
Vyplý va to z no ve ly zá ko na o
že lezniènej po lí cii, kto rú vy pra -
co va lo mi nis ter stvo vnútra.
Úèinnos� by ma la na do budnú�
1. marca 2010.

No ve la ta kisto zjedno du ší
pre chod zo Že lezniènej po lí cie
do Po li cajné ho zbo ru a na opak.
Rea gu je tým na fakt, že Že -
leznièná po lí cia je od 1. aprí la
2009 v riadia cej pô sobnosti MV
SR a sú èasný spô sob pre cho du
medzi obo ma zložka mi je �ažko -
pádny. Že leznièný po li cajt tak
ne bu de mu sie� ukonèi� slu žobný
po mer a po žia da� o opä tovné

pri ja tie, ako je to v sú èasnosti.
Pre chod medzi zložka mi bu de
ply nu lý; umož ní sa napåòa nie
ope ra tívnych potrieb útva rov.
Možnos� pre cho du však bu de
podmie ne ná pí somnou žia-
dos�ou, o kto rej roz hod ne mi -
nister vnútra ale bo sa pre chod
vy ko ná na zákla de orga ni -
zaèných zmien.

No ve la tiež me ní zá kon o
štátnej službe v Po li cajnom zbo -
re a ze fektívni rozmiestòo va nie
po li cajtov na útva ry. Mla dých
po li cajtov zo zá lo hy pre štu du jú -
cich po li cajtov bu de po skon èe ní
štú dia mož né usta no vi� do funk-
cie tam, kde to bu de potrebné.
Možnos� pre lo ži� ta ké ho to po li -
caj ta na ur èe ný útvar na ur èi tý
èas je no vin kou. Zme na umož ní
ope ra tívne reago va� na potre by
Po li cajné ho zbo ru. Po li caj ti bu dú
po skon èe ní teore tickej prípra vy
zá ro veò získa va� prak tic ké skú -
se nosti z vý ko nu služ by. Ze -
fektívni sa aj napåòa nie vo¾ných
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l V� akých podmienkach
pra�cu�jú ra�kúski po�li�caj�ti?

V nieèom sme si po dob ní, v
nieèom za sa nie. Tre ba si uve -
do mi�, že ra kúska po lí cia sa for -
mu je ove ¾a dlhšie bez ne ja kých
„re vo luèných“ sko kov a obra tov.
Na 8, 5 mi lió na oby va te ¾ov ma -
jú oko lo 26, 8 ti sí ca po li cajtov a
oko lo 19–ti síc z nich je or ga ni -
zo va ných v odbo roch. V po lí cii
je 12–percentné zastú pe nie
žien. Zaují ma vé je, že šta tisticky
im vy chádza je den po li cajt na
330 oby va te ¾ov, u nás na 268.
Ma jú ve¾mi úspornú, ra cio nálnu
riadia cu štruktú ru, ce lý re zort
vnútra má šty ri sekcie, sa -
mostatne ne fun gu je ani hra -
nièná po lí cia, ani ochranka, ani
že leznièná po lí cia. Èo je ve¾mi
dô le ži té – v Ra kúsku stá le exis -
tu je po vin ná základná vo jen ská
služ ba v trva ní 6 me sia cov.
Absolvo va nie vo jenèi ny je u mu -
žov zá kon ný a neobí di te¾ný
predpoklad pre pri ja tie do Po li -
cajné ho zbo ru. Ra kúski mla dí
mu ži mô žu absolvo va� pri
výhra de sve do mia aj ci vilnú vo -
jenèi nu, ale do po lí cie ich neprij-
mú. Na dru hej stra ne – ma tu ri ta
nie je podmienkou pri ja tia, pre -

to že základné po li cajné vzde lá -
va nie tr vá dva ro ky. V prvom ro -
ku na ško le má štu dent oko lo
800 euro me saène. Na pri ja tie
sa mô žu prihlá si� hneï po
absolvo va ní vo jenèi ny. Za ujal
nás aj ich sys tém ka riérne ho
po stu pu. Je ta xa tívne ur èe ný
presne po urèi tom množstve
odslú že ných ro kov. Na všetky
miesta sa však ko na jú vý be ro vé
ko na nia.

l V�akej po�zí�cii sú ra�kúske
po�li�cajné od�bo�ry vo vz�a�hu k
ich odbo�ro�vej cent�rá�le?

Ich po zí cia je dos� rozdielna
opro ti na šej. V Ra kúsku to tiž
pô so bí cen tra li zo va ný od bo ro vý
zväz pre všetkých štátnych za -
mestnancov, ne ma jú te da ta kú
sa mostatnos�, ako má me mi v
rám ci KOZ, v tej ma se sa strá -
ca jú. Azda aj pre to ešte nie sú
èlenmi Euro COP–u.

l Už pred návšte�vou ste
avi�zo�va�li, že u�Ra�kú�ša�nov vás
bu�de najviac zaují�ma� sys�tém
vzde�lá�va�nia a� ka�riérny po�-
stup. Èo je po�rovna�te¾né?

Aj v Ra kúsku je po merne vy -
so ký záujem o služ bu v po lí cii,
pri jí ma jú zhru ba v k¾ú èi 1:10, ale
ma jú pro blé my s dostatkom

vzde lá va cích ka pa cít, pre to v
poslednom èa se pri jí ma li me nej
ako potre bo va li a v ïalších ro -
koch to bu dú ka pa citne do há -
òa�. Ob sah pri jí ma cích skú šok
je približne rovna ký ako u nás a
je jas né, že zá ber štú dia je pri
dvojroènom vzde lá va ní šir ší ako
u nás v základnom kurze. My
sme im ho vo ri li o na šich problé -
moch, o tom, že sme sí ce skrá -
ti li základné štú dium na šes�

me sia cov, ale mla dým po li -
cajtom ve¾mi chý ba prax, pre to
zria ïu je me tzv. stá lu po riadko -
vú jed not ku, kto rá im do pl ní
prak tic ké skú se nosti. Na vy še
na še základné štú dium je orien -
to va né vý luène na obsa de nie
najzákladnejších funkcií v I. a II.
pla to vej trie de, ostatné funkcie
sú po kry té ïalším vzde lá va ním.

l Otáz�ka sys�té�mu ce�lo�ži�-
votné�ho vzde�lá�va�nia je v� sú�-
èasnosti ve¾mi frek�ven�to�va�ná,

prípra�vy sú v�plnom prú�de a
OZP v�SR do tohto pro�ce�su
vstu�pu�je.

Je to dos� zlo ži tý pro blém a
už dlhšie v spo lu prá ci s ve de -
ním PZ, so sekciou riade nia
¾udských zdro jov a s Aka dé miou
PZ h¾a dá me na jopti málnejší mo -
del. Ka pa citne sme to tiž vy rie ši li
dôstojnícke štú dium, to je však
vždy za me ra né na urèi tú špe -
cia li zá ciu a ak po li cajt prejde do

inej zložky, je potrebné zno va
absolvo va� príslušné špe cia li zo -
va né štú dium, pri èom vo vzde -
lá va ní ten to no vý po stup ešte v
niekto rych prí pa doch pokrivká -
va.

l Pre�èo sa vlastne OZP an�-
ga�žu�je v�ta�kejto rýdzo odbor-
nej proble�ma�ti�ke?

Zaènem od Ada ma. Ciele po -
li cajných odbo rov sú ochra na
právnych a so ciálnych istôt po li -
cajtov a pra covní kov. Chce me

zlepšo va� podmienky pre prá cu
v PZ, na to potre bu je me pod po -
ru ve rejnosti. Tú získa me vte dy,
ak bu de me pra co va� lepšie ako
v mi nu los ti. Dos� dlho bo ju je me
o dô ve ru ve rejnosti pre PZ a
spô so by, ako ju získa�, sú v
OZP dlho do bo de fi no va né. Po -
da ri la sa pr vá fá za – sú utvo re -
né predpokla dy, aby po stu po va -
li kva lit ní ¾u dia. Po tom vzni ká
úlo ha dobre ich pripra vi� na prá -
cu v PZ. Ho vo rí me o systé me
ce lo ži votné ho vzde lá va nia. Dos�
dlho tu exis to va la prax, že s jed -
nou ško lou po li cajt vy sta èil ce lý
ži vot. To už ne bu de mož né. Ma -
li sme po tom obdo bie, ke dy ve -
de nie utvo ri lo zá ko nom tlak na
zvy šo va nie kva li fi ká cie, na
obsa de nie mno hých postov sa
vy ža do va lo vy so ko škol ské
vzde la nie. Keïže však re zort na
to ne bol pripra ve ný a  útva ry ne -
ra di púš�a li ¾u dí na denné štú -
dium, vznik la no vá, nepri ja te¾ná
si tuá cia – bo lo nám jed no, akú
ško lu po li cajt ab sol vu je, len
nech ju má. Boom miestnych
vy so kých škôl, kto ré vznik li po -
ma ly v každom okre se, to po li -
cajtom ešte u¾ahèil. Prí nos ta ké -
ho to dia¾ko vé ho vy so ko škol ské -
ho vzde la nia je však pre po li -
cajnú prá cu takmer nu lo vý. Sta -
èí uvies� je den údaj: až 63 per-
cent funkcií, kde je predpí sa né
vy so ko škol ské vzde la nie, obsa-
dzu jú ¾u dia, kto rí ma jú iné než
práv nic ké ale bo po li cajné aka -
de mic ké vzde la nie. To je neú -
nos né.

Zaují ma vé postre hy z návštevy v Ra kúsku

(Pokraèovanie na strane 3)

Slovenská policajná kynológia oslávila 60. výroèie svojho vzniku. Na bratislavskom
štadióne v Dúbravke sa pri tejto príležitosti konala naozaj dôstojná slávnos� za úèas-
ti najvyšších predstavite¾ov ministerstva vnútra  a Policajného zboru. Pozvanie prija-
lo aj ve¾a vzácnych zahranièných hostí. Viac na strane 6.

Koncom októbra sa vo Viedni stretlo ve de nie OZP v SR
s  ve de ním ra kúskych po li cajných odbo rov na èe le s
predse dom Hermannom Grey linge rom. Išlo už o dru hé
stretnu tie, na kto rom sa pre dá ci vzá jomne obozná mi li s
podmienka mi, v akých odbo rá ri pra cu jú. Ob sah stret-
nu tia nám v rozho vo re priblí žil predse da OZP v SR Mi -
ro slav Lit va.

Mýtna po lí cia sa od bu dú -
ce ho ro ka za èle ní do Po -
li cajné ho zbo ru. Mýtni
po li caj ti bu dú svo ju èin-
nos� vy ko ná va� ako sú -
èas� dopravnej po lí cie,
pri èom ich po vin nos ti a
oprávne nia zosta nú ne-
zme ne né. 

Mýtna po lí cia sa sta ne sú èas�ou Po li cajné ho zbo ru

(Pokraèovanie na strane 4)

Ce�lo�ži�votný�sys�tém�vzde�lá�va�nia�po�li�cajtov�na�do�bú�da�zre�te¾nejšie�kontú�ry

Záber zo stretnutia predákov policajných odborov Slovenska a
Rakúska vo Viedni.                             Snímka: M. Magdoško
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l Èo vás z�ob�sa�hu ro�ko�va�-
nia najviac za�uja�lo?

