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Vážne otázky
(najmä pre vedenie ministerstva vnútra)

MinisterstvovnútraSRjezaujímavéajtým,žesiokremprioritneozdravných,tedanajmäkúpe¾no–rehabilitaènýchakúpe¾no–lieèebnýchobjektov(ArcoTrenèianskeTeplice,DružbaBardejov,BystráLiptovskýJán)ponechaloešterelatívneve¾a„vlastných“ rekreaèných zariadení. Najväèším zariadením je kúpe¾no–rehabilitaèný ústav
BystrávLiptovskomJáne,(200lôžok),vktoromsúrealizovanépredovšetkýmlieèebnéarehabilitaènépobyty.ÏalejmámezariadeniavoVysokýchTatrách,(Kremenecv
TatranskejLomnici,119lôžok),SmrekovecnaDonovaloch(105lôžok),PlatanvLúke
nadVáhom(60lôžok)aMajákvSenci(48lôžok).Od1.januáratohtorokapribudlodo
sieterekreaènýchzariadeníeštebývaléstrediskovzdelávaniaSignálvPiešanoch(76
lôžok).
(Viacnastrane5)

Od 14. júla 2009 platí zmluva medzi MV SR a firmou ISS Facility Services, spol.s.r.o na predmet „Správa budov a súvisiace
èinnosti rozpoètových a príspevkových organizácií v správe MV
SR a jeho zariadení v rámci celej SR“. Zmluva vychádza z verejného obstarávania a platí do 14. 7. 2012. V zamestnancoch
vyvoláva najmä v dnešných dòoch otázky, na ktoré chceme vidie odpovede na stránkach nasledujúceho èísla našich novín.
Otázky sú nasledovné:
1/ Ko¾ko pracovných miest v rámci MV SR bude stá táto
zmluva?
2/ Aký je reálny finanèný efekt tejto zmluvy pre MV SR a kde
sa prejaví?
3/ Je tento postup v súlade so snahou vlády SR zachova
poèty pracovných miest poèas krízy?
4/ Vyhodnotil niekto dopady predchádzajúcej zmluvy o upratovaní na MV SR? Chceme pozna závery a èísla.
5/ V èom je zmluva iná oproti podobnej na ministerstve obrany?
6/ Vedeli o príprave súaže riadiaci pracovníci rozpoètových a
príspevkových organizácií v celom našom rezorte? Bol tento návrh zmluvy predmetom pripomienkového konania?
7/ Z koho iniciatívy obstarávanie vzniklo?
Verím, že vèas dostanem všetky odpovede (do 6. 8. 2009) a
pripomínam, že aj žiadna odpoveï je odpoveïou. Ak sa niekto
opýta, preèo volím takýto neobvyklý spôsob kladenia otázok, tak
je to moja reakcia na doterajší postup v obstarávaní a snaha
dosta neskreslené, transparentné odpovede pre všetkých, koho
sa zmluva dotkne.
MiroslavLitva,predsedaOdborovéhozväzupolícievSR

Zo správy o èinnosti prokuratúry za rok 2008
GenerálnyprokurátorSRDobroslavTrnka24.6.2009
predložilvparlamentetradiènúsprávuoèinnostiprokuratúryzauplynulýrok.Vniektorýchèastiachsavenovalajspoluprácispolíciou.Najpodstatnejšieúryvkyprinášame.
„Pre posúdenie a vyhodnotenie rýchlosti prípravného konania je významná dåžka od zaèatia trestného stíhania do samotného rozhodnutia v prípravnom
konaní. Zo zabezpeèených štatistických údajov je zrejmé, že
porovnaním s minulým rokom
nedošlo u väèšiny trestných vecí k podstatnej zmene v dåžke
konania od zaèatia trestného
stíhania po meritórne ukonèenie
veci policajtom alebo predloženie spisu s návrhom na podanie

obžaloby, prípadne iné meritórne rozhodnutie, s výnimkou
vecí známych páchate¾ov ukonèených do jedného mesiaca,
ktorých poèet sa prakticky strojnásobil. Výraznejšie zmeny boli
zaevidované v ukonèení starších trestných vecí, ktoré majú
nízky podiel na celkovom poète
ukonèených vecí. Kým poèet
vecí neznámych páchate¾ov
ukonèených do 5 rokov približne
o 25% poklesol, poèet vecí ukonèených do 10 rokov u zná-

mych páchate¾ov stúpol približne o 60%, u neznámych páchate¾ov sa takmer strojnásobil a
pri trestných veciach nad 10 rokov je poèet ukonèených vecí u
známych aj neznámych páchate¾ov približne 2,5 krát vyšší.
Dåžka konania v spolupráci s PZ
Od zaèatia trestného stíhania
do meritórneho ukonèenia veci
policajtom, prípadne do predloženia návrhu na meritórne rozhodnutie prokurátorovi bolo v
roku 2008 ukonèených:
do 1 mesiaca
– 19 984
do 6 mesiacov
– 68 823
do 1 roka
– 19 806
do 5 rokov
– 17 737
do 10 rokov
– 1 598
nad 10 rokov
– 466
spolu:
128 414

z toho známi páchatelia:
do 1 mesiaca
– 6 178
do 6 mesiacov
– 26 218
do 1 roka
– 13 204
do 5 rokov
– 11 825
do 10 rokov
– 829
nad 10 rokov
– 220
spolu:
58 474
z toho neznámi páchatelia:
do 1 mesiaca
– 13 806
do 6 mesiacov
– 44 632
do 1 roka
– 6 029
do 5 rokov
– 5 125
do 10 rokov
– 269
nad 10 rokov
– 79
spolu:
69 940
Pretrvávajúcim a dlhodobým
problémom, ktorý má výrazný
vplyv aj na dåžku prípravného

konania, je skutoènos, že policajti spôsobujú svojim postupom prieahy. Policajti sú v
trestných veciach spravidla neèinní z rôznych subjektívnych
dôvodov, ktoré nemožno akceptova, nerešpektujú viaceré pokyny prokurátora a èasto reagujú až na signalizácie zo strany
prokuratúry, ktoré sú zasielané
do rúk nadriadeným orgánom
policajta.
Prieahy z poh¾adu policajtov
sú zapríèinené predovšetkým
vysokou zaaženosou a rozpracovanosou vecí, poddimenzovaným personálnym stavom vyšetrovate¾ov a poverených príslušníkov policajného zboru, pomerne ve¾kou fluktuáciou poli(Pokraèovanienastrane2)

Záujem o prijatie do PZ neobyèajne rastie. Je to dobre, alebo nie?

Proces prijímacieho konania nevystihuje kvalitu ¾udského potenciálu
S cie¾om zisti aktuálny stav v prijímaní nových príslušníkovdoslužiebPolicajnéhozboru,redakciaPOLÍCIAsamailomobrátilanavšetkýchkrajskýchriadite¾ovPZsnieko¾kýmiotázkami.
Zaujímali nás najmä štatistické údaje a výslednos prijímacieho konania, teda pomer
medzi poètom prihlášok a
poètom prijatých uchádzaèov i

pomer mužov a žien. Pýtali sme
sa tiež na poèty bývalých policajtov, ktorí sa chcú vráti do
zboru a boli sme zvedaví aj na
pripomienky, odporúèania èi ná-

zory riadite¾ov, ktoré by mohli
vies k skvalitneniu prijímacieho
konania.
Na zamyslenie
Do termínu uzávierky nám
prišli odpovede z piatich krajských riadite¾stiev – z niektorých
odpovedal priamo riadite¾, z
iných prišla nepodpísaná odpoveï. (Neozvala sa Bratislava,

Trnava a Nitra.) Èo zaujímavé
sme sa dozvedeli?
Náš malý prieskum jednoznaène potvrdil, že záujem o prijatie do PZ v roku 2009 výrazne
vzrástol. Ešte viac sa tak otvárajú nožnice medzi poètom podaných žiadostí a tých, ktorí prejdú sitom prijímacieho konania.
Nateraz daný mechanizmus
práce so žiadosami však po-

ukazuje aj na jav, ktorý by si
zaslúžil hlbšiu analýzu: keïže
možnosti krajov prijíma ¾udí sú
ve¾mi obmedzené, s ve¾kým
poètom žiadostí sa personalisti
vôbec nezaoberajú, lebo v danej chvíli títo ¾udia „nie sú pre
nich zaujímaví“ – hoci možno
splnili všetky základné predpoklady, aby boli pripustení do pri(Pokraèovanienastrane2)
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Proces prijímacieho konania nevystihuje kvalitu ¾udského potenciálu
riaditeĐ KR PZ v Košiciach. Žilinþania by boli za sprísnenie „parametrov“ pre prijatie.

