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Mýtna polícia sa stane súèasou Policajného zboru
Mýtna polícia sa od budúceho roka zaèlení do Po licajného zboru. Mýtni
policajti budú svoju èinnos vykonáva ako súèas dopravnej polície,
prièom ich povinnosti a
oprávnenia zostanú nezmenené.

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

Vyplýva to z novely zákona o
železniènej polícii, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra.
Úèinnos by mala nadobudnú
1. marca 2010.
Novela takisto zjednoduší
prechod zo Železniènej polície
do Policajného zboru a naopak.
Reaguje tým na fakt, že Železnièná polícia je od 1. apríla
2009 v riadiacej pôsobnosti MV
SR a súèasný spôsob prechodu
medzi oboma zložkami je ažkopádny. Železnièný policajt tak
nebude musie ukonèi služobný
pomer a požiada o opätovné

prijatie, ako je to v súèasnosti.
Prechod medzi zložkami bude
plynulý; umožní sa napåòanie
operatívnych potrieb útvarov.
Možnos prechodu však bude
podmienená písomnou žiadosou, o ktorej rozhodne minister vnútra alebo sa prechod
vykoná na základe organizaèných zmien.
Novela tiež mení zákon o
štátnej službe v Policajnom zbo re a zefektívni rozmiestòovanie
policajtov na útvary. Mladých
policajtov zo zálohy pre študujúcich policajtov bude po skonèení
štúdia možné ustanovi do funkcie tam, kde to bude potrebné.
Možnos preloži takéhoto policajta na urèený útvar na urèitý
èas je novinkou. Zmena umožní
operatívne reagova na potreby
Policajného zboru. Policajti budú
po skonèení teoretickej prípravy
zároveò získava praktické skúsenosti z výkonu služby. Zefektívni sa aj napåòanie vo¾ných
(Pokraèovanie na strane 4)
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Zaujímavé postrehy z návštevy v Rakúsku
Koncom októbra sa vo Viedni stretlo vedenie OZP v SR
s vedením rakúskych policajných odborov na èele s
predsedom Hermannom Greylingerom. Išlo už o druhé
stretnutie, na ktorom sa predáci vzájomne oboznámili s
podmienkami, v akých odborári pracujú. Obsah stretnutia nám v rozhovore priblížil predseda OZP v SR Miroslav Litva.
l V akých podmienkach
pracujú rakúski policajti?
V nieèom sme si podobní, v
nieèom zasa nie. Treba si uvedomi, že rakúska polícia sa formuje ove¾a dlhšie bez nejakých
„revoluèných“ skokov a obratov.
Na 8, 5 milióna obyvate¾ov majú okolo 26, 8 tisíca policajtov a
okolo 19–tisíc z nich je organizovaných v odboroch. V polícii
je 12–percentné zastúpenie
žien. Zaujímavé je, že štatisticky
im vychádza jeden policajt na
330 obyvate¾ov, u nás na 268.
Majú ve¾mi úspornú, racionálnu
riadiacu štruktúru, celý rezort
vnútra má štyri sekcie, sa mostatne nefunguje ani hra nièná polícia, ani ochranka, ani
železnièná polícia. Èo je ve¾mi
dôležité – v Rakúsku stále existuje povinná základná vojenská
služba v trvaní 6 mesiacov.
Absolvovanie vojenèiny je u mužov zákonný a neobídite¾ný
predpoklad pre prijatie do Policajného zboru. Rakúski mladí
muži môžu absolvova pri
výhrade svedomia aj civilnú vojenèinu, ale do polície ich neprijmú. Na druhej strane – maturita
nie je podmienkou prijatia, pre-

