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Záujem o pri ja tie do PZ neoby èajne rastie. Je to dobre, ale bo nie?

Za ují ma li nás najmä šta -
tistické úda je a výslednos� pri jí -
ma cie ho ko na nia, te da po mer
medzi poètom prihlá šok a
poètom pri ja tých uchádza èov i

po mer mu žov a žien. Pý ta li sme
sa tiež na po è ty bý va lých po li -
cajtov, kto rí sa chcú vrá ti� do
zbo ru a bo li sme zve da ví aj na
pri po mienky, odpo rú èa nia èi ná -

zo ry riadi te ¾ov, kto ré by moh li
vies� k skva litne niu pri jí ma cie ho
ko na nia.

Na za mysle nie
Do ter mí nu uzá vierky nám

prišli odpo ve de z piatich kraj -
ských riadi te¾stiev – z niekto rých
odpo ve dal pria mo riadi te¾, z
iných prišla ne podpí sa ná odpo -
veï. (Ne ozva la sa Bra ti sla va,

Tr na va a Nit ra.) Èo zaují ma vé
sme sa dozve de li?

Náš ma lý prieskum jednoz-
naène po tvr dil, že záujem o pri -
ja tie do PZ v ro ku 2009 vý razne
vzrástol. Ešte viac sa tak otvá -
ra jú nožni ce medzi poètom po -
da ných žiadostí a tých, kto rí pre-
jdú si tom pri jí ma cie ho ko na nia.
Na te raz da ný me cha niz mus
prá ce so žiados�a mi však po -

uka zu je aj na jav, kto rý by si
zaslú žil hlbšiu ana lý zu: keïže
mož nos ti kra jov pri jí ma� ¾u dí sú
ve¾mi obmedze né, s ve¾kým
poètom žiadostí sa perso na listi
vô bec ne zao be ra jú, le bo v da -
nej chví li tí to ¾u dia „nie sú pre
nich zaují ma ví“ – ho ci mož no
spl ni li všetky základné predpo-
kla dy, aby bo li pri puste ní do pri -

Pro ces pri jí ma cie ho ko na nia ne vy sti hu je kva li tu ¾udské ho po ten ciá lu

(Pokraèovanie�na�strane�2)

S�cie¾om�zisti��aktuálny�stav�v�pri�jí�ma�ní�no�vých�prí-
slušní�kov�do�slu�žieb�Po�li�cajné�ho�zbo�ru,�re�dakcia�PO�-
LÍ�CIA�sa�mailom�ob�rá�ti�la�na�všetkých�kraj�ských�riadi�-
te�¾ov�PZ�s�nieko¾ký�mi�otáz�ka�mi.�

„Pre po sú de nie a vy hodno te -
nie rýchlosti prípravné ho ko na -
nia je vý znam ná dåžka od za èa -
tia trest né ho stí ha nia do sa mot -
né ho rozhodnu tia v prípravnom
ko na ní. Zo za bezpe èe ných šta -
tistických úda jov je zrejmé, že
po rovna ním s mi nu lým ro kom
ne do šlo u väèši ny trest ných ve -
cí k podstatnej zme ne v dåžke
ko na nia od za èa tia trest né ho
stí ha nia po me ri tórne ukonèe nie
ve ci po li cajtom ale bo predlo že -
nie spi su s návrhom na po da nie

ob ža lo by, prí padne iné me ri -
tórne rozhodnu tie, s vý nimkou
ve cí zná mych pá cha te ¾ov ukon -
èe ných do jedné ho me sia ca,
kto rých po èet sa prak tic ky stroj-
ná so bil. Vý raznejšie zme ny bo li
zaevi do va né v ukon èe ní star -
ších trest ných ve cí, kto ré ma jú
nízky po diel na celko vom po ète
ukon èe ných ve cí. Kým po èet
ve cí nezná mych pá cha te ¾ov
ukon èe ných do 5 ro kov približne
o 25% pokle sol, po èet ve cí uko-
n èe ných do 10 ro kov u zná -

mych pá cha te ¾ov stú pol približ-
ne o 60%, u nezná mych pá cha -
te ¾ov sa takmer strojná so bil a
pri trest ných ve ciach nad 10 ro -
kov je po èet ukon èe ných ve cí u
zná mych aj nezná mych pá cha -
te ¾ov približne 2,5 krát vyš ší.
Dåžka ko na nia v spo lu prá ci s PZ

Od za èa tia trest né ho stí ha nia
do me ri tórne ho ukonèe nia ve ci
po li cajtom, prí padne do predlo -
že nia ná vr hu na me ri tórne roz-
hodnu tie pro ku rá to ro vi bo lo v
ro ku 2008 ukon èe ných:
do 1 me sia ca –  19 984
do 6 me sia cov –  68 823
do 1 ro ka –  19 806
do 5 ro kov –  17 737
do 10 ro kov –  1 598
nad 10 ro kov –  466
spo lu: 128 414

z to ho zná mi pá cha te lia:
do 1 me sia ca –  6 178
do 6 me sia cov –  26 218
do 1 ro ka –  13 204
do 5 ro kov –  11 825
do 10 ro kov –  829
nad 10 ro kov –  220
spo lu: 58 474

z to ho nezná mi pá cha te lia:
do 1 me sia ca –  13 806
do 6 me sia cov –  44 632
do 1 ro ka –  6 029
do 5 ro kov –  5 125
do 10 ro kov –  269
nad 10 ro kov –  79
spo lu: 69 940

Pretrvá va jú cim a dlho do bým
problé mom, kto rý má vý raz ný
vplyv aj na dåžku prípravné ho

ko na nia, je sku toènos�, že po li -
caj ti spô so bu jú svo jim postu -
pom prie �a hy. Po li caj ti sú v
trest ných ve ciach spra vidla ne -
èin ní z rôznych subjektívnych
dô vo dov, kto ré ne mož no akcep-
to va�, ne rešpektu jú viace ré po -
ky ny pro ku rá to ra a èas to reagu -
jú až na signa li zá cie zo stra ny
pro ku ra tú ry, kto ré sú za sie la né
do rúk nadria de ným orgá nom
po li caj ta.

Prie �a hy z poh¾a du po li cajtov
sú zaprí èi ne né pre dovšetkým
vy so kou za �a že nos�ou a rozpra -
co va nos�ou ve cí, poddi menzo -
va ným perso nálnym sta vom vy -
šetro va te ¾ov a po ve re ných prí-
slušní kov po li cajné ho zbo ru, po -
merne ve¾kou fluktuá ciou po li -

Zo sprá vy o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2008

(Pokraèovanie�na�strane�2)

Ge�ne�rálny�pro�ku�rá�tor�SR�Dobroslav�Trn�ka�24.�6.�2009
predlo�žil�v�parla�mente�tra�diènú�sprá�vu�o�èin�nos�ti�pro�-
ku�ra�tú�ry�za�uply�nu�lý�rok.�V�niekto�rých�èastiach�sa�ve�-
no�val�aj�spo�lu�prá�ci�s�po�lí�ciou.�Najpodstatnejšie�úryv�-
ky�pri�ná�ša�me.

Vážne otáz ky 
(najmä pre ve de nie mi nis ter stva vnútra)

Od 14. jú la 2009 pla tí zmlu va medzi MV SR a fir mou ISS Fa -
ci li ty Servi ces, spol.s.r.o na predmet „Sprá va bu dov a sú vi sia ce
èin nos ti roz poè to vých a príspevko vých orga ni zá cií v sprá ve MV
SR a je ho za ria de ní v rám ci ce lej SR“. Zmlu va vy chádza z ve -
rejné ho obsta rá va nia a pla tí do 14. 7. 2012. V za mestnancoch
vy vo lá va najmä v dnešných dòoch otáz ky, na kto ré chce me vi -
die� odpo ve de na stránkach nasle du jú ce ho èís la na šich no vín.
Otáz ky sú nasle dovné:

1/ Ko¾ko pra covných miest v rám ci MV SR bu de stá� tá to
zmlu va?

2/ Aký je reálny fi nanèný efekt tejto zmlu vy pre MV SR a kde
sa pre ja ví?

3/ Je ten to po stup v sú la de so sna hou vlá dy SR za cho va� 
po è  ty pra covných miest po èas krí zy?

4/ Vy hodno til niekto do pa dy predchádza jú cej zmlu vy o upra -
to va ní na MV SR? Chce me pozna� zá ve ry a èís la.

5/ V èom je zmlu va iná opro ti po dobnej na mi nisterstve ob ra -
ny?

6/ Ve de li o prípra ve sú �a že riadia ci pra cov ní ci roz poè to vých a
príspevko vých orga ni zá cií v ce lom na šom re zorte? Bol ten to ná -
vrh zmlu vy predme tom pri po mienko vé ho ko na nia?

7/ Z ko ho ini cia tí vy obsta rá va nie vznik lo?

Ve rím, že vèas do sta nem všetky odpo ve de (do 6. 8. 2009) a
pri po mí nam, že aj žiadna odpo veï je odpo ve ïou. Ak sa niekto
opý ta, pre èo vo lím ta ký to ne ob vyk lý spô sob kla de nia otá zok, tak
je to mo ja reakcia na do te rajší po stup v obsta rá va ní a sna ha
dosta� neskresle né, transpa rentné odpo ve de pre všetkých, ko ho
sa zmlu va dotk ne.

Mi�ro�slav�Lit�va,�predse�da�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR

Mi�nis�ter�stvo�vnútra�SR�je�zaují�ma�vé�aj�tým,�že�si�okrem�prio�ritne�ozdravných,�te�da�naj-
mä�kú�pe¾no�–�re�ha�bi�li�taèných�a�kú�pe¾no�–�lieèebných�objektov�(Arco�Trenèianske�Te-
p�li�ce,�Druž�ba�Barde�jov,�Byst�rá�Lip�tov�ský�Ján)�po�ne�cha�lo�ešte�re�la�tívne�ve�¾a�„vlast-
ných“� rekreaèných�za�ria�de�ní.�Najväèším�za�ria�de�ním� je�kú�pe¾no–re�ha�bi�li�taèný�ústav
Byst�rá�v�Liptovskom�Já�ne,�(200�lô�žok),�v�kto�rom�sú�reali�zo�va�né�pre�dovšetkým�lieèeb-
né�a�re�ha�bi�li�taèné�po�by�ty.�Ïa�lej�má�me�za�ria�de�nia�vo�Vy�so�kých�Tat�rách,�(Kre�me�nec�v
Tatranskej�Lomni�ci,�119�lô�žok),�Smre�ko�vec�na�Do�no�va�loch�(105�lô�žok),�Pla�tan�v�Lú�ke
nad�Vá�hom�(60�lô�žok)�a�Ma�ják�v�Senci�(48�lô�žok).�Od�1.�ja�nuá�ra�tohto�ro�ka�pri�budlo�do
siete�rekreaèných�za�ria�de�ní�ešte�bý�va�lé�stre�disko�vzde�lá�va�nia�Sig�nál�v�Pieš�a�noch�(76
lô�žok).������ (Viac�na�strane�5)



cajtov a  s tým spo je ným aj ne -
dostatkom prak tic kých skú se -
ností po èas krátkej vy šetro va -
te¾skej pra xe. Tieto sku toènosti
ovplyvòu jú aj zme ny v oso bách
po li cajtov reali zu jú cich konkrét-
nu trestnú vec, na ko¾ko do -
chádza k pre rozde ¾o va niu vy -
šetro va cích spi sov v neskonèe -
ných trest ných ve ciach, èo si vy -
ža du je ïalší èas na opä tovné
naštu do va nie èas to rozsiahle ho
vy šetro va cie ho ma te ri á lu no vým
vy šetro va te ¾om. Sa mot né vy -
šetro va nie, ako aj vý kon do zo ru
pro ku rá to ra je týmto vý razne
s�a že ný.

Z poh¾a du pro ku ra tú ry sú
prie �a hy v prípravnom ko na ní
spô so be né pre dovšetkým ne -
dodržia va ním le hôt sta no ve ných
pro ku rá tormi, ne dôsledným
plne ním konkrétnych po ky nov
pro ku rá to rov v jed not li vých ve -
ciach, ako aj tým, že po li caj ti
ne ve nu jú dosta toènú po zornos�

prednostné mu vy ba vo va niu vä -
zobných ve cí, keï pro ku rá to ri
pri pre vierkach spi sov zis�u jú
dlho do bejšiu ne èinnos� po li -
cajtov vo vä zobných ve ciach a
to aj opa ko va ne.

Ïalším pod stat ným a dlho do -
bým aspektom, kto rý ne ga tívne
ovplyvòu je dåžku prípravné ho
ko na nia, je ne dosta toèná zna -
los� trestno–právnych predpi sov
zo stra ny po li cajtov. Pro ku rá to ri
sú v ta kýchto prí pa doch nú te ní
suplo va� èinnos� po li cajtov, mu -
sia dá va� po li cajtom po ky ny na
opa ko va nie už vy ko na ných ne -
zá kon ných pro cesných úko nov
a  to aj v rozho do va cej èin nos ti
po li caj ta, aby ne do šlo k pre-
mlèa niu trest né ho stí ha nia a
mno ho krát aj vrá ti� vec na
doplne nie vy šetro va nia pod¾a §
230 odsek 2 pís me no d) Trest -
né ho po riadku. Taktiež kva li ta
roz hod nu tí zo stra ny po li caj ta je
spra vidla na nízkej úrov ni a
rozhodnu tia po li caj ta nespåòa jú
základné ná le ži tos ti vy ža do va -

né Trest ným po riadkom a mu sia
by� zo stra ny pro ku ra tú ry zru še -
né. Aj ta ký to po stup predlžu je v
ko neènom dôsledku prípravné
ko na nie.