Zaují ma vé bo lo vystú pe nie
George sa Herbillo na z Európ-
skej ko mi sie, kto rý de le gá tom
priblí žil smerni cu EK k bez peè -
nos ti a ochra ne zdra via pri prá -
ci. Uká za lo sa, že zïa le ka nie
všetky európske kra ji ny spåòa jú
v tejto ob las ti sta no ve ný európ-
sky štandard – ne vy ní ma júc
pra covné podmienky v po lí ciách
niekto rých kra jín. Èo sa tý ka

Slo venskej re pub li ky, sme v
tom to sme re ïa le ko vpre du.

l Ïalšie bo�dy ro�ko�va�nia?
Obsiahlo sme sa zaobe ra li

do padmi krí zy na prá cu po li -
cajtov najmä v no vých kra ji nách
EÚ. Oso bitne vážna je si tuá cia
v Lo tyš sku, v Litve a v Estóns-
ku, kde vlá da siaha po lí cii na
základné so ciálne isto ty a prud-
ko sa tu zhor ši li pra covné pod-
mienky. Pro blé my sú aj v Írsku,
avšak nie až v ta kom roz sa hu.
Ïalším z bo dov ro ko va nia bo lo

vy hodno te nie prá ce troch sub-
ko mi sií: pre BOZP, informaèné
a konzultaèné techno ló gie a pre
rovnos� prí le ži tostí. Do subko mi -
sie pre konzultaèné a informaè-
né techno ló gie bo li doplne ní
dva ja no ví èle no via za odí de -
ných èle nov, konkrétne Dán
Claus Hartmann a Jo sé Ma nuel
Rodri quez Pascual zo špa -
nielske ho U.P.O.L.–u. Do Euro -
COP–u sme tiež pri ja li dvoch
no vých èle nov: po li cajný od bo -

ro vý zväz NPB z Ho land ska a
francúzsky FPIP. Na po kon, v
rám ci pro gra mu sme odobri li aj
èerpa nie roz poè tu za pr vých de -
vä� me sia cov tohto ro ka a
schvá li li sme roz po èet pre rok
2010.

l Vý�kon�ný vý�bor Euro�-
COP–u už v�predchádza�jú�cich
týždòoch bil na po�plach pre
mno�žia�ce sa prí�pa�dy ná�si�lia
pro�ti po�li�cajtom a�ich ro�di�nám
v�niekto�rých európskych kra�-
ji�nách. Je�senné za�sa�da�nie sa

tou�to té�mou tiež intenzívne
zaobe�ra�lo….

Áno, Euro COP má ve ¾a sig-
ná lov najmä z Grécka, kde je si -
tuá cia kri tic ká, tu do konca
vznik la aká si anar chis tic ká
orga ni zá cia, kto rá sa progra mo -
vo zaobe rá útokmi na po li cajtov,
po li cajné ob jek ty a ro din ných
príslušní kov. Prí pa dy hlá sia aj

zo Špa nielska a z Ne mecka.
Zá ver ro ko va nia vy ústil do zá -
me ru pripra vi� konfe renciu v
Špa nielsku, kto rá by sa ma la
ko na� na jar bu dú ce ho ro ka a
de tailne sa bu de zaobe ra� pro -
ble ma ti kou ná si lia na po li -
cajtoch, pre to že hro zí ri zi ko, že
sa tieto pre ja vy pre ne sú aj do
ïalších kra jín. Chce me pozva�
ko mi sá ra EÚ pre ¾udské prá va,
ale aj zástupcov tre tie ho sek to -
ru, rôznych mi movládnych orga -
ni zá cií, kto ré ma jú èas to pl né
ús ta po li cajné ho te ro ru a bru ta -
li ty, ale nechcú vní ma� pro blém
z dru hej stra ny. Náš od bo ro vý
zväz už na tú to té mu jed nu kon-
fe renciu pripra vil, má me kva -
litné po kla dy a mieni me ich na
konfe rencii v Špa nielsku pre -
zento va�. Cie¾om konfe rencie
bu de vý zva pre EK, aby za èa la
ko na�.

Na zá ver ešte spo me niem
vý znam ný fakt – deò pred ko na -
ním na šej slávnostnej konfe -
rencie k 20. vý ro èiu vzni ku OZP
v SR, te da 21. ja nuá ra bu de v
Bra tisla ve ro ko va� Vý kon ný vý -
bor Euro COP–u, kto ré ho èle -
nom je aj Mi ro slav Lit va ako je -
di ný zástupca po li cajných odbo -
rov z tzv. no vých kra jín EÚ.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

V�ja�nuá�ri�2009�bu�de�za�sa�da�nie�Vý�kon�né�ho�vý�bo�ru�Euro�COP–u�na�bra�tislavskej�pô�de

Mno žia sa prí pa dy ná si lia na po li cajtoch a ich ro di nách, cent rá la va ru je
V síd le Euro COP–u v Lu xemburgu sa v pr vých no -
vembro vých dòoch ko na lo je senné za sa da nie Euro -
COP–u. Za OZP v SR sa na za sa da ní zú èast ni li Mi ro slav
Lit va a Ma rián Magdoško, kto rý nám prie beh stretnu tia
priblí žil.

Z hlasovania na jesennom zasadaní Euro-COP-u

Takmer dva mi li ó ny eur plá -
nu je re zort vnútra investo va� do
no vin ky – tzv. kioskov správ-
nych poplatkov a ïalších za ria -
de ní, kto ré úplne zauto ma ti zu jú
pla te nie za vy ba vo va nie dokla -
dov na po lí cii. Kiosk bu de pra -
co va� au to ma tic ky, èlo vek na
òom zvo lí len to, èo chce na po -
lí cii vy ba vi� – napríklad obèian-
sky preu kaz. „Kiosk mu uká že
akú konkrétnu su mu má do ne -
ho vho di�, ob èan za pla tí a zá ro -
veò mu kiosk vy dá do klad o
zapla te ní,“ uviedla pre agentú ru
SI TA Lu cia Ga ra jo vá z ko mu ni -
kaèné ho od bo ru kance lá rie mi -
nis tra vnútra. Ta ké to za ria de nia
by sa ma li na chádza� pria mo na
po li cajných sta ni ciach. „Obèa -
nia už viac ne bu dú mu sie� ku -
po va� kol ky, rovna ko sa tým
urýchli vy ba vo va nie,“ do da la
Ga ra jo vá. Pod¾a re zor tu vnútra

sa vy rie šia aj pro blé my s fa -
lošný mi kolka mi. Sú èas�ou sys -
té mu je vy vo lá va cí sys tém, kto -
rý pri de ¾u je èa ka jú cim po ra do vé
èís lo a pod¾a príslušnosti da né -
ho úko nu ich za vo lá k priehrad-
ke.

MV SR vy pí sa lo ve rejnú sú -
�až, kto rej výsledkom má by�
uzatvo re nie rámco vej do ho dy v
trva ní šty roch ro kov. Pod¾a
ozna mu o vyhlá se ní ve rejnej
sú �a že v európskom vestní ku
ve rejné ho obsta rá va nia plá nu je
mi nis ter stvo na kú pi� približne 25
kioskov správnych poplatkov,
55 komplexných vy vo lá va cích
systé mov, 20 vy vo lá va cích sys-
té mov pod¾a sta vu a 29 vy vo lá -
va cích systé mov vstu pov. Pred-
pokla da ná hod no ta zá kazky je
1,994 mi lió na bez DPH.

(SI TA, 2. no vembra)

Dru hé ko lo tzv. zbra òo vej
am nes tie po tr vá od 1. no -
vembra do 31. má ja bu dú ce ho

ro ka. Za dobro vo¾né odovzda -
nie ne le gálne drža nej zbra ne
ale bo stre li va po èas tohto obdo -
bia ne bu de hro zi� stí ha nie za
ne do vo le né ozbro jo va nie.
Vyplý va to z opä tovne schvá le -
nej no ve ly zá ko na o zbra niach a
stre li ve, kto rú pre zi dent v sep-
tembri par la men tu vrá til. Obèa -
nia ma li beztrestne odovzdá va�
zbra ne pô vodne od 1. októbra.  

Amnestia po mô že zní ži� po -

èet ne le gálne drža ných zbra ní a
stre li va a u¾ahèí identi fi ká ciu
zbra ní, kto ré moh li by� po uži té v

sú vislosti s pá cha ním trestnej
èin nos ti.

Pri prvej zbra òo vej am nes tii
v SR v ro koch  2005–2006
obèa nia odovzda li celko vo 3
490 zbra ní. Ten to inšti tút je
úspešný aj v Èeskej re publi ke,
kde sa osvedèil už trikrát.

Odovzda ná zbraò sa pod¾a
no ve ly bu de mu sie� najskôr
podro bi� skú ma niu, èi òou ne bol
spá cha ný trest ný èin. Ak sa po -

tvr dí, že zbraò ne bo la po uži tá
pri trestnej èin nos ti, ten, kto ju
odovzdal bu de môc� po žia da� o
jej zaevi do va nie. Žiados� bu de
mož né po da� na kto romko¾vek
po li cajnom útva re. Ak o zaevi -
do va nie ne po žia da, zbraò sa
sta ne vlastníctvom štá tu. Po žia -
da� o zle ga li zo va nie zbra ne bu -
de mož né do dvoch me sia cov
od ozná me nia vý sled ku ex per tí -
zy.

No ve la zá ko na o zbra niach a
stre li ve ta kisto rea gu je na ná lez
ústavné ho sú du o pro -
tiústavnosti niekto rých usta no -
ve ní zá ko na. Ru ší napríklad
oso bitnú ko mi siu na po sú de nie
bez úhon nos ti a spo ¾ahli vosti a
de fi nu je konkrétne trest né èi ny,
kto ré ma jú za násle dok stra tu
bez úhon nos ti pre vy da nie zbroj -
né ho preu ka zu ale bo li cencie.

(TO KMV)

Riadi te¾ Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Banskej By stri ci plk. JUDr. Ma -
rian Slo bodník, mi mo riadne po -
vý šil do hod nos ti „podprá porèík“
nstržm. Pet ra Ha nu sa, kto rý bol
do slu žobné ho po me ru pri ja tý 1.

8. 2007 a je za ra de ný v stá lej
štátnej službe vo funkcii re fe -
rent ÚOZ Obvodné ho odde le nia
PZ v Žiari nad Hro nom. Nstržm.
Pe ter Ha nus bol mi mo riadne
po vý še ný za zodpo vedné a ini -
cia tívne plne nie slu žobných
úloh, za do sa ho va nie tr va le
dob rých výsledkov na zve re -
ných úse koch slu žobnej èin nos -
ti aj nad rá mec pra covné ho èa -
su, bez ná ro ku na fi nanènú
odme nu. Dòa 3. 11. 2009 vo
ve èerných ho di nách, v èa se
svojho osobné ho vo¾na, spo -
loène so svo jou pria te¾kou za -
chrá ni li ži vot 20 roènej že ny zo
Žiaru nad Hro nom, kto rá chce la
spá cha� sa movraždu sko kom z
mosta do rieky Hron.

Na Odde le ní hra niènej kon -
tro ly PZ Bra ti sla va – Ru ži nov –
le tisko sa usku toèni lo v  po ra dí
už tre tie stretnu tie predsta vi te -
¾ov schengenských le tísk: Bra ti -
sla vy, Br na, Ost ra vy, Bu da peš ti,
Ko šíc, Popra du, Schwe cha tu a
Var ša vy. Uve de né ho stretnu tia
sa zú èast ni li aj po zo ro va te lia zo
Spolko vej re pub li ky Ne mecko a
z Ru mun ska, kto rí v tom èa se
bo li úèastníkmi spo loènej ope rá -
cie orga ni zo va nej agentú rou
Frontex.