tože základné policajné vzdelávanie trvá dva roky. V prvom roku na škole má študent okolo
800 euro mesaène. Na prijatie
sa môžu prihlási hneï po
absolvovaní vojenèiny. Zaujal
nás aj ich systém kariérneho
postupu. Je taxatívne urèený
presne po urèitom množstve
odslúžených rokov. Na všetky
miesta sa však konajú výberové
konania.
l Vakej pozícii sú rakúske
policajné odbory vo vzahu k
ich odborovej centrále?
Ich pozícia je dos rozdielna
oproti našej. V Rakúsku totiž
pôsobí centralizovaný odborový
zväz pre všetkých štátnych zamestnancov, nemajú teda takú
samostatnos, ako máme mi v
rámci KOZ, v tej mase sa strácajú. Azda aj preto ešte nie sú
èlenmi EuroCOP–u.
l Už pred návštevou ste
avizovali, že uRakúšanov vás
bude najviac zaujíma systém
vzdelávania a kariérny postup. Èo je porovnate¾né?
Aj v Rakúsku je pomerne vysoký záujem o službu v polícii,
prijímajú zhruba v k¾úèi 1:10, ale
majú problémy s dostatkom

vzdelávacích kapacít, preto v
poslednom èase prijímali menej
ako potrebovali a v ïalších rokoch to budú kapacitne doháòa. Obsah prijímacích skúšok
je približne rovnaký ako u nás a
je jasné, že záber štúdia je pri
dvojroènom vzdelávaní širší ako
u nás v základnom kurze. My
sme im hovorili o našich problémoch, o tom, že sme síce skrátili základné štúdium na šes

prípravy sú v plnom prúde a
OZP v SR do tohto procesu
vstupuje.
Je to dos zložitý problém a
už dlhšie v spolupráci s vedením PZ, so sekciou riadenia
¾udských zdrojov a s Akadémiou
PZ h¾adáme najoptimálnejší model. Kapacitne sme totiž vyriešili
dôstojnícke štúdium, to je však
vždy zamerané na urèitú špe cializáciu a ak policajt prejde do

Záber zo stretnutia predákov policajných odborov Slovenska a
Rakúska vo Viedni.
Snímka: M. Magdoško
mesiacov, ale mladým policajtom ve¾mi chýba prax, preto
zriaïujeme tzv. stálu poriadkovú jednotku, ktorá im doplní
praktické skúsenosti. Navyše
naše základné štúdium je orientované výluène na obsadenie
najzákladnejších funkcií v I. a II.
platovej triede, ostatné funkcie
sú pokryté ïalším vzdelávaním.
l Otázka systému celoživotného vzdelávania je v súèasnosti ve¾mi frekventovaná,

inej zložky, je potrebné znova
absolvova príslušné špecializované štúdium, prièom vo vzdelávaní tento nový postup ešte v
niektorych prípadoch pokrivká va.
l Preèo sa vlastne OZP angažuje vtakejto rýdzo odbornej problematike?
Zaènem od Adama. Ciele policajných odborov sú ochrana
právnych a sociálnych istôt policajtov a pracovníkov. Chceme

zlepšova podmienky pre prácu
v PZ, na to potrebujeme podporu verejnosti. Tú získame vtedy,
ak budeme pracova lepšie ako
v minulosti. Dos dlho bojujeme
o dôveru verejnosti pre PZ a
spôsoby, ako ju získa, sú v
OZP dlhodobo definované. Podarila sa prvá fáza – sú utvorené predpoklady, aby postupovali kvalitní ¾udia. Potom vzniká
úloha dobre ich pripravi na prácu v PZ. Hovoríme o systéme
celoživotného vzdelávania. Dos
dlho tu existovala prax, že s jednou školou policajt vystaèil celý
život. To už nebude možné. Mali sme potom obdobie, kedy vedenie utvorilo zákonom tlak na
zvyšovanie kvalifikácie, na
obsadenie mnohých postov sa
vyžadovalo
vysokoškolské
vzdelanie. Keïže však rezort na
to nebol pripravený a útvary neradi púšali ¾udí na denné štúdium, vznikla nová, neprijate¾ná
situácia – bolo nám jedno, akú
školu policajt absolvuje, len
nech ju má. Boom miestnych
vysokých škôl, ktoré vznikli pomaly v každom okrese, to policajtom ešte u¾ahèil. Prínos takéhoto dia¾kového vysokoškolského vzdelania je však pre policajnú prácu takmer nulový. Staèí uvies jeden údaj: až 63 percent funkcií, kde je predpísané
vysokoškolské vzdelanie, obsadzujú ¾udia, ktorí majú iné než
právnické alebo policajné akademické vzdelanie. To je neúnosné.
(Pokraèovanie na strane 3)
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Množia sa prípady násilia na policajtoch a ich rodinách, centrála varuje
V sídle EuroCOP–u v Luxemburgu sa v prvých no vembrových dòoch konalo jesenné zasadanie EuroCOP–u. Za OZP v SR sa na zasadaní zúèastnili Miroslav
Litva a Marián Magdoško, ktorý nám priebeh stretnutia
priblížil.
l Èo vás zobsahu rokovania najviac zaujalo?
Zaujímavé bolo vystúpenie
Georgesa Herbillona z Európskej komisie, ktorý delegátom
priblížil smernicu EK k bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci. Ukázalo sa, že zïaleka nie
všetky európske krajiny spåòajú
v tejto oblasti stanovený európsky štandard – nevynímajúc
pracovné podmienky v políciách
niektorých krajín. Èo sa týka