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

(Pokraèovaniezostrany1)

jímacieho konania. Niet ich kam
zobra… Za lanský rok bolo toto
èíslo zarážajúco ve¾ké, keï takmer štyritisíc prihlásených (z
cca 10–tisíc podaných žiadostí)
nebolo pripustených k prijímaciemu konaniu. Tvorili tento poèet vždy naozaj len tí najmenej
perspektívni? Dôvody, ktoré sa
zvyknú uvádza, nás ve¾mi
nepresviedèajú, na vine je však
„systém“.
„Vzh¾adom na ve¾ký záujem
o prijatie do PZ a obmedzený
poèet vo¾ných tabu¾kových
miest, ktoré máme k dispozícií,
nie je možné rozpracova každého uchádzaèa o prijatie do
PZ. Sú vyberaní len tí uchádzaèi, ktorí pod¾a zaslaných dokladov najlepšie vyhovujú podmienkam na prijatie do PZ,“ napísali nám z Prešova. Košièania
tvrdia, že „informatívny pohovor

je vykonávaný s každým uchádzaèom o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ.“
Rovnako je tomu v Žiline. Banská Bystrica uvádza, že za prvý
polrok 2009 evidovali 1 450 podaných žiadostí, prijímacie konanie však absolvovalo „len“
435 uchádzaèov, prijali 105.
Preèo? „S ostatnými uchádzaèmi nebolo vykonané prijímacie
konanie z rôznych dôvodov (nedostatok vo¾ných miest, nezáujem uchádzaèov o vo¾né miesta,
nevyhovujúce platobné podmienky, dochádzanie do zamestnania na ve¾ké vzdialenosti, nesplnenie podmienok
prijímacieho konania zistené poèas informatívneho pohovoru)“
vysvet¾ujú. Podobne v Trenèíne
sa hlásilo za prvý polrok tohto
roka 818 uchádzaèov, prijímacie
konanie však absolvovalo len
147 adeptov a prijatí boli dvadsiati: „Z dôvodu, že obsadenos

útvarov KR PZ v Trenèíne je pomerne stabilizovaná, prijímacie
konanie sa vykonáva s menším
poètom uchádzaèov,“ vysvetlili.
Ako s navrátilcami?
Zaujímavé sú aj ïalšie poskytnuté údaje. Èo motivuje kraje prijíma aj policajtov, ktorí už
raz (niekedy aj viackrát) služobný pomer opustili? Kde sú
výhody a kde nevýhody? „Výhodou prijatia takéhoto uchádzaèa
je už získané policajné vzdelanie a prax, èo umožòuje v krátkej dobe plnohodnotne vykonáva štátnu službu. Je však
potrebné individuálne zváži
každú žiados o opätovné prijatie do PZ, nako¾ko niektorí bývalí príslušníci podávajú žiados zo
špekulatívnych dôvodov, aby si
v novom platovom systéme vylepšili dávky výsluhového zabezpeèenia,“ píšu z Trenèína.
Banská Bystrica uvádza: „Výhody: skúsenosti z práce v

Brezòaniananámestí
Policajti z okresu Brezno vo
štvrtok 11. 6. 2009 na námestí
vBrezneoslavovaliDeòpolície.
Otvorilhoslávnostnýmpríhovorom riadite¾ OR PZ plk. JUDr.
Marian Mikloško, kde okrem
inéhouviedol,žeDeòpolíciev
okreseBreznosadoposia¾slávilpoèasšportovéhodòa.Tento rok sme sa rozhodli priblíži
prácu polície pre verejnos po
prvýkrát na námestí mesta
Brezna. Svoju prácu prezentovaliajzložkyIntegrovanéhozáchrannéhosystému,atoHasièskýazáchrannýzboraÈervenýkríž.PrezentáciaprácePolicajného zboru prilákala nielen
školákov a škôlkarov, ale aj
mnohých dospelých, ktorým
prialo pekné slneèné poèasie.
Široká verejnos si mohla
pozrie policajnú a hasièskú
techniku, porozpráva sa s príslušníkmi Policajného zboru a
pracovníkmi záchranných zložiekoichúloháchaèinnostipri

záchrane života, zdravia a majetku. Najmladších úèastníkov
zaujalihlavneukážkypsovodov
ichštvornohýchpomocníkovpri
vyh¾adávaní drog, zadržaní páchate¾a,  názornej ukážke poslušnosti služobného psa a
možnos získa svoju fotografiu

sodtlaèkompalca.Tiežsimohli
vyskúša a posedie v záchranárskych vozidlách. Tí najšikovnejšízradovškolákov,ktorí
vedeli správne zodpoveda na
otázkypolicajtom,boliodmenenípropagaènýmmateriálom.
(vr)
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Prijímacie konanie do PZ
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Trenþín B.Bystrica Žilina
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Košice Prešov

Poþet podaných žiadostí za rok 2008 592

1 208

1 058

2 051

1 413

poþet žiadostí za 1. polrok 2009

818

1 450

1 451

1 567

1 495

poþet prijatých uchádzaþov za 2008

60

165

79

124

105

pomer žiadostí (cca) Muži: Ženy

3:1

4:1

4:1
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poþet žiadostí o znovuprijatie
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7
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12
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x
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x

pozn. x - neuvedený údaj

už nie je potrebné ich vyslanie
na policajné vzdelanie a môžu
okamžite zaèa plni svoje služobné povinnosti. Majú z bývalého pôsobenia v PZ dostatoèné
množstvo teoretických a praktických vedomostí a zruèností
potrebných k práci v PZ. Zjavné
nevýhody opätovného prijatia
nevidíme, v týchto prípadoch sú
vyberaní len uchádzaèi, ktorí
bez výhrad splnia podmienky
prijatia do PZ,“ vysvet¾ujú Prešovèania. Aj Košièania zastávajú názor, že „ich prijatie je výhodné v tom, že nemusia nastupova len v nástupných termínoch stanovených pre prijatie
na základné útvary, majú požadované policajné vzdelanie a
nastúpia priamo do výkonu
služby.“
Èo zmeni?
Naostatok sme sa riadite¾ov
pýtali na odporúèania pre skvalitnenie výberu prijímaných
uchádzaèov. Trenèania nabádajú zamyslie sa nad tým, èi
nezvýši vekovú hranicu pre prijatie: „Mladí ¾udia vo veku 18 rokov sú èasto ešte ¾ahkovážni a
nevyzretí.“ Takisto Banská Bys-

previerkach a podajú opätovné
žiadosti o prijatie. Zároveò by
som chcel uvies, aby informácie o vo¾ných tabu¾kových miestach prezentované v médiách
boli zo strany ministerstva vnútra podávané tak, aby záujemca
o služobný pomer si podal žiados priamo na tom útvare, ktorý má podstav a nie na všetky
KR PZ v SR,“ napísal plk. Juraj
Bukuš, riadite¾ KR PZ v Košiciach. Žilinèania 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.
To¾ko z nášho malého prieskumu. Nedal, pretože nemohol
da odpoveï na najzákladnejšiu
otázku v podobe premisy: Ak sa
do zboru tohto roku prihlási trebárs 15–tisíc uchádzaèov a prijmeme povedzme tisíc, dostávame sa k pomeru 1:15. Taký pomer by už mal by jednoznaènou zárukou kvality. Ak nie je,
potom si zle kladieme otázku
alebo je problém kdesi úplne
inde…
PeterOndera

Zo správy o èinnosti prokuratúry za rok 2008
(Pokraèovaniezostrany1)

cajtov a s tým spojeným aj nedostatkom praktických skúseností poèas krátkej vyšetrovate¾skej praxe. Tieto skutoènosti
ovplyvòujú aj zmeny v osobách
policajtov realizujúcich konkrétnu trestnú vec, nako¾ko dochádza k prerozde¾ovaniu vyšetrovacích spisov v neskonèených trestných veciach, èo si vyžaduje ïalší èas na opätovné
naštudovanie èasto rozsiahleho
vyšetrovacieho materiálu novým
vyšetrovate¾om. Samotné vyšetrovanie, ako aj výkon dozoru
prokurátora je týmto výrazne
sažený.
Z poh¾adu prokuratúry sú
prieahy v prípravnom konaní
spôsobené predovšetkým nedodržiavaním lehôt stanovených
prokurátormi,
nedôsledným
plnením konkrétnych pokynov
prokurátorov v jednotlivých veciach, ako aj tým, že policajti
nevenujú dostatoènú pozornos

prednostnému vybavovaniu väzobných vecí, keï prokurátori
pri previerkach spisov zisujú
dlhodobejšiu neèinnos policajtov vo väzobných veciach a
to aj opakovane.
Ïalším podstatným a dlhodobým aspektom, ktorý negatívne
ovplyvòuje dåžku prípravného
konania, je nedostatoèná znalos trestno–právnych predpisov
zo strany policajtov. Prokurátori
sú v takýchto prípadoch nútení
suplova èinnos policajtov, musia dáva policajtom pokyny na
opakovanie už vykonaných nezákonných procesných úkonov
a to aj v rozhodovacej èinnosti
policajta, aby nedošlo k premlèaniu trestného stíhania a
mnohokrát aj vráti vec na
doplnenie vyšetrovania pod¾a §
230 odsek 2 písmeno d) Trestného poriadku. Taktiež kvalita
rozhodnutí zo strany policajta je
spravidla na nízkej úrovni a
rozhodnutia policajta nespåòajú
základné náležitosti vyžadova-

né Trestným poriadkom a musia
by zo strany prokuratúry zrušené. Aj takýto postup predlžuje v
koneènom dôsledku prípravné
konanie.
***
Plynulos a rýchlos prípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne ovplyvnená
nevyhnutnosou znaleckého dokazovania, avšak vypracovávanie znaleckých
posudkov Krim i n a listickým a
expertíznym
ústavom Policajného
zboru takmer
v
roèných
D.Trnka
termínoch,
najmä pokia¾ ide o grafologické
skúmanie, je z èasového h¾adiska neprijate¾né. Medzi najèastejšie sa opakujúce objektívne príèiny neúmernej dåžky prípravného konania patria aj ne-

vybavené dožiadania slovenských orgánov o právnu pomoc
v cudzine. V neposlednom rade
dåžku prípravného konania negatívne ovplyvòuje nedisciplinovaný prístup obvinených, svedkov a poškodených k úèasti na
úkonoch v trestnom konaní, ktorí svoju neúèas èasto aj opakovane ospravedlòujú, neúspešné
predvádzanie obvinených a
neúspešná realizácia vydaných
príkazov na zatknutie.
***
Zaznamenaný bol aj problém
s komunikáciou s poverenými
príslušníkmi okresných dopravných inšpektorátov okresných
riadite¾stiev Policajného zboru
SR, ktorých je takmer nemožné
zastihnú v kanceláriách, nako¾ko s výnimkou nieko¾kých dní
v mesiaci urèených rozvrhom
práce na vybavovanie agendy,
vykonávajú prácu v teréne.
***
Vyskytol sa aj prípad ve¾mi
neprofesionálneho a ¾ahostajné-