Stretnu tia sa zú èast nil plk.
Mi loš Chmelko, riadi te¾ od bo ru
hra niènej po lí cie UHCP MV SR
a riadi te¾ RHCP Bra ti sla va plk.
Mgr. Ro bert Gucký. Ce lé stret-
nu tie viedol riadi te¾ OHK PZ
Bra ti sla va – Ru ži nov – le tisko
pplk. Mgr. Pe ter Ha pak.

Predme tom stretnu tia, kto ré
sa usku toèni lo na zákla de do -
ho dy príslušných riadi te ¾ov slu -

žieb zodpo vedných za vy ko ná -
va nie hra nièných kont rol na
vonkajších hra ni ciach zo Slo -
venskej re pub li ky, z  Èeskej re -
pub li ky, z Ma ïarskej re pub li ky,
z Po¾skej re pub li ky a z Ra -
kúskej spolko vej re pub li ky bu de
pokra èo va nie v  už nadvia za -
ných kontaktoch na predchá-
dza jú cich stretnu tiach vo Varša -
ve, v Pra he a v Bra tisla ve. Cie¾ -
om je vý me na skú se ností a
poznatkov zís ka ných v ob las ti
reali zá cie štandardov pri apli ká -
cií schengenských no riem vo
vý ko ne služ by na le tiskách, po -
rovna nie fo riem a me tód falšo -
va nia a pozme òo va nia cestov-
ných dokla dov a spô so bu vy ko -
ná va nia hra niènej kon tro ly na
jed not li vých medzi ná rodných le -
tiskách, kto rá je vy ko ná va ná v
sú la de so schengenský mi nor -
ma mi.

(RHCP Bra ti sla va)

Stretnu�tie�predsta�vi�te�¾ov�schengenských�le�tísk

Za�zá�chra�nu�¾udské�ho�ži�vo�ta�bol�mi�mo�riadne�po�vý�še�ný

Lepšie�služ�by�obèa�nom

Dru�hé�ko�lo�tzv.�zbra�òo�vej�am�nes�tie�sa�za�èalo�1.�no�vembra

UPO�ZORNE�NIE!
Uzávierka� decembro-

vého� èísla� POLÍCIE
bude�7.�12.�2009�����
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l Èo s�tým?
Dnes je si tuá cia èiastoène

iná v tom zmysle, že s ka pa ci ta -
mi na denné štú dium v Aka dé -
mii PZ už nie sú pro blé my, skôr
chý ba záujem, pre to že absol-
ventom Aka dé mie chý ba la pers-
pektí va. Ini cio va li sme viace ro
ro ko va ní a sme ve¾mi ra di, že
sme na šli zho du a spo loèné rie-
še nie v spo lu prá ci s ve de ním
PZ, s ve de ním sekcie riade nia
¾udských zdro jov a sa mozrejme
s Aka dé miou PZ. Zhodli sme
sa, že je potrebné doplni� vzde -

la nie pre absolventov iných vy -
so kých škôl for mou akre di to va -
né ho ba ka lárske ho štú dia na
Aka dé mii. Ide o dia¾ko vé trojroè-
né štú dium, tak že ne bu dú za �a -
že né ani útva ry a poslu chá èi
dia¾ko vé ho štú dia tiež ne bu dú fi -
nanène zne vý hodne ní.

l Ke�dy by sa mal ten�to
mo�del spusti�?

Vzde lá va nie by sa ma lo
spusti� od septembra 2010. V
sú èasnosti sa pra cu je na no ve -
le zá ko na o štátnej službe, kto -
rá zo štú dia uro bí po vinnos�.
Sa mozrejme, ne mie ni me štú -

diom za �a žo va� všetkých. Zá kon
zoh¾adní skú se nosti ¾u dí, pred-
bežne sa po vin né štú dium ne -
bu de do tý ka� po li cajtov s pra xou
v PZ dlhšou ako 20 ro kov a vo
ve ku nad 45 ro kov.

l Èo od to�ho oèa�ká�va�te?
Predpokla dá me, že po li caj ti

stra tia záujem o sa mo úèel né
štú dium na ško lách, kto ré pre
po li cajnú prá cu niè nepri ná ša jú.
Ne potre bu je me predsa tre bárs
špe cia listov na hru na ho bo ji,
ale potre bu je me, aby kaž dý po -
li cajt pre dovšetkým ovlá dal prá -
vo, pre to že to je každo denný

po li cajný chle bík. Na pod po ru
tohto po stu pu rád uvádzam iný
príklad: ak mu sí te ís� na ope rá -
ciu, zve ri li by ste sa do rúk chi -
rurgo vi, kto rý ne ab sol vo val le -
kársku fa kul tu a mi ni málne jed -
nu atestá ciu, ale bo by vám po -
sta èo val ho reu ve de ný špe cia -
lista?

l Bu�de Aka�dé�mia PZ zvlá�-
da� ten�to ná�por?

Predbežne ho vo rí me o 200
poslu chá èoch roène. Zá kon bu -
de obsa ho va� aj ur èi té pre -
chodné obdo bie, ale ne bu de
ve¾mi dlhé. Do te rajšie skú se -

nosti ho vo ri li o tom, že si po li -
caj ti po vinnos� štu do va� vždy
odkla da li na posledný mož ný
ter mín. Ve rím, že to to sa zme ní.
Zvý še nie kva li fi ká cie po li cajtov
je základným predpokla dom na
to, aby sme odstrá ni li prí èi ny
ne raz opodstatne nej kri ti ky na
na šu ad re su zo stra ny pro ku ra -
tú ry, ale aj ve rejnosti. Trojroè-
ným ba ka lárskym štú diom te da
utvá ra me základný predpoklad.
Ni ko ho ne mož no nú ti�, kaž dý si
mu sí sám vybra�, èo chce v prá -
ci do siahnu�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Zaují ma vé postre hy z návštevy v Ra kúsku

l Sta�li ste sa ge�ne�rálnym
riadi�te�¾om Spo�loènej zdra�-
votnej pois�ovne, a.s. v�ob�do�-
bí, keï sú už v�plnom prú�de
prípra�vy na zlú�èe�nie so Vše�-
obec�nou zdra�votnou pois�-
�ovòou, a.s. k�1. ja�nuá�ru 2010,
kto�ré ini�cio�va�lo mi�nis�ter�stvo
zdra�votníctva a vlá�da sa s
týmto zá�me�rom sto�tožni�la.
Tak�že náš pr�vý roz�ho�vor je
zrejme aj posledný s�va�mi vo
funkcii ge�ne�rálne�ho riadi�te�¾a
Spo�loènej zdra�votnej pois�-
�ovne a.s. Èo je hlavným dô�-
vo�dom plá�no�va�né�ho zlú�èe�nia
oboch pois�ovní?

Na Slo ven sku prešla oblas�
zdra votné ho poiste nia mno hý mi
zme na mi. Po èet pois�ovní je
obra zom to ho, ako sa trh vy ví jal,
keï z pô vodných tri nástich sa
stav postupne zre du ko val na
pä� a je evi dentné, že urèi te ne -
jde o ko neè né èís lo. V tom to
trende sa bu de pokra èo va�, vo
ve rejnom èi štátnom sekto re,
pre to že zdra votné pois�ovne už
nie sú kla sic ké podni ka te¾ské
sub jek ty, ale v prvom ra de sú
prostriedkom pre za bezpe èe nie
dô le ži tej služ by vo ve rejnom
záujme. Je pre to ne vyhnutné,

aby pra co va li ma xi málne efek-
tívne. Štandardný eko no mic ký
mo del ho vo rí, že èím je fir ma
väèšia, tým efektívnejšie do ká že
ro bi� ur èi té èin nos ti. Zlú èe nie
VšZP a SZP, a.s. pri ne sie šetre -
nie a zní že nie do pa dov hospo -
dárskej krí zy. Už len v ro ku
2010 sa predpokla da jú úspo ry v
ob las ti pre vádzko vých vý davkov
na úrov ni 7,81 mil. eur, èo pred-
sta vu je 9,3 % z cel ko vé ho ob je -
mu vý davkov oboch pois�ovní. 

l Aké bu�dú ïalšie konkrét-
ne do�pa�dy tohto kro�ku?

Spô sob, akým sa obe
pois�ovne zlu èu jú, vytvá ra tzv.
stav ge ne rálnej sukce sie, to
zna me ná, že na no vú orga ni zá -
ciu pre chádza jú všetky prá va a
po vin nos ti. Z dvoch subjektov
sa stá va je den sub jekt, a v tom -
to konkrétnom prí pa de nástup-
níckou spo loènos�ou bu de Vše -
obec ná zdra votná pois�ovòa
a.s. Poistenci by zme nu ne ma li
po cí ti�, prá ve na opak, získa jú
ešte viac vý hod, lepšiu dostup-
nos�, èi vyš ší kom fort po sky to -
va ných slu žieb. Po kia¾ ide o roz -
sah zdra votnej sta rost li vos ti, ten
de fi nu je plat ná le gisla tí va. Ten to
roz sah je ne menný a nie je
mož né je ho úro veò zní ži�. Tý ka
sa to aj nadštandardných slu -
žieb, resp. bo nu sov, kto ré pois -
�ovne po sky to va li.

l Väèši�nu poistencov�Spo�-
loènej zdra�votnej pois�ovne,
a.s. tvo�ri�li najmä príslušní�ci
ozbro�je�ných zlo�žiek a�že�lezni�-
èia�ri. Ta�ký�to kmeò poistencov
potre�bu�je špe�ci�fickú zdra�-
votnú sta�rostli�vos�, zá�ro�veò
je však ve¾mi cit�li�vý napríklad
na ochra�nu osobných úda�jov,
kto�ré SZP, a.s. ga�ran�to�va�la.

Bu�de zlú�èe�ná pois�ovòa
schop�ná za�ru�èi� rovna�ko bez-
peènú ochra�nu?

Ani v štandarde ochra ny
osobných úda jov sa po zlú èe ní
niè nezme ní. Tak ako som už
po ve dal, všetky zá väzky v tom -
to sme re rovna ko ply nu le pre -
chádza jú na nástupnícku orga -
ni zá ciu. Ide o tech nic ké rieše -
nie, kto ré no vá pois�ovòa v
plnom roz sa hu pre vezme a na
kto ré o .i. dohlia da NBÚ a Úrad
na ochra nu osobných úda jov.
Ko niec koncov, tieto ga rancie
dnes dá va jú všetky mo mentálne
na tr hu pô so bia ce zdra votné
pois�ovne, keïže aj príslušní ci
ozbro je ných zlo žiek ma jú prá vo
na slo bodnú vo¾bu pois�ovne.

l Pekne to znie… psy�cho�-
ló�gia na�šich ¾u�dí však skôr
vyzná�va fi�lo�zo�fiu sys�té�mu
„ma�lé, ale na�še.“ Zlú�èe�nie je v
každom prí�pa�de ve¾kým zá�sa�-
hom do sys�té�mu, kto�rý má
svo�je ri�zi�ká. Ho�vo�rí�me o�bez-
peènom pre�no�se ce�lej da�ta�-
bá�zy, o�kompa�ti�bi�li�te informa�-
ti�ky atï. Ur�èi�tá oba�va klientov
je pre�to na mieste.