* * *
Ply nu los� a rýchlos� príprav-

né ho ko na nia je v mno hých prí -
pa doch ne ga tívne ovplyvne ná
ne vyhnutnos�ou zna lecké ho do -
ka zo va nia, avšak vypra co vá va -

nie zna lec -
kých po -
sudkov Kri -
m i  n a  -
listickým a
expertíznym
ústa vom Po -
l i  c a j n é  h o
zbo ru takmer
v roèných
t e rm í  no ch ,

najmä po kia¾ ide o gra fo lo gické
skú ma nie, je z èa so vé ho h¾a -
diska nepri ja te¾né. Medzi naj-
èastejšie sa opa ku jú ce objektív-
ne prí èi ny neúmernej dåžky prí-
pravné ho ko na nia patria aj ne -

vy ba ve né do žia da nia slo ven -
ských orgá nov o právnu po moc
v cudzi ne. V ne poslednom ra de
dåžku prípravné ho ko na nia ne -
ga tívne ovplyvòu je ne dis cip li no -
va ný prístup obvi ne ných, sved-
kov a poško de ných k úèas ti na
úko noch v trestnom ko na ní, kto -
rí svo ju neúèas� èas to aj opa ko -
va ne ospra vedlòu jú, neúspešné
predvádza nie obvi ne ných a
neúspešná reali zá cia vy da ných
prí ka zov na zatknu tie.

* * *
Za zna me na ný bol aj pro blém

s ko mu ni ká ciou s po ve re ný mi
príslušníkmi okresných doprav-
ných inšpekto rá tov okresných
riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru
SR, kto rých je takmer ne mož né
zastihnú� v kance lá riách, na -
ko¾ko s vý nimkou nieko¾kých dní
v me sia ci ur èe ných rozvrhom
prá ce na vy ba vo va nie agen dy,
vy ko ná va jú prá cu v te ré ne.

* * *
Vysky tol sa aj prí pad ve¾mi

nepro fe sio nálne ho a ¾a hostajné -

ho prístu pu príslušní kov Po ho to -
vostnej mo to ri zo va nej jed not ky
Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru SR Nit ra a Obvodné ho
odde le nia Po li cajné ho zbo ru SR
Nit ra v sú vislosti s asistenciou
pri eskorte osôb obvi ne ných z
ob zvláš� zá važ né ho zlo èi nu na
ko na nie o väzbe sudky ni pre
prípravné ko na nie Okresné ho
sú du Nit ra. Tí to príslušní ci ne -
rešpekto va li po kyn sudky ne pre
prípravné ko na nie na umiestne -
nie obvi ne ných do eskortnej
miestnosti Okresné ho sú du Nit -
ra, s obvi ne ný mi sa zdržia va li v
priesto roch chod by pria mo pred
po jedná va cou miestnos�ou,
obom obvi ne ným umož ni li kon-
takto va� sa s rôzny mi ci vilný mi
oso ba mi tam prí tomný mi, kto ré
bu de potrebné vy po èu� v  pro -
cesnom po sta ve ní svedka, èím
do šlo zo stra ny príslušní kov Po -
li cajné ho zbo ru SR k hru bé mu
po ru še niu zá ko na a slu žobných
po vin nos tí pri predvádza ní obvi -
ne ných osôb.“

JÚL  20092

(Pokraèovanie�zo�strany�1)

jí ma cie ho ko na nia. Niet ich kam
zobra�… Za lanský rok bo lo to to
èís lo za rá ža jú co ve¾ké, keï tak-
mer šty ri ti síc prihlá se ných (z
cca 10–ti síc po da ných žiadostí)
ne bo lo pri puste ných k pri jí ma -
cie mu ko na niu. Tvo ri li ten to po -
èet vždy naozaj len tí najme nej
perspektívni? Dô vo dy, kto ré sa
zvyknú uvádza�, nás ve¾mi
nepresviedèa jú, na vi ne je však
„sys tém“.

„Vzh¾a dom na ve¾ký záujem
o pri ja tie do PZ a obmedze ný
po èet vo¾ných ta bu¾ko vých
miest, kto ré má me k dispo zí cií,
nie je mož né rozpra co va� kaž -
dé ho uchádza èa o pri ja tie do
PZ. Sú vy be ra ní len tí uchádza -
èi, kto rí pod¾a za sla ných dokla -
dov najlepšie vy ho vu jú pod-
mienkam na pri ja tie do PZ,“ na -
pí sa li nám z Pre šo va. Ko ši èa nia
tvrdia, že „informa tívny po ho vor

je vy ko ná va ný s kaž dým uchá-
dza èom o pri ja tie do slu žobné -
ho po me ru príslušní ka PZ.“
Rovna ko je to mu v Ži li ne. Ban -
ská Bys tri ca uvádza, že za pr vý
polrok 2009 evi do va li 1 450 po -
da ných žiadostí, pri jí ma cie ko -
na nie však ab sol vo va lo „len“
435 uchádza èov, pri ja li 105.
Pre èo? „S ostatný mi uchádzaè-
mi ne bo lo vy ko na né pri jí ma cie
ko na nie z rôznych dô vo dov (ne -
dosta tok vo¾ných miest, ne záu -
jem uchádza èov o vo¾né miesta,
ne vy ho vu jú ce pla tobné pod-
mienky, do chádza nie do za -
mestna nia na ve¾ké vzdia le -
nosti, nesplne nie podmie nok
pri jí ma cie ho ko na nia ziste né po -
èas informa tívne ho po ho vo ru)“
vysvet¾u jú. Po dobne v Trenèí ne
sa hlá si lo za pr vý polrok tohto
ro ka 818 uchádza èov, pri jí ma cie
ko na nie však ab sol vo va lo len
147 adeptov a pri ja tí bo li dvad-
sia ti: „Z dô vo du, že obsa de nos�

útva rov KR PZ v Trenèí ne je po -
merne sta bi li zo va ná, pri jí ma cie
ko na nie sa vy ko ná va s men ším
poètom uchádza èov,“ vysvetli li.

Ako s navrá tilca mi?
Zaují ma vé sú aj ïalšie po -

skyt nu té úda je. Èo mo ti vu je kra -
je pri jí ma� aj po li cajtov, kto rí už
raz (nieke dy aj viackrát) slu -
žobný po mer opus ti li? Kde sú
vý ho dy a kde ne vý ho dy? „Vý ho -
dou pri ja tia ta ké ho to uchádza èa
je už zís ka né po li cajné vzde la -
nie a prax, èo umož òu je v krát-
kej do be plno hodnotne vy ko ná -
va� štátnu služ bu. Je však
potrebné indi vi duálne zvá ži�
každú žiados� o opä tovné pri ja -
tie do PZ, na ko¾ko niekto rí bý va -
lí príslušní ci po dá va jú žiados� zo
špe ku la tívnych dô vo dov, aby si
v no vom pla to vom systé me vy -
lep ši li dáv ky výslu ho vé ho za -
bezpe èe nia,“ pí šu z Tren èí na.

Ban ská Bys tri ca uvádza: „Vý -
ho dy: skú se nosti z prá ce v

ozbro je ných zložkách. Ne vý ho -
dy: èa so vo a admi nistra tívne
ná roènejší pro ces pri jí ma cie ho
ko na nia (roz kaz o pri ja tí pod pi -
su je mi nister vnútra SR, potreb-
né sta no vis ko od bo ro vé ho zvä -
zu a pre zi den ta PZ, sta no vis ko
z inšpekcie).“

„Vý ho du pri jí ma nia bý va lých
príslušní kov PZ vi dí me v tom, že

už nie je potrebné ich vysla nie
na po li cajné vzde la nie a mô žu
okamži te za èa� plni� svo je slu -
žobné po vin nos ti. Ma jú z bý va -
lé ho pô so be nia v PZ dosta toèné
množstvo teo re tic kých a prak tic -
kých ve do mostí a zruèností
potrebných k prá ci v PZ. Zjavné
ne vý ho dy opä tovné ho pri ja tia
ne vi dí me, v týchto prí pa doch sú
vy be ra ní len uchádza èi, kto rí
bez vý hrad splnia podmienky
pri ja tia do PZ,“ vysvet¾u jú Pre -
šovèa nia. Aj Ko ši èa nia zastá va -
jú ná zor, že „ich pri ja tie je vý -
hod né v tom, že ne mu sia nastu -
po va� len v nástupných termí -
noch sta no ve ných pre pri ja tie
na základné útva ry, ma jú po ža -
do va né po li cajné vzde la nie a
nastú pia pria mo do vý ko nu
služ by.“

Èo zme ni�?
Naosta tok sme sa riadi te ¾ov

pý ta li na odpo rú èa nia pre skva -
litne nie vý be ru pri jí ma ných
uchádza èov. Trenèa nia na bá da -
jú za myslie� sa nad tým, èi
nezvý ši� ve ko vú hra ni cu pre pri -
ja tie: „Mla dí ¾u dia vo ve ku 18 ro -
kov sú èas to ešte ¾ahko vážni a
ne vyzre tí.“ Ta kisto Ban ská Bys -

tri ca na vrh la zvý še nie hra ni ce
na 21 ro kov s obmedze ním tre -
bárs do 40 ro kov. „Pre skva -
litne nie vý be ro vé ho ko na nia
navrhu jem, aby v prí pa de
naplne nia ta bu¾ko vých miest ne -
mu sel by� vy ko ná va ný informa -
tívny po ho vor s kaž dým uchá-
dza èom, taktiež s uchádzaèmi,
kto rí ne vy ho ve jú na jed not li vých

pre vierkach a po da jú opä tovné
žiadosti o pri ja tie. Zá ro veò by
som chcel uvies�, aby informá -
cie o vo¾ných ta bu¾ko vých mies-
tach pre zen to va né v mé diách
bo li zo stra ny mi nis ter stva vnút-
ra po dá va né tak, aby záujemca
o slu žobný po mer si po dal žia-
dos� pria mo na tom útva re, kto -
rý má podstav a nie na všetky
KR PZ v SR,“ na pí sal plk. Ju raj
Bu kuš, riadi te¾ KR PZ v Ko ši -
ciach. Ži linèa nia by bo li za
sprísne nie „pa ra metrov“ pre pri -
ja tie. Ich po žia davky: vek pri ja -
tia nad 21 ro kov do max. 35 ro -
kov, výš ka žien  od 170 cm,
výš ka mu žov od 175 cm, do vý -
ko nu 100% zrak.

To¾ko z nášho ma lé ho prie-
sku mu. Ne dal, pre to že ne mo hol
da� odpo veï na najzákladnejšiu
otáz ku v po do be pre mi sy: Ak sa
do zbo ru tohto ro ku prihlá si tre -
bárs 15–ti síc uchádza èov a pri-
jme me po vedzme ti síc, dostá va -
me sa k po me ru 1:15. Ta ký po -
mer by už mal by� jed no znaè -
nou zá ru kou kva li ty. Ak nie je,
po tom si zle kla die me otáz ku
ale bo je pro blém kde si úplne
inde…              Pe�ter�Onde�ra

riadite  KR PZ v Košiciach. Žilin ania by boli za sprísnenie „parametrov“ pre prijatie. 

Ich požiadavky: vek prijatia nad 21 rokov do max. 35 rokov, výška žien  od 170 cm, 

výška mužov od 175 cm, do výkonu 100% zrak. 

To ko z nášho malého prieskumu. Nedal, pretože nemohol da  odpove  na 

najzákladnejšiu otázku v podobe premisy: Ak sa do zboru tohto roku prihlási trebárs 15-

tisíc uchádza ov a prijmeme povedzme tisíc, dostávame sa k pomeru 1:15. Taký pomer 

by už mal by  jednozna nou zárukou kvality. Ak nie je, potom si zle kladieme otázku 

alebo je problém kdesi úplne inde... 