ho prístupu príslušníkov Pohotovostnej motorizovanej jednotky
Krajského riadite¾stva Policajného zboru SR Nitra a Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR
Nitra v súvislosti s asistenciou
pri eskorte osôb obvinených z
obzvláš závažného zloèinu na
konanie o väzbe sudkyni pre
prípravné konanie Okresného
súdu Nitra. Títo príslušníci nerešpektovali pokyn sudkyne pre
prípravné konanie na umiestnenie obvinených do eskortnej
miestnosti Okresného súdu Nitra, s obvinenými sa zdržiavali v
priestoroch chodby priamo pred
pojednávacou
miestnosou,
obom obvineným umožnili kontaktova sa s rôznymi civilnými
osobami tam prítomnými, ktoré
bude potrebné vypoèu v procesnom postavení svedka, èím
došlo zo strany príslušníkov Policajného zboru SR k hrubému
porušeniu zákona a služobných
povinností pri predvádzaní obvinených osôb.“
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Stanovisko ÚJKP P PZ k správe o èinnosti prokuratúry za rok 2008
GenerálnyprokurátorSlovenskejrepublikypredniesol
na zasadaní NR SR dòa 24.6.2009 Správu o èinnosti
prokuratúryzarok2008(ïalejlen„správa“).
Správa v èasti pod názvom
„Spolupráca s orgánmi policajného zboru, spolupráca s inými
orgánmi“, pri hodnotení dåžky
trestného konania poukazuje, že
porovnaním s minulým rokom nedošlo u väèšiny trestných vecí k
podstatnej zmene v dåžke konania od zaèatia trestného stíhania
po meritórne ukonèenie veci policajtom alebo predloženie spisu s
návrhom na podanie obžaloby,
prípadne iné meritórne rozhodnutie, a pozitívne hodnotí veci známych páchate¾ov ukonèených do
jedného mesiaca, ktorých poèet
sa prakticky strojnásobil.
Za ïalšie pozitívne konštatovanie v správe možno považova
ukonèenie starších trestných vecí. Poèet vecí neznámych páchate¾ov ukonèených do 5 rokov stúpol približne o 25 %, poèet vecí
ukonèených do 10 rokov u známych páchate¾ov stúpol približne
o 60 %, u neznámych páchate¾ov
sa takmer strojnásobil a pri trestných veciach nad 10 rokov je poèet ukonèených vecí u známych
aj neznámych páchate¾ov približne 2,5 krát vyšší.
V správach za r. 2007 – 2008
sa zhodne konštatuje, že pretrvá-

vajúcim a dlhodobým problémom, ktorý má výrazný vplyv aj
na dåžku prípravného konania, je
skutoènos, že policajti spôsobujú
svojím postupom prieahy, v
trestných veciach sú neèinní z
rôznych subjektívnych dôvodov,
ktoré nemožno zo strany prokuratúr akceptova, nerešpektujú
viaceré pokyny prokurátora a
èasto reagujú až na signalizácie
zo strany prokuratúry, ktoré sú
zasielané do rúk nadriadeným.
I keï sa v správach uvádza,
že prieahy z poh¾adu policajtov
sú zapríèinené predovšetkým vysokou zaaženosou a rozpracovanosou vecí, pomerne ve¾kou
fluktuáciou policajtov, a tým aj
nedostatkom praktických skúseností z dôvodu krátkej vyšetrovate¾skej praxe, ktoré skutoènosti
ovplyvòujú aj zmeny v osobách
policajtov realizujúcich konkrétnu
trestnú vec, nako¾ko dochádza k
prerozde¾ovaniu vyšetrovacích
spisov v neskonèených trestných
veciach, èo si vyžaduje dlhší èas
na opätovné naštudovanie vyšetrovacieho spisu novým vyšetrovate¾om, nie je možné v
plnom rozsahu s týmto konštatovaním súhlasi.

Porovnanie dåžky konania od zaèatia trestného stíhania
do meritórneho ukonèenia policajtom, resp. predloženia návrhu na meritórne rozhodnutie policajtom pod¾a správ za r.
2007 – 2008:

z toho známi páchatelia:

z toho neznámi páchatelia:

Od roku 2004 do roku 2008
dochádza k nárastu poètu vyšetrovate¾ov, ich stabilizácii, zvyšovaniu poètu vyšetrovate¾ov,
ktorí majú väèšiu prax vo vyšetrovaní a dostatok praktických skúseností, prièom približne 30% má
ukonèené právnické vzdelanie,
resp. Akadémiu Policajného zboru. Taktiež rastúci trend je i u vyšetrovate¾ov, ktorí majú dosiahnutú prax viac ako 10 rokov.
V správach sa ïalej uvádza,
že z poh¾adu prokuratúry sú prieahy v prípravnom konaní spôsobené najmä nedodržiavaním lehôt stanovených prokurátormi,
nedôsledným plnením konkrétnych pokynov prokurátorov, nevenovanie dostatoènej pozornosti
prednostnému vybavovaniu väzobných vecí, nedostatoèná znalos trestno–právnych predpisov,
nízka kvalita rozhodnutí policajta,
ktoré nespåòajú základné náležitosti vyžadované Trestným poriadkom a nedodržiavanie zákonom stanovenej 30 dòovej lehoty
na rozhodnutie po prijatí trestného oznámenia.
Na základe obsahu správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o èinnosti prokuratúry za rok 2007, úrad justiènej a kriminálnej polície Prezídia
Policajného zboru (ïalej len
„ÚJKP P PZ“), navrhol prija opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. Tieto opatrenia smerovali hlavne na zlepšenie a skvalitnenie prípravného konania v
pôsobnosti ÚJKP jednotlivých
krajov.
Èas týchto opatrení bola realizovaná pokynom 1. viceprezidenta Policajného zboru è.p.:
PPZ–292/JKP–2008 zo dòa
2.6.2008 a èas bola zapracovaná do novely nariadenia ministra
vnútra Slovenskej republiky è.
17/2007.
Nedostatky, ktoré sú konštatované, ÚJKP P PZ, nezávisle na
týchto správach, na ich odstránenie už v minulosti prijal, ako i
priebežne pod¾a aktuálnej situácie vo vyšetrovaní a skrátenom
vyšetrovaní prijíma konkrétne
opatrenia. Opatrenia sú zamerané najmä na zníženie rozpracovanosti vo veciach, v ktorých páchate¾ nie je známy, na zintenzívnenie a zefektívnenie kontrolnej
èinnosti nadriadených, a to hlavne vo veciach, kde vyšetrovanie
trvá viac ako 5 rokov a vo väzobných veciach starších ako
šes mesiacov a na skrátenie lehoty na skonèenie vyšetrovania
vo veciach s neznámym páchate¾om.
Na poradách riadite¾a ÚJKP P
PZ s riadite¾mi ÚJKP KR PZ, ako
i na poradách riadite¾a OJP
ÚJKP P PZ s riadite¾mi OJP
ÚJKP KR PZ je venovaná náležitá pozornos najmä rýchlosti vyšetrovania s dôrazom na veci
nad 6 mesiacov, rozpracovanosti,
stavu väzobného vyšetrovania s
dôrazom na väzobné veci nad 6
mesiacov, podielu vecí vrátených
na doplnenie vyšetrovania a došetrenie, podielu zrušených meritórnych rozhodnutí, personálnej
obsadenosti vo vyšetrovaní a
spolupráci s prokuratúrou. Na
týchto poradách sa hodnotí stav
vo vyšetrovaní v rámci jednotli-

vých krajov, analyzujú sa nedostatky a príèiny ich vzniku a spoloène sa h¾adajú východiska na
ich odstránenie.
Za úèelom prijímania ïalších
opatrení na skvalitnenie a zefektívnenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania vyšetrovatelia
OJP ÚJKP P PZ okrem plánovaných tematických kontrol vykonávajú i individuálne kontroly vyšetrovacích spisov, za úèelom
zistenia skutkového stavu a prípadného odstránenia nedostatkov, na ktoré upozoròujú riadiacich pracovníkov, ako i prokurátorov. V roku 2008 boli vykonané 4 tematické kontroly, 108 osobitných kontrol a 1133 ostatných
manipulácií s vyšetrovacím spisom. V tejto súvislosti vyšetrovatelia vykonávajú taktiež metodickú èinnos.
Poznámka redakcie
Zaslané stanovisko ÚJKP P
PZ,ktorézverejòujeme,obsahujeešteïalšíchsedemstránkonkrétnychaktivítOJPÚJKPPPZ
vrokoch2008–2009,smerujúcichkzrýchleniuakskvalitneniu
vyšetrovania.Zpriestorovýchdôvodovichniejemožnézverejni
vplnomznení.
l Riadite¾ ÚJKP P PZ plk.
JUDr. Ján Miha¾ však zhrnul svoj
poh¾ad do nieko¾kých poznámok.
Pod¾a jeho vyjadrenia je obsah
správ generálneho prokurátora
Slovenskej republiky Dobroslava
Trnku za roky 2007 – 2008 dos
podobný, avšak aj pozitívne konštatovania v tejto èasti správy sú
formulované v negatívnom duchu. Dokonca v správe pri konštatovaní o poète vecí neznámych páchate¾ov ukonèených do
5 rokov je nesprávne uvedený
údaj, že ich poèet približne o 25
% poklesol, v skutoènosti o 25 %
stúpol.
l Za pozitívum jednoznaène
možno považova ukonèenie väèšieho poètu starších trestných vecí a zrýchlenie konania u trestných vecí do 1 mesiaca.
l Z èasti správy kde sa konštatuje „nízka kvalita rozhodnutí
policajta, ktoré nespåòajú základné náležitosti vyžadované Trestným poriadkom“, možno by bolo
potrebné uvies, bez úmyslu
z¾ahèova túto situáciu, že na jednom okresnom riadite¾stve Policajného zboru v Slovenskej republike je roène vydaných v trestnom konaní v priemere okolo 5
500 uznesení a z toho je v priemere okolo 100 uznesení zrušených prokurátorom.
l Ako sa ïalej vyjadril z informácií ÚJKP KR PZ a ÚJKP OR
PZ vyplýva, že spolupráca s prokuratúrou je dobrá, vzahy sú korektné, sú však aj problémy, ktoré sa prípad od prípadu konkrétne riešia.
l Napriek tomu však vedenie
ÚJKP P PZ rešpektuje hodnotenie spolupráce prokuratúry s Policajným zborom, a tak ako v priebehu roka 2008 tak aj v roku
2009 bude pokraèova v aktivitách na tomto úseku, za úèelom
odstraòovania nedostatkov vo vyšetrovaní s cie¾om zrýchlenia a
zefektívnenia trestného konania,
s dôrazom na uplatòovanie