vyhodnotenie práce troch subkomisií: pre BOZP, informaèné
a konzultaèné technológie a pre
rovnos príležitostí. Do subkomisie pre konzultaèné a informaèné technológie boli doplnení
dvaja noví èlenovia za odídených èlenov, konkrétne Dán
Claus Hartmann a José Manuel
Rodriquez Pascual zo španielskeho U.P.O.L.–u. Do EuroCOP–u sme tiež prijali dvoch
nových èlenov: policajný odbo-

Z hlasovania na jesennom zasadaní Euro-COP-u
Slovenskej republiky, sme v
tomto smere ïaleko vpredu.
l Ïalšie body rokovania?
Obsiahlo sme sa zaoberali
dopadmi krízy na prácu policajtov najmä v nových krajinách
EÚ. Osobitne vážna je situácia
v Lotyšsku, v Litve a v Estónsku, kde vláda siaha polícii na
základné sociálne istoty a prudko sa tu zhoršili pracovné podmienky. Problémy sú aj v Írsku,
avšak nie až v takom rozsahu.
Ïalším z bodov rokovania bolo

rový zväz NPB z Holandska a
francúzsky FPIP. Napokon, v
rámci programu sme odobrili aj
èerpanie rozpoètu za prvých devä mesiacov tohto roka a
schválili sme rozpoèet pre rok
2010.
l Výkonný výbor EuroCOP–u už vpredchádzajúcich
týždòoch bil na poplach pre
množiace sa prípady násilia
proti policajtom aich rodinám
vniektorých európskych krajinách. Jesenné zasadanie sa

touto témou tiež intenzívne
zaoberalo….
Áno, EuroCOP má ve¾a signálov najmä z Grécka, kde je situácia kritická, tu dokonca
vznikla akási anarchistická
organizácia, ktorá sa programovo zaoberá útokmi na policajtov,
policajné objekty a rodinných
príslušníkov. Prípady hlásia aj

Stretnutiepredstavite¾ovschengenskýchletísk

zo Španielska a z Nemecka.
Záver rokovania vyústil do zámeru pripravi konferenciu v
Španielsku, ktorá by sa mala
kona na jar budúceho roka a
detailne sa bude zaobera problematikou násilia na policajtoch, pretože hrozí riziko, že
sa tieto prejavy prenesú aj do
ïalších krajín. Chceme pozva
komisára EÚ pre ¾udské práva,
ale aj zástupcov tretieho sektoru, rôznych mimovládnych organizácií, ktoré majú èasto plné
ústa policajného teroru a brutality, ale nechcú vníma problém
z druhej strany. Náš odborový
zväz už na túto tému jednu konferenciu pripravil, máme kvalitné poklady a mienime ich na
konferencii v Španielsku prezentova. Cie¾om konferencie
bude výzva pre EK, aby zaèala
kona.
Na záver ešte spomeniem
významný fakt – deò pred konaním našej slávnostnej konferencie k 20. výroèiu vzniku OZP
v SR, teda 21. januára bude v
Bratislave rokova Výkonný výbor EuroCOP–u, ktorého èlenom je aj Miroslav Litva ako jediný zástupca policajných odborov z tzv. nových krajín EÚ.
Zhováral sa Peter Ondera