Ak má te z cel ko vé ho ob je mu
zdro jov z predpí sa né ho poistné -
ho vyèle ne né ur èe né percento
na pre vádzku, po tom je jas né,
že efektívnos� sa dá do siahnu�
prá ve zní že ním pre vádzko vých
nákla dov na jedné ho klienta.
Vše obec ná zdra votná pois -
�ovòa, a.s. má ši ro kú sie� po bo -
èiek a kontaktných miest, vlast-
nú štruktú ru si bu do va la aj SZP,
a.s. Niekde sa tieto štruktú ry
dopåòa jú, niekde však prekrý va -
jú. Jedným z hlavných fo riem
do siahnu tia vyššej efektívnosti
je te da utvo re nie opti málnej
siete, kto rá bu de posky to va�
rovna ko kva litné služ by pre
všetkých klientov oboch zlú èe -
ných pois�ovní. Informaèný sys -
tém VšZP je pripra ve ný pri ja�
zvý še ný po èet klientov približne
o 20 percent poistné ho kme òa.
VšZP má mo mentálne asi 2, 8
mi lió na poistencov, SZP, a.s.
len približne 650 ti síc. Ta ký to
po èet nie je mi mo riadnym zá sa -
hom, ne vy ža du je si ni ja ké
investièné ná kla dy na zvý še nie
ka pa ci ty informaèných systé -
mov. Na dru hej stra ne zlú èe nie
ne zna me ná, že informaèný sys -
tém SZP, a.s. presta ne pra co -
va� zo dòa na deò, najmä z le -
gisla tívnych dô vo dov bu de slú ži�

ïa lej. Vlá da ma la to tiž po žia -
davku, aby ten to pro jekt nepri -
nie sol zo se bou zvý še nie nákla -
dov, ale úspo ru. Jadro pro blé -
mu je te da len vo výške pre -
vádzko vých nákla dov. VšZP má
dnes 1 884 za mestnancov a
SZP, a.s. 520 za mestnancov.
Mo mentálne ana ly zu je me, ko¾ -
ko pra covní kov bu de me celko vo
potre bo va�. Zdá sa, že ko neè ný
po èet bu de blízky te rajšie mu
po è tu za mestnancov VšZP.

l Èi�že je predpoklad, že
èas� za�mestnancov bu�de mu�-
sie� odís�?

Predpokla dá me úspo ry aj v
tejto ob las ti. Ale hlavne v sa -
motnej pre vádzke rá ta me s
odstrá ne ním dupli citných, ser-
visných èin nos tí – èi už ide o po -
èet objektov vo vlastníctve ale -
bo v pre nájme, ale bo o ce lý rad
servisných èin nos tí vo vnútri
týchto dvoch orga ni zá cií. Dupli -
citné èin nos ti bu de potrebné
zru ši�, ob jek ty zre du ko va� a ne -
potrebné odpre da�, prí padne vy -
po ve da� ná jom. Všetko sa te da
podria ïu je cie¾u, aby v tejto
eko no mickej si tuá cii bo la pre -
vádzka no vej pois�ovne èo na je -
fektívnejšia. Rá ta me s vý raz ný -
mi úspo ra mi, iný mo del vô bec
nepri chádza do úva hy. Pri -
rodze ne, ce lý pro ces ne pôjde
zo dòa na deò, te da od 1. ja -
nuá ra 2010, ale po vedzme v
prie be hu ce lé ho ro ka. V ro ku
2011 by sa ma li reálne preu ká -
za� úspo ry a efektívnos� no vé ho
sys té mu.

l Po�viem to otvo�re�ne. Za�-
mestnanci re�zor�tu vnútra sú
pre zdra�votnú pois�ovòu tak-
po�ve�diac dobrí klien�ti, pre�to�-
že ma�jú za�ru�èe�ný sta�bilný,
pra�vi�del�ný a�v�prie�me�re sluš�-
ný prí�jem. Štruktú�ra poistné�-
ho kme�òa Všeo�becnej zdra�-
votnej pois�ovne je ne�po�-
merne iná. Zjedno�du�še�ne po�-
ve�da�né – èo má bo�ha�tý z� to�-
ho, že sa zlú�èi s�chu�dobným?
Odbo�rom je blízka so�li�da�ri�ta,
pre�to chá�pe�me spo�lo�èenskú
potre�bu, ani OZP v� SR by
však ne�mo�hol podpo�ri� aké�-
ko¾vek zní�že�nie štandardu
posky�to�va�nej zdra�votnej sta�-
rost�li�vos�ti za�mestnancom MV
SR –� vrá�ta�ne úrovne špe�ci�-
fickej sta�rost�li�vos�ti pre prí-
slušní�kov PZ.

Štruktú ra poistné ho kme òa je
vša de vážny pro blém. Ak by na

Slo ven sku exis to va la jed na
pois�ovòa, pro blém by ne exis to -
val, bol by da ný stav. Dnes, keï
má me pä� pois�ovní, kaž dá má
iný poistný kmeò, a te da pra cu -
je aj s rozdielnym prie merným
vý be rom poistné ho na jedné ho
poistenca. Aby sa tieto rozdie ly
v príjmoch vy rov na li, exis tu je
inšti tút pre rozde le nia. Me cha -
niz mus je po sta ve ný na tom, že
– obrazne po ve da né – všetky
in ka so va né prostriedky sa da jú
do jedné ho mešca a následne
sa spätne pre rozde ¾u jú do
pois�ovní. Štát si týmto pl ní svo -
ju so ciálnu úlo hu. Pla tí však to,
èo som už po ve dal: tie zložky,
kto ré ma jú ga ranto va nú špe ci -
fickú, resp. nadštandardnú sta -
rostli vos�, bu dú ju ma� aj na ïa -
lej.

l Vlá�da mu�se�la do týchto
pro�ce�sov zno�va vstú�pi�, aby
vy�rov�na�la dôsledky krí�zy na
hospo�dá�re�nie najmä Všeo�-
becnej zdra�votnej pois�ovne,
na�vý�ši�la jej ka�pi�tál a�zme�ni�lo
sa aj percento pre�rozde�¾o�va�-
nia. Po�mo�hol ten�to krok?

Glo bálna krí za sa pria mo
pre mie ta aj do hospo dá re nia
Všeo becnej zdra votnej pois -
�ovne, pre to že sa zvý šil po èet
ne za mestna ných a celko vo aj
príjmy za mestnancov pri -
najmenšom stagnu jú. V ta kej si -
tuá cii by pois�ovòa mu se la pria -
mo úmerne zni žo va� aj roz sah
posky to va nej sta rost li vos ti, èo je
so ciálne ne žia du ce. Ten to oèa -
ká va ný vý pa dok sa pre to akcio -
nár VšZP rozho dol nahra di� zvý -
še ním základné ho ima nia a
vïa ka pri ja tým opatre niam pa ci -
ent pro blé my vyplý va jú ce z krí -
zy prak tic ky ne po ci �u je a ani ne -
po cí ti. 

l Ži�je�te te�raz ve¾mi hektic-
ky, zlú�èe�nie so se�bou pri�ná�ša
ve¾ký po�èet úloh a� èa�su je
má�lo. Èo je va�ším najväèším
pria�ním?

Som úprimne presvedèe ný o
tom, že sa nám pro ces zlú èe nia
po da rí usku toèni� tak, aby ho
poistenci, pla ti te lia a posky to va -
te lia zdra votnej sta rost li vos ti ne -
ga tívne ne po cí ti li. Na opak, rád
by som do sia hol, aby sa èo naj-
skôr do sta vi li oèa ká va né vý -
sled ky v po do be zvy šu jú cej sa
kva li ty zdra votnej sta rost li vos ti a
ïalších slu žieb.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka ar chív SZP

Predne dávnom pre behli zme ny na najvyššom poste
Spo loènej zdra votnej pois�ovne, a.s. Na miesto do te -
rajšie ho ge ne rálne ho riadi te ¾a Ing. Já na Špa èe ka, kto rý
odstú pil z funkcie, bol zvo le ný Ing. Mar tin Senèák. No -
vý ge ne rálny riadi te¾ za èí nal pro fe sio nálnu ka rié ru vo
VSŽ, a taktiež pô so bil vo viace rých spo loènostiach s
do má cou i zahra niènou ma jet ko vou úèas �ou. Od ro ku
2007 pra co val pre spo loènos� Slo vintegra na pro jekte
súkromné ho zdra votné ho za ria de nia.  Ešte do ne dáv na
pô so bil ako koordi ná tor pro jek tu zlú èe nia štátnych
zdra votných pois�ovni na mi nisterstve zdra votníctva.
Pro jek tu zlú èe nia sa ve nu je aj na ïa lej, no dnes vo funk-
cii ge ne rálne ho riadi te ¾a jed nej zo zlu èo va ných štát-
nych pois�ovní. Re dakcia PO LÍ CIA si pre to po va žo va la
za po vinnos� oslo vi� no vé ho ge ne rálne ho riadi te ¾a SZP,
a.s. bezprostredne po je ho nástu pe do funkcie.

Ho�vo�rí�me�s�no�vým�ge�ne�rálnym�riadi�te�¾om�Spo�loènej�zdra�votnej�pois�ovne�a.�s.

M. Senèák: „Poistenci by zme nu ne ma li po cí ti�, prá ve na opak, získa jú ešte viac vý hod…“
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Zme ny v re zorte v dobrom?
Z h¾a diska pro fe sio nálnej èin -
nos ti je to pre dovšetkým vý me -
na ve de nia re zor tu. No vé ve de -
nie pri nieslo iný poh¾ad na po li -
cajnú èinnos�, jej hodno te nie a
do šlo do konca aj na iné fi -
nanèné ohodno te nie tejto èin -
nos ti.

Po sun k horšie mu? Ja som
ne za re gistro val zme ny k horšie -
mu.

Pri hodno te ní uply nu lých pia-
tich ro kov si mys lím, že mô žem
ma� ako predse da krajskej ra dy
OZP Ži linské ho kra ja dob rý po -
cit z viace ro sku toèností. V
prvom ra de je to ná rast or ga ni -
zo va nos ti po li cajtov a obèian-
skych za mestnancov v OZP. V
tejto sme do siahli úro veò viac
ako 60 %, èo je takmer ná so -
bok, ako je orga ni zo va nos� v
„najslabších“ kra joch. No nie je
to len kvan ti ta, s kto rou som
ve¾mi spo kojný. Èle no via OZP
Ži linské ho kra ja sú aj vy so ko
vyspe lí. K to mu to tvrde niu ma
opráv òu je sku toènos�, že pri
orga ni zo va ní pro testných zhro -
mažde ní sme hneï od za èiatku
ma so vo vní ma li ich dô le ži tos�

pre všetkých po li cajtov a bo li
sme v Bra tisla ve najpo èetnejšie
zastú pe ní. Aj po nieko¾kých ro -
koch je potrebné po ïa ko va�
všetkým èle nom a funkcio ná -
rom OZP Ži linské ho kra ja. Ïa -
ku jem.

Najhorší po cit ako predse da
krajskej ra dy? Z vy po èí ta vos ti
niekto rých po li cajtov a obèian-
skych za mestnancov, kto rí nie
sú èlenmi OZP. A ne jed ná sa
pri tom vô bec o ne ja kú skry tú
vy po èí ta vos�, ale ju „hrdo“
dekla ru jú pred svo ji mi ko le ga mi,
kto rí v OZP orga ni zo va ní sú.
Odô vodòo va nie odmie ta vé ho
posto ja ku èlen stvu v OZP v du -
chu „však ak nieèo ako odbo rá -
ri do siahne te, bu de to pre všet-
kých po li cajtov, a nie len pre
odbo rá rov“, mi pri pa dá ako nie
ve¾mi se riózne.

Nadchádza jú ce obdo bie.
Aké bu de? Urèi te ve¾mi zlo ži té a
ná roè né. Za najdô le ži tejšie v
prá ci OZP po va žu jem už te raz,
aby sme sa v tom zlo ži tom a
ná roènom ob do bí dobre orien to -
va li a už te raz sa naò pripra vo -
va li. Ak by som mal cha rakte ri -
zo va� tú prípra vu, tak ja ju vi dím
po merne v jedno du chej po do -
be. Neustá ly rast kva li ty pro fe -
sio nálnej a odbo rárskej èin nos ti.

Pa vol Mi cha lík, predse da
KR OZP v SR Ži li na

Dobre�sa�pripra�vi��na�zlo�ži�té�obdo�bie

Uply nu lé obdo bie vní mam
ve¾mi po zi tívne, pre to že sa vý -
razne zlep ši li pra covné pod-
mienky v Po li cajnom zbo re,
zreálni li sa pla ty a po da ri lo sa
ucho va� so ciálne isto ty, za kot ve -

né v zá ko ne 328. Mys lím si tiež,
že sa ve¾mi jasne vy tý èi la hlavná
lí nia pre bu dú ce obdo bie, sme ro -
va nie v ob las ti vzde lá va nia a ka -
riérne ho po stu pu. S týmto sme -
ro va ním sa plne sto tožòu jem.

V podmienkach Bra ti slav ské -
ho kra ja však ne mô žem by� až
ta ký spo kojný. Kraj má vý raz né
špe ci fi ká (vy so ký ná pad, nízka
objasne nos�, fluktuá cia oby va te -
¾ov, ano ny mi ta ve¾ko mesta),
kto ré vplý va jú nielen na psy -
chickú po ho du po li cajtov, ale aj
na vz�ah k odbo ro vej prá ci. Z to -
ho pod¾a mòa pra me ní aj nízka
orga ni zo va nos� a fakt, že aktív-
ne sa do prá ce za pá ja len èas�
èlenskej základne. ¼u dia sú na -
uèe ní spo lie ha� sa na iných. To

sa tý ka najmä neodbo rá rov, kto -
rí sa spo lie ha jú na to, že však
odbo rá ri vy ba via všetko aj pre
neèle nov. Chý ba mi skrátka
väèší ko lektívny duch, ve ¾a je
indi vi dua lizmu, se bectva, upred-
nostòo va nia vlastných záujmov
pred potre ba mi cel ku. Jasne sa
to uká za lo už pri orga ni zo va ní
na šich pro testných zhro mažde -
ní – na ná mestí bol najmenší
po diel úèastní kov z Bra ti sla vy,
ho ci to na ši èle no via ma li takpo -
ve diac pod no som. Keï som si
uve do mil, že ¾u dia ne le ni li ces-
to va� ce lú noc z vý chodných
okre sov a bo lo ich ove ¾a viac
ako Bra tislavèa nov, mu sel som
sa hanbi�. Pri tom v Bra tisla ve je
po èetne ve¾mi ve¾ká, sil ná orga -
ni zá cia, chý ba jú však aktívnej-
šie medzièlánky, aby bo la orga -
ni zá cia plne funkèná.

Osobne ma ve¾mi hne vá
poh¾ad ne ma lej èasti na šich ko -

le gov, kto rí èlen stvo v OZP
odmie ta jú, vraj z ne ho niè ne -
ma jú, le bo ne ma jú záujem o ko -
lektívne akcie a nie sú od ká za ní
na ne ja ké vianoèné ko lekcie za
ta ké èlen ské. To je hlbo ké ne -
po cho pe nie vý zna mu prá ce
odbo rov v spo loènosti, žia¾, v
na šich podmienkach dos� frek -
ven to va né. Pri tom na ša kraj ská
orga ni zá cia má vý bornú spo -
luprá cu so slu žobným ve de ním,
riadi te¾ i zástupca riadi te ¾a KR
PZ sú na ši mi èlenmi, ne má me v
ko mu ni ká cii pro blém, ich mož -
nos ti sú však tiež najmä fi -
nanène obmedze né. Usi lu jú sa
pro blé my rieši�. V ïalšom ob do -
bí bu de te da dô le ži té zakti vi zo -
va� èlenskú základòu. Osobne
ne ve rím, že by sa nám po da ri lo
vý raznejšie zvý ši� po èet èle nov,
ale re zer vy vi dím v akti vi te
najmä v tých najväèších orga ni -
zá ciách nášho kra ja.

Sta ni slav Chajdiak, predse da
KR OZP v SR, Bra ti sla va

Dva poh¾a dy predse dov kraj ských rád OZP v SR

V predzjazdo vom èís le sme sa pý ta li šiestich predse dov kraj -
ských rád OZP, ako vní ma jú uply nu lé obdo bie a èo pod¾a nich
bu de dô le ži té v nadchádza jú com ob do bí. Dnes ešte pri ná ša -
me ná zo ry zo Ži linské ho a Bra ti slav ské ho kra ja.

Najväèším�zlom�je�¾a�hostajnos�

ta bu liek, kto ré bo li na vý še né
roz hod nu tím vlá dy na boj s kri -
mi na li tou na stred nom a vý -
chodnom Slo ven sku.

Od marca sa spresní prizná -
va nie príplatku za ne rovno -
mernos�, èím sa za medzí úèe lo -
vé mu plá no va niu ne rovno mer -
né ho rozvrhnu tia základné ho
èa su služ by v týždni s cie¾om
získa� prípla tok. Ná rok na prí-
pla tok do 100 eur bu dú ma� po -
li caj ti, kto rí ma jú základný èas
služ by v týždni rozvrhnu tý ne -
rovno merne po èas ce lé ho me -

sia ca a slú žia v nepretrži tých
zme  nách, pre to že si to vy ža du -
je cha rak ter ich štátnej služ by
/napr. príslušní ci po ho to vostnej
mo to ri zo va nej jed not ky ale bo
ope raèných stre dísk/.

Prípla tok mô že dosta� aj po li -
cajt, kto rý neslú ži v nepretrži -
tých zme nách – o tom však roz -
hod ne mi nister vnútra. No vin ka
sa tý ka po li cajtov, kto rí slú žia
cez ví ken dy, v svia tok ale bo v
no ci – prípla tok bu dú môc�
dosta� za sku toène odslú že ný
po èet ho dín; o je ho výške roz -
hod ne mi nister (TO KMV)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Mýtna po lí cia sa sta ne sú èas�ou Po li cajné ho zbo ru

V èa se, keï de ti z ma terskej
škôlky Pri po lí cii v trie dach
uväznil ¾a do vý vietor a mra zi vé
kvapky dažïa v trie dach, roz -
hod li sa ich srdieèka ro zohria�
po li caj ti z OR PZ Tre bi šov. Tí
dòa 14.10.2009 za ví ta li do jed -
nej z tried, kde v prí jemnej
atmosfé re pra covníèka pre -
vencie OR PZ Tre bi šov kpt. Ing.
Dag mar Bí ro vá vysvetli la, ako
sa správne pre chádza cez ko -

mu ni ká cie v miestach, kde je
sve telná signa li zá cia, ale aj v
miestach bez nej. Tí najmenší si
následne spo loène s „Dáškou“
ako kpt. Ing. Dag mar Bí ro vú vo -
la li, vyskú ša li aj prak tic ký pre -
chod cez kri žo vatky na konkrét-
nych mo de lo vých si tuá ciách.

Ob èas je na za mysle nie, èi
by sme si tieto ve do mosti ne -
ma li oprá ši� aj my – ro di èia.

Au tor a fo to: JL

Na snímke kpt. Ing. Dag mar Bí ro vá, pra covníèka pre vencie kri -
mi na li ty na OR PZ Tre bi šov.

V dvadsiatke odvážlivcov,
kto rí sa v rám ci pre te kov
EURO RA CE 2009 cez štá ty
strednej Euró py po du ja li prejs�
tra su dlhú 1 260 km, bol aj po li -

cajt z Okresné ho riadi te¾stva PZ
v Banskej By stri ci npráp. Mi lan
Èernek. Tra sa pre chádza la štát-
mi Vi šegrádskej štvorky, pri èom
štart bol na se ve re Mo ra vy v ob -
ci Bystøi ce, odtia¾ tra sa viedla
do Po¾ska, po tom cez Sta rú ¼u -
bovòu, Èerto vi cu, Brezno, odtia¾
do Ve¾ké ho Krtí ša, v Štú ro ve
prešli do Ma ïar ska, cez Ko már -
no naspä� na Slo ven sko a oko -
lo Tren èí na k hra nièné mu pre -
cho du Svrèi no vec. Cez ko pec
Ve¾ké Rov né išiel, ako sám ho -
vo rí, na do raz. Sa mozrejme, po -
èas ta kýchto pre te kov sa do sta -
ví aj krí za. Ne vyhla sa ani
npráp. Mi la no vi Èerne ko vi a
pred dru hou no cou po èas pre-

stávky pri Štú ro ve bol ta ký una -
ve ný, že rozmýš¾al aj o tom, že
tu pre te ky skon èí. Ostat ní pre te -
ká ri ho však mo ti vo va li k to mu,
aby krí zu pre ko nal a zno vu te da

sa dol na bi -
cy kel. Odme -
nou mu bo li
po ci ty pri do -
jazde do
cie¾a, kto ré
bo li, pod¾a
ne ho, neopí -
s a  t e ¾ n é .
Hneï po tom
sa zaobe ral
tým, pre èo
skon èil až
piaty a
rozho dol sa,
že to chce

skú si� zno vu a umiestni� sa vyš-
šie.

Tra su bo lo potrebné prejs�
non stop, len s krátky mi prestáv-
ka mi na obèerstve nie. Mi lan
Èernek ju zvlá dol za 52 ho dín a
36 mi nút a umiestnil sa tak na
piatom mieste. Zo šty roch zú -
èastne ných Slo vá kov bol najlep-
ší. Pre te ky bo li kva li fi ká ciou na
RAAM (Ra ce Accross Ame ri ca),
èo sú pre te ky naprieè Ame ri kou,
od zá pa du na vý chod a tra sa
me ria 4 800 km. Mi lan Èernek
svo jím vý ko nom spl nil li mit
potrebný na to, aby sa týchto
pre te kov mo hol zú èastni�. Bez
spon zo ra však svo ju úèas� na
týchto pre te koch ne vi dí reálne,

na ko¾ko sú tam potrebné dve
sprie vodné vo zidlá, od bor ná le -
kárska po moc, te da mi ni málne
šes� ¾u dí.

Mi lan Èernek za èí nal s
cyklisti kou pred dvadsia ti mi
rokmi. kú pil si pr vý bi cy kel a za -
èal tré no va�. Od za èiatku sa
zúèast òu je ma ra tó nu z Bra ti sla -
vy do Jasnej, kto rý je dlhý 350

km. Tohto ro ku to bo lo se -
demnásty raz. Bi cy kel použí va
aj na ces tu do prá ce a to nielen
v prí pa de priazni vé ho po èa sia,
èím si ne ustá le zvy šu je svo ju fy -
zickú kondí ciu.

O¾ga Strie ženco vá
OO PZ Ban ská Bys tri ca – vý -

chod

Odvážny vý kon –vy še 52 ho dín na bi cykli!

DòA�31.�OKTóBRA�2009�UPLyNULO�
11�ROKOV�OD�TRAgICKEJ�SMRTI
NáŠHO�KOLEgU,�MANŽELA�A�OTCA

MJR.�JúLIUSA�VAVáKA

Èas ply nie, ži vot ide v dia¾,
nám ži vým na Te ba zosta ne

len spo mienka a žia¾.

SPOMÍNAJú�MANŽELKA,�DETI�
A�KOLEgOVIA�ZO�SOŠ�PZ�PEZINOK�



Po ho to vostná mo to ri zo va ná
jed not ka od bo ru po riadko vej po -
lí cie KR PZ v Pre šo ve (ïa lej len
„PMJ PZ Pre šov“) oslá vi la 10.
vý ro èie svo jej existencie. Je to
podnet na bi lanco va nie èasti jej
èin nos ti a slu žobné ho pô so be -
nia, úspe chov, pre ja vov na ve -
rejnosti vo vz�a hu „Ob èan a po -
lí cia“ ako aj dô vod za myslie� sa
nad jej pô so be ním do bu dúcna.

Prv než uve diem nieèo z èin -
nos ti tohto útva ru, patrí sa
uvies� nieèo z jej ge né zy.

PMJ PZ Pre šov vznik la na
zákla de interné ho ak tu riade nia
v dôsledku orga ni zaèných
zmien (zru še nie niekto rých OR
PZ v kra ji) MV SR k 1.9.1999 v
orga ni zaènej štruktú re KR PZ v
Pre šo ve a zaèle ne ná bo la v
rám ci od bo ru po riadko vej po lí -

cie KR PZ. Na útva re sa te da
zišli aj po li caj ti, kto rí predtým
pra co va li ako bý va lý ope raèný
dôstojník, kri mi na listi, „bo jar“,
tech nik ochra ny objektov a vo -
diè R KR PZ.

Tí to po li caj ti mu se li po cho pi�
zmy sel èin nos ti PMJ a vy ko ná -
va� plne nie úloh na úse ku pre -
vencie a repre sie na uli ci, èo
bo lo pre niekto rých dos� �ažké,
ale pria my po li cajný vý kon v uli -
ciach je najlepšia „prak tic ká
ško la“ pre kaž dé ho po li caj ta.

Prvýkrát�v�uli�ciach
Ako pr vé, bo lo potrebné vy -

rie ši� otáz ku ich dislo ká cie, de li -
mi tá cie ma jet ku, vý stro je a to
aty pický mi (iný mi ako ostatné
útva ry PZ – farbou) rovno ša ta mi
„PMJ oli va“, kto ré sa už ne vy rá -
ba li a na skla doch bo li len zbyt -
ky, a kto ré bo li, ak to mô žem so
skromnos�ou vyslo vi�, jed ny z
najkrajších, v tom èa se, a
doplne né po krýv kou na hla ve
nezvy èajnou „lo diè ka mi“. To
bo li len pr vé po lienka, kto ré sa
da li ¾ahko zvládnu�. V dru hom
ra de sa mu sel vytvo ri� okruh pô -
so be nia na úse ku slu žobnej èin -
nos ti, ich ma te riálno–tech nic ké
za bezpe èe nie  a vyzbro je nie
(bro kov ni ce Winchester). Na
útvar bo li pri de le né dva SCV

Re nault 19, s ozna èe ním prí-
slušnosti k PZ, s kto rý mi po
prvýkrát vy šli do ulíc dòom 25.9.
1999, pri èom do dnes si pa mä -
tám na niekto ré roz pa èi té poh¾a -
dy obèa nov (ale aj po li cajtov) v
uli ciach mesta Pre šov, kto rí s
po lootvo re ný mi ústa mi a neprí -
tomným poh¾a dom sle do va li èin-
nos� „tro chu ináè“ ob le èe ných
príslušní kov PZ pri plne ní si svo -
jich slu žobných po vin nos tí.

Za obdo bie od vzni ku do
dnešných dní sa na tom to útva -
re vystrie da lo 12 po li cajtov, z
kto rých, nieko¾kí odišli pria mo
do výslu ho vé ho dô chodku, a
niekto rí odišli na ostatné základ-
né útva ry. Záujem o služ bu na
tom to útva re bol spo èiatku v
útlme, no po èin nos ti „zhru ba“
asi dvoch ro kov sa pre ja vil ra -
pídny ná rast záujmu, kto rý pre-
trvá va do dnes. Predpokla dám,
že je to odozva na „ma na -
žérsku“ prá cu ve li te ¾a a zástup-
cu, ale aj na èinnos� útva ru a je -
ho „re no mé“ v po li cajnej ve -
rejnosti.

Som ve¾mi rád, že PMJ má
utvo re né podmienky, hlavne za
do bu pô so be nia sú èasné ho ve -
de nia MV SR a Pre zí dia PZ, na
svo ju èinnos�. Sú k to mu ná le ži -
te vy ba ve ní ( 3 SCV VW Passat

combi, 1 Š–Octá via combi, 1
VW Golf WR 6 a no vý Nissan
X–trail so zá zna mo vou tech ni -
kou, ich vý cvik je rea li zo va ný
indi vi duálne (mi mo ostatné ZÚ)
s inštrukto rom PPÚ, pri èom ne -
dáv no bo li vy zbro je ní Pi vz. 75
Pa ra.

Ak sa mô žem tro chu pos�a -
žo va�, tak využi jem ten to prie-
stor na znaènú po ru cho vos� vo -
zi diel VW Passat. Niekto ré vo -
zidlá už bo li v opra ve asi 3–4
krát, èo nesvedèí o kva li te tohto
ty pu ( sé rie) vo zid la. Ak však
mám vo zid lo hodno ti� ako kom -
plex sú komfortné, priestranné,
rýchle a sa mozrejme vzbudzu jú
patrièný rešpekt. Po li cajtom
PMJ by ve¾mi po moh li kva litné
rá diosta ni ce (vrá ta ne ko mu ni -
kaèných sád VOX), kto ré sú ne -
vyhnutné pre vzá jomnú ko mu ni -
ká ciu a ich ochra nu pri zá sa -
hoch hlia dok ZS pri na ru še ní
rôznych objektov resp. po èas
po li cajných ak cií, kde sú èastej-
šie vy uží va ní ako PPÚ.

Chý�ba�vlastný�znak
Posledná vec, kto rá mòa, a

mys lím si, že aj ostat ných
„peemjeèká rov“ mr zí, že ne má -
me/ne ma jú vlastný znak–ná -
šivku. Nech to bu de em blém
mesta, vrá ta ne sym bo li ky a
špe ci fi ky, ale jed not né ho vzo ru,
tva ru a vzh¾a du.  Kaž dá špe ci -
fická služ ba ho má, veï po li caj ti
PMJ ako je di ní sú „ozna èe ní“
(ná lep kou na vo zidlách), tak
nech z tohto ozna èe nia ply nie aj
ne ja ká „hrdos�“ na ich rovno ša -
tách, a mys lím si, že si to už
dáv no zaslú žia aj napriek to mu,
èo niekto rí ich ex–ko le go via vy -
viedli. Zly ha nie jednotlivcov je
bo lest né, sig na li zu je, že na
útva re nie je nieèo v po riadku,
ale nie je mož né „odpi so va�“ ce -
lý útvar . Na týchto útva roch je
množstvo ve¾mi ši kov ných, èest -
ných a odu ševne ných ¾u dí s
„po li cajným srdieèkom“ a ta ké to
zly ha nie jednotlivcov je bo lest né
aj pre nich.

V�prvej�lí�nii
Myslie� si, že „tí na uli ci – pe -

šia ci“ sú len „dno“ po li cajnej py -
ra mí dy, je scest né, pre to že ako
èlo vek, kto rí s ni mi odslú žil nie
jed nu, ale množstvo ho dín a
slu žieb v spo loèných hliadkach,
mô žem s hrdos�ou po ve da�, že
sú to „tí pra ví/sku toèní po li caj ti“,
kto rí na zákla de ozná me nia od
ope raèné ho dôstojní ka, (kto ré
nieke dy je len stro hé, ne úpl né a
ne dôsledné) mu sia ís� na mies-
to la tentné ho ne bezpe èenstva,
o kto rom ma jú len ve¾mi má lo
informá cií, ne ve dia èo ich tam
èa ká?, ako sa si tuá cia vy ví ja ?,
kto je po dozri vý?, poško de ný?,
je tam ru vaèka, výtržnos�, nie je
èa su sa ve¾mi zdržia va� otáz ka -
mi a vy py to va� sa, je potrebné
reago va� intui tívne a hlavne zá -
konne, èi vo zid lo resp. osád ka,
kto rú tre ba zasta vi�, nieèo prá ve
spá cha la, resp. kto sa vo vo zid -
le na chádza, akú má trestnú mi -
nu los�, a ve rejnos� od nich èa ká,
aby zadrža li, predviedli, zaisti li,
obmedzi li osobnú slo bo du a
zjed na li ná pra vu, ob no vi li ve -
rejný po ria dok, a verte mi, že
oni to uro bia, nieke dy pred oèa -
mi oko loi dú cich „exce lentne“, a
nieke dy aj s chy bièka mi.

To prá ve oni, sú tí pra ví „bo -
jov ní ci“, tá „pr vá lí nia“ v bo ji s
uliènou kri mi na li tou, a pre to si
mys lím, že si zaslú žia pár po -
chval ných riadkov o se be a ich
prá ci. Prá ve s oh¾a dom na to,
som od môjho pr vé ho kon tak tu
s prá cou v PZ ( rok 1985) bol
vždy hr dý, že som „Peemjeèkár“
(v mo jom poh¾a de už bol) a do
konca svojho ži vo ta bu dem.
Ve¾mi si ich prá cu vá žim, som
ve¾mi rád, že som si èas� svojho
po li cajné ho ži vo ta na pl nil pô so -
be ním na PMJ. Do nadchádza -
jú ce ho obdo bia im pra jem všet-
kým, a mys lím, že aj èi ta te lia
no vín, ve ¾a zdra via, š�astia,
úspe chov v prá ci, po ho dy v ro -
di nách, úspešných zákro kov
bez ohro ze nia na ži vo te a zdra -
ví, k¾u du a po riadku v uli ciach
Pre šo va a Pre šov ské ho kra ja a
za to, že sa ten to útvar do stal
na po zí ciu, z kto ré ho pô so be nia
ply nie rešpekt, hrdos�, ob div a
úcta.

pplk. Mgr. Ma rián Leško
riadi te¾ OPP KR PZ Pre šov
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S krás nou myšlienkou pra vi -
del ných pria te¾ských po se de ní s
bý va lý mi ko le gynka mi – po li -
cajtka mi, te raz v zaslú že nom
výslu ho vom dô chodku, a to nie-
len pri ká ve, prišla predsedníè-
ka Zdru že nia príslušní èok Po li -
cajné ho zbo ru pri KR PZ v Ži li -
ne mjr. Mgr. An na Levko vá. Pr -
vé stretnu tie sa usku toèni lo 21.
októbra v Ži li ne. Po se de nie sa
nieslo v du chu spo mie nok star -
ších ko le gýò na ich prá cu a èin-
nos� v po lí cii, na bý va lé ko le gy -
ne, kto ré už nie sú medzi ni mi.
Èlen ky zdru že nia príslušní èok
PZ svo jim bý va lým ko le gy niam
po rozprá va li o èin nos ti zdru že -
nia, kto ré je za lo že né na bá ze
dobro vo¾nosti s ce lo re publi ko -
vou pô sobnos�ou. O je ho cieli,
kto rým je po má ha� že nám – po -
li cajtkám pri vý ko ne ná roènej
prá ce, orga ni zo va� vzde lá va cie
ak ti vi ty a stretnu tia, kto rých
obsa hom je vý me na skú se ností
pri rieše ní prob lé mo vých ob las tí
tý ka jú cich sa žien – po li cajtiek.
Na stretnu tí spo me nu li aj viace -

ré ak ti vi ty, kto ré zdru že nie zor -
ga ni zo va lo na re gio nálnej úrov -
ni. Jed nou z nich bo lo usku -
toène nie prednášky na té mu
„Aserti vi ta“, spo je nej s auto -
génnym tré ningom. Na pred-
nášku pri ja li pozva nie aj pra -
covníèky Mestskej po lí cie v Ži li -
ne.

Stretnu tie po li cajtky – dô -
chodky ne vy so ko oce ni li a bo lo
pod¾a ich slov ob rov ským a mi -
lým prekva pe ním. Ve ¾a z nich
sa už to tiž vô bec vzá jomne
nestre tá va, stra ti li na se ba kon -
tak ty a pad lo im ve¾mi dobre sa
po rozprá va� aj o iných té mach
ako sú ro di na, de ti, záujmy, ko -
níè ky, ale aj sta ros ti a pro blé my
dnešnej do by. Na umocne nie
dojmov z pr vé ho stretnu tia
orga ni zá torky pripra vi li ma lé po -
hoste nie a všetkým prí tomným
že nám odovzda li mi lé darèe ky.
Keïže sa akcia stretla s mi mo -
riadnym po zi tívnym ohla som,
bu dú sa jej aktérky sna ži� o za -
cho va nie tra dí cie.

(al)

V dòoch 9. až 11. septembra
2009 uspo ria da la Po ho to vostná
mo to ri zo va ná jed not ka Po lí cie
Èeskej re pub li ky Sprá vy
hlavné ho mesta Pra hy a športo -
vý klub po lí cie FC 158 12. roè -
ník futba lo vé ho turna ja „Me mo -
riá lu ppor. Mi cha la Bra ni še“ pod
zá šti tou riadi te ¾a Kraj ské ho ria-
di te¾stva Po lí cie ÈR hlavné ho
mesta Pra hy plk. Mgr. Mar ti na
Èervíèka. Usku toènil sa v Pra he
na ume lom trávni ku Tré ningo -
vé ho cent ra mlá de že AC Spar ty
Pra ha za úèas ti mužstiev z Pra -
hy, Plzne, Ost ra vy, Br na, Bra ti -
sla vy a Ko šíc.

Muž stvo Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Ko ši ciach pod ve -
de ním kpt. Mgr. Eri ka Kušní ka,

zástupcu ve li te ¾a PMJ OPP KR
PZ v Ko ši ciach vzorne re pre -
zen to va lo ko šic kých po li cajtov a
umiestni lo sa na 3. mieste. Za
najlepšie ho hrá èa muž stva bol
vyhlá se ný nstržm. Gab riel No -
vák z Obvodné ho odde le nia PZ
Ko ši ce–Ja ze ro.

„Me mo riál Mi cha la Bra ni še“
je dôstojným ucte ním si pa -
miatky po li caj ta, kto rý za hy nul
pri vý ko ne služ by. Má hlbo kú
myšlienku v tom, že ta ký to èlo -
vek neupa dá do za budnu tia a
že je ho obe� ne bo la márna. Ne -
chá va od kaz pre ïalšie ge ne rá -
cie ko le gov po li cajtov, kto rí je ho
hrdinstvo pre zentu jú na medzi -
ná rodnej úrov ni prá ve ces tou
to ho športo vé ho po du ja tia.

V�Ži�li�ne�ne�za�budli�na�bý�va�lé�po�li�cajtky�–�dô�chodky�ne

12.�roè�ník�futba�lo�vé�ho�turna�ja�„Me�mo�riá�lu�ppor.�Mi�cha�la�Bra�ni�še“

Nos nou myšlienkou pre všet-
ky ak ti vi ty na tu rálnych kultu -
ristov je pro pa go va� na tu rálnu –
pri rodze nú kul tu ris ti ku. Športo -
vé sú �a že, kto ré Slo ven ská spo -
loènos� pre na tu rálnu kul tu ris ti -
ku a fitness (SSNKF) or ga ni zu -
je, sú prí le ži tos�ou pre tých, kto -
rí odmie ta jú použí va nie ana bo -
lických ste roi dov a pre tých, kto -

rí sa chcú po rovná va� so se be -
rovný mi. Di vá kom i ši ro kej ve -
rejnosti pre zentu jú mož né vý -
sled ky pra vi del né ho tré ningu a
správnej ži vo tosprá vy. Na roz-
diel od ostat ných odvetví kul tu -
ris ti ky je v na tu rálnej kultu risti ke
sta no ve ný hmotnostný li mit,
kto rý pre te kár nesmie, vzh¾a -
dom k te lesnej výške, pre -
siahnu�, èo de fac to zne mož òu -
je použi tie ana bo lických ste roi -
dov, èi iných podporných ne po -
vo le ných prostriedkov.

Tohto roèných zá po le ní na tu -

rálnych kultu ristov sa v ka te gó -
rii masters (nad 40 do 50 ro kov)
zú èast nil aj náš ko le ga mjr.
JUDr. Ró bert Èatloš (Pri výške
188 cm bo la je ho sú �ažná hmot-
nos� 87 kg.). Ab sol vo val tri sú �a -
že:

17.10. Na tu ral cup 2009 v
Pøe ro ve, kde sa umiestnil na 6.
mieste,

24.10. Žitnoostrov-
ský po hár 2009 v Du -
najskej Stre de, kde sa
umiestnil na 5. mieste
a

31.10. Bansko -
bystrickú Grand Prix
2009, kde sa umiestnil
na 3. mieste a v ka te -
gó rii open / no vá èik
bez rozdie lu výš ky a
hmot nos ti / na 2. mies-
te.

Pre te kár repre -
zentu jú ci ŠKP Mar tin
pre zen to val na ve -
rejnosti, že aj príslušní -
ci PZ pre fe ru jú zdra vý
ži vot ný štýl a sú vý -
borne pripra ve ní aj po
kondiènej stránke plni�
ná roè né úlo hy kla de né
na príslušní kov PZ.
Hod ná ob di vu je aj
sku toènos�, že vy ni ka -
jú cu sú �ažnú for mu do -
sia hol v slu žobnej po -

silòovni vy bu do va nej za spo lu -
prá ce slu žobné ho or gá nu s
ŠKP Mar tin – bez akýchko¾vek
sponzo rov. V tejto po silòovni si
svo ju kondí ciu, ale aj mo hut ný
vzh¾ad pestu je nieko¾ko de sia -
tok po li cajtov – nadšencov si lo -
vých športov. Mjr. Èatloš je prí-
kla dom príslušní ka PZ, kto rý
svo jim zja vom, aj po este tickej
stránke príkladne re pre zen tu je
pred ve rejnos�ou pripra ve nos�
po li cajtov na vý kon služ by.

mjr. Mgr. Ras ti slav Šefranko
ÚBOK P PZ

úspešný�zá�ver�se�zó�ny�na�tu�rálnej�kul�tu�ris�ti�ky

Patrí im hrdos�, ob div a úcta

K�10.�vý�ro�èiu�
za�lo�že�nia�
PMJ�Pre�šov
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Rozkazy�a�nariadenie�prezidenta�PZ
O K T Ó B E R    2 0 0 9

NARIADENIE�PREZIDENTA�PZ

19. o podmienkach poskyto-
vania služby technickej ochra-
ny objektov iným právnickým
osobám a fyzickým osobám
útvarmi Policajného zboru za
úhradu

ROZKAZy��PREZIDENTA��PZ

70. o úlohách na zabezpe-
čenie nerušenej prípravy a
konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku
2009
71. o zriadení odbornej

komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej

spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Bratislave
72. o vykonaní streleckej

prípravy príslušníkov Policajné-
ho zboru oddelenia fyzickej
ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objek-
tov Prezídia Policajného zboru
73. o vykonaní streleckej

prípravy príslušníkov Policajné-
ho zboru zásahovej skupiny
úradu boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného
zboru a odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného
zboru
7. o vykonaní nočných

strelieb príslušníkov Policajné-
ho zboru určených útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
75. o zriadení špecializova-

ného tímu

V októbri si slo ven ská po li -
cajná ky no ló gia pri po me nu la
60. vý ro èie vzni ku. Od bor ky no -
ló gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru pri tejto prí le ži -
tosti zor ga ni zo val na šta dió ne v
Bra tisla ve – Dúbravke slávnost-
né medzi ná rodné stretnu tie po -
li cajných ky no ló gov európskych
štá tov. Úèe lom medzi ná rodné -
ho po du ja tia bo lo pri po me nú� si
histó riu slo venskej po li cajnej
ky no ló gie, jej vý znam v èin nos ti
Po li cajné ho zbo ru, do sa ho va né
vý sled ky v bo ji pro ti rôznym for -
mám pá cha nia trest ných èi nov
a vý sled ky do siahnu té v ob las ti
medzi ná rodnej spo lu prá ce. Zá -
šti tu nad ce lou akciou prevzal
mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
a po du ja tie, prístupné ši ro kej
ve rejnosti, ma lo pod tak tov kou
riadi te ¾a Od bo ru slu žobnej ky -
no ló gie a hi po ló gie PPZ plk.
Vla di mí ra Ïu ri ši na naozaj re -
pre zenta tívnu úèas� a dôstojný
prie beh, veï sa na òom okrem
do má cich hos tí zú èast ni li aj de -
le gá cie z Èes ka, Ra kúska, Ne -
mecka, Švajèiarska i z Ma ïar -
ska.

Po slávnostnom otvo re ní bo li
mi mo riadne po vý še ní vy bra ní
príslušní ci Po li cajné ho zbo ru za
dlho roèný aktívny a  zodpo -
vedný prístup pri plne ní a za -
bezpe èo va ní slu žobných úloh v
ob las ti slu žobnej ky no ló gie. Sú -
èasne bo li oce ne ní vy bra ní prí-
slušní ci Po li cajné ho zbo ru, do -
má ci a  za hra niè ní hostia pa -
mätný mi pla ke ta mi a upo -
mienko vý mi predmetmi za dlho -
roènú prá cu a za roz voj po li -
cajnej ky no ló gie, kto ré ude li li
mi nister vnútra SR a pre zi dent
Po li cajné ho zbo ru. V ïalšej
èasti slávnostný pro gram po -
kra èo val ukážka mi z èin nos ti
slo venskej po li cajnej ky no ló gie
a hi po ló gie. Slávnos� si pri po -
meòme as poò nieko¾ký mi fo -
togra fia mi.

Dôstojný�pro�gram�pri�po�me�nul�60.�vý�ro�èie�vzni�ku�slo�venskej�po�li�cajnej�ky�no�ló�gie

Èlo vek a pes tvo rí v po lí cii ne rozluènú dvo ji cu
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Zo�zá�zna�mu�PZ�o�po�uži�tí�
do�nu�co�va�cích�prostriedkov

Pri predve de ní bo li po uži té
do nu co va cie prostriedky v
zmysle § 51, ods. 1, písm. c Zá -
ko na 171/93 Z. z. pro ti me no va -
né mu, na ko¾ko klá dol aktívny
od por s klad ným výsledkom.

Z�vý�po�ve�de�nar�ko�ma�na
…z Ra kúska som po dvoch

ro koch odi šiel na Slo ven sko. Tu
niè ne ro bím, len ži jem.

Zá�znam�z�re�kogní�cie�
obvi�ne�nej

…svedky òa pre ze ra la fo -
toalbum tri mi nú ty, na èo uvied-
la: „Oso bu uve de nú v tom to fo -
toalbu me neopozná vam…“

Zo�žiadosti�mat�ky�o�vý�živ�né
Ja som s obvi ne ným, po tom,

èo som od ne ho odišla, už ne ži -
la v spo loènej do mác nos ti, ale
pre to že mi stá le s¾u bo val, že sa
po lep ší, som sa s ním stre tá va -
la, až som s ním ma la tú to dru -
hú dcé ru…

Zo�zá�zna�mu�hliadky�PZ
… asi o 21. 30 hod sme bo li

ope raèným dôstojní kom vy sla ní
na Šuste ko vu uli cu è. 1 do by tu
pa ni Slo ní ko vej, le bo sa tam na -
chádza výtržnos� a rozbí ja za -
ria de nie by tu…

Z�lis�tu�odsú�de�né�ho
… to to èo sa ro bý v tejto re -

publi ke, to už ne má obdo bie. Po

slo bo de cho dia vra ho via, nar ko -
ma ny a vše li ja ký iný faktu ranty,
a ja úbo žiak, kto rý sa pocti vo
sta ral o svo ju ro di nu ce lé dlhé
tri ro ky, mu sím za pár šu piek
se die�…

Otáz�ka�vy�šetro�va�te�¾a
Po zná te me no Vik tor Š.?
Odpo veï: Te raz už áno, Vik -

to ra po znám, jedné ho z vi de nia,
ne viem, kde bý va ani ako vy ze -
rá, a pod¾a mòa bý va v oko lí
ako ja.

Presná�odpo�veï
Na otáz ku vy šetro va te ¾a, že

aký som mal úmy sel, keï som

vopchal poško de nej dva prs ty
do pošvy odpo ve dám, že úmy -
sel som mal ta ký bližšie sa s
òou zozná mi�.

Z�osobnej�anamné�zy�
obvi�ne�né�ho

…v ro ku 1991 som bol vo
väzbe, iné pro blé my som ne -
mal.

Z�vy�šetro�va�nia�úto�ku�na�
ve�rejné�ho�èi�ni�te�¾a

… pri tom to za èal po li cajtom
na dá va�. Ne viem presne zrepro -
du ko va� je ho slo vá, ale prevlá -
da li v nich ter mí ny ako kok…i…

Let�má�zná�mos�
… do reštau rá cie Bra ník som

pri šiel v spo loènosti mo jej fra -
jerky, dru hé me no ne viem, s
kto rou ži jem asi šty ri me sia ce v
by te na Ho líèskej 5.

Ma�te�ma�ti�ka
…vo vý �a hu sme išli dva ja –

ja, tí manže lia a Jo žo.

Z�osobnej�anamné�zy�
obvi�ne�né�ho

…uèil som sa dobre, len
vysvedèe nie mi da li zlé. Uèi -
te¾ka Mi ra ma la ta ký zvyk se die�
s roztiahnu tý mi no ha mi a ja
som sa jej po ze ral medzi no hy,
tak pre to…

Incest�na�po�lí�cii?
… najprv bo la k obvi ne né mu

pri puste ná je ho se stra, a to kvô -
li sy no vi…

Z�úradné�ho�zá�zna�mu
… na tu najšiu sú èas� bo lo

cez 158 ozná me né, že na zdra -
votné stre disko bo la pri ve ze ná
ne zná ma oso ba žen ské ho
pohla via, kto rá z nezná me ho
dô vo du pod¾ahla smr ti… Zomre -
tá oso ba stá la na zastávke
MHD a z nezná me ho dô vo du
prišlo me no va nej nezná mej
ženskej oso be zle…

Zo�zá�pisni�ce�o�zadrža�ní�
zlo�de�jov�elek�tric�ké�ho�kábla
…po li cajná hliadka pri chy ti la

oso by v po ète 3, kto rí sa prá ve
chys ta li odblanko va� odcudze né
káble a to tým spô so bom, že je -
den z nich (Ha lás) držal v ru ke
pílku na že le zo a chys tal sa pre -
re za� ká bel, dru hý vy be ral z taš -
ky skrá te ný prí bo ro vý nôž a tre tí
si s�a ho val no ha vi ce…

Dobre�in�for�mo�va�ný�obvi�ne�ný
… na otáz ku, že odkia¾ viem,

že môj bý va lý ná jomník Le vák
bý va u mat ky, pre to že má zlo -
me nú no hu, odpo ve dám, že to

viem pre to, le bo tú no hu som
mu zlo mil ja.

Obvi�ne�ný�„Sa�to“
…bo lo to nieke dy pred týž-

dòom ale bo dvo ma, ke dy sa
cez vý kend uro bi lo vlá ma nie do
skla du lá tok z ne ja kej pre -
dajne… odkia¾ sa to zobra lo a
zlo ži lo sa to v Ivanke. V Ivanke
sme bo li bez Iva na…

Z�lis�tu�vä�zobne�stí�ha�né�ho�
šé�fa�ju�hoslo�vanské�ho�

dro�go�vé�ho�gangu�manželke
Mi lá Ka ta rí na! Po ro ku väzby

po èú vam kaž dý deò rá dio – aké
straš né ve ci sa de jú tam vonku!

Vy�rie�še�ný�priestu�pok
… po ziste ní priestupku som

me no va né mu za ká zal ïalšiu
jazdu a vy dal som mu po vo le nie
na jazdu. Nstržm. P.

Dotknu�tý�poško�de�ný
…ob ža lo va ný na mòa na uli -

ci vykri ku je, že bu ze rant a hur ví -
nek, a ja by som bol zve da vý, èi
on vie, ako sa ja vlastne vo -
lám… Augustín Uhrí nek

Presný�pro�ku�rá�torský�po�kyn
V rám ci pre ve ro va nia sa za -

me rajte na pre ve re nie všetkých
sku toèností uve de ných v pred-
metnom ozná me ní…

Z�ro�dinnej�anamné�zy
Mat ka 44, otec 55, ro di èia sú

zdra ví, ale roz ve de ní. Èo sa tý -
ka al ko ho lu, pi je od 15 ro kov,
najradšej pi vo s ko òa kom, prí le -
ži tostne ví no, tvr dé ne pi je…

To�je�osud…
…ako 18–roèná slo bodná

som na vští vi la Bra ti sla vu za
úèe lom nájde nia si za mestna -
nia. Na šla som však obvi ne né -

ho ob èa na Ma ce dónska E. Mu -
ha di na, v dôsledku èo ho som sa
v piatom me sia ci te ho tenstva
vrá ti la do rodnej ob ce v okre se
Barde jov.

Anamné�za
… základnú ško lu som

navšte vo val na Streènianskej
uli ci, kde som v 5. a v 7. roè ní -
ku pre pa dol kvô li známkam…

Vzde�la�ná…
Ja som vy cho di la pä� tried

ZŠ a po tom som bo la te hotná…

Prí�sa�ha
Pri sa hám na ci gánske ho

vajdu Jo ze fa Stojku, by tom Bra -
ti sla va…, že sa na kaž dé po -
jedná va nie do sta vím a ne bu -
dem sa vy hý ba� vý ko nu tres tu…

Ne�dôslednos�
(Z obvi ne nia) …vy ko na li vlá -

ma nie do osobné ho mo to ro vé -
ho vo zid la tým spô so bom, že
Ján No vý obïa leè od uve de né -

ho vo zid la vy ko ná val kon tro lu
oko lia a aby za bez pe èil prí -
padné va ro va nie Flo cha v prí pa -
de ne bezpe èia, èo však ne vy ko -
ná val dobre, pre to že Floch bol
vo vo zid le zadrža ný hliadkou
PZ.

De�ji�ny na�opak
(Zo zá pisni ce o obhliadke

miesta èi nu)
V obý vaèke sú po vy �a ho va né

šuflí ky, z kto rých pod¾a tvrde nia
poško de né ho chý ba 118 ku sov
zla tých du ká tov s vy ob ra ze ním
Franza Jo ze fa. Poško de ný: Ju -
raj Já no šík, by tom Bra ti sla va…

Po�uèe�ný
Pouèe niu vy šetro va te ¾a som

po ro zu mel, usta no ve nia § 33
Tr. po riadku ne vyu ží vam a vy -
po ve da� bu dem. Vzh¾a dom na
neprí tomnos� môjho obhajcu vy -
po ve da� ne bu dem.

Chy�bièka�v�osobných�
úda�joch

Sve dok: Ju raj Kra jí nek
Za mestna nie: za mestna nec

ne bezpeènostnej služ by Guard
Se cu ri ty, spol. s. r. o.

Výsle�dok�pátra�nia
…týmto vám ozna mu je me,

že po pre šetre ní oso by Vik tor
Da ni el v centre pre psy cho lo -
gickú pre venciu bo lo ziste né, že
ten to sa v ži vej ani v archi vo va -
nej po do be tohto cent ra ne na -
chádza…

Z�trest�né�ho�ozná�me�nia
…po dozri ví sa do pus ti li trest -

né ho èi nu obmedzo va nia osob-
nej slo bo dy pod¾a § 231 T. z.
tým, že mi zne mož òo va li po byt
na urèi tom mieste drža ním rúk a
zvie ra ním v ná ru èí po dozri vej so
slo va mi Gaštanko, bozkaj ma!,
èo uro bi li pro ti vô li ozna mo va te -
¾a, te da mòa.

Vlastná�cha�rak�te�ris�ti�ka�
nar�ko�ma�na

V ži vo te som pra co val iba raz
ako èašník v diskoclu be Steps,
aj to len tri ho di ny. Po psy -

chickej stránke dva a pol ro ka
fe tu jem a cí tim sa by� zdra vý.

Z�vý�po�ve�de�cho�va�te�¾a�psa
…ako som vi del, že mi Vinco

zastre lil psa, pý tal som sa ho,
pre èo si ty, kur va jed na, zastre -
lil môjho psa? On mi po ve dal,
aby som ostal stá�, le bo stre lí aj
do mòa, na èo som mu po ve dal
Tak stre¾, ty kur va jed na, ale
dobre mier, le bo keï ma netra -
fíš, tak skon èíš ako môj
pes…(Poško de ný netra fil a zra -
ne nia, kto ré mu vzá pä tí ma ji te¾
màtve ho psa spô so bil, ma li za
násle dok je ho trva lú psy chickú
inva li di tu. )

(zozbieral Ladislav Hanniker)

To všetko sa ocitlo na papieri... 

Zo�sprá�vy�vy�šetro�va�te�¾a�o
sta�ve�ve�ci

…do dnešné ho dòa ne bo -
lo vzne se né obvi ne nie M.
Va líèko vi pre kri vé obvi ne nie
a za ná vod na kri vé obvi ne -
nie, na ko¾ko ne bol do da ný
výsle dok skú ma nia dakty -
losko pických stôp z miesta
èi nu…

Z�ozná�me�nia�ná�le�zu
…v màtvom ra me ne Du -

na ja sa na chádza k o r z o
¾udské ho te la, konkrétne tre -
nírky s panvo vou kos�ou…

Po�li�cajt�s�dob�rou�
šty�listi�kou

… za úèe lom ziste nia po -
by tu jej sy na bo lo prí de né k
by tu, avšak ne bo lo tam voj-
de né s ni kým do sty ku, na -
ko¾ko dve re by tu nikto neot-
vá ral a do ta zo va ním ná -
jomní kov bo lo ziste né, že
mat ka je odcesto va ná mi mo
Bra ti sla vy…

„Po chorobe?“ „Nie, po rozvode...“

Globálne oteplovanie...

Škola
terorizmu

Kurz�
¾udských�bômb

Prosím
o�vašu�

pozornosť,
predvediem�to

len�raz!
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