základných práv a slobôd obèanov.
Vzh¾adom na stav a úroveò
spolupráce Policajného zboru
s prokuratúrou za rok 2007, na
úrovni ÚJKP P PZ boli v roku
2008 prijaté a realizované nasledovné opatrenia:
1. V legislatívnej oblasti
– posilnenie postavenia a právomoci nadriadeného, aby úèinnejšie mohol vykonáva kontrolu
vyšetrovania,
– zrýchlenie prípravného konania využívaním inštitútov v
zmysle vyhlášky MV SR è.
648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutím, opatrení a
úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky MV
SR è. 169/2009 Z. z.,
2. Na úseku vzdelávania:
vzdelávacie kurzy, školenia, inštruktážno–metodické zamestnania,
3. Na úseku kontrolnej èinnosti: zvýšenie kontrolnej èinnosti zo
strany ÚJKP P PZ
4. V personálnej oblasti :
– zvyšovanie tabu¾kových
miest vyšetrovate¾ov
– rýchlejšie obsadzovanie
vo¾ných tabu¾kových miest vyšetrovate¾ov (novela zákona o
štátnej službe)
5. Konkrétna praktická pomoc:
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 40/2009 o zriadení pracovnej skupiny na plnenie opatrení na zlepšenie stavu a úrovne
vyšetrovania a skráteného vyšetrovania na úrade justiènej a
kriminálnej polície Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave V.
6. Metodická èinnos – vydanie nariadenia prezidenta PZ è.
23/2008 o vykonávaní metodického riadenia na úseku vyšetrovania, skráteného vyšetrovania a v
èinnosti služby kriminálnej polície
urèených útvarov Policajného
zboru
7. Vytvorenie špecializovaného odboru na úseku boja proti
extrémizmu
Dosiahnutý pokrok v roku
2008 v porovnaní s rokom
2007:
1/ Zrýchlenie prípravného konania v jednoduchých trestných
veciach do 1 mesiaca.
2/ Zrýchlenie ukonèovania
starých trestných vecí do 5 rokov,
10 rokov a nad 10 rokov.
3/ Zvýšená kontrolná èinnos
zo strany nadriadených.
4/ Zintenzívnenie metodickej
èinnosti po úseku vyšetrovania z
ÚJKP P PZ a KR PZ na nižšie
útvary.
5/ Rýchlejšie a jednoduchšie
obsadzovanie vo¾ných tabu¾kových miest vyšetrovate¾ov
6/ U štyroch KR PZ v SR prešlo skrátené vyšetrovanie z ÚJKP
na OO PZ, èím sa dosiahlo užšie
spojenie polície s obèanmi, vyššia spokojnos obèanov s políciou, vyššia bezpeènos obèanov.
7/ Úèinnejšia ochrana obèana,
na ktorom je páchané domáce
násilie a úèinnejšie, rýchlejšie vypátranie nezvestnej osoby.
8/ Úèinnejšia ochrana spoloènosti a obèanov pred prejavmi
extrémizmu.
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Najmä na tému èlenskej základne hovoríme s podpredsedom OZP v SR Ladislavom Graèíkom

Práca s mladými bude patri medzi najvážnejšie priority
Vnadchádzajúcomobdobíbudepatrimedzipriority
práce OZP v SR zvyšovanie èlenskej základne a postupnéprebudovanieštruktúryzákladnýchorganizácií
tak,abyèonajviacvyhovovališpecifikámpracovísk,
zároveòvšakutváralipodmienkyprekvalitnejšiuodborárskuprácu.VrozhovoreprePOLÍCIUtotosmerovaniepotvrdilpodpredsedaOZPvSRLadislavGraèík,
ktorýzodpovedázavnútrozväzovúèinnos.
l Pán podpredseda, sme v
období, kedy sa zamestnávate¾om a médiám v mnohých
odvetviach nášho hospodárstva vcelku darí eliminova
vplyv odborárov a ich poèetnos. Konfederácia odborových zväzov SR hodnotí situáciu ako vážnu. Nedávno
ste sa v rámci aktivít KOZ zúèastnili
medzinárodného
workshopu, ktorý si kládol za
cie¾ h¾ada spôsoby, recepty
ako udrža a následne zvýši
podiel odborárov na živote
spoloènosti. Našli ste inšpirácie?
Náš odborový zväz pôsobí v
špecifických podmienkach a je
aj v odlišnej, ove¾a priaznivejšej
situácii. Dovolil som si preto
vystúpi na tomto workshope a
podeli sa s ostatnými úèastníkmi o naše pozitívne skúsenosti,
pretože si myslím, že v mnohom
majú univerzálny charakter. Èím
nechcem poveda, že by sme v
budovaní našej èlenskej základne a vnútrozväzovej štruktúry
nemali nijaké problémy. Máme
a teraz pred V. zjazdom si musíme jasne ozrejmi, èo chceme
a najmä ako musíme ís ïalej.
l Napríklad?
Na workshope som okrem
iného hovoril o dôležitosti propagácie odborovej organizácie.
Máme noviny Polícia, usilujeme
sa èo najviac prezentova verejne. Je ve¾mi dôležité, aby
èlenská základòa bola dobre,
všestranne informovaná vo
vnútri zväzu a naopak – aby verejnos, teda neèlenovia boli
dobre informovaní o tom, èo robíme. Nesmiernym pomocníkom
je v tomto internet, preto už vo
ve¾mi blízkom èase zásadným
spôsobom meníme obsah i rozsah toho, èo ponúka naša intra-

V

netová stránka. Základom kvalitného informaèného toku však
musí by vnútroodborová informaèná sie, to znamená –
podèiarkujem – obojstranne
kvalitný prenos informácií z vedenia cez krajské až po základné organizácie. A tu, teda v prenose informácií, ešte vidíme rezervy.
l KOZ SR konštatovala, že
jej èlenská základòa ve¾mi
zostarla, chýbajú mladí.
Je to pravda. Naša situácia
je lepšia, približne tretinu èlenskej základne OZP tvoria zamestnanci do 35 rokov. Napriek
tomu práca s mladými bude
patri medzi najvážnejšie priority. Aj spomenutý workshop totiž
poukázal na fakt, že táto spoloènos vôbec mladých neinformuje o tom, èo sú odbory, aké
majú poslanie, preèo vlastne
existujú všade v Európe. Vidíme
to aj na našich mladých policajtoch, ktorí prídu na stredné
školy. O odboroch nevedia vôbec niè, nikde v osnovách na
základnom ani strednom stupni
vzdelania odbory nefigurujú.
Práve preto sme si povedali, že
v tomto období je ve¾mi dôležité
chodi medzi mladých najmä na
naše SOŠ PZ, vysvet¾ova im
poslanie OZP a získava ich pre
prácu. Z imidžu sa totiž nedá v
odboroch ži, tu má efekt len
trpezlivá práca s ¾uïmi. Výsledky sa už ukazujú. Dôležité však
je, aby sa týchto mladých èlenov po príchode zo školy do
útvarov hneï ujali predsedovia
a èlenovia výborov, zapojili ich
do práce a nebáli sa ponúknu
im aj funkcie vo výboroch. Mladí majú tvorivé myslenie a
dostatok energie, chu, vô¾u pracova, musia však ma pocit, že
sa o nich niekto zaujíma, ponú-

ka im urèité výhody, ale tie nie
sú zadarmo, je za nimi práca,
úsilie.
l Na mladých striehne ve¾a lákadiel. Ako ich presvedèi, že by èlenom a pracova
v odboroch je užitoèné?
Práve na stretnutiach s mladými si overujeme, èo zaberá,
èo považujú za dôležité. Hovorme tomu kvalita servisu, služieb. Myslím si, že ich oslovujú
najmä garancie našej právnej
ochrany, podporného fondu,
možnos sociálnych pôžièiek,
ponuka kvalitných možností na
využitie vo¾ného èasu, prípadne
rôzne ïalšie výhody, napríklad
možnos výhodného poistenia.
Dosia¾ však aj náš odborový
zväz dos trpel na to, že èo od-

Starostlivos o pracovné
podmienky, bezpeènos a
ochranu zdravia pri práci patrí
do náplne práce odborových
funkcionárov. Podpredseda
OZP v SR Ladislav Graèík sa
intenzívne zaujímal aj o podmienkyubytovaniaštudentovv
SOŠ PZ Pezinok, odkia¾ pochádzanašasnímka.
bory vybojovali, mohli užíva
všetci. To by sa malo zmeni,
pretože súèasný stav pôsobil na
èlenov dos demotivujúco, keï
aj neèlenovia vlastne mali prístup k rovnakým výhodám, ako
èlenovia. Mohli si potom klás
otázku, v èom je vlastne výhoda
by èlenom, èím je èlenstvo
atraktívne. Propagova teda vý-

Dvaja muži prichytení pri èine
Bratislavský vyšetrovate¾ PZ obvinil tento týždeò v pondelok
dvoch mužov zo zloèinu sexuálneho násilia formou spolupáchate¾stva. Títo dvaja muži vo veku 27 a 24 rokov si v Bratislave na
¼ubovnianskej ulici vybrali pod jedným z prístreškov na kontajner nemilú zábavku. Obaja v tom èase pod vplyvom alkoholu pristúpili k 52 – roènej žene a pod hrozbou použitia násilia od nej
žiadali orálny sex. Žena pod vyhrážkami týchto mužov a v obave o svoj život a zdravie napokon po¾avila. Muži dokonca
neupustili od svojho èinu ani po príchode policajtov. Keïže na
výzvu policajtov reagovali negatívne, museli službukonajúci príslušníci PZ použi donucovacie prostriedky a putá. Obvinení muži sú stíhaní na slobode a v tomto prípade im hrozí trest odòatia
slobody od 7 do 15 rokov.
(fp)