Druhékolotzv.zbraòovejamnestiesazaèalo1.novembra
Druhé kolo tzv. zbraòovej
amnestie potrvá od 1. novembra do 31. mája budúceho

roka. Za dobrovo¾né odovzdanie nelegálne držanej zbrane
alebo streliva poèas tohto obdobia nebude hrozi stíhanie za
nedovolené
ozbrojovanie.
Vyplýva to z opätovne schválenej novely zákona o zbraniach a
strelive, ktorú prezident v septembri parlamentu vrátil. Obèania mali beztrestne odovzdáva
zbrane pôvodne od 1. októbra.
Amnestia pomôže zníži po -

èet nelegálne držaných zbraní a
streliva a u¾ahèí identifikáciu
zbraní, ktoré mohli by použité v

súvislosti s páchaním trestnej
èinnosti.
Pri prvej zbraòovej amnestii
v SR v rokoch 2005–2006
obèania odovzdali celkovo 3
490 zbraní. Tento inštitút je
úspešný aj v Èeskej republike,
kde sa osvedèil už trikrát.
Odovzdaná zbraò sa pod¾a
novely bude musie najskôr
podrobi skúmaniu, èi òou nebol
spáchaný trestný èin. Ak sa po-

tvrdí, že zbraò nebola použitá
pri trestnej èinnosti, ten, kto ju
odovzdal bude môc požiada o
jej zaevidovanie. Žiados bude
možné poda na ktoromko¾vek
policajnom útvare. Ak o zaevidovanie nepožiada, zbraò sa
stane vlastníctvom štátu. Požiada o zlegalizovanie zbrane bude možné do dvoch mesiacov
od oznámenia výsledku expertízy.
Novela zákona o zbraniach a
strelive takisto reaguje na nález
ústavného
súdu
o
protiústavnosti niektorých ustanovení zákona. Ruší napríklad
osobitnú komisiu na posúdenie
bezúhonnosti a spo¾ahlivosti a
definuje konkrétne trestné èiny,
ktoré majú za následok stratu
bezúhonnosti pre vydanie zbrojného preukazu alebo licencie.
(TO KMV)

UPOZORNENIE!
Uzávierka decembrového èísla POLÍCIE
bude7.12.2009

Na Oddelení hraniènej kontroly PZ Bratislava – Ružinov –
letisko sa uskutoènilo v poradí
už tretie stretnutie predstavite¾ov schengenských letísk: Bratislavy, Brna, Ostravy, Budapešti,
Košíc, Popradu, Schwechatu a
Varšavy. Uvedeného stretnutia
sa zúèastnili aj pozorovatelia zo
Spolkovej republiky Nemecko a
z Rumunska, ktorí v tom èase
boli úèastníkmi spoloènej operácie organizovanej agentúrou
Frontex.
Stretnutia sa zúèastnil plk.
Miloš Chmelko, riadite¾ odboru
hraniènej polície UHCP MV SR
a riadite¾ RHCP Bratislava plk.
Mgr. Robert Gucký. Celé stretnutie viedol riadite¾ OHK PZ
Bratislava – Ružinov – letisko
pplk. Mgr. Peter Hapak.
Predmetom stretnutia, ktoré
sa uskutoènilo na základe dohody príslušných riadite¾ov slu-

žieb zodpovedných za vykonávanie hranièných kontrol na
vonkajších hraniciach zo Slovenskej republiky, z Èeskej republiky, z Maïarskej republiky,
z Po¾skej republiky a z Rakúskej spolkovej republiky bude
pokraèovanie v už nadviazaných kontaktoch na predchádzajúcich stretnutiach vo Varšave, v Prahe a v Bratislave. Cie¾om je výmena skúseností a
poznatkov získaných v oblasti
realizácie štandardov pri aplikácií schengenských noriem vo
výkone služby na letiskách, porovnanie foriem a metód falšovania a pozmeòovania cestovných dokladov a spôsobu vykonávania hraniènej kontroly na
jednotlivých medzinárodných letiskách, ktorá je vykonávaná v
súlade so schengenskými normami.
(RHCP Bratislava)

Zazáchranu¾udskéhoživotabolmimoriadnepovýšený

Riadite¾ Krajského riadite¾stva Policajného zboru v
Banskej Bystrici plk. JUDr. Marian Slobodník, mimoriadne povýšil do hodnosti „podpráporèík“
nstržm. Petra Hanusa, ktorý bol
do služobného pomeru prijatý 1.