Peter Ondera 

Prijímacie konanie do PZ KRPZ  

Tren ín

KRPZ 

B.Bystrica

KRPZ 

Žilina 

KRPZ 

Košice 

KRPZ 

Prešov

Po et podaných žiadostí za rok 2008 592 1 208 1 058 2 051 1 413 

po et žiadostí za 1. polrok 2009 818 1 450 1 451 1 567  1 495 

po et prijatých uchádza ov za 2008 60 165 79 124 105 

pomer žiadostí (cca) Muži: Ženy 3:1 4:1 4:1 3:2 5:2 

po et žiadostí o znovuprijatie 10 7 20 12 12 

znovuprijatých v roku 2008 x 3 7 8 x 

pozn. x - neuvedený údaj  

 

Zo sprá vy o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2008

D.Trnka

Pro ces pri jí ma cie ho ko na nia ne vy sti hu je kva li tu ¾udské ho po ten ciá lu
(Pokraèovanie�zo�strany�1)

Po�li�caj�ti�z�okre�su�Brezno�vo
štvrtok�11.�6.�2009�na�ná�mestí
v�Brezne�osla�vo�va�li�Deò�po�lí�cie.
Otvo�ril�ho�slávnostným�prí�ho�vo�-
rom� riadi�te¾� OR�PZ� plk.� JUDr.
Ma�rian� Mikloško,� kde� okrem
iné�ho�uvie�dol,�že�Deò�po�lí�cie�v
okre�se�Brezno�sa�do�po�sia¾�slá�-
vil�po�èas�športo�vé�ho�dòa.�Ten�-
to� rok� sme� sa� roz�hod�li� priblí�ži�
prá�cu� po�lí�cie� pre� ve�rejnos�� po
prvýkrát� na� ná�mestí� mesta
Brezna.� Svo�ju� prá�cu� pre�zen�to�-
va�li�aj�zložky�In�teg�ro�va�né�ho�zá�-
chran�né�ho�sys�té�mu,�a�to�Ha�siè�-
ský�a�zá�chran�ný�zbor�a�Èer�ve�-
ný�kríž.�Pre�zentá�cia�prá�ce�Po�li�-
cajné�ho� zbo�ru� pri�lá�ka�la� nielen
ško�lá�kov� a� škôlka�rov,� ale� aj
mno�hých� dospe�lých,� kto�rým
pria�lo� pekné� slneèné� po�èa�sie.
Ši�ro�ká� ve�rejnos�� si� moh�la
pozrie�� po�li�cajnú� a� ha�sièskú
tech�ni�ku,� po�rozprá�va�� sa� s� prí-
slušníkmi� Po�li�cajné�ho� zbo�ru� a
pra�covníkmi� zá�chran�ných� zlo�-
žiek�o�ich�úlo�hách�a�èin�nos�ti�pri

záchra�ne�ži�vo�ta,�zdra�via�a�ma�-
jet�ku.� Najmladších� úèastní�kov
za�uja�li�hlavne�ukážky�pso�vo�dov
ich�štvorno�hých�po�mocní�kov�pri
vyh¾a�dá�va�ní� drog,� zadrža�ní� pá�-
cha�te�¾a,� � ná�zornej� ukážke� po�-
sluš�nos�ti� slu�žobné�ho� psa� a
možnos�� získa�� svo�ju� fo�togra�fiu

s�odtlaèkom�palca.�Tiež�si�moh�li
vyskú�ša�� a� po�se�die�� v� záchra�-
nárskych� vo�zidlách.� Tí� najši�-
kovnejší�z�ra�dov�ško�lá�kov,�kto�rí
ve�de�li� správne� zodpo�ve�da�� na
otáz�ky�po�li�cajtom,�bo�li�odme�ne�-
ní�pro�pa�gaèným�ma�te�riá�lom.

(vr)

Brezòa�nia�na�ná�mestí



JÚL  2009 3

Sta no vis ko ÚJKP P PZ k sprá ve o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2008

Sprá va v èasti pod názvom
„Spo luprá ca s orgánmi po li cajné -
ho zbo ru, spo luprá ca s iný mi
orgánmi“, pri hodno te ní dåžky
trest né ho ko na nia po uka zu je, že
po rovna ním s mi nu lým ro kom ne -
do šlo u väèši ny trest ných ve cí k
podstatnej zme ne v dåžke ko na -
nia od za èa tia trest né ho stí ha nia
po me ri tórne ukonèe nie ve ci po li -
cajtom ale bo predlo že nie spi su s
návrhom na po da nie ob ža lo by,
prí padne iné me ri tórne rozhodnu -
tie, a po zi tívne hod no tí ve ci zná -
mych pá cha te ¾ov ukon èe ných do
jedné ho me sia ca, kto rých po èet
sa prak tic ky strojná so bil.

Za ïalšie po zi tívne konšta to -
va nie v sprá ve mož no po va žo va�
ukonèe nie star ších trest ných ve -
cí. Po èet ve cí nezná mych pá cha -
te ¾ov ukon èe ných do 5 ro kov stú -
pol približne o 25 %, po èet ve cí
ukon èe ných do 10 ro kov u zná -
mych pá cha te ¾ov stú pol približne
o 60 %, u nezná mych pá cha te ¾ov
sa takmer strojná so bil a pri trest -
ných ve ciach nad 10 ro kov je po -
èet ukon èe ných ve cí u zná mych
aj nezná mych pá cha te ¾ov približ-
ne 2,5 krát vyš ší.

V sprá vach za r. 2007 – 2008
sa zhodne konšta tu je, že pretrvá -

va jú cim a dlho do bým problé -
mom, kto rý má vý raz ný vplyv aj
na dåžku prípravné ho ko na nia, je
sku toènos�, že po li caj ti spô so bu jú
svo jím postu pom prie �a hy, v
trest ných ve ciach sú ne èin ní z
rôznych subjektívnych dô vo dov,
kto ré ne mož no zo stra ny pro ku -
ra túr akcepto va�, ne rešpektu jú
viace ré po ky ny pro ku rá to ra a
èas to reagu jú až na signa li zá cie
zo stra ny pro ku ra tú ry, kto ré sú
za sie la né do rúk nadria de ným.

I keï sa v sprá vach uvádza,
že prie �a hy z poh¾a du po li cajtov
sú zaprí èi ne né pre dovšetkým vy -
so kou za �a že nos�ou a rozpra co -
va nos�ou ve cí, po merne ve¾ kou
fluktuá ciou po li cajtov, a tým aj
ne dostatkom prak tic kých skú se -
ností z dô vo du krátkej vy šetro va -
te¾skej pra xe, kto ré sku toènosti
ovplyvòu jú aj zme ny v oso bách
po li cajtov reali zu jú cich konkrétnu
trestnú vec, na ko¾ko do chádza k
pre rozde ¾o va niu vy šetro va cích
spi sov v neskonèe ných trest ných
ve ciach, èo si vy ža du je dlhší èas
na opä tovné naštu do va nie vy -
šetro va cie ho spi su no vým vy -
šetro va te ¾om, nie je mož né v
plnom roz sa hu s týmto konšta to -
va ním súhla si�.

Od ro ku 2004 do ro ku 2008
do chádza k ná rastu po è tu vy -
šetro va te ¾ov, ich sta bi li zá cii, zvy -
šo va niu po è tu vy šetro va te ¾ov,
kto rí ma jú väèšiu prax vo vy šetro -
va ní a dosta tok prak tic kých skú -
se ností, pri èom približne 30% má
ukon èe né práv nic ké vzde la nie,
resp. Aka dé miu Po li cajné ho zbo -
ru. Taktiež rastú ci trend je i u vy -
šetro va te ¾ov, kto rí ma jú do -
siahnu tú prax viac ako 10 ro kov.

V sprá vach sa ïa lej uvádza,
že z poh¾a du pro ku ra tú ry sú prie -
�a hy v prípravnom ko na ní spô so -
be né najmä ne dodržia va ním le -
hôt sta no ve ných pro ku rá tormi,
ne dôsledným plne ním konkrét-
nych po ky nov pro ku rá to rov, ne -
ve no va nie dosta toènej po zor nos ti
prednostné mu vy ba vo va niu vä -
zobných ve cí, ne dosta toèná zna -
los� trest no–práv nych predpi sov,
nízka kva li ta roz hod nu tí po li caj ta,
kto ré nespåòa jú základné ná le ži -
tos ti vy ža do va né Trest ným po -
riadkom a ne dodržia va nie zá ko -
nom sta no ve nej 30 dòo vej le ho ty
na rozhodnu tie po pri ja tí trest né -
ho ozná me nia.

Na zákla de ob sa hu sprá vy ge -
ne rálne ho pro ku rá to ra Slo -
venskej re pub li ky o èin nos ti pro -
ku ra tú ry za rok 2007, úrad justiè-
nej a kri mi nálnej po lí cie Pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru (ïa lej len
„ÚJKP P PZ“), navrhol pri ja� opat-
re nia na odstrá ne nie týchto ne -
dostatkov. Tieto opatre nia sme ro -
va li hlavne na zlepše nie a skva -
litne nie prípravné ho ko na nia v
pô sobnosti ÚJKP jed not li vých
kra jov.

Èas� týchto opatre ní bo la reali -
zo va ná po ky nom 1. vi ce pre zi den -
ta Po li cajné ho zbo ru è.p.:
PPZ–292/JKP–2008 zo dòa
2.6.2008 a èas� bo la zapra co va -
ná do no ve ly na ria de nia mi nis tra
vnútra Slo venskej re pub li ky è.
17/2007.

Ne do stat ky, kto ré sú konšta to -
va né, ÚJKP P PZ, ne zá vis le na
týchto sprá vach, na ich odstrá ne -
nie už v mi nu los ti pri jal, ako i
prie bežne pod¾a aktuálnej si tuá -
cie vo vy šetro va ní a skrá te nom
vy šetro va ní pri jí ma konkrétne
opatre nia. Opatre nia sú za me ra -
né najmä na zní že nie rozpra co -
va nosti vo ve ciach, v kto rých pá -
cha te¾ nie je zná my, na zintenzív-
ne nie a ze fektívne nie kontrolnej
èin nos ti nadria de ných, a to hlav-
ne vo ve ciach, kde vy šetro va nie
tr vá viac ako 5 ro kov a vo vä -
zobných ve ciach star ších ako
šes� me sia cov a na skrá te nie le -
ho ty na skonèe nie vy šetro va nia
vo ve ciach s nezná mym pá cha te -
¾om.

Na po ra dách riadi te ¾a ÚJKP P
PZ s riadi te¾mi ÚJKP KR PZ, ako
i na po ra dách riadi te ¾a OJP
ÚJKP P PZ s riadi te¾mi OJP
ÚJKP KR PZ je ve no va ná ná le ži -
tá po zornos� najmä rýchlosti vy -
šetro va nia s dô ra zom na ve ci
nad 6 me sia cov, rozpra co va nosti,
sta vu vä zobné ho vy šetro va nia s
dô ra zom na vä zobné ve ci nad 6
me sia cov, po die lu ve cí vrá te ných
na doplne nie vy šetro va nia a do -
šetre nie, po die lu zru še ných me ri -
tórnych roz hod nu tí, perso nálnej
obsa de nosti vo vy šetro va ní a
spo lu prá ci s pro ku ra tú rou. Na
týchto po ra dách sa hod no tí stav
vo vy šetro va ní v rám ci jed not li -

vých kra jov, ana ly zu jú sa ne do -
stat ky a prí èi ny ich vzni ku a spo -
loène sa h¾a da jú vý cho dis ka na
ich odstrá ne nie.

Za úèe lom pri jí ma nia ïalších
opatre ní na skva litne nie a ze -
fektívne nie vy šetro va nia a skrá te -
né ho vy šetro va nia vy šetro va te lia
OJP ÚJKP P PZ okrem plá no va -
ných te ma tických kont rol vy ko ná -
va jú i indi vi duálne kon tro ly vy -
šetro va cích spi sov, za úèe lom
ziste nia skut ko vé ho sta vu a prí -
padné ho odstrá ne nia ne dos -
tatkov, na kto ré upo zoròu jú ria-
dia cich pra covní kov, ako i pro ku -
rá to rov. V ro ku 2008 bo li vy ko na -
né 4 te ma tic ké kon tro ly, 108 oso -
bitných kont rol a 1133 ostat ných
ma ni pu lá cií s vy šetro va cím spi -
som. V tejto sú vislosti vy šetro va -
te lia vy ko ná va jú taktiež me to -
dickú èinnos�.