Ve¾mi malé organizácie nemajú
praktický význam. Na druhej
strane máme aj obrie základné
organizácie, ktoré pod¾a nás
tiež neplnia svoj úèel dostatoène efektívne. Je však najmä
na èlenskej základni, aby pochopila potrebu optimalizácie,
pretože núti ich k tomu nemôžeme, najmä však nechceme.
Jednoznaène si však myslíme,
že optimálne utvorená základná
organizácia s agilným výborom
a zodpovedným predsedom je
tou najlepšou propagáciou
nášho odborového zväzu a
magnetom pre ostatných zamestnancov.
l Skúste konkrétne.
Spomeniem aspoò zopár príkladov – v SOŠ Košice živorila
desaèlenná organizácia. Dnes,
pod vedením Dana Èukalovského plnokrvne žije a jej vplyv rastie. Podobne na Riadite¾stve
hraniènej polície v Sobranciach.
Zaèínali s 20 èlenmi, pani predsedníèka Nataša Baòasová
odviedla kus práce a dnes už
majú vyše 80 èlenov. Podarilo
sa nám založi aj základnú
organizáciu v rámci sekcie krízového manažmentu a civilnej
ochrany. Èiže ten ¾udský faktor
je ve¾mi dôležitý. Preto si myslím, že znaèné rozdiely v organizovanosti medzi jednotlivými
krajmi nemajú objektívny, ale
viac subjektívny základ a ve¾a
sa dá zmeni k lepšiemu. Ak
chceme naïalej by dôstojným,
rovnocenným partnerom v sociálnom dialógu, nemôžeme
zasta. Zoberme si situáciu v
okolitých krajinách. V Nemecku,
napríklad, je v odboroch až 75
percent policajtov. Nedávno boli
u nás Rakúšania, dokonca aj tí
majú z 29–tisíc policajtov organizovaných 18–tisíc. A všetci
ve¾mi dobre chápu potrebu èlenstva. Podobné je to aj v ïalších
vyspelých európskych krajinách. Nejde teda o nejaký relikt
socializmu, ale naopak – my sa
len uèíme metódam modernej
odborovej práce od partnerov v
krajinách, kde majú odbory ove¾a dlhšiu tradíciu ako je tá naša.
ZhováralsaPeterOndera

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

POBAVILO…

denných zvodkách, ktoré dávajú na verejnos krajskí hovorcovia, nájdu sa kdejaké zaujímavosti. Akeï sa knim
pridá autorsky málo prezieravé èi neobratné zoštylizovanie priebehu skutku, èítanie je ešte zaujímavejšie. Ztohto súdka sú aj nasledujúce riadky…

hody èlenstva a vysvet¾ova, v
èom sú odbory potrebné, to je
úloha nielen pre vedenie OZP,
ale najmä pre všetkých predsedov krajských rád a základných
organizácií.
l Úloha predsedu základnej organizácie je v tomto
smere zrejme nezastupite¾ná….
Áno, preto apelujem najmä
na predsedov základných organizácií, ktorí musia dokonale
pozna potreby pracovných kolektívov. To, èo výbor pre svojich èlenov pripraví, musí vyhovova èo najväèšiemu podielu
èlenskej základne. Uvediem lapidárny príklad: ak mám v
základnej organizácií ve¾a mladých ¾udí, asi pre nich nezorganizujem návštevu klasickej opery, ale nájdem to, èo ich naozaj
zaujme, èo najviac vyhovuje ich
potrebám a záujmom. Trebárs
zoženiem lístky na muzikál a
pre èlenov OZP aj so z¾avou. To
si každý všimne. V tejto oblasti,
vo zvyšovaní atraktivity a kvality
ponuky služieb pre èlenov je
úloha predsedov a èlenov výboru nezastupite¾ná.
l Èo vám ešte v nadchádzajúcom období zaberie ve¾a
èasu?
Netajíme sa tým, že v nadchádzajúcom období bude
potrebné venova sa aj zmenám
vo vnútrozväzovej organizaènej
štruktúre, pretože sa vyvíjajú aj
štruktúry utvárané zamestnávate¾om. Odborové organizácie
musia pružne reagova na zmeny, lebo inak sa ¾ahko môže
sta, že v nových štruktúrach
odbory stratia vplyv. Vznikli
napríklad akciové spoloènosti v
rezortnom zdravotníctve, ale aj
v autoopravárenstve. Museli
sme ve¾mi rýchlo pripravi pôdu
pre sociálny dialóg, hoci je jasné, že vrcholový manažment
týchto organizácií nejasal od radosti. Prišlo k nám vyše 1 200
príslušníkov Železniènej polície,
aj v tomto prípade považujeme
za dôležité, aby zamestnanci
mali záštitu v našej odborovej
organizácii. Sú však pracoviská,
kde je minimálne alebo vôbec
nijaké zastúpenie odborárov.

JÚN

2009

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
45. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
46. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
47. ktorým sa upravuje vjazd
služobných cestných vozidiel
do objektu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v Bratislave, Račianska ul. 45 a ich parkovanie v ňom
48. o opatreniach v cestnej

premávke počas letnej turistickej sezóny
49. o vykonaní zdokonaľovacieho výcviku zo streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
50. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
47/2006 o zriadení modulu psovodov a služobných psov Policajného zboru pri poskytovaní
pomoci v zahraničí v znení rozkazu prezidenta Policajného
zboru č. 34/2007
51. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
52. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru č.
109/2007 o zriadení špecializovaného 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 neskorších predpisov
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
16. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 4/2009 o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti, rozhodovaní o vodičskom oprávnení a evidovaní
priestupkov spáchaných v cestnej premávke
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Kuchyòa na Raèianskej ide do rekonštrukcie
V júnovom èísle POLÍCIE sme v èlánku Aj láska k rezortu ide
cez žalúdok? poukazovali na nevyhovujúci stav našej kuchyne na
Raèianskej ulici v Bratislave. Od sekcie ekonomiky MV SR sme
žiadali odpovede na nieko¾ko otázok. Teraz ich prinášame. Písomne odpovedal Ing. Ivan Goèa zo SE MV SR.
l Máme informácie, že sa pripravuje rekonštrukcia kuchyne na Raèianskej aj s výmenou jej zariadenia pre výraznú
opotrebovanos a nefunkènos. Je to pravda?
Èiastoène. Súèasou tejto etapy rekonštrukcie objektu na Raèianskej ulici je odstránenie najhavarijnejších stavov objektu a to:
n ležaté rozvody UK – odstránenie havarijného stavu
n rekonštrukcia jestvujúcej trafostanice
n dodávka novej trafostanice – umiestnenej na dvore
n dodávka nového dieselagregátu ako záložného zdroja pre kuchyòu a objekt na Sibírskej ul.
n nové VN rozvody pre objekty Šuòavcová, Sibírska s novými
rozvádzaèmi – odstránenie havarijného stavu týchto objektov
n rekonštrukcia kuchyne – predstavuje len ca 22% z predpokladaného nákladu investiènej akcie.
l Je už vypísaná verejná súaž? Ak nie, kedy asi bude?
Požiadavka na obstaranie investiènej akcie bude odstúpená na
OVO SE MV SR do 15. 7. 2009.
l Kedy rátate s realizáciou rekonštrukcie?
Okamžite po obstaraní dodávate¾a a podpise zmluvy o dielo, nako¾ko hlavne rozvody elektra sú už dlhodobo v havarijnom stave.
(red)

O opodstatnenosti existencie, resp. prevádzky týchto zariadení v rámci rezortu vnútra sa
už dlho vedú diskusie. Má, èi
nemá – najmä z ekonomického
h¾adiska –zmysel ich prevádzkovanie v rezorte? Sú
dostatoène využité? A plnia vôbec svoje poslanie z h¾adiska
rezortnej sociálnej politiky?
Ako to funguje
„Organizaèný odbor sekcie
riadenia ¾udských zdrojov MV
SR zabezpeèuje rekreaènú starostlivos vo forme rekreaèných
pobytov pre príslušníkov Policajného zboru, Prezídia Hasiè-

jú vysokú obsadenos predovšetkým v období hlavnej
zimnej a letnej sezóny, ako aj
poèas jarných prázdnin. V
týchto atraktívnych obdobiach
rezort obsadzuje plnú kapacitu
zariadení za tzv. nákladovú cenu stanovenú zriaïovate¾om.
Horšie je to už v mimosezónnych obdobiach, kedy o pobyty zo strany „našich“ rekreantov nie je ve¾ký záujem. Vo¾ná
mimosezónna kapacita je k dispozícii samotnému zariadeniu,
ktoré ju môže obsadzova mimorezortnými akciami. Je pochopite¾né, že ak ministerstvo
obsadí hlavnú sezónu svojimi
zamestnancami za minimálne

ského a záchranného zboru,
Horskej a záchrannej služby,
Železniènej
polície,
zamestnancov, poberate¾ov dôchodku z výsluhového zabezpeèenia, ich manželkám (manželom) a nezaopatreným deom,“
spresnili nám na sekcii riadenia
¾udských zdrojov. „Domáce
rekreaèné pobyty vo forme rodinnej rekreácie, rekreácie pre
dospelých a rekreácie pre deti
sa realizujú v zariadeniach MV
SR. Rekreaèné poukazy na pobyty organizaèný odbor SRLZ
MV SR distribuuje na základe
spracovaného
rozde¾ovníka
všetkým centrálnym útvarom,
krajom a okresom podliehajúcim MV SR. Rozde¾ovníky na
príslušné obdobia – spravidla sú
to: mimosezóna I. polrok, mimosezóna II. polrok, jarné prázdniny, letné prázdniny, Vianoce a
Silvester sú spracúvané na
základe plánovaných tabu¾kových stavov príslušníkov a zamestnancov na jednotlivých
útvaroch. Príslušné útvarové
rekreaèné komisie na základe
nimi stanovených kritérií rozhodujú o pridelení, resp. nepridelení rekreaèných poukazov najneskôr do 20 dní po ich obdržaní
od OO SRLZ MV SR. Poukazy,
o ktoré nemajú príslušníci a zamestnanci záujem, vráti príslušná útvarová rekreaèná komisia
spä na OO SRLZ MV SR. Tieto
poukazy sú organizaèným
odborom ïalej pride¾ované na
základe písomných požiadaviek
príslušníkom a zamestnancom,
ktorým nebol poukaz pridelený
cestou ich útvarovej rekreaènej
komisie.“
Plno by bolo, ale…
Zo štatistických preh¾adov
vyplýva, že naše zariadenia ma-

ceny a zariadeniam prenechá
na ich vlastnú podnikate¾skú aktivitu neatraktívne mimosezónne
pobyty, musí sa to odrazi na
ekonomickom hospodárení. Zariadenia fungujú ako príspevkové organizácie, to znamená, že
systém predpokladá aj vlastné
príjmy, na vytváranie ktorých
však zriaïovate¾ nedáva takmer
žiadny priestor.
Cenu za lôžkodeò urèuje
sekcia ekonomiky. Ide v podstate o nákladovú cenu, èiže cenu
pokrývajúcu len náklady zariadenia na prevádzku. Ako poznamenal generálny riadite¾
Sekcie riadenia ¾udských zdrojov Ing. Ondrej Varaèka, inštitút
príspevkovej organizácie nie je
najšastnejší spôsob.
V tom sa napokon zhodujú
všetci zainteresovaní. Na jednej
strane totiž núti zariadenia, aby
sa správali ekonomicky a vlastnými obchodnými aktivitami zabezpeèovali rentabilitu prevádzky. Na strane druhej však
zriaïovate¾, teda ministerstvo
vnútra urèuje takmer všetky
ekonomické i personálne pravidlá hry, ktoré nemajú s princípmi vo¾ného trhu niè spoloèné.
Vzniká tak ekonomický „maèkopes“, a v òom zariadeniam
prakticky neostávajú prostriedky
na rozšírenú reprodukciu. Z h¾adiska kvality služieb ponúkajú –
až na malé výnimky – skôr len
slabší štandard. Financovanie
údržby èi rekonštrukcií zariadení
je odkázané na dotácie ministerstva. Že ich je biedne málo, o
tom ani netreba hovori. Niet tak
dos peòazí ani na rozširovanie
ponuky služieb, ktoré by mohli
do zariadení pritiahnu rekreantov najmä v mimosezónnych

(Pokraèovaniezostrany1)

Môžem prís do služby neoholený?
Vážená redakcia,
chcel by som sa opýta, ako
je to s holením príslušníkov Policajného zboru. V poslednom
èase som mal totiž na túto tému
diskusiu s mojím nadriadeným.
Vyžaduje, aby som bol pri každom nástupe do služby hladko
oholený. H¾adal som tento pojem v príslušných predpisoch a
nariadeniach, avšak nikde som
ho nenašiel. Píše sa, že policajt
má by pred nástupom do služby riadne „upravený“ a ustrojený. Slúžim v uniforme, túto
mám èistú, vyžehlenú, nosím
služobnú obuv, som ostrihaný
atï, jedinou chybièkou krásy je
to, že obèas nastúpim do výkonu služby s jedno– èi dvojdòovým strniskom a toto môjmu
nadriadenému nesmierne prekáža.
K príèinam „neholenia sa“
1/ Tie sú hlavne zdravotné.
Pri èastom holení, ak mám 2–3
služby za sebou, dochádza v
mojom prípade pri každodennom holení k podráždeniu a
sèervenaniu pokožky na krku,
èo mne osobne ve¾mi prekáža a
nevyzerá to dobre ani esteticky

2/ V žiadnom nariadení, pokyne, ani inom predpise upravujúcom danú oblas som nenašiel pojem hladko oholený, dokonca ani oholený, spomína sa
iba „upravený“
3/ Èo si všímam príslušníkov
v iných krajoch, tak èasto ich je
vidie na ulici s miernym strniskom a ak som sa niektorého
na to opýtal, tak s tým nemajú
problém
4/ Aj súèasné módne trendy
idú smerom k miernemu zarasteniu u mužov, tak preèo
nekráèa s dobou?
Rád by som vedel, èi v tomto prípade porušujem nejaký
predpis, alebo nariadenie a èi
môj nadriadený mi môže prikáza, aby som sa išiel oholi (dokonca kvôli tomu mi chcel zruši
službu a nariadi dovolenku).
Taktiež by ma zaujímalo, èi sa
daným konaním dopúšam nejakého disciplinárneho previnenia, za ktoré ma môže nadriadený potresta. Verím, že podobný problém má mnoho príslušníkov PZ a zaujímala by ich
odpoveï.
(adresa pisate¾a v redakcii)

Èo vy na to?
Nuž, èo vy na to? Tak ako v prípade tetovania, aj pri takej
obyèajnej veci, ako je holenie, narážame v interných predpisoch
na fakt, že sa výslovne nikde nespomínajú. Preto sú aj poh¾ady
našich odborníkov pri vykladaní vágnych „gumových“ pojmov
rozpaèité. Vlastne sa zhodujú iba v názore, že ak na tom príslušný nadriadený trvá, mal by ho podriadený rešpektova, pretože nesplnenie príkazu… Isto nie je vhodné, keï policajt v rovnošate vïaka neudržiavanému strnisku vyzerá ako èerstvo prepustený recidivista. A spori sa s nadriadeným o tom, èi je vaše
strnisko upravené, udržiavané alebo nie… to je naozaj tenký ¾ad.
Nabudúce sa možno ozve policajt, ktorý sa rozhodne farbi si
svoje riadne ostrihané vlasy na zeleno, aby mu ladili s rovnošatou… a budeme ma taký istý problém s výkladom ustanovení,
pretože nijaký predpis neupravuje, že si policajt nemôže farbi
vlasy na zeleno alebo fialovo. Èo vy na to? Vyjadrite svoj názor!
(red)

obdobiach. Chýbajú plavárne,
wellness centrá, kryté športoviská a všelièo iné, èo dnes už
patrí k modernému ubytovaniu.
Ponúknu poste¾, jedlo a zopár
spoloèenských hier je už dnes
ve¾mi málo. „V súèasnej ekonomickej situácii je však investovanie státisícov eur na tieto
ciele zo zdrojov rezortu len fikciou, táto oblas z h¾adiska financií nemá prioritu. Našou úlohou teda je nájs taký model,
ktorý zabezpeèí zachovanie
urèitej siete vlastných zariadení,
ktoré budú schopné nielen prežíva, ale vytvára si aj urèité finanèné prostriedky na svoj ïalší
rozvoj,“ podèiarkol generálny
riadite¾ sekcie. Najmä preto teda vzniká otázka, èo s nimi ïalej.
Lacné? To je relatívne!
Každoroène sa v našich
objektoch odrekreuje takmer
osemtisíc našich súèasných i
bývalých zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov. Rezortu
hradia – v rôznych kategóriách
– prakticky len tretinu z reálnej
ceny pobytu, dve tretiny teda
idú na vrub rezortného rozpoètu, resp. osobitného úètu. A ako
sme už spomenuli, z dlhodobejšieho h¾adiska tieto príjmy
zïaleka neumožòujú zariadeniam reálny ekonomický, teda
ani kvalitatívny rozvoj. „Momentálne sa práve zaoberáme
celkovou ekonomickou analýzou, aby sme presne vedeli, èo
nás vlastne zariadenia stoja,
keïže sú financované z rôznych
zdrojov,“ potvrdil generálny riadite¾ sekcie. „Jednou stránkou
mince sú totiž náklady na prevádzku, tou podstatnejšou sú
však financie, ktoré by si v najbližších rokoch vyžiadali zariadenia na už spomenuté nevyhnutné opravy, rekonštrukcie
a „upgrade“ služieb. Už dnes
však môžeme poveda, že bude
našou snahou “naplni„ naše zariadenia aj v mimosezónnom
období. A nemusí ís len o
rekreácie. Rezort vynakladá nemalé finanèné prostriedky na
rôzne školenia, porady, semináre, ktoré sa konajú v privátnych
zariadeniach. Naším cie¾om bude presmerova ich podstatnú
èas do vlastných objektov a aj
takouto cestou zabezpeèi zlepšenie ich ekonomickej situácie.“
V najbližších mesiacoch by
sa tak na pôde ministerstva malo zrodi radikálne, definitívne
riešenie. Pod¾a slov generálneho riadite¾a, úvah strategického
charakteru sa èrtá viacero, je
však ve¾mi pravdepodobné, že
si rezort ponechá vo svojej
správe iba nieko¾ko k¾úèových
rekreaèných objektov, do ktorých sústredí na modernizáciu
použite¾né investície, aby obstáli aj vo vo¾nej konkurencii na domácom trhu cestovného ruchu.
Ekonomika pri poskytovaní sociálnych výhod pre zamestnancov nie je na prvom mieste,
ale nemôžeme sa tvári, že nás
absolútne nezaujíma. Zatia¾ sú
to všetko len úvahy.
PeterOndera
Snímkyautor
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Reminiscencie na èlánky v POLÍCII od roku 2004

Tak išiel èas…
V.

októbrinásèakáV.zjazdOdborovéhozväzupolícievSR.
Prichádza èas bilancovania, poohliadnutia sa za tým,
èímzväzžilvuplynulýchpiatichrokoch,èoprežil,zaèobojoval, aké oèakávania sa mu podarili naplni, v akých súvislostiachišielvývojinak,nežsmepredpokladali.Navyše,pamäèlovekajerelatívnekrátka.Dokoncaniektorých¾udímimoriadnekrátka.Nainýchsmezasaradirýchlozabudlimy.Hoci
bysanemalozabúda.Vdobrom,aniekedyanivzlom.
Z týchto dôvodov v redakcii skrsol nápad pripomenú našim
èitate¾omajformou„výstrižkov“zostaršíchnovín,akúcestuprešiel
OZPvSRzarelatívnenedlhých,apredsanaudalostive¾mibohatých
pärokov…
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Utajova, èi neutajova? Urèite utajova, ale s mierou a premyslene

Nieko¾ko zamyslení nad novým návrhom zákona
Motto:„Dospievamekpodozreniu,žeprišlopriichzadržaníapredvádzaníkúnikuinformácií…“(Generálny
prokurátorSRvdenníkuPravda,dòa23.júna2009v
èlánku pod nadpisom – „Kukláèi robili prostitútkam
pasákov“)
K úniku informácií z nášho
prostredia dochádza. Som o tom
presvedèený. A pomerne èasto.
Niekedy nevedome, inokedy (a
èastejšie) vedome. O príèine
tohto javu sa tu nechcem rozpisova. Zabralo by to ve¾a miesta.
Aj k neoprávneným manipuláciam s utajovanými skutoènosami dochádza, èi si to priznáme,
alebo nie. Niektorí riaditelia z
obavy (o svoju osobu), aby sa
zistené nedostatky neobrátili
proti nim, tieto „nechcú vidie“,
ututlávajú ich, nepostupujú pod¾a
toho ako im káže zákon, alebo
interný akt riadenia… Sú aj názory, že utajovanie je prežitok,
naèo zaažova ¾udí previerkami,
investova do èinnosti, ktorá nám
niè neprináša…
Je nieèo „choré“ na dnešnej
dobe. Vzájomne si neveríme, lebo sme èasto konfrontovaní so
skutoènosou, že v našom kolektíve sa dejú veci nezákonné,
minimálne nepredpisové… Zažil
som rozdelenia do bezpeènostných akcií, (napr. „Výmetnice“),
kde sme kolegom zakázali nosi
a používa mobilný telefón, po
rozdelení sme ich už nepustili do
kancelárií, povedali sme im iba
sumár najnutnejších informácií…
Aj tak to mnohokrát nepomohlo,
akcia nepriniesla oèakávané výsledky…
Systém ochrany utajovaných
informácií (èi skutoèností) je dávno vymyslený. Vyvíja sa. (Dlhšie
slúžiaci policajti si spomínajú, že
sme museli vybera pásky z písacích strojov, skrýva do trezorov „kopíráky“…). Dnes je požadované dodržiava bezpeènostné štandardy pri práci na certifikovanom technickom prostriedku
(PC), v miestnosti na to urèenej…A vývoj ide mí¾ovými krokmi
dopredu. Aj na tomto úseku.
Sporné miesta
Tému ochrany utajovaných
informácií (skutoèností), /ïalej
budem v èlánku používa iba
„OUS“/ – nepredkladám v tomto
období náhodne. V medzirezortnom pripomienkovom konaní
je v súèasnosti návrh zákona „O
ochrane utajovaných informácií
a ochrane kybernetického priestoru“, ktorý predložil Národný
bezpeènostný úrad, (ïalej len
„NBÚ“). Má nahradi doposia¾
platný zákon è. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov. (Ïalej len „zákon“) A
predložený návrh zákona má
mnohé sporné miesta…
V minulých dòoch sme sa zúèastnili na NBÚ rozporového konania, lebo za rezort vnútra bolo
predložených k návrhu zákona
množstvo všeobecných, ale aj
konkrétnych zásadných pripomienok. Zatia¾ sme sa nedohodli… Veï uznajte, ako možno
súhlasi so zákonom, ktorého filozofia, vecná štruktúra je

„odtrhnutá od praxe“, ale deklaruje aj neúmerné množstvo povinností na jednej strane – (pre
oprávnené osoby a vedúcich) a
na druhej strane – neúmerné
kompetencie a postavenie pracovníkov NBÚ ?
Námety:
l zákon by mal rieši tzv.
medzistupeò medzi neutajovanými a utajovanými informáciami, (vo¾akedy oznaèovaný „Len
pre služobnú potrebu“), èo by
bolo tiež v súlade s normami EÚ
a NATO. Neišlo by pod¾a nášho
názoru o nový stupeò utajenia,
ale bola by to nová kategória. V
„Koncepcii ochrany utajovaných
skutoèností Slovenskej republiky“ schválenej vládou SR ešte v
roku 2007 sa píše: „V slovenskej
legislatíve existuje nepokrytý
priestor medzi utajovanými a
neutajovanými informáciami. Ide
o informácie, ktoré nie je nutné
ochraòova utajením, existujú
však jasne definované dôvody,
pre ktoré sú možnosti manipulácie obmedzené (napr. zákaz
zverejnenia, alebo poskytnutia
tretej strane). Ide najmä o “citlivé„ interné údaje (napr. zápisy
pracovných porád), alebo potenciálne zneužite¾né informácie
(napr. pri teroristickom útoku).“
Kedy potom NBÚ chce túto kategóriu rieši, keï nie formou zákona? Náš rezort navrhol, aby tzv.
„citlivé“ informácie nepatrili do
zoznamu utajovaných skutoèností a taktiež nepodliehali
slobodnému prístupu k informáciám pod¾a zák. è. 211/2000 Z.
z.;
l pre vedúceho (v našom ponímaní pre riadite¾a) uložili povinnos – do 15 dní odo dòa
obsadenia funkcie bezpeènostného zamestnanca písomne
oznámi úradu (NBÚ) meno,
priezvisko a rodné èíslo oprávnenej osoby vykonávajúcej funkciu
bezpeènostného zamestnanca.
My sme pritom v rezorte v minulom roku evidovali 423 bezpeènostných zamestnancov. Pýtam
sa, naèo tieto údaje NBÚ pre
svoju èinnos potrebuje, keï
každý bezpeènostný zamestnanec musí pred tým, ako zaène
uvedenú funkciu vykonáva,
absolvova skúšku BZ na NBÚ ?!
Otázka kompetencií
Z množstva všeobecných pripomienok nami vznesených uvediem iba niektoré:
l odporuèili sme im inak
upravi kompetencie príslušníkov
NBÚ; navrhli si v § 156 – oprávnenie požadova vysvetlenie
(znenie okopírovali zo zák. è.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore…) Naèo pri previerkovom procese, èi objasòovaní priestupku
na úseku OUS potrebujú toto
oprávnenie – nechápem;
l návrh zákona zásadným
spôsobom obmedzuje kompetencie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy (u nás – mi-

nistra); navrhovanou právnou
úpravou nie sú vymedzené niektoré práva a kompetencie vedúceho na úseku ochrany utajovaných informácií, najmä na úseku
kybernetického priestoru a kybernetickej obrany, dochádza
tým k mareniu výkonu úloh a povinností vyplývajúcich z iných zákonov (ústavný zákon è.
227/2002 Z. z. o bezpeènosti
štátu v èase vojny, vojnového
stavu, výnimoèného stavu a
núdzového stavu, zákon è.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, a iných, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná);
l vedúcim pod¾a návrhu zákona je v štátnom orgáne štatutárny orgán; ustanovenie sme
odporuèili upravi takto: „v štátnom orgáne štatutárny orgán
alebo ním v urèenom rozsahu
vedúci organizaènej zložky“.
Uvedený návrh má logiku – v rezorte Ministerstva vnútra štatutár
na úseku OUS zabezpeèuje
ve¾ké množstvo a objem úloh a
je potrebné dosiahnu zníženie
zaaženosti štatutárneho orgánu
presmerovaním úloh aj na ïalších vedúcich (vedúcich organizaèných zložiek štátneho orgánu).
K paragrafovému zneniu zákona bolo písomne vznesených
120 pripomienok, z èoho bolo 25
zásadných. Keïže viaceré legislatívci NBÚ v rozporovom konaní neakceptovali, budú ich v 2.
kole rieši štatutári oboch ústredných orgánov štátnej správy.
Ve¾avravné èísla
Na základe uznesenia vlády
SR všetky ministerstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej správy v
SR vyhodnotili, ko¾ko nás „stála“
OUS. Teda ko¾ko finanèných
prostriedkov bolo vynaložených
do všetkých podsystémov OUS
za roky 2002 – 2007. Zároveò sa
mal spracova odhad financií až
do roku 2012. Aj keï sme oponovali, že výsledkom takto zadanej úlohy bude iba sumár
nepresných èísiel, úlohu sme v
termíne splnili. NBÚ stanovil jednotnú metodiku, pod¾a ktorej aj
naše útvary spracovali podklady
a sumárna správa bola zaslaná
na NBÚ. Môžem poveda, že to
bola „sizyfovská“ práca.
Keï sme sa oboznámili s
uceleným materiálom (medzièasom už schválený vládou), boli
sme prekvapení. Èím? Výslednými èíslami, ktoré jednotlivé rezorty vykázali. Pre vašu informáciu: za roky 2002 – 2007 – vyšlo,
že do OUS v SR za hodnotené
obdobie bolo vynaložené 3.565
miliónov Sk. Najväèší podiel na
týchto nákladoch mal rezort Ministerstva obrany – 2.203 miliónov Sk, Ministerstvo zahranièných vecí – 384 miliónov Sk a
Ministerstvo vnútra – 378 miliónov Sk. Keï sme podelili náklady vynaložené na jednotlivé oblasti OUS (pod¾a zadanej metodiky) vyšlo, že sa pohybovali približne u každej po 1/3. /1. informaèná bezpeènos, 2. fyzická a
objektová bezpeènos a 3. ostatné náklady, t.j. ¾udské zdroje,
hnute¾ný, nehnute¾ný majetok,

prevádzkový materiál/. Z celkového poètu manipulovaných utajovaných skutoèností (vytvorených, prijatých) rezort MO – vykázal 153 tisíc kusov, MZV – 69
tisíc kusov a náš rezort MV SR –
2.128 tisíc kusov. Teda z celkového poètu manipulovaných utajovaných skutoèností v SR sa rezort vnútra podie¾al – 88 %! (MO
SR sa podie¾alo 6% a MZV SR
3%). Keï sme vyrátali, ko¾ko nás
„stála“ jedna utajovaná skutoènos, tak nám vyšla èiastka
177 Sk, MZV – 5 565 Sk a MO –
14 398 Sk. Tieto údaje majú vypovedaciu hodnotu, nako¾ko sú
podložené protokolmi utajovaných písomností.
Treba ku tomu nieèo doda?
Spomínal som už poèet bezpeènostných zamestnancov (ïalej
len „BZ“), ktorí v rezorte priamo
zabezpeèujú OUS. V súèasnosti
je tento poèet ešte vyšší, nako¾ko od 1. 4. 2009 sa súèasou
ministerstva vnútra stala aj Železnièná polícia. (Prvé naše poznatky nasvedèujú tomu, že je to
konsolidovaný celok, ktorý bol
po línii OUS dobre riadený, majú
vypracovaný vhodný systém,
ktorý aj dodržiavajú.)
Aký prístup?
Na adresu BZ by som chcel
poveda nieko¾ko myšlienok.
Treba si uvedomi, že „predstavujú výkonnú zložku v systéme OUS. Preto je nevyhnutné
upevòova ich postavenie v
organizaènej štruktúre, zvyšova
zodpovednos, odbornú spôsobilos a v koneènom dôsledku,
vzh¾adom na dôležitos a ná-

roènos zverených úloh, zabezpeèi finanèné zvýhodnenie,
èo by malo vplyv aj na personálnu stabilizáciu“. (Koncepcia
OUS v SR schválená vládou SR
dòa 30. 5. 2007). Aká je však
realita? Niektorí riaditelia (najmä
na OR PZ) písomne poverujú výkonom tejto funkcie novoprijaté
pracovníèky, èerstvé absolventky
stredných škôl, ktoré vedia ve¾mi
málo o Policajnom zbore, o rezorte, nepoznajú registratúrny
poriadok, tobôž problematika
OUS je pre nich „španielska dedina“. Aká potom môže by autorita
bezpeènostného
zamestnanca a kvalita jeho práce?
Inde je funkcia bezpeènostného
zamestnanca kumulovaná s viacerými inými funkciami a túto vykonáva iba vtedy, ak sú veci
urgentné. Potom nieto èasu na
systematickú, cie¾avedomú prácu. Ïalej je to neprimerané zaradenie v platovej triede a zaradenie v organizaènej štruktúre
útvaru…
Keïže obmena BZ je pomerne vysoká, (na školení keï
som sa pýtal, kto je v tejto pozícii nový a prvýkrát sa zúèastòuje
nášho školenia, zdvihla ruky asi

polovica prítomných), je mimoriadne potrebné metodicky ich
usmeròova a vzdeláva aj formou školení, inštruktážno – metodických zamestnaní. Tohto roku naše pracovisko zorganizovalo tri cykly takýchto zamestnaní a
popri BZ sme pozvali aj riadite¾ov vnútorných odborov, ktorí za
túto problematiku taktiež zodpovedajú. Vidíme ako posun vpred,
že aj mnohí riadiaci funkcionári
(napr. riaditelia ÚJKP) prejavili
záujem a zúèastnili sa nášho zamestnania s jednoduchým zdôvodnením – keï nieèo riadim a
zodpovedám za to, mal by som
to aj ovláda! Celkom sme preškolili 300 úèastníkov. Dostali tu
pod¾a môjho názoru ucelený sumár poznatkov zo všetkých podsystémov, mali možnos jednotlivé prezentácie (prednášky) si
odnies nahrané na USB k¾úèi,
príp. sme im ich elektronicky poslali. Oèakávame, že takto vyškolení BZ sú schopní po návrate na svojich útvaroch preškoli
svojich kolegov. Je pre mòa nepochopite¾né, že niektorí riaditelia na tieto IMZ–y svojich podriadených neposlali a pritom v minulosti sme u nich pri kontrole
zistili vážne nedostatky na úseku
OUS…
Problémy
V praktickom výkone OUS
(ako v každej inej èinnosti) sa
vyskytujú nedostatky. Na niektoré sme upozoròovaní aj NBÚ,
napr. neplnenie povinností pod¾a
§ 8 ods. 2 písm. k) zákona t. j.
oprávnená osoba na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami nenahlási zmenu
priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu, ako aj iné skutoènosti… Nedostatoène je urèovaný rozsah oprávnenia na
oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami, (sú napísané
iba poradové èísla zo zoznamu
utajovaných skutoèností v pôsobnosti MV SR bez uvedenia,
pod¾a ktorého konkrétneho nariadenia boli urèení); niektorí stanovujú príliš široký rozsah na
oboznamovanie, (napr. OR PZ
Prešov stanovili policajtovi zaradenému na kriminálke 80 poradových èísiel z celkového poètu
108, ktorý zoznam obsahuje (èo
nie je reálne); viaceré chyby
zisujeme pri zapisovaní údajov
do nášho informaèného systému
OUS, teda pri záznamoch o urèení, zánikoch na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami, hláseniami osobných zmien. Je evidentné, že
mnohí si svoje povinnosti na
tomto úseku neplnia, alebo až s
oneskorením. Nie sú výnimoèné
prípady, keï hlásenie osobnej
zmeny príde po pol roku, ba
vyskytol sa aj prípad, keï vyšetrovate¾ PZ z OR PZ Zvolen
hlásil zmenu trvalého pobytu po
4 rokoch a 5 mesiacoch! (Asi èakal, až sa zabýva…)
JUDr.PeterTANÈIBOK,
riadite¾odboruochranyutajovanýchskutoènostíSITBMVSR
(Medzititulky redakcia, pokraèovanie vnasledujúcom èísle)
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Už aj na SOŠ PZ v Košiciach je kaplnka
Deò4.júla2009sanatrvalo zapíše do dejín
Strednej odbornej školy
Policajného zboru Košice.Boltodeò,kedyvyvrcholilospoloènéúsilie
vedenia školy a ordinariátu Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR
aktom
slávnostného
otvorenia kaplnky. Jej
úlohou je dopomôc pri
realizácii policajnej duchovnej správy na škole.
Požehnanie kaplnky a slávnostnú svätú omšu celebroval J.
E. Mons. František Rábek
–ordinár Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR a pri
omši koncelebrovali: biskupský
vikár Ordinariátu OS a OZ S
pplk. ThDr. František Bartoš,
PhD., mjr. PaedDr. ThDr. Martin
Jurašek, PhD. – policajný dekan
Košice, mjr. PaedDr. ThDr. Marek Storoška, PhD. a kpt. Mgr.
Marcel Gábor. O príjemnú atmosféru pri požehnaní kaplnky
a slávnostnej svätej omši sa postarala mládež zo Sniny. Po
skonèení obradu sa prítomným
prihovoril riadite¾ SOŠ PZ Košice JUDr. Jozef Èech, ktorý
vydvihol dôležitos zriadenia no-

vozriadenej kaplnky. Táto sa
stáva miestom, kde sa poskytuje pomocná ruka mladým ¾udom
, ktorí sa na škole pripravujú na
budúce povolanie v rámci polície a to najmä pri formovaní ich
eticko–morálnych hodnôt.
Policajnú duchovnú správu
pri SOŠ PZ v Košiciach od
1.9.2008 realizuje policajný duchovný kpt. Mgr. Marcel Gábor.

škôl, ktorá sa nachádza v Spolete. Na otázku, v èom vidí prínos zriadenia policajnej duchovnej správy na SOŠ PZ Košice odpovedal takto: „ Kaplnka
sa stáva srdcom duchovnej
správy na škole, vzniká tak pre
záujemcov možnos hlbšie sa
kresansky rozvíja pomocou
odborného výkladu Sv. písma a
modlitbových stretnutí. Rovnako

V roku 1998 skonèil teologické
vzdelanie na Pápežskom Lateránskom Inštitúte v Assisi a
29.6.1998 bol ordinovaný v bazilike sv. Petra v Spolete (Taliansko). Pred príchodom na
SOŠ PZ v Košice vykonával vyše 8 rokov duchovnú službu ako
policajný kaplán na jednej z najväèších talianskych policajných

dôležité je aj pravidelné slávenie sv. omší v novozriadenej
kaplnke. Verím, že študenti ale
aj príslušníci stáleho stavu a
obèianski zamestnanci školy
využijú v prípade potreby aj
možnos osobného rozhovoru s
policajným duchovným“.
npor.Ing.¼ubomírSedlák,
SOŠPZKošice

POÏAKOVANIE
Dòa 23. júla 2009 uplynul rok od chvíle, kedy
nás po tragických udalostiach navždy opustil milovaný syn, starostlivý otec dvoch detí, príkladný
kolega a verný priate¾

Slavomír GERNÁT,
policajt z Hranièného oddelenia PZ Èirè
Pre neho niè nezvyèajné – pri nièivých záplavách v obci Èirè v úpornej snahe o záchranu topiacej sa svojej sestry Andrei Gernátovej nezaváhal ani na chví¾u. Nesmierna sila valiacej sa vody
však pripravila o život oboch súrodencov, po ktorých ostali štyri polosiroty.
Touto cestou chceme vyslovi úprimné poïakovanie ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliòákovi, vedeniu HCP Prešov,
vedeniu KR PZ Prešov, vedeniu HO PZ Èirè (v tom èase),
pracovníkom HaZZ, všetkým bývalým kolegom z HO PZ Èirè,
ako aj ostatným priate¾om a známym za ich nezištnú všestrannú pomoc v èase tragických udalostí, pri príprave a priebehu dôstojnej rozlúèky na ich poslednej ceste, ako aj za psychickú podporu a pomoc v zúfalých èasoch beznádeje po
poslednej rozlúèke.
RodinaGernátová,Èirèè.131,248

Smútoèné oznámenie
Dòa 6. 6. 2009 nás vo veku nedožitých
56 rokov náhle opustil náš kolega a priate¾

JAROSLAV KOVÁÈ
ÚS MV SR Topo¾èianky
Èes jeho pamiatke! ZO OZP pri ÚS MV SR v Topo¾èiankach

Špeciálna ponuka pre príšlušníkov Policajného zboru
Špeciálna
ponuka pre
príšlušníkov
Policajného
zboru
Pre slovenských
policajtov
slovenské
zbrane
Pre slovenských policajtov slovenské zbrane
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