8. 2007 a je zaradený v stálej
štátnej službe vo funkcii referent ÚOZ Obvodného oddelenia
PZ v Žiari nad Hronom. Nstržm.
Peter Hanus bol mimoriadne
povýšený za zodpovedné a iniciatívne plnenie služobných
úloh, za dosahovanie trvale
dobrých výsledkov na zverených úsekoch služobnej èinnosti aj nad rámec pracovného èasu, bez nároku na finanènú
odmenu. Dòa 3. 11. 2009 vo
veèerných hodinách, v èase
svojho osobného vo¾na, spoloène so svojou priate¾kou zachránili život 20 roènej ženy zo
Žiaru nad Hronom, ktorá chcela
spácha samovraždu skokom z
mosta do rieky Hron.

Lepšieslužbyobèanom
Takmer dva milióny eur plánuje rezort vnútra investova do
novinky – tzv. kioskov správnych poplatkov a ïalších zariadení, ktoré úplne zautomatizujú
platenie za vybavovanie dokladov na polícii. Kiosk bude pracova automaticky, èlovek na
òom zvolí len to, èo chce na polícii vybavi – napríklad obèiansky preukaz. „Kiosk mu ukáže
akú konkrétnu sumu má do neho vhodi, obèan zaplatí a zároveò mu kiosk vydá doklad o
zaplatení,“ uviedla pre agentúru
SITA Lucia Garajová z komunikaèného odboru kancelárie ministra vnútra. Takéto zariadenia
by sa mali nachádza priamo na
policajných staniciach. „Obèania už viac nebudú musie kupova kolky, rovnako sa tým
urýchli vybavovanie,“ dodala
Garajová. Pod¾a rezortu vnútra

sa vyriešia aj problémy s falošnými kolkami. Súèasou systému je vyvolávací systém, ktorý pride¾uje èakajúcim poradové
èíslo a pod¾a príslušnosti daného úkonu ich zavolá k priehradke.
MV SR vypísalo verejnú súaž, ktorej výsledkom má by
uzatvorenie rámcovej dohody v
trvaní štyroch rokov. Pod¾a
oznamu o vyhlásení verejnej
súaže v európskom vestníku
verejného obstarávania plánuje
ministerstvo nakúpi približne 25
kioskov správnych poplatkov,
55 komplexných vyvolávacích
systémov, 20 vyvolávacích systémov pod¾a stavu a 29 vyvolávacích systémov vstupov. Predpokladaná hodnota zákazky je
1,994 milióna bez DPH.
(SITA, 2. novembra)
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Zaujímavé postrehy z návštevy v Rakúsku

(Pokraèovanie zo strany 1)

l Èo stým?
Dnes je situácia èiastoène
iná v tom zmysle, že s kapacitami na denné štúdium v Akadémii PZ už nie sú problémy, skôr
chýba záujem, pretože absolventom Akadémie chýbala perspektíva. Iniciovali sme viacero
rokovaní a sme ve¾mi radi, že
sme našli zhodu a spoloèné riešenie v spolupráci s vedením
PZ, s vedením sekcie riadenia
¾udských zdrojov a samozrejme
s Akadémiou PZ. Zhodli sme
sa, že je potrebné doplni vzde-

lanie pre absolventov iných vysokých škôl formou akreditovaného bakalárskeho štúdia na
Akadémii. Ide o dia¾kové trojroèné štúdium, takže nebudú zaažené ani útvary a poslucháèi
dia¾kového štúdia tiež nebudú finanène znevýhodnení.
l Kedy by sa mal tento
model spusti?
Vzdelávanie by sa malo
spusti od septembra 2010. V
súèasnosti sa pracuje na novele zákona o štátnej službe, ktorá zo štúdia urobí povinnos.
Samozrejme, nemienime štú-

diom zaažova všetkých. Zákon
zoh¾adní skúsenosti ¾udí, predbežne sa povinné štúdium nebude dotýka policajtov s praxou
v PZ dlhšou ako 20 rokov a vo
veku nad 45 rokov.
l Èo od toho oèakávate?
Predpokladáme, že policajti
stratia záujem o samoúèelné
štúdium na školách, ktoré pre
policajnú prácu niè neprinášajú.
Nepotrebujeme predsa trebárs
špecialistov na hru na hoboji,
ale potrebujeme, aby každý policajt predovšetkým ovládal právo, pretože to je každodenný