Po�znám�ka re�dakcie
Za�sla�né� sta�no�vis�ko� ÚJKP� P

PZ,�kto�ré�zve�rejòu�je�me,�ob�sa�hu�-
je�ešte�ïalších�se�dem�strán�kon-
krétnych�akti�vít�OJP�ÚJKP�P�PZ
v�ro�koch�2008�–�2009,�sme�ru�jú�-
cich�k�zrýchle�niu�a�k�skva�litne�niu
vy�šetro�va�nia.�Z�priesto�ro�vých�dô�-
vo�dov�ich�nie�je�mož�né�zve�rejni�
v�plnom�zne�ní.

l Riadi te¾ ÚJKP P PZ plk.
JUDr. Ján Mi ha¾ však zhrnul svoj
poh¾ad do nieko¾kých pozná mok.
Pod¾a je ho vy jadre nia je ob sah
správ ge ne rálne ho pro ku rá to ra
Slo venskej re pub li ky Dobrosla va
Trnku za ro ky 2007 – 2008 dos�
po dob ný, avšak aj po zi tívne kon-
šta to va nia v tejto èasti sprá vy sú
for mu lo va né v ne ga tívnom du -
chu. Do konca v sprá ve pri kon-
šta to va ní o po ète ve cí nezná -
mych pá cha te ¾ov ukon èe ných do
5 ro kov je nesprávne uve de ný
údaj, že ich po èet približne o 25
% pokle sol, v sku toènosti o 25 %
stú pol.

l Za po zi tí vum jednoznaène
mož no po va žo va� ukonèe nie väè-
šie ho po è tu star ších trest ných ve -
cí a zrýchle nie ko na nia u trest -
ných ve cí do 1 me sia ca.

l Z èasti sprá vy kde sa kon-
šta tu je „nízka kva li ta roz hod nu tí
po li caj ta, kto ré nespåòa jú základ-
né ná le ži tos ti vy ža do va né Trest -
ným po riadkom“, mož no by bo lo
potrebné uvies�, bez úmys lu
z¾ahèo va� tú to si tuá ciu, že na jed -
nom okresnom riadi te¾stve Po li -
cajné ho zbo ru v Slo venskej re -
publi ke je roène vy da ných v trest-
nom ko na ní v prie me re oko lo 5
500 uzne se ní a z to ho je v prie -
me re oko lo 100 uzne se ní zru še -
ných pro ku rá to rom.

l Ako sa ïa lej vy jadril z infor-
má cií ÚJKP KR PZ a ÚJKP OR
PZ vyplý va, že spo luprá ca s pro -
ku ra tú rou je dob rá, vz�a hy sú ko -
rektné, sú však aj pro blé my, kto -
ré sa prí pad od prí pa du konkrét-
ne riešia.

l Napriek to mu však ve de nie
ÚJKP P PZ rešpektu je hodno te -
nie spo lu prá ce pro ku ra tú ry s Po -
li cajným zbo rom, a tak ako v prie -
be hu ro ka 2008 tak aj v ro ku
2009 bu de pokra èo va� v ak ti vi -
tách na tom to úse ku, za úèe lom
odstra òo va nia ne dostatkov vo vy -
šetro va ní s cie¾om zrýchle nia a
ze fektívne nia trest né ho ko na nia,
s dô ra zom na uplatòo va nie

základných práv a slo bôd obèa -
nov.

Vzh¾a dom na stav a úro veò
spo lu prá ce Po li cajné ho zbo ru
s pro ku ra tú rou za rok 2007, na
úrov ni ÚJKP P PZ bo li v ro ku
2008 pri ja té a reali zo va né na -
sle dovné opatre nia:

1. V le gisla tívnej ob las ti
– po silne nie posta ve nia a prá -

vo mo ci nadria de né ho, aby úèin-
nejšie mo hol vy ko ná va� kon tro lu
vy šetro va nia,

– zrýchle nie prípravné ho ko -
na nia využí va ním inšti tú tov v
zmysle vy hláš ky MV SR è.
648/2008 Z. z. o roz sa hu vy ko ná -
va nia roz hod nu tím, opatre ní a
úko nov trest né ho ko na nia vo vy -
šetro va ní ale bo skrá te nom vy -
šetro va ní v zne ní vy hláš ky MV
SR è. 169/2009 Z. z.,

2. Na úse ku vzde lá va nia:
vzde lá va cie kurzy, ško le nia, in -
štruktážno–me to dic ké za mestna -
nia,

3. Na úse ku kontrolnej èin nos -
ti: zvý še nie kontrolnej èin nos ti zo
stra ny ÚJKP P PZ

4. V perso nálnej ob las ti :
– zvy šo va nie ta bu¾ko vých

miest vy šetro va te ¾ov
– rýchlejšie obsadzo va nie

vo¾ných ta bu¾ko vých miest vy -
šetro va te ¾ov (no ve la zá ko na o
štátnej službe)

5. Konkrétna prak tic ká po moc:
roz kaz pre zi den ta Po li cajné ho
zbo ru è. 40/2009 o zria de ní pra -
covnej sku pi ny na plne nie opatre -
ní na zlepše nie sta vu a úrovne
vy šetro va nia a skrá te né ho vy -
šetro va nia na úra de justiènej a
kri mi nálnej po lí cie Okresné ho ria-
di te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Bra -
tisla ve V.

6. Me to dická èinnos� – vy da -
nie na ria de nia pre zi den ta PZ è.
23/2008 o vy ko ná va ní me to dic ké -
ho riade nia na úse ku vy šetro va -
nia, skrá te né ho vy šetro va nia a v
èin nos ti služ by kri mi nálnej po lí cie
ur èe ných útva rov Po li cajné ho
zbo ru

7. Vytvo re nie špe cia li zo va né -
ho od bo ru na úse ku bo ja pro ti
extré mizmu

Do siahnu tý po krok v ro ku
2008 v po rovna ní s ro kom
2007:

1/  Zrýchle nie prípravné ho ko -
na nia v jed no du chých trest ných
ve ciach do 1 me sia ca.

2/  Zrýchle nie ukonèo va nia
sta rých trest ných ve cí do 5 ro kov,
10 ro kov a nad 10 ro kov.

3/  Zvý še ná kontrolná èinnos�
zo stra ny nadria de ných.

4/  Zintenzívne nie me to dickej
èin nos ti po úse ku vy šetro va nia z
ÚJKP P PZ a KR PZ na nižšie
útva ry.

5/  Rýchlejšie a jedno duchšie
obsadzo va nie vo¾ných ta bu¾ko -
vých miest vy šetro va te ¾ov

6/  U šty roch KR PZ v SR pre-
šlo skrá te né vy šetro va nie z ÚJKP
na OO PZ, èím sa do siahlo užšie
spo je nie po lí cie s obèanmi, vyš-
šia spo kojnos� obèa nov s po lí -
ciou, vyššia bezpeènos� obèa nov.

7/ Úèinnejšia ochra na ob èa na,
na kto rom je pá cha né do má ce
ná si lie a úèinnejšie, rýchlejšie vy -
pátra nie nezvestnej oso by.

8/ Úèinnejšia ochra na spo -
loènosti a obèa nov pred pre javmi
extré mizmu.

Ge�ne�rálny�pro�ku�rá�tor�Slo�venskej�re�pub�li�ky�prednie�sol
na�za�sa�da�ní�NR�SR�dòa�24.6.2009�Sprá�vu�o�èin�nos�ti
pro�ku�ra�tú�ry�za�rok�2008�(ïa�lej�len�„sprá�va“).

Po rovna nie dåžky ko na nia od za èa tia trest né ho stí ha nia
do me ri tórne ho ukonèe nia po li cajtom, resp. predlo že nia ná -
vr hu na me ri tórne rozhodnu tie po li cajtom pod¾a správ za r.
2007 – 2008:

z to ho zná mi pá cha te lia:

z to ho nezná mi pá cha te lia:



l Pán podpredse da, sme v
ob do bí, ke dy sa za mestná va -
te ¾om a mé diám v mno hých
odvetviach nášho hospo -
dárstva vcel ku da rí eli mi no va�
vplyv odbo rá rov a ich po -
èetnos�. Konfe de rá cia od bo -
ro vých zvä zov SR hod no tí si -
tuá ciu ako vážnu. Ne dáv no
ste sa v rám ci akti vít KOZ zú -
èast ni li medzi ná rodné ho
work sho pu, kto rý si klá dol za
cie¾ h¾a da� spô so by, re cep ty
ako udrža� a následne zvý ši�
po diel odbo rá rov na ži vo te
spo loènosti. Na šli ste inšpi rá -
cie?

Náš od bo ro vý zväz pô so bí v
špe ci fických podmienkach a je
aj v odlišnej, ove ¾a priazni vejšej
si tuá cii. Do vo lil som si pre to
vystú pi� na tom to worksho pe a
po de li� sa s ostatný mi úèastník-
mi o na še po zi tívne skú se nosti,
pre to že si mys lím, že v mno hom
ma jú uni verzálny cha rak ter. Èím
ne chcem po ve da�, že by sme v
bu do va ní na šej èlenskej základ-
ne a vnútrozvä zo vej štruktú ry
ne ma li ni ja ké pro blé my. Má me
a te raz pred V. zjazdom si mu -
sí me jasne ozrejmi�, èo chce me
a najmä ako mu sí me ís� ïa lej.

l Napríklad?
Na worksho pe som okrem

iné ho ho vo ril o dô le ži tosti pro -
pa gá cie odbo ro vej orga ni zá cie.
Má me no vi ny Po lí cia, usi lu je me
sa èo najviac pre zento va� ve -
rejne. Je ve¾mi dô le ži té, aby
èlen ská základòa bo la dobre,
všestranne in for mo va ná vo
vnútri zvä zu a na opak – aby ve -
rejnos�, te da neèle no via bo li
dobre in for mo va ní o tom, èo ro -
bí me. Nesmiernym po mocní kom
je v tom to internet, pre to už vo
ve¾mi blízkom èa se zá sadným
spô so bom me ní me ob sah i roz -
sah to ho, èo po nú ka na ša intra -

ne to vá strán ka. Zákla dom kva -
litné ho informaèné ho to ku však
mu sí by� vnútroodbo ro vá infor-
maèná sie�, to zna me ná –
podèiarku jem – obojstranne
kva litný pre nos informá cií z ve -
de nia cez kraj ské až po základ-
né orga ni zá cie. A tu, te da v pre -
no se informá cií, ešte vi dí me re -
zer vy.

l KOZ SR konšta to va la, že
jej èlen ská základòa ve¾mi
zostarla, chý ba jú mla dí.

Je to prav da. Na ša si tuá cia
je lepšia, približne tre ti nu èlen-
skej základne OZP tvo ria za -
mestnanci do 35 ro kov. Napriek
to mu prá ca s mla dý mi bu de
patri� medzi najvážnejšie prio ri -
ty. Aj spo me nu tý workshop to tiž
po uká zal na fakt, že tá to spo -
loènos� vô bec mla dých ne in for -
mu je o tom, èo sú od bo ry, aké
ma jú posla nie, pre èo vlastne
existu jú vša de v Euró pe. Vi dí me
to aj na na šich mla dých po li -
cajtoch, kto rí prí du na stredné
ško ly. O odbo roch ne ve dia vô -
bec niè, ni kde v osno vách na
základnom ani strednom stup ni
vzde la nia od bo ry ne fi gu ru jú.
Prá ve pre to sme si po ve da li, že
v tom to ob do bí je ve¾mi dô le ži té
cho di� medzi mla dých najmä na
na še SOŠ PZ, vysvet¾o va� im
posla nie OZP a získa va� ich pre
prá cu. Z imidžu sa to tiž ne dá v
odbo roch ži�, tu má efekt len
trpezli vá prá ca s ¾uïmi. Vý sled -
ky sa už uka zu jú. Dô le ži té však
je, aby sa týchto mla dých èle -
nov po prí cho de zo ško ly do
útva rov hneï uja li predse do via
a èle no via vý bo rov, za po ji li ich
do prá ce a ne bá li sa po núknu�
im aj funkcie vo vý bo roch. Mla -
dí ma jú tvo ri vé mysle nie a
dosta tok ener gie, chu�, vô ¾u pra -
co va�, mu sia však ma� po cit, že
sa o nich niekto zaují ma, po nú -

ka im ur èi té vý ho dy, ale tie nie
sú za dar mo, je za ni mi prá ca,
úsi lie.

l Na mla dých striehne ve -
¾a lá ka diel. Ako ich presve-
dèi�, že by� èle nom a pra co va�
v odbo roch je uži toèné?

Prá ve na stretnu tiach s mla -
dý mi si ove ru je me, èo za be rá,
èo po va žu jú za dô le ži té. Ho -
vorme to mu kva li ta servi su, slu -
žieb. Mys lím si, že ich oslo vu jú
najmä ga rancie na šej právnej
ochra ny, podporné ho fon du,
možnos� so ciálnych pô ži èiek,
po nu ka kva litných mož nos tí na
využi tie vo¾né ho èa su, prí padne
rôzne ïalšie vý ho dy, napríklad
možnos� vý hod né ho poiste nia.
Do sia¾ však aj náš od bo ro vý
zväz dos� trpel na to, že èo od -

bo ry vy bo jo va li, moh li uží va�
všetci. To by sa ma lo zme ni�,
pre to že sú èasný stav pô so bil na
èle nov dos� de mo ti vu jú co, keï
aj neèle no via vlastne ma li prí-
stup k rovna kým vý ho dám, ako
èle no via. Moh li si po tom klás�
otáz ku, v èom je vlastne vý ho da
by� èle nom, èím je èlen stvo
atraktívne. Pro pa go va� te da vý -

ho dy èlen stva a vysvet¾o va�, v
èom sú od bo ry potrebné, to je
úlo ha nielen pre ve de nie OZP,
ale najmä pre všetkých predse -
dov kraj ských rád a základných
orga ni zá cií.

l Úlo ha predse du základ-
nej orga ni zá cie je v tom to
sme re zrejme ne zastu pi -
te¾ná….

Áno, pre to ape lu jem najmä
na predse dov základných orga -
ni zá cií, kto rí mu sia do ko na le
pozna� potre by pra covných ko -
lektí vov. To, èo vý bor pre svo -
jich èle nov pripra ví, mu sí vy ho -
vo va� èo najväèšie mu po die lu
èlenskej základne. Uve diem la -
pi dárny príklad: ak mám v
základnej orga ni zá cií ve ¾a mla -
dých ¾u dí, asi pre nich ne zorga -
ni zu jem návšte vu kla sickej ope -
ry, ale nájdem to, èo ich naozaj
za ujme, èo najviac vy ho vu je ich
potre bám a záujmom. Tre bárs
zo že niem líst ky na mu zi kál a
pre èle nov OZP aj so z¾a vou. To
si kaž dý všim ne. V tejto ob las ti,
vo zvy šo va ní atrak ti vi ty a kva li ty
po nu ky slu žieb pre èle nov je
úlo ha predse dov a èle nov vý bo -
ru ne zastu pi te¾ná.

l Èo vám ešte v nadchá-
dza jú com ob do bí za be rie ve ¾a
èa su?

