V ce lom èlán ku a hlavne v zá -
ve re sa po pi su je SE MVSR ako
útvar, kto rý pre prípra vu investiè-
nej akcie neuro bil žiadnu prípra -
vu. To to konšta to va nie sa ani
zïa le ka ne zakla dá na pravde, a
pre to by sme chce li v krát kos ti zo -
su ma ri zo va� všetky kro ky doteraz
vy ko na né na prípra ve tejto inves-
tiènej akcie za sú èasné ho ve de -
nia SE MV SR

V ro ku 2007 bol stav pripra ve -
nosti nasle dovný:

l exis to va la vy pra co va ná
základná po žia davka na obe uby -
tovne v predpokla da nej výške
investí cie 40 mil SKK na kaž dý
ob jekt z ro ku 2005

l po vo le nie MF SR na za èa tie
obsta rá va nia oboch investièných
ak cií.

Už na pr vý poh¾ad bo lo zrej-
mé, že predpoklad uve de ný v
základných po žia davkách bol
úèe lo vo podhodno te ný, netvo rí
ani po lo vi cu zo sku toèných nákla -
dov a je s týmto rozpoètom ne -
rea li zo va te¾ný.

V po lo vi ci ro ku 2007 bo la
usku toène ná ve rejná sú �až na do -
dá va te ¾a pro jekèných prác. V me -
sia ci de cember 2007 bo la podpí -
sa ná Zmlu va o Dielo s úspešným
uchádza èom ve rejnej sú �a že.

Predmet do dáv ky bol rozde le ný
do dvoch etáp a to uby tovòa A a
uby tovòa B. Pri tech nic kých ra -
dách slú žia cich na zo sú la de nie
po žia da viek ko neè né ho uží va te ¾a
s možnos�a mi ob jek tu však vy šli
no vé po žia davky, kto ré ni kdy ne -
bo li sú èas�ou podkla dov. Z tohto

dô vo du bol na ko niec spra co va ný
pro jekt re konštrukcie uby tovní
spra co va ný v nasle dovnom èle -
ne ní:

l re konštrukcia uby tovne A s
nad stav bou

l prístavba uby tovne A
l re konštrukcia uby tovne B
l prístavba uby tovne B
l spo jo va cia chod ba uby tovní

A a B s vy uèo va cím blo kom
Po do ho de s ve de ním ško ly

bo lo do hod nu té, že do reali zá cie
pôjdu jed not li vé akcie v po ra dí re -
konštrukcia ob jek tu A, následne
ob jekt B a na ko niec obe prístavby
vrá ta ne spo jo va cej chod by.

V ro ku 2008 bol do kon èe ný
ce lý pro jekt a bo lo usku toène né
aj územné ko na nie na ce lý sú bor
objektov. Kaž dá izba je rieše ná
ako sa mo stat ná bunka s hy gie -
nic kým zá ze mím, èím bu dú uby -
tovne spåòa� aj tie najvyššie hy -
gie nic ké po žia davky. Pro jek to vá
do ku mentá cia bo la ukon èe ná aj
vrá ta ne roz poè tu pro jek tan ta. Re -
konštrukcia ob jek tu uby tovne A si
vy žia da investièný ná klad cca 80
mil SKK a uby tovòa B cca 90 mil
SKK. Z týchto kalku lá cií je pa tr ný
abso lútny ne sú lad s pô vodnou
do ku mentá ciou, kto rá podhodno -
ti la investí ciu o viac ako 200%!! .
Vzh¾a dom na uve de né sku -
toènosti bo lo potrebné zno vu po -

žia da� MF SR o súhlas na tú to
investiènú akciu.

Predpokla da ný ter mín na
získa nie po vo le nia je máj 2009 a
následne mô že by� za po èa té
obsta rá va nie do dá va te ¾a stav by a
následne aj sa mot ná re -
konštrukcia. Z roz poè tu na rok
2008 sú úèe lo vo viaza né pro-
striedky na re konštrukciu uby -
tovne A vo výške 45 mil SKK.

Len na doplne nie by som
chcel do da�, že okrem tejto pri-
pra vo va nej investí cie, sa už reali -
zu jú v rám ci SOŠ Pe zi nok aj
nasle dovné investièné akcie

l re konštrukcia vo do vo du –
pripra vo va ná mi mo cho dom od ro -
ku 1997 – mo mentálne sa na -
chádza v štá diu pre be ra cie ho ko -
na nia

l re konštrukcia rozvo dov UK
– s predpokla da ným termí nom
do konèe nia jún 2009

Z vyššie uve de ných sku -
toèností vyplý va, že za mestnanci
SE MV SR v ob do bí medzi rokmi
2007 až 2009 uro bi li ma xi mum
pre reali zá ciu re konštrukcie SOŠ
Pe zi nok a konšta to va nie, že v
tejto zá le ži tos ti ne ko na jú je viac
ako ne vhod né. Taktiež by do bu -
dúcnosti bo lo vhod né aby au tor
èlán ku zve rejnil aj sta no vis ko
dotknu té ho útva ru a ne ro bil zá ve -
ry na zákla de jed no stran ných
informá cií.

Ïa ku je me
SE MV SR“
Po�znám�ka�re�dakcie:�O�sta�no�-

vis�ko�k�èlán�ku�sme�mailom�po�žia�-
da�li�pria�mo�pá�na�ge�ne�rálne�ho�ria-
di�te�¾a�Sekcie�eko�no�mi�ky�MV�SR
Ing.�Ro�ber�ta�Hanèá�ka.�Odpo�veï
nám�rovna�ko�prišla�mailom.�Sí�ce
vlastne�ano�nymná,�ale�po�urgen-
cii�prišla�a�najmä�predsa�len�po�-
te�ši�la…

Uby to va nie v SOŠ Pe zi nok bu de lepšie – tre ba ešte vydrža� Vro ku 2004 si ve de nie
Kri mi na lis tic ké ho a ex-

pertízne ho ústa vu Po li cajné ho
zbo ru (KEÚ PZ) da lo za cie¾
zú ro èi� každo dennú zna leckú
èinnos� expertov na po li odbor-
nej pro pa gá cie svo jej èin nos ti,
poskytnu tia zís ka ných poznat-
kov nielen pra covní kom ústa -
vu, ale aj re zortným ale bo mi -
mo re zortným záujemcom a vy -
da lo sa na ces tu pra vi delnej or-

ga ni zá cie od bor né ho se mi ná ra
s názvom „Kri mi na listi ka v
prak tic kých príkla doch“. Se mi -
nár je za me ra ný na po znat ky
zís ka né najmä z každo dennej
pra xe pra covní kov ústa vu a je
mož né konšta to va�, že se mi -
nár sa stal tra dí ciou, pre to že
dòa 18. marca 2009 sa v prie-
sto roch ho te la Såòa va v Pieš�a -
noch usku toènil už je ho piaty
roè ník.

KEÚ PZ už od svojho vzni -
ku v ro ku 1991 or ga ni zu je
rôzne dru hy predná šok, kto ré
ma jú za úlo hu zvy šo va� odbor-
nú úro veò v jed not li vých
oblastiach kri mi na listickej
tech  ni ky nielen vlastných za -
mestnancov, ale i pra covní kov
MV SR a iných orga ni zá cii,
kto ré sa po die ¾a jú na vy šetro -
va ní trestnej èin nos ti. Uve do -
mu je me si aj po žia davky na
vý me nu informá cií medzi ústa -
vom, orgánmi èin ný mi v trest-
nom ko na ní, uni ver zi ta mi a re -
zortným školstvom. Posta ve -
nie kri mi na listi ky ako ve dy je v
štu dijných progra moch práv -
nic kých fa kúlt v podmienkach
SR takmer bez výz nam né a
rozvo jom kri mi na listi ky sa
zaobe rá takmer vý luène len
Aka dé mia Po li cajné ho zbo ru a

KEÚ PZ. Po krok v tejto ob las ti
mô že pri nies� iba spo luprá ca
pod po ro va ná po žia davka mi
pra xe.

Na za èiatku bol se mi nár
internou zá le ži tos�ou ústa vu.
Postupne o se mi nár pre ja vu jú
záujem od bor ní ci zo širšie ho
okru hu re zortných i mi mo re -
zortných útva rov. Okrem „tra -
dièných“ úèastní kov ako sú A
PZ, SOŠ PZ Ko ši ce, odde le -

nie kri mi na listicko–tech nic kých
èin nos tí ÚJKP Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru, pri budli medzi
úèastní kov zástupco via Vo -
jenskej po lí cie a èo nás te ší
najviac, zástupco via kraj ských
i okresných riadi te¾stiev Po li -
cajné ho zbo ru a špe ciálnych
útva rov Po li cajné ho zbo ru.

Na se mi ná ri odzne li prí-
spevky pra covní kov ústa vu z
kaž dé ho odvetvia kri mi na listi -
ky, kto rý mi sa ústav zaobe rá a
spestri li ich poste ro vé pre -
zentá cie. Jed nou z najzau jí -
ma vejších – a nielen na se mi -
ná ri disku to va ných tém – bo li
té my z ob las ti ana lý zy DNA.
Poènúc histó riou a vý vo jom
me tó dy až po prak tic ké použi -
tie zvi di te¾ne nia bio lo gic kých
stôp lu mi no lom, èi ana lý zu
krvných strie kancov. Ži vú
disku siu vy vo la la aj pre zentá -
cia o „fa lošných“ banko ma toch
èi falšo va ní dakty losko pických
odtlaèkov. Po uè ným spestre -
ním a zá ro veò oži ve ním bo li aj
pre zentá cie o ne bezpeènej
mu ní cii, vý buš ných systé moch
a vý bu choch. V prestávkach
bol vytvo re ný priestor na ïal-
šiu disku siu o pre zen to va ných
té mach. 
plk.�Ing.�Ondrej�La�ciak,�KEÚ�PZ

Kri mi na listi ka v prak tic kých príkla doch
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l Pán ge ne rál, èo tá to
zme na pre èinnos� Že -
lezniènej po lí cie zna me ná?

Ná rodná ra da SR 10. februá -
ra 2009 zme ni la zá kon o Že -
lezniènej po lí cii, èím do šlo k
zme ne podria de nosti z Mi nis ter -
stva do pra vy, pôšt a te le ko mu -
ni ká cií SR do podria de nosti Mi -
nis ter stva vnútra SR, kto ré sa
sta lo zria ïo va te ¾om Že lezniènej

po lí cie. Že leznièná po lí cia ako
ozbro je ný bezpeènostný zbor v
že lezniènej dopra ve pl ní úlo hy v
špe ci fickom prostre dí že -
leznièných dráh, tak že tá to
zme na ni ja ko neovplyvni la kom-
pe tencie vo vz�a hu k že lezni -
ciam. Že leznièná po lí cia bo la
zaèle ne ná ako rozpoèto vá orga -
ni zá cia vo forme sekcie MV SR
pod pria mym riade ním pá na mi -
nis tra vnútra. Re la tívne ve¾mi
krátke obdo bie medzi schvá le -
ním no ve ly zá ko na a jej úèin-
nos�ou predzna me na lo aj pro -
ces nášho pre cho du, pre to že
ani príslušné útva ry MV SR ne -
moh li by� na náš pre chod vèas
pripra ve né.

l Že leznièná po lí cia je po -
va žo va ná za kon so li do va ný
zbor, kto rý sa dobre za pí sal aj
v medzi ná rodnom me radle.
Mô že by� jed no, pod kto rým
re zortom vlastne pô so bí. Ná -
zo ry sa však rôznia.

Že leznièná po lí cia je dlho -
roèným a pl no hod not ným èle -
nom dvoch medzi ná rodných
orga ni zá cií že leznièných po lí cií
COLPO FER a RAIPOL, kde
svo ji mi ak ti vi ta mi významne na -

po má ha k plne niu úloh v ob las ti
bez peè nos ti že lezniènej do pra -
vy. Èas to pre zen to va ný ná zor
na za bezpe èe nie jed not né ho
riade nia ozbro je ných bezpeè-
nostných zbo rov, prí padne rôz-
nych po li cajných zlo žiek, pod¾a
môjho ne raz vy jadre né ho ná zo -
ru nespo èí va v podsta te ani tak
na le gisla tívnej úpra ve ako na
ocho te ko mu ni ko va� a spo lupra -
co va�, te da rieši� ve ci spo loèné -
ho záujmu .

l Dá sa po ve da�, že to to
rozhodnu tie bo lo aj pre vás
neoèa ká va né? Už nieko¾ko
mi nistrov vnútra sa o zaèle -
ne nie Že lezniènej po lí cie do
štruktú ry MV SR v uply nu lých
ro koch neúspešne po kú ša lo,
to to úsi lie urèi te má svo ju lo -
gi ku…

Prav du po ve diac, cho di lo
oko lo to ho ve ¾a fám a tzv. za ru -
èe ných informá cií, ale v ko -
neènom dôsledku, úprimne po -
viem, bo lo to neoèa ká va né nie-
len pre mòa, ale aj pre prísluš-
né útva ry na MV SR. To však
te raz nie je pod stat né, vy -
chádza me z rea li ty, rozbehli sa
hek tic ké prípra vy a mo jou úlo -
hou bo lo za bezpe èi� pre chod
ce lej zložky tak, aby ne bo la
ohro ze ná funkènos� na šich
útva rov a Že lezniènej po lí cie
ako cel ku. Ide o ce lý rad opatre -
ní, zmien predpi sov, le gisla tívno
– tech nic kých opatre ní a ïalších
úloh. Ce lý pro ces za tia¾ pre bie -
ha tak, že sa nezme ni la na ša
orga ni zaèná štruktú ra a ne me -
ni li sa ani ta bu¾ky zlo že nia a
poètov. Bo la to jed na z podmie -
nok mi nis tra do pra vy a do šlo v
tom to sme re k do ho de. Tak že
Že leznièná po lí cia si plno -
hodnotne pl ní svo je úlo hy v mo -
de li, kto rý bol prispô so be ný
orga ni zaènej a riadia cej štruktú -
re že lezníc a za tých bez má la
17 ro kov sa plne osvedèil. Zá -
ko ni te ne má me štruktú ru to -
tožnú s územno–správnym
uspo ria da ním Slo ven s ka ani so
štruktú ra mi PZ. Sa mozrejme,
po koj ná at mo sfé ra je v tom to
pre cho do vom ob do bí ve¾mi
potrebná, aby na šich 1 325 prí-

slušní kov a 77 obèianskych pra -
covní kov nestra ti lo po cit isto ty a
ïalší èas uká že, ako sa bu de
orga ni zaèná štruktú ra vy ví ja�. V
niekto rých oblastiach, do vo lím
si po ve da�, sme do konca vpre -
du vo èi mo de lu, po uží va né ho v
rám ci MV SR, konkrétne v ob -
las ti perso nálnej agen dy a
agen dy so ciálne ho za bezpe èe -
nia, kde sme už softvér po núkli
MV SR na prak tic ké využi tie.
Má me oko lo 500 výslu ho vých
dô chodcov.

l Do akej miery je to tož ný
sys tém odme òo va nia že -
leznièných po li cajtov a prí-
slušní kov PZ? Ide te sí ce
pod¾a to ho isté ho zá ko na a
pla tovky, ur èi té rozdie ly tam
však predsa len mô žu by�?

My sme no vú pla to vú úpra vu
za viedli od 1. marca 2009, pri -
èom sme vy chádza li aj zo skú -
se nosti Po li cajné ho zbo ru a usi -
lo va li sme sa funkèné za ra de nie
príslušní kov rieši� tak, aby ko -
rešpondo va lo s po zí cia mi v PZ.
Ne ma li by tam by� rozdie ly,
azda mô žu by� rozdie ly u prí-
slušní kov Mýtnej po lí cie, kto rých
je pod¾a mòa �ažko po rovná va�
s pra cov nou náplòou doprav-
ných po li cajtov. Okrem iné ho
ma jú všetci špe cia li zo va né po li -
cajné vzde la nie. V poh¾a de na
ïalšie za ra de nie a posla nie
Mýtnej po lí cie sa na še poh¾a dy
za tia¾ rôznia, mu sí me si ve ci vy -
disku to va�, ale v tejto fá ze je
zby toèné vies� disku siu cez no -
vi ny. Príslušné mi nis ter ské útva -
ry si mu sia všetko ro za na ly zo -
va�, bez unáhle nia, je potrebné
ve ci dôkladne po sú di� a po tom
pri ja� rozhodnu tie, pre to že vo
chví li nášho pre cho du k 1. aprí -
lu na to to všetko ne bol èas.
Ve¾mi mi zá le ží na tom, aby na -
ši ¾u dia nestra ti li po cit isto ty. Vy -
šiel už roz kaz mi nis tra vnútra o
spo loènom vý ko ne služ by
dopravnej a mýtnej po lí cie, tak -
že ten to po stup bu de ko or di no -
va ný. Vý ber mý ta je z poh¾a du
štá tu ve¾mi dô le ži tou príjmo vou
po lož kou, pre to mu sí by� ce lý
sys tém úpl ný a nepretrži te fun-
kèný, nie spo ra dic ký, ako to bo -
lo v prí pa de kont rol dia¾nièných
zná mok. Nepretrži tos� a úplnos�
pri kon tro le mý ta na všetkých
spoplatne ných tra sách je hlavný
cie¾, to mu by sa ma lo podria di�
všetko ostatné.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Od 1. aprí la je Že leznièná po lí cia v podria de nosti MV SR. Èo to pre re zort pri ne sie?

Zme ny vy ža du jú roz va hu a dôslednú ana lý zu
Dòom�1.�aprí�la�prešla�do�pô�sobnosti�MV�SR�Že�leznièná
po�lí�cia,�pô�so�bia�ca�dovte�dy�pod�mi�nisterstvom�do�pra�-
vy.�V�tejto�sú�vislosti�re�dakcia�PO�LÍ�CIA�po�žia�da�la�o�roz�-
ho�vor�ge�ne�rálne�ho�riadi�te�¾a�Že�lezniènej�po�lí�cie,�ge�ne�-
rá�la�JUDr.�Ti�bo�ra�Gaplovské�ho.

T.�Gaplovský

Po li cajt z Ky súc sa ob -
rá til na re dakciu s problé -
mom vý kla du § 69 zá ko na
o cestnej pre mávke, kto rý
ho vo rí o oprávne niach po -
li caj ta. „Efko“ ho vo rí o prá -
vo mo ci po li caj ta „me ra�
rozme ry a hmot nos ti vo -
zid la“. Èi ta te¾ sa pý ta, èi
exis tu je k to mu to ne ja ké
bližšie usmerne nie, pre to -

že keï vraj chce li ko le go -
via pre me ria va� dåžku pre -
vá ža né ho ná kla du dre va
na vo zid le s prí ve som, èo
je èas tý pro blém v lo ka li -
tách, kde sa vo zí dre vo,
(bežný cólštok ale bo pás -
mo ma li k dispo zí cii), z prí-
slušné ho OR PZ do sta li
vysvetle nie, že by mu se li
použi� ciacho va né me -
radlá, a ta ké ne ma jú, tak je
zby toèné sa o nieèo po kú -
ša�. „Bo lo by vhod né, ke by
ste moh li aj cez PO LÍ CIU
da� ne ja ké usmerne nie, èi
po tom má to to oprávne nie
prak tic ký zmy sel a ako ho
uplatòo va�,“ žiada.

Sta no vis ko príslušné ho
od bo ru PPZ uvádza me v
plnom zne ní:

Od bor dopravnej po lí cie PPZ
v  Bra tisla ve obdržal Va šu žia-
dos� o vý klad § 69 zá ko na è.
8/2009 Z.z. o cestnej pre mávke
a o zme ne a doplne ní niekto -
rých zá ko nov. Vy jadre nie žiada -
te zasla� k ods. 1 písm. f), kde
po li cajt je oprávne ný me ra� roz-
me ry a hmot nos ti vo zid la.

Po li cajný zbor kont ro lu je
dodržia va nie rozme rov a hmot -
nos ti vo zid la uve de ných v na ria -
de ní vlá dy SR è.403/2005 Z.z.
zo 17 au gus ta 2005 o najväè-

ších prí pustných rozme roch a
najväèšej prí pustnej hmot nos ti
niekto rých vo zi diel. Odde le nia
špe ciálnych kont rol sú tech nic -
ky vy ba ve né certi fi ko va ný mi
me radla mi na me ra nie rozme -
rov a hmot nos tí vo zi diel a sú
schop né uve de ný priestu pok
za do ku mento va� a objasni�. Pri
bežnej kon tro le mo to ro vé ho vo -
zid la, kto ré vy ko ná va jú po li caj ti

v doh¾a de nad bezpeènos�ou a
ply nu los�ou cestnej pre mávky,

kto rí nie sú vy -
ba ve ní certi fi -
k o  v a  n ý  m i
t ech  n i c  ký  m i
prostriedka mi
na do ku -
men t o  va  n i e

me ra nie rozme -
rov vo zi diel, je me ra -

nie pásmom len informa tívne a
mu sí zjavne na me ra ná hod no ta
prekra èo va� najväèšie prí pustné
rozme ry uve de né v prí lo he è.1 k
na ria de niu vlá dy è. 403/2005
Z.z. Uve de né priestupky mož no
rieši� len za predpokla du, že
obvi ne ný z  priestupku je ochot -
ný po ku tu zapla ti�. Po do tý ka me,
že preènie va jú ci ná klad mu sí
by� ozna èe ný v zmysle § 3 Vy -
hláš ky Mi nis ter stva vnútra SR è.
9/2009 Z.z. zo dòa 20. de -
cembra 2008, kto rou sa vy ko -
ná va zá kon o cestnej pre mávke
a o zme ne a doplne ní niekto -
rých zá ko nov.

plk. JUDr. Mi lan Anjel,
riadi te¾ od bo ru dopravnej

po lí cie PPZ

Po�znám�ka� re�dakcie:� Otáz�ku
sme� po�lo�ži�li� aj� v� rozho�vo�re� s
pre�zi�dentom� PZ� gen.� Já�nom
Packom,�kto�rý�zve�rejòu�je�me.

Ako me ra� chod ní ky a preènie va jú ci ná klad?

Pr vý marco vý piatok a so bo -
ta v Pe zinku patri li mi lovní kom
pla vecké ho športu. Ko na la sa
24–ho di no vá non–stop šta fe ta,

kto rú zor -
ga n i  zo val
m e s t s k ý
ú r a d ,
m e s t s k á
pla vá reò a
štu dentský
par la ment
mesta Pe -
z i  n o k .
Cie¾om ce -

lé ho po du ja tia bo lo za po ji� do
športo va nia èo najväèší po èet
plavcov. Kaž dý pla vec mal pre-
plá va� mi ni málne 50m.

Na úspešnom prie be hu po -
du ja tia sa po die ¾a li aj odbo rá ri
ZO OZP è. 8/5, kto rí sa zú èast -
ni li v zlo že ní:

Uèi te lia: npor. Mgr. Ma rek Ci -
cák, npor. Mgr. Vla di mír Kuzne -

cov, npor. Mgr. Pe ter Bo rov ský,
por. Mgr. Pe ter Gyepes

Poslu chá èi: stržm. Pe ter For-
doš, stržm. Igor Sa mot ný,
stržm. Mi chal Va nyo, stržm. Pa -
vol Ha la ma

Vy po môc� im prišli aj tra ja
bý va lí pra cov ní ci – ko le go via.
SOŠ PZ Pe zi nok ma la za úlo hu
vyplni� „neprí jemný“ dvojho di no -
vý úsek sko ré ho so botné ho rá -
na od 2:00 do 4:00 ho di ny.
Uspo ria da te lia akcie nás však
po žia da li vyplni� èa so vý úsek až
do 4:30 ho di ny, èo sme im za -
bez pe èi li.

Už štvrtý rok patrí sku pi na
plavcov SOŠ PZ Pe zi nok medzi
najlepších, keï na IV. roè ní ku
pe zinské ho pla vecké ho ma ra tó -
nu zaplá va la tá to sku pi na 6
800m a do sta la za to naozaj
zaslú že ný dip lom (viï prí�lo�ha)

npor. Mgr. Ma rek Ci cák

IV. roè ník Pe zinské ho pla vecké ho ma ra tó nu

UPO ZORNE NIE
Chce te si kú pi� no vý zá kon 

o cestnej pre mávke?
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR vlastným nákla dom vy dal

Zá kon è. 8/2009 a Vy hláš ku è. 9/2009. Publi ká cia sa di -
stri bu uje prostredníctvom od bo ro vých orga ni zá cii, ale aj
tou to for mou upo zor òu je me, že si ju mô že te objedna� aj
pria mo na cent rá le OZP v SR na mailo vej ad re se: 
la di slav.gra cik@minv.sk., prí padne pí somne na ad re se
OZP v SR, uve de nej v ti rá ži no vín.

Je den výtla èok pre èle na OZP v SR sto jí 2 €, pre
neèle na 4€€. V objednávke uveï te, z kto rej ste základ-
nej orga ni zá cie, prí padne svo ju presnú ad re su.
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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�predpokla�da�li.�Na�vy�še,�pa�-
mä��èlo�ve�ka�je�re�la�tívne�krátka.�Do�konca�niekto�rých�¾u�dí�mi�mo�-
riadne�krátka.�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…
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v druhom roku. Tak zvýšime platy
novoprijatých policajtov. 

Minister vnútra bude tiež žiadať
1,1 miliardu na 100 % zvýšenie hod-
nostného príplatku.

Žiadame teda zvýšiť objem
mzdových prostriedkov v roku 2005
oproti roku 2004 o 2 miliardy 281 mil-
iónov korún. Predstavuje to zvýšenie
o 34 %. Predpokladám však, že min-
isterstvo financií nám v plnej miere
nevyhovie. Za úspech budeme
považovať ak získame polovicu z
tohto objemu, teda navýšenie oproti
tomuto roku o niečo viac ako jednu
miliardu korún. Teda ak sa nám
podarí navýšiť rozpočet na mzdové

prostriedky o 17 %.

• Ako vidíte súčasné mzdové hod-
notenie policajtov?

Ministrovi vnútra sa darí hájiť záu-
jmy policajtov v sociálnej oblasti.
Podarilo sa nám zachovať policajtom
všetky doterajšie výhody. Oproti ostat-
ným štátnym zamestnancom majú

vyššie platy a 13. a 14. plat. V

tomto roku sme presadili zvýšenie
platov policajtov o 7 % od 1. augusta.
Minister bude vždy presadzovať v
rozumnej miere požiadavky policajtov
na zachovanie alebo zlepšenie ich
sociálneho postavenia. Aj v návrhu
rozpočtu na budúce tri roky budeme
presadzovať pravidelnú ročnú val-
orizáciu platov minimálne o infláciu.
Tak, aby sociálne postavenie policaj-
tov zostalo minimálne zachované. Ak
to možnosti štátu dovolia budeme
samozrejme žiadať na sociálne
zabezpečenie policajtov aj viac
peňazí.
• Kde sú podľa Vás príčiny pretrvá-
vajúceho nezáujmu o prácu v
polícii? Aký predpokladáte dopad
súčasného náborovania?

Počet neobsadených
tabuľkových miest sme za necelé 4
mesiace znížili z 1720 voľných miest
na 1433. Na krajských a okresných
riaditeľstvách sa znížil celkový počet
neobsadených miest z 934 na 709 a
na Úrade hraničnej a cudzineckej polí-
cie z 337 na 285. Predpokladáme, že

počet neobsadených miest bude
klesať aj naďalej. O prácu v polícii je
teda záujem. 

Prispieva k tomu určite zlepšo-
vanie finančného a materiálneho
zabezpečenia policajtov. Tohto roku
sme sa sústredili na zlepšenie
vybavenia špeciálnych útvarov -
Úradu boja proti korupcii a Úradu boja
proti organizovanej kriminalite.
Zlepšujeme tiež technické a mater-
iálne vybavenie policajtov na sloven-
sko-ukrajinskej hranici. Tohto roku
sme tiež dovybavili poriadkové jed-
notky. Venujeme sa tiež lepšiemu
počítačovému vybaveniu policajtov.
Pracujeme na nových policajných
informačných systémoch.
Pripravujeme nákup nových áut pre
policajtov.

Snažíme sa teda robiť prácu v
polícii stále zaujímavejšou a atrak-
tívnejšou. Preto aj pri schvaľovaní
štátneho rozpočtu na roky 2005 až
2007 bude minister vnútra presadzo-
vať výrazné zvýšenie rozpočtu pre
ministerstvo vnútra.

Vec: Návrh východísk rozpoč-
tu verejnej správy na rok
2005 - doplnenie

K č. p.: 4166/2004-41 zo dňa
10. 3. 2004  

Listom č. p.: SPC-182-1/4-2004
zo dňa 18. 3. 2004 sme z hľadiska
finančných prostriedkov určených
na služobné príjmy príslušníkov
Policajného zboru požiadali
všeobecnú sekciu MV SR, aby v
návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy uplatnila požiadavku na
zvýšenie rozpočtu finančných
prostriedkov určených na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania na rok 2005 v
celkovom objeme 1 822 268,1 tis.
Sk na počet 21 346 príslušníkov PZ.

Na základe požiadavky FO VS
MV SR o podrobnejšie vysvetlenie
niektorých číselných údajov Vám
oznamujem:

Dňa 10. 3. 2004 bola NR SR
schválená novela zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe prís-
lušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže
SR a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov (ďalej len
"zákon"), ktorou sa s účinnosťou od
1. 1. 2005 zvyšuje hodnostný prí-
platok uvedený v § 87 zákona v
priemere o 2 770 Sk na jedného
príslušníka PZ, čo v prepočte na
plánovaný počet príslušníkov
Policajného zboru a po zohľadnení
vplyvu na ďalší služobný plat, ktorý
je zložkou služobného príjmu v
zmysle § 84 ods. 1 zákona, pred-
stavuje zvýšené mzdové náklady  v
celkovej sume  827 798,0 tis. Sk
ročne. 

Citovanou novelou zákona sa

v § 64 zákona skrátila dĺžka základ-
ného času služby v týždni, ktorý je
rozvrhnutý nerovnomerne, ak polica-
jt vykonáva štátnu službu
nepretržite alebo v zmenách zo 40
hodín na 38 hodín. Ustanovenie
kratšej dĺžky základného času
služby v týždni pre nerovnomerne
rozvrhnuté režimy so súčasnou
nepretržitou zmennou prevádzkou si
na základe vykonaného prepočtu
vyžiada zvýšené mzdové náklady vo
výške 105 985,8 tis. Sk ročne.  

V súvislosti so zriadením
Špeciálneho súdu sa upravuje výška
osobitného príplatku príslušníkom
PZ, ktorí vykonávajú štátnu službu
na úseku odhaľovania a vyšetrova-
nia trestných činov vo veciach, ktoré
patria do právomoci Špeciálneho
súdu podľa § 15 Trestného poriad-
ku, čo vo finančnom prepočte tvorí
zvýšené mzdové náklady vo výške
44 604,0 tis. Sk ročne, vrátane
dopadu na ďalší služobný plat. 

Novelou zákona sa od 1. 5.
2004 mení prepočet zahraničného
platu príslušníkov PZ vyslaných na
výkon štátnej služby v zahraničí
(policajných pridelencov) podľa §
109 ods. 2 zákona a zosúlaďuje so
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štát-
nej službe a so zákonom č.
553/2003 Z. z. Zmena pomeru
korunovej časti služobného platu a
časti služobného platu v inej ako
slovenskej mene (40:60) si vyžiada
v roku 2005 zvýšenie mzdových
nákladov vo výške 7 409,4 tis. Sk. V
tejto sume je zahrnutá len časť
služobného platu v inej ako
slovenskej mene. 

Vyslanie vybranej skupiny prís-
lušníkov PZ (6) na výkon štátnej
služby v zahraničí, si v roku 2005
vyžiada zvýšené mzdové výdavky na
služobný plat v inej ako slovenskej

mene podľa § 109 ods. 2 zákona vo
výške 16 034,5 tis. Sk ročne.

Novelou zákona sa v § 85 ods.
5 zákona zavádza od 1. 1. 2005 tzv.
valorizačný automat - zvýšenie
funkčných platov príslušníkov PZ v
závislosti na vývoji priemerného
platu zamestnancov v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok. Zvýšenie funkčného
platu príslušníkov PZ má priamy
dopad na niektoré ďalšie zložky
služobného príjmu - na prídavok  za
výsluhu  rokov  podľa  § 86 zákona,
na príplatok za riadenie podľa § 89
zákona ako aj na premenlivé zložky
služobného príjmu podľa § 84 ods.
1 písm. n) až r) zákona a § 84 ods.
3 zákona. Na základe vykonaného
prepočtu a po zohľadnení ustanove-
nia §  7 ods. 2  zákona Národnej
rady SR č. 598/2003 Z. z. o štát-
nom rozpočte na rok 2004 (zvýše-
nie funkčných platov príslušníkov
PZ o 7% od 1. 8. 2004) tvoria
zvýšené mzdové náklady sumu  815
295,4 tis. Sk (vo valorizácii je
zohľadnený vplyv zvýšenia hodnost-
ného príplatku, zvýšenia osobitného
príplatku, skrátenia základného
času služby v týždni a úprava
funkčného platu na premenlivé prí-
platky).

Rozpis sumy 815 295,4 tis. Sk: 

vplyv valorizácie k 1.8.2004 (7%) 
a valorizácia k 1.1.2005          (7,8%)

Funkčný plat a prídavok za výsluhu
rokov 439 250,4 tis. Sk
Príplatok za riadenie

11 570,6 tis. Sk
Premenlivé zložky služobného platu

226 830,6 tis. Sk
(príplatok za štátnu službu v noci, v

sobotu a v nedeľu, vo sviatok, prí-
platok za štátnu službu nad základ-
ný čas služby v týždni a peňažná
náhrada za služobnú pohotovosť)
Osobný príplatok 

34 756,7 tis. Sk
Ďalší služobný plat 

102 887,1 tis. Sk

Poznamenávame, že pri val-
orizácii osobného príplatku sa
uvažuje s jeho zvýšením len o cca
2,9%.
Zvýšenie hornej hranice percentuál-
nej sadzby príplatku za riadenie
podľa § 89 ods. 1 zákona (uplatne-

nie od 1. 1. 2005) si vyžiada  v roku
2005 zvýšené mzdové náklady vo
výške 5 141,4 tis. Sk. Táto suma je
vypočítaná zo zvalorizovaného prí-
platku za riadenie od 1.8. 2004.

Dopad valorizácie (815 295,4
tis. Sk) a zvýšenia príplatku za riade-
nie (5 141,4 tis. Sk) spolu pred-
stavujú 820 436,8 tis. Sk.

JUDr. Rudolf  Javorček
Zástupca generálneho riaditeľa 

a súčasne riaditeľ odboru odmeňovania
SPSČ MV SR

Zástupca generálneho riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru odmeňovania
SPSČ MV SR  JUDr. Rudolf  Javorček nám poskytol "Návrh východísk rozpočtu
verejnej správy na rok 2005 - doplnenie", ktorý  Odbor odmeňovania Sekcie per-
sonálnych a sociálnych činností MV SR zaslal Finančnému odboru VS MV SR a
ktoré znie:
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Vážený pán minister, 

Odborový zväz polície v

Slovenskej republike v rámci plnenia

zákonných úloh ochrany práv a opráv-

nených záujmov policajtov sa na Vás

obracia vo veľmi citlivej otázke

finančného a platového zabezpeče-

nia policajtov.

Veľmi pozorne sledujeme vývoj v

rozpočtovej kapitole rezortu MV SR so

zameraním na platové zabezpečenie

policajtov, ktoré v posledných rokoch

neustále stagnuje. Od roku 1998 do

dnešnej doby sa platy policajtov va-

lorizovali len jedenkrát a to vo výške

3%. Na druhej strane sa nároky na

výkon štátnej policajnej služby

neustále zvyšujú. Vplyvom vývoja

sociálnej situácie v krajine musia poli-

cajti čeliť rastúcej brutalite

páchateľov trestnej činnosti alebo

napríklad nedávnym sociálnym

nepokojom na východe Slovenska,

kde došlo k veľkému nárastu trestnej

činnosti, najmä Rómov, spojeného s

rabovaním a k hromadnému narušo-

vaniu verejného poriadku. V súčasnej

dobe sa policajti intenzívne pripravujú

na zabezpečenie najvýznamnejšej

spoločenskej a štátnej udalosti sam-

mitu NATO v Bratislave.

Vážený pán minister,

práve v tejto pre políciu veľmi

zložitej situácii sme sa oboznámili s

Vaším návrhom UZNESENIA VLÁDY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu

východísk rozpočtu verejnej správy

na roky 2005 až 2007.

Navrhované úlohy ministrovi vnú-

tra v bode B.4. nás veľmi znepokojili

a zásadne sú pre nás neprijateľné,

nakoľko sú zjavne v rozpore s

Programovým vyhlásením vlády v

bode B. VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ A

VEREJNÁ SPRÁVA. V programovom

vyhlásení sa vláda zaväzuje, že bude

dbať na zachovanie sociálnych a

právnych istôt policajtov garanto-

vaných príslušnými zákonmi s cieľom

skvalitnenia a stabilizácie

Policajného zboru... 

OZP v SR sa na Vás pán minister

obracia v tejto pre Policajný zbor

veľmi zložitej situácii so zásadnou

požiadavkou a to vypustenia úlohy

B.4. pre ministra vnútra Vami pred-

kladaného  vyššie citovaného

návrhu uznesenia vlády SR.

K tejto zásadnej požiadavke nás

vedú veľmi závažné dôvody akými sú

nenaplnené početné stavy policajtov,

problémy s ich napĺňaním a vôbec

stabilizáciou policajtov. Je veľa

dôvodov, pre ktoré je situácia taká,

aká je. V krátkosti však tie

najdôležitejšie je potrebné povedať. 

1/ Finančné ohodnotenie práce poli-

cajtov je potrebné zlepšiť - priemerný

čistý  plat policajta v 3. platovej triede

je 9 960,- a vo 4. platovej triede je 10

700,-Sk v Bratislave (iné útvary majú

ešte menej) 

2/ Možnosť výberu do služieb PZ a

nie nábor ako je to v súčasnosti

(nezáujem o prácu v PZ i napriek

značnej nezamestnanosti)

3/ Pracovné podmienky zlepšiť a

nadväzne znížiť stresové zaťaženie

policajtov (neustály tlak na činnosť

policajtov, nenaplnené stavy, financie

a pod.) 

Prijatím uvedeného uznesenia

vlády a následným spracovaním

návrhu novely zákona č. 73/1998

Z.z. o štátnej službe príslušníkov

Policajného zboru, Slovenskej infor-

mačnej služby, Zboru väzenskej a

justičnej stráže SR a Železničnej polí-

cie v znení neskorších predpisov za

účelom zrušenia úpravy hodnost-

ného príplatku platnej od 1.1.2005,

úpravy zvyšovania funkčného platu

platnej od 1.5.2004 a vypustenia sys-

temizácie zaradenia policajtov do pla-

tových tried  bude mať pre Policajný

zbor a jeho akcieschopnosť nedoz-

erné negatívne následky, ktoré sa

môžu prejaviť v narušení vnútornej

bezpečnosti a verejného poriadku

štátu, na čo Vás musíme upozorniť. 

Vážený pán minister, 

OZP v SR chce riešiť tieto

závažné problémy v Policajnom

zbore, v mnohých prípadoch až exis-

tenčné problémy jednotlivcov, roko-

vaním s Vami. Vzhľadom na väzbu

medzi prípravou východísk pre štátny

rozpočet a návrhom uznesenia

dovoľujeme si Vás požiadať o

stanovenie termínu spoločného roko-

vania na uvedenú tému. 

S úctou

Ing. Miroslav LITVA 

Predseda OZP v SR

List  OZP v  SR pod-
predsedovi  v lády  SR a
ministrovi  f inanci í  SR
Ing.  Ivanovi  Miklošovi

Por.
číslo Názov útvaru CPP PARK ŠUMAV SOLEN VLTAV ARANP KAST

1. Vedenie a kancelária MV SR 1 0 0 0 0 1 0
2. Kancelária vedúceho služobného úradu, Osobný úrad 1 0 1 0 0 0 0
3. Prezídium  PZ 19 3 4 3 3 4 2
4. SPSČ, Úrad duch. Ek. Rady cirkví, Vikariát Ordin. OSaOZ 5 1 1 1 1 1 0
5 Úrad kontroly MV SR 1 1 0 0 0 0 0
6. Úrad inšpekčnej služby PZ 1 0 0 1 0 0 0
7. Úrad krízového manažmentu ministerstva 1 1 0 0 0 0 0
8. Úrad informatiky a telekomunik. skutočností 1 0 0 1 0 0 0
9. Úrad na ochranu utajovaných skutočností 1 0 0 0 0 1 0
10. Úrad pre ochr. Ústavných činiteľov 3 0 1 0 0 1 1
11. Všeobecná sekcia 3 1 0 0 1 1 0
12. Migračný úrad 1 1 0 0 0 0 0
13. Odbor európ. integrácie a ZV 1 0 0 1 0 0 0
14. Legislatívny a právny odbor 1 0 0 0 0 0 1
15. Letecký útvar 1 0 0 0 0 1 0
16. Akadémia PZ 2 1 1 0 0 0 0
17. KR PZ Bratislava 4 1 1 1 0 1 0
18. OR PZ Bratislava I. 2 1 1 0 0 0 0
19. OR PZ Bratislava II. 2 0 0 1 0 1 0
20. OR PZ Bratislava III. 2 0 0 1 0 1 0
21. OR PZ Bratislava IV. 2 0 0 1 0 1 0
22. OR PZ Bratislava V. 2 0 1 0 0 1 0
23. KR PZ Trnava 2 0 1 0 0 1 0
24. OR PZ Trnava 2 0 0 1 0 1 0
25. OR PZ Dunajská Streda 1 1 0 0 0 0 0
26. OR PZ Galanta 1 0 0 1 0 0 0
27. OR PZ Senica 1 0 1 0 0 0 0
28. KR PZ Nitra 1 1 0 0 0 0 0
29. OR PZ Nitra 2 0 1 0 0 1 0
30. OR PZ Komárno 1 0 0 0 0 1 0
31. OR PZ Levice 1 0 0 0 0 1 0
32. OR PZ Nové Zámky 1 0 0 1 0 0 0
33. OR PZ Šaľa 1 0 0 0 1 0 0
34. KR PZ Trenčín 1 0 0 0 0 1 0
35. OR PZ Trenčín 2 0 0 1 0 1 0
36. OR PZ Považská Bystrica 1 1 0 0 0 0 0
37. Prievidza 2 0 0 1 0 1 0
38. KR PZ Žilina 2 1 0 1 0 0 0
39. OR PZ Žilina 2 0 0 0 1 1 0
40. OR PZ Čadca 1 0 0 0 0 1 0
41. OR PZ Dolný Kubín 1 0 0 0 0 1 0
42. OR PZ Liptovský Mikuláš 1 0 1 0 0 0 0
43. OR PZ Martin 1 1 0 0 0 0 0
44. OR PZ Ružomberok 1 0 0 0 0 0 1
45. KR PZ Banská Bystrica 2 0 1 0 0 1 0
46. OR PZ Banská Bystrica 1 0 0 0 1 0 0
47. OR PZ Brezno 1 0 0 0 0 0 1
48. OR PZ Lučenec 2 0 1 0 0 1 0
49. OR PZ Rimavská Sobota 2 1 1 0 0 0 0
50. OR PZ Zvolen 1 0 0 0 1 0 0
51 OR PZ Žiar nad Hronom 1 0 0 0 0 0 1
52. KR PZ Prešov 2 1 0 1 0 0 0
53. OR PZ Prešov 2 0 0 0 1 1 0
54. OR PZ Bardejov 1 0 0 1 0 0 0
55. OR PZ Humenné 1 0 1 0 0 0 0
56. OR PZ Poprad 2 0 1 0 0 1 0
57. OR PZ Vranov nad Topľou 1 0 0 0 0 1 0
58. KR PZ Košice 3 1 0 1 0 0 1
59. OR PZ Košice I. 2 1 0 1 0 0 0
60. OR PZ Košice II. 2 0 0 0 1 1 0
61. OR PZ Košice - okolie 1 0 0 0 0 1 0
62. OR PZ Michalovce 1 0 0 0 1 0 0
63. OR PZ Rožňava 1 0 0 1 0 0 0
64. OR PZ Spišská Nová Ves 1 0 0 0 0 1 0
65. OR PZ Trebišov 1 0 0 1 0 0 0

S p o l u 117 20 20 23 12 34 8

CPP PLS KRE-A KRE-B BYS SMR MAJ

3 1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0

298 67 12 54 99 46 20
71 15 3 13 24 12 4

4 1 0 1 1 1 0
7 2 0 1 2 1 1

17 4 1 3 5 3 1
12 2 1 2 4 2 1

3 1 0 0 1 1 0
32 7 2 6 10 5 2
38 8 2 7 12 6 3

7 2 0 2 2 1 0
1 0 0 0 1 0 0
2 1 0 0 1 0 0
4 1 0 1 1 1 0

29 6 1 5 10 5 2
57 13 3 10 19 9 3
25 6 1 4 9 4 1
27 6 1 5 9 5 1
23 5 1 4 8 4 1
21 5 1 4 7 3 1
20 5 1 4 6 3 1
19 4 1 3 6 3 2
29 6 1 5 10 5 2
12 2 1 2 4 2 1
10 2 0 2 3 2 1
13 3 1 2 4 2 1
18 4 1 3 6 3 1
22 5 1 4 7 3 2
13 3 1 2 4 2 1
14 3 1 2 5 2 1
18 4 1 3 6 3 1

9 2 0 2 3 1 1
16 4 1 3 5 2 1
28 6 1 5 9 5 2
13 3 1 2 4 2 1
21 4 1 4 7 3 2
19 4 1 3 6 3 2
22 5 1 4 7 3 2
13 3 1 2 4 2 1
14 3 1 2 5 2 1
11 2 1 2 3 2 1
16 3 1 3 5 3 1

8 2 0 1 3 1 1
26 5 1 5 9 3 3
17 4 1 3 6 2 1

9 2 0 2 3 1 1
20 4 1 3 7 3 2
19 4 1 3 6 3 2
17 4 1 3 5 3 1
12 3 1 2 4 1 1
21 4 1 3 7 3 3
23 4 1 3 8 4 3
15 3 1 3 4 2 2
14 3 1 2 4 2 2
28 4 1 5 10 4 4

9 2 0 2 3 1 1
33 6 2 5 10 5 5
20 4 1 3 6 3 3
21 5 1 3 6 3 3
16 3 1 3 5 2 2
17 3 1 2 6 3 2
11 2 1 2 3 2 1
16 3 1 3 5 2 2
16 3 1 3 5 2 2

1440 310 69 250 471 223 117

štátnej služby. Nepriaznivá person-
álna situácia pretrváva i pre vysokú
vonkajšiu a vnútornú fluktuáciu v
rámci jednotlivých služieb
Policajného zboru a počet prís-
lušníkov Policajného zboru, ktorí
ukončili služobný pomer na základe
vlastnej žiadosti. 

Je žiadúce povedať, že prijatou
novelou zákona č. 73/1998 Z. z. o
štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, SIS, ZVaJS SR a
ŽP, ktorá nadobudne účinnosť

dňom 1. 5. 2004 upravujúcou hod-
nostný príplatok uvedený v § 87
ods. 1 citovaného zákona prís-
lušníkom Policajného zboru na
roveň postavený hodnostnému prí-
platku v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a vypustenie
ods. 3 a ods. 4 § 104 citovaného
zákona, keď už nebude ďalej
krátený služobný príjem v prípravnej
štátnej službe o 20% resp. 10%, by
mohli byť jedným z motivujúcich fak-
torov ovplyvňujúcich občana v

rozhodovaní sa o začatí prijímacieho
konania končiaceho vznikom
služobného pomeru. Ak nebude
tento motivačný faktor v plnej miere
akceptovaný, občan zváži a využije
lukratívne ponuky, alebo iné vyššie
ponuky z mimorezortného pracov-
no-právneho prostredia pre vznik
obdobného služobného pomeru.
Pre stabilizáciu personálneho
obsadenia to bude jednou z
hlavných prekážok. 
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pplk. JUDr. Michal Borgula, 
riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

ROZDEĽOVNÍK  POUKAZOV  
Pre zahraničnú rekreáciu na rok 2004

CPP = Celkový počet preukazov

Pre domácu rekreáciu na rok 2004 

Sezóna: letná  od: 3.7.2004 do: 28.8.2004

Je zvláštne, že PZ nevie doplniť
počty, tabuľkovo chýba k 1. 4. 2004
cca 1000 policajtov a snaha doplniť
ich pritom dosahuje vrchol. Inzeráty
v médiách už jednoznačne
potvrdzujú, že z výberu sa prešlo na
nábor. A že napriek tomu je ešte
odpad, je spôsobené tým, že poli-
cajt musí vedieť písať, mal by mať aj
nejaké fyzické predpoklady a bude
musieť nosiť zbraň. Ak si tento stav
zanalyzujem, vždy platila zásada,
ak chcem niekde dostať ľudí,
musím im vytvoriť primerané pod-
mienky, ak chcem zabezpečiť kvali-
tu, musím si vybrať. Ale ako to reali-

zovať pri súčasnom prístupe MF SR,
to si už neviem vysvetliť. Buď minis-
ter nie je informovaný a opatrenia
robia jeho úradníci, buď náš minis-
ter je viac členom vlády a politikom,
než ministrom vnútra a nemajú čas
, aby si tieto problémy vysvetlili. Ak
je to tak, je najvyšší čas, aby si zod-
povedný uvedomil o čo ide a
nezaťažoval a neznevažoval
škodlivými návrhmi parlament. Ale
to už je nielen o prioritách, ale aj o
zodpovednosti. Aj osobnej.

Miroslav Litva 
predseda OZP v SR
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CHCEME POLÍCIU STABILIZOVAŤ ALEBO NAOPAK?

Tak išiel èas… OZ Pdz  vaj  Sz R.V

2 SEPTEMBER 2004

Mojou prioritou v boji o
rozpočet je aj ponechanie aspoň
50-percentného zvýšenia hod-
nostného príplatku.

Boj o rozpočet sa ešte len za-
čal a ja verím, že sa mi podarí vy-
bojovať pre policajtov maximum
možného. 

• Za Vašich predchodcov bola
každoročne - skôr alebo neskôr
- podpísaná kolektívna zmluva aj
pre policajtov. Tento rok je zatiaľ
výnimkou. Zaujíma nás, keďže
vyjednávanie bolo už ukončené,
kde a prečo sa stala chyba, prečo
k podpísaniu nedošlo? V čom
vidíte možnosti efektívnejšieho
postupu v tejto otázke do budúc-
nosti?

Kolektívna zmluva je takmer
vyjednaná. Chýba už vyriešiť iba
niekoľko rozporov. Najvážnejším z

nich je kto bude prideľovať so-
ciálne pôžičky zo sociálnych fon-
dov. Pracovníci ministerstva vnú-
tra si myslia, že by to mali robiť
krajské policajné riaditeľstvá.
Odborový zväz požaduje, aby to
bola jedna centrálna komisia.
Krajské riaditeľstvá sú však bližšie
k policajtom a vedia podľa mňa
lepšie rozhodnúť, kto sociálnu
pôžičku potrebuje.

• Ako by ste zhodnotili úspešnosť
reorganizácie po pol roku?

S výsledkami reorganizácie
Policajného zboru som spokojný.
Jednoznačne sa ukazuje, že ak kri-
minalisti a vyšetrovatelia pracujú
pod jedným nadriadeným, majú
lepšie výsledky. Navyše sme znížili
počet nadriadených a zvýšili počet
policajtov vo výkone. Reorga-
nizácia polície teda prebehla teda
úspešne. 

MIMORIADNE
REKREAČNÉ POUKAZY

Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR
Plesnivec Starý Smokovec, Vysoké tatry 

upozorňuje, 
že na obdobie október, november 2004, 

boli vydané mimoriadne rekreačné poukazy.

Záujemcovia o rekreáciu v RZ MV SR Plesnivec sa môžu
nahlásiť na Odbore sociálneho zabezpečenia a zdravotníct-

va, SPaSČ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Ing. Igor Huščava
riaditeľ

V dňoch 8. až 10. septembra
2004 sa uskutočnila rozšírená po-

rada prezidenta Policajného zboru
s riaditeľmi krajských a okresných
riaditeľstiev PZ. Predmetom roko-
vania boli aktuálne problémy út-

varov PZ. Na rokovaní rozšírenej po-
rady sa budeme zaoberať najmä
otázkami súvisiacimi s oblasťou hod-
notenia reorganizácie PZ. Zo zverej-
nených písomných podkladov v au-
gustovom čísle Polícia, novín
odborového zväzu polície v SR, ako
i v predpokladanom doplnení reak-
cií v septembrovom čísle, vyplýva
široká téma týkajúca sa reorga-
nizácie PZ. Predmetom článkov je
množstvo otázok z rôznych oblastí
práce útvarov PZ. Po zverejnení
všetkých ohlasov, ktoré budú do-
plnené v septembrovom čísle sa vy-
jadrím v plnom rozsahu v nasle-
dovnom októbrovom čísle Polícia. 

plk. JUDr. Anton Kulich 
prezident PZ

V súvislosti s pripravovanou
novelou zákona č. 141/1961 Zb.
Trestný poriadok, ktorá by mala up-
ravovať pôsobnosť vojenských sú-
dov Slovenskej republiky na prís-
lušníkov Policajného zboru,
Železničnej polície, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Zboru
colnej správy, príslušníkov
Národného bezpečnostného út-
varu a SIS navštívil Bratislavu prezi-
dent EUROCOP-u, pán Heinz Kiefer.
Viac informácií o jeho pracovnej
návšteve na Slovensku vám pri-
nesieme v budúcom čísle.

Stačilo by iba zaradenie na miesto
primerané schopnostiam a skúsenostiam
a používanie tejto metódy, bez ohľadu na
blízkosť osoby, vo všetkých parametroch
jej vyjadrenia.

Obdobná je situácia aj u občianskych
pracovníkov v našich podmienkach s jed-
ným rozdielom, zatiaľ nie je problém s
naplnenosťou stavov. Toto však nie je
zásluhou lukratívnosti miest, ale najmä
vďaka zamestnávaniu scivilnených poli-
cajtov, ktorých odbornosť vďaka pred-
chádzajúcemu pôsobeniu  na týchto mi-
estach pred scivilnením postačuje a vďa-
ka poberaniu výsluhových  dávok  - ich mz-
dové nároky väčšinou nie sú vysoké.

Opatrenia, ktoré boli prijaté v niek-
torých individuálnych prípadoch však nie
je možné ani zďaleka posudzovať ako
systémové, cítim ich skôr ako odraz preno-
su potrieb cez blízkosť poznania osoby.
Chybou je však aj to, že všetky riešenia
sú prijímané v rámci existujúceho obje-
mu finančných prostriedkov, to znamená
že sa na ne zamestnanci alebo policajti
musia v praxi poskladať.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

Vari s názvom Štátna univerzi-
ta dr. Vavra Šrobára… Možno sa
dožijeme, že jej absolvovanie,
úspešné ukončenie štúdia na jej
fakulte verejnej správy bude naozaj
ako nevyhnutná podmienka
vyžadovaná zákonom ako ne-
obíditeľný predpoklad na výkon
funkcie od generálneho riaditeľa
sekcie ústredného orgánu štátnej
správy, prednostu okresného úradu,
vedúceho regionálneho útvaru
ústredného orgánu štátnej správy a
vyššie. 

Ak sme naznačili akútnosť
potreby zákonného garantovania
univerzálnej rovnoprávnosti prís-
lušníkov ozbrojených zložiek
Slovenskej republiky, máme na mys-
li osobitne dnes vari nie prospešné,
avšak pretrvávajúce diferencie vo
finančnom a materiálnom zabez-

pečení príslušníkov ich jednotlivých
článkov. Ide tu teda o pálčivý a
každodenne najmä policajtmi disku-
tovaný problém naplnenia fi-
nančných a materiálnych záväzkov
štátu voči príslušníkom ozbrojených
zložiek v prípade ich odchodu z ich
radov pro futuro, kde sa súčasné
očakávania policajtov pohybujú hy-
poteticky v polohe diskriminačnej.
Radoví policajti, muži každoden-
ného boja s kriminalitou, preto
očakávajú, a to aj za podpory svo-
jej policajnej odborovej organizácie,
konvalidovanie súčasného stavu, a
to v prospech ich skutočného
celospoločenského ohodnotenia fi-
nančno-mzdového, materiálneho,
morálneho a predovšetkým dô-
chodkového. 

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Reorganizácia PZ pre občana
priniesla samé negatíva, nakoľko
všetky doposiaľ vykonané reorga-
nizácie iba sťahujú policajtov z ulíc
buď do kancelárií alebo ich vypudia
z PZ úplne preč do iných sektorov.

Občan pri probléme ako s prvým
policajtom príde vždy do kontaktu
iba s uniformovaným policajtom, t.j.
policajtom poriadkovej polície
/pokiaľ nie je účastník DN - tak prís-
lušník ODI/. Od toho policajta
právom očakáva pomoc a radu  - no
nie vždy sa jej dočká, nakoľko doba
a spoločnosť sa vyvíja dopredu, poli-
cajný zbor stagnuje na mieste a sys-
tém práce je horší ako za socializmu
- nakoľko neustále  narastá admi-
nistratíva a byrokracia, ktoré musia
základné a teda výkonné útvary
poskytovať nadriadeným funkčným
útvarom. Teda je zbytočne veľa
funkčných útvarov, čo má za násle-
dok, že vo výkone služby pre 40-tisí-
cové mesto slúžia 3 policajti a 2-3
im prídu na kontrolu. Pri reorganizácii
- hoci sa včas vedelo o problémoch
- operatívne sa nedopĺňali stavy na
útvaroch - kde dochádza k prvému
kontaktu, resp. zásahu. Nie je po-
tom vykonávaná služba v zmysle
platných nariadení a potrieb
spoločnosti a občanov.

Vplyvom nezáujmu o základné
útvary - neustále pri prvej možnosti
dobrí policajti sa snažia z týchto pra-
covísk odísť na atraktívnejšie mies-
ta v PZ, resp. odchádzajú do civil-
ného sektoru, napriek tomu, že po

určitej dobe ich služby by už
prispievali hodnotnejšou prácou pre
občana - ako by to malo normálne
fungovať. Nie je myslené na stabi-
lizáciu kolektívu (neatraktívna čin-
nosť, neustále zmeny služieb
vplyvom rôznych akcií z iných súčastí,
nesystematičnosť - policajt nemá
možnosť dopredu si naplánovať čin-
nosti potrebné k jeho šetreniam,
nakoľko do nástupu služby nevie,
čo sa od neho bude očakávať - na-
priek tomu, že jeho funkčné za-
radenie vyžaduje od neho, aby túto
čiastočnú voľnosť mal a aby praco-
val v teréne - obvode -pre prospech
občana).

Samozrejme platové podmienky
(odmeny, osobné ohodnotenie a
pod.).

Z vyšších súčastí sa vyžadujú
iba hodnotenia a porovnávačky, za
účelom dodržania parametrov
výslednosti z minulosti - ale aby boli
aj podmienky na prácu ako boli v
minulosti, resp. za akých podmienok
tieto výsledky boli dosiahnuté - toto
už je zabudnuté.

Záverom - úspešnosť by snáď
bola dobrá - pokiaľ by toto bolo
dostatočne personálne a materiálne
zabezpečené a aby sa pracovné čin-
nosti neposúvali vždy iba smerom
nadol.

• • • • • •
Aký je prehľad o počte policaj-

tov, ktorí vážne uvažujú o odchode
z radov polície v prípade realizácie
zámerov iniciovaných MF SR, ktoré

by sa negatívne dotkli finančného
hodnotenia policajtov ako aj ich so-
ciálnych istôt?

V prípade siahnutia na sociálne
istoty by pri súčasnom stave odišli
z PZ snáď všetci policajti po 15
rokoch služby - kvôli tomu, aby o mo-
mentálne platné náležitosti neprišli.
Ďalší,  mladší, by začali odchádzať
- lebo perspektíva, ktorá je teraz (výs-
luha, 13. a 14. plat, odchodné) by
ich už nemotivovala ako nejaká vízia
budúcnosti a radšej by hľadali up-
latnenie v civilnom sektore. Pretože
pre mladých policajtov - ich nástup-
né platy sú podstatne nižšie ako v
civilnom sektore (teda kvalitný človek
sa v PZ nezamestná ) - by sa práca
v PZ stala po tejto stránke príliš
neatraktívnou. Starší policajti sa mo-
mentálne vyrovnávajú s platmi v civil-
nom sektore - okrem záujmu o prácu
ako takú ich v PZ držia iba v súčas-
nosti ešte platné sociálne náležitosti,
ktoré ak by padli - zrejme by došlo k
znefunkčneniu PZ na dlhú dobu -
pokiaľ by sa veci opätovne pre ľudí
nezatraktívnili. Ale odborníka pre PZ
nie je možné vychovať za 2 - 3 roky!

Momentálne práca policajta - vo
výkone - nie je ohodnotená, snáď
iba na funkčných útvaroch - z toho
vidieť, kde sú miesta obsadené a
kde policajti chýbajú.

kpt. Bc. Anton Hladký 
Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

,,SOM PRESVEDČENÝ, ŽE 
POLICAJTI SI SOCIÁLNE ISTOTY 
A KOMPENZÁCIE ZASLÚŽIA“
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VYJADRENIE PREZIDENTA
PZ V OKTÓBRI

Pohľad na reorganizáciu PZ z OR PZ Považská Bystrica

NEZÁUJEM O ZÁKLADNÉ ÚTVARY?

Braňo ONDRUŠ, moderátor:
"Napriek tomu, že aj tento rok
rapídne rastie kriminalita, na
Slovensku chýbajú policajti. V uni-
formách by sme mali mať 20 tisíc
mužov. Minimálne 1500 ich však
chýba. Desiatky policajtov pritom
dávajú výpovede. Niektorí sa boja
zmien v Zbore. Iným sa nepáči, že
prichádzajú o sociálne výhody."

Ľuboslav CHOLUJ, redaktor: "Aj
na tomto mieste mohol stáť polica-
jt a kontrolovať bezpečnosť a pori-
adok. Naši muži zákona však
nemôžu byť všade. Dôvod je
jednoduchý. Na Slovensku je ich
málo. Čo je však ešte horšie, bude
ich ešte menej. Polícia tvrdí, že
menej policajtov na uliciach neov-
plyvní zvýšenú kriminalitu. Čísla na
tento rok hovoria za všetko."

Magda KRASULOVÁ, tlačové
oddelenie PZ SR: "Je pravdou, že
nápad(?) trestnej činnosti je v
priemere o 20% vyšší ako minulý
rok." 

Ľ. CHOLUJ: "V našich zložkách
chýbajú práve policajti, ktorí sú na
uliciach. V Bratislave je nutné dokon-
ca posilniť policajný zbor o skoro
500 policajtov." 

M. KRASULOVÁ: "Menej poli-
cajtov v súčasnosti robí viac práce."

Ľ. CHOLUJ: "Pre mladých táto
práca nie je zaujímavá. Toto je bý-
valý policajt. Nazvime ho Juraj. V
polícii si odslúžil niekoľko rokov."

Juraj, bývalý policajt: "Pomer fi-

nančného ohodnotenia a rizika je
nulový proste. Je to nezaplatená prá-
ca."

Ľ. CHOLUJ: "Ministerstvo fi-
nancií prichádza s návrhom, aby
boli zrušené všetkým úradníkom
verejnej správy trináste a štrnáste
platy. Do tejto kategórie spadajú aj
policajti. Zrušiť by sa im mali aj so-
ciálne výhody. Podľa ministerstva fi-
nancií to bude už len na príslušnom
ministrovi, ako bude šetriť a ako po-
tom rozdelí peniaze medzi svojich
ľudí."

Monika KUHAJDOVÁ, tlačové
oddelenie ministerstva vnútra:
"Ministerstvo vnútra nemá prostried-
ky na zabezpečenie trinásteho a
štrnásteho platu."

Peter PAPANEK, hovorca min-
isterstva vnútra (redaktor sa
pomýlil, ide o hovorcu Ministerstva
financií SR -poznámka redakcie):
"Práve tým, že zníži počet byrokrat-
ických miest, ktoré sú v kanceláriách
a nevykonávajú tzv. ozbrojenú čin-
nosť, keď sa mu podarí znížiť tento
počet úradníkov, tým pádom tam
má dostatočné zdroje na to, aby
mohol zdvihnúť práve ostatným mz-
du."

Ľ. CHOLUJ: "Svoju prvú pred-
stavu na rok 2005 o finančnom fun-
govaní polície by mal PALKO pred-
staviť ministerstvu financií už tento
pondelok. Politici by si mali teda
uvedomiť, že práve bezpečné ulice
chránia ich voličov."

NAPRIEK TOMU, ŽE 
RASTIE KRIMINALITA, 

NA SLOVENSKU CHÝBAJÚ POLICAJTI 
(10.09.2004; TELEVÍZNA STANICA JOJ; NOVINY)
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ZROVNOPRÁVNIŤ
POLICAJTA S VOJAKOM

PREZIDENT
EUROCOP-U
Heinz Kiefer
na Slovensku

Zaznelo v médiách

Čo spája
ODBORY, 

ZAMESTNANCOV A
ZAMESTNÁVATEĽA?

POKRAČOVANIE ZO STRANY 1

2 SEPTEMBER 2004

Mojou prioritou v boji o
rozpočet je aj ponechanie aspoň
50-percentného zvýšenia hod-
nostného príplatku.

Boj o rozpočet sa ešte len za-
čal a ja verím, že sa mi podarí vy-
bojovať pre policajtov maximum
možného. 

• Za Vašich predchodcov bola
každoročne - skôr alebo neskôr
- podpísaná kolektívna zmluva aj
pre policajtov. Tento rok je zatiaľ
výnimkou. Zaujíma nás, keďže
vyjednávanie bolo už ukončené,
kde a prečo sa stala chyba, prečo
k podpísaniu nedošlo? V čom
vidíte možnosti efektívnejšieho
postupu v tejto otázke do budúc-
nosti?

Kolektívna zmluva je takmer
vyjednaná. Chýba už vyriešiť iba
niekoľko rozporov. Najvážnejším z

nich je kto bude prideľovať so-
ciálne pôžičky zo sociálnych fon-
dov. Pracovníci ministerstva vnú-
tra si myslia, že by to mali robiť
krajské policajné riaditeľstvá.
Odborový zväz požaduje, aby to
bola jedna centrálna komisia.
Krajské riaditeľstvá sú však bližšie
k policajtom a vedia podľa mňa
lepšie rozhodnúť, kto sociálnu
pôžičku potrebuje.

• Ako by ste zhodnotili úspešnosť
reorganizácie po pol roku?

S výsledkami reorganizácie
Policajného zboru som spokojný.
Jednoznačne sa ukazuje, že ak kri-
minalisti a vyšetrovatelia pracujú
pod jedným nadriadeným, majú
lepšie výsledky. Navyše sme znížili
počet nadriadených a zvýšili počet
policajtov vo výkone. Reorga-
nizácia polície teda prebehla teda
úspešne. 

MIMORIADNE
REKREAČNÉ POUKAZY

Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR
Plesnivec Starý Smokovec, Vysoké tatry 

upozorňuje, 
že na obdobie október, november 2004, 

boli vydané mimoriadne rekreačné poukazy.

Záujemcovia o rekreáciu v RZ MV SR Plesnivec sa môžu
nahlásiť na Odbore sociálneho zabezpečenia a zdravotníct-

va, SPaSČ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Ing. Igor Huščava
riaditeľ

V dňoch 8. až 10. septembra
2004 sa uskutočnila rozšírená po-

rada prezidenta Policajného zboru
s riaditeľmi krajských a okresných
riaditeľstiev PZ. Predmetom roko-
vania boli aktuálne problémy út-

varov PZ. Na rokovaní rozšírenej po-
rady sa budeme zaoberať najmä
otázkami súvisiacimi s oblasťou hod-
notenia reorganizácie PZ. Zo zverej-
nených písomných podkladov v au-
gustovom čísle Polícia, novín
odborového zväzu polície v SR, ako
i v predpokladanom doplnení reak-
cií v septembrovom čísle, vyplýva
široká téma týkajúca sa reorga-
nizácie PZ. Predmetom článkov je
množstvo otázok z rôznych oblastí
práce útvarov PZ. Po zverejnení
všetkých ohlasov, ktoré budú do-
plnené v septembrovom čísle sa vy-
jadrím v plnom rozsahu v nasle-
dovnom októbrovom čísle Polícia. 

plk. JUDr. Anton Kulich 
prezident PZ

V súvislosti s pripravovanou
novelou zákona č. 141/1961 Zb.
Trestný poriadok, ktorá by mala up-
ravovať pôsobnosť vojenských sú-
dov Slovenskej republiky na prís-
lušníkov Policajného zboru,
Železničnej polície, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Zboru
colnej správy, príslušníkov
Národného bezpečnostného út-
varu a SIS navštívil Bratislavu prezi-
dent EUROCOP-u, pán Heinz Kiefer.
Viac informácií o jeho pracovnej
návšteve na Slovensku vám pri-
nesieme v budúcom čísle.

Stačilo by iba zaradenie na miesto
primerané schopnostiam a skúsenostiam
a používanie tejto metódy, bez ohľadu na
blízkosť osoby, vo všetkých parametroch
jej vyjadrenia.

Obdobná je situácia aj u občianskych
pracovníkov v našich podmienkach s jed-
ným rozdielom, zatiaľ nie je problém s
naplnenosťou stavov. Toto však nie je
zásluhou lukratívnosti miest, ale najmä
vďaka zamestnávaniu scivilnených poli-
cajtov, ktorých odbornosť vďaka pred-
chádzajúcemu pôsobeniu  na týchto mi-
estach pred scivilnením postačuje a vďa-
ka poberaniu výsluhových  dávok  - ich mz-
dové nároky väčšinou nie sú vysoké.

Opatrenia, ktoré boli prijaté v niek-
torých individuálnych prípadoch však nie
je možné ani zďaleka posudzovať ako
systémové, cítim ich skôr ako odraz preno-
su potrieb cez blízkosť poznania osoby.
Chybou je však aj to, že všetky riešenia
sú prijímané v rámci existujúceho obje-
mu finančných prostriedkov, to znamená
že sa na ne zamestnanci alebo policajti
musia v praxi poskladať.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

Vari s názvom Štátna univerzi-
ta dr. Vavra Šrobára… Možno sa
dožijeme, že jej absolvovanie,
úspešné ukončenie štúdia na jej
fakulte verejnej správy bude naozaj
ako nevyhnutná podmienka
vyžadovaná zákonom ako ne-
obíditeľný predpoklad na výkon
funkcie od generálneho riaditeľa
sekcie ústredného orgánu štátnej
správy, prednostu okresného úradu,
vedúceho regionálneho útvaru
ústredného orgánu štátnej správy a
vyššie. 

Ak sme naznačili akútnosť
potreby zákonného garantovania
univerzálnej rovnoprávnosti prís-
lušníkov ozbrojených zložiek
Slovenskej republiky, máme na mys-
li osobitne dnes vari nie prospešné,
avšak pretrvávajúce diferencie vo
finančnom a materiálnom zabez-

pečení príslušníkov ich jednotlivých
článkov. Ide tu teda o pálčivý a
každodenne najmä policajtmi disku-
tovaný problém naplnenia fi-
nančných a materiálnych záväzkov
štátu voči príslušníkom ozbrojených
zložiek v prípade ich odchodu z ich
radov pro futuro, kde sa súčasné
očakávania policajtov pohybujú hy-
poteticky v polohe diskriminačnej.
Radoví policajti, muži každoden-
ného boja s kriminalitou, preto
očakávajú, a to aj za podpory svo-
jej policajnej odborovej organizácie,
konvalidovanie súčasného stavu, a
to v prospech ich skutočného
celospoločenského ohodnotenia fi-
nančno-mzdového, materiálneho,
morálneho a predovšetkým dô-
chodkového. 

plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Reorganizácia PZ pre občana
priniesla samé negatíva, nakoľko
všetky doposiaľ vykonané reorga-
nizácie iba sťahujú policajtov z ulíc
buď do kancelárií alebo ich vypudia
z PZ úplne preč do iných sektorov.

Občan pri probléme ako s prvým
policajtom príde vždy do kontaktu
iba s uniformovaným policajtom, t.j.
policajtom poriadkovej polície
/pokiaľ nie je účastník DN - tak prís-
lušník ODI/. Od toho policajta
právom očakáva pomoc a radu  - no
nie vždy sa jej dočká, nakoľko doba
a spoločnosť sa vyvíja dopredu, poli-
cajný zbor stagnuje na mieste a sys-
tém práce je horší ako za socializmu
- nakoľko neustále  narastá admi-
nistratíva a byrokracia, ktoré musia
základné a teda výkonné útvary
poskytovať nadriadeným funkčným
útvarom. Teda je zbytočne veľa
funkčných útvarov, čo má za násle-
dok, že vo výkone služby pre 40-tisí-
cové mesto slúžia 3 policajti a 2-3
im prídu na kontrolu. Pri reorganizácii
- hoci sa včas vedelo o problémoch
- operatívne sa nedopĺňali stavy na
útvaroch - kde dochádza k prvému
kontaktu, resp. zásahu. Nie je po-
tom vykonávaná služba v zmysle
platných nariadení a potrieb
spoločnosti a občanov.

Vplyvom nezáujmu o základné
útvary - neustále pri prvej možnosti
dobrí policajti sa snažia z týchto pra-
covísk odísť na atraktívnejšie mies-
ta v PZ, resp. odchádzajú do civil-
ného sektoru, napriek tomu, že po

určitej dobe ich služby by už
prispievali hodnotnejšou prácou pre
občana - ako by to malo normálne
fungovať. Nie je myslené na stabi-
lizáciu kolektívu (neatraktívna čin-
nosť, neustále zmeny služieb
vplyvom rôznych akcií z iných súčastí,
nesystematičnosť - policajt nemá
možnosť dopredu si naplánovať čin-
nosti potrebné k jeho šetreniam,
nakoľko do nástupu služby nevie,
čo sa od neho bude očakávať - na-
priek tomu, že jeho funkčné za-
radenie vyžaduje od neho, aby túto
čiastočnú voľnosť mal a aby praco-
val v teréne - obvode -pre prospech
občana).

Samozrejme platové podmienky
(odmeny, osobné ohodnotenie a
pod.).

Z vyšších súčastí sa vyžadujú
iba hodnotenia a porovnávačky, za
účelom dodržania parametrov
výslednosti z minulosti - ale aby boli
aj podmienky na prácu ako boli v
minulosti, resp. za akých podmienok
tieto výsledky boli dosiahnuté - toto
už je zabudnuté.

Záverom - úspešnosť by snáď
bola dobrá - pokiaľ by toto bolo
dostatočne personálne a materiálne
zabezpečené a aby sa pracovné čin-
nosti neposúvali vždy iba smerom
nadol.

• • • • • •
Aký je prehľad o počte policaj-

tov, ktorí vážne uvažujú o odchode
z radov polície v prípade realizácie
zámerov iniciovaných MF SR, ktoré

by sa negatívne dotkli finančného
hodnotenia policajtov ako aj ich so-
ciálnych istôt?

V prípade siahnutia na sociálne
istoty by pri súčasnom stave odišli
z PZ snáď všetci policajti po 15
rokoch služby - kvôli tomu, aby o mo-
mentálne platné náležitosti neprišli.
Ďalší,  mladší, by začali odchádzať
- lebo perspektíva, ktorá je teraz (výs-
luha, 13. a 14. plat, odchodné) by
ich už nemotivovala ako nejaká vízia
budúcnosti a radšej by hľadali up-
latnenie v civilnom sektore. Pretože
pre mladých policajtov - ich nástup-
né platy sú podstatne nižšie ako v
civilnom sektore (teda kvalitný človek
sa v PZ nezamestná ) - by sa práca
v PZ stala po tejto stránke príliš
neatraktívnou. Starší policajti sa mo-
mentálne vyrovnávajú s platmi v civil-
nom sektore - okrem záujmu o prácu
ako takú ich v PZ držia iba v súčas-
nosti ešte platné sociálne náležitosti,
ktoré ak by padli - zrejme by došlo k
znefunkčneniu PZ na dlhú dobu -
pokiaľ by sa veci opätovne pre ľudí
nezatraktívnili. Ale odborníka pre PZ
nie je možné vychovať za 2 - 3 roky!

Momentálne práca policajta - vo
výkone - nie je ohodnotená, snáď
iba na funkčných útvaroch - z toho
vidieť, kde sú miesta obsadené a
kde policajti chýbajú.

kpt. Bc. Anton Hladký 
Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ

,,SOM PRESVEDČENÝ, ŽE 
POLICAJTI SI SOCIÁLNE ISTOTY 
A KOMPENZÁCIE ZASLÚŽIA“
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VYJADRENIE PREZIDENTA
PZ V OKTÓBRI

Pohľad na reorganizáciu PZ z OR PZ Považská Bystrica

NEZÁUJEM O ZÁKLADNÉ ÚTVARY?

Braňo ONDRUŠ, moderátor:
"Napriek tomu, že aj tento rok
rapídne rastie kriminalita, na
Slovensku chýbajú policajti. V uni-
formách by sme mali mať 20 tisíc
mužov. Minimálne 1500 ich však
chýba. Desiatky policajtov pritom
dávajú výpovede. Niektorí sa boja
zmien v Zbore. Iným sa nepáči, že
prichádzajú o sociálne výhody."

Ľuboslav CHOLUJ, redaktor: "Aj
na tomto mieste mohol stáť polica-
jt a kontrolovať bezpečnosť a pori-
adok. Naši muži zákona však
nemôžu byť všade. Dôvod je
jednoduchý. Na Slovensku je ich
málo. Čo je však ešte horšie, bude
ich ešte menej. Polícia tvrdí, že
menej policajtov na uliciach neov-
plyvní zvýšenú kriminalitu. Čísla na
tento rok hovoria za všetko."

Magda KRASULOVÁ, tlačové
oddelenie PZ SR: "Je pravdou, že
nápad(?) trestnej činnosti je v
priemere o 20% vyšší ako minulý
rok." 

Ľ. CHOLUJ: "V našich zložkách
chýbajú práve policajti, ktorí sú na
uliciach. V Bratislave je nutné dokon-
ca posilniť policajný zbor o skoro
500 policajtov." 

M. KRASULOVÁ: "Menej poli-
cajtov v súčasnosti robí viac práce."

Ľ. CHOLUJ: "Pre mladých táto
práca nie je zaujímavá. Toto je bý-
valý policajt. Nazvime ho Juraj. V
polícii si odslúžil niekoľko rokov."

Juraj, bývalý policajt: "Pomer fi-

nančného ohodnotenia a rizika je
nulový proste. Je to nezaplatená prá-
ca."

Ľ. CHOLUJ: "Ministerstvo fi-
nancií prichádza s návrhom, aby
boli zrušené všetkým úradníkom
verejnej správy trináste a štrnáste
platy. Do tejto kategórie spadajú aj
policajti. Zrušiť by sa im mali aj so-
ciálne výhody. Podľa ministerstva fi-
nancií to bude už len na príslušnom
ministrovi, ako bude šetriť a ako po-
tom rozdelí peniaze medzi svojich
ľudí."

Monika KUHAJDOVÁ, tlačové
oddelenie ministerstva vnútra:
"Ministerstvo vnútra nemá prostried-
ky na zabezpečenie trinásteho a
štrnásteho platu."

Peter PAPANEK, hovorca min-
isterstva vnútra (redaktor sa
pomýlil, ide o hovorcu Ministerstva
financií SR -poznámka redakcie):
"Práve tým, že zníži počet byrokrat-
ických miest, ktoré sú v kanceláriách
a nevykonávajú tzv. ozbrojenú čin-
nosť, keď sa mu podarí znížiť tento
počet úradníkov, tým pádom tam
má dostatočné zdroje na to, aby
mohol zdvihnúť práve ostatným mz-
du."

Ľ. CHOLUJ: "Svoju prvú pred-
stavu na rok 2005 o finančnom fun-
govaní polície by mal PALKO pred-
staviť ministerstvu financií už tento
pondelok. Politici by si mali teda
uvedomiť, že práve bezpečné ulice
chránia ich voličov."

NAPRIEK TOMU, ŽE 
RASTIE KRIMINALITA, 

NA SLOVENSKU CHÝBAJÚ POLICAJTI 
(10.09.2004; TELEVÍZNA STANICA JOJ; NOVINY)
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ZROVNOPRÁVNIŤ
POLICAJTA S VOJAKOM

PREZIDENT
EUROCOP-U
Heinz Kiefer
na Slovensku

Zaznelo v médiách

Čo spája
ODBORY, 

ZAMESTNANCOV A
ZAMESTNÁVATEĽA?
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Neviem ako nazvať reorganizá-
ciu PZ tak, aby som vystihol sku-
točnosť a zároveň nikoho neurazil.
Ako príslušník poriadkovej polície jej
dopad pociťujem najviac. V záujme
záchrany vzniknutej situácie sa pos-
tupne na obvodné oddelenia presú-
vajú úlohy dopravnej polície, ale na-
jmä úradu justičnej  a kriminálnej
polície. všetci plačú, že ich útvary
poddimenzovali a preto nemôžu ri-
adne plniť svoje úlohy. Kto ich má te-
da plniť? No predsa policajti zák-
ladných útvarov. 

Je smutné, že nikoho pri pre-
sune úloh nezaujíma fakt, že ob-
vodné oddelenia PZ majú svoje
špecifické úlohy, za ktoré sú hod-
notené. Ešte nikdy som nepočul
pochvalu za to, že boli doručené
stovky predvolaní, že územári prestáli
štvrtinu pracovnej doby na cestách

v dopravných akciách a pri riešení
dopravných nehôd, že "obvoďáci"
strávili nezanedbateľnú časť služby
na úrade pri strážení predvedených
osôb a tak podobne. To všetko je
samozrejmosť ako to, že si policajti
poriadkovej polície musia príkladne
plniť úlohy na úseku ochrany vere-
jného poriadku, odhaľovaní a ob-
jasňovaní priestupkov a trestných
činov, zabezpečiť všetky kultúrne,
spoločenské a športové podujatia,
vykonávať služobné zákroky a
zásahy na objektoch chránených
EZS a pritom neprekračovať už aj
tak biedne limity nadčasov. Aby to-
ho nebolo málo, tak im "prišili" aj
úkony v trestnom konaní a v posled-
nej dobe aj stráženie bankových sub-
jektov.

Pôvodný zámer reformy, ktorým
bola spokojnosť občanov (aspoň tak

sa reforma prezentovala verejnosti),
sa úplne vytratil rovnako ako pre-
ventívne aktivity s mládežou.
Jediným kritériom ostala objas-
nenosť trestných činov, rýchlosť a
kvalita trestného konania a ob-
jasňovanie majetkových priestup-
kov. Ani zmienka o prevencii proti
trestnej činnosti ani o službe
občanovi. V rámci reformy sa však
znížili početné stavy policajtov aj na
obvodných oddeleniach PZ. Odišli
starší, skúsení policajti (spolu s na-
jvyšším osobným hodnotením), ktorí
okrem trestného konania na ZÚ PZ
odhaľovali, objasňovali trestnú čin-
nosť, vykonávali stále a obchôdzkové
služby a zúčastňovali sa väčšiny ak-
cií a opatrení. Teraz tí istí policajti
nestíhajú vykonávať trestné konanie,
zabudli ako sa predvádzajú osoby a
často ich treba prosiť, aby si prevzali

vec, ktorá im patrí. Najhoršie je však
na tom priamy výkon služby, ktorý na
oddeleniach II. a III. typu ťažko naz-
vať výkonom služby pre občana. Z
početných stavov, ktoré na základ-
ných útvaroch zostali, sa pri dodržaní
všetkých zákonných ustanovení o
dĺžke služby a prestávkach medzi
službami s "odretými ušami" dá
postaviť len jedna denná a jedna
nočná hliadka na celý služobný ob-
vod. Tá vykonáva všetky činnosti ob-
vodného oddelenia. Ak predvádza
osobu na súd do okresného mesta,
služobný obvod ostáva prázdny - len
so stálou službou, ktorá nemôže
opustiť útvar PZ, pretože spravidla na
každom oddelení je už vyvedená sig-
nalizácia chránených objektov. V
takomto prípade nie je koho poslať
na objekt a ak má aj susedné odd-
elenie hliadku na realizácii dopravnej

nehody, miesta činu alebo nebodaj
predvádza či stráži osobu pre ÚJKP,
tak niet pomoci. Našťastie v zmlu-
vách sa neuvádza čas, za aký sa má
hliadka dostaviť k objektu. (Naschvál
nespomínam skutočnosť, že hliadka
OO PZ nie je vystrojená, vyzbrojená
a náležite vycvičená v zmysle in-
terných predpisov vzťahujúcich sa k
SRP). Toto je len jeden z príkladov,
ako zasiahla reforma policajtov ob-
vodných oddelení. Možno by bolo
potrebné spomenúť aj nahnevaných
občanov, ktorí čakajú na pomoc poli-
cajtov, ktorí nechodia preto, lebo si
plnia úlohy na druhej strane služob-
ného obvodu.

Názor autora listu  na reorganizáciu
PZ v praxi, vychádza z jeho osobných,

konkrétnych skúseností. Jeho meno na je-
ho žiadosť neuverejňujeme.

Pri ochraňovaní poľnohospo-
dárskych plodín v odľahlých časti-
ach obvodu, pri asistovaní exekú-
torom, vykonávaní služobných
zákrokov a zásahov na chránených
objektoch a iné, to všetko pri ne-
dostatku finančných prostriedkov za
nadčasové hodiny. 

Príslušníkov poriadkovej polí-
cie som spomenul úmyselne pre-
to, že v rámci reformy sa práve v ich
radoch znížili početné stavy poli-
cajtov na obvodných oddeleniach
PZ a to odčlenením skráteného
vyšetrovania od ZÚ PZ.

Pôvodný zámer reformy, ktorým
bola spokojnosť občanov, sa celkom
nenaplnil, rovnako ako preventívne
aktivity s mládežou.

Zo ZÚ PZ odišli starší, skúsení
policajti, ktorí okrem trestného ko-
nania odhaľovali, objasňovali trestnú
činnosť, vykonávali stále a
obchôdzkové služby a zúčastňovali
sa väčšiny akcií a opatrení. Najhoršie
je však na tom priamy výkon služby,
ktorý na oddeleniach II. a III. Typu je
len ťažko možné nazvať výkonom
služby. Z početných stavov, ktoré na
základných útvaroch zostali, sa  pri
dodržaní všetkých zákonných us-
tanovení o dĺžke služby a
prestávkach medzi službami dá
niekedy postaviť len jedna denná a
jedna nočná hliadka na celý služob-
ný obvod (nehovoriac o tom, že niek-
to ochorie alebo príde čas dovole-
niek). Táto vykonáva všetky činnos-
ti obvodného oddelenia. Ak pred-
vádza osobu na súd do okresného
mesta, služobný obvod ostáva prázd-
ny - len so stálou službou, ktorá
nemôže opustiť útvar PZ, pretože
spravidla na každom oddelení je už
vyvedená signalizácia chránených
objektov. V takomto prípade je prob-
lémom zabezpečiť vykonanie kon-
troly chráneného objektu, ak má aj
susedné oddelenie hliadku na real-
izácii dopravnej nehody, miesta činu,
alebo predvádza či stráži osobu pre
ÚJKP. Toto je len jeden z príkladov
ako zasiahla reforma policajtov ZÚ
PZ.
Bližšie k občanom?

Možno by bolo potrebné
spomenúť nespokojnosť občanov,
ktorí čakajú na pomoc policajtov,
ktorí nechodia preto, lebo si plnia
úlohy na druhej strane služobného
obvodu a iní nie sú k dispozícii, čo je
v dôsledku reorganizácie PZ bežný
jav. Každý vychádza z informácií,
ktoré prebehli médiami, že na ulici-
ach bude viac policajtov a
vysvetľovanie o situácii považuje za
výhovorky a neochotu policajtov plniť
si svoje povinnosti. V dôsledku
zníženia počtu policajtov ZÚ PZ
museli byť prehodnotené typové
plány niektorých akcií, pretože reálne
nebolo možné zabezpečiť dostatočný
počet policajtov na ich plnenie.

Poslednou výraznou zmenou v

dôsledku reformy bolo zrušenie
funkcie odborného referenta na ZÚ
PZ III. typu. Na týchto ZÚ PZ sa
vykonávajú všetky administratívne
úkony v rovnakom rozsahu, ako na
útvaroch II. a I. typu. Všetka admin-
istratívna zaťaženosť súvisiaca s ev-
idovaním interných predpisov, uta-
jovaných a neutajovaných písom-
ností ostala na pleciach riaditeľov a
ich zástupcov.  V praxi  došlo k tomu,
že týmto riaditeľom  neostáva potreb-
ný priestor na priamu riadiacu a kon-

trolnú činnosť, ktorú vykonávajú
spravidla vo svojom osobnom voľne.
Snahy riešiť tento stav výpomocou
brigádničiek z úradov práce sú
nekonečným riešením a prinášajú
so sebou mnohé bezpečnostné
riziká.
Zhrnutie

Po zhrnutí všetkých doterajších
skúseností nemôžem hodnotiť
dopad reformy PZ celkom pozitívne.
Došlo k zníženiu funkčnosti mno-
hých útvarov, pričom niektoré, na-
jmä malé obvodné oddelenia PZ sú
na hranici funkčnosti. Takýto stav si
vyžaduje okamžité prehodnotenie
dopadov reformy. Prehodnocovať je
však potrebné na každom okresnom
riaditeľstve samostatne, pretože

rôzne podmienky prinášajú so se-
bou rôzne spôsoby riešenia.
Paušálne riešenie "od jedného sto-
la" neprinesie požadovaný efekt.
Rovnako nie je riešením presúvanie
úloh jednej zložky na inú zložku.

V prípade akceptovania len tých
návrhov, ktoré v sebe neobsahujú
navýšenie financií, ľudských a ma-
teriálových zdrojov, by bolo vhodné
vrátiť skrátené vyšetrovanie späť pod
ZÚ PZ, ktoré budú prijímať oznáme-
nia o trestnej činnosti, ako aj vykoná-

vať ohliadky miesta činu všetkými
staršími inšpektormi ZÚ PZ a samot-
né skrátené vyšetrovanie budú
vykonávať na oddeleniach
skráteného vyšetrovania policajné
orgány. 

Toto bude mať za následok ze-
fektívnenie práce pri prijímaní trest-
ných oznámení, zníženie čakacej do-
by oznamovateľa a následne spoko-
jnosť občanov s prácou polície. Tiež
sa znížia podstatne finančné nákla-
dy, znížia sa nadčasy a zrýchli sa pá-
tranie po páchateľoch trestnej čin-
nosti. Na skrátené vyšetrovanie sa
budú prijímať policajti priamo z civilu
alebo policajti, ktorí nikdy nerobili v
trestnom konaní a bude im chýbať
policajná prax a odbornosť. Toto by

sa vyriešilo tým, že by skrátené
vyšetrovanie bolo v podriadenosti ZÚ
PZ a starší inšpektori by prijímali
trestné oznámenia o trestnej čin-
nosti a vykonávali ohliadky miesta
činu. Potom tí najlepší zo starších in-
špektorov by postupne prechádzali
na skrátené vyšetrovanie a mali by
policajnú prax ako aj získanú odbor-
nosť. ZÚ PZ zodpovedá za stav vere-
jného poriadku a kriminality vo svo-
jom obvode, ale nemá aktuálny
prehľad o nápade trestnej činnosti a

nie je podrobne oboznámený s po-
drobnosťami prípadu ihneď po
zadokumentovaní. Kriminálna polí-
cia sa prípadmi do troch rokov neza-
oberá a policajti skráteného
vyšetrovania nemajú dostatok času
na spracovanie trestných spisov, nie
to ešte pátranie po páchateľoch.
Tento problém by taktiež vyriešila
priama podriadenosť oddelenia
skráteného vyšetrovania ZÚ PZ.
Pozitíva reorganizácie

Pozitívom spomínanej reorga-
nizácie je lepšia súčinnosť
vyšetrovateľov s kriminálnou polí-
ciou.

• • • • • •
Rovnako nás zaujíma, či má

Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Banskej Bystrici prehľad o
počte policajtov, ktorí vážne
uvažujú o odchode z radov polície
v prípade realizácie zámerov ini-
ciovaných MF SR, ktoré by sa
negatívne dotkli finančného hod-
notenia policajtov ako aj ich so-
ciálnych istôt?

Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Banskej Bystrici nemá
prehľad o počte policajtov, ktorí vážne
uvažujú o odchode z radov polície v
prípade realizácie zámerov inicio-
vaných MF SR. Na to by bol potreb-
ný osobný rozhovor s každým poli-
cajtom, aj to nie je isté, či by sa k tej-
to  otázke vyjadril úprimne. Je však
viac ako isté, že ak by sa vyššie uve-
dené zámery dotkli finančného hod-
notenia policajtov ako aj ich sociál-
nych istôt v tom negatívnom zmysle
slova, služobne starší policajti sú
okamžite pripravení podať žiadosť o
uvoľnenie zo služobného pomeru v
štátnej službe príslušníka PZ.

Osobne sa domnievam, že prá-
ca policajta nie je spoločnosťou
dostatočne ohodnotená možno aj
preto, že Policajný zbor je v
spoločnosti hlavne represívnou
zložkou, čo nezvyšuje jeho popularitu
a spoločnosť nieje dostatočne infor-
movaná o činnosti Policajného zboru.

Na aký stupienok štát políciu
postaví, tak ju potom vnímajú aj
občania.

Medzititulky: Redakcia
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Ako hodnotíte reorganizáciu
PZ po viac ako pol roku a čo podľa
vás môžu v tejto oblasti robiť odbo-
ry?

Stanovisko k organizačným
zmenám sme od čias ich príprav
nezmenili. Ale nebol dokonale
zmapovaný stav na základných út-
varoch. Odbory môžu niečo robiť vte-
dy, ak majú partnera, s ktorým môžu
komunikovať a ktorý rešpektuje ich
názory. Bohužiaľ pri príprave orga-
nizačných zmien nikto nerešpektoval
stanovisko odborov. Uvidíme či sa
situácia nejakým spôsobom vylepší
a bude stanovisko odborov v primer-
anej miere akceptované. Prvým do-
brým signálom by bolo podpísanie
kolektívnej zmluvy pre policajtov.

Máte prehľad o počte policaj-
tov, ktorí uvažujú o odchode z radov
polície v prípade realizácie zámerov
iniciovaných MF SR, ktoré by sa
dotkli finančného hodnotenia poli-
cajtov ako aj ich sociálnych istôt?

V radoch príslušníkov polície je
veľmi zlá atmosféra. Všetci prís-
lušníci, ktorí majú odslúžených viac
ako 15 rokov zvažujú svoje ďalšie
zotrvanie v policajnom zbore. V
našom kraji je ich 568. A 90 per-
cent po prijatí navrhovanej novely
zákona o sociálnom zabezpečení
podá žiadosť o ukončenie služob-
ného pomeru. Celková atmosféra v
policajnom zbore je kritická. Nie sú
finančné prostriedky na nadčasy,

slúži sa za náhradné voľná, doslova
z donútenia. Odmeny na základných
útvaroch sú biedne. Čo má policaj-
ta s platom 10.000,- Sk brutto mo-
tivovať? Keď zaplatí náklady na bý-
vanie, stravu a niečo kúpi deťom,
veľa mu toho neostane. 

Mladí policajti nepotrebujú byť
stále doma na náhradnom voľne,
potrebujú zarobiť. Ak zarobia, sú
ochotní poctivo a tvrdo pracovať. Už
aj možnosť nadobudnutia bytu za
pomoci prostriedkov zo sociálneho
fondu začína byť predmetom sporu
pri kolektívnom vyjednávaní. Toto je
problém policajtov na základných út-
varoch, ktorí sú najviac v styku s
občanom.

Predseda KR OZP v SR, DUŠAN HARVÁT:

Napísali ste nám
…aby som nikoho neurazil

Ako vnímajú výsledky reorganizácie v BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

ČO PRINIESLA POLICAJTOM A OBČANOM?
REORGANIZÁCIA POLICAJNÉHO ZBORU V PRAXI

Rozhodnutie vlády o znížení hod-
nostného policajtov o 90 percent, ktoré
predložila v polohe návrhu novely zákona
73/1998 Z. z. do parlamentu vyvoláva
niekoľko otázok, na ktoré je potrebné v
blízkej budúcnosti  nájsť odpoveď.

Prvá, tá základná -"Koho potrebuje
občan SR viac pre svoju bezpečnosť - ar-
mádu alebo políciu?" Za seba ako
občana jednoznačne hovorím, že potre-
bujem funkčnú políciu, armádu pre svoj
život nepotrebujem a považujem ju v
súčasnom rozsahu za zbytočný luxus
SR. Rovnako sa mi javí jej veľkosť a
navrhovaná profesionalizácia. Čo potre-
bujem ako občan - predovšetkým pocit
bezpečnosti doma i na ulici dvadsaťštyri
hodín denne na území SR. Neznie to
asi proamericky, ale nepotrebujem mať
pocit bezpečnosti v Iraku. Nemám
žiadne potreby, ktoré by pre môj život
zabezpečila armáda. Napriek tomu
uznávam z hľadiska realizácie
spoločných úloh EÚ potrebu jej exis-
tencie, ale v primeraných rámcoch.

Ak je prioritou pre občana z hľadiska
bezpečnosti funkčná polícia, prečo je
to potom pre vládu presne naopak ar-
máda? Samozrejme, dá sa tvrdiť, že to
tak nie je, ale realita nepustí. Ak nie sú
peniaze na zvýšenie hodnostného pre
policajtov, ako je to možné, že bez prob-
lémov sa rovnaké zvýšenie realizovalo
pre vojakov už v roku 2002?

Prečo sa v čase, keď sa nevie splniť
schválený  platný zákon pre policajtov
pripravuje nový platový predpis pre vo-
jakov, ktorý si vyžiada ďalšie prostried-
ky?

Prečo sa reforma policajného zboru
spustená od  1.1.2004 realizuje bez
pokrytia zodpovedajúcimi finančnými
prostriedkami?

Jej úspech v podmienkach v akých
sa realizuje (bez zodpovedajúcich fi-
nančných prostriedkov na MTZ v
novovytvorených úsekoch skráteného
vyšetrovania, bez finančných prostried-
kov na pokrytie zvýšenia platových tried
na úseku skráteného vyšetrovania, bez
pokrytia finančnými prostriedkami na
nadčasovú prácu spojenú s riešením
zdedených prípadov, ale aj pokrytie
nárastu trestnej činnosti) je fiktívny a
spôsobuje vysoké zaťaženie policajtov
a pracovníkov bez náležitého finančného
ocenenia. Výsledkom je zvýšený odchod
alebo nespokojnosť na dotknutých pra-
coviskách, čo sa spätne prejavuje na
klíme a v konečnom dôsledku aj na
výsledkoch v práci.

No a ostáva priestor aj pre ďalšie
otázky - kto za tento stav a nevytvorenie
primeraných podmienok na prácu polí-
cie zodpovedá? Je chyba v rezorte? Je
chyba v prístupe vlády? Je to v politike?
Tieto otázky si musí zodpovedať vede-
nie rezortu a to čo najskôr, lebo len náj-
denie správnej a pravdivej odpovede
môže vytvoriť predpoklady pre nájdenie
východiska zo situácie, kde sa dnes
nachádzame. V opačnom prípade
odpoveď nájde až kolaps polície.

Jednu odpoveď na položené otázky
sme už od vlády dostali - je ňou horeuve-
dené zníženie hodnostného. Dnes už
nám zostáva iba veriť, že správnu
odpoveď na túto otázku nájde NR SR -
neschválením vládneho návrhu.

Miroslav Litva
predseda OZP v SR

Tam, kde každý rozkazuje, nikto neposlúcha.

V uplynulých číslach POLÍCIE
sme sa priniesli niekoľko vyjadrení
k reorganizácii a celkové vyznenie
hodnotenia tejto veľkej zmeny
práve tými, ktorí v jej podmienkach
žijú a pracujú dennodenne, ne-
vyznelo v jej prospech. Zdá sa, že
niet kraja, okresu, kde by mohli
povedať, že svoj účel plní tak, ako
mala. Ako vidí reorganizáciu prezi-
dent Policajného zboru sme sa opý-
tali plk. JUDr. Antona KULICHA. 

Pán prezident, ako hodnotíte
po viac ako pol roku fungovanie
reorganizácie v PZ?

Každá reforma si vyžiada isté
dane a spája sa s mnohými
prekážkami, ktoré je treba riešiť ne-
raz za pochodu. Dal som úlohu kra-
jským riaditeľom PZ,  aby v priebe-
hu októbra 2004 zaslali všetky
pripomienky, návrhy a podnety k fun-
govaniu reorganizácie v PZ. Nie je
možné niečo bezhlavo rozhodnúť na
úrovni Prezídia PZ, ak sa to má tý-
kať všetkých útvarov. Každý región
má predsa svoje špecifiká. Tiež nie
je dobré, ak sa rozhoduje centrálne
bez toho, aby sa k tomu mali
možnosť vyjadriť všetci kompetent-
ní.

Chcem však zdôrazniť, že nič nie
je čierno-biele, ako to mnohokrát v
sťažnostiach jednotlivcov zaznieva.
Každý  mesiac sa hodnotí na mo-
jich poradách nielen bezpečnostná
situácia v krajoch, ale aj dopady re-
formy a problémy, ktoré sú s týmto
spojené. Riaditelia KR PZ v rámci
celého Slovenska porovnávajú svo-
je skúsenosti a mnohokrát sú veľmi
odlišné. Nebránime sa istým
úpravám, najmä v súvislosti so
skráteným vyšetrovaním, kde sa zdá,
že je najväčšie množstvo práce. 

Od 1.7. 2004 je platná nove-
lizácia Nariadenia ministra vnútra
SR č. 60/2003 o vymedzení prís-
lušnosti  a súčinnosti útvarov PZ pri
predchádzaní trestnej činnosti atď.
v znení nariadenia MV SR
č.56/2004. Na základe tohto na-
riadenia je možné zapojiť aj polica-
jtov poriadkovej polície do procesu
skráteného vyšetrovania.

Policajné orgány na odboroch
skráteného vyšetrovania by mali byť
z  časti takto odbremenené. Ide však
o prechodný stav. Pristúpilo sa aj k
prehodnoteniu platových tried u  poli-
cajných orgánov v skrátenom
vyšetrovaní. Po doplnení si dôs-
tojníckeho vzdelania boli u týchto

policajtov prehodnotené platové
triedy a došlo k ich zvýšeniu zo 4 na
5. Uvedomujem si náročnosť a
dôležitosť  práce na úsekoch
skráteného vyšetrovania. Nevy-
lučujem ani zvýšenie platových tried
na odboroch skráteného vyšetrova-
nia na 6. Koniec koncov jedným z
hlavných  bodom rokovania mojej
porady 21. a 22. 10. 2004 v
Belušských Slatinách s krajskými
riaditeľmi PZ, bola problematika sta-
bilizácie policajtov aj na úsekoch
skráteného vyšetrovania, zvýšenie
ich vzdelanostnej úrovne, zlepšenie
materiálno-technického vybavenie,
ako aj  zabezpečenie PC technikou.

Na rade sú aj ďalšie opatrenia,
ktoré chcem konkretizovať až po
spracovaní komplexného vyhod-
notenia organizačnej štruktúry v PZ. 

Ako vnímate nedostatok poli-
cajtov a odchod skúsených poli-
cajtov z radov PZ? Je predstava
plnohodnotného nahradenia no-
váčikmi reálna?

Predstava plnohodnotného
nahradenia starších policajtov
nováčikmi je  reálna,  ale je to otáz-
ka dlhšieho času.

V ostatnom desaťročí sa
Slovenskom prevalila nová mód-
na vlna. Možno ju označiť ako eta-
pu administratívneho inštalova-
nia špecifického druhu
konzulárnych úradníkov, grupujú-
cich sa z rozlične motivovaných
dôvodov najmä z radov tuzem-
ských privatizačných novovlast-
níkov, a označovaných v zmysle
Viedenského dohovoru o
konzulárnych stykoch z roku 1963
úradníckym titulom HONORÁRNY
KONZUL. Aj keď tento inštitút je
medzinárodnému právu známy
oddávna a bol i vždy využívaný z
dôvodov ekonomickej výhodnos-
ti mnohými štátmi sveta, bývalé
socialistické Československo ho
prakticky nevyužívalo. To bolo aj
dôvodom jeho značnej nepoz-
nanosti a nepoznania v radoch
právnych laikov u nás. Pravdou
tiež je, že stretnutie s človekom,
deklarovaným ako honorárny
konzul, robilo, a žiaľ dodnes spô-
sobuje, určité problémy aj sloven-
ským policajtom pri výkone poli-
cajných činností. I keď ich dnes už
nestraší, čestné označenie hon-
orárny konzul budí v očiach ne-
znalých stále ešte zdanie akéhosi
nadradeného človeka, pre mno-
hých strašiaka, hoci opak je prav-
dou.

Predovšetkým treba zdôrazniť,
že žiadny profesionálny resp. ka-
riérny konzulárny úradník, nech
má hodnosť generálneho konzu-
la, konzula, vicekonzula či
konzulárneho zástupcu a nech
znie takýto jeho oficiálny titul
akokoľvek vznešene či tajomne,
nepatrí do privilegovanej kategórie
diplomatov a teda nepožíva ani
ich výsady a imunity, i keď je
zamestnancom ministerstva
zahraničných vecí vysielacieho
štátu. 

Súčasne je potrebné zdôrazniť
aj fakt, že konzulárny úradník s
titulom honorárneho konzula je
podriadený ktorémukoľvek kon-
zulovi z povolania a preto teda visí
až na hierarchickom chvoste si-
ete konzulárnych úradníkov. Ako
neprofesionál plní tak iba akúsi
doplnkovú funkciu, keďže nie je
vysielaný ani ministerstvom
zahraničných vecí cudzieho štá-
tu a preto je vždy iba v právnom
postavení súkromnej osoby,
vykonávajúcej iba určité činnosti
na prospech iného štátu a jeho
občanov v určitom obvode. Je to
teda napriek honosnému názvu
vôbec najnižšia konzulárna funk-
cia, ktorej nositeľ disponuje iba
veľmi obmedzeným okruhom
výhod, výsad a imunít, ktoré sú
inak kariérnym konzulárnym úrad-
níkom medzinárodnou zmluvou
priznávané. Honorárny konzul je
spravidla občanom prijímacieho
štátu, čiže Slovenskej republiky,
a výnimočne tretieho štátu. 

Pripomeňme si, že funkcia
honorárneho konzula je iba čest-
ná, neplatená, a do jej pôsobnosti
patrí spravidla iba plnenie vy-
braných konzulárnych funkcií, na-
jmä pomoc vzájomnému me-
dzištátnemu obchodu a právna a
iná pomoc občanom toho štátu,
ktorým bol do svojej funkcie us-
tanovený. Honorárneho konzula
sa nedotýkajú ani ustanovenia
medzinárodného dohovoru o
výsade osobnej nedotknuteľnos-
ti a daňového oslobodenia, čo by
mali mať na pamäti najmä prís-
lušníci orgánov cestnej polície,
justičnej polície a finančnej polí-
cie. 

AKTUÁLNA 
MYŠLIENKA

NNA HORÚCUA HORÚCU
TÉMUTÉMU
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P O L Í C I E  V  S RP O L Í C I E  V  S R

KONZULI POLICAJTOV 

NESTRAŠIA
PRIORITY

UPOZORNENIE !

Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka novembrového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

5. novembra 2004

preto príspevky, ktoré budú do redak-
cie doručené po tomto termíne bude
možné uverejniť až v decembrovom
čísle mesačníka POLÍCIA.

Redakcia

Prezident Eurocopu Heinz Kiefer sa pri svojej nedávnej pracovnej návšteve v Bratislave stretol s poslancami NR SR, aby ich
oboznámil s postojom Eurocopu k snahám začleniť slovenskú políciu pod vojenskú jurisdikciu. Pri tejto príležitosti prevzal z rúk
tajomníka výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Ing. Vladimíra Tóta spomienkovú plastiku. Stanovisko prezidenta
Eurocopu k uvedenej zmene vám prinášame na 2. strane.

španielske príslovie
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Reorganizácia očami prezidenta Policajného zboru

NIČ NIE JE IBA ČIERNO - BIELE

Autor:�Miroslav�Litva
(Výňatok)
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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 ni  nerobilo, 
ale... 

 
30  Okradol  Pofaj ievalo  Sídlo na 

Ukrajine Výrastok  
Pomôcky: 
Uman, nó,  
Aka, Ay, Ilo 

Škvarka  Obmena  Mesto v 
Peru Koní ek  

 
30  Zoral  Japonská 

dram. hra 
Hárok 
papiera Vlastnila  

 
30  Posúria  Talianske 

m. meno Osamelí  

Obušok           Švihnutie    Tam    Dun o    
 
Príbuzná avy 
          

Trieda 
rus.ponoriek 

  
Vietor na 
Jadrane 

  
 
Modlitba /lat./ 

  Ohúr  Ronald  Japonská rieka 

 
Verilo v dobro 
            

Prvá as  
tajni ky 

      as  strechy 

Štát v strednej 
Amerike            Vyhadzova   

Grófstvo v 
GB 

  
Dáko  

  Príbuzný 
turovi 

Tla í  

 
Ilava  
   

Studená 
misa  

       
Valeriána  

  
Dokonca  
 

  Táralo  Ohodnotil  
Rýchlo 
urobil 
/hov./

Prikrývka 
hlavy 

Odvolávaj 
sa 

 
Žreb /nem./ 
          

Mojuško  

  
Lolita  

  
Životné 
prostredie 
/predp./   Pavlína  Biskupská 

palica  
Patriace Edovi 

 
30  

Alkoholický 
nápoj 

Poštová 
skratka 

  
Balkánska 
špecialita 

          
Usadená 
hornina 

  Onoho  Výrobca 
šport.potr. 

Meste ko 
na Záhorí 

 
Š avel  
             

Krtko 
/ es./ 

  
Riadiace  

   Short 
lit. 
edition

Telúr  

 
Druhá as  
tajni ky 
 

               
Typ 
ruských 
lietadiel   Idant  

 
Odstránilo z 
pokožky 
 

            Starý 
/nem./   Vyrobili 

vitím   
 
Kolaterálny 
/skr./ 
 

          
 

30
Rieka vo  

Francúzsku   
 
30  

Súkal do 
seba   

Autor:�Ján�Harminc
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SPO MIENKA

Dòa 11. aprí la 2009 sme si pri po me nu li dva ro ky, èo od nás
vo ve ku 56 ro kov odi šiel do veènosti náš mi lo va ný,
ne za budnu te¾ný man žel a otec

KA MIL GAŠPAR zo Senca
Dotåklo to dra�hé srd�ce, stí�chol je�ho mi�lý hlas,
zosta�la len bo�lest�ná spo�mienka v�nás.
Ïa ku jem bý va lým spo lupra covní kom z MV SR a

všetkým, kto rí ste ho po zna li a ma li ste ho ra di, za ti chu spo -
mienku a mod lit bu.

S úc tou a lás kou spo mí na jú man žel ka Anež ka, 
dcé ra Do mi ni ka a syn Ka mil

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk. Mgr. Marián
Magdoško l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osob-
ný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón: 09610/51952. Fax: 09610/59096.
l e–mail: pondera@centrum.sk, policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo
bolo vytlaèené v 17 a predplatite¾om expedované v 18. týždni. l Uzávierka nasledujúceho èísla: 15. 5. 2009 l Neobjednané prí-
spevky redakcia nevracia. l Tlaèia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46  Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov
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ROZ KA ZY PRE ZI DEN TA PZ

19. kto rým sa me ní roz kaz
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è.
73/2004 o zria de ní špe cia li zo -
va né ho tí mu v zne ní neskorších
predpi sov

20. kto rým sa me ní roz kaz
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è.
109/2007 o zria de ní špe cia li zo -
va né ho tí mu v zne ní neskorších
predpi sov

21. o vy ko na ní stre leckej prí-
pra vy príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru útva rov Mi nis ter stva vnút-
ra Slo venskej re pub li ky zo sa -
mo pa lu vzor 61 a sa mo pa lu
vzor 58

22. o vyhlá se ní vý be ro vé ho
ko na nia uchádza èov o vý kon
štátnej služ by na útva re oso -
bitné ho urèe nia Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru

23. kto rým sa me ní roz kaz
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è.
7/2009 o vy da ní Roèné ho plá nu

Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru na
rok 2009

24. o zria de ní ko mi sie na za -
bezpe èe nie osláv Dòa Po li -
cajné ho zbo ru

NA RIA DE NIE PRE ZI DEN TA PZ

8. o zru še ní niekto rých inter-
ných aktov riade nia v pô -
sobnosti pre zi den ta Po li cajné ho
zbo ru

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

V prí pa de tý ra nia rómskych
chlapcov, lu pi èov, ko šický mi po -
li cajtmi skú ma vy šetro va te¾ aj
mož ný ra so vý mo tív. Vy hlá sil to
mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
pred poslanca mi vý bo ru pre
¾udské prá va, kto rí si vy žia da li
informá ciu o inci dente v Ko ši -
ciach. „Je dô le ži té zisti�, èi by sa
po li caj ti v ta komto prí pa de sprá -
va li rovna ko vo èi iným oby va te -
¾om, ale bo nie. Keï sa nájdu
dô ka zy na ta ké to rozší re nie
obvi ne nia, tak ho urèi te rozší ri -
me,“ uvie dol mi nister.

Pri inci dente sa ko šickí po li -
caj ti do pus ti li tý ra nia a po ni žo -
va nia rómskych chlapcov, kto rí
sa krát ko pred tým prizna li k lú -
pe ži. Na dru hej stra ne mi nister
po uká zal na to, že v sku pi ne
rómske ho etni ka je v niekto rých
prí pa doch obrá te ný hod no to vý
sys tém. Mi nister upo zor nil, že
niekto ré sku pi ny rómske ho etni -
ka ma jú obrá te ný hod no to vý
sys tém. Je den z mla di stvých
pá cha te ¾ov mal pod¾a ne ho vo
svo jich 16 ro koch už 14 po li -
cajných zázna mov. V èa se spá -
cha nia skut ku bol v podmienke.

Ka li òák vy hlá sil, že in ci dent
nie je sy sté mo vá chy bu v Po li -
cajnom zbo re. Do ka zu je to
pod¾a ne ho to, že okrem smr ti

Ka ro la Sendreia spred ôsmich
ro kov neevi du je po lí cia žiaden
po dob ný prí pad. Existenciu ïal-
ších prí pa dov skry té ho tý ra nia a
ná si lia po li cajtov vo èi obèa nom
mi nister vy lú èil. „Žiaden iný prí -
pad ne má me evi do va ný. Ne má -
me ani len ná znak,“ do dal.

Inšpekcia mi nis ter stva vnútra
sa pod¾a ne ho zaobe rá de -
siatka mi po dob ných po da ní,
pre ve ru je kaž dé po da nie a skú -
ma ich ve¾mi po zorne. „Ide o
indi vi duálne zly ha nie. Má me
po merne ve¾ký po èet ozná me ní,
kto ré sa pre ve ru jú. Èas� z nich
sa po tvr dí, èas� nie,“ po ve dal.

Po lí cia pod¾a ne ho po kauze
v Po lomke vý razne sprísni la
psy cho lo gic ké tes ty a za èa la ro -
bi� „vý ber na miesto ná bo ru“
záujemcov o prá cu v zbo re. „Na
jed no miesto má me 10 až 15
uchádza èov. Za viedli sme prí-
sne psy cho lo gic ké tes ty, kde
do chádza k 70–percentné mu
od pa du,“ po ve dal Ka li òák. Psy -
cho testy by ma li medzi prísluš-
níkmi ro zozna� po tenciálnych
agre so rov a po ni žo va te ¾ov. Po -
li cajt vo vý ko ne služ by ich bu de
mu sie� absolvo va� kaž dých pä�
ro kov. Re zort vnútra chce po li -
cajtov vzde lá va�, ako pristu po -
va� k príslušní kom menšín.
Zme nia sa aj osno vy vzde lá va -
nia v ob las ti ¾udských práv.

(Aktuálne.sk, 21. 4. 2009)

Ka li òák: Skú ma sa aj ra so vý mo tív ko na nia po li cajtov

Ne jde o systé mo vú chy bu

Škandál, kto rý sa stal 21.
marca na po li cajnej sta ni ci v
Ko ši ciach, keï po li caj ti po ni žo -
va li a trýz ni li šiestich zadrža -
ných rómskych chlapcov, pri -
èom si to na hrá va li na mo bil,
skon èil pria mo na ge ne rálnej
pro ku ra tú re (GP).

Rozho dol o tom ge ne rálny
pro ku rá tor Dobroslav Trn ka.
Vzh¾a dom k cit li vos ti prí pa du sa
chce vyhnú� prí padným po chy -
be niam pri vy šetro va cích úko -
noch, èi už zo stra ny po lí cie ale -
bo pro ku ra tú ry. 

Na rozdiel od kauzy Hedvi gy
Ma li no vej, keï Trn ka odobral
prí pad pô vodné mu vy šetro va te -
¾o vi až po vy še ro ku, ten to krát
ne dal príslušné mu vy šetro va te -
¾o vi ani šancu. Pô vodne ma la
to tiž škandál po li cajtov vy šetro -

va� vo jen ská pro ku ra tú ra v Pre -
šo ve. „Ge ne rálna pro ku ra tú ra
sa roz hod la prí pad do zo ro va�
pria mo pre to, aby sa odstrá ni li
prí padné mož né ne do stat ky v
èin nos ti do zo ro vé ho pro ku rá to -
ra. A tiež z to ho dô vo du, že má -
me dob ré skú se nosti zo zá važ -
ných trest ných ve cí, kto ré sa
pria mo do zo ro va li pro ku rá to rom
GP, pre to že kva li ta to ho do zo ru
bo la na inej úrov ni ako v iných
prí pa doch,“ po ve dal pre Aktuál-
ne.sk ná mestník ge ne rálne ho
pro ku rá to ra Cti bor Koš�ál. Ná -
mestník je presvedèe ný, že prí -
pad bu de vy rie še ný po merne
rýchlo, keïže pro ku ra tú ra dis -
po nu je hlavným dô ka zom, te da
vi deo nahrávkou. 

(Aktuálne.sk, 21. aprí la
2009)

Tý ra nie Ró mov po li cajtmi prevzal
ge ne rálny pro ku rá tor

Po nu ka letnej rekreá cie
Základná orga ni zá cia è. 919 – 1 vo Ve¾kom Krtí ši po nú ka záujemcom letnú ro dinnú

rekreá ciu vo svo jom za ria de ní na termálnom kú pa lisku Dolná Stre ho vá, okr. Ve¾ký Krtíš, v
se demdòo vých turnu soch s nástupným dòom so bo ta v do po ludòajších ho di nách.

Uby to va nie je v štvorposte ¾o vých uni mo bunkách, kto ré sú vy ba ve né ku chynským ria-
dom, va ri èom a chladnièkou. V spo loèných priesto roch uni mo bu niek sú FTV, a taktiež dve
so ciálne za ria de nia /WC/ s te èú cou stu de nou a tep lou vo dou.

V se zó ne od 27.06. do 29.08. je ce na za uby to va nie v jed nej uni mo bunke na je den turnus
vo výške 100,– , mi mo uve de nej se zó ny je ce na 80,– . Vstup né do are álu kú pa liska si hra dí
kaž dý záujemca správco vi kú pa liska oso bitne.

Zá väzné ob jed náv ky pri jí ma Gabrie la Várnayo vá na tel.è.: 0961 69 1111, mo bil: 0910 780
759. Po úhra de po plat ku za uby to va nie (na úèet è.: 0070528628/0900, va ria bilný sym bol je
rod né èís lo pla ti te ¾a) ZO OZP po šle pí somné potvrde nie ob jed náv ky. Popla tok je potrebné
uhra di� najneskôr do konca má ja 2009.

Bližšie informá cie, ako aj fo to ga lé riu nájde te na intra ne to vej stránke: http://info -
web.minv.sk/~bo bal/new/stre ho va.html

Ma rian Pro cház ka,
predse da ZO OZP è. 919–1

Ul. Ba nícka 20, 990 01 Ve¾ký Krtíš

Ko�na�nie� ko�šic�kých� po�li�-
cajtov�sa�ne�dá�po�sudzo�va�
odde�le�ne� od� skutkov� ich
nadria�de�ných.

Po li cajné tý ra nie mla dých
Ró mov v Ko ši ciach sa do sta lo
na ve rejnos� v sym bo lic ký èas, v
predve èer Medzi ná rodné ho dòa
Ró mov. Väèši na Ró mov a Ne -
ró mov o ta komto sviatku zrejme
ni kdy ne po èu la. Pri po me nú� by
sme si ho však ma li prá ve vte -
dy, keï už nielenže tu ší me, že u
nás k po li cajnej bru ta li te na Ró -
moch do chádza, ale keï už to
na vlastné oèi aj vi dí me.

Keï sa pozrie me na ko šický -
mi po li cajtmi (sic!) nakrú te né vi -
deo, uve rejne né na interne to -
vých stránkach denní ka SME,
mô že me na do budnú� fa lošný
po cit, že v tejto tra gé dii sú len
dva ja akté ri. Pá cha te ¾om je
hàstka ta mojších po li cajtov a
obe �ou je sku pin ka miestnych
Ró mov. Ak by to to tvrde nie pla -
ti lo, si tuá cia by bo la po merne
jed no du chá. Po li caj ti, kto rí ne -
chut ným spô so bom zne uži li
svo je prá vo mo ci na to, aby tý ra li
mla dých Ró mov – èi už sa tí
predtým nieèo ho ne zá kon né ho
do pus ti li, ale bo nie – by bo li
pre puste ní, rovna ko ako ich
nadria de ní. Po li cajný riadi te¾ a
mi nister vnútra by mi ni málne
po núkli svo ju funkciu. Je to však
naozaj ta ké pros té?

Ako je mož né, že sa strážco -
via zá ko na (sic!) do ká žu po die -
¾a� na nieèom ta kom ohavnom,
ako je tý ra nie obèa nov vlastné -
ho štá tu? Jed nu odpo veï nám
po sky tu je ame ric ký so ciálny
psy cho lóg Herbert C. Kelman.
Ten sa v mno hých svo jich prá -
cach za mýš¾al nad otáz kou,
pre èo je to¾ko ¾u dí ochot ných

po die ¾a� sa èi prehlia da� ge no -
cídne po li ti ky vlastných štá tov.

Nie, v žiadnom prí pa de ne -
mám v úmysle po rovná va� už
tra diènú diskri mi ná ciu ale bo ono
na filmo va né ná si lie s plošným,
cie¾a ve do mým a sys te ma tic kým
ma so vým ná si lím, kto ré spre -
vádza ge no cí dy. Domnie vam sa
však, že Kelma no ve zá ve ry mô -
žu by� uži toèné aj pre prí pad
mla dých Ró mov. V skratke, Kel-
man ho vo rí o troch podmien-
kach – o auto ri zá cii, ru ti ni zá cii a
de hu ma ni zá cii – kto ré ¾u dom
u¾ahèu jú do púš�a� sa ta kých èi -
nov, kto ré by za iných podmie -
nok zrejme sa mi po va žo va li za
ne hu mánne, kru té, sa dis tic ké. A
ako tieto tri podmienky sú vi sia s
tým, èo sa sta lo v Ko ši ciach?

To, že sa príslušní ci ko šic ké -
ho po li cajné ho zbo ru (ako
pekne to znie!) vyblázni li na ta -
mojších rómskych chlapcoch,

nie je ná ho da a len ve¾mi má lo
to sú vi sí s tým, èi bo li tí to chlap -
ci aj mla dý mi de likventmi. Ove -
¾a viac to sú vi sí s tým, že v
oèiach väèši no vej spo loènosti
ich ro di èia, sú ro denci ale bo bu -
dú ce de ti, sa urèi te nieèo ho do -
pus ti li. Sú to to tiž Ró mo via, èo
si bu de me ho vo ri�. Na vy še, pri-
znajme si, ko šic ký prí pad nie je
pr vý ani posledný. To, že sa pá -
ni po li caj ti nakrú ca li pri tom, ako
sa sa mi do púš�a li trest né ho èi -
nu, nie je prekva pu jú ce a dá sa
vysvetli�: pravde po dobne tak
ne ro bi li po prvýkrát. Mož no to
bo la už tak troš ku ru ti na. A èo
auto ri zá cia?

Ne ne chajme sa po mý li� a
nevní majme èi ny ko šic kých po li -
cajtov odde le ne od skutkov a
vy jadre ní ich nadria de ných. Ak
predsta vi te lia štá tu, kto ré ho aj
spo mí na ní po li caj ti sú obèanmi,
ciele ne a opa ko va ne rozde ¾u jú
slo venskú spo loènos� na nás a
tých dru hých, na nás a tých
cudzích, pre èo sa di ví me, ak sa
po li caj ti nieke dy vybláznia na
tých, kto rých spo loènos� aj tak
odsudzu je? Ak štát mô žu spra -
vo va� ¾u dia, kto rí sa riadia
heslom – Kto nie je s na mi, je
pro ti nám – pre èo by sa ne moh li
aj strážco via zá ko na nieke dy
dobre za ba vi�?

(Au tor ka je his to riè ka)
(SME 8.4.2009)

Od aro gancie mo ci k po li cajnej ty ra nii


