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l Deň polície

Mesiac jún je charakteristický množstvom podujatí, ktorými sa polícia
prezentuje verejnosti. Náš záber ukážky „novodobých rytierov“ je z Dňa
polície, armády a záchranných zložiek v Prievidzi. So zanietením pripravované akcie všade na Slovensku vzbudili mimoriadny záujem detí i
dospelých. Viac vo vnútri čísla.

Èo robi, aby bolo skrátené vyšetrovanie naozaj skrátené a „normálne“ vyšetrovanie naozaj normálne?

Oravské zastavenia v pohybe
V štatistickej roèenke Generálnej prokuratúry SR za
lanský rok má Orava celoslovensky zvláštne postavenie. Èisto štatisticky má najvyššiu priemernú mesaènú
zaaženos na jedného prokurátora, až 88,83 vecí
Okresná prokuratúra v Námestove. A najnižšiu zaaženos, iba 14, 95 veci na jedného prokurátora má zasa
Okresná prokuratúra v Dolnom Kubíne. Nepochopite¾né? Prokuratúra je predsa závislá aj na èinnosti
„skrátených“ a „normálnych“ vyšetrovate¾ov. Èo sa tu
deje?
H¾adanie odpovede na túto
otázkubolibajedenzdôvodov,
preèosmesavybralinaOravu.
Akosaèoskoroukáže,niènieje
také,akonaprvýpoh¾advyzerá.Akožijúpolicajtivjednomz

najkrásnejšíchkútovnaSlovensku?
¼udské slovo…
Okresnýriadite¾PZvDolnom
Kubíne plk. ¼ubomír Lehotský
pôsobí ve¾mi vyrovnaným a

ústretovým dojmom. Aj poves
ideoòomtaká.Sámpotvrdzu-

Ľubomír Lehotský
je,žejeve¾kýzástancanormálneho ¾udského slova, etiky v
medzi¾udských vzahoch. „Nie-

kedy nám to ¾udské chýba a
naj¾udskejšíbymalbypolicajt,“
priznáva. Na chodbách okresného riadite¾stva panuje pokojná atmosféra, necíti stres ani
strach. Možno je to aj tým, že
okresdosahujedobrévýsledky,
evidujúdosvýraznýpokleskriminality a je tu nadštandardne
vysokáobjasnenos.
Riadite¾ OR PZ to pripisuje
viacerýchfaktorom.Prvoradýje
pod¾anehopráve¾udskýfaktor.
„Naši ¾udia majú chu do práce
avážiasiju.Keïvšakchceme
ma výsledky, najprv musíme
policajtom utvori podmienky,“
zdôrazòuje. Tie sa pod¾a neho
za posledné tri roky výrazne

zmenili k lepšiemu. Predovšetkým vybavenos technikou,
vozidlami, všetkým potrebným.
Postupnerekonštruujúajbudovuokresnéhoriadite¾stva,skrátka, peniaze sa našli a je vidie
výsledok úsilia. Pod¾a riadite¾a
aj jeho podriadení tieto zmeny
cítiaapozitívneprijímajú.Apotom–zhranícprišlonaobvodné oddelenia dos ¾udí, ktorí sa
síce prvý rok zaúèali, dnes sú
však už výdatnou posilou. Ïalším urèujúcim èinite¾om výsledkov je fakt, že vïaka dostatku
¾udídokážuvteréneeliminova
tzv. „známe firmy“. Stálou prítomnosounacestáchichodrá(Pokraèovanie na strane 6)

R. Kaliòák: „Máme za sebou tri roky, nech policajti zhodnotia, aké boli.“

Hlavným cie¾om rezortného úsilia je stabilizácia
Vláda, ktorá vzišla z volieb v roku 2006, má už za sebou tri roky úradovania. Ministra vnútra Roberta Kaliòáka vymenoval prezident SR do funkcie 4. júla 2006, nieko¾ko dní pred výroèím (18. júna) redakcia POLÍCIA dostala príležitos položi Robertovi Kaliòákovi zopár otázok. Pre èasovú tieseò pána ministra na dlhé bilancovanie
nebol priestor, išli sme takpovediac in medias res.
l Svetom lomcuje kríza, aj
naša vláda hovorí o potrebe

úsporných opatrení najmä v
rozpoète verejnej správy.

Hneï sa objavili „zaruèené“
informácie: ide sa otvára zá-

kon è. 328, policajti prídu o
svoje sociálne vymoženosti…
Zanašejvládysanièotvára
nebude. Mne už to prichádza
ako osobitná forma nášho policajného masochizmu. Je to už
úplne neuverite¾né, že po tom
všetkom, èo sme tu za tri roky
urobili,nájdusajednotlivci,ktorí
dokážuspochybniúplnevšetko

ašíriafámy,žesmeutvorilisystém, ktorý je nefunkèný. Minimálne to nie je fér voèi ¾uïom,
ktorí ve¾mi namáhavo a dlho
tvorili a presadzovali nový systém odmeòovania, kariérny postup,zmenyvškolstve.Nechápemtietofámy,najednejstrane
súfaktnepochopite¾né,nadru(Pokraèovanie na strane 3)
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Uznanie za sto odberov krvi
Nie som policajt, roky pracujem v zdravotníctve a hlboko skláòam hlavu pred každým,ktoneváhanezištnedarova svoju krv len preto, aby
pomohol niekomu prinavráti
zdravie èi zachráni život – a
zvláš pred takým èlovekom,
ktorý svoju krv daroval
100–krát!
TakéhoèlovekamátevPolicajnomzbore,pretopíšemdo
POLÍCIE.Jetonadprap.Milan
RévayzOOPZvStredenad
Bodrogom, okres Trebišov.
Pán Révay bol nedávno ako
stonásobný darca krvi ocenený najvyšším vyznamenaním
Slovenského Èerveného kríža
– Medailou Jána Kòazovického, ktorú prevzal z rúk prezidentkySÈKHelenyKobzovej.
Pán Révay je nielen stonásobným darcom krvi, ale aj
dlhoroènýmpredsedomMiestneho spolku SÈK, ktorý je v
okrese Trebišov najaktívnejší.
PánRévayjevmojichoèiach

hrdinom so š¾achetným srdcom.Prosímvás,akjetomožné,poïakujtemuajprostredníctvomnovínPOLÍCIAvmene všetkých, ktorým pomohol
zachrániživotaleboprinavrátizdravie.Somve¾mirada,že
existujú¾udia,ktorírobiadobré
menopolícii,veïtakétovysoké ocenenie SÈK zrejme nemáve¾apolicajtov.
Svïakouaúctou
Zdravotníèka
PS. Telefonicky sme sa
spojili s pánom Révayom. Netušil, kto zo zdravotníkov sa
takýmto „anonymným“ spôsobom rozhodol oceni jeho zásluhy. Príspevok radi publikujeme. Od 1. júna odišiel do
dôchodku, keïže má zdravotné problémy. Držíme mu
palce, aby sa mu zdravie èo
najskôr prinavrátilo. Za všetko,
èo urobil pre druhých, by si to
urèite sám zaslúžil.
(red)

Ukážka èinností PZ v projekte „Správaj sa normálne“

Odborový zväz polície v SR hostil rakúskych kolegov
Vedenie OZP v SR 16. júna privítalo na bratislavskej
pôde delegáciu rakúskych policajných odborárov
(FSG) na èele s predsedom Hermannom Greylingerom.
Viac o návšteve predseda OZP v SR Miroslav LITVA:
Stretnutie sa uskutoènilo na
žiadosvedeniarakúskychpolicajnýchodborovnanašejpôde.
Bolo to vlastne naše prvé spoloèné stretnutie s cie¾om vzájomnesaoboznámispodmienkami práce odborových zväzovanadviaza
spoluprácu. S
p r e d s e d o m
FSG
pánom
Hermannom
H. Greylinger G r e y li n g e r o m
sme si vzájomne vysvetlili, aké sú sociálne, finanèné a pracovné
podmienky policajtov v našich
krajináchaobjasnilismesipolohupráceodborovýchzväzov.
l V akej pozícii sú policajní odborári v Rakúsku?
Myslím si, že naše postaveniejevýhodnejšievtomzmysle,žemámesamostatnejšiupozíciuvrámciKOZnežjepoloha
FSG voèi rakúskej odborovej

Do zahranièia
len so šastím

V zmysle projektu „Správaj
sa normálne“, ktorý je urèený
pre žiakov základných škôl,
Okresné riadite¾stvo PZ v BratislaveVvsúèinnostishliadkamislužobnejkynológieKrajského riadite¾stva PZ v Bratislave,
hipológiePrezídiaPZ,PMJaza
výraznejspoluprácespolicajtmi
mestskej polície zo stanice v
Petržalke, zabezpeèilo dòa
3.6.2009vareáliOOPZvRusovciach ukážky èinností policajtovPZspojenýchsprednáškou a besedou pre žiakov piatychtriedzákladnýchškôlvJarovciachaRusovciach.
VrámciukážokpolicajtizodboruslužobnejkynológieKRPZ
v Bratislave predstavili svojich
služobnýchpsov,akonádherne
pracujúichštvornohípomocníci
privyh¾adávanídrogvaute,deti
bolipozornídivácipoèascvikov
základnejposlušnostipsovana
záver svojej ukážky psovodi
predviedli,akoichpsímiláèikovia vedia by tvrdí, ostrí a nekompromisnípoèaszásahuprotinebezpeènémupáchate¾ovi.
Policajti odboru kynológie a
hipológie prezídia PZ priviedli
naukážkupolicajnékoneastýmitopredvádzalikúsky,priktorých sa deom tajil dych. Kone
preskakovali rôzne prekážky,

jazdilivdymovniciachaskákali
cez oheò. Vrchol drezúry, poslušnosti,oddanostiadôveryk
svojmu pánovi, pozostával z
jazdy so zakrytými oèami na
miesta, kam ich smerovali ich
jazdci.
Mestskí policajti, ktorí sú do
projektuzapojeníformouvysielanialektorovdoškôl,predviedlivrámcisvojejèinnostiukážky
ichèinnosti.
Policajtipohotovostnejmotorizovanej jednotky ukázali deom, že vedia zakroèi rýchlo,
rázneadôsledneajvoèipáchate¾om, pohybujúcim sa v osobnommotorovomvozidle.Dokázali, že proti takýmto páchate¾omvediapoužinauèenéchvaty a hmaty sebaobrany. Deti
mali jedineènú možnos vyskúša priamo na tele policajné
nepriestrelné vesty a prilby,
mohli vyskúša, ako sa cíti páchate¾, ktorému sú nasadené
putá. Videli z blízka vybavenie
služobnýcháut,mohlipohladka
kone, s ktorými sa aj niektoré
vyfotografovali na pamiatku
tohto nádherne a zmysluplne
prežitéhodòa.
ppráp.Bc.Jaroslava Ïuricová,
lektor projektu „Správaj sa
normálne“, OR PZ Bratislava V

Bratislava (on) – Tohoroènáletnásezónaprekvapila
ministerstvovnútra.Nazahraniènévýmennérekreáciesme
pod¾a slov predsedu OZP v
SRMiroslavaLitvumalikdispozícii 22 poukazov do Bulharska a 54 poukazov do
Chorvátska.Prihlásilosavšak
vyšetisícuchádzaèovnacelkových 170 miest. Keïže
všetci žiadatelia splnili podmienky, v takejto situácii Odborový zväz polície v SR
navrhol kompetentným pracovníkom zo Sekcie riadenia
¾udskýchzdrojovMVSRjediný spravodlivý systém pridelenia preukazov losovaním, a
tak sa výber rekreantov po
prvýkrátuskutoèniltýmtospôsobom.

Výnimka zo zákona
o cestnej premávke
Na základe dohody ministra
pôdohospodárstvaSRStanislavaBecíkaaministravnútraSR
Roberta Kaliòáka zo dòa 29.
apríla 2009, povolil minister
vnútra výnimku z ustanovenia
§39ods.5zák.è.8/2009Z.z.
ocestnejpremávkeaozmene
a doplnení niektorých zákonov
vznenízákonaè.84/2009Z.z.
pretraktorysozávesnýmnáradím, pracovné stroje samohybné a konské povozy. Táto
výnimkabolapovolenáprejednotlivékrajetak,ževyššieuvedené stroje a povozy majú povolenývstupnatiecestyI.aII.
triedy, pri ktorých zároveò nie
súinéparalelnécestnékomunikácie.
Výnimka je povolená na jedenrok,t.j.do29.apríla2010.
(KO KMV)

centrále. Vïaka tomu sa nám
¾ahšie rozvíja medzinárodná
spolupráca, v Rakúsku túto
oblas dominantne zastrešujú
odborárizcelejverejnejsprávy.
V ostatných oblastiach sú podmienkyunásavRakúskuprekvapujúco podobné. Napríklad
ak je u nás problém v tom, že
cez prijímacie konanie do PZ
prejdelenve¾mimálouchádzaèov,takvRakúskujetoobdobné–príslušníkompolíciesastane iba jeden z desiatich prihlásených. Dokonca ve¾mi podobné sú aj dôvody, preèo uchádzaèi neprejdú – sú to najmä
psychotestyatelesnéprevierky.
Vpracovnýchpodmienkachmôžemetiežhovoriopríbuznosti,
sú priamo úmerné ich tvorbe
HDP. A dokonca aj problémy

majúnaširakúskikolegoviapodobné–sútodôsledkyrôznych
reforiempolicajnéhozboru,ktoré prebiehali od roku 1999 do
roku2005,zktorýchsadoteraz
celkom nespamätali. Reforma
bola charakteristická tvrdou
reštrikciou poètu riadiacich
miest a zlúèením oboch èastí
políciedojednéhocelku.
l Èo môžeme oèakáva od
spolupráce s FSG?
OdboryvRakúsku–vrátane
policajných–majúdlhodobejšiu
tradíciu ako je naša, nazbierali
množstvo skúseností, ktoré by
smeradivyuži,abysmenemuselitápanaceste,ktorúužmajúzasebou.Pretosmesaspánom Greylingerom dohodli na
ïalšej spolupráci, bude nás
napríkladviaczaujímaichsystémvzdelávaniapolicajtovatrebárs aj oblas systému operaènýchstredísk,èounászaèína by ve¾mi aktuálna téma.
Ïalšie spoloèné stretnutie sme
sidohodlinaseptember.
(red)

¼udia veria najviac hasièom,
najmenej politikom
¼udia najviac dôverujú požiarnikom, najväèší prepad v
dôvere zaznamenali bankári.
Na konci rebríèka dôveryhodnosti sú manažéri ve¾kých
spoloèností, reklamní experti a
politici. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoloènosti
GfK, ktorý sa uskutoènil na jar
tohtorokav16európskychkrajináchaUSA–Slovenskovšak
doònebolozahrnuté.Požiarnici
majúvoväèšinekrajínEurópya
USA ve¾kú dôveryhodnos –
92%.Nadruhommiesteskonèili uèitelia s 85%, èím si oproti
minulémurokupolepšiliojednu
prieèku. Na treom mieste sú
spolu poštoví pracovníci, lekári
aarmáda,ktorízískalipo81%.
Trochuinévýsledkydosiahla
západnáEurópa,kdesiuèitelia
(83%)vymenilimiestoslekármi
(85%). Poštoví pracovníci sú v
západnejEurópenaštvrtejprie-

èke (82%) a po nich nasleduje
armáda (77%) a polícia (76%).
Cirkev má dobrú reputáciu v
Rumunsku, Po¾sku a v Nemecku, kde ju považuje za dôveryhodnú až tri štvrtiny ¾udí,
zatia¾ èo v Grécku (26%) a
Francúzsku(36%)jejverianajmenej.Rovnakosaodlišujedôverakpolícii.Zhrubatrištvrtiny
¾udí v západnej Európe policajtom dôveruje. Výnimku tvorí
Grécko,kdeúroveòdôverypolicajnémuzborudosahuje40%.
VovýchodnejEurópevnímapolíciuakodôveryhodnúibapolovicarespondentov,vRuskuiba
tretina. Situácia je podobná v
prípade sudcov. Celkovo až
57% všetkých respondentov
vnímatútoskupinupozitívne.V
Po¾skuverísudcomdokoncaaž
86%,zatia¾èovBulharskujeto
len31%.
(WEBNOVINY, 9. júna)

Odborári medzi poslucháèmi SOŠ PZ v Pezinku
ÈlenoviavedeniaOZPvSR,
podpredsedoviaLadislavGraèík
a Pavol Mekiòa sa zaèiatkom
mesiaca stretli so študentmi
SOŠPZvPezinku,abyichdetailnejšie oboznámili so stavom
príprav rekonštrukcie ubytovacejèastistrednejodbornejškoly. Odborový zväz polície v SR
si zobral na seba záväzok pokúsisapohnúsdlhodoboneriešenou kritickou situáciou v
ubytovaní poslucháèov, èomu
sa už opakovane venovala aj
redakcia POLÍCIE. Pod¾a vyjadreniapodpredseduLadislava
Graèíka sú už utvorené všetky
predpoklady, aby sa s rozsiahlejšourekonštrukciouubytovacejèastizaèalo.
Èlenovia vedenia so študentmi hovorili aj o výhodách,
ktoréimposkytnúnovépoistné
zmluvy Wüstenrot za škodu,
spôsobenú zamestnávate¾ovi.
Možnos získa zvýhodnenú
poistku študentov zaujala a
mnohísipriamonamiestevki-

nosáleprevzalipredtlaèezmlúv.
Podrobnosti a postup pri uzatváraní poistky im vysvetlil podpredseda Pavol Mekiòa. Študentisatiežzaujímalioto,aký
význammáprenichèlenstvov
OdborovomzväzepolícievSR,
kèomuichzaväzujeaèoimponúka.
(red)

UPOZORNENIE!
Vo vnútri èísla nájdete poistné zmluvy Wüstenrot so zvýhodnenými
podmienkami pre pracovníkov MV SR. Všetky
bližšie inštrukcie si preèítajte na intranetovej
stránke OZP v SR.
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Hlavným cie¾om rezortného úsilia je stabilizácia

(Pokraèovanie zo strany 1)

hej môžu by ve¾mi škodlivé.
Našiel sa dokonca èlovek v
ozbrojených zložkách, ktorý
stiahol z internetu uznesenie
vlády, pozmenil ho a zaèal ho
šíri. Povedzte mi, aký to má
zmysel,èosatýmsleduje?
l Viem o takých prípadoch, hranièia so šírením
poplašnej správy.
Akpolicajtièolentrochuveria svojmu vedeniu a pozrú sa
triezvo na situáciu v okolitých
krajinách V4, tak si myslím, že
nezaostávameaženašipolicajti dokážu posúdi realitu. Robili
sme nový platový systém nie
len preto, aby sme policajtom
primárnezvýšilpríjem.Hlavným
cie¾ombolaijestabilizáciaPolicajnéhozboru.Keïsomnastupovaldofunkcie,stavosobitnéhoúètubolmínus430miliónov
korún,dnesjeúèetmimoriadne
plusový a vykazuje hodnoty,
akénikdynevykazoval,pretože
smezvládliplatovýsystém,policajti pri súèasnom nastavení
systému tvoria dostatoènú rezervu pre svoje dôchodky. Fámytunemôžumapriestor.Nielenže existuje moja garancia,
garanciapredseduvládyaprogramového vyhlásenia vlády o
vysokom sociálnom štandarde
policajtov,alemyslímsi,žektoko¾vekvbudúcnostimanatejto
stolièke nahradí, aj keby mal
hneïúplneinýnázorainépolitické presvedèenie, tak nebude
manajmenšídôvodmenitento
systém, lebo je ekonomicky
úspešný a také projekty sa nemenia. Ve¾mi si vážim na policajtoch, že dokážu kompaktne
prejavisvojnázor,akotourobili
v roku 2005. Pamätáme si tie
protesty,amnesavtedytásolidarita páèila. Systém je dobre
nastavený, je spo¾ahlivý a solidárny,naozajmaužnebavípoèúva rôzne fámy. Ja osobne
sommimoriadnehrdýnamodel,
ktorýsmenastavili,tešíma,že
fungujeabudefungova.Atraktivita policajného povolania mimoriadne vzrástla nielen kvôli
kríze, ale predovšetkým kvôli
pracovným a sociálnym podmienkam policajtov, ktoré sme
utvorili.
l Súhlasím. Napriek tomu
sa objavujú aj názory, že odchod policajta už po 15 rokoch služby je škodou pre celú spoloènos a že by sa nemal umožòova. Pod¾a týchto
názorov je teraz taká situácia,
že by policajti neodišli zo zboru, ani keby sa im trebárs èas
na získanie výsluhového dôchodku predåžil…
Usilujemsabyèonajèastejšie s policajtmi na základných
útvaroch,myslímsi,žemámvedomos o tom, o èom je taká
službaradovéhopolicajta,sèím
všetkýmsapolicajtvpraxistretáva. Mnoho obyvate¾ov je na
policajtov naštvatých, pretože
dostali pokutu trebárs za nezapnuté pásy. Možno práve
pretonebudemenikdynajdôveryhodnejšízovšetkýchinštitúcií,
pretožesmeajrepresívnazložka, ukladáme sankcie. Ale teší
ma,žesanámeštenestalo,že
keï je obèan v ohrození, tú

158–kualebo112–kuajtakzavolá, pretože v koneènom
dôsledkuobèaniaveriaavedia,
že policajt je tu na to, aby ich
ochránilapomoholim.Vtomto
roku máme ve¾mi vysoký poèet
policajtov, ktorých navrhujeme
narôzneocenenia,pretožesiv
službepoèínajúsúplnýmnasadením, mnohokrát aj za cenu
riskovania vlastného zdravia a
života.Aprávepretosimyslím,
že 15 rokov takejto služby je
naozaj doba, ktorá dokáže èloveka poznaèi a keï taký policajtcítipotrebuodís,totoprávo
odís so zabezpeèením musí
zosta zachované, pretože
medzièasom sa celkom odlúèil
od povolania, na ktoré sa štúdiompripravoval,nováprácasa
mu bude ove¾a ažšie h¾ada.
Nadruhejstrane,akbudúutvorené podmienky, aby zostal,
preèobyodchádzal,keïsamu
práca páèi, vníma jej zmysel a
cítiistotuzamestnania?Tých¾udí,èochcúodísaleboodišlipo
15 odslúžených rokoch, nie je
štatistickyve¾a.Mystálehovoríme o hlavnom cieli – a tým je
stabilizácia Policajného zboru.
Väèšinaodchodovjednesmotivovanáužlenzdravotne,alebo
zvekovýchdôvodov.Ve¾mive¾a
bývalých policajtov sa chce k
nám vráti. To tiež o nieèom
svedèí.Somrád,žejetomutak
asomrád,žesanámrozhodujúce kroky k lepšiemu podarilo
urobi na zaèiatku volebného
obdobia, pretože dnes by sme
tomaliove¾aažšie.
l Na istoty ¾udí sa teda nesiahne, rozpoèet rezortu však
súèasné ekonomické problémy nejakým spôsobom pocíti.
Ako?
Samozrejme, že musíme ráta so znížením investièných
prostriedkov, èo sa urèite
odzrkadlí na spomalení obnovy
pracovísk–alenienato¾ko,aby
tempo bolo pomalšie ako pred
našímnástupom.Budemeïalej
investova, obnovova techniku,
urobíme niektoré väèšie nákupy,alebudemelimitovaníobjemom peòazí. Podèiarkujem: finanènesatonedotkne¾udí.Doèasne sme obmedzili odmeny,
ale len preto, aby sme získali
rovnováhuapresnevedeli,ako
natombudemekoncomroka.V
krátkom èase budeme v štandardnom režime, ale musíme
by obozretnejší pri míòaní peòazí.
l Rezort by mal h¾ada aj
vnútorné ekonomické rezervy. V našom prípade ide
napríklad o utvorenie akciových spoloèností z nemocnice a z automobilových opravovní. Je tu viac èudností, je
ažké odhadnú výsledok,
efekt týchto zmien. Navyše v
prípade
automobilových
opravovní dlho trvajú.
Èo sa týka automobilových
opravovní, práve vèera vláda
náš návrh na transformáciu
schválila, vznikne teda jedna
akciová spoloènos. Nevidím v
tom nejaké zásadné zmeny v
èinnosti opravovní, urobili sme
zadoszákonu,ktorýkážezruši
príspevkovúorganizáciu,lenèo
jej príjmy prekroèia urèité percento.Tojenaúvodvšetko.Èo

satýkanemocnice,mámepredstavu, že by sa táto akciová
spoloènosstaralaajocelýsúbor poskytovaných zdravotníckych služieb, trebárs aj v
rehabilitácii.
Rozširujeme
napríkladArcovTrenèianskych
Tepliciach tým, že sme zobrali
dvaobjektyodministerstvaobrany. Rovnako chceme pokraèova vo zve¾aïovaní ïalších
zariadení, èi už ide o Liptovský
Ján, Donovaly, Vysoké Tatry èi
Bardejov.
l Èo sa týka samotnej nemocnice, resp. uvažovaného
predaja objektov na ul. Fraòa
Krá¾a, èo bude ïalej? Pomery
na trhu realít sa rapídne zmenili.
Málokedysapustímdonejakého projektu bez toho, aby
somnemaltakpovediaczáložné
zdrojeenergie.Pridobrompodnikate¾skom zámere, ktorý už
riadite¾predložil,jemožnénájs
cestu na kapitálový vstup bez
toho,abysazvyšovalštátnydeficit. Myslím si, že urobíme pokus o predaj, urèíme si hranicu
ceny, pod ktorú už nebudeme
môc ís. Ak nedôjde ponuka,

predajodložímeaždoèasu,kedycenyopänarastú,abysme
dokázali vyplati kapitálový
vstup. Výstavba nemocnice by
teda nemala by ohrozená. Isté
je,akaždýtovie,ženemôžeme
ostavterajšíchpriestoroch,nie
je v tom žiadna perspektíva.
Tým,žeministerstvoobranymá
ústrednú nemocnicu v Ružomberku, je tu spoloèný a
ve¾mi vážny záujem oboch rezortov na vybudovaní novej,
spoloènej nemocnice, ktorá nebudeslúžilenozbrojenýmzložkám,aleajcivilom.
l V polícii rezonuje nový
zákon o cestnej premávke.
Stáva sa skúšobným kameòom vzahu verejnosti k celej
polícii. Nemáte obavu, že prive¾ká prísnos pri sankciách
bude ma bumerangový efekt,
zníži dôveru obèanov a zhorší
spoluprácu? Nespokojnos
vyslovujú aj policajti z iných
zložiek, ktorí sa pre povinnosti na cestách nemôžu venova
svojmu hlavnému poslaniu.
Dopravná polícia bola dlhodobopoddimenzovaná.Minulýi
tento rok navyšujeme jej poèty,
ale stále si myslíme, že aj poriadkovápolícia,obvodnéoddeleniamôžupôsobiajvtejtooblasti–povedzmevobciach,kde
súproblémysozvýšenounehodovosou.

l Niekde to však vyzerá
tak, akoby ani nerobili niè iné,
len dopravu…
Celkom si to nemyslím. Isto,
niektoré návrhy na zlepšenie a
zjednodušenie systému máme,
alenechcempredbieha.
l Ve¾mi telegraficky: nové
okresy?
Priznávam, naahuje sa to.
Súvisí to aj s tým, že niektoré
veci chceme dopracova, ale
kým ich nemám potvrdené, nebudem o nich hovori. Urèite
musíme kopírova nový systém
súdnychokresovamusímetov
tomtorokudotiahnu,aletermín
hovorinebudem,pretožeichuž
boloviacero.Nechcemenièrobinasiluarýchlo.
l Odborový zväz je proti
umelému vzniku malých okresov.
Ajmalýokresmôžeposkytova plnohodnotné služby obèanovi.Akuráttrebársnemusíby
všade plnohodnotná vyšetrovaèka a podobne, ale musia tu
by služby, ktoré verejnos najviac potrebuje. V tomto zmysle
význam malých okresov chápem.
l Do štruktúry ministerstva vnútra pribudla Železnièná polícia. Aké bude jej
reálne zaèlenenie? Zatia¾ pôsobí takpovediac samostatne
ako sekcia, priamo riadená
vami.
Otvorene poviem, zriadenie
Mýtnejpolíciebolochybou,pretože tak došlo k neúmernému
prieniku Policajného zboru a
tejtozložky.Mýtnapolíciabude
pôsobi v štruktúre dopravnej
polície.SamaŽelezniènápolícia
mápresneurèenéúlohyanieje
dôvodichmeni–beznejakého
zluèovaniasobvodnýmioddeleniami,budúnaïalejpôsobisamostatne. Prirodzene, budú sa
musieupravitokymedzitýmito
zložkami, informaèné èi ekonomické. Polohu Železniènej políciebysomprirovnalksúèasnej
pozícii hraniènej a cudzineckej
polícievnašejrezortnejštruktúre.
l Ïalšou témou je školstvo. Šíria sa informácie o
zriadení akejsi jednotky, ktorá
bude doplnkom základného
policajného vzdelania.
Áno,cie¾omjedaabsolventomSOŠPZzákladnépraktické
návyky poèas šesmesaèného
pôsobeniavtejtojednotke.Mladý policajt tak získa šancu
dostadokrvivšetko,èosateoreticky nauèil. Kým príde na
obvodné oddelenie, bude všestranne pripravený a zároveò
týchšesmesiacovpomôžestále poddimenzovaným silám v
hlavnommeste.
l Obvodné oddelenia sú
už neporovnate¾ne lepšie vybavené technicky i personálne. Na èo sa však najviac
sažujú riaditelia obvodných
oddelení i radoví policajti, to
je prive¾ká byrokracia, papierovanie, bazírovanie na formálnych malièkostiach zo
strany kontroly. Ko¾ko sa už
hovorí, že neúmernú byrokraciu treba radikálne redukova,
ale výsledok nijaký!
Ve¾mi ma teší, že sa už zamýš¾ame nad takýmito problé-

mami.Toznamená,žesmeuž
vštádiu,kedyužneriešimebazálne, základné problémy samotnej existencie Policajného
zboruadostávamesadopodoby, ktorú poznáme z každého
dobrého kriminálneho filmu –
policajtisatamvždysažujúna
byrokraciu. Povedal som, že
musíme ís salámovou metódou, nemôžeme rieši všetko
naraz. Každého som prosil o
trpezlivos, že niekde musíme
zaèa – aby sme najprv mohli
policajtov obliec. Pamätáme si
tie problémy s výstrojnými súèiastkami. Je ešte problém?
Urèitejesituáciavtejtooblastio
troškulepšia.
l Nepochybne. Diametrálne.
Z väèšej èasti sme odstránili
problémsvozidlamiatechnikou
vo všeobecnosti. Naštartovali
sme kariérny postup, novú platovku. Dnes o nej už to¾ko nediskutujeme,¾udiapochopili,že
jedobráavèomjeprenašich
¾udídobrá.Isto,trebajuvniektorých skupinách policajtov dotiahnu, ale, ako vravím, nedá
sa všetko naraz. Teraz sa môžeme venova ïalším veciam,
potrebujeme obnovova policajné priestory, mám pred sebouzoznamobvodnýchoddelení a èo sa bude da, urobíme.
Terazmámevplánespustipilotnýprojektbytovprepolicajtov
výmenou za nepotrebný rezortný majetok, sme už tesne
pred jeho realizáciou. Mrzí ma,
že sa ešte nepodarilo zakúpi
novézbrane,uvidíme,èosapodarí,jetojednazhlavnýchúloh.
Rátame aj s poskytovaním výhodných úverov pre dlhšie slúžiacich policajtov. No a verím,
že pohneme aj s byrokraciou,
naozaj ju všetci cítia. Máme za
seboutriroky.Niejetomáloani
ve¾a, nech policajti zhodnotia,
akéboli.Èisanámaspoòèiastoènepodarilonaplnizámery,s
ktorými sme prišli do vlády. Ja
verím,žeáno.Odzaèiatkusom
veril, že v našom rezorte sú
ve¾mi kvalitní ¾udia, a že keï
dostanúpodmienky,budúdosahova ešte lepšie výsledky.
Myslím si, že toto sa úplne potvrdilo,výsledkyzauplynulýrok
i priebeh tohto roka mi
potvrdzuje, že je to aj z tohto
poh¾adujednozanajlepšíchobdobívhistóriislovenskejpolície.
¼udia majú obrovskú chu do
práce, sú obetaví, máme ozaj
ve¾aprípadov,kedyzacenunasadenia vlastného života zachraòovali iných, hoci by im
nikto nemohol vyèíta, keby to
neurobili. Naši policajti chcú
rieši problémy, necítim už takú
skepsu,akátupanovalapárrokov dozadu. Chcel by som im
za tieto tri roky ve¾mi poïakova.Sompyšnýnatietovýsledkyatešímsa,žesomtaktrochu
mohol by na èele tohto úsilia.
Mrzíma,žesmeeštenepohlis
platovýmipodmienkamive¾keja
prerezortneobyèajnepotrebnej
skupiny obèianskych pracovníkov na bezpeènostnom úseku.
Ale,akovravím,išlismepostupne.Ešterazchcemvšetkýmpoïakova.
Zhováral sa Peter Ondera
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Kuchyòa na Raèianskej akútne potrebuje rekonštrukciu priestorov a nové vybavenie

Aj láska k rezortu ide cez žalúdok?

pracovníèky kuchyne to vôbec
nemajú jednoduché. Bezprostredným podnetom bola dodávka nekvalitného hovädzieho
mäsa, z ktorého mali by tzv.
španielskevtáèiky.Z2–3centimetre„hrubej“roštenkyichvšak

Na prahu možností
Kompetentní pracovníci SekcieekonomikyMVSRtakistouž
dlho vedia o ïalších vážnych
problémoch, s ktorými kuchyòa
denne zápasí. Stav kuchyne,
najmä však vek technológie už
dlhá volá po generálnej oprave
priestorovakompletnejvýmene
zariadenia. Z piatich kotlov sú
dva nefunkèné, èo podstatne
obmedzuje možnos prípravy
viacerýchjedálnaraz.Priostatnej redukcii obèianskych zamestnancov kuchyòa prišla o
dvetabu¾ky–lebovšakniekde

urobinemožno.Pod¾aslovkuchárokužviackrátmuseliústne
kritizovakvalitumäsa,ktoréim
dodáva víaz verejnej súaže –
firmaMäsotop,spol.s.r.o.zTopo¾èian. „Mäso sme už aj písomnezreklamovali,vrátilisme
im okolo 11 kilogramov, ktoré
bolonadanýúèelabsolútnenepoužite¾né,“potvrdilanámvedúca jedálne. O problémoch s
kvalitoudodávkymäsainformovaliajnadriadených.

sa ušetri muselo. Ïalšie dve
pracovnésilychýbajú,oprácuv
takejto kuchyni nie je záujem.
„Dávali sme aj inzeráty, h¾adali
sme ¾udí všetkými prostriedkami,alenedarísanámprijanové sily. Keï sa dozvedia, že
majú robi za 12– tisíc brutto,
rýchlo stratia záujem,“ trpko
konštatujepaniMajtánová.
Kuchárky sú v 5. platovej
triede, v podmienkach Bratislavy takýto príjem neláka. Pod¾a

Žiadna dráma sa nedeje, predsa však… odbory zachytili stúpajúcu nespokojnos zamestnancov so sortimentom ponuky a s kvalitou stravovania v jedálni na
Raèianskej ulici v Bratislave. Stravník tu má totiž na
výber len z dvoch jedál, mäso vraj niekedy býva tvrdé,
nekvalitné, týždenný jedálny lístok je málo nápaditý…
Vedúca kuchyne a jedálne
Mária Majtánová bola týmito
informáciami nemilo prekvapená. Vraj ona zachytáva skôr
opaèné názory, od stravníkov
poèúva väèšinou slová chvály
nakvalitustravyvdanýchpodmienkach,baajuznaniehygienièkyzaúroveòèistoty.Takkde
jechyba?
Sostravoujetoakosmódou
– ko¾ko hláv (úst), to¾ko názorov. ažko objektivizova. Hoci
kuchyòapripravujedenneúctyhodných 900 až 1 100 porcií,
ktoré sa rozvážajú na viacero
pracovísk rezortu v Bratislave,
pri zariadení neexistuje stravovaciakomisia.Jetojednoznaènechybazamestnávate¾a,aleaj
odborov. Do zabudnutia dávno
upadla aj vo¾akedy využívaná
kniha prianí a sažností. Momentálne neexistuje a pani vedúcaaninevieonejakejiniciatíve stravníkov, ktorá by jej znovuzavedeniepožadovala.Tako
èosaoprie?
Kolektívu zamestnancov kuchynesatlmoèenákritikave¾mi
dotkla a odpoveï na seba nenechaladlhoèaka.PredstaviteliavedeniaOZPvSR,konkrétne podpredseda Ladislav GraèíkanašakontrolórkaO¾gaNováková dostali hneï zrána
pozvaniedokuchyne,abysana
vlastné oèi presvedèili, že ani

slovkuchárokimnadriadenínevyplácajú ani len èas peòazí,
ktoré rezort za chýbajúce pracovné sily usporí. Výsledok:
¾udskéatechnickékapacitykuchyneumožòujúvaridennelen
dve jedlá, na širší sortiment èi
na prípravu komplikovanejších
jedál im nestaèia sily a vlastne
anitechnológia.Abymohlivari
aspoò štyri jedlá, èo je v iných
ve¾kých „závodných“ jedálòach
bežnýúzus,potrebovalibyprija
aspoòdvepracovníèkyamak
dispozíciifunkèné,modernévybaveniekuchyne,zhodlisa.
Kedy náprava?
Vdeònašejnávštevybolav
ponuke aj pizza. Dostali na òu
230objednávok.Staèilahodina
pobytu,abysmesaajnavlastnéoèipresvedèili,aképracovné
temposivyžadujeèolenpríprava 230 bochníèkov hladuèkého
cestaajehoïalšiespracovanie
dofinálnehoproduktuvdaných
priestoroch. Virvar je slabé slovo, každý deò je príprava jedla
predovšetkýmsúbojsèasom…
Neostalo nám teda iné, len sa
zhodnú s názorom kolektívu
kuchyne – v daných podmienkach robia maximum toho, èo
sa robi dá. Požiadavky personálu: stavebná rekonštrukcia
kuchyne, radikálna obmena a
najmädovybavenietechnológie,
prijatieaspoòdvochpracovných
síl.
Pod¾a slov pani vedúcej, z
ústIng.PetraMoravèíkazosekcie ekonomiky sa jej dostalo
ubezpeèenie, že po rokoch
odkladaniapožiadavieksúužfinancie na generálku kuchyne
vyèlenené, mala by by vypísanáverejnásúažnadodávate¾a

a ak sa niè mimoriadne nestane,sgenerálkoubymohlizaèa
možno už aj v tomto roku.
(Otázka, ako poèas rekonštrukcie zabezpeèi stravovanietisícky¾udí,ostalaotvorená).
Mlèanie
Jejslovásmesichcelioveri
priamo na sekcii ekonomiky.
Pán Moravèík sa však necítil
dos kompetentný a odkázal
nás na svojho nadriadeného
Ing.IvanaGoèu.Tenihneïreagovalmailom.„Poprosímpripravikonkrétneotázky,natieVám
po dohode s GR SE MV SR
odpoviem,“odpísal.
Anipourgenciáchsmevšak
od neho nedostali odpoveï na
jednoduché otázky, èi sa rekonštrukcia naozaj pripravuje,
kedybudevypísanáverejnásúaž a kedy možno ráta s realizáciou generálky, prípadne,
ko¾kotobudestá.Keïžeopakovanie je matka múdrosti,
otázkyodpersonálukuchyneaj
vmeneviacnežtisíckystravníkov radi tlmoèíme takouto verejnouformou.Ovyjadreniežiadamepriamogenerálnehoriadite¾aSekcieekonomikyMVSR–
hoci si myslíme, že pán generálnyriadite¾SEMVSRRobert
Hanèák má vo svojej sekcii na
vypracovanie nieko¾koriadkovej
odpovede dostatok kompetentných pracovníkov nižšieho
rangu. Koniec koncov, aj tí sú
ove¾a lepšie platení, ako naše
kuchárky na Raèianskej ulici.
Žeby sa kompetentní zo sekcie
chodili stravova za gastrolístky?
Peter Ondera
Snímka autor

Spoloèná nemocnica: ïalší vývoj nejasný
Už viackrát sme v POLÍCII informovali o vývoji rezortného zdravotníctva MV SR. K 1. januáru 2009
vznikla z pôvodnej príspevkovej NsP MV SR štátna akciová spoloènos, ktorá sa má zlúèi s nemocnicou ministerstva obrany.
Pod¾a zámerov má ako centrálnezdravotníckezariadeniepre
obeministerstváslúžinovovybudovanáspoloènánemocnicavterajšomareálipoliklinikynaCintorínskejulicivBratislave.Bližšieo
aktuálnom dianí hovoríme s
MUDr. Mariánom KRIŽKOM,
PhD, riadite¾om Nemocnice sv.
Michala,a.s..
l Pán riadite¾, ako vlastne
funguje nemocnica od zaèiatku
roka?
Nemocnica svätého Michala
a.s.odsvojhovznikuzabezpeèuje kontinuálne
všetkyslužbyna
poli zdravotnej
starostlivosti i
špecifickej zdravotnej starostlivosti tak ako
zrušená príspevková organizácia
NsPMVSR.Novinkouoprotiminulosti je zabezpeèovanie pracovnej zdravotnej služby NemocnicousvätéhoMichalaprerezort MV SR. V rámci pracovnej

zdravotnej služby sa realizujú
audityurèenýchpracovískavykonávajúsavodporuèenomrozsahuzdravotnéprehliadkyakontroly.
l Rozsiahle vnútroorganizaèné zmeny sa úzko dotýkajú
aj všetkých cca. 300 zamestnancov nemocnice. V
akom stave je tento prerod?
Riadiace a dozorné orgány v
akciovejspoloènostisúužvsúèasnostikompletné.Dozornáradaboladoplnenáodvochvolených èlenov z radov zamestnancov.Vaprílibolaprijatá
nová kolektívna zmluva a po
odsúhlasení dozornou radou od
1. 5. 2009 do platnosti vstúpil
nový organizaèný, pracovný a
mzdový poriadok. K 1. 7. 2009
saoèakávazlúèeniesvojenskou
nemocnicou,prièomvrámcizlúèenia nemocnica ministerstva
obrany zanikne a Nemocnica
svätého Michala bude kontinuálnepokraèovavosvojejèinnosti,budeprávnymnástupcom

zaniknutej NMO v Bratislave.
Nemocnica svätého Michala už
potrebné úkony, formálne predchádzajúce samotnému zlúèeniu, uskutoènila. Zo zlúèenia je
možné oèakáva ïalšie postupnézefektívnenieprevádzkyobidvochzariadení.
l Èo môžeme rozumie pod
pojmom zefektívòovanie prevádzky?
Zefektívòovanieèinnostíaprevádzky nemocnice svätého Michalaprebiehaintenzívneajvsúèasnom období a to predovšetkýmnapoliinformatizácieakciovejspoloènosti,reštrukturalizácie nevýrobných èinnosti a postupnej efektivizácii hlavného
predmetu èinnosti, teda poskytovaniazdravotnejstarostlivosti.
l Zámer odpreda už spomenutý nadbytoèný majetok
oboch rezortov vyzeral ešte na
sklonku lanského roka ve¾mi
optimisticky. Situácia na trhu s
realitami sa však prudko zmenila…
Všeobecná recesia na trhu s
nehnute¾nosamisaprejavilaajv
Slovenskejrepublike,apretosav
súèasnomobdobípracujestermínom odpredaja budúcich nadbytoènýchnehnute¾ností–súèasnéhoareáluNMOaareálunemocni-

cesvätéhoMichalanauliciFraòa
Králanajskôrvroku2011.
l Z èoho teda budeme stava? Z akých prostriedkov?
Aktuálne sa h¾adajú alternatívnezdrojefinancovaniadostavby novej nemocnice. V druhej
polovicitohtorokaplánujemezaèasvýkonomasanaènýchprác
vobjekteCintorínska.Súbežnes
búracími prácami a prípravou
staveniskanadostavbusabude
vytvára definitívna projektová
dokumentáciaII.etapydostavby
nemocnice svätého Michala. S
praktickou realizáciou projektového riešenia – teda so samotnou dostavbou – sa plánuje zaèa zaèiatkom roka 2010. Už z
uvedenéhovyplývaženásèaká
obdobieplnézásadnýchastrategických rozhodnutí, na ktorého
koncibudestá–akovšetcidúfame – ergonomicky a dispoziène dobre koncipovaná nemocnica, zariadená špièkovou
technológiou,  kvalitným personálomaefektívnouekonomickou
prevádzkou.Jednoduchosolídna
špecializovanánemocnicaspåòajúca štandardy poskytovate¾ov
zdravotníckejstarostlivostizkrajínEurópskejúnie.
l Odborový zväz polície v
SR mal k celému postupu

nieko¾ko výhrad, ktoré tlmoèil
jeho predseda Miroslav Litva v
májovom èísle POLÍCIE. Navyše ste s pánom predsedom
viackrát rokovali aj osobne.
Objavili sa napríklad nejaké poplatky za vystavenie potvrdenia
o návšteve lekára. O èo vlastne
ide?
S názormi predsedu Litvu nie
som rozpore. Èo bolo treba, to
smesivždyvecneazdvoriloprediskutovali osobne. Verím že
vzahybudúobojstrannekorektné
aj v budúcnosti. Všetci zamestnancinemocnicesvätéhoMichala
súvèasapodrobneinformovanío
dianívnemocnicinagremiálnych
poradách generálneho riadite¾a,
ktorésakonajúpribližnevtrojtýždòovýchcykloch.NemocnicasvätéhoMichalamávlastnúodborovú organizáciu, s ktorou vedenie
nemocnice priebežne rokuje o
všetkých pripravovaných krokoch
a zmenách. Spoluprácu s dozornou radou považujem tiež za
mimoriadne zmysluplnú a korektnú.Od1.6.2009smezaviedli
poplatkyzaadministratívnepotvrdenie o neprítomnosti v zamestnanívhodnote0,66euroasvydanímtlaèivavhodnote1euro.
Zhováral sa Peter Ondera
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Zbierka pre detskú onkológiu
Môže by policajt potetovaný?

V novembri 2002 sa zažala
písahistóriapôsobeniaslovenských policajtov v medzinárodných misiách a operáciách
civilného
krízového
manažmentu. Kvalitným plnením
úloh v nároèných a èasto krát
riskantných podmienkach naši
policajti doteraz príkladným
spôsobom reprezentovali a
reprezentujúSlovenskúrepublikuvmisiiEUPMvBosneaHercegovine,vmisiiEUBAMvMoldavsku a Ukrajine, v misiách
PROXIMA a EUPAT v Macedónsku, v medzinárodnom projekteIRACKÁSLOBODAvJordánsku,vmisiiEULEXvKosoveavmisiiEUMMvGruzínsku.
Popri nároènom plnení svojichúlohïalekooddomovaprišlinašipolicajnímisionári,ktorí
v súèasnosti pôsobia v medzinárodných misiách, ale aj tí,
ktorí svoje pôsobenie úspešne
ukonèili,smyšlienkouzapojisa
ajdopodpornýchaktivítnapomoc deom s onkologickým
ochorením formou dobrovo¾nej
finanènejzbierky.Dotejtocharitatívnej akcie sa zapojilo 41

policajtov, ktorým sa za krátke
obdobie podarilo vyzbiera 1
330 EUR/40 000 Sk. Vyzbierané peniaze boli pri príležitosti
Medzinárodného dòa detí odovzdané Klinike Detskej onkológie v Bratislave dòa 8. júna
2009o14,00hod.zaúèastinašich policajných misionárov,
ktorísapriamostretlishospitalizovanými demi, aby im spríjemnilispoloènéchvíleazaujali
ich rozprávaním o svojich zážitkoch zo svojho pôsobenia v
rôznych misách vedených v
rôznych èastiach sveta. Aj
naprieknemocniènémuprostrediuvládlapoèasstretnutiaobojstranneve¾mipríjemnáatmosféra. Zúèastnení policajní misionári zo stretnutia odchádzali s
dobrým pocitom, že pre tieto
detimohliurobiaspoònieèoa
súèasne s presvedèením, že
tento skromný príspevok urèite
nebudeposlednýadobudúcna
môže inšpirova aj ostatných
príslušníkovPolicajnéhozboru.
Úrad medzinárodnej
policajnej spolupráce, PPZ

1/ „Vážená redakcia, obraciam sa na Vás s prosbou o
poskytnutieinformáciíkmôjmu
problému, ktorý by ste mohli
vyrieši alebo da odpoveï na
mojuotázku.Páèiasamitetovaniaaviaceroichmámnatele.Tietosúnamiestach,ktoré
niesúvo¾nevidie,zakrývaich
služobná uniforma, príp. služobnákoše¾a.Èasznichjevidie,miernevykúkaspodspodného okraja krátkeho rukáva

košele.Chcemsapretoopýta,
èi existuje nejaké nariadenie
alebo rozkaz, ktorý by to
výslovne zakazoval a to z dôvodu, že chcem si da potetovapredlaktiarúk,aletolenna

vnútornejèastipredlaktia.Moje
tetovanianiesúnijakodpudzujúce ani závadové. Taktiež sa
chcemnazáveropýta,akoje
to z nosením korálok a
náhrdelníkov, ktoré taktiež nosím.Takževástýmtoprosímo
radu, èi môžem ma tetovania
ajvo¾nevidite¾né,t.j.nezakryté
uniformou.“
(príslušník z východu,
adresa v redakcii)
Ilustračné foto

Patrí do miestnosti stálej služby vá¾anda?
2/ „V polícii som 27 rokov.
Nestretol som sa s takou aroganciou svojich nadriadených a
tovtomslovazmysle,ženiekto
rozhodol, že budú odstránené
postele z miestnosti stálej služby.Nemámmožnossadostak
predpisom,ktoréhovoriaovýba-

ve miestností stálej služby na
OO PZ, a preto by som žiadal
odpoveï, ktorý zákon, nariadenie, vyhláška, predpis o tomto
pojednáva.Ajtotojejedenzdôvodov, preèo koneène odís od
polície. Takto si zamestnávate¾
váži moju prácu, zoberie mi

Obe otázky navodzujú témy na širšiu diskusiu aj o
tom, èi platí všeobecne uznávaná zásada: èo nie je
výslovne zakázané, je dovolené. V Policajnom zbore
je to opaène: èo nie je výslovne dovolené, je zakázané – hoci sa aj renomovaní právnici neraz môžu spori o praktickom dosahu týchto zásad…
K otázke è. 1:
Pod¾ahovorcuPPZMartina
Korchanáhrdelníkyainéozdoby nie sú súèasou služobnej
rovnošaty, preto v službe nemajúèoh¾ada.Podobneteto-

vanie–vslužbenesmiebyvidite¾né,pretožetovoèiachverejnosti môže pôsobi negatívneaznevažujúco–hocitetovanieakotakésavžiadnom
internompredpisenespomína.

poste¾zpracoviska,kdevykonávam12hodinovéslužbyvsobotu,nede¾u,vnoènej…Tovšetko
asipreto,žepríplatkyzanoènéa
soboty, nedele už berie každý
paušálneapritomsediadomau
maminky…“
(mailový anonym)
K otázke è. 2
A èo poste¾, vá¾anda v
miestnostistálejslužby?Pod¾a
slovMartinaKorchaprezídium
nedávno vydalo pokyn, prikazujúci odstráni z priestorov
stálej služby OO PZ postele.
Dôvod je jednoduchý. Postele
nie sú súèasou vybavenia
miestnosti stálej služby A keï
ešteajnáhodnékontrolyzprezídianevediavnoci„službukonajúceho“policajtazobudi,tak
oèomjetakáslužba?
(red)

Spoloèné úsilie urobilo z podujatia vrcholové predstavenie schopností našich ¾udí

VI. Deò polície, armádnych a záchranných zložiek
škom,stre¾buzkoòaazadržaniepáchate¾a.Absentujúceatúžobne oèakávané armádne stíhacie lietadlá tento rok èiastoènenahradilprievidzskýmodelár
Jaroslav Šarina, ktorý užasnutýmdeomukázalleteckáakrobaciumodelustíhaèkyGRIPEN
vmierke1:50.Mnohédetinetušili,žeidelenomodellietad-

Snímka L. Grešner

V piatok 22. mája 2009 letiskovPrievidziopäožilonevídanýmruchomadovyznaèeného areálu prúdili stovky detí aj
dospelých obyvate¾ov mesta. V
poradí už VI. roèník podujatia,
ktoré sa už stalo pri príležitosti
Dòa detí tradíciou, tak mohol
zaèa.
Hostí a návštevníkov privítali
rezké
tóny
Hudby Ministerstva vnútra
SR. Podujatie
zaèalo zoskokom parašutistov s plagátompodujatiaa
vzletom lietadiel Dynamic.
Príhovorprimátora
mesta
Prievidza Ing.
Jána Bodnára
bol signálom k
pokraèovaniu zaujímavých ukážok,ktoréeštelennavšetkých
èakali. Zaèiatkom dynamických
ukážokužtradiènebolizoskoky
paraglidistov Aeroklubu PrievidzaapreletlietadielDynamic
aj výkonných vetroòov. Novinkou tohto roèníka bola úèas
mestskýchpolíciízÈR.
Dynamické ukážky zaèala
SkupinahipológieMsPOstrava,
ktorápredviedlavytlaèeniedavu
výtržníkov, ukážku výcviku služobných koní – skákanie cez
oheò, práce s jazdeckým obu-

la! Výcvik služobných psov,
zadržanie páchate¾a v unikajúcom vozidle s prestrelkou ukázali psovodi MsP Žilina spoloène s psovodmi K–7–záchranármiSR.Kleteckýmukážkam
tentorokopäpatrilaukážkazáchrannýchprácvovýškachpomocouvrtu¾níkaMVSR,ukážka
skupiny leteckej hasièskej záchrany pri vykonávaní záchranných prác v podvese vrtu¾níka
MI – 171, evakuácia z výšok,
ukážka vyslobodzovania zranenej osoby z havarovaného vo-

zidlaaposkytnutieprvejpomoci
s uhasením požiaru vozidla a
následnýmodvozomzranených
sanitkou aj vrtu¾níkom, ktoré
predviedlihasièiORHaZZPrievidza a OR HaZZ Trenèín s
RZP, a.s. Trenèín a letkou MV
SR.
Návštevníkov Dòa polície
ohrozoval ozbrojený terorista,
ktorý si vzal aj rukojemníka.
Preto bol potrebný zásah príslušníkov PPÚ KR PZ Trenèín,
ktorí predviedli zlaòovanie z
vrtu¾níka,presunkletiskovejveži,vyjednávanieazadržaniepáchate¾a.Napriekjehostre¾bezo
samopalu do davu sa nikomu
niènestaloaaj„rukojemník“sa
tešípevnémuzdraviu.
Okrem organizovania podujatia sa príslušníci MsP Prievidzapodie¾aliajnaukážkevýcviku služobných psov, obrannýchprácazadržaniapáchate¾a,ktorérealizovalivsúèinnosti
so psovodmi OR PZ Prievidza.
Simulácia leteckého hasenia
požiaru s použitím hasiaceho
vaku v podvese vrtu¾níka Mi –
17 na špeciálnom lane predviedlaèinnosvprípadelesných
požiarovnaod¾ahlýchmiestach.
RealizovaljuLeteckýútvarÚradu pre ochranu ústavných èinite¾ovadiplomatickýchmisiíMV
SR.
Zadržanie páchate¾a vo vozidleaukážkysebaobranyprezentovala zásahová skupina

MPOlomouc.Záchrannábrigáda Hasièského a záchranného
zboru Žilina prezentovala zriadenie pracoviska dekontaminácie prostredníctvom súpravy
DEKONTA. Strážcovia najvýchodnejšej schengenskej hranice–príslušníciRiadite¾stvahraniènej polície Sobrance predviedli vyh¾adanie pašovaných
tabakovýchvýrobkovpsomšpeciálnejkynológie.Novinkoutiež
bola úèas aj ukážka èinnosti
príslušníkov Ústavu výkonu
väzby Žilina, ktorí ukázali èinnoszásahovejjednotkypriprevoze nebezpeèného obvinené-

ho na súdne pojednávanie.
Atraktívnou bola aj autogramiáda prvého slovenského kozmonauta,plk.gšt.Ing.IvanaBellu,
ktorýmuselpoužinieko¾kopier
na podpisy detí aj dospelých,
ktorí doslova obliehali jeho stánok.
Prievidzský Deò polície,
armádnych a záchranných zložieksastalceloslovenskýmpodujatím a všetci priaznivci a
návštevnícisúzvedaví,èonové
prinesiejehobudúciVII.roèník.
npor. Bc. Vít Zajac,
MsP Prievidza

Poïakovanie
Dòa 3. mája 2009 v Maïarsku tragicky zahynul
náš drahý Milan Struhárik z OR PZ Bratislava V.
Aj touto cestou sa chceme poïakova všetkým, ktorí nám pomohli prekona najažšie chvíle v našom
živote. Za pomoc v prvých dòoch po tragédii sme
osobitne vïaèní policajnému pridelencovi v Budapešti plk. JUDr. Jaroslavovi Pa¾ovovi, ïalej vedeniu Okresného
riadite¾stva Bratislava V., personálnemu oddeleniu tohto riadite¾stva a celému kolektívu spolupracovníkov nášho zosnulého
syna, kolegom z OO PZ Juh a Sever v Petržalke. Ïakujeme tiež
všetkým, ktorí sa s naším drahým Milanom prišli rozlúèi na jeho
poslednej ceste. Za duchovnú útechu posielame slová vïaky
biskupskému vikárovi Mons. Františkovi Bartošovi, za dôstojný
ceremoniál poslednej rozlúèky ïakujeme Hudbe MV, èestnej
jednotke a všetkým zúèastneným – kolegom, priate¾om a známym. Ïakujeme policajtom z V. bratislavského okresu za všestrannú pomoc, kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Rodina Struhárikovcov, Bratislava
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Oravské zastavenia v pohybe
(Pokraèovanie zo strany 1)

dzajúodtrestnejèinnostivtomtoregióne,rozbilinieko¾koajširšierozvrstvenýchskupínpáchate¾ov najmä majetkovej trestnej
èinnosti. Ve¾ký dôraz kladú na
prevenciu.„Naèomave¾kýnápadapotomsahranahrdinu,
ko¾ko sme toho urobili?“ zamýš¾a sa riadite¾. „Treba ve¾a
urobi, aby sme nemali vysoký
nápad, potom sa policajtom
¾ahšieslúži.Unásvnocislúžia
v hliadkach aj vyšetrovatelia,
normálne chodia do hliadok s
operatívcami.Anehodovka,keï
nemá inú prácu, ide v noci
hliadkova spolu s kriminalistickým technikom. V sezóne prekrývame hliadkami všetky výjazdyzokresu,najmäcestuna
Po¾sko,èozasaodrádzazlodejováut.Trebasitojednoducho
odmrznú,“konštatuje.
Klobúk dolu!
Okres Dolný Kubín je aj v
krajskom meradle známy vysokouintenzitouprevencieabýva
aj najvyššie hodnotený. Je ažké exaktne vyèísli efekt prevencie a vplyv na zníženie kriminality v okrese, isté však je,
že najmä deti a mládež sú tu
prostredníctvom škôl i záujmovejèinnostipodneustálympozitívnym tlakom najmä zásluhou
koordinátorky prevencie Anny
Vojvodovej. Vitálna žena je v
prevencii doslova vo svojom
živle, spolupracuje s 27 preventistami a nad objemom práce, ktorú tento konsolidovaný
tím dokáže odvies, možno iba
žasnú a vyslovi hlboké uznanie. Myslím si, že ve¾a okresov
by sa mohlo v tomto smere od
Dolnokubinèanovuèi!
Slabiny
Hocako, prakticky v každom
policajnom okrese na Slovenskujenajslabšímohnivkomprácevýstupzrezortu,èižeèinnos
„skrátených“a„normálnych“vyšetrovate¾ov.Bezoh¾adunarelatívnu úspešnos pri medziokresnomporovnávaní,ajvDolnom Kubíne panuje nespokojnos najmä s tempom ukonèovania prípadov. Téma na
dlhé rozprávanie! Zástupca ria-

Rudolf Kubík
dite¾a OR PZ plk. Rudolf Kubík
zdôrazòujenajmä¾udskýfaktor.
Zaèiatky tzv. skráteného vyšetrovaniahodnotíakopreradenie¾udído„trestaneckéhotábora“. ¼udia nevedeli, mnohí ani
nechceli robi túto prácu. Vysokázaaženosodrádzala.Vymenili sa tu prakticky tri štvrtiny
„skrátencov“ a odišla približne
polovicavyšetrovate¾ov…
Dnes sú na plných personálnych stavoch aj bez èakate¾ov, poèet spisov na jedného

klesol o polovicu, dá sa takpovediacdýcha.„Alejetiežpravda,žemedzivyšetrovate¾minemáme ani jedného právnika,“
podèiarkuje. „Jeden sa prihlásil
asipredtromarokmi,noneurobil psychotesty…“ Najväèšie
problémysúpod¾apánaKubíka
v ekonomickej kriminalite, kde
chýbajú ¾udia, ktorí by problematikunaozajovládali.Problém
vidí najmä v odmeòovaní, ani
nová platovka otázku primeranej odmeny pre špièkových vyšetrovate¾ov nevyriešila, hoci si
aj oni o èosi prilepšili. A úplnú
nespokojnos vyslovuje so servisom pre vyšetrovate¾ov. „To
sú veci, ktoré nevieme ovplyvni. Trebárs dåžku znaleckýchposudkovavôbecfakt,že
ichtrebavyžadovaajvprípade
úplných banalít. Tento faktor
prakticky znemožòuje dodrža
dvojmesaènú lehotu. Dokonca
aninaševlastnépracovisko,teda KEÚ, nedokáže dodrža termín,èakaniejehroznénajmäv
prípadochanalýzDNA.“Oznaleckých posudkoch z ekonomickej oblasti je vraj aj škoda
hovori.Legislatívajepod¾ane-

kasazhodujeajzástupkyòariadite¾aOOPZvNámestovemjr.
Miroslava Ondrejáková. Riadi

Miroslava Ondrejáková
èinnos na skrátenom vyšetrovaní a ve¾mi si pochva¾uje najmä „spävrátenie“ poverených
policajtov na obvodné oddelenia.Tojepod¾anejrozhodujúci
èinite¾, ktorý ovplyvòuje pružnos, operatívnos riešenia vecí
na celom obvodnom oddelení.
Aj ona pripúša, že procesných
úkonovjeprive¾aajvúplnejednoduchých prípadoch, najmä
keïideomladistvýchpáchate¾ov. „Navyše, u nás na hornej
Oravejeve¾kýproblémmigrácia
obyvate¾ov, väèšina chodí za

Nuž, vysvetlenie je naozaj
prozaické. K 1. januáru 2008
vznikla v Námestove okresná
prokuratúra. Okolo 550 spisov
tak putovalo z dolného konca
Oravynahorný.Ktomueštev
priebehu roka pribudlo do Námestovaïalšíchokolostopredtým prerušených spisov, a štatistický nonsens bol na svete!
„Budúciroksatoutrasie,“mávne rukou. Sama je prokurátorkouuž25rokovaskúsenosti
bymohlarozdáva.„Neviemani
o jednom teraz aktívnom vyšetrovate¾ovi, ktorý by zaèínal
spolu so mnou,“ konštatuje. Aj
onapovažujekvalitu¾udívovyšetrovanízanajdôležitejšiuvec.
„Keïsanájdeniektoschopnýa
jeradossnímrobi,takochví¾uidenanejakévyššiemiestoa
zaèínameodznova.Prekážajej,
žestáledominujúvyšetrovatelia
–,neprávnici',ažesamladí,zaèínajúci vyšetrovatelia nemajú
odkohouèi,lebopraktickychýbastrednágenerácia.Rozdelenieprokuratúrnavyšepod¾anej
spôsobuje,žesaajprávnenázory¾udízobochprokurátorniekedyvzájomneodlišujú.Navyše
policajti boli nauèení na urèitý
štýl práce prokurátorov, rozdeleniepretovnieslodopoh¾adov
nežiaducu rôznorodos. Nepovažuje to za najšastnejšie riešenie po odbornej stránke, vidí
vòompolitickúmotiváciu.Kvalita ¾udí však rozhoduje. Dobrý
vyšetrovate¾musízaèaodpiky,
musídôkladnepoznaprácupolicajtov v každodennej praxi. A
ve¾midôležitájeúzkaspoluprácamedzivyšetrovate¾miadozorujúcimi prokurátormi. „Sama

Sprácoujespokojný,najmä
sjejvýsledkami,„jeho“obvodné
oddelenie je na špici. Èo mu
prekáža,tojepapierovanie,ktoré zväzuje ruky. „Týždenne minieme štyri krabice papiera, to
je neúnosné. Kontroly bazírujú
na papierových malièkostiach,
hneï je z toho protokol a ja
mám chlapca rieši, hoci sám
tieto drobné pochybenia považujem za malichernos. Táto
komplikovaná,niekedyažštvornásobne vedená agenda pod¾a
neho odvádza ¾udí od toho, èo
majúrobiobvodnéoddelenia–
by v prvom kontakte v teréne,
okamžite a pružne reagova.
Kontrolymôžuviesktomu,že
chlapcisícebudúmavperfektnom poriadku papiere, ale nebudúnièrobi…“
Prekážamutiežprive¾kýtlak
nadopravnékontroly.„Keïsom
zistil, že len za máj sme v blokovomkonanívybrali2004eur,
až som sa zdesil.“ Pod¾a neho
potom¾udianapolicajtovmôžu
zanevrie,políciastratídôverua
nedostane sa k žiadnym informáciám od obèanov. „Vyh¾adávanie vïaka tomu zaèína kríva,“pripúša.Oceòujevšak,že
vodièi naozaj jazdia po oravských (mimochodom, totálne
znièenýchcestách)ove¾aopatrnejšie,nostavciestjepod¾aneho aj naïalej najvážnejším rizikovým faktorom bezpeènosti
cestnejpremávkynaOrave.
K jeho názoru sa pripojila aj
realizaènáhliadka,sktorousme
stráviliistýèasnacestách.Práporèík Radoslav Florek a poruèíkFrantišekGlombíksúnajradšej v teréne, ale spokojní sú aj

Oravský hraničný priechod na obec Krzyzowa od chvíle
Schengenu osirel. Má vôbec priechod pána? Vylámané dvere,
vo vnútri zdochnuté myši a prázdne fľaše. Je otázka času, kým
nechránený objekt nejaký dobrák zapáli...
hoprive¾mizložitáaprièastosa
mení, súdy požadujú množstvo
vecí, ktoré sú zbytoèné a ešte
stále nerobia dokazovanie, dávajúsivšetkopripravivopreda
ve¾a škôd tiež spôsobili rôzne
reorganizácie.
Nezmysel
Nieèo na tom urèite bude,
veïajvsúèasnostijenaOrave
síce jeden policajný okres, ale
dveprokuratúryadvasúdy.Kedyaktohovorilopotrebekompaktných súdnych okresov?!
Pred rokom to bolo inak, predtým zasa inak… „Keby ste domakaždýtýždeòmenilinábytok
vkuchyni,takmátenulovúkvalitu bývania. Toto je nieèo podobné,“ zdôrazòuje zástupca
riadite¾a. „Poznám prax v
Po¾sku.Tamkeïchytiatrebárs
zlodeja traktora, tak ho policajti
ihneï vrátia majite¾ovi s rukou
napísaným potvrdením a do
dvoch dní súd páchate¾a odsúdi.Unás,kýmsavšetkovybaví, tak nás skladovanie traktora
stojí obrovské peniaze a v koneènom dôsledku na dvore
zhrdzavie,nemáznehonièani
poškodený.Ajrozdelenieprokuratúrpod¾anehojeskôrnaškodu, pretože niet dostatok kvalitných prokurátorov a trpí ich
špecializácia.“
So slovami plukovníka Kubí-

prácouvonapotomjeprakticky
nemožné dosta vôbec svedka
navýsluch.Policajtirobiapoštárov pri doruèovaní predvolaní,
efektjeve¾mimalý.Tietoúkony
maria úèel skráteného vyšetrovania, veci skonèené do dvoch
mesiacov by som mohla ¾ahko
spoèíta“, uzatvára. Vyšetrovanie – vrátane skráteného – považuje mjr. Ondrejáková za
intelektuálneavedomostnenajnároènejšiu policajnú èinnos.
Preto je pod¾a nej dôležitý
najmä výber kvalitných ¾udí (ak
vôbecsú)–apotomúzkaspolupráca s prokuratúrou. Námestovskú prokuratúru si však
pochva¾uje, pretože je blízko,
doslova cez ulicu a vždy je
možnos s prokurátormi všetko
vopredkonzultova,ajkeïešte
niejepersonálnecelkomvybudovaná,sútutrajaèakatelia…
Objasnená záhada
Spoluprácasprokuratúrouje
takpod¾aoslovenýchve¾midôležitý faktor, ovplyvòujúci
rýchlosceléhoprípravnéhokonania. Ako sa na súèinnos s
dolnokubínskou políciou pozerá
okresnáprokurátorkazDolného
Kubína Dáša Škuntová a ako
nám vysvetlí tie obrovské štatistické rozdiely v zaaženosti
Námestova a Dolného Kubína,
ktorésmespomenulivúvode?

Drobný dopravný „ťukanec“ na križovatke, akurát sme išli
okolo. Autoškola asi rýchlo brzdila... Kontrola dokladov a povinné fúkanie, o päť minút môže ísť hliadka za ďalšími povinnosťami.
všetkým zdôrazòujem, že èím
viac èasu strávi prokurátor v
kontaktesvyšetrovate¾om,oto
menejèasustrávinasúde.“
Vysoké méty
Riadite¾OOPZvNámestove
ErikBizoòjevyšportovanýmuž,
pôsobí dojmom èloveka, ktorý
má jasno v poh¾ade na život i
prácu. Horolezci bývajú takí…
„Vítam zmeny v posledných
trochrokoch,dostalismeposily,
prácasadá¾ahšieorganizova,
dokážeme všetko pokry bez
naháòania,“potvrdzuje.Ve¾misi
pretopochva¾ujenajmävrátenie
„skrátencov“ na obvod a aj príchod nových ¾udí z hraníc.
„Niektorí sa celý rok trápili, ale
už sa to výrazne zlepšilo,“ potvrdzuje. Rovnako vysoko pozitívnehodnotítechnickúvybavenos oddelenia. „Je to doslova
nepomeroprotisituáciipredtakýmištyrmirokmi.“

vtedy, keï majú „èistý stôl“, tedaspisy„naporiadku“.Vyberaniepokútnacestáchažvtakom
objemesaimnepáèi,mysliasi,
žeichhlavnoupracovnounáplòoubymalobypredchádzanie
trestnejèinnostiaobjasòovanie.
To sa bez kontaktu s obèanmi,
ktorý je založený na dôvere,
jednoducho nedá, konštatujú.
InaksúvšaksozmenamivPolicajnomzborespokojní,pracujú
radi a práca ich baví. Spokojní
sútiežsvybavenímipohodlnými rovnošatami. „Azda by sa
nám zišlo ešte jedno terénne
auto, inak je to úplne v poriadku,“konštatujú.
Sumár návštevy: zmeny v
políciiodroku2006privítalipolicajti na Orave vysoko pozitívne. A naèrtli problémy, ktoré
eštelenèakajúnariešenie…
Peter Ondera
Snímky autor
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Strelecká súaž policajných škôl
Vdòoch27.–28.mája2009
sakonalvareáliSOŠPZPezinokjubilejnýX.roèníkstreleckej
súaže „MAJSTROVSTVÁ POLICAJNÝCH ŠKÔL SR“ v policajnej stre¾be zo služobných
zbraníoPutovnýpohárriadite¾a
SOŠ PZ Pezinok s medzinárodnouúèasou.
Spoluorganizátorom súaže
bolOdborovýzväzPolícievSR
aZákladnáorganizáciaOZPè.
8/5Pezinok.
Cie¾om tejto súaže je
sústavné zlepšovanie prípravy
mladých policajtov v ovládaní
služobných zbraní, získavanie
potrebnýchnávykovazruèností
anajmäosvojeniesitaktických
postupov pri ich používaní. V
podmienkach škôl Policajného
zboruvSRjetejtoèinnostisystematickyvenovanápozornos
v služobnej príprave poslucháèov. Významným momentom
majstrovstiev je i kultúrno –
spoloèenskáèas,vrámciktorej
súspoznávanémožnostiapodmienkyprácevjednotlivýchpolicajnýchškolách.
Popríchodeúèastníkovsúaže zo slovenských policajných
škôlapolicajnejškolyzèeského Holešova boli na technickej
porade vedúcich výprav, ktorú
viedolhlavnýrozhodcasúažea
vedúcipredmetovejskupinyslužobnej prípravy SOŠ PZ Pezinok mjr. Mgr. Martin Pitoòák,
vysvetlenépodmienkysúažea
tiež vykonané krátke oboznámenie sa so štyrmi súažnými
streleckými parkúrmi. Po jej
ukonèení súažiaci zastre¾ovali
zbrane,sktorýminastúpiliïalší
deòdosamotnejsúaže.Súaž
slávnostne otvoril riadite¾ SOŠ
PZ Pezinok plk. Mgr. Ladislav
Dovièovièkrátkympríhovorom.
Oproti pôvodným predpokladom, svoju úèas nepotvrdili
družstvá z èeských policajných
škôlvPraheaBrneadružstvo
z Akadémie PZ v Bratislave.

Naprieknízkejúèastitobolasúažnavysokejstreleckejúrovni.
Bezmála tridsiatka pretekárov
bolorozdelenádodvochskupín
astrie¾alosasúèasnenadvoch
strelniciach. Strelecké parkúry
boli zamerané na preverenie
streleckých zruèností súažiacich,ichrýchlejreakcie,koordináciu pohybu pri stre¾be,
dodržanie bezpeènostných zásad a èo najefektívnejšie vyriešenie vzniknutej situácie s pridelenouslužobnouzbraòou.
Súažilo sa v troch kategóriách.Kategóriudružstievazároveò putovný pohár riadite¾a
SOŠ PZ Pezinok vyhralo družstvozpolicajnejškolySOŠPZ
Bratislava, ktoré bolo víazom i
predchádzajúcehoroèníka.Druhé a tretie miesto obsadili dve
družstvázoSOŠPZPezinok.
Umiestenie v kategórii mužovbolonasledovné:
Michal Radolec – SOŠ BA
Radovan Meždej – SOŠ BA
Miroslav Hujo – SOŠ PK
Ženysaumiestilivtomtoporadí:
M. Toužimská – SPŠ Holešov
V. Kuglerová – SOŠ PK
K. Tišáková – SOŠ KE
Všetci súažiaci si odniesli
domov nové skúsenosti a poznatky zo súaže a tím organizátorovsaužtešínaïalšíroèník,ktorýstreleckyobohatímladýchpolicajtov.
Kolektív predmetovej skupiny
služobnej prípravy SOŠ PZ Pezinok

Vozièkára Paka príjemne prekvapili prešovskí kukláèi

Splnený detský sen

DeväroènémuPakoviŠimoòákovi zo Šarišských Michalian
(okres Sabinov) sa 19. mája
tohtorokusplnilijehosen.Túžil
vidie, ako pracujú kukláèi.
Keïže Patrik sa narodil s vrodeným rázštepom chrbtice a
odmalièkajepripútanýnainva-

ktorým bol uchvátený. Vzali ho
priamo na útvar a na strelnicu,
kdemupredviedliukážkybojovéhovýcviku.Zaujalihotechniky sebaobrany, ako zneškodni
nepriate¾aèizásahpriobsadení
priestoru.Nastrelnicisiprezrel
zbrane, aké používajú kukláèi

lidný vozík, príslušníci prešovského Pohotovostného policajnéhoútvarusihoprišlivyzdvihnú priamo z triedy na ZŠ 17.
novembrav Sabinove.
Kukláèi s ním strávili celé
predpoludnie. Pripravili pre
neho program,

pri zásahoch. Dokonca si aj
zastrie¾al. S policajnou kuklou
na hlave triafal z airsoftovej
zbranedonafúkanýchbalónov.
Šikovný chlapec takmer všetky
zasiahol. Policajti mu dovolili
vzia do rúk aj brokovnice a
samopaly.„Najviacsamipáèilo,

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
36. o určení funkcií, pri ktorých
výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať sutajovanýmiskutočnosťami
37. o vykonaní streleckej prípravy
zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oddelenia fyzickej
ochrany objektov a kuriérnej služby
odboru ochrany objektov prezídia Policajnéhozboru
38. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
39. o zriadení odbornej komisie
Policajnéhozborunavykonanieskúšok
odbornejspôsobilostipríslušníkovobecnejpolícievBratislave
40. o zriadení pracovnej skupiny
naplnenieopatrenínazlepšeniestavu
a úrovne vyšetrovania a skráteného
vyšetrovanianaúradujustičnejakriminálnej polície Okresného riaditeľstva
PolicajnéhozboruvBratislaveV
41. Ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 74/2008 o
spracúvaní a predkladaní prehľadov o

Magdaléna Feèová,
hovorkyòa KR PZ Prešov

Špeciálna ponuka
pre príslušníkov ozbrojených síl

UNION CS spol. s r.o.

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
MÁJ2009

ako policajti zápasili s nožmi a
keïstrie¾alinaterèe.Tešímsa,
že ma sem zavolali. Teraz o
tom budem rozpráva kamarátom," povedal Patrik predtým,
ako sa spoloène vyfotografoval
skukláèmi.
Napriek tomu, že Pako je
odkázaný na obetavú starostlivos svojej matky, riadne
navštevujedruhýroèníkzákladnejškolyspolusosvojimizdravými rovesníkmi. Jeho mama
tvrdí,žejetoživédiea,ktorésa
vpodstatelíšiodsvojichspolužiakovlentým,žejenavozíku,
alesnažísarobivšetkotakako
inédeti.Zaujímasaovšetko,èo
saokolonehodeje,všadechce
chodi.
Policajtompoïakovalazato,
že jej synovi umožnili strávi
takéto predpoludnie. „Urèite na
to nezabudne. Vidím, že má z
tohove¾kúrados,"dodala.
To,žeprešovskípolicajtinie
súibatvrdíchlapiplniacikaždodenné úlohy v boji s trestnou
èinnosou, ale aj ¾udia s citom
prepomoctým,ktorítopotrebujú,svedèíajpoïakovanieïalšej
ženy - matky malého postihnutého chlapèeka z Košíc. Na jej
žiados o finanènú pomoc na
lieèbujejmaléhoŠimonkasme
vyzbierali a v januári poslali
1 200eur.

činnostiútvarovslužbyporiadkovejpolície Policajného zboru a vykazovaní
výslednosti práce pri objasňovaní priestupkovorgánmiPolicajnéhozboru
42. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru zásahovejskupinyúradubojaprotiorganizovanej kriminalite prezídia Policajného
zboruaodboruochrannýchslužiebprezídiaPolicajnéhozboru
43. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 95/2004 o
zriadení špecializovaného tímu v znení
neskoršíchpredpisov
44. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializovaného
tímuvzneníneskoršíchpredpisov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
14. ktorýmsameníadopĺňanariadenie prezidenta Policajného zboru č.
2/2009 o postupe pri vydávaní vodičských preukazov, medzinárodných
vodičských preukazov, cestovných
pasovaobčianskychpreukazov
15. ktorýmsameníadopĺňanariadenie prezidenta Policajného zboru č.
7/2002 o objasňovaní priestupkov a
prejednávaní priestupkov v Policajnom
zborevzneníneskoršíchpredpisov

VýhradnýzástupcaČeskej
zbrojovkya.s.
29.augusta15
Martin

Zľava 20%
zodporúčanejmaloobchodnej
cenyprepríslušníkovozbrojenýchzložiek
(popredloženíslužobnéhopreukazu)
nanákupkrátkejzbraneznašejponuky.
Platídoodvolania!
Cenník na www.unioncs.sk
Predajnémiesta:
UNISPORT – KOVÁČ
29.augusta15,Martin

LESONA
Dolná32,BanskáBystrica

HERMES
Trnavskácesta46,
Bratislava

ARMY SHOP
Južnátrieda48,
Košice
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Policajtka bola v práve, Slota sa jej neospravedlní
Vyšetrovanieincidentuvparlamentnej garáži ukázalo, že
Ján Slota zvýšil hlas na policajtku ¼udmilu Novákovú bezdôvodne. Ospravedlnenia sa
mladáženaodpoprednéhoslovenského politika aj tak nedoèká. Ministerstvo vnútra zverejnilo výsledok preverovania
služobného postupu policajtky,
ktoráodmietlavpustidogaráže
Slotovho šoféra bez povolenia.
„Konala v súlade s internými
predpismi,“ informoval hovorca
rezortuErikTomáš.

SlotaobvinilNovákovúdodatoène z toho, že si v garáži
neplnila povinnosti. ¼útos
neprejavilaniteraz,keïsaukázalopak.„Pánpredsedasapolicajtke nemá za èo ospravedlni,“tlmoèilavèerahovorkyòaSNSJanaBenková.
Šéf národniarov stále tvrdí,
žehrubénadávkyzosvojichúst
nevypustil,akurátzvýšilnapolicajtkuhlas.„Trvámenatom,že
nebolo v poriadku, keï sa do
médií dostala nièím nepodložená interná policajná správa,“
reagovala Benková. Práve v
úradnom zázname Nováková
opísala,akojuSlotatrikrátosoèil vulgárnym pomenovaním:
„Typ…a!“
Celá kauza sa tým konèí.

30Ȍ

Vytiahni
meþ

Adela

Prvá þasĢ
tajniþky

Mladápolicajtkasaprotineslušnosti známeho politika nebude
bráni.„Rozhodlasa,žespomínanúudalosnepostúpinaïalšie preverovanie policajnému
orgánu,“informovalErikTomáš.

Akbysaajnapolíciuobrátila,neuspeje.Slovnýútoknapolicajta je dnes iba priestupkom.
Slotu pred pokutou chráni poslaneckáimunita.
(Pravda, 9. júna 2009)

FOTOFÓR

Euromena, zmena, zámena
Spôsob, ako si vyloži náš
vstup do eurozóny, záleží na
autorovi a realizátorovi myšlienky. Niekedy to môže by geniálne jednoduché a pritom vysoko efektívne. Tobôž v takom
triviálnom zariadení, ako je verejné WC na bratislavskej hlavnej železniènej stanici. Svojho
èasu bolo jeho použitie dokonca bezplatné, potom zasa
„toaletárka“ vyberala po 10 korún aj za „malú“, èo už bolo
dos nehorázne. A teraz? Na
dverách je pokladnièka s nápisom 40 centov. Fíha! To už je
paleta! V náhlivosti (ako inak?)
lovím drahé drobné z peòa-

ženky. Toaletárka mi však bráni
vhodi mince do štrbinky v
pokladnièke, ktorá uvo¾òuje
k¾uèku dverí. „Peniaze dáte
mne, ja vám dám žetón!“ upozoròuje ma. Rýchlo schmatnem
podávaný žetón a len v poslednej chvíli si všimnem, že tým
„žetónom“ je vlastne naša stará
dobrá slovenská desakoruna…
Ako vidie, euro naozaj dokáže
zhodnoti našu starú menu! Geniálny recept, no nie? Len rozmýš¾am, èi by som nemal upozorni našu národnú banku, že
slovenské desakoruny sú ešte
stále v obehu, i keï v dos svojráznom…
(on)

„Skrátený“ vyšetrovate¾ majstrom Európy!
Stržm.Ing.MartinMackojevsúèasnostizaradenývofunkcii
staršíreferentnaOddelenískrátenéhovyšetrovaniavoZvolene.
Od11.do16.mája2009sazúèastnilnaMajstrovstváchEurópy
GPCvsilovomtrojbojivBardejoveaskvelýmvýkonomzískaltitulMAJSTEREURÓPYvováhovejkategóriiOPENdo82,5kgs
výkonmidrep 350kg,tlak 190kgamàtvy ah 287,5kg,vsúète
827,5kg.Gratulujeme!
Pozn. redakcie: Je milé, že túto informáciu posunul k nám do
redakcie priamy nadriadený Ing. Martina Macka, riadite¾ Odboru
skráteného vyšetrovania vo Zvolene mjr. Mgr. Rudolf Špilák…
Druh
borovice

V stave varu

Pomôcky:
Lee,Sajat,
aae,Levi

30Ȍ

KráĐ po
francúzsky

Osobné
zámeno

30Ȍ

Precedila

SprostosĢ
/Đud./

30Ȍ

Skandium
Rodisko
Tajovského

Kaz

Juhomor.
mesto

MPZ
Rumunska

Pomôcky:
Vieira

Vpilo

Vráta

Zn.st.sov.
lietadiel

Helena

Inhalaþný
prostriedok

Nástroj
s hrotom
a uškom

Kód letiska
v Annabe

Majstr.
sveta

Nevenujú

Druhá þasĢ
tajniþky

VystužiĢ

Besnenie

ýíselný kód

Moja /lat./

Medzinár.
org.novin.
Namotaj

Neobrábaná
pôda

Novým
spôsobom

Vydávanie

Strþila

Tretia þasĢ
tajniþky

Turkm.
mesto

Pasáž

Bývalý PZO

Žiadala

Kula

Nathan

Tri karty

Nafúkne

Totižto

Superlatív

Írska rieka

Vsajú

Taliansky
spisovateĐ

Fotb. súĢaž
/skr./

Kód Peru

Typ ruského
lietadla

Ostrovan

Leteckí
dopravcovia

Manuálne
pracuje
/hovor./

Viskózna
kvapalina

Dlhé kabáty

Predvolávam

Had /angl./

Kartársky
výraz

Lámka

Otravovala
/hovor./

Francúzska
futbalista

Klapka
/skr./

30Ȍ

Slaboch
/pejor./

Sultánov
príkaz

Latinský
pozdrav

Plemenný
kôĖ

Havajská
gitara

Finanþne
podporovali

30Ȍ

MPZ
Španielska

ďanové
semeno

Zlatica

Lupiþ v banke, mech s peniazmi cez plece, v ruke pištoĐ. Ochrankárovi: videl si nieþo?! Áno. Bác a je po ochranárovi.
Na zákazníka: ty si nieþo videl!? Tajniþka
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