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Najviac je za tia¾ postihnu té
Bul har sko a Ru mun sko, vlád ne
reštrikcie však posti hu jú aj po li -
cajtov v Litve a v Lo tyš sku.
„Zmra ze nie“ rastu miezd a škr ty
v re zortoch vnútra hlá si li pre
ten to rok aj viace ré stre do – a
zá pa doeu rópske kra ji ny.

Oso bitne vý buš ná je si tuá cia
v Bul har sku, kde spontánne
pro tes ty po li cajtov pro ti „opti ma -
li zá cii a reštruktu ra li zá cii“ re zor -
tu na be ra jú na si le už od za -
èiatku ro ka. His to ric ky najväèšiu
de monštrá ciu po li cajtov zor ga -
ni zo va li Bulha ri už 15. marca.

Na mí ting v So fii, kto rý zvo lal
bul har ský od bo ro vý po li cajný
zväz, prišlo vy še 10–ti síc za -

mestnancov mi nis ter stva vnútra
pro testo va� pro ti ne uspo ko ji vým
zme nám v re zorte a vyslo vi� sa
za vy rovna nie pra covných a so -
ciálnych podmie nok bul har -
ských po li cajtov s de kla ro va ným

štandardom Európskej únie.
Dekla rá ciu po sla li Ra de Euró py,
Európskej ko mi sii a Európske -
mu par la men tu. Pre zi dent no vé -
ho bul har ské ho od bo ro vé ho
zvä zu za mestnancov mi nis ter -
stva vnútra Ivan Pavlov po žia -
dal o pod po ru všetky èlen ské
od bo ro vé orga ni zá cie Euro -
COP–u. Na margo si tuá cie v
Ru mun sku a v Bul har sku Heinz
Kiefer vy slo vil vážnu oba vu, že
ne ga tívne dôsledky ná rastu or -
ga ni zo va né ho zlo èi nu a ko -
rupcie v týchto kra ji nách nadlho
„pre ži jú“ dôsledky sú èasnej eko -
no mickej krí zy v Euró pe.

Efektívnos� hospo dá re nia re zor tu vnútra je aj v na šich ru kách

Do pa dy reštrikcie rozpoètov: krí za tvr do do lie ha aj na bezpeènostné zložky

Vážne
No vi ná ri, pô so bia ci v na šom

spo lo èenskom prostre dí najmä
ako ochranco via po li cajtov a pro -
pa gá to ri ich prá ce, ni kdy ne ma li
vo vz�a hu k ve rejnosti ¾ahkú po -
zí ciu. Ale to, èo za ží va jú te raz,
�ažko po rovná va� s nieèím pred-
tým. Dô vo dom je no vý zá kon o
cestnej pre mávke, resp. je ho
apli ká cia v pra xi. To¾ko ne ga -
tívnych, až ne ná vist ných reakcií
vo di èov pro ti po li cajtom som
osobne ešte ne za žil ani v celkom
iných, mož no ove ¾a �ažších
obdo biach.

Zá kon, kto rý má na po môc�
splni� náš zá vä zok zní ži� po èet
obe tí pri dopravných ne ho dách,
má dobrú fi lo zo fiu, a pre to je pri -
rodze né, že sa mno hým ne mu sí
pá èi�. Veï kto už má rád po ku ty
a iné, ešte vážnejšie sankcie?
Vec je však zlo ži tejšia. Pri vy so -
kej intenzi te sa v oèiach ve -
rejnosti z oso by kontro lu jú ce ho
„dopra vá ka“ èi „po riadka ra“ stá va
do slo va pro to typ príslušní ka ce lé -
ho Po li cajné ho zbo ru, všetkých
je ho zlo žiek. Aký ob raz si utvá ra -
me?

Prísnos� je na mieste, exem-
plárne tresta nie za ma li cher nos ti
ško dí ce lé mu Po li cajné mu zbo ru.
Urèi� hra ni cu medzi prí lišnou zho -
vie va vos�ou, ciele nou pre venciou
a tvr dou repre siou (so šarmom
ve de ný po ho vor s „miernym“,
prie merne inte li gentným pre vi -
nilcom je pre mòa abso lútne do -
ko na lá pre vencia!) ni kdy nie je
jed no du ché, ale �ažké ka me ne
nech hádžu len tí, èo sú abso -
lútne bez vi ny!

Príkla dov mi li ón, je den za
všetky: ne dáv na mi mo riadna bra -
ti slav ská akcia z piatka na so bo -
tu. Ces tou autom z cent ra Bra ti -
sla vy do De vínskej No vej Vsi
sme vi de li viace ro hlia dok. Jed na
nás za sta vi la sve telným ku že -
¾om. Pre èo však ten to po li cajný
pá rik o polno ci ne mal na se be
reflexné ves ty, osta lo mi zá ha -
dou. O kú sok ïa lej nás predbie -
ha lo po li cajné au to. Bez sve tiel
ma já ka, nehluène. Cez plnú
èiaru ten to „fra jer“ spo kojne pred-
be hol va ri pä� ïalších vo zi diel,
nevši mol si to len sle pý. A èo po -
tom mám ako „po li cajný“ no vi nár
po ve da� naštva né mu vo di èo vi,
kto ré ho na bezvýznamnej de -
dinskej cestièke po riadne ska sí -
ru je ne kompro misný príslušník za
to, že ná klad na je ho vo zí ku o
èo si pre sa hu je?

To to sa �ažko ob ha ju je. Ob -
èan potre bu je po li caj ta, pre to ho
pla tí zo svo jich da ní. Ale aj po li -
cajt potre bu je ob èa na. Bez je ho
dô ve ry si mô že aku rát tak lešti�
gombí ky na rovno ša te. Nájs�
správnu mieru medzi tou to vzá -
jomnou potrebnos�ou nie je jed -
no du ché, no ži votne dô le ži té. Za -
tia¾ ne mám po cit rov no vá hy.

Pe ter Onde ra

Cent�rá�la� Euro�COP–u� 13.� má�ja� vy�da�la� vyhlá�se�nie,� v
kto�rom�upo�zor�òu�je�na�mož�né�dôsledky�krá�te�nia�roz-
poètov�pre�po�lí�ciu�vo�viace�rých�kra�ji�nách�EÚ.�Pod¾a
pre�zi�den�ta�Euro�COP–u�Heinza�Kiefe�ra�ta�ké�to�po�stu�py
otvá�ra�jú�priestor�pre�ná�rast�or�ga�ni�zo�va�né�ho�zlo�èi�nu�a
ko�rupciu.�

l Pán predse da, kaž dý deò
pri ná ša no vé ná me ty na za -
mysle nie. Te raz je to pod¾a
mòa otáz ka vz�a hu ve rejnosti
a po lí cie najmä v sú vislosti s
no vým zá ko nom o cestnej
pre mávke, do pa dy krí zy na
slo venskú po lí ciu, na jej roz -
po èet, cel ko vá si tuá cia v
Euró pe… Ve ¾a ná me tov. Kde
za èa�?

Vrá til by som sa ešte k tzv.
ko šickej afé re, pre to že tá stá le
re zo nu je a ve¾mi po ško di la me -
no po lí cie. Ak sa ešte k to mu pri -
dá ne po pu lárna úlo ha po lí cie pri
kon tro le dodržia va nia pra vi diel
na ces tách, tak po li caj ti sú

naozaj v kontakte s obèa nom
vy  sta ve ní vážnym skúškam.
Všetci to cí tia, po ku ty sú ne po -
pu lárne, to je normálne, ale kaž -
dý èo len tro chu uve do me lý vo -
diè mu sí zatlieska� po li cajtom,
ak ne kompro misne tresta jú prie-
stupky, kto ré vážnym spô so bom
ohro zu jú bezpeènos� cestnej
pre mávky. Je to napåòa nie hlav-
né ho cie¾a zá ko na. Vi dím ri zi ká
v tom, že cestné kon tro ly reali -
zu jú aj hliadky, kto ré ich nadria -
de ní na tú to úlo hu odborne ne -
dosta toène pripra vi li a niekde sa
mi zdá, že úlo hy v dopra ve sa
plnia na úkor iných po vin nos tí,
kto ré by ma li obvodné odde le nia

plni�. Zazna me ná va me tiež ve ¾a
kri tic kých hla sov vo di èov, že po -
lí cia vy be rá ma xi málne po ku ty aj
za ba nálne priestupky.   Ne mys -
lím si napríklad, že chý ba jú ce
�ažné la no èi chý ba jú ca vec v le -
kárnièke je vážnym oh ro  ze ním
bez peè nos ti. Èi že ape lu jem na
zdra vý ro zum a ešte raz zdô -
razòu jem, že v sú èas nosti je
viac ako ke dy ko¾vek pred tým
dô le ži té, aby po li caj ti išli príkla -
dom. Ve rejnos� abso lútne kri tic -
ky vní ma aj ten najmenší prehre -
šok zo stra ny po li caj ta, to nech
má kaž dý na pa mä ti, pre to že tie
dôsledky v pokle se dô ve ry mô žu
by� ka tastro fálne.

l Poïme tro chu do sve ta,
pred pár dòa mi ste sa vrá ti li z
riadne ho za sa da nia Vý kon né -
ho vý bo ru Euro COP–u. O
èom ste ro ko va li?

Ro zo be ra li sme si tuá ciu v
európskych po li cajných zbo -
roch, do pa dy krí zy na roz poè ty
PZ a mož né ne ga tívne dôsledky
reštrikcií. Zá ver bol jas ný – škr -
ty v po li cajných rozpoètoch zvy -
šu jú ri zi ko ná rastu zlo èi nu a ko -
rupcie. Podrobnejšie sme sa
tiež zaobe ra li dlho do bou úlo hou
– a tou je pribli žo va nie podmie -
nok prá ce po li cajtov a ich od bo -
ro vých orga ni zá cií v jed not li vých

Mi�ro�slav�Lit�va:�„Hodno�me�triezvo�na�še�sú�èasné�mož�nos�ti…“

(Pokraèovanie na strane 3)

Na protestnej manifestácii v Sofii sa zúčastnilo vyše 10-tisíc policajtov.
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V ne de ¾u 3. má ja o siedmej
ho di ne po lí cia pri ja la ozná me -
nie, že na
Mýtnej uli ci v
Pe zinku ho rí ro din ný dom. Pri -
vo la ní po li caj ti za po mo ci vy po -
ži èa ných rebrí kov vy niesli z ho -
ria ce ho do mu 44 – roènú ma ji -

te¾ku do mu a jej 47 – roèné ho
man že la. Predbežná spô so be -

ná ško da na
ro dinnom do -

me sa od ha du je na 10.000,– .
Okol nos ti ako aj prí èi ny po žia -
ru vy šetru je po lí cia.          

(fp)

Dòa 7. má ja 2009 sa usku -
toèni lo da ro va nie kr vi na SOŠ
PZ v Pe zinku. Prihlá se ných bo -
lo až 140 štu dentov a po li cajtov
stá le ho sta vu, medzi ni mi aj
obèianski za mestnanci ško ly.
Na ko niec odber sa usku toènil
„len“ u 85 ¾u dí z ka pa citných dô -
vo dov mo bilnej jed not ky Ná -
rodnej transfúznej služ by SR.
Pre ostat ných záujemcov bu de
ur èe ný iný ter mín pod¾a mož -
nos tí. Tá to spo luprá ca medzi
ve de ním ško ly a Ná rodnou

transfúznou služ bou fun gu je už
dlho do bo a ma jú na nej zá slu hu
najmä. plk. Ing. Fran ti šek So -
bek a kpt. Má ria Ba ranèí ko vá,
kto rí tieto po du ja tia orga ni zu jú.
Tou to ces tou by som sa chcel
po ïa ko va� všetkým darcom a
orga ni zá to rom aj v me ne tých,
kto rým svo jim uš¾achti lým èi -
nom po moh li zachrá ni� ži vot
ale bo zdra vie!

npor. Ko vács Fran ti šek,
SOŠ PZ Pe zi nok

V ro ku 2008 odštarto val pro -
jekt pod názvom „Nie je nám ¾a -
hostajné po má ha� a chrá ni�“. V
tom to du chu i ten to rok prišla
Oblastná sprá va Že lezniènej

po lí cie v spo lu prá ci so Slo ven -
ským Èer ve ným krí žom v Ži li ne
s je ho pokra èo va ním, vzh¾a dom
k to mu, že mal ve¾ký ohlas u ši -
ro kej cestu jú cej ve rejnosti.

Deò 25. 04.2009 pri pa dol na
osve to vú akciu. Miesto: rýchli ky
Èingov a Aví zo na tra se z Bra ti -
sla vy do Ži li ny a spä�. Cestu jú ci
si pria mo vo vla ku moh li vyskú -
ša� posky to va nie prvej po mo ci
zra ne nej oso be na re susci -
taènom mo de li. Rovna ko si
moh li pozrie� ukážky základ-

ných úko nov prvej po mo ci v prí -
pa doch najèastejšie sa vysky tu -
jú cich si tuá cií, s kto rý mi sa mô -
že cestu jú ci po èas cesto va nia
vla kom v ho rú cich letných

dòoch stretnú� (ne dodrža ný
pitný re žim, prízna ky šo ku,
náhla ne vo¾nos�….)

Záujemci si moh li ne cha�
zme ra� krvný tlak. Že leznièná
po lí cia v spo lu prá ci s ÈK Ži li na
na uve de nej akcii ape lo va li na
ši ro kú cestu jú cu ve rejnos�, aby
ne bo li ¾a hostajní vo èi svojmu
oko liu a v prí pa de po dozre nia
svo jim rýchlym ko na ním, po -
skyt nu tím prvej po mo ci a ná -
sled ným pri vo la ním odbornej
po mo ci po moh li zachrá ni�
¾udský ži vot.

Nikto z nás ne vie, ke dy mô že
potre bo va� po moc od to ho dru -
hé ho.

¼u bi ca Zo òo vá, ŽP SR

Mi nu lý rok bo lo podpo re ných
141 pro jektov pre vencie kri mi -
na li ty. Na ich fi nanco va nie re -
zort vnútra vy èle nil 40 mi lió nov
ko rún /1,33 mi lió nov eur/.
Vyplý va to zo Sprá vy o plne ní

úloh vyplý va jú cich zo Stra té gie
pre vencie kri mi na li ty v Slo -
venskej re publi ke na ro ky 2007
– 2010 v ro ku 2008 a prio ri tách
pre vencie kri mi na li ty na rok
2009, kto rú predlo žil mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák na ro ko -
va nie vlá dy 6. má ja 2009.

Podpo re né pro jek ty sa -
mospráv, mi movládne ho a pod-
ni ka te¾ské ho sekto ra a štátnej
sprá vy na rôznych úrovniach sa
za me ria va li najmä na zvy šo va -
nie bez peè nos ti miest a ob cí,
zni žo va nie kri mi na li ty de tí a
mlá de že a ak ti vi ty vo vz�a hu k
obe tiam ná si lia.

V ob las ti dis cip lí ny a bez peè -
nos ti úèastní kov cestnej pre -
mávky sa po èas mi nu lé ho ro ka
usku toèni lo nieko¾ko doprav-
no–bezpeènostných a doprav-
no–pre ventívnych ak cií. Od 1.
februá ra je úèin ný no vý zá kon o
cestnej pre mávke. Po lí cia sa ta -
kisto za me ria va la na rieše nie
pro ble ma ti ky pre vencie kri mi na -
li ty de tí a mlá de že. Osvedèe né
pre ventívne pro jek ty sú prio ri tou
aj v tom to ro ku.

Od 1. ja nuá ra 2008 je úèin ný
aj zá kon o pre vencii kri mi na li ty
a inej pro tispo lo èenskej èin nos -
ti, kto rý vy medzu je orga ni zá ciu
a pô sobnos� orgá nov ve rejnej
mo ci v ob las ti pre vencie kri mi -
na li ty. Zá kon zá ro veò sta no vu je
pra vidlá na za bezpe èe nie ra cio -
nálne ho fi nanco va nia pro jektov.
Zria di lo sa tiež Informaèné cent -
rum na boj pro ti obcho do va niu s
¾uïmi a pre venciu kri mi na li ty,
kto ré bu de spra cú va� a posky to -
va� úda je o kri mi na li te od orgá -
nov ve rejnej mo ci.

Na tá lia Hatta lo vá, TO KMV

Vla ni išlo na pre venciu 40 mi lió nov ko rún

Aj v Pe zinku tiekla krv po to kom…

Že leznièná po lí cia po kra èu je v uži toènom pro jekte

Zdra�votnícka�osve�ta�pria�mo�vo�vla�ku

Mi nis ter stvo vnútra za zna -
me na lo zvý še ný záujem ¾u dí o
pri ja tie do Po li cajné ho zbo ru.
Agentú re SI TA to po tvr di la Na -
tá lia Hatta lo vá z tla èo vé ho

odde le nia Mi nis ter stva vnútra
(MV) SR. Po li cajné sta vy však
stá le nie sú naplne né, k 1. má -
ju bo lo v po lí cii vo¾ných 928 ta -
bu¾ko vých miest. V rovna kom
ob do bí ro ku 2008 bo lo však
neobsa de ných miest viac – v

zbo re chý ba lo 1053 po li cajtov.
Pod¾a Hatta lo vej tre ba ešte
pri po me nú�, že od 1. aprí la je
sú èas�ou MV aj Že leznièná
po lí cia. Najsta bilnejšia si tuá cia
je v Pre šovskom kra ji, kde do -
siahla obsa de nos� miest po li -
cajtov 99 percent. Nasle du je
Bansko bystrický kraj s 98,9
percenta. Najviac po li cajných
miest – až 135, je vo¾ných v
Bra tislavskom kra ji. Pod¾a
Hatta lo vej to ovplyvòu je pri -
rodze ná fluktuá cia, ako aj žia-
dosti po li cajtov o uvo¾ne nie.

(WEBNO VI NY, 10.5.2009)

Zvýše ný záujem?

Záujem�by�bol,�ale…
Záujem o služ bu v Po li cajnom zbo re vraj postupne rastie,

diery v ta bu¾kách sa však da rí za ce ¾o va� stá le dos� po ma ly. Aký
bu de z tohto poh¾a du rok 2009? Vla ni to ne bo la žiadna slá va.
Žiados� o pri ja tie si sí ce po da lo 9 806 uchádza èov, z to ho však
hneï v prvej „runde“, te da bez ko na nia bo lo za mietnu tých 3
881. Pri jí ma cie ko na nie reálne ab sol vo va lo 4 841 stre doško lá -
kov. Do Po li cajné ho zbo ru sme na po kon pri ja li 924 ¾u dí, si tom
neprešlo 3 273 uchádza èov. Vy še ti síc z nich neprešlo psy cho -
testmi, na fy zièke zho re lo 816 prihlá se ných, test zo slo venèi ny
nespra vi lo 194 mla dých ¾u dí, zvy šok nepre šiel pre pro blé my s
be zú honnos�ou atï.

Dos� za rá ža jú ce èís la, keï si èlo vek uve do mí, že sme vlast-
ne pri ja li len kaž dé ho de sia te ho uchádza èa. Ma lo by to svedèi�
o vy so kej ná roè nos ti pri jí ma cie ho ko na nia a o tom, že be rie me
naozaj len tých najlepších… Je, nie je to prav da? Žia¾, ešte nie.
Hlá si sa ve¾mi má lo gymna zistov a absolventov vy so kých škôl,
pre va žu jú „uèòovká ri“. Tak že žiadna slá va to ešte nie je. Zme -
ní sa nieèo v tom to ro ku, ale bo eko no mic ká krí za len rozší ri  zá -
stu py tých, kto rí si po da jú prihlášku do zbo ru iba pre to, že mo -
mentálne inú šancu na za mestna nie ne vi dia?               (on)

Po li caj ti za chrá ni li ži vot

Ôsme ho má ja sme si už 54. krát pri po me nu li ko niec najstraš-
nejšej voj ny v de ji nách ¾udstva. Na pietnom akte pri pa mätní ku
oslo bo di te¾skej Èerve nej armá de v Bra tisla ve sa stretli na ši naj-
vyšší predsta vi te lia – pre zi dent re pub li ky Ivan Gašpa ro viè, pod-
predse do via par la men tu, predse da vlá dy Ro bert Fi co, ce lý rad mi -
nistrov, predsta vi te lia zastu pi te¾ských úra dov, po li tic kých strán a
obèianskych zdru že ní. Akt v tesnej blíz kos ti ho te la Carlton bu dil po -
zornos� tu ristov, me nej už Bra tislavèa nov. A pre tú to do bu je cel-
kom príznaèné, že na pietnej slávnosti chý ba li zástupco via ma -
gistrá tu hlavné ho mesta, pre to že uda los� (po dobne ako pri osla -
vách SNP) zrejme ne po va žo va li za dô le ži tú. Predse da Slo ven ské -
ho zvä zu pro ti fa šis tic kých bo jovní kov To máš Švec tak mu sel v pre -
ja ve pri po me nú� aj neprí tomné mu pri má to ro vi Bra ti sla vy Ïurkov-
ské mu, že bez ví �azstva nad fa šizmom by sa de ji ny ¾udstva vy ví ja li
zrejme celkom inak a sot va by bol pri má to rom v slo bodnom meste,
v miero vej Bra tisla ve…                                    Text a foto (er)

Pietny�akt�pri�pamätníku

Uzávierka júnového

èísla POLÍCIE bude

15.6.2009
(red)
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kra ji nách. S týmto cie¾om èlen -
ské zvä zy spra cú va jú po drob né
do taz ní ky, aby sme ma li úpl ný
preh¾ad o sta ve v jed not li vých
štá toch EÚ a moh li za siahnu�
tam, kde je si tuá cia najproblé -
mo vejšia.

l Škr ty vo vládnych vý -
davkoch sú ústrednou té mou
pre všetky štá ty Euró py. Ako
je to u nás? Niè konkrétne o
do pa doch na roz po èet MV
ešte ne vie me…

Je to prav da, na úrov ni vlá dy
sa len spresòu jú vý pad ky v prí-
jmoch a lo gic ky mô že me oèa ká -
va�, že vlá da bu de tú to zá �až
pre ná ša� na re zorty, ale za tia¾
ne má me ni ja kú konkrétnu infor-
má ciu, v akom roz sa hu. Náš po -
stoj je jas ný – opatre nia sa
nesmú dotknú� za mestna nosti a
ob je mu mzdo vých prostriedkov,
to sú dve prio ri ty. Nesmie dôjs�
k ohro ze niu funkènosti po lí cie.
Bo lo by však naivné myslie� si,
že ne dôjde k obmedze niu roz -
vo jo vých progra mov. Buï me
reálni, pozri me sa, èo sa de je aj
v ove ¾a vyspe lejších kra ji nách
Euró py a hodno�me triezvo na -
še sú èasné mož nos ti. Ne dávne
za sa da nie vý kon né ho vý bo ru
Euro COP–u v dòoch 11. a 12.
má ja, kto ré ho som sa zú èast nil,
hod no ti lo si tuá ciu v niekto rých
štá toch ve¾mi ne ga tívne a nielen
Euro COP, ale pria mo európska
od bo ro vá cent rá la ETUC vážne
bi je na po plach, or ga ni zu je ce lú
sé riu pro testov. V èa se vyjde nia
PO LÍ CIE by už ma li by� za na mi
ma ni festá cie v Madri de, v Bru -
se li, v Pra he aj v Berlí ne, ïalšie
sú pripra ve né v Birmingha me, v
Lu xemburgu a v Bu ku reš ti.
Euro COP sa na týchto ak ti vi -
tách pria mo po die ¾a svo jou
èlen skou základòou.

l Stá le vlastne ho vo rí me o
eko no mi ke – v na šom prí pa de
re zor tu vnútra. Jedným zo zá -
sadných zlo mov v eko no mi ke
niekto rých príspevko vých
orga ni zá cií mal by� ich pre rod

na štátne ak cio vé spo -
loènosti. Tiež už sme o tejto
proble ma ti ke in for mo va li,
mám na mys li konkrétne au -
to mo bi lo vé opra vovne a te -
rajšiu Ne mocni cu sv. Mi cha la.
Tiež je oko lo to ho aké si po -
dozri vé ti cho…

Èo sa tý ka na šej ne moc ni ce,
tak asi kaž dý vie, že ak cio vá
spo loènos� vznik la od no vé ho
ro ka, zá pa sí s ur èi tý mi problé -
ma mi, kto ré sme predví da li a
dô razne sme na ne upo zor òo -
va li od sa mé ho po èiatku týchto
príprav. Èo nikto ne mo hol pred-
pokla da�, to sú do pa dy krí zy
napríklad na trh s rea li ta mi. Ako
vieme, no vá spo loèná ne mocni -
ca re zortov vnútra a ob ra ny má
by� vy bu do va ná z prostriedkov,
zís ka ných pre da jom pô vodných
objektov na šej ne moc ni ce na
Ul. F. Krá ¾a v Bra tisla ve a vo jen -
ské ho are álu na Patrónke. V
tejto si tuá cii by bol pre daj ne ro -
zum ný, neeko no mický. To je si -
tuá cia, s kto rou ne mo hol nikto
rá ta�, mu sí me poèka�. Je �ažké
by� v tejto chví li pro ro kom. V zá -
sa de však fi lo zo fia fungo va nia
no vej akcio vej spo loènosti v Ne -
moc ni ci svä té ho Mi cha la zrejme
nie je zná ma, pre to že v prístu pe
k nej sú roz po ry.

l V èom?
Na jed nej stra ne je to na ša

akciovka, pre to že MV SR je
zria ïo va te¾. Ma la by sa sprá va�
eko no mic ky, pre to že je to ak cio -
vá spo loènos�, na dru hej stra ne
oèa ká va me, že bu de pre na šich
za mestnancov posky to va� kva -
litnejšie a eko no mic ky vý -
hodnejšie služ by, než iné zdra -
votnícke za ria de nia. Tu vi dím
hlbo ký roz por, na kto rý sme
upo zor òo va li od sa mé ho po -
èiatku príprav a viackrát sme do
týchto prípravných kro kov tvr do
za siahli. Zria ïo va te¾ sa ne mô že
k vlastnej akciovke sta va� rov-
na ko ako ku kto ré mu ko¾vek iné -
mu podni ka te¾ské mu sub jek tu
na Slo ven sku, pre to že by sme
tak ne mocni cu pri nú ti li k to mu,

aby sa v úvodzovkách k vlast-
ným pa cientom sprá va la rovna -
ko ako ku kto rýmko¾vek iným.
Po tom by bo la otázna sa ma
existencia akcio vej spo loènosti
v pô sobnosti nášho mi nis ter -
stva. Po viem konkrétne – je to
otáz ka podmie nok pre na jí ma nia
priesto rov. Je ne lo gic ké a ne -
normálne, ak chce me na šej
akciovke pre na jí ma� priesto ry za
rovna kých podmie nok ako kto -
ré mu ko¾vek iné mu sub jek tu, ale
chce me od tejto akciovky vý -
hodnejšie ce ny než sú všeo -
becne trho vé. Tieto dve ve ci sú
nezla di te¾né, zdra vý ro zum ve lí
utvo ri� pre akciovku vý hodnejšie
podmienky pre podni ka nie a
tým žiada� po tom iné ce ny pre
na šich ¾u dí.

l Na dve rách ambu lancií
sa obja vi li cenní ky slu žieb,
kto ré po bú ri li ¾u dí, le ká ri
napríklad vy be ra jú pe nia ze za
vy da nie potvrde nia o návšte -
ve le ká ra…

Mal som aj na tú to té mu
dlhšiu de ba tu s pá nom riadi te -
¾om ne moc ni ce MUDr. Ma riá -
nom Križkom, pris¾ú bil pre -
hodno te nie.

l Me saèník PO LÍ CIA pre ja -
vil ve¾ký záujem o roz ho vor s
pá nom riadi te ¾om, na po kon
nás však pán riadi te¾ po žia dal
o dvojtýždòo vý od klad, kto rý
ma nažment ne moc ni ce potre -
bu je na takpo ve diac do la de -
nie zmien – aj na úrov ni vlá -

dy. Je ho po žia davku sme ak -
cep to va li.

Opä� zdô razním, vi dím tu
hlbo ký roz por. Ak sme zria di li
akcio vú spo loènos� s cie¾om,
aby sa uži vi la, te da sprá va la sa
eko no mic ky, aby tvo ri la zisk
ale bo as poò ne bo la stra to vá,
po tom mô že by� zá ko ni tý dôsle -
dok, že služ by ne bu de me ma�
za dar mo. V tom ich chá pem.
Ale ak na ši za mestnanci ma jú
by� vo vz�a hu k ne moc ni ci v ta -
kom istom po sta ve ní, ako pa -
cien ti z iných subjektov, tak po -
tom na èo sme vlastne akciovku
zria ïo va li? Aký by bol vý znam
jej existencie? Je to na hla vu
po sta ve né, ale dá me im aj
akcio ná ro vi ešte ne ja ký èas.

l Je zá ko ni té, že „niekto rí“
v ne moc ni ci sa záujmu OZP
èu du jú, keï tu pô so bí základ-
ná orga ni zá cia SLO VES–u…
Èo s tým má OZP v SR?

Nás pre dovšetkým zaují ma,
akú kva li tu servi su pre na šich
pa cientov do ká že akciovka po -
núknu�. Je to však spo je ná ná -
do ba s tým, aké podmienky
utvá ra ak cio vá spo loènos� pre
vlastných za mestnancov. Tu sa
v rám ci ko lektívnej zmlu vy sta lo
viace ro ve cí, za mestnanci ma jú
o pol ho di nu dlhší pra covný èas
atï., ale bo lo to so súhla som
odbo ro vej orga ni zá cie, kto rá je
sú èas�ou SLO VES–u. Do 23.
aprí la bo la je di nou od bo ro vou
orga ni zá ciou na pô de tejto ne -
moc ni ce, ten to fakt sme mu se li
rešpekto va�. Te raz už má me aj
svo ju ZO OZP v ne moc ni ci, kto -
rej ra di po dá me po mocnú ru ku.
Ak ne bu de spo kojný per so nál
na šej ne moc ni ce, �ažko mô že
by� so služ ba mi spo kojný náš
pa ci ent. Te da ne jde o ne ja ký
boj medzi SLO VES–om a OZP,
len si prá vom mys lí me, že my
ako re zort ní odbo rá ri mu sí me
dohlia da� na kva li tu posky to va -
nia zdra votníckych slu žieb pre
na šich èle nov a vlastne pre
všetkých sú èasných i bý va lých
za mestnancov nášho re zor tu.

Pá na riadi te ¾a Ne moc ni ce svä -
té ho Mi cha la som in for mo val,
že sa o vý voj diania v ne moc ni -
ci bu de me aktívne zaují ma�.

l Prejdi me ešte na té mu
auto mo bi lo vých opra vovní.
Viackrát sme sa tejto té me v
PO LÍ CII ve no va li, doteraz je
však ofi ciálne „ti cho po pì -
šinke“. Èo sa de je?

Avi zo va ná ak cio vá spo -
loènos� ešte stá le nevnikla, ho ci
pô vodná úva ha bo la termí no va -
ná k 1. ja nuá ru 2009. Upo zor ni li
sme na mož nos ti va riantné ho
rieše nia, chý ba jú ci podni ka -
te¾ský zá mer , resp. do pa do vú
štú diu, ne vy èísle ný prí nos pre
re zort, atï. Re zort formálne ma -
te ri ál do pl nil, pod¾a nášho ná zo -
ru niè pod stat né v prístu pe
nezme nil a v sú èasnej do be
zva žu je me, èi si ne poèka� na
výsle dok s je di nou podmienkou
– tou sú hla vy zodpo vedných za
výsle dok. Preš¾a po va nie na
mieste už tr vá pridlho a re zort to
sto jí pe nia ze, dvak rát sa ro bi li
od ha dy ma jet ku, to nie je lacný
špás. My sme ve de nie re zor tu
upo zor òo va li na mož né úska lia,
spo je né so zria de ním akcio vej
spo loènosti. Len upo zor òu je me,
že ïalšie otá ¾a nie ško dí eko no -
mi ke re zor tu, a tým sú ohro ze ní
aj za mestnanci opra vovní. Ak
by sa opa ko val mo del z ne moc -
ni ce, tak no vá akciovka sa bu de
sna ži� eko no mic ky fungo va�, èo
sa ne zao bí de bez úsi lia o zvy -
šo va nie cien – a to pôjde tre -
bárs na úkor rozpoètov kraj -
ských riadi te¾stiev. To predsa
nie je cie¾, ale presný opak to ho,
èo od vlastnej akciovky chce me!
Tak že èa ká me, èo z to ho na po -
kon bu de. Na te raz sa ho vo rí o
de fi ni tívnom rieše ní k ter mí nu 1.
7. 2009. Je to pl ná zodpo -
vednos� zria ïo va te ¾a a chcem
ve ri�, že si ju v plnom roz sa hu
uve do mu je. My ako od bo ry sme
v tom to sme re uro bi li ma xi mum,
ale na še vážne oba vy pretrvá -
va jú.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Mi�ro�slav�Lit�va:�„Hodno�me�triezvo�na�še�sú�èasné�mož�nos�ti…“
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Oblastná správa Železniènej
polície Košice v prímestskom
rekreaènom areáli Alpinka orga-
nizovala dòa 01.05.2009 pre-
zentáciu Železniènej polície v
Košiciach. Akcia pod názvom

„Železnièná polí-
cie de�om“ bola
sprievodným pro-
gramom „Košic-
kého európskeho
majálesu“, ktorý
o r g a n i z o v a l o
mesto Košice pre
celé rodiny pri prí-
ležitosti 5. výroèia

vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie. 

Prezentácie sa zúèastnili
piati policajti Oblastnej správy
ŽP Košice, ktorí predviedli kyno-
logické ukážky služobného psa

Železniènej polície,
ukážky sebaobrany a
sú�až pre deti v hode
granátom. Asi stovka
mladých úèastníkov
sú�aže a ukážok sa
potešila aj darèekom,
odchádzali obdarovaní
propagaènými pred-
metmi – trièkami,

samolepkami, k¾úèenkami a
informaènými letákmi.

npor. JUDr. ¼ubica Zoòová

V� ro�ku� 2008� vy�ba�vi�li� kraj�-
ské�a�okresné�pro�ku�ra�tú�ry
celkom�206�744�ve�cí,�èo�je
o�9�359�ve�cí�viac�ako�v�ro�-
ku�2007,�v�kto�rom�bo�lo�vy�-
ba�ve�ných�197� 385� ve�cí.� V
ro�ku�2008�zosta�lo�ne�vy�ba�-
ve�ných�40�307�ve�cí,�èo�je�o
1� 630� me�nej� ako� v� ro�ku
2007,�v�kto�rom�zosta�lo�ne�-
vy�ba�ve�ných�41�937�ve�cí.

Najviac ne vy ba ve ných ve cí v
ro ku 2008 v re gistroch Pv/Kv je
na Okresnej pro ku ra tú re Pe zi -
nok a to 1 524 ve cí, v re -
gistroch Pn/Kn najviac na
Okresnej pro ku ra tú re Bra ti sla va
II a to 513 ve cí. V re gistroch
Pd/Kd najviac na Krajskej pro -
ku ra tú re Ži li na a to 131 ne vy ba -
ve ných ve cí, v re gistroch Pc/Kc
najviac na Krajskej pro ku ra tú re
Bra ti sla va a to 46 ne vy ba ve -
ných ve cí. V ro ku 2008 pod¾a
sku toèné ho sta vu pro ku rá to rov
pra co va lo na okresných pro ku -
ra tú rach celkom 518 pro ku rá to -
rov a v prie me re pri padlo na

jedné ho pro ku rá to ra vy ba vi�
me saène 27,99 ve cí, èo je v
prie me re me saène me nej o
0,45 ako v ro ku 2007, ke dy to
bo lo prie merne me saène
28,44 ve cí na jedné ho pro ku -
rá to ra pri sku toènom evi -
denènom sta ve 496 pro ku rá to -
rov.

Najvyššiu prie mernú me -
saènú za �a že nos� pro ku rá to rov,
88,83 ve cí na jedné ho pro ku rá -
to ra v ro ku 2008 vy ka zu jú na
Okresnej pro ku ra tú re Ná mesto -
vo opro ti ro ku 2007, ke dy naj-
vyššia prie merná za �a že nos�
bo la na Okresnej pro ku ra tú re
Bra ti sla va II v prie me re 43,09
ve cí. 

Najnižšiu prie mernú me -
saènú za �a že nos� v ro ku 2008
za zna me na li na Okresnej pro -
ku ra tú re Dolný Ku bín v prie -
me re 14,95 ve cí na jedné ho
pro ku rá to ra opro ti ro ku 2007,
ke dy najnižšia prie merná za �a -
že nos� bo la na Okresnej pro ku -
ra tú re Barde jov v prie me re 20,8
ve cí.

Zdroj: webstránka GP SR

Zo šta tistickej ro èen ky GP SR za rok 2008Preventívna akcia k prezentácii Železniènej polície

Po chva la z Ra dy
Euró py aj pre OZP

Listom Lauri Si vo ne na, koor-
di ná to ra Úra du ko mi sá ra Ra dy
Euró py pre ¾udské prá va sa do -
sta lo uzna nia OZP v SR aj na
európskej úrov ni. Ko mi sár RE
Tho mas Hammarberg vy slo vil
po ïa ko va nie Euro COP–u za
úèinnú spo luprá cu pri získa va ní
poznatkov o proble ma ti ke rieše -
nia s�ažností vo èi po lí cii. S pro-
s bou o spo luprá cu ko mi sár
oslo vil od bo ro vé zvä zy vo všet-
kých èlen ských kra ji nách EÚ.
Medzi èlenský mi zväzmi, kto ré
aktívne spo lu pra co va li a pro-
stredníctvom Euro COP–u mu
po sla li pod kla dy, po chvá lil aj
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR.
Na opak, ko mi sár ne do stal pod -
kla dy od Nemcov a Gré kov, le -
bo tieto zvä zy údajne ne bo li
schop né splni� úlo hu v „da nom
èa so vom rám ci“.             (on)



MÁJ  20094

V dòoch 20. až 24. aprí la
2009 sa na Aka dé mii Po li cajné -
ho zbo ru v Bra tisla ve ko nal
odborno–zdo ko na ¾o va cí kurz z
pro ble ma ti ky vy šetro va nia. Išlo
o pr vý kurz tohto ty pu, orga ni zo -
va ný na pô de aka dé mie v tes-
nej sú èinnosti s ÚJKP P PZ.

Kurzu sa zú èast ni lo 34 vy -
šetro va te ¾ov Po li cajné ho zbo ru
s pra xou na úse ku vy šetro va nia
do troch ro kov, pô so bia cich na
ÚJKP OR PZ v rám ci ce lej Slo -
venskej re pub li ky.

Cie¾om kurzu
bo lo prehåbi� a doplni� teo ret -

ic ké a právne ve do mosti, prak -
tic ké zruè nos ti a schop nos ti u
vy šetro va te ¾ov Po li cajné ho zbo -
ru. Orga ni zá to ri sa usi lo va li o
do siahnu tie vzá jomné ho dialó -
gu, o vý me nu informá cií a skú -
se ností, kto ré bu dú podnetné
pre obe stra ny, tak pre teóriu,
ako aj prax vy šetro va nia. Ich zá -
me rom bo lo aj rozvi nu tie hlbšej
spo lu prá ce, kto rá by sa ne skon -
èi la progra mom kurzu, ale po -
kra èo va la by aj na ïa lej, èi už v
po do be vý me ny poznatkov,
upo zoròo va nia na pro blé my
apli kaènej pra xe, návrhov na
tvor bu no vých me to dík vy šetro -
va nia konkrétnych dru hov trest -
ných èi nov ale bo úèas�ou vy -
šetro va te ¾ov Po li cajné ho zbo ru
na se mi ná roch a konfe renciách
or ga ni zo va ných ka ted rou vy -
šetro va nia for mou vystú pe ní s
ana lý zou aktuálnych ka zuistík.

Ga ranciu nad kurzom mal
riadi te¾ od bo ru justiènej po lí cie
ÚJKP P PZ pplk. Ing. Ja ro slav
Ihelka, PhD. spo loène s pplk.
doc. JUDr. Mgr. Ja nou Vikto ryo -
vou, PhD., ve dú cou ka ted ry vy -
šetro va nia Aka dé mie Po li cajné -
ho zbo ru v Bra tisla ve. Od bor -
ným ga rantom popri ve -
decko–pe da go gic -
kých pra covní koch
ka ted ry vy šetro va nia
bol pplk. JUDr. La di -
slav Vajzer z od bo ru
justiènej po lí cie
ÚJKP P PZ. Kurz
tvo ri li prednášky z
teórie me to dík vy -
šetro va nia obo ha te -
né o pro blé my z
trestno–pro cesnej
pra xe, kto ré pred-
niesli vy so koškolskí
uèi te lia z ka ted ry vy šetro va nia,
lekto ri z ÚJKP P PZ,  Ge ne -
rálnej pro ku ra tú ry SR,  mi -
movládnej orga ni zá cie OZ Po -
moc ohro ze ným de �om – Cent -
rum ná dej, ÚMPS P PZ a Úra du
špe ciálnej pro ku ra tú ry.

Obsa hom kurzu bo la pro ble -
ma ti ka vy šetro va nia do má ce ho
ná si lia, lú pe ží, envi ronmentálnej
trestnej èin nos ti, podvo dov a
spre ne vier. Dô raz bol kla de ný
na aktívnu disku siu úèastní kov s
predná ša jú ci mi, na vytvo re nie
vzá jomných kontaktov, nasto ¾o -
va nie a rieše nie prob lé mov, s
kto rý mi sa stre tá va jú vy šetro va -

te lia Po li cajné ho zbo ru vo svo jej
každo dennej prá ci.

K me to di ke vy šetro va nia 
do má ce ho ná si lia

v pr vý deò kurzu vystú pil
pplk. JUDr. La di slav Vajzer, kto -
rý sa za me ral na vý klad práv-
nych zá sad a me to dických

postu pov pri vy šetro va ní do má -
ce ho ná si lia spa da jú ce ho do
vecnej príslušnosti vy šetro va te -
¾ov Po li cajné ho zbo ru. Oso bitná
po zornos� bo la ve no va ná aj
psy cho lo gickej stránke v rám ci
vy šetro va nia do má ce ho ná si lia,
na kto rú úèastní kov upria mi la
Mgr. Ha na Barto vá z OZ Po moc
ohro ze ným de �om – Cent rum
ná dej. Ve no va la sa té me psy -
cho lo gic ké ho prístu pu k obe tiam
a pá cha te ¾om tejto trestnej èin -
nos ti.

Me to di ke vy šetro va nia lú pe ží
bol ur èe ný dru hý deò kurzu, kto -
rý bol rozde le ný do dvoch blo -

kov. V teore tickej èasti zaobe ra -
jú cej sa jed not li vý mi dô kazný mi
prostriedka mi, kto ré sú najèas-
tejšie vy uží va né pri vy šetro va ní
lú pe ží vystú pil JUDr. Ján Za no -
vit, PhD. z Úra du špe ciálnej
pro ku ra tú ry. S kompo nentmi
me to di ky vy šetro va nia lú pe ží
prí tomných bližšie obozná mil
JUDr. Ja ro slav Pa žítka, PhD. z
ka ted ry vy šetro va nia a apli -
kaèné pro blé my ro zobra li mjr.
Mgr. Sta ni slav Barèák z ÚJKP P
PZ a pplk. Ing. Ján Kuljovský z
KEÚ PZ v Bra tisla ve, kto rý sa
za me ral na pro blé my pri vy ko -
ná va ní obhliadky miesta èi nu.

Pre tre tí deò bo la nos nou
pro ble ma ti ka vy šetro va nia envi -
ronmentálnej trestnej èin nos ti,
kto rú prednie sol pplk. Ing. Má rio
Kern z ÚJKP P PZ.

Medzi ná rodná po li cajná 
spo luprá ca

a otáz ky po li cajnej eti ky a
dip lo ma cie otvo ri li štvrtý deò po -
du ja tia, na kto rom vystú pil plk.
JUDr. Vla di mír Ko tu liè, zástupca
riadi te ¾a ÚMPS P PZ, kto rý po -
nú kol zú èastne ným ve ¾a fun do -
va ných a pre ich prax ne -
vyhnutných informá cií. Pro gram
po kra èo val prednáškou k me to -
di ke vy šetro va nia podvo dov, na
kto rej spo loène s doc. JUDr.
De zi de rom Bangom, CSc. par ti -
ci po val aj doc. Ing. Mi ro slav Li -
soò, PhD. z ka ted ry kri mi nálnej
po lí cie. Me to di ke vy šetro va nia

spre ne vier sa ve no val JUDr.
Ján Pa la rec, kto ré ho s poznat-
ka mi z pra xe dopåòal mjr. Mgr.
Gab riel Pauli na z ÚJKP P PZ.

V piaty, zá ve reèný deò kurzu
vystú pil doc. JUDr. Jo zef Èen-
téš, PhD. z Ge ne rálnej pro ku ra -
tú ry SR, kto rý s úèastníkmi vie-
dol hodnotnú disku siu k problé -
mom v spo lu prá ci medzi vy -
šetro va te¾mi Po li cajné ho zbo ru
a pro ku ra tú rou a obozná mil ich
s aktuálny mi zme na mi v Trest-
nom zá ko ne a Trestnom po -
riadku.

Kurz bol ukon èe ný pa ne lo -
vou disku siou, kto rú viedla doc.
JUDr. Mgr. Ja na Vikto ryo vá,
PhD.

Úèastní kom na zákla de
úspešné ho zvládnu tia zá ve -
reèné ho ove ro va cie ho tes tu bo li
slávnostne odovzda né osvedèe -
nia.

Všetci zú èastne ní, or ga ni zaè -
ní ga ranti a lekto ri dú fa jú, že
zrea li zo va ný kurz podpo ril vý -
me nu vzá jomných skú se ností,
prehåbil vzá jomnú spo luprá cu a
posky tol cen né, hod not né a
hlavne využi te¾né po znat ky a
dal podnet k ïalšej odbornej
disku sii.

Z kurzu bu de vy da ný zborník,
kto rý bu de obsa ho va� pod stat né
èasti vystú pe ní jed not li vých lek-
to rov k da ným té mam.

pplk. Ing. Ja ro slav Ihelka, PhD.
pplk. JUDr. Mgr. Ja na Vikto ryo vá, PhD.

Pre�skva�litne�nie�prá�ce�vy�šetro�va�te�¾ov
Pr vý odborno–zdo ko na ¾o va cí kurz tohto dru hu pre má lo skú se ných

v rám ci ce losve to vej
pod po ry po nú ka pra covní kom
mi nis ter stva vnútra a Po lí cie
neštandardné podmienky pre -
nájmu vo zi diel.

ako medzi ná rodná
po ži èovòa áut osobných a do -
dávko vých  vo zi diel na vo¾ný
èas, pô so bia ca aj na úze mí
Slo ven s ka, je lídrom vo svo jom
odbo re a po nú ka svo je služ by
vo viace rých mestách ako Bra -
ti sla va, Ma lac ky, Ga lanta, Par-
ti zánske, Prie vidza, Ži li na, Pre -
šov, Po prad a Ko ši ce.

Po nú ka me tr va lo špe ciálne
podmienky pre pra covní kov Mi -
nis ter stva vnútra. Všetci  pra -
cov ní ci bu dú ma� možnos�
využí va� špe ciálne podmienky,
kto ré ich bu dú oprávòo va� k
pre nájmu vo zi diel a mô žu ich
použi� na

– do vo len ky,
– s�a ho va nie,
– zá ba vu i vo¾ný èas.

týmto napåòa od kaz
do ho dy ce losve to vej znaè ky so
zložka mi mi nis ter stva vnútra v
rôznych kra ji nách, kde po lí cia a
ar má da je partne rom spo -
loènosti AVIS.

Pre vás má me špe ciálne
podmienky:

n 50% z¾a va na pulto vé ce ny
n ne li mi to va né km
n nu lo vé po plat ky za ïalších

vo di èov
n nu lo vé po plat ky za poiste nie
n nu lo vé dia¾nièné po plat ky
n vy so ko konku renèné ce ny a

vy so ká pri da ná hod no ta
n va ša pre fe rencia pred ostat-

ný mi

Napríklad:

a mno ho iných ïalších ka te -
gó rii a ty pov vo zi diel.

Pre Va šu po ho du a zjedno -
du še nie ná jmu má te možnos�
pla ti� všetký mi zná my mi kre -
ditný mi kar ta mi, ale bo ho to -
vos�ou, je však potrebné preu -
ká za� sa va ším plat ným slu -
žobným preu ka zom.

Uni�kátna po�nu�ka pre za�mestnancov Mi�nis�ter�stva vnútra SR
Vy chutnajte si jazdu s vo zidla mi od AVIS–u, vy so ké z¾a vy, špe ciálne podmienky, kom fort, fle xi bi li ta, je di ne od au topo ži èovne AVIS

AVIS po nú ka najvý hodnejšie ce ny a vý ho dy
Kde ko¾vek a ako ko¾vek ces tu je te, ale bo prepra vu je te oso by ale bo to var, èi ofi ciálne ale bo súkromne, AVIS perma nentne 

po nú ka ce ny a z¾a vy špe ciálne ur èe né pra covní kom štátnej sprá vy, po lí cie a ar má dy vo všetkých po boèkách AVIS.

Pre Va šu spo kojnos� odpo rú èa me vy ko na� re zervá cie vždy 24 ho dín vopred na web stránke www.avis.sk ale bo na te le fónnom èís le 0850 111 494.
AVIS Slo ven sko sa hrdo hlá si k od ka zu všetkých AVIS– ov vo sve te, kde ta ká to spo luprá ca už dlhé ro ky úspešne po kra èu je.

Ve rí me že kaž dý je den pra cov ník mi nis ter stva oce ní tú to vý ho du!
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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…

Re mi niscencie na èlán ky v PO LÍ CII od ro ku 2004

Tak�išiel�èas… OZ Pdz  vaj  Sz R.V

Odznelo na IV. zjazde OZP
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30  erti  
/expr./ 

Neuspel  
/hovor./ Výstelka  Kód 

Libérie 
Rieka v 
GB 

Pomôcky:
Oši, Ezr, 
Rádl, A e

Vsiaklo  as  Los 
Angeles  

Niekdajší 
preukaz 
totožnosti 

Jednal  30  Impulzívne 
jednanie 

eský 
biológ 

Sídlo v 
Japonsku 30  Fušoval  Skrúcal  E v. Prahy 

Výzvy       
Vprav 
morením     

Slovenský 
rozhlas    Škriepka     Klebeta 

/hovor./
Obec pri 
Senci

Prvá as  
tajni ky               

Trhlina  
   Meno 

King Cola

Com.hosp. 
insurance    

Kypril  
    

Cirkevný 
hodnostár         Záhrady  Mesto 

v R 
Druhá 
as  taj.

Jota  
/ esk./     

Sliep al  
        

Jeden 
z mušket.     

Pulz  od 

Kriminál 
/hovor./      

Obýva   
/ esk./       

Mládza  
     Trochu 

rozpusti
Banda 
/z ruš ./

Shell 
/fonet./    

Európska 
norma   

Iracké m. 
meno     

Spotr. 
družstvo   

Harmónia 
   Rieka v 

Rusku 
Sídlisko v 
Košiciach

Preto 
/záhorácky/ Tal.súhlas 

Zn. 
ruských 
lietadiel 

  
Opalok  

    
Sle na  

  
Zložka 
býv. arm.     

Light 
year   Pasca 

/nár./
Vyhynutý 
vták Angl.“slza“ Biblická 

postava

30  St. eský 
basketb. 

E v Pov. 
Bystrica   

Grafit  
    

Obch.skr. 
   

Hlas 
somára   Meno  

Bohú a 
Dram.alebo 
hud.dielo Radioakt. 

odpad Zachvátil Mpz 
Slovinska 

Nár.sk.v 
Indonézii

Erika     
Sl. m. 
meno     

iasto ne 
     Obranca 

vo futb.     
Telúr  E v 

Olomouca

Tretia as  
tajni ky               Austr. 

pštros    

Hotel na 
kolesách       Pú ové 

atrakcie         Severský 
cicavec    

Policajt „testuje“ kolegu: Ty sedíš na koni. Nad tebou je lietadlo. Za tebou požiarne auto. Ako prestúpiš na lietadlo?  
Autor: Ján Harminc 

i



MÁJ  2009 7

Na�chví�le�od�dy�chu�zo�pár�vy�chy�te�ných�fó�rov
Dia¾kar

Na Sla ví ne sto jí po li cajt a
upre ne sa po ze rá do dia¾ky.

„Èo to ro bíš?“ pý ta sa ko le ga
„Štu du jem dia¾ko vo na práv-

nickej fa kulte. Mám prednáš-
ku…“

Informa tik
Mla dý muž na pre chádzke

sko ro zašliapne ve¾kú ža bu.
„Po zor, za bi ješ ma!“ kri èí ža ba.
Mla dík ju so záujmom zo be rie
do ru ky. „Ja som zaklia ta pri-
ncezná,“ vysvet¾u je mu ža ba.
„Keï ma po bozkáš, mô žeš si
ma zobra� za že nu!“

Mla dík sa ro zosme je, str èí si
ža bu do vrecka a krá èa ïa lej.

„Hej ty, tak po bozkáš ma?“
kri èí ža ba z vrecka.

Mla dík ju vy be rie z vrecka a
vra ví jej: „Vieš, žabka, ja som
informa tik. Ja na ba by vô bec
ne mám èas a že ni� sa už abso -
lútne ne mie nim. Ale ho vo ria ca
ža ba, to je fakt su per!“

Bez prú du
V meste ne bo la dve ho di ny

elektri na.
„Predstav si, trèal som dve

ho di ny vo vý �a hu!“ s�a žu je sa
po li cajt ko le go vi.

„A èo mám ja po ve da�? Na
tom eska lá to re mi sko ro no hy
zdre ve ne li!“

Otáz ka
Viete, pre èo po li caj ti no sia

pišto¾?
Ke by ich na pad la ne ja ká

myšlienka, aby sa moh li brá -
ni�…

Ran de
Ja no po slal zná mej SMS:

„Keï bu dem môc�, v ne de ¾u �a
navští vim.“

„Bu deš môc�,“ odpí sa la zná -
ma.

Dôvtipný
Na vo jenskom cvi èe ní za èa lo

hrozne prša�. „Vo jak No vák,
skoète do au ta pozrie� sa, èi tam
mám prši pláš�!“ pri ka zu je ve li te¾.

O chví ¾u je vo jak spä�. „Má te,
pán ka pi tán!“

Rozdiel
Ve li te¾ skú ša svo jich vo ja kov:

„Po vedzte mi, aký je rozdiel
medzi vrtu¾ní kom a he li kop té -
rou?“

„He li kop té ra je sa miè ka,“
ozve sa zo zá stu pu.

Spo kojný
Po li cajt chy tí zla tú rybku.

„Spl ním ti tri že la nia!“ vra ví ryb -
ka.

„Ja niè ne chcem,“ ho vo rí po -
li cajt. „Mám sluš ný plat, pekný
byt, mi lú man žel ku, aj de ti sú
vy da re né…“

„Predsa len, pusti ma, spl ním
ti aké ko¾vek pria nie! Ne chceš

by� napríklad Hr di na So vietske -
ho zvä zu?“

Po li cajt sa za mys lí: „No, to u
nás ne má nikto, to by som bol
ozaj fra jer!“

Zla tú rybku ho dí do vo dy a v
tej chví li sa ocit ne v zá ko pe, v
kaž dej ru ke gra nát a spre du sa
na ne ho va lia tri ne mecké tan -
ky…

Ca mel klub
Vo francúzskej lé gii prijmú

no vé ho vo ja ka. Dôstojník mu
uka zu je uby to va ciu èas�,
sprchy, je dá leò aj ki no sá lu. „A
ba by tu má te?“ pý ta sa no vá èik.

„To ve ru nie. Ale keï to na
nás prí de, má me tu �a vu.“

Va ri po me sia ci sa no vá èik
po tá ca po nádvo rí ce lý do ranta -
ný. „Èo sa vám sta lo?“ zde sil sa
dôstojník.

„No, už som ne vydržal, skú sil
som tú �a vu. Svi òa jed na,
nechce la sa da�, sko ro ma za bi -
la!“

„Vy blá zon!“ sme je sa dôstoj-
ník. „My sa na nej vo zí me do
bor de lu, kto rý je 20 ki lo metrov
odtia¾to!“

Aká je Zem?
Ve li te¾ na dá va nastú pe nej

èa te: „Èo to je za po ra do vý
krok?! Cho dí te ako ná morní ci v
búrke! Veï zem je rov ná ako
doska!“

„Zem je gu ¾a tá,“ ozve sa ná -
mietka zo zadné ho ra du.

„Kto to po ve dal?“ kri èí ve li te¾.
„Ko pernik,“ hles ne odvážli -

vec.
„Vo jak Ko pernik, ku mne!“

Ta jomstvo
De žo ute ká po uli ci s dvo ma

ob rov ský mi kufra mi.
„Èo máš v tých kufroch?“ hal-

tu je ho po li cajt.
„No, pán príslušník, to ešte

ne viem!“

Dá ma v ro koch
Dopravná hliadka za sta vi la

vo diè ku, dá mu v ro koch.

„Prekro èi la ste pä�de siatku!“
ká ra ju príslušník.

Dá ma otvo rí ka bel ku, pred
spätným zrkadlom sa pre púdru -
je a na rú žu je. „Te raz je to už
lepšie?“

Na pä tie
Chlapèek sle du je mla dé ho

kòa za, ako v kosto le pri bí ja ta -
bu¾ku na ste nu. „Syn môj, chceš
ve die�, èo na ta bu li ozna mu jem
mo jim oveè kám?“ mi lo sa mu
pri ho vo rí kòaz. „To ani nie,“ vra -
ví chlapèek, „ne viem ešte èí ta�.
Len som zve da vý, èo bu de te
ho vo ri�, keï si tresne te tým kla -
di vom po prste!“

(web)

„Hovorte� prosím� zre-
teľnejšie!“



Na ši po li caj ti a ha si èi bo li
hos�a mi po li cajnej du chovnej
služ by v Du rínsku a mi nis ter stva
vnútra tejto spolko vej kra ji ny.
Pro gram bol sku toène bo ha tý a
èa so vo ná roè ný. Na vští vi li Mi -
nis ter stvo vnútra Du rínska, kde
návšte vu pri ja lo po li cajné ve de -
nie kra ji ny na èe le s po li cajných
pre zi dentom Du rínska bri -
gádnym ge ne rá lom Ryckem.

V hlavnom meste Du rínska, v
Erfurte sme ma li možnos� vi die�
ukážku zá sa hu špe ciálnej po -
riadko vej jed not ky, kde nám
predviedli prie beh po li cajnej
akcie pri spre vádza ní de -
monštrantov, ma li sme možnos�
zhliadnu� po li cajnú tech ni ku ako
aj vý stroj špe ciálnych jedno tiek.
Ve¾mi zaují ma vé bo li pre nás aj
mo derné strelni ce vy ba ve né

rôzny mi si mu lá tormi, ako aj
vzde lá va cia inšti tú cia v Meinin-
ge ne, kde sme strá vi li posledný
deò nášho po by tu a obozná mi li
sme sa so systé mom vzde lá va -
nia po li cajtov a dôstojní kov.

Po li cajný aj ha siè ský pro -
gram bol sku toène nesmierne
bo ha tý a medzi najzau jí ma -
vejšie èasti zaiste patri lo aj
stretnu tie s dia¾niènou po lí ciou a
spre vádza nie jedným z jej ria-
dia cich funkcio ná rov v naj-
dlhšom tu ne li Ne mecka. Tu
nám bol podrobne predsta ve ný
ce lý bezpeènostný sys tém, vrá -

ta ne vzdu cho vej, ha sia cej a mo -
ni to ro va cej tech ni ky.

Zaují ma vá, no �ažká bo la
návšte va pa mätné ho miesta v
koncentraènom tá bo re Bu -
chenwald , kde sme na vští vi li aj
pa mätník obe tiam ko mu nis tic ké -
ho re ži mu.

Popri po li cajnom a ha -
sièskom progra me sme ma li
možnos� navští vi� vzácne kultúr-
ne a his to ric ké miesta vo Wei-
ma re, v Erfurte a v Eise na chu,
kde po li cajných a ha siè ských
dôstojní kov pri jal kra jinský
evanje lický bis kup. Keïže sme
bo li hos�a mi du chovnej služ by
ne meckej po lí cie, bol ten to pra -
covno–spozná va cí zá jazd ve de -
ný aj du chovný mi hod no ta mi,
kto ré po má ha jú èlo ve ku v ži -
votnom zá pa se. Po li cajný du -
chovný Christian Tschesch nám
pripra vil návšte vu krásne ho go -
tic ké ho chrá mu, kde tlmo èil dô -
le ži tos� za ko re ne nia v pev ných
hod no tách kres�anstva, pri za -
bezpe èo va ní spra vodli vosti a
po ko ja a ochra ne ži vo ta ¾u dí,
pre kto rých ko ná me služ bu èi už
v po lí cii ale bo u ha si èov.

Pri vo¾ných de ba tách a spre -
vádza ní po po li cajných a ha siè -
ských sta ni ciach sme ma li mož-
nos� po de li� sa so skú se nos�a mi

a poznatka mi zo svo jich pra -
covných odvetví. Mi lým a
povzbudzu jú cim poznatkom bo -
la aj po merne úzka spo luprá ca
a dob ré kon tak ty medzi po li -
cajnou du chovnou služ bou v
Du rínsku s miestny mi po li cajný -
mi odbormi na všetkých stu-
pòoch.

K spolko vej kra ji ne Du rínsko
patria neodde li te¾ne aj miesta
Luthe ro vej re formá cie. Tie bo li
pre slo ven ských úèastní kov prí -
le ži tos�ou obozná mi� sa bližšie s
du chovným a his to ric kým
význa mom tohto obdo bia cir-
kevnej histó rie. To bo lo aj pred-
me tom viace rých disku sií a
úvah. Spo loène sme te da na -
vští vi li Wittenberg a Luthe rov
hrob v Zá mockom chrá me,
Eise nach a hrad Wartburg, Lut-
he rov dom, Erfurt – kláštor, kde
bol Mar tin Lut her mní chom a
kde sa stal kòa zom.

Ve rí me, že ce lá tá to návšte -
va pri niesla jej úèastní kom no vé
po znat ky a skú se nosti nielen po
pra covnej, ale aj po du chovnej
stránke. Pán Boh nám doprial
nielen krásne po èa sie, ale i svo -
je po žehna nie a spre vádza nie.
Vïa ka Mu za to!

Ján Pa ci ga a Mi lan Petru la
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ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ
25. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz preziden-

ta Policajného zboru č. 7/2009 o vydaní Ročné-
ho plánu Prezídia Policajného zboru na rok 2009
v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
23/2009 

26. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 95/2004 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších predpisov

27. o zriadení odbornej komisie Policajného
zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline

28. o zriadení odbornej komisie Policajného
zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Brati-
slave

29. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 25/2006 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších predpisov

30. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

31. o vykonaní odborného preskúšania ostre-
ľovačov

32. o vykonaní previerok telesnej zdatnosti
príslušníkov Policajného zboru útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

33. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 32/2005 o menovaní členov oso-
bitnej komisie na posudzovanie spoľahlivosti v
oblasti súkromných bezpečnostných služieb a v

oblasti strelných zbraní a streliva v znení neskor-
ších predpisov

34. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prí-
pravy a konania volieb do Európskeho parla-
mentu v roku 2009

35. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 27/2009 o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykonanie opravnej
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
9. ktorým sa ustanovuje znak odboru pátrania

a kriminalisticko-technických činností úradu jus-
tičnej a kriminálnej polície prezídia Policajného
zboru, oddelenia pátrania úradu justičnej a krimi-
nálnej polície krajského riaditeľstva Policajného
zboru a oddelenia pátrania úradu justičnej a kri-
minálnej polície okresného riaditeľstva Policajné-
ho zboru

10. o činnosti pohotovostných policajných
útvarov odborov poriadkovej polície krajských
riaditeľstiev Policajného zboru

11. o eliminácii detskej pornografie zverejňo-
vanej na Internete

12. o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky, konaní o
dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej
činnosti

13. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezi-
denta Policajného zboru č. 16/2008 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Du chov no v ná roènej prá ci pri záchra ne ži vo tov, za bezpe èo va ní spra vodli vosti a po ko ja ¾u dí

Slo�ven�ská�po�lí�cia�a�ha�si�èi�v�Du�rínsku
Úrad� eku�me�nickej� pasto�raènej� služ�by� Mi�nis�ter�stva
vnútra�SR�pod�ve�de�ním�svojho�riadi�te�¾a�Mi�la�na�Petru�-
lu�zor�ga�ni�zo�val�návšte�vu�na�šich�po�li�cajných�a�ha�siè�-
ských�dôstojní�kov�u�svo�jich�ko�le�gov�v�Du�rínsku,�jed�-
nej�zo�spol�ko�vých�re�publík�Ne�mecka.�Zá�jazd�sa�ko�nal
v�dòoch�28.�marca�až�04.�aprí�la�2009�a�je�ho�pro�gram
bol�zlo�že�ný�z�pra�covných�a�kultúrno–spo�lo�èenských
akti�vít.

PER LIÈ KA
Ho mo se xuá li von z po lí cie?

Pod¾a no vé ho vládne ho na ria de nia mu sia pe ruánsku po lí ciu
opusti� všetci ho mo se xuálni za mestnanci, pre to že svo jou orien-
tá ciou „spô so bu jú škandál a špi nia po ves� po lí cie“. No vý zá kon
zve rejni li v Pe ru v stre du. Zo slu žieb po lí cie mu sia odís� aj za -
mestnanci, kto rí podvádza jú svo jich man žel ských partne rov
(!!!–pozn. red.)

S návrhom zá ko na prišla pe ruánska mi nisterka vnútra Mer ce -
des Ca ba nilla so vá, kto rú po va žu jú mé diá v kra ji ne za „pe -
ruánsku Thatche ro vú“, bý va lú britskú konzerva tívnu pre miérku.
V ro koch 1987–90 bo la Ca ba nilla so vá mi nisterkou školstva vo
vlá de Ala na Garcíu, v ro ku 1995 kan di do va la za pre zi dentku, no
zís ka la len 4.11 percenta hla sov obèa nov. 

(SI TA, 14. má ja)

Durínsky policajný prezident, generál Rycke sa pozdravuje s
vedúcim našej delegácie Milanom Petrulom.

Spomienkové foto pod hradom Wartburg