Ne ta jí me sa tým, že v nad-
chádza jú com ob do bí bu de
potrebné ve no va� sa aj zme nám
vo vnútrozvä zo vej orga ni zaènej
štruktú re, pre to že sa vy ví ja jú aj
štruktú ry utvá ra né za mestná va -
te ¾om. Od bo ro vé orga ni zá cie
mu sia pružne reago va� na zme -
ny, le bo inak sa ¾ahko mô že
sta�, že v no vých štruktú rach
od bo ry stra tia vplyv. Vznik li
napríklad ak cio vé spo loènosti v
re zortnom zdra votníctve, ale aj
v autoopra vá renstve. Mu se li
sme ve¾mi rýchlo pripra vi� pô du
pre so ciálny dialóg, ho ci je jas -
né, že vrcho lo vý ma nažment
týchto orga ni zá cií ne ja sal od ra -
dos ti. Prišlo k nám vy še 1 200
príslušní kov Že lezniènej po lí cie,
aj v tom to prí pa de po va žu je me
za dô le ži té, aby za mestnanci
ma li zá šti tu v na šej odbo ro vej
orga ni zá cii. Sú však pra co viská,
kde je mi ni málne ale bo vô bec
ni ja ké zastú pe nie odbo rá rov.

Ve¾mi ma lé orga ni zá cie ne ma jú
prak tic ký vý znam. Na dru hej
stra ne má me aj obrie základné
orga ni zá cie, kto ré pod¾a nás
tiež neplnia svoj úèel dosta -
toène efektívne. Je však najmä
na èlenskej základni, aby po -
cho pi la potre bu opti ma li zá cie,
pre to že nú ti� ich k to mu ne mô -
že me, najmä však nech ce me.
Jednoznaène si však mys lí me,
že opti málne utvo re ná základná
orga ni zá cia s agilným vý bo rom
a zodpo vedným predse dom je
tou najlepšou pro pa gá ciou
nášho od bo ro vé ho zvä zu a
magne tom pre ostat ných za -
mestnancov.

l Skúste konkrétne.
Spo me niem as poò zo pár prí-

kla dov – v SOŠ Ko ši ce ži vo ri la
de sa�èlenná orga ni zá cia. Dnes,
pod ve de ním Da na Èu ka lovské -
ho plnokrvne ži je a jej vplyv ras-
tie. Po dobne na Riadi te¾stve
hra niènej po lí cie v Sobranciach.
Za èí na li s 20 èlenmi, pa ni pred-
sedníèka Na ta ša Ba òa so vá
odviedla kus prá ce a dnes už
ma jú vy še 80 èle nov. Po da ri lo
sa nám za lo ži� aj základnú
orga ni zá ciu v rám ci sekcie krí -
zo vé ho ma nažmentu a ci vilnej
ochra ny. Èi že ten ¾udský fak tor
je ve¾mi dô le ži tý. Pre to si mys -
lím, že znaè né rozdie ly v or ga ni -
zo va nos ti medzi jed not li vý mi
krajmi ne ma jú objektívny, ale
viac subjektívny zá klad a ve ¾a
sa dá zme ni� k lepšie mu. Ak
chce me na ïa lej by� dôstojným,
rov no cen ným partne rom v so -
ciálnom dialó gu, ne mô že me
zasta�. Zo berme si si tuá ciu v
oko li tých kra ji nách. V Ne mecku,
napríklad, je v odbo roch až 75
percent po li cajtov. Ne dáv no bo li
u nás Ra kú ša nia, do konca aj tí
ma jú z 29–ti síc po li cajtov or ga -
ni zo va ných 18–ti síc. A všetci
ve¾mi dobre chá pu potre bu èlen -
stva. Po dob né je to aj v ïalších
vyspe lých európskych kra ji -
nách. Ne jde te da o ne ja ký re likt
so cia lizmu, ale na opak – my sa
len uèí me me tó dam mo dernej
odbo ro vej prá ce od partne rov v
kra ji nách, kde ma jú od bo ry ove -
¾a dlhšiu tra dí ciu ako je tá na ša.

Zhováral�sa�Peter�Ondera
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ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

45. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline

46. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Bratislave

47. ktorým sa upravuje vjazd
služobných cestných vozidiel
do objektu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v Bratisla-
ve, Račianska ul. 45 a ich par-
kovanie v ňom

48. o opatreniach v cestnej

premávke počas letnej turistic-
kej sezóny

49. o vykonaní zdokonaľova-
cieho výcviku zo streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

50. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
47/2006 o zriadení modulu pso-
vodov a služobných psov Poli-
cajného zboru pri poskytovaní
pomoci v zahraničí v znení roz-
kazu prezidenta Policajného
zboru č. 34/2007

51. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Poli-
cajného zboru útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republi-
ky

52. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru č.
109/2007 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

53. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
114/2005 o zriadení komisie na
posudzovanie škôd na zdraví
alebo majetku v znení neskor-
ších predpisov

NARIADENIE PREZIDENTA PZ

16. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 4/2009 o  vyko-
návaní skúšok z odbornej spô-
sobilosti, rozhodovaní o vodič-
skom oprávnení a evidovaní
priestupkov spáchaných v cest-
nej premávke

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Najmä na té mu èlenskej základne ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR La disla vom Gra èí kom

Prá ca s mla dý mi bu de patri� medzi najvážnejšie prio ri ty
V��nadchádza�jú�com�ob�do�bí�bu�de�patri��medzi�prio�ri�ty
prá�ce�OZP�v�SR�zvy�šo�va�nie�èlenskej�základne�a�po�-
stup�né�pre�bu�do�va�nie�štruktú�ry�základných�orga�ni�zá�cií
tak,�aby�èo�najviac�vy�ho�vo�va�li�špe�ci�fi�kám�pra�co�vísk,
zá�ro�veò�však�utvá�ra�li�podmienky�pre�kva�litnejšiu�od-
bo�rársku�prá�cu.�V�rozho�vo�re�pre�PO�LÍ�CIU�to�to�sme�ro�-
va�nie�po�tvr�dil�podpredse�da�OZP�v�SR�La�di�slav�Gra�èík,
kto�rý�zodpo�ve�dá�za�vnútrozvä�zo�vú�èinnos�.

Sta�rostli�vos�� o� pra�covné
podmienky,� bezpeènos�� a
ochra�nu� zdra�via� pri� prá�ci� patrí
do� náplne� prá�ce� od�bo�ro�vých
funkcio�ná�rov.� Podpredse�da
OZP� v� SR� La�di�slav�Gra�èík� sa
intenzívne� za�ují�mal� aj� o� pod-
mienky�uby�to�va�nia�štu�dentov�v
SOŠ� PZ� Pe�zi�nok,� odkia¾� po�-
chádza�na�ša�snímka.

PO BA VI LO…
Vdenných zvodkách, kto�ré dá�va�jú na ve�rejnos� krajskí ho�-

vorco�via, nájdu sa kde�ja�ké zaují�ma�vosti. A�keï sa k�nim
pri�dá au�tor�sky má�lo pre�zie�ra�vé èi ne�o�brat�né zošty�li�zo�va�nie prie�-
be�hu skut�ku, èí�ta�nie je ešte zaují�ma�vejšie. Z�tohto súdka sú aj na-
sle�du�jú�ce riadky…

Dva ja mu ži pri chy te ní pri èi ne

Bra ti slav ský vy šetro va te¾ PZ ob vi nil ten to týždeò v ponde lok
dvoch mu žov zo zlo èi nu se xuálne ho ná si lia for mou spo lu pá cha -
te¾stva. Tí to dva ja mu ži vo ve ku 27 a 24 ro kov si v Bra tisla ve na
¼u bovnianskej uli ci vy bra li pod jedným z prístreškov na kontaj-
ner ne mi lú zá bavku. Oba ja v tom èa se pod vply vom al ko ho lu pri-
stú pi li k 52 – roènej že ne a pod hroz bou použi tia ná si lia od nej
žiada li orálny sex. Že na pod vyhrážka mi týchto mu žov a v oba -
ve o svoj ži vot a zdra vie na po kon po ¾a vi la. Mu ži do konca
neupusti li od svojho èi nu ani po prí cho de po li cajtov. Keïže na
vý zvu po li cajtov rea go va li ne ga tívne, mu se li službu ko na jú ci prí-
slušní ci PZ použi� do nu co va cie prostriedky a pu tá. Obvi ne ní mu -
ži sú stí ha ní na slo bo de a v tom to prí pa de im hro zí trest odòa tia
slo bo dy od 7 do 15 ro kov.

(fp)
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O opodstatne nosti existen-
cie, resp. pre vádzky týchto za -
ria de ní v rám ci re zor tu vnútra sa
už dlho ve dú disku sie. Má, èi
ne má – najmä z eko no mic ké ho
h¾a diska –zmy sel ich pre -
vádzko va nie v re zorte? Sú
dosta toène využi té? A plnia vô -
bec svo je posla nie z h¾a diska
re zortnej so ciálnej po li ti ky?

Ako to fun gu je
„Orga ni zaèný od bor sekcie

riade nia ¾udských zdro jov MV
SR za bez pe èu je rekreaènú sta -
rostli vos� vo forme rekreaèných
po by tov pre príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru, Pre zí dia Ha siè -

ské ho a zá chran né ho zbo ru,
Horskej a záchrannej služ by,
Že lezniènej po lí cie, za -
mestnancov, po be ra te ¾ov dô -
chodku z výslu ho vé ho za bezpe -
èe nia, ich man žel kám (manže -
lom) a ne zao patre ným de �om,“
spresni li nám na sekcii riade nia
¾udských zdro jov. „Do má ce
rekreaèné po by ty vo forme ro -
dinnej rekreá cie, rekreá cie pre
dospe lých a rekreá cie pre de ti
sa reali zu jú v  za ria de niach MV
SR. Rekreaèné po uka zy na po -
by ty orga ni zaèný od bor SRLZ
MV SR di stri bu uje na zákla de
spra co va né ho rozde ¾ovní ka
všetkým centrálnym útva rom,
kra jom a okre som podlie ha jú -
cim MV SR. Rozde ¾ovní ky na
príslušné obdo bia – spra vidla sú
to: mi mo se zó na I. polrok, mi mo -
se zó na II. polrok, jarné prázd ni -
ny, let né prázd ni ny, Viano ce a
Silvester sú spra cú va né na
zákla de plá no va ných ta bu¾ko -
vých sta vov príslušní kov a za -
mestnancov na jed not li vých
útva roch. Príslušné útva ro vé
rekreaèné ko mi sie na zákla de
ni mi sta no ve ných kri té rií rozho -
du jú o pri de le ní, resp. nepri de le -
ní rekreaèných pouka zov najne-
skôr do 20 dní po ich obdrža ní
od OO SRLZ MV SR. Po uka zy,
o kto ré ne ma jú príslušní ci a za -
mestnanci záujem, vrá ti prísluš-
ná útva ro vá rekreaèná ko mi sia
spä� na OO SRLZ MV SR. Tieto
po uka zy sú orga ni zaèným
odbo rom ïa lej pri de ¾o va né na
zákla de pí somných po žia da viek
príslušní kom a za mestnancom,
kto rým ne bol po u kaz pri de le ný
ces tou ich útva ro vej rekreaènej
ko mi sie.“

Pl no by bo lo, ale…
Zo šta tistických  preh¾a dov

vyplý va, že na še za ria de nia ma -

jú vy so kú obsa de nos� pre -
dovšetkým v ob do bí hlavnej
zimnej a letnej se zó ny, ako aj
po èas jarných prázd nin. V
týchto atraktívnych obdo biach
re zort obsadzu je plnú ka pa ci tu
za ria de ní za tzv. nákla do vú ce -
nu sta no ve nú zria ïo va te ¾om.
Horšie je to už v mi mo se -
zónnych obdo biach, ke dy o po -
by ty zo stra ny „na šich“ rekrean-
tov nie je ve¾ký záujem. Vo¾ná
mi mo se zónna ka pa ci ta je k dis-
po zí cii sa mot né mu za ria de niu,
kto ré ju mô že obsadzo va� mi -
mo re zortný mi akcia mi. Je po -
cho pi te¾né, že ak mi nis ter stvo
ob sa dí hlavnú se zó nu svo ji mi
za mestnanca mi za mi ni málne

ce ny a za ria de niam pre ne chá
na ich vlastnú podni ka te¾skú ak -
ti vi tu neatraktívne mi mo se zónne
po by ty, mu sí sa to odra zi� na
eko no mickom hospo dá re ní. Za -
ria de nia fungu jú ako príspevko -
vé orga ni zá cie, to zna me ná, že
sys tém predpokla dá aj vlastné
príjmy, na vytvá ra nie kto rých
však zria ïo va te¾ ne dá va takmer
žiadny priestor.

Ce nu za lôžko deò ur èu je
sekcia eko no mi ky. Ide v podsta -
te o nákla do vú ce nu, èi že ce nu
pokrý va jú cu len ná kla dy za ria -
de nia na pre vádzku. Ako po -
zna me nal ge ne rálny riadi te¾
Sekcie riade nia ¾udských zdro -
jov Ing. Ondrej Va raèka, inšti tút
príspevko vej orga ni zá cie nie je
najš�astnejší spô sob. 

V tom sa na po kon zho du jú
všetci za inte re so va ní. Na jed nej
stra ne to tiž nú ti za ria de nia, aby
sa sprá va li eko no mic ky a vlast-
ný mi ob chodný mi ak ti vi ta mi za -
bez pe èo va li ren ta bi li tu pre -
vádzky. Na stra ne dru hej však
zria ïo va te¾, te da mi nis ter stvo
vnútra ur èu je takmer všetky
eko no mic ké i perso nálne pra -
vidlá hry, kto ré ne ma jú s pri-
ncípmi vo¾né ho tr hu niè spo -
loèné. 

Vzni ká tak eko no mic ký „maè-
ko pes“, a v òom za ria de niam
prak tic ky neostá va jú prostriedky
na rozší re nú repro dukciu. Z h¾a -
diska kva li ty slu žieb po nú ka jú –
až na ma lé vý nimky – skôr len
slab ší štandard. Fi nanco va nie
údrž by èi re konštrukcií zariadení
je od ká za né na do tá cie mi nis -
ter stva. Že ich je biedne má lo, o
tom ani netre ba ho vo ri�. Niet tak
dos� pe òa zí ani na rozši ro va nie
po nu ky slu žieb, kto ré by moh li
do za ria de ní pri tiahnu� rekrean-
tov najmä v mi mo se zónnych

obdo biach. Chý ba jú pla várne,
wellness centrá, kry té športo -
viská a vše li èo iné, èo dnes už
patrí k mo derné mu uby to va niu.
Po núknu� poste¾, jed lo a zo pár
spo lo èenských hier je už dnes
ve¾mi má lo. „V sú èasnej eko no -
mickej si tuá cii je však investo -
va nie stá ti sí cov eur na tieto
ciele zo zdro jov re zor tu len fikci-
ou, tá to oblas� z h¾a diska fi -
nancií ne má pri o ri tu. Na šou úlo -
hou te da je nájs� ta ký mo del,
kto rý za bez pe èí za cho va nie
urèi tej siete vlastných za ria de ní,
kto ré bu dú schop né nielen pre -
ží va�, ale vytvá ra� si aj ur èi té fi -
nanèné prostriedky na svoj ïalší
roz voj,“ podèiarkol ge ne rálny
riadi te¾ sekcie. Najmä pre to te -
da vzni ká otáz ka, èo s ni mi ïa -
lej.

Lacné? To je re la tívne!
Každo roène sa v na šich

objektoch odrekreu je takmer
osemti síc na šich sú èasných i
bý va lých za mestnancov a ich
ro din ných príslušní kov. Re zor tu
hra dia – v rôznych ka te gó riách
– prak tic ky len tre ti nu z reálnej
ce ny po by tu, dve tre ti ny te da
idú na vrub re zortné ho roz poè -
tu, resp. oso bitné ho úètu. A ako
sme už spo me nu li, z dlho do -
bejšie ho h¾a diska tieto príjmy
zïa le ka neumožòu jú za ria de -
niam reálny eko no mic ký, te da
ani kva li ta tívny roz voj. „Mo -
mentálne sa prá ve zaobe rá me
cel ko vou eko no mic kou ana lý -
zou, aby sme presne ve de li, èo
nás vlastne za ria de nia sto ja,
keïže sú fi nan co va né z rôznych
zdro jov,“ po tvr dil ge ne rálny ria-
di te¾ sekcie. „Jed nou strán kou
min ce sú to tiž ná kla dy na pre -
vádzku, tou podstatnejšou sú
však fi nancie, kto ré by si v naj-
bližších ro koch vy žia da li za ria -
de nia na už spo me nu té ne -
vyhnutné opra vy, re konštrukcie
a „upgra de“ slu žieb. Už dnes
však mô že me po ve da�, že bu de
na šou sna hou “naplni�„ na še za -
ria de nia aj v mi mo se zónnom
ob do bí. A ne mu sí ís� len o
rekreá cie. Re zort vy nakla dá ne -
ma lé fi nanèné prostriedky na
rôzne ško le nia, po ra dy, se mi ná -
re, kto ré sa ko na jú v pri vátnych
za ria de niach. Na ším cie¾om bu -
de presme ro va� ich podstatnú
èas� do vlastných objektov a aj
ta kou to ces tou za bezpe èi� zlep-
še nie ich eko no mickej si tuá cie.“

V najbližších me sia coch by
sa tak na pô de mi nis ter stva ma -
lo zro di� ra di kálne, de fi ni tívne
rieše nie. Pod¾a slov ge ne rálne -
ho riadi te ¾a, úvah stra te gic ké ho
cha rak te ru sa èrtá viace ro, je
však ve¾mi pravde po dobné, že
si re zort po ne chá vo svo jej
sprá ve iba nieko¾ko k¾ú èo vých
rekreaèných objektov, do kto -
rých sústre dí na mo derni zá ciu
použi te¾né investí cie, aby ob stá -
li aj vo vo¾nej konku rencii na do -
má com tr hu cestovné ho ru chu.
Eko no mi ka pri posky to va ní so -
ciálnych vý hod pre za mest -
nancov nie je na prvom mieste,
ale ne mô že me sa tvá ri�, že nás
abso lútne ne zau jí ma. Za tia¾ sú
to všetko len úva hy.

Pe�ter�Onde�ra
Sním�ky�au�tor

(Pokraèovanie�zo�strany�1)Ku chy òa na Ra èianskej ide do re konštrukcie
V jú no vom èís le PO LÍ CIE sme v èlán ku Aj lás ka k re zor tu ide

cez ža lú dok? po uka zo va li na ne vy ho vu jú ci stav na šej ku chy ne na
Ra èianskej uli ci v Bra tisla ve. Od sekcie eko no mi ky MV SR sme
žiada li odpo ve de na nieko¾ko otá zok. Te raz ich pri ná ša me. Pí -
somne odpo ve dal Ing. Ivan Go èa zo SE MV SR.

l Má me informá cie, že sa pripra vu je re konštrukcia ku chy -
ne na Ra èianskej aj s vý me nou jej za ria de nia pre vý raznú
opotre bo va nos� a ne funkènos�. Je to prav da?

Èiastoène. Sú èas�ou tejto eta py re konštrukcie ob jek tu na Ra -
èianskej uli ci je odstrá ne nie najha va rijnejších sta vov ob jek tu a to:

n le ža té roz vo dy UK – odstrá ne nie ha va rijné ho sta vu
n re konštrukcia jestvu jú cej tra fosta ni ce
n do dáv ka no vej tra fosta ni ce – umiestne nej na dvo re
n do dáv ka no vé ho diese lagre gá tu ako zá ložné ho zdro ja pre ku -

chy òu a ob jekt na Si bírskej ul.
n no vé VN roz vo dy pre ob jek ty Šu òavco vá, Si bírska s no vý mi

rozvádzaèmi – odstrá ne nie ha va rijné ho sta vu týchto objektov
n re konštrukcia ku chy ne – predsta vu je len ca 22% z predpokla -

da né ho ná kla du investiènej akcie.
l Je už vy pí sa ná ve rejná sú �až? Ak nie, ke dy asi bu de?
Po žia davka na obsta ra nie investiènej akcie bu de odstú pe ná na

OVO SE MV SR do 15. 7. 2009.
l Ke dy rá ta te s reali zá ciou re konštrukcie?
Okamži te po obsta ra ní do dá va te ¾a a podpi se zmlu vy o dielo, na -

ko¾ko hlavne roz vo dy elek tra sú už dlho do bo v ha va rijnom sta ve.
(red)

Vá že ná re dakcia,
chcel by som sa opý ta�, ako

je to s ho le ním príslušní kov Po -
li cajné ho zbo ru. V poslednom
èa se som mal to tiž na tú to té mu
disku siu s mo jím nadria de ným.
Vy ža du je, aby som bol pri kaž-
dom nástu pe do služ by hladko
oho le ný. H¾a dal som ten to po -
jem v príslušných predpi soch a
na ria de niach, avšak ni kde som
ho ne na šiel. Pí še sa, že po li cajt
má by� pred nástu pom do služ -
by riadne „upra ve ný“ a ustro je -
ný. Slú žim v uni forme, tú to
mám èistú, vy žehle nú, no sím
slu žobnú obuv, som ostri ha ný
atï, je di nou chy bièkou krá sy je
to, že ob èas nastú pim do vý ko -
nu služ by s jed no– èi dvojdòo -
vým strniskom a to to môjmu
nadria de né mu nesmierne pre -
ká ža.

K prí èi nam „ne ho le nia sa“
1/ Tie sú hlavne zdra votné.

Pri èastom ho le ní, ak mám 2–3
služ by za se bou, do chádza v
mo jom prí pa de pri každo -
dennom ho le ní k podrážde niu a
sèerve na niu po kož ky na kr ku,
èo mne osobne ve¾mi pre ká ža a
ne vy ze rá to dobre ani es te tic ky

2/ V žiadnom na ria de ní, po -
ky ne, ani inom predpi se upra vu -
jú com da nú oblas� som ne na -
šiel po jem hladko oho le ný, do -
konca ani oho le ný, spo mí na sa
iba „upra ve ný“

3/ Èo si vší mam príslušní kov
v iných kra joch, tak èas to ich je
vi die� na uli ci s miernym strni-
skom a ak som sa niekto ré ho
na to opý tal, tak s tým ne ma jú
pro blém

4/ Aj sú èasné módne tren dy
idú sme rom k mierne mu za -
raste niu u mu žov, tak pre èo
nekrá èa� s do bou?

Rád by som ve del, èi v tom -
to prí pa de po ru šu jem ne ja ký
predpis, ale bo na ria de nie a èi
môj nadria de ný mi mô že pri ká -
za�, aby som sa išiel oho li� (do -
konca kvô li to mu mi chcel zru ši�
služ bu a na ria di� do vo len ku).
Taktiež by ma zaují ma lo, èi sa
da ným ko na ním do púš�am ne ja -
ké ho discipli nárne ho pre vi ne -
nia, za kto ré  ma mô že nadria -
de ný potresta�. Ve rím, že po -
dob ný pro blém má mno ho prí-
slušní kov PZ a za u jí ma la by ich
odpo veï.

(ad re sa pi sa te ¾a v re dakcii)

Èo vy na to?
Nuž, èo vy na to? Tak ako v prí pa de te to va nia, aj pri ta kej

oby èajnej ve ci, ako je ho le nie, na rá ža me v interných predpi soch
na fakt, že sa výslovne ni kde nespo mí na jú. Pre to sú aj poh¾a dy
na šich odborní kov pri vykla da ní vágnych „gu mo vých“ pojmov
roz pa èi té. Vlastne sa zho du jú iba v ná zo re, že ak na tom prí-
slušný nadria de ný tr vá, mal by ho podria de ný rešpekto va�, pre -
to že nesplne nie prí ka zu… Isto nie je vhod né, keï po li cajt v rov-
no ša te vïa ka neudržia va né mu strnisku vy ze rá ako èer stvo pre -
puste ný re ci di vis ta. A spo ri� sa s nadria de ným o tom, èi je va še
str nis ko upra ve né, udržia va né ale bo nie… to je naozaj ten ký ¾ad.
Na bu dú ce sa mož no ozve po li cajt, kto rý sa roz hod ne farbi� si
svo je riadne ostri ha né vla sy na ze le no, aby mu la di li s rovno ša -
tou… a bu de me ma� ta ký istý pro blém s výkla dom usta no ve ní,
pre to že ni ja ký predpis ne upra vu je, že si po li cajt ne mô že farbi�
vla sy na ze le no ale bo fialo vo. Èo vy na to? Vy jadri te svoj ná zor!

(red)

Mô žem prís� do služ by ne oho le ný?



JÚL  20096

Voktóbri�nás�èa�ká�V.�zjazd�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR.
Pri�chádza� èas� bi�lanco�va�nia,� poohliadnu�tia� sa� za� tým,

èím�zväz�žil�v�uply�nu�lých�piatich�ro�koch,�èo�pre�žil,�za�èo�bo�jo�-
val,� aké� oèa�ká�va�nia� sa� mu� po�da�ri�li� naplni�,� v� akých� sú�-
vislostiach�išiel�vý�voj�inak,�než�sme�predpokla�da�li.�Na�vy�še,�pa�-
mä��èlo�ve�ka�je�re�la�tívne�krátka.�Do�konca�niekto�rých�¾u�dí�mi�mo�-
riadne�krátka.�Na�iných�sme�za�sa�ra�di�rýchlo�za�budli�my.�Ho�ci
by�sa�ne�ma�lo�za�bú�da�.�V�dobrom,�a�nieke�dy�ani�v�zlom.

Z� týchto�dô�vo�dov�v� re�dakcii�skrsol�ná�pad�pri�po�me�nú��na�šim
èi�ta�te�¾om�aj�for�mou�„výstrižkov“�zo�star�ších�no�vín,�akú�ces�tu�pre�šiel
OZP�v�SR�za�re�la�tívne�nedlhých,�a�predsa�na�uda�losti�ve¾mi�bo�ha�tých
pä��ro�kov…

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

Tak išiel èas… OZ Pdz  vaj  Sz R.V

Zo IV. zjazdu OZP
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Uta jo va�, èi neuta jo va�? Urèi te uta jo va�, ale s mierou a pre mysle ne

Nieko¾ko za mysle ní nad no vým návrhom zá ko na

K úni ku informá cií z nášho
prostre dia do chádza. Som o tom
presvedèe ný. A po merne èas to.
Nieke dy ne ve do me, ino ke dy (a
èastejšie) ve do me. O prí èi ne
tohto ja vu sa tu ne chcem rozpi -
so va�. Za bra lo by to ve ¾a miesta.
Aj k neoprávne ným ma ni pu lá -
ciam s uta jo va ný mi sku toènos�a -
mi do chádza, èi si to prizná me,
ale bo nie. Niekto rí riadi te lia z
oba vy (o svo ju oso bu), aby sa
ziste né ne do stat ky neobrá ti li
pro ti nim, tieto „nechcú vi die�“,
ututlá va jú ich, ne postu pu jú pod¾a
to ho ako im ká že zá kon, ale bo
interný akt riade nia… Sú aj ná -
zo ry, že uta jo va nie je pre ži tok,
na èo za �a žo va� ¾u dí pre vierka mi,
investo va� do èin nos ti, kto rá nám
niè nepri ná ša…

Je nieèo „cho ré“ na dnešnej
do be. Vzá jomne si ne ve rí me, le -
bo sme èas to kon fron to va ní so
sku toènos�ou, že v na šom ko -
lektí ve sa de jú ve ci ne zá kon né,
mi ni málne nepredpi so vé… Za žil
som rozde le nia do bezpeènost-
ných ak cií, (napr. „Vý metni ce“),
kde sme ko le gom za ká za li no si�
a použí va� mo bilný te le fón, po
rozde le ní sme ich už ne pus ti li do
kance lá rií, po ve da li sme im iba
su már najnutnejších informá cií…
Aj tak to mno ho krát ne po moh lo,
akcia nepri niesla oèa ká va né vý -
sled ky…

Sys tém ochra ny uta jo va ných
informá cií (èi sku toèností) je dáv -
no vy mysle ný. Vy ví ja sa. (Dlhšie
slú žia ci po li caj ti si spo mí na jú, že
sme mu se li vy be ra� pás ky z pí -
sa cích stro jov, skrý va� do tre zo -
rov „ko pí rá ky“…). Dnes je po ža -
do va né dodržia va� bezpeènost-
né štandardy pri prá ci na certi fi -
ko va nom technickom prostriedku
(PC), v miestnosti na to urèe -
nej…A vý voj ide mí ¾o vý mi krokmi
dopre du. Aj na tom to úse ku.

Spor né miesta
Té mu ochra ny uta jo va ných

informá cií (sku toèností), /ïa lej
bu dem v èlán ku použí va� iba
„OUS“/ – nepredkla dám v tom to
ob do bí ná hodne. V medzi re -
zortnom pri po mienko vom ko na ní
je v sú èasnosti ná vrh zá ko na „O
ochra ne uta jo va ných informá cií
a ochra ne ky ber ne tic ké ho prie-
sto ru“, kto rý predlo žil Ná rodný
bezpeènostný úrad, (ïa lej len
„NBÚ“). Má nahra di� do po sia¾
plat ný zá kon è. 215/2004 Z. z. o
ochra ne uta jo va ných sku toèností
a o zme ne a doplne ní niekto rých
zá ko nov v zne ní neskorších
predpi sov. (Ïa lej len „zá kon“) A
predlo že ný ná vrh zá ko na má
mno hé spor né miesta…

V mi nu lých dòoch sme sa zú -
èast ni li na NBÚ rozpo ro vé ho ko -
na nia, le bo za re zort vnútra bo lo
predlo že ných k ná vr hu zá ko na
množstvo vše obec ných, ale aj
konkrétnych zá sadných pri po -
mie nok. Za tia¾ sme sa ne do hod -
li… Veï uznajte, ako mož no
súhla si� so zá ko nom, kto ré ho fi -
lo zo fia, vecná štruktú ra je

„odtrhnu tá od pra xe“, ale de kla -
ru je aj neúmerné množstvo po -
vin nos tí na jed nej stra ne – (pre
oprávne né oso by a ve dú cich) a
na dru hej stra ne – neúmerné
kompe tencie a posta ve nie pra -
covní kov NBÚ ?

Ná me ty:
l zá kon by mal rieši� tzv.

medzistu peò medzi neuta jo va -
ný mi a uta jo va ný mi informá cia -
mi, (vo ¾a ke dy ozna èo va ný „Len
pre slu žobnú potre bu“), èo by
bo lo tiež v sú la de s nor ma mi EÚ
a NA TO. Neišlo by pod¾a nášho
ná zo ru o no vý stu peò uta je nia,
ale bo la by to no vá ka te gó ria. V
„Koncepcii ochra ny uta jo va ných
sku toèností Slo venskej re pub li -
ky“ schvá le nej vlá dou SR ešte v
ro ku 2007 sa pí še: „V slo venskej
le gisla tí ve exis tu je ne po kry tý
priestor medzi uta jo va ný mi a
neuta jo va ný mi informá cia mi. Ide
o informá cie, kto ré nie je nut né
ochra òo va� uta je ním, existu jú
však jasne de fi no va né dô vo dy,
pre kto ré sú mož nos ti ma ni pu lá -
cie obmedze né (napr. zá kaz
zve rejne nia, ale bo poskytnu tia
tre tej stra ne). Ide najmä o “cit li -
vé„ interné úda je (napr. zá pi sy
pra covných po rád), ale bo po -
tenciálne zneu ži te¾né informá cie
(napr. pri te ro ristickom úto ku).“
Ke dy po tom NBÚ chce tú to ka te -
gó riu rieši�, keï nie for mou zá ko -
na? Náš re zort navrhol, aby tzv.
„cit li vé“ informá cie ne patri li do
zozna mu uta jo va ných sku -
toèností a taktiež ne podlie ha li
slo bodné mu prístu pu k informá -
ciám pod¾a zák. è. 211/2000 Z.
z.;

l pre ve dú ce ho (v na šom po -
ní ma ní pre riadi te ¾a) ulo ži li po -
vinnos� – do 15 dní odo dòa
obsa de nia funkcie bezpeènost-
né ho za mestnanca pí somne
ozná mi� úra du (NBÚ) me no,
priezvisko a rod né èís lo oprávne -
nej oso by vy ko ná va jú cej funkciu
bezpeènostné ho za mestnanca.
My sme  pri tom v re zorte v mi nu -
lom ro ku evi do va li 423 bezpeè-
nostných za mestnancov. Pý tam
sa, na èo tieto úda je NBÚ pre
svo ju èinnos� potre bu je, keï
kaž dý bezpeènostný za mestna -
nec mu sí pred tým, ako za ène
uve de nú funkciu vy ko ná va�,
absolvo va� skúšku BZ na NBÚ ?!

Otáz ka kompe tencií
Z množstva vše obec ných pri -

po mie nok na mi vzne se ných uve -
diem iba niekto ré:

l odpo ru èi li sme im inak
upra vi� kompe tencie príslušní kov
NBÚ; na vrh li si v § 156 – opráv-
ne nie po ža do va� vysvetle nie
(zne nie oko pí ro va li zo zák. è.
171/1993 Z. z. o Po li cajnom zbo -
re…) Na èo pri pre vierko vom pro -
ce se, èi objasòo va ní priestupku
na úse ku OUS potre bu jú to to
oprávne nie – ne chá pem;

l ná vrh zá ko na zá sadným
spô so bom obmedzu je kompe -
tencie ve dú ce ho ústredné ho or -
gá nu štátnej sprá vy (u nás – mi -

nis tra); na vr ho va nou právnou
úpra vou nie sú vy medze né niek-
to ré prá va a kompe tencie ve dú -
ce ho na úse ku ochra ny uta jo va -
ných informá cií, najmä na úse ku
ky ber ne tic ké ho priesto ru a ky -
berne tickej ob ra ny, do chádza
tým k ma re niu vý ko nu úloh a po -
vin nos tí vyplý va jú cich z iných zá -
ko nov (ústavný zá kon è.
227/2002 Z. z. o bez peè nos ti
štá tu v èa se voj ny, vojno vé ho
sta vu, vý ni moèné ho sta vu a
núdzo vé ho sta vu, zá kon è.
171/1993 Z. z. o Po li cajnom zbo -
re, a iných, ako aj medzi ná -
rodných zmlúv, kto rý mi je Slo -
ven ská re pu bli ka viaza ná);

l ve dú cim pod¾a ná vr hu zá -
ko na je v štátnom orgá ne šta tu -
tárny or gán; usta no ve nie sme
odpo ru èi li upra vi� tak to: „v štát-
nom orgá ne šta tu tárny or gán
ale bo ním v urèe nom roz sa hu
ve dú ci orga ni zaènej zložky“.
Uve de ný ná vrh má lo gi ku – v re -
zorte Mi nis ter stva vnútra šta tu tár
na úse ku OUS za bez pe èu je
ve¾ké množstvo a ob jem úloh a
je potrebné do siahnu� zní že nie
za �a že nosti šta tu tárne ho or gá nu
presme ro va ním úloh aj na ïal-
ších ve dú cich (ve dú cich orga ni -
zaèných zlo žiek štátne ho or gá -
nu).

K pa ragra fo vé mu zne niu zá -
ko na bo lo pí somne vzne se ných
120 pri po mie nok, z èo ho bo lo 25
zá sadných. Keïže viace ré le -
gisla tívci NBÚ v rozpo ro vom ko -
na ní ne akcep to va li, bu dú ich v 2.
ko le rieši� šta tu tá ri oboch ústred-
ných orgá nov štátnej sprá vy.

Ve ¾avravné èís la
Na zákla de uzne se nia vlá dy

SR všetky mi nisterstvá a ostatné
ústredné or gá ny štátnej sprá vy v
SR vy hodno ti li, ko¾ko nás „stá la“
OUS. Te da ko¾ko fi nanèných
prostriedkov bo lo vy na lo že ných
do všetkých podsysté mov OUS
za ro ky 2002 – 2007. Zá ro veò sa
mal spra co va� od had fi nancií až
do ro ku 2012. Aj keï sme opo -
no va li, že výsledkom tak to za da -
nej úlo hy bu de iba su már
nepresných èí siel, úlo hu sme v
termí ne spl ni li. NBÚ sta no vil jed-
notnú me to di ku, pod¾a kto rej aj
na še útva ry spra co va li pod kla dy
a su márna sprá va bo la zasla ná
na NBÚ. Mô žem po ve da�, že to
bo la „si zy fovská“ prá ca.

Keï sme sa obozná mi li s
uce le ným ma te riá lom (medzi èa -
som už schvá le ný vlá dou), bo li
sme prekva pe ní. Èím? Výsledný -
mi èísla mi, kto ré jed not li vé re -
zorty vy ká za li. Pre va šu informá -
ciu: za ro ky 2002 – 2007 – vy šlo,
že do OUS v SR za hodno te né
obdo bie bo lo vy na lo že né 3.565
mi lió nov Sk. Najväèší po diel na
týchto nákla doch mal re zort Mi -
nis ter stva ob ra ny – 2.203 mi lió -
nov Sk, Mi nis ter stvo zahra -
nièných ve cí – 384 mi lió nov Sk a
Mi nis ter stvo vnútra – 378 mi lió -
nov Sk. Keï sme po de li li ná kla -
dy vy na lo že né na jed not li vé ob -
las ti OUS (pod¾a za da nej me to -
di ky) vy šlo, že sa po hy bo va li pri-
bližne u kaž dej po 1/3. /1. infor-
maèná bezpeènos�, 2. fy zic ká a
objekto vá bezpeènos� a 3. ostat-
né ná kla dy, t.j. ¾udské zdro je,
hnu te¾ný, nehnu te¾ný ma je tok,

pre vádzko vý ma te ri ál/. Z cel ko -
vé ho po è tu ma ni pu lo va ných uta -
jo va ných sku toèností (vytvo re -
ných, pri ja tých) re zort MO – vy -
ká zal 153 ti síc ku sov, MZV – 69
ti síc ku sov a náš re zort MV SR –
2.128 ti síc ku sov. Te da z cel ko -
vé ho po è tu ma ni pu lo va ných uta -
jo va ných sku toèností v SR sa re -
zort vnútra po die ¾al – 88 %! (MO
SR sa po die ¾a lo 6% a MZV SR
3%). Keï sme vy rá ta li, ko¾ko nás
„stá la“ jed na uta jo va ná sku -
toènos�, tak nám vy šla èiastka
177 Sk, MZV – 5 565 Sk a MO –
14 398 Sk. Tieto úda je ma jú vy -
po ve da ciu hod no tu, na ko¾ko sú
pod lo že né pro to kolmi uta jo va -
ných pí somností.

Tre ba ku to mu nieèo do da�?
Spo mí nal som už po èet bezpeè-
nostných za mestnancov (ïa lej
len „BZ“), kto rí v re zorte pria mo
za bezpe èu jú OUS. V sú èasnosti
je ten to po èet ešte vyš ší, na -
ko¾ko od 1. 4. 2009 sa sú èas�ou
mi nis ter stva vnútra sta la aj Že -
leznièná po lí cia. (Pr vé na še po -
znat ky nasvedèu jú to mu, že je to
kon so li do va ný ce lok, kto rý bol
po lí nii OUS dobre riade ný, ma jú
vy pra co va ný vhod ný sys tém,
kto rý aj dodržia va jú.)

Aký prístup?
Na ad re su BZ by som chcel

po ve da� nieko¾ko myšlie nok.
Tre ba si uve do mi�, že „pred-

sta vu jú vý konnú zložku v systé -
me OUS. Pre to je ne vyhnutné
upevòo va� ich posta ve nie v
orga ni zaènej štruktú re, zvy šo va�
zodpo vednos�, odbornú spô so bi -
los� a v ko neènom dôsledku,
vzh¾a dom na dô le ži tos� a ná -

roènos� zve re ných úloh, za -
bezpe èi� fi nanèné zvý hodne nie,
èo by ma lo vplyv aj na perso -
nálnu sta bi li zá ciu“. (Koncepcia
OUS v SR schvá le ná vlá dou SR
dòa 30. 5. 2007). Aká je však
rea li ta? Niekto rí riadi te lia (najmä
na OR PZ) pí somne po ve ru jú vý -
ko nom tejto funkcie no vopri ja té
pra covníèky, èer st vé absolventky
stredných škôl, kto ré ve dia ve¾mi
má lo o Po li cajnom zbo re, o re -
zorte, ne pozna jú re gistra túrny
po ria dok, to bôž pro ble ma ti ka
OUS je pre nich „špa nielska de -
di na“. Aká po tom mô že by� au to -
ri ta bezpeènostné ho za -
mestnanca a kva li ta je ho prá ce?
Inde je funkcia bezpeènostné ho
za mestnanca ku mu lo va ná s via-
ce rý mi iný mi funkcia mi a tú to vy -
ko ná va iba vte dy, ak sú ve ci
urgentné. Po tom nieto èa su na
syste ma tickú, cie¾a ve do mú prá -
cu. Ïa lej je to nepri me ra né za ra -
de nie v pla to vej trie de a za ra de -
nie v orga ni zaènej štruktú re
útva ru…

Keïže obme na BZ je po -
merne vy so ká, (na ško le ní keï
som sa pý tal, kto je v tejto po zí -
cii no vý a prvýkrát sa zúèast òu je
nášho ško le nia, zdvih la ru ky asi

po lo vi ca prí tomných), je mi mo -
riadne potrebné me to dic ky ich
usmeròo va� a vzde lá va� aj for -
mou ško le ní, inštruktážno – me -
to dických za mestna ní. Tohto ro -
ku na še pra co visko zor ga ni zo va -
lo tri cyk ly ta kýchto za mestna ní a
popri BZ sme po zva li aj riadi te -
¾ov vnú torných odbo rov, kto rí za
tú to pro ble ma ti ku taktiež zodpo -
ve da jú. Vi dí me ako po sun vpred,
že aj mno hí riadia ci funkcio ná ri
(napr. riadi te lia ÚJKP) pre ja vi li
záujem a zú èast ni li sa nášho za -
mestna nia s jed no du chým zdô -
vodne ním – keï nieèo riadim a
zodpo ve dám za to, mal by som
to aj ovlá da�! Celkom sme pre-
ško li li 300 úèastní kov. Do sta li tu
pod¾a môjho ná zo ru uce le ný su -
már poznatkov zo všetkých pod-
systé mov, ma li možnos� jed not li -
vé pre zentá cie (prednášky) si
odnies� na hra né na USB k¾ú èi,
príp. sme im ich elek tro nic ky po -
sla li. Oèa ká va me, že tak to vy -
ško le ní BZ sú schop ní po návra -
te na svo jich útva roch preško li�
svo jich ko le gov. Je pre mòa ne -
po cho pi te¾né, že niekto rí riadi te -
lia na tieto IMZ–y svo jich podria -
de ných ne po sla li a pri tom v mi -
nu los ti sme u nich pri kon tro le
zisti li vážne ne do stat ky na úse ku
OUS…

Pro blé my
V praktickom vý ko ne OUS

(ako v kaž dej inej èin nos ti) sa
vysky tu jú ne do stat ky. Na niekto -
ré sme upo zoròo va ní aj NBÚ,
napr. neplne nie po vin nos tí pod¾a
§ 8 ods. 2 písm. k) zá ko na t. j.
oprávne ná oso ba na obozna mo -
va nie sa s uta jo va ný mi sku -
toènos�a mi ne nahlá si zme nu
priezviska, ro din né ho sta vu, tr -
va lé ho po by tu, ako aj iné sku -
toènosti… Ne dosta toène je urèo -
va ný roz sah oprávne nia na
obozna mo va nie sa s uta jo va ný -
mi sku toènos�a mi, (sú na pí sa né
iba po ra do vé èís la zo zozna mu
uta jo va ných sku toèností v pô -
sobnosti MV SR bez uve de nia,
pod¾a kto ré ho konkrétne ho na -
ria de nia bo li ur èe ní); niekto rí sta -
no vu jú prí liš ši ro ký roz sah na
obozna mo va nie, (napr. OR PZ
Pre šov sta no vi li po li caj to vi za ra -
de né mu na kri mi nálke 80 po ra -
do vých èí siel z cel ko vé ho po è tu
108, kto rý zoznam ob sa hu je (èo
nie je reálne); viace ré chy by
zis�u je me pri za pi so va ní úda jov
do nášho informaèné ho sys té mu
OUS, te da pri zázna moch o ur -
èe ní, zá ni koch na obozna mo va -
nie sa s uta jo va ný mi sku -
toènos�a mi, hlá se nia mi osob-
ných zmien. Je evi dentné, že
mno hí si svo je po vin nos ti na
tom to úse ku neplnia, ale bo až s
onesko re ním. Nie sú vý ni moèné
prí pa dy, keï hlá se nie osobnej
zme ny prí de po pol ro ku, ba
vysky tol sa aj prí pad, keï vy -
šetro va te¾ PZ z OR PZ Zvo len
hlá sil zme nu tr va lé ho po by tu po
4 ro koch a 5 me sia coch! (Asi èa -
kal, až sa za bý va…)

JUDr.�Pe�ter�TANÈI�BOK,
riadi�te¾�od�bo�ru�ochra�ny�uta�jo�-

va�ných�sku�toèností�SITB�MV�SR

(Medzi�ti�tulky re�dakcia, pokra�-
èo�va�nie v�nasle�du�jú�com èís�le)

Mot�to:�„Dospie�va�me�k�po�dozre�niu,�že�prišlo�pri�ich�za-
drža�ní�a�predvádza�ní�k�úni�ku�informá�cií…“�(Ge�ne�rálny
pro�ku�rá�tor�SR�v�denní�ku�Prav�da,�dòa�23.�jú�na�2009�v
èlán�ku� pod�nadpi�som�–� „Kuklá�èi� ro�bi�li� prosti�tútkam
pa�sá�kov“)
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Smú toèné ozná me nie

Dòa 6. 6. 2009 nás vo ve ku ne do ži tých
56 ro kov ná hle opus til náš ko le ga a pria te¾

J A R O S L A V K O V Á È

ÚS MV SR To po¾èianky

Èes� je ho pa miatke! ZO OZP pri ÚS MV SR v To po¾èiankach
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PO ÏA KO VA NIE

Dòa 23. jú la 2009 uply nul rok od chví le, ke dy
nás po tra gic kých uda los tiach na vždy opus til mi -
lo va ný syn, sta rost li vý otec dvoch de tí, príkladný
ko le ga a verný pria te¾

Sla vo mír GERNÁT,
po li cajt z Hra nièné ho odde le nia PZ Èirè

Pre ne ho niè nezvy èajné – pri ni èi vých zápla -
vách v ob ci Èirè v úpornej sna he o  zá chra nu to -
pia cej sa svo jej sest ry Andrei Gerná to vej ne za vá -
hal ani na chví ¾u. Nesmierna si la va lia cej sa vo dy
však pripra vi la o ži vot oboch sú ro dencov, po kto -
rých osta li šty ri po lo si ro ty.

Tou to ces tou chce me vyslo vi� úprimné po ïa ko va nie mi nis -
tro vi vnútra SR Ro ber to vi Ka li òá ko vi, ve de niu HCP Pre šov,
ve de niu KR PZ Pre šov, ve de niu HO PZ Èirè (v tom èa se),
pra covní kom HaZZ, všetkým bý va lým ko le gom z HO PZ Èirè,
ako aj ostatným pria te ¾om a zná mym za ich ne zištnú vše-
strannú po moc v èa se tra gic kých uda lostí, pri prípra ve a prie -
be hu dôstojnej rozlúèky na ich poslednej ceste, ako aj za psy -
chickú pod po ru a po moc v zú fa lých èa soch bezná de je po
poslednej rozlúèke.

Ro�di�na�Gerná�to�vá,�Èirè�è.�131,�248

Deò�4.�jú�la�2009�sa�na�tr�-
va�lo� za�pí�še� do� de�jín
Strednej�odbornej�ško�ly
Po�li�cajné�ho�zbo�ru�Ko�ši�-
ce.�Bol�to�deò,�ke�dy�vy�-
vr�cho�li�lo�spo�loèné�úsi�lie
ve�de�nia� ško�ly� a� ordi�na�-
riá�tu� Ozbro�je�ných� síl� a
Ozbro�je�ných� zbo�rov�SR
aktom� slávnostné�ho
otvo�re�nia� kaplnky.� Jej
úlo�hou� je�do�po�môc��pri
reali�zá�cii� po�li�cajnej� du�-
chovnej� sprá�vy�na� ško�-
le.

Po žehna nie kaplnky a sláv-
nostnú svä tú omšu ce leb ro val J.
E. Mons. Fran ti šek Rá bek
–ordi nár Ozbro je ných síl a
Ozbro je ných zbo rov SR a pri
omši konce lebro va li: bis kup ský
vi kár Ordi na riá tu OS a OZ S
pplk. ThDr. Fran ti šek Bartoš,
PhD., mjr. PaedDr. ThDr. Mar tin
Ju ra šek, PhD. – po li cajný de kan
Ko ši ce, mjr. PaedDr. ThDr. Ma -
rek Sto roška, PhD. a kpt. Mgr.
Mar cel Gá bor. O prí jemnú at -
mo sfé ru pri po žehna ní kaplnky
a slávnostnej svä tej omši sa po -
sta ra la mlá dež zo Sni ny. Po
skon èe ní obra du sa prí tomným
pri ho vo ril riadi te¾ SOŠ PZ Ko ši -
ce JUDr. Jo zef Èech, kto rý
vydvi hol dô le ži tos� zria de nia no -

vozria de nej kaplnky. Tá to sa
stá va miestom, kde sa  po sky tu -
je po moc ná ru ka mla dým ¾u dom
, kto rí sa na ško le pripra vu jú na
bu dú ce po vo la nie v rám ci po lí -
cie a to najmä pri formo va ní ich
etic ko–mo rálnych hodnôt.

Po li cajnú du chovnú sprá vu
pri SOŠ PZ v Ko ši ciach od
1.9.2008 rea li zu je po li cajný du -
chovný kpt. Mgr. Mar cel Gá bor.

V ro ku 1998 skon èil teo lo gic ké
vzde la nie na Pá pežskom La te -
ránskom Inšti tú te v Assi si a
29.6.1998 bol ordi no va ný v ba -
zi li ke sv. Pet ra v Spo le te (Ta -
liansko). Pred prí cho dom na
SOŠ PZ v Ko ši ce vy ko ná val vy -
še 8 ro kov du chovnú služ bu ako
po li cajný kaplán na jed nej z naj-
väèších ta lianskych po li cajných

škôl, kto rá sa na chádza v Spo -
le te. Na otáz ku, v èom vi dí prí -
nos zria de nia po li cajnej du -
chovnej sprá vy na SOŠ PZ Ko -
ši ce odpo ve dal tak to: „ Kaplnka
sa stá va srdcom du chovnej
sprá vy na ško le, vzni ká tak pre
záujemcov možnos� hlbšie sa
kres�ansky rozví ja� po mo cou
od bor né ho vý kla du Sv. pís ma a
modlitbo vých stretnu tí. Rovna ko

dô le ži té je aj pra vi del né slá ve -
nie sv. omší v no vozria de nej
kaplnke. Ve rím, že štu denti ale
aj príslušní ci stá le ho sta vu a
obèianski za mestnanci ško ly
využi jú v prí pa de potre by aj
možnos� osobné ho roz ho vo ru s
po li cajným du chovným“.

npor.�Ing.�¼u�bo�mír�Sed�lák,
SOŠ�PZ�Ko�ši�ce

Už aj na SOŠ PZ v Ko ši ciach je kaplnka
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