policajný chlebík. Na podporu
tohto postupu rád uvádzam iný
príklad: ak musíte ís na operáciu, zverili by ste sa do rúk chirurgovi, ktorý neabsolvoval lekársku fakultu a minimálne jednu atestáciu, alebo by vám postaèoval horeuvedený špecialista?
l Bude Akadémia PZ zvláda tento nápor?
Predbežne hovoríme o 200
poslucháèoch roène. Zákon bude obsahova aj urèité prechodné obdobie, ale nebude
ve¾mi dlhé. Doterajšie skúse-

nosti hovorili o tom, že si policajti povinnos študova vždy
odkladali na posledný možný
termín. Verím, že toto sa zmení.
Zvýšenie kvalifikácie policajtov
je základným predpokladom na
to, aby sme odstránili príèiny
neraz opodstatnenej kritiky na
našu adresu zo strany prokuratúry, ale aj verejnosti. Trojroèným bakalárskym štúdiom teda
utvárame základný predpoklad.
Nikoho nemožno núti, každý si
musí sám vybra, èo chce v práci dosiahnu.
Zhováral sa Peter Ondera

Hovorímesnovýmgenerálnymriadite¾omSpoloènejzdravotnejpoisovnea.s.

M. Senèák: „Poistenci by zmenu nemali pocíti, práve naopak, získajú ešte viac výhod…“
Bude
zlúèená
poisovòa
schopná zaruèi rovnako bezpeènú ochranu?
Ani v štandarde ochrany
osobných údajov sa po zlúèení
niè nezmení. Tak ako som už
povedal, všetky záväzky v tomto smere rovnako plynule prechádzajú na nástupnícku organizáciu. Ide o technické riešenie, ktoré nová poisovòa v
plnom rozsahu prevezme a na
ktoré o .i. dohliada NBÚ a Úrad
na ochranu osobných údajov.
Koniec koncov, tieto garancie
dnes dávajú všetky momentálne
na trhu pôsobiace zdravotné
poisovne, keïže aj príslušníci
ozbrojených zložiek majú právo
l Stali ste sa generálnym aby pracovali maximálne efek- na slobodnú vo¾bu poisovne.
l Pekne to znie… psychoriadite¾om Spoloènej zdra- tívne. Štandardný ekonomický
votnej poisovne, a.s. vobdo- model hovorí, že èím je firma lógia našich ¾udí však skôr
bí, keï sú už v plnom prúde väèšia, tým efektívnejšie dokáže vyznáva filozofiu systému
prípravy na zlúèenie so Vše- robi urèité èinnosti. Zlúèenie „malé, ale naše.“ Zlúèenie je v
obecnou zdravotnou pois- VšZP a SZP, a.s. prinesie šetre- každom prípade ve¾kým zásaovòou, a.s. k1. januáru 2010, nie a zníženie dopadov hospo- hom do systému, ktorý má
ktoré iniciovalo ministerstvo dárskej krízy. Už len v roku svoje riziká. Hovoríme o bezzdravotníctva a vláda sa s 2010 sa predpokladajú úspory v peènom prenose celej datatýmto zámerom stotožnila. oblasti prevádzkových výdavkov bázy, okompatibilite informaTakže náš prvý rozhovor je na úrovni 7,81 mil. eur, èo pred- tiky atï. Urèitá obava klientov
zrejme aj posledný svami vo stavuje 9,3 % z celkového obje- je preto na mieste.
Ak máte z celkového objemu
funkcii generálneho riadite¾a mu výdavkov oboch poisovní.
l Aké budú ïalšie konkrét- zdrojov z predpísaného poistnéSpoloènej zdravotnej poisho vyèlenené urèené percento
ovne a.s. Èo je hlavným dô- ne dopady tohto kroku?
vodom plánovaného zlúèenia
Spôsob, akým sa obe na prevádzku, potom je jasné,
oboch poisovní?
poisovne zluèujú, vytvára tzv. že efektívnos sa dá dosiahnu
stav generálnej sukcesie, to práve znížením prevádzkových
znamená, že na novú organizá- nákladov na jedného klienta.
ciu prechádzajú všetky práva a Všeobecná zdravotná poispovinnosti. Z dvoch subjektov ovòa, a.s. má širokú sie pobosa stáva jeden subjekt, a v tom- èiek a kontaktných miest, vlastto konkrétnom prípade nástup- nú štruktúru si budovala aj SZP,
níckou spoloènosou bude Vše- a.s. Niekde sa tieto štruktúry
obecná zdravotná poisovòa dopåòajú, niekde však prekrývaa.s. Poistenci by zmenu nemali jú. Jedným z hlavných foriem
pocíti, práve naopak, získajú dosiahnutia vyššej efektívnosti
ešte viac výhod, lepšiu dostup- je teda utvorenie optimálnej
nos, èi vyšší komfort poskyto- siete, ktorá bude poskytova
vaných služieb. Pokia¾ ide o roz- rovnako kvalitné služby pre
sah zdravotnej starostlivosti, ten všetkých klientov oboch zlúèeNa Slovensku prešla oblas definuje platná legislatíva. Tento ných poisovní. Informaèný syszdravotného poistenia mnohými rozsah je nemenný a nie je tém VšZP je pripravený prija
zmenami. Poèet poisovní je možné jeho úroveò zníži. Týka zvýšený poèet klientov približne
obrazom toho, ako sa trh vyvíjal, sa to aj nadštandardných slu- o 20 percent poistného kmeòa.
keï z pôvodných trinástich sa žieb, resp. bonusov, ktoré pois- VšZP má momentálne asi 2, 8
milióna poistencov, SZP, a.s.
stav postupne zredukoval na ovne poskytovali.
l Väèšinu poistencovSpo- len približne 650 tisíc. Takýto
pä a je evidentné, že urèite nejde o koneèné èíslo. V tomto loènej zdravotnej poisovne, poèet nie je mimoriadnym zásatrende sa bude pokraèova, vo a.s. tvorili najmä príslušníci hom, nevyžaduje si nijaké
verejnom èi štátnom sektore, ozbrojených zložiek aželezni- investièné náklady na zvýšenie
pretože zdravotné poisovne už èiari. Takýto kmeò poistencov kapacity informaèných systénie sú klasické podnikate¾ské potrebuje špecifickú zdra- mov. Na druhej strane zlúèenie
subjekty, ale v prvom rade sú votnú starostlivos, zároveò neznamená, že informaèný sysprostriedkom pre zabezpeèenie je však ve¾mi citlivý napríklad tém SZP, a.s. prestane pracodôležitej služby vo verejnom na ochranu osobných údajov, va zo dòa na deò, najmä z lezáujme. Je preto nevyhnutné, ktoré SZP, a.s. garantovala. gislatívnych dôvodov bude slúži

Prednedávnom prebehli zmeny na najvyššom poste
Spoloènej zdravotnej poisovne, a.s. Na miesto doterajšieho generálneho riadite¾a Ing. Jána Špaèeka, ktorý
odstúpil z funkcie, bol zvolený Ing. Martin Senèák. Nový generálny riadite¾ zaèínal profesionálnu kariéru vo
VSŽ, a taktiež pôsobil vo viacerých spoloènostiach s
domácou i zahraniènou majetkovou úèasou. Od roku
2007 pracoval pre spoloènos Slovintegra na projekte
súkromného zdravotného zariadenia. Ešte donedávna
pôsobil ako koordinátor projektu zlúèenia štátnych
zdravotných poisovni na ministerstve zdravotníctva.
Projektu zlúèenia sa venuje aj naïalej, no dnes vo funkcii generálneho riadite¾a jednej zo zluèovaných štátnych poisovní. Redakcia POLÍCIA si preto považovala
za povinnos oslovi nového generálneho riadite¾a SZP,
a.s. bezprostredne po jeho nástupe do funkcie.

ïalej. Vláda mala totiž požiadavku, aby tento projekt nepriniesol zo sebou zvýšenie nákladov, ale úsporu. Jadro problému je teda len vo výške pre vádzkových nákladov. VšZP má
dnes 1 884 zamestnancov a
SZP, a.s. 520 zamestnancov.
Momentálne analyzujