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Na protestnej manifestácii v Sofii sa zúčastnilo vyše 10-tisíc policajtov.

Dopady reštrikcie rozpoètov: kríza tvrdo dolieha aj na bezpeènostné zložky

EuroCOPbijenapoplach
Centrála EuroCOP–u 13. mája vydala vyhlásenie, v
ktorom upozoròuje na možné dôsledky krátenia rozpoètov pre políciu vo viacerých krajinách EÚ. Pod¾a
prezidentaEuroCOP–uHeinzaKieferatakétopostupy
otvárajúpriestorprenárastorganizovanéhozloèinua
korupciu.
Najviac je zatia¾ postihnuté
Bulharsko a Rumunsko, vládne
reštrikcie však postihujú aj policajtov v Litve a v Lotyšsku.
„Zmrazenie“ rastu miezd a škrty
v rezortoch vnútra hlásili pre
tento rok aj viaceré stredo – a
západoeurópske krajiny.

Osobitne výbušná je situácia
v Bulharsku, kde spontánne
protesty policajtov proti „optimalizácii a reštrukturalizácii“ rezortu naberajú na sile už od zaèiatku roka. Historicky najväèšiu
demonštráciu policajtov zorganizovali Bulhari už 15. marca.

Na míting v Sofii, ktorý zvolal
bulharský odborový policajný
zväz, prišlo vyše 10–tisíc za-

mestnancov ministerstva vnútra
protestova proti neuspokojivým
zmenám v rezorte a vyslovi sa
za vyrovnanie pracovných a sociálnych podmienok bulharských policajtov s deklarovaným

štandardom Európskej únie.
Deklaráciu poslali Rade Európy,
Európskej komisii a Európskemu parlamentu. Prezident nového bulharského odborového
zväzu zamestnancov ministerstva vnútra Ivan Pavlov požiadal o podporu všetky èlenské
odborové organizácie EuroCOP–u. Na margo situácie v
Rumunsku a v Bulharsku Heinz
Kiefer vyslovil vážnu obavu, že
negatívne dôsledky nárastu organizovaného zloèinu a korupcie v týchto krajinách nadlho
„prežijú“ dôsledky súèasnej ekonomickej krízy v Európe.

Efektívnos hospodárenia rezortu vnútra je aj v našich rukách
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l Pán predseda, každý deò
prináša nové námety na za myslenie. Teraz je to pod¾a
mòa otázka vzahu verejnosti
a polície najmä v súvislosti s
novým zákonom o cestnej
premávke, dopady krízy na
slovenskú políciu, na jej roz poèet, celková situácia v
Európe… Ve¾a námetov. Kde
zaèa?
Vrátil by som sa ešte k tzv.
košickej afére, pretože tá stále
rezonuje a ve¾mi poškodila meno polície. Ak sa ešte k tomu pridá nepopulárna úloha polície pri
kontrole dodržiavania pravidiel
na cestách, tak policajti sú

naozaj v kontakte s obèanom
vystavení vážnym skúškam.
Všetci to cítia, pokuty sú nepopulárne, to je normálne, ale každý èo len trochu uvedomelý vodiè musí zatlieska policajtom,
ak nekompromisne trestajú priestupky, ktoré vážnym spôsobom
ohrozujú bezpeènos cestnej
premávky. Je to napåòanie hlavného cie¾a zákona. Vidím riziká
v tom, že cestné kontroly realizujú aj hliadky, ktoré ich nadria dení na túto úlohu odborne nedostatoène pripravili a niekde sa
mi zdá, že úlohy v doprave sa
plnia na úkor iných povinností,
ktoré by mali obvodné oddelenia

plni. Zaznamenávame tiež ve¾a
kritických hlasov vodièov, že polícia vyberá maximálne pokuty aj
za banálne priestupky. Nemyslím si napríklad, že chýbajúce
ažné lano èi chýbajúca vec v lekárnièke je vážnym ohrozením
bezpeènosti. Èiže apelujem na
zdravý rozum a ešte raz zdôrazòujem, že v súèasnosti je
viac ako kedyko¾vek predtým
dôležité, aby policajti išli príkladom. Verejnos absolútne kriticky vníma aj ten najmenší prehrešok zo strany policajta, to nech
má každý na pamäti, pretože tie
dôsledky v poklese dôvery môžu
by katastrofálne.

l Poïme trochu do sveta,
pred pár dòami ste sa vrátili z
riadneho zasadania Výkonného výboru EuroCOP–u. O
èom ste rokovali?
Rozoberali sme situáciu v
európskych policajných zboroch, dopady krízy na rozpoèty
PZ a možné negatívne dôsledky
reštrikcií. Záver bol jasný – škrty v policajných rozpoètoch zvyšujú riziko nárastu zloèinu a korupcie. Podrobnejšie sme sa
tiež zaoberali dlhodobou úlohou
– a tou je približovanie podmienok práce policajtov a ich odborových organizácií v jednotlivých
(Pokraèovanie na strane 3)

Novinári, pôsobiaci v našom
spoloèenskom prostredí najmä
ako ochrancovia policajtov a propagátori ich práce, nikdy nemali
vo vzahu k verejnosti ¾ahkú pozíciu. Ale to, èo zažívajú teraz,
ažko porovnáva s nieèím predtým. Dôvodom je nový zákon o
cestnej premávke, resp. jeho
aplikácia v praxi. To¾ko negatívnych, až nenávistných reakcií
vodièov proti policajtom som
osobne ešte nezažil ani v celkom
iných, možno ove¾a ažších
obdobiach.
Zákon, ktorý má napomôc
splni náš záväzok zníži poèet
obetí pri dopravných nehodách,
má dobrú filozofiu, a preto je prirodzené, že sa mnohým nemusí
páèi. Veï kto už má rád pokuty
a iné, ešte vážnejšie sankcie?
Vec je však zložitejšia. Pri vysokej intenzite sa v oèiach verejnosti z osoby kontrolujúceho
„dopraváka“ èi „poriadkara“ stáva
doslova prototyp príslušníka celého Policajného zboru, všetkých
jeho zložiek. Aký obraz si utvárame?
Prísnos je namieste, exemplárne trestanie za malichernosti
škodí celému Policajnému zboru.
Urèi hranicu medzi prílišnou zhovievavosou, cielenou prevenciou
a tvrdou represiou (so šarmom
vedený pohovor s „miernym“,
priemerne inteligentným previnilcom je pre mòa absolútne dokonalá prevencia!) nikdy nie je
jednoduché, ale ažké kamene
nech hádžu len tí, èo sú absolútne bez viny!
Príkladov milión, jeden za
všetky: nedávna mimoriadna bratislavská akcia z piatka na sobotu. Cestou autom z centra Bratislavy do Devínskej Novej Vsi
sme videli viacero hliadok. Jedna
nás zastavila svetelným kuže¾om. Preèo však tento policajný
párik o polnoci nemal na sebe
reflexné vesty, ostalo mi záhadou. O kúsok ïalej nás predbiehalo policajné auto. Bez svetiel
majáka, nehluène. Cez plnú
èiaru tento „frajer“ spokojne predbehol vari pä ïalších vozidiel,
nevšimol si to len slepý. A èo potom mám ako „policajný“ novinár
poveda naštvanému vodièovi,
ktorého na bezvýznamnej dedinskej cestièke poriadne skasíruje nekompromisný príslušník za
to, že náklad na jeho vozíku o
èosi presahuje?
Toto sa ažko obhajuje. Obèan potrebuje policajta, preto ho
platí zo svojich daní. Ale aj policajt potrebuje obèana. Bez jeho
dôvery si môže akurát tak lešti
gombíky na rovnošate. Nájs
správnu mieru medzi touto vzájomnou potrebnosou nie je jednoduché, no životne dôležité. Zatia¾ nemám pocit rovnováhy.
Peter Ondera
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Železnièná polícia pokraèuje v užitoènom projekte

Zdravotníckaosvetapriamovovlaku
V roku 2008 odštartoval projekt pod názvom „Nie je nám ¾ahostajné pomáha a chráni“. V
tomto duchu i tento rok prišla
Oblastná správa Železniènej

ných úkonov prvej pomoci v prípadoch najèastejšie sa vyskytujúcich situácií, s ktorými sa môže cestujúci poèas cestovania
vlakom v horúcich letných

dòoch stretnú (nedodržaný
pitný režim, príznaky šoku,
náhla nevo¾nos….)
Záujemci si mohli necha
zmera krvný tlak. Železnièná
polícia v spolupráci s ÈK Žilina
na uvedenej akcii apelovali na
širokú cestujúcu verejnos, aby
neboli ¾ahostajní voèi svojmu
okoliu a v prípade podozrenia
svojim rýchlym konaním, poskytnutím prvej pomoci a následným privolaním odbornej
pomoci
pomohli
zachráni
¾udský život.
Nikto z nás nevie, kedy môže
potrebova pomoc od toho druhého.
¼ubica Zoòová, ŽP SR

polície v spolupráci so Slovenským Èerveným krížom v Žiline
s jeho pokraèovaním, vzh¾adom
k tomu, že mal ve¾ký ohlas u širokej cestujúcej verejnosti.
Deò 25. 04.2009 pripadol na
osvetovú akciu. Miesto: rýchliky
Èingov a Avízo na trase z Bratislavy do Žiliny a spä. Cestujúci
si priamo vo vlaku mohli vyskúša poskytovanie prvej pomoci
zranenej osobe na resuscitaènom modeli. Rovnako si
mohli pozrie ukážky základ-

Aj v Pezinku tiekla krv potokom…
Dòa 7. mája 2009 sa uskutoènilo darovanie krvi na SOŠ
PZ v Pezinku. Prihlásených bolo až 140 študentov a policajtov
stáleho stavu, medzi nimi aj
obèianski zamestnanci školy.
Nakoniec odber sa uskutoènil
„len“ u 85 ¾udí z kapacitných dôvodov mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby SR.
Pre ostatných záujemcov bude
urèený iný termín pod¾a možností. Táto spolupráca medzi
vedením školy a Národnou

oddelenia Ministerstva vnútra
(MV) SR. Policajné stavy však
stále nie sú naplnené, k 1. máju bolo v polícii vo¾ných 928 tabu¾kových miest. V rovnakom
období roku 2008 bolo však
neobsadených miest viac – v

Minulý rok bolo podporených
141 projektov prevencie kriminality. Na ich financovanie rezort vnútra vyèlenil 40 miliónov
korún /1,33 miliónov eur/.
Vyplýva to zo Správy o plnení

zbore chýbalo 1053 policajtov.
Pod¾a Hattalovej treba ešte
pripomenú, že od 1. apríla je
súèasou MV aj Železnièná
polícia. Najstabilnejšia situácia
je v Prešovskom kraji, kde dosiahla obsadenos miest policajtov 99 percent. Nasleduje
Banskobystrický kraj s 98,9
percenta. Najviac policajných
miest – až 135, je vo¾ných v
Bratislavskom kraji. Pod¾a
Hattalovej to ovplyvòuje prirodzená fluktuácia, ako aj žiadosti policajtov o uvo¾nenie.
(WEBNOVINY, 10.5.2009)

Záujembybol,ale…
Záujem o službu v Policajnom zbore vraj postupne rastie,
diery v tabu¾kách sa však darí zace¾ova stále dos pomaly. Aký
bude z tohto poh¾adu rok 2009? Vlani to nebola žiadna sláva.
Žiados o prijatie si síce podalo 9 806 uchádzaèov, z toho však
hneï v prvej „runde“, teda bez konania bolo zamietnutých 3
881. Prijímacie konanie reálne absolvovalo 4 841 stredoškolákov. Do Policajného zboru sme napokon prijali 924 ¾udí, sitom
neprešlo 3 273 uchádzaèov. Vyše tisíc z nich neprešlo psychotestmi, na fyzièke zhorelo 816 prihlásených, test zo slovenèiny
nespravilo 194 mladých ¾udí, zvyšok neprešiel pre problémy s
bezúhonnosou atï.
Dos zarážajúce èísla, keï si èlovek uvedomí, že sme vlastne prijali len každého desiateho uchádzaèa. Malo by to svedèi
o vysokej nároènosti prijímacieho konania a o tom, že berieme
naozaj len tých najlepších… Je, nie je to pravda? Žia¾, ešte nie.
Hlási sa ve¾mi málo gymnazistov a absolventov vysokých škôl,
prevažujú „uèòovkári“. Takže žiadna sláva to ešte nie je. Zmení sa nieèo v tomto roku, alebo ekonomická kríza len rozšíri zástupy tých, ktorí si podajú prihlášku do zboru iba preto, že momentálne inú šancu na zamestnanie nevidia?
(on)
V nede¾u 3. mája o siedmej
hodine polícia prijala oznámenie, že na
Mýtnej ulici v
Pezinku horí rodinný dom. Privolaní policajti za pomoci vypožièaných rebríkov vyniesli z horiaceho domu 44 – roènú maji-

npor. Kovács František,
SOŠ PZ Pezinok

Vlani išlo na prevenciu 40 miliónov korún

Zvýšený záujem?
Ministerstvo vnútra zaznamenalo zvýšený záujem ¾udí o
prijatie do Policajného zboru.
Agentúre SITA to potvrdila Natália Hattalová z tlaèového

transfúznou službou funguje už
dlhodobo a majú na nej zásluhu
najmä. plk. Ing. František Sobek a kpt. Mária Baranèíková,
ktorí tieto podujatia organizujú.
Touto cestou by som sa chcel
poïakova všetkým darcom a
organizátorom aj v mene tých,
ktorým svojim uš¾achtilým èinom pomohli zachráni život
alebo zdravie!

te¾ku domu a jej 47 – roèného
manžela. Predbežná spôsobená škoda na
rodinnom do me sa odhaduje na 10.000,– .
Okolnosti ako aj príèiny požiaru vyšetruje polícia.
(fp)

Policajti zachránili život

Pietnyaktpripamätníku
Ôsmeho mája sme si už 54. krát pripomenuli koniec najstrašnejšej vojny v dejinách ¾udstva. Na pietnom akte pri pamätníku
oslobodite¾skej Èervenej armáde v Bratislave sa stretli naši najvyšší predstavitelia – prezident republiky Ivan Gašparoviè, podpredsedovia parlamentu, predseda vlády Robert Fico, celý rad ministrov, predstavitelia zastupite¾ských úradov, politických strán a
obèianskych združení. Akt v tesnej blízkosti hotela Carlton budil pozornos turistov, menej už Bratislavèanov. A pre túto dobu je celkom príznaèné, že na pietnej slávnosti chýbali zástupcovia magistrátu hlavného mesta, pretože udalos (podobne ako pri oslavách SNP) zrejme nepovažovali za dôležitú. Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Tomáš Švec tak musel v prejave pripomenú aj neprítomnému primátorovi Bratislavy Ïurkovskému, že bez víazstva nad fašizmom by sa dejiny ¾udstva vyvíjali
zrejme celkom inak a sotva by bol primátorom v slobodnom meste,
v mierovej Bratislave…
Text a foto (er)

úloh vyplývajúcich zo Stratégie
prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007
– 2010 v roku 2008 a prioritách
prevencie kriminality na rok
2009, ktorú predložil minister
vnútra Robert Kaliòák na rokovanie vlády 6. mája 2009.
Podporené projekty samospráv, mimovládneho a podnikate¾ského sektora a štátnej
správy na rôznych úrovniach sa
zameriavali najmä na zvyšovanie bezpeènosti miest a obcí,
znižovanie kriminality detí a
mládeže a aktivity vo vzahu k
obetiam násilia.
V oblasti disciplíny a bezpeènosti úèastníkov cestnej premávky sa poèas minulého roka
uskutoènilo nieko¾ko dopravno–bezpeènostných a dopravno–preventívnych akcií. Od 1.
februára je úèinný nový zákon o
cestnej premávke. Polícia sa takisto zameriavala na riešenie
problematiky prevencie kriminality detí a mládeže. Osvedèené
preventívne projekty sú prioritou
aj v tomto roku.
Od 1. januára 2008 je úèinný
aj zákon o prevencii kriminality
a inej protispoloèenskej èinnosti, ktorý vymedzuje organizáciu
a pôsobnos orgánov verejnej
moci v oblasti prevencie kriminality. Zákon zároveò stanovuje
pravidlá na zabezpeèenie racionálneho financovania projektov.
Zriadilo sa tiež Informaèné centrum na boj proti obchodovaniu s
¾uïmi a prevenciu kriminality,
ktoré bude spracúva a poskytova údaje o kriminalite od orgánov verejnej moci.
Natália Hattalová, TO KMV

Uzávierka júnového
èísla POLÍCIE bude
15.6.2009
(red)
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krajinách. S týmto cie¾om èlenské zväzy spracúvajú podrobné
dotazníky, aby sme mali úplný
preh¾ad o stave v jednotlivých
štátoch EÚ a mohli zasiahnu
tam, kde je situácia najproblémovejšia.
l Škrty vo vládnych vý davkoch sú ústrednou témou
pre všetky štáty Európy. Ako
je to u nás? Niè konkrétne o
dopadoch na rozpoèet MV
ešte nevieme…
Je to pravda, na úrovni vlády
sa len spresòujú výpadky v príjmoch a logicky môžeme oèakáva, že vláda bude túto záaž
prenáša na rezorty, ale zatia¾
nemáme nijakú konkrétnu informáciu, v akom rozsahu. Náš postoj je jasný – opatrenia sa
nesmú dotknú zamestnanosti a
objemu mzdových prostriedkov,
to sú dve priority. Nesmie dôjs
k ohrozeniu funkènosti polície.
Bolo by však naivné myslie si,
že nedôjde k obmedzeniu rozvojových programov. Buïme
reálni, pozrime sa, èo sa deje aj
v ove¾a vyspelejších krajinách
Európy a hodnome triezvo naše súèasné možnosti. Nedávne
zasadanie výkonného výboru
EuroCOP–u v dòoch 11. a 12.
mája, ktorého som sa zúèastnil,
hodnotilo situáciu v niektorých
štátoch ve¾mi negatívne a nielen
EuroCOP, ale priamo európska
odborová centrála ETUC vážne
bije na poplach, organizuje celú
sériu protestov. V èase vyjdenia
POLÍCIE by už mali by za nami
manifestácie v Madride, v Bruseli, v Prahe aj v Berlíne, ïalšie
sú pripravené v Birminghame, v
Luxemburgu a v Bukurešti.
EuroCOP sa na týchto aktivitách priamo podie¾a svojou
èlenskou základòou.
l Stále vlastne hovoríme o
ekonomike – v našom prípade
rezortu vnútra. Jedným zo zásadných zlomov v ekonomike
niektorých
príspevkových
organizácií mal by ich prerod

na štátne akciové spo loènosti. Tiež už sme o tejto
problematike
informovali,
mám na mysli konkrétne automobilové opravovne a terajšiu Nemocnicu sv. Michala.
Tiež je okolo toho akési podozrivé ticho…
Èo sa týka našej nemocnice,
tak asi každý vie, že akciová
spoloènos vznikla od nového
roka, zápasí s urèitými problémami, ktoré sme predvídali a
dôrazne sme na ne upozoròovali od samého poèiatku týchto
príprav. Èo nikto nemohol predpoklada, to sú dopady krízy
napríklad na trh s realitami. Ako
vieme, nová spoloèná nemocnica rezortov vnútra a obrany má
by vybudovaná z prostriedkov,
získaných predajom pôvodných
objektov našej nemocnice na
Ul. F. Krá¾a v Bratislave a vojenského areálu na Patrónke. V
tejto situácii by bol predaj nerozumný, neekonomický. To je situácia, s ktorou nemohol nikto
ráta, musíme poèka. Je ažké
by v tejto chvíli prorokom. V zásade však filozofia fungovania
novej akciovej spoloènosti v Nemocnici svätého Michala zrejme
nie je známa, pretože v prístupe
k nej sú rozpory.
l V èom?
Na jednej strane je to naša
akciovka, pretože MV SR je
zriaïovate¾. Mala by sa správa
ekonomicky, pretože je to akciová spoloènos, na druhej strane
oèakávame, že bude pre našich
zamestnancov poskytova kvalitnejšie a ekonomicky výhodnejšie služby, než iné zdravotnícke zariadenia. Tu vidím
hlboký rozpor, na ktorý sme
upozoròovali od samého poèiatku príprav a viackrát sme do
týchto prípravných krokov tvrdo
zasiahli. Zriaïovate¾ sa nemôže
k vlastnej akciovke stava rovnako ako ku ktorémuko¾vek inému podnikate¾skému subjektu
na Slovensku, pretože by sme
tak nemocnicu prinútili k tomu,

aby sa v úvodzovkách k vlastným pacientom správala rovnako ako ku ktorýmko¾vek iným.
Potom by bola otázna sama
existencia akciovej spoloènosti
v pôsobnosti nášho ministerstva. Poviem konkrétne – je to
otázka podmienok prenajímania
priestorov. Je nelogické a nenormálne, ak chceme našej
akciovke prenajíma priestory za
rovnakých podmienok ako ktorémuko¾vek inému subjektu, ale
chceme od tejto akciovky výhodnejšie ceny než sú všeobecne trhové. Tieto dve veci sú
nezladite¾né, zdravý rozum velí
utvori pre akciovku výhodnejšie
podmienky pre podnikanie a
tým žiada potom iné ceny pre
našich ¾udí.

Snímka Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

l Na dverách ambulancií
sa objavili cenníky služieb,
ktoré pobúrili ¾udí, lekári
napríklad vyberajú peniaze za
vydanie potvrdenia o návšteve lekára…
Mal som aj na túto tému
dlhšiu debatu s pánom riadite¾om nemocnice MUDr. Mariánom Križkom, pris¾úbil prehodnotenie.
l Mesaèník POLÍCIA prejavil ve¾ký záujem o rozhovor s
pánom riadite¾om, napokon
nás však pán riadite¾ požiadal
o dvojtýždòový odklad, ktorý
manažment nemocnice potrebuje na takpovediac doladenie zmien – aj na úrovni vlá-

Preventívna akcia k prezentácii Železniènej polície
Oblastná správa Železniènej
polície Košice v prímestskom
rekreaènom areáli Alpinka organizovala dòa 01.05.2009 prezentáciu Železniènej polície v
Košiciach. Akcia pod názvom

„Železnièná polície deom“ bola
sprievodným programom „Košického európskeho
majálesu“, ktorý
organizovalo
mesto Košice pre
celé rodiny pri príležitosti 5. výroèia

vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie.
Prezentácie sa zúèastnili
piati policajti Oblastnej správy
ŽP Košice, ktorí predviedli kynologické ukážky služobného psa
Železniènej polície,
ukážky sebaobrany a
súaž pre deti v hode
granátom. Asi stovka
mladých úèastníkov
súaže a ukážok sa
potešila aj darèekom,
odchádzali obdarovaní
propagaènými predmetmi – trièkami,

samolepkami, k¾úèenkami a
informaènými letákmi.
npor. JUDr. ¼ubica Zoòová

Pochvala z Rady
Európy aj pre OZP
Listom Lauri Sivonena, koordinátora Úradu komisára Rady
Európy pre ¾udské práva sa dostalo uznania OZP v SR aj na
európskej úrovni. Komisár RE
Thomas Hammarberg vyslovil
poïakovanie EuroCOP–u za
úèinnú spoluprácu pri získavaní
poznatkov o problematike riešenia sažností voèi polícii. S prosbou o spoluprácu komisár
oslovil odborové zväzy vo všetkých èlenských krajinách EÚ.
Medzi èlenskými zväzmi, ktoré
aktívne spolupracovali a prostredníctvom EuroCOP–u mu
poslali podklady, pochválil aj
Odborový zväz polície v SR.
Naopak, komisár nedostal podklady od Nemcov a Grékov, lebo tieto zväzy údajne neboli
schopné splni úlohu v „danom
èasovom rámci“.
(on)

dy. Jeho požiadavku sme akceptovali.
Opä zdôrazním, vidím tu
hlboký rozpor. Ak sme zriadili
akciovú spoloènos s cie¾om,
aby sa uživila, teda správala sa
ekonomicky, aby tvorila zisk
alebo aspoò nebola stratová,
potom môže by zákonitý dôsledok, že služby nebudeme ma
zadarmo. V tom ich chápem.
Ale ak naši zamestnanci majú
by vo vzahu k nemocnici v takom istom postavení, ako pacienti z iných subjektov, tak potom naèo sme vlastne akciovku
zriaïovali? Aký by bol význam
jej existencie? Je to na hlavu
postavené, ale dáme im aj
akcionárovi ešte nejaký èas.
l Je zákonité, že „niektorí“
v nemocnici sa záujmu OZP
èudujú, keï tu pôsobí základná organizácia SLOVES–u…
Èo s tým má OZP v SR?
Nás predovšetkým zaujíma,
akú kvalitu servisu pre našich
pacientov dokáže akciovka ponúknu. Je to však spojená nádoba s tým, aké podmienky
utvára akciová spoloènos pre
vlastných zamestnancov. Tu sa
v rámci kolektívnej zmluvy stalo
viacero vecí, zamestnanci majú
o pol hodinu dlhší pracovný èas
atï., ale bolo to so súhlasom
odborovej organizácie, ktorá je
súèasou SLOVES–u. Do 23.
apríla bola jedinou odborovou
organizáciou na pôde tejto nemocnice, tento fakt sme museli
rešpektova. Teraz už máme aj
svoju ZO OZP v nemocnici, ktorej radi podáme pomocnú ruku.
Ak nebude spokojný personál
našej nemocnice, ažko môže
by so službami spokojný náš
pacient. Teda nejde o nejaký
boj medzi SLOVES–om a OZP,
len si právom myslíme, že my
ako rezortní odborári musíme
dohliada na kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb pre
našich èlenov a vlastne pre
všetkých súèasných i bývalých
zamestnancov nášho rezortu.

Pána riadite¾a Nemocnice svätého Michala som informoval,
že sa o vývoj diania v nemocnici budeme aktívne zaujíma.
l Prejdime ešte na tému
automobilových opravovní.
Viackrát sme sa tejto téme v
POLÍCII venovali, doteraz je
však oficiálne „ticho po pìšinke“. Èo sa deje?
Avizovaná akciová spoloènos ešte stále nevnikla, hoci
pôvodná úvaha bola termínovaná k 1. januáru 2009. Upozornili
sme na možnosti variantného
riešenia, chýbajúci podnikate¾ský zámer , resp. dopadovú
štúdiu, nevyèíslený prínos pre
rezort, atï. Rezort formálne materiál doplnil, pod¾a nášho názoru niè podstatné v prístupe
nezmenil a v súèasnej dobe
zvažujeme, èi si nepoèka na
výsledok s jedinou podmienkou
– tou sú hlavy zodpovedných za
výsledok. Preš¾apovanie na
mieste už trvá pridlho a rezort to
stojí peniaze, dvakrát sa robili
odhady majetku, to nie je lacný
špás. My sme vedenie rezortu
upozoròovali na možné úskalia,
spojené so zriadením akciovej
spoloènosti. Len upozoròujeme,
že ïalšie otá¾anie škodí ekonomike rezortu, a tým sú ohrození
aj zamestnanci opravovní. Ak
by sa opakoval model z nemocnice, tak nová akciovka sa bude
snaži ekonomicky fungova, èo
sa nezaobíde bez úsilia o zvyšovanie cien – a to pôjde trebárs na úkor rozpoètov krajských riadite¾stiev. To predsa
nie je cie¾, ale presný opak toho,
èo od vlastnej akciovky chceme!
Takže èakáme, èo z toho napokon bude. Nateraz sa hovorí o
definitívnom riešení k termínu 1.
7. 2009. Je to plná zodpovednos zriaïovate¾a a chcem
veri, že si ju v plnom rozsahu
uvedomuje. My ako odbory sme
v tomto smere urobili maximum,
ale naše vážne obavy pretrvávajú.
Zhováral sa Peter Ondera

Zo štatistickej roèenky GP SR za rok 2008
V roku 2008 vybavili krajskéaokresnéprokuratúry
celkom206744vecí,èoje
o9359vecíviacakovroku2007,vktorombolovybavených 197 385 vecí. V
roku2008zostalonevybavených40307vecí,èojeo
1 630 menej ako v roku
2007,vktoromzostalonevybavených41937vecí.
Najviac nevybavených vecí v
roku 2008 v registroch Pv/Kv je
na Okresnej prokuratúre Pezi nok a to 1 524 vecí, v registroch Pn/Kn najviac na
Okresnej prokuratúre Bratislava
II a to 513 vecí. V registroch
Pd/Kd najviac na Krajskej prokuratúre Žilina a to 131 nevybavených vecí, v registroch Pc/Kc
najviac na Krajskej prokuratúre
Bratislava a to 46 nevybavených vecí. V roku 2008 pod¾a
skutoèného stavu prokurátorov
pracovalo na okresných prokuratúrach celkom 518 prokurátorov a v priemere pripadlo na

jedného prokurátora vybavi
mesaène 27,99 vecí, èo je v
priemere mesaène menej o
0,45 ako v roku 2007, kedy to
bolo priemerne mesaène
28,44 vecí na jedného prokurátora pri skutoènom evidenènom stave 496 prokurátorov.
Najvyššiu priemernú mesaènú zaaženos prokurátorov,
88,83 vecí na jedného prokurátora v roku 2008 vykazujú na
Okresnej prokuratúre Námestovo oproti roku 2007, kedy najvyššia priemerná zaaženos
bola na Okresnej prokuratúre
Bratislava II v priemere 43,09
vecí.
Najnižšiu priemernú mesaènú zaaženos v roku 2008
zaznamenali na Okresnej pro kuratúre Dolný Kubín v prie mere 14,95 vecí na jedného
prokurátora oproti roku 2007,
kedy najnižšia priemerná zaaženos bola na Okresnej prokuratúre Bardejov v priemere 20,8
vecí.
Zdroj: webstránka GP SR
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Prvý odborno–zdokona¾ovací kurz tohto druhu pre málo skúsených

Preskvalitnenieprácevyšetrovate¾ov
V dòoch 20. až 24. apríla
2009 sa na Akadémii Policajného zboru v Bratislave konal
odborno–zdokona¾ovací kurz z
problematiky vyšetrovania. Išlo
o prvý kurz tohto typu, organizovaný na pôde akadémie v tesnej súèinnosti s ÚJKP P PZ.
Kurzu sa zúèastnilo 34 vyšetrovate¾ov Policajného zboru
s praxou na úseku vyšetrovania
do troch rokov, pôsobiacich na
ÚJKP OR PZ v rámci celej Slovenskej republiky.
Cie¾om kurzu
bolo prehåbi a doplni teoretické a právne vedomosti, praktické zruènosti a schopnosti u
vyšetrovate¾ov Policajného zboru. Organizátori sa usilovali o
dosiahnutie vzájomného dialógu, o výmenu informácií a skúseností, ktoré budú podnetné
pre obe strany, tak pre teóriu,
ako aj prax vyšetrovania. Ich zámerom bolo aj rozvinutie hlbšej
spolupráce, ktorá by sa neskonèila programom kurzu, ale pokraèovala by aj naïalej, èi už v
podobe výmeny poznatkov,
upozoròovania na problémy
aplikaènej praxe, návrhov na
tvorbu nových metodík vyšetrovania konkrétnych druhov trestných èinov alebo úèasou vyšetrovate¾ov Policajného zboru
na seminároch a konferenciách
organizovaných katedrou vyšetrovania formou vystúpení s
analýzou aktuálnych kazuistík.

Garanciu nad kurzom mal
riadite¾ odboru justiènej polície
ÚJKP P PZ pplk. Ing. Jaroslav
Ihelka, PhD. spoloène s pplk.
doc. JUDr. Mgr. Janou Viktoryovou, PhD., vedúcou katedry vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Odborným garantom popri vedecko–pe da go gic kých pracovníkoch
katedry vyšetrovania
bol pplk. JUDr. Ladislav Vajzer z odboru
justiènej
polície
ÚJKP P PZ. Kurz
tvorili prednášky z
teórie metodík vyšetrovania obohatené o problémy z
trestno–pro cesnej
praxe, ktoré predniesli vysokoškolskí
uèitelia z katedry vyšetrovania,
lektori z ÚJKP P PZ, Generálnej prokuratúry SR,
mimovládnej organizácie OZ Pomoc ohrozeným deom – Centrum nádej, ÚMPS P PZ a Úradu
špeciálnej prokuratúry.
Obsahom kurzu bola problematika vyšetrovania domáceho
násilia, lúpeží, environmentálnej
trestnej èinnosti, podvodov a
sprenevier. Dôraz bol kladený
na aktívnu diskusiu úèastníkov s
prednášajúcimi, na vytvorenie
vzájomných kontaktov, nasto¾ovanie a riešenie problémov, s
ktorými sa stretávajú vyšetrova-

telia Policajného zboru vo svojej
každodennej práci.
K metodike vyšetrovania
domáceho násilia
v prvý deò kurzu vystúpil
pplk. JUDr. Ladislav Vajzer, ktorý sa zameral na výklad právnych zásad a metodických

postupov pri vyšetrovaní domáceho násilia spadajúceho do
vecnej príslušnosti vyšetrovate¾ov Policajného zboru. Osobitná
pozornos bola venovaná aj
psychologickej stránke v rámci
vyšetrovania domáceho násilia,
na ktorú úèastníkov upriamila
Mgr. Hana Bartová z OZ Pomoc
ohrozeným deom – Centrum
nádej. Venovala sa téme psychologického prístupu k obetiam
a páchate¾om tejto trestnej èinnosti.
Metodike vyšetrovania lúpeží
bol urèený druhý deò kurzu, ktorý bol rozdelený do dvoch blo-

kov. V teoretickej èasti zaoberajúcej sa jednotlivými dôkaznými
prostriedkami, ktoré sú najèastejšie využívané pri vyšetrovaní
lúpeží vystúpil JUDr. Ján Zanovit, PhD. z Úradu špeciálnej
prokuratúry. S komponentmi
metodiky vyšetrovania lúpeží
prítomných bližšie oboznámil
JUDr. Jaroslav Pažítka, PhD. z
katedry vyšetrovania a aplikaèné problémy rozobrali mjr.
Mgr. Stanislav Barèák z ÚJKP P
PZ a pplk. Ing. Ján Kuljovský z
KEÚ PZ v Bratislave, ktorý sa
zameral na problémy pri vykonávaní obhliadky miesta èinu.
Pre tretí deò bola nosnou
problematika vyšetrovania environmentálnej trestnej èinnosti,
ktorú predniesol pplk. Ing. Mário
Kern z ÚJKP P PZ.
Medzinárodná policajná
spolupráca
a otázky policajnej etiky a
diplomacie otvorili štvrtý deò podujatia, na ktorom vystúpil plk.
JUDr. Vladimír Kotuliè, zástupca
riadite¾a ÚMPS P PZ, ktorý ponúkol zúèastneným ve¾a fundovaných a pre ich prax nevyhnutných informácií. Program
pokraèoval prednáškou k metodike vyšetrovania podvodov, na
ktorej spoloène s doc. JUDr.
Deziderom Bangom, CSc. participoval aj doc. Ing. Miroslav Lisoò, PhD. z katedry kriminálnej
polície. Metodike vyšetrovania

sprenevier sa venoval JUDr.
Ján Palarec, ktorého s poznatkami z praxe dopåòal mjr. Mgr.
Gabriel Paulina z ÚJKP P PZ.
V piaty, závereèný deò kurzu
vystúpil doc. JUDr. Jozef Èentéš, PhD. z Generálnej prokuratúry SR, ktorý s úèastníkmi viedol hodnotnú diskusiu k problémom v spolupráci medzi vyšetrovate¾mi Policajného zboru
a prokuratúrou a oboznámil ich
s aktuálnymi zmenami v Trestnom zákone a Trestnom poriadku.
Kurz bol ukonèený panelovou diskusiou, ktorú viedla doc.
JUDr. Mgr. Jana Viktoryová,
PhD.
Úèastníkom na základe
úspešného zvládnutia závereèného overovacieho testu boli
slávnostne odovzdané osvedèenia.
Všetci zúèastnení, organizaèní garanti a lektori dúfajú, že
zrealizovaný kurz podporil vý menu vzájomných skúseností,
prehåbil vzájomnú spoluprácu a
poskytol cenné, hodnotné a
hlavne využite¾né poznatky a
dal podnet k ïalšej odbornej
diskusii.
Z kurzu bude vydaný zborník,
ktorý bude obsahova podstatné
èasti vystúpení jednotlivých lektorov k daným témam.
pplk. Ing. Jaroslav Ihelka, PhD.
pplk. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

Unikátna ponuka pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR
Vychutnajte si jazdu s vozidlami od AVIS–u, vysoké z¾avy, špeciálne podmienky, komfort, flexibilita, jedine od autopožièovne AVIS

AVIS ponúka najvýhodnejšie ceny a výhody

Kdeko¾vek a akoko¾vek cestujete, alebo prepravujete osoby alebo tovar, èi oficiálne alebo súkromne, AVIS permanentne
ponúka ceny a z¾avy špeciálne urèené pracovníkom štátnej správy, polície a armády vo všetkých poboèkách AVIS.
v rámci celosvetovej
podpory ponúka pracovníkom
ministerstva vnútra a Polície
neštandardné podmienky prenájmu vozidiel.
ako medzinárodná
požièovòa áut osobných a dodávkových vozidiel na vo¾ný
èas, pôsobiaca aj na území
Slovenska, je lídrom vo svojom
odbore a ponúka svoje služby
vo viacerých mestách ako Bratislava, Malacky, Galanta, Partizánske, Prievidza, Žilina, Prešov, Poprad a Košice.
Ponúkame trvalo špeciálne
podmienky pre pracovníkov Ministerstva vnútra. Všetci pracovníci budú ma možnos
využíva špeciálne podmienky,
ktoré ich budú oprávòova k
prenájmu vozidiel a môžu ich
použi na

týmto napåòa odkaz
dohody celosvetovej znaèky so
zložkami ministerstva vnútra v
rôznych krajinách, kde polícia a
armáda je partnerom spoloènosti AVIS.
Pre vás máme špeciálne
podmienky:
n 50% z¾ava na pultové ceny
n nelimitované km
n nulové poplatky za ïalších
vodièov
n nulové poplatky za poistenie
n nulové dia¾nièné poplatky
n vysoko konkurenèné ceny a
vysoká pridaná hodnota
n vaša preferencia pred ostatnými
Napríklad:

a mnoho iných ïalších kategórii a typov vozidiel.
Pre Vašu pohodu a zjednodušenie nájmu máte možnos
plati všetkými známymi kreditnými kartami, alebo hotovosou, je však potrebné preukáza sa vaším platným služobným preukazom.

– dovolenky,
– sahovanie,
– zábavu i vo¾ný èas.

Pre Vašu spokojnos odporúèame vykona rezervácie vždy 24 hodín vopred na web stránke www.avis.sk alebo na telefónnom èísle 0850 111 494.
AVIS Slovensko sa hrdo hlási k odkazu všetkých AVIS– ov vo svete, kde takáto spolupráca už dlhé roky úspešne pokraèuje.
Veríme že každý jeden pracovník ministerstva ocení túto výhodu!
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Reminiscencie na èlánky v POLÍCII od roku 2004

Takišielèas…
V.

OZP

v
SR

V

októbri nás èaká V. zjazd Odborového zväzu polície v SR.
Prichádza èas bilancovania, poohliadnutia sa za tým,
èím zväz žil v uplynulých piatich rokoch, èo prežil, za èo bojoval, aké oèakávania sa mu podarili naplni, v akých súvislostiach išiel vývoj inak, než sme predpokladali. Navyše, pamä èloveka je relatívne krátka. Dokonca niektorých ¾udí mimoriadne krátka. Na iných sme zasa radi rýchlo zabudli my. Hoci
by sa nemalo zabúda. V dobrom, a niekedy ani v zlom.
Z týchto dôvodov v redakcii skrsol nápad pripomenú našim
èitate¾om aj formou „výstrižkov“ zo starších novín, akú cestu prešiel
OZP v SR za relatívne nedlhých, a predsa na udalosti ve¾mi bohatých
pä rokov…
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30Ȍ

ýerti
/expr./

Neuspel
/hovor./

Výstelka

Kód
Libérie

Rieka v
GB

Pomôcky:
Oši, Ezr, Vsiaklo
Rádl, Aþe

Niekdajší
ýasĢ Los
preukaz
Jednal
Angeles
totožnosti

Vprav
morením
Klebeta
/hovor./

Výzvy

30Ȍ

Impulzívne ýeský
jednanie
biológ

Sídlo v
Japonsku

Slovenský
rozhlas
Obec pri
Senci

Eþv. Prahy

Meno
King Cola
Cirkevný
hodnostár
Druhá
þasĢ taj.

Kypril
Mesto
v ýR

Jota
/þesk./

Záhrady

SliepĖal

Jeden
z mušket.

Pulz

od
ObývaĢ
/þesk./
Trochu
rozpusti

Kriminál
/hovor./
Európska
norma
Rieka v
Rusku

Shell
/fonet./
Zn.
ruských
lietadiel
St.þeský
basketb.

Mládza
Banda
/z rušĢ./
Iracké m.
meno
Sídlisko v
Košiciach

Spotr.
družstvo
Preto
/záhorácky/

Opalok

Sleþna

Zložka
býv. arm.

Pasca
/nár./

Vyhynutý
vták

Angl.“slza“

Eþv Pov.
Bystrica
Radioakt.
odpad

Grafit

Obch.skr.

Zachvátil

Mpz
Slovinska

Sl. m.
meno

ýiastoþne

Telúr

Eþv
Olomouca

Tretia þasĢ
tajniþky

Hotel na
kolesách

Skrúcal

Trhlina

Com.hosp.
insurance

Erika

Fušoval

Škriepka

Prvá þasĢ
tajniþky

30Ȍ

30Ȍ

Harmónia
Tal.súhlas
Light
year
Biblická
postava
Hlas
somára
Nár.sk.v
Indonézii

Meno
BohúĖa
Obranca
vo futb.
Austr.
pštros

PúĢové
atrakcie

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

Severský
cicavec

Dram.alebo
hud.dielo
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Nachvíleoddychuzopárvychytenýchfórov
Dia¾kar
Na Slavíne stojí policajt a
uprene sa pozerá do dia¾ky.
„Èo to robíš?“ pýta sa kolega
„Študujem dia¾kovo na právnickej fakulte. Mám prednášku…“

Informatik
Mladý muž na prechádzke
skoro zašliapne ve¾kú žabu.
„Pozor, zabiješ ma!“ krièí žaba.
Mladík ju so záujmom zoberie
do ruky. „Ja som zakliata princezná,“ vysvet¾uje mu žaba.
„Keï ma pobozkáš, môžeš si
ma zobra za ženu!“
Mladík sa rozosmeje, strèí si
žabu do vrecka a kráèa ïalej.
„Hej ty, tak pobozkáš ma?“
krièí žaba z vrecka.
Mladík ju vyberie z vrecka a
vraví jej: „Vieš, žabka, ja som
informatik. Ja na baby vôbec
nemám èas a ženi sa už absolútne nemienim. Ale hovoriaca
žaba, to je fakt super!“
Bez prúdu
V meste nebola dve hodiny
elektrina.
„Predstav si, trèal som dve
hodiny vo výahu!“ sažuje sa
policajt kolegovi.

Rande
Jano poslal známej SMS:
„Keï budem môc, v nede¾u a
navštívim.“
„Budeš môc,“ odpísala známa.

Dôvtipný
Na vojenskom cvièení zaèalo
hrozne prša. „Vojak Novák,
skoète do auta pozrie sa, èi tam
mám pršipláš!“ prikazuje velite¾.
O chví¾u je vojak spä. „Máte,
pán kapitán!“

by napríklad Hrdina Sovietskeho zväzu?“
Policajt sa zamyslí: „No, to u
nás nemá nikto, to by som bol
ozaj frajer!“
Zlatú rybku hodí do vody a v
tej chvíli sa ocitne v zákope, v
každej ruke granát a spredu sa
na neho valia tri nemecké tanky…
Camel klub
Vo francúzskej légii prijmú
nového vojaka. Dôstojník mu
ukazuje
ubytovaciu
èas,
sprchy, jedáleò aj kinosálu. „A
baby tu máte?“ pýta sa nováèik.
„To veru nie. Ale keï to na
nás príde, máme tu avu.“
Vari po mesiaci sa nováèik
potáca po nádvorí celý dorantaný. „Èo sa vám stalo?“ zdesil sa
dôstojník.
„No, už som nevydržal, skúsil
som tú avu. Sviòa jedna,
nechcela sa da, skoro ma zabila!“
„Vy blázon!“ smeje sa dôstojník. „My sa na nej vozíme do
bordelu, ktorý je 20 kilometrov
odtia¾to!“

Otázka
Viete, preèo policajti nosia
pišto¾?
Keby ich napadla nejaká
myšlienka, aby sa mohli bráni…

„Prekroèila ste pädesiatku!“
kára ju príslušník.
Dáma otvorí kabelku, pred
spätným zrkadlom sa prepúdruje a narúžuje. „Teraz je to už
lepšie?“

„Hovorte prosím zreteľnejšie!“

Napätie
Chlapèek sleduje mladého
kòaza, ako v kostole pribíja tabu¾ku na stenu. „Syn môj, chceš
vedie, èo na tabuli oznamujem
mojim oveèkám?“ milo sa mu
prihovorí kòaz. „To ani nie,“ vraví chlapèek, „neviem ešte èíta.
Len som zvedavý, èo budete
hovori, keï si tresnete tým kladivom po prste!“
(web)

Rozdiel
Velite¾ skúša svojich vojakov:
„Povedzte mi, aký je rozdiel
medzi vrtu¾níkom a helikoptérou?“
„Helikoptéra je samièka,“
ozve sa zo zástupu.

Aká je Zem?
Velite¾ nadáva nastúpenej
èate: „Èo to je za poradový
krok?! Chodíte ako námorníci v
búrke! Veï zem je rovná ako
doska!“
„Zem je gu¾atá,“ ozve sa námietka zo zadného radu.
„Kto to povedal?“ krièí velite¾.
„Kopernik,“ hlesne odvážlivec.
„Vojak Kopernik, ku mne!“

„A èo mám ja poveda? Na
tom eskalátore mi skoro nohy
zdreveneli!“

Dáma v rokoch
Dopravná hliadka zastavila
vodièku, dámu v rokoch.

Spokojný
Policajt chytí zlatú rybku.
„Splním ti tri želania!“ vraví rybka.
„Ja niè nechcem,“ hovorí policajt. „Mám slušný plat, pekný
byt, milú manželku, aj deti sú
vydarené…“
„Predsa len, pusti ma, splním
ti akéko¾vek prianie! Nechceš

Tajomstvo
Dežo uteká po ulici s dvoma
obrovskými kuframi.
„Èo máš v tých kufroch?“ haltuje ho policajt.
„No, pán príslušník, to ešte
neviem!“
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Duchovno v nároènej práci pri záchrane životov, zabezpeèovaní spravodlivosti a pokoja ¾udí

SlovenskápolíciaahasièivDurínsku
Úrad ekumenickej pastoraènej služby Ministerstva
vnútraSRpodvedenímsvojhoriadite¾aMilanaPetruluzorganizovalnávštevunašichpolicajnýchahasièskýchdôstojníkovusvojichkolegovvDurínsku,jednejzospolkovýchrepublíkNemecka.Zájazdsakonal
vdòoch28.marcaaž04.apríla2009ajehoprogram
bol zložený z pracovných a kultúrno–spoloèenských
aktivít.
Naši policajti a hasièi boli
hosami policajnej duchovnej
služby v Durínsku a ministerstva
vnútra tejto spolkovej krajiny.
Program bol skutoène bohatý a
èasovo nároèný. Navštívili Ministerstvo vnútra Durínska, kde
návštevu prijalo policajné vedenie krajiny na èele s policajných
prezidentom Durínska brigádnym generálom Ryckem.

V hlavnom meste Durínska, v
Erfurte sme mali možnos vidie
ukážku zásahu špeciálnej poriadkovej jednotky, kde nám
predviedli priebeh policajnej
akcie pri sprevádzaní demonštrantov, mali sme možnos
zhliadnu policajnú techniku ako
aj výstroj špeciálnych jednotiek.
Ve¾mi zaujímavé boli pre nás aj
moderné strelnice vybavené
Spomienkové foto pod hradom Wartburg

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

rôznymi simulátormi, ako aj
vzdelávacia inštitúcia v Meiningene, kde sme strávili posledný
deò nášho pobytu a oboznámili
sme sa so systémom vzdelávania policajtov a dôstojníkov.
Policajný aj hasièský program bol skutoène nesmierne
bohatý a medzi najzaujímavejšie èasti zaiste patrilo aj
stretnutie s dia¾niènou políciou a
sprevádzanie jedným z jej riadiacich funkcionárov v najdlhšom tuneli Nemecka. Tu
nám bol podrobne predstavený
celý bezpeènostný systém, vrá-

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
APRÍL

2009

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
25. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 7/2009 o vydaní Ročného plánu Prezídia Policajného zboru na rok 2009
v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
23/2009
26. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 95/2004 o zriadení špecializovaného 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 Bratislave
29. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 25/2006 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších predpisov
30. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
31. o vykonaní odborného preskúšania ostreľovačov
32. o vykonaní previerok telesnej zdatnosti
príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
33. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 32/2005 o menovaní členov osobitnej komisie na posudzovanie spoľahlivosti v
oblasti súkromných bezpečnostných služieb a v

oblasti strelných zbraní a streliva v znení neskorších predpisov
34. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prípravy a konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009
35. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 27/2009 o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
9. ktorým sa ustanovuje znak odboru pátrania
a kriminalisticko-technických činností úradu justičnej a kriminálnej polície prezídia Policajného
zboru, oddelenia pátrania úradu justičnej a kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného
zboru a oddelenia pátrania úradu justičnej a kriminálnej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru
10. o činnosti pohotovostných policajných
útvarov odborov poriadkovej polície krajských
riaditeľstiev Policajného zboru
11. o eliminácii detskej pornografie zverejňovanej 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 prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

tane vzduchovej, hasiacej a monitorovacej techniky.
Zaujímavá, no ažká bola
návšteva pamätného miesta v
koncentraènom tábore Buchenwald , kde sme navštívili aj
pamätník obetiam komunistického režimu.
Popri policajnom a hasièskom programe sme mali
možnos navštívi vzácne kultúrne a historické miesta vo Weimare, v Erfurte a v Eisenachu,
kde policajných a hasièských
dôstojníkov prijal krajinský
evanjelický biskup. Keïže sme
boli hosami duchovnej služby
nemeckej polície, bol tento pracovno–spoznávací zájazd vedený aj duchovnými hodnotami,
ktoré pomáhajú èloveku v životnom zápase. Policajný duchovný Christian Tschesch nám
pripravil návštevu krásneho gotického chrámu, kde tlmoèil dôležitos zakorenenia v pevných
hodnotách kresanstva, pri zabezpeèovaní spravodlivosti a
pokoja a ochrane života ¾udí,
pre ktorých konáme službu èi už
v polícii alebo u hasièov.
Pri vo¾ných debatách a sprevádzaní po policajných a hasièských staniciach sme mali možnos podeli sa so skúsenosami

a poznatkami zo svojich pracovných odvetví. Milým a
povzbudzujúcim poznatkom bola aj pomerne úzka spolupráca
a dobré kontakty medzi policajnou duchovnou službou v
Durínsku s miestnymi policajnými odbormi na všetkých stupòoch.
K spolkovej krajine Durínsko
patria neoddelite¾ne aj miesta
Lutherovej reformácie. Tie boli
pre slovenských úèastníkov príležitosou oboznámi sa bližšie s
duchovným
a
historickým
významom tohto obdobia cirkevnej histórie. To bolo aj predmetom viacerých diskusií a
úvah. Spoloène sme teda navštívili Wittenberg a Lutherov
hrob v Zámockom chráme,
Eisenach a hrad Wartburg, Lutherov dom, Erfurt – kláštor, kde
bol Martin Luther mníchom a
kde sa stal kòazom.
Veríme, že celá táto návšteva priniesla jej úèastníkom nové
poznatky a skúsenosti nielen po
pracovnej, ale aj po duchovnej
stránke. Pán Boh nám doprial
nielen krásne poèasie, ale i svoje požehnanie a sprevádzanie.
Vïaka Mu za to!
Ján Paciga a Milan Petrula

PERLIÈKA
Homosexuáli von z polície?
Pod¾a nového vládneho nariadenia musia peruánsku políciu
opusti všetci homosexuálni zamestnanci, pretože svojou orientáciou „spôsobujú škandál a špinia poves polície“. Nový zákon
zverejnili v Peru v stredu. Zo služieb polície musia odís aj zamestnanci, ktorí podvádzajú svojich manželských partnerov
(!!!–pozn. red.)
S návrhom zákona prišla peruánska ministerka vnútra Mercedes Cabanillasová, ktorú považujú médiá v krajine za „peruánsku Thatcherovú“, bývalú britskú konzervatívnu premiérku.
V rokoch 1987–90 bola Cabanillasová ministerkou školstva vo
vláde Alana Garcíu, v roku 1995 kandidovala za prezidentku, no
získala len 4.11 percenta hlasov obèanov.
(SITA, 14. mája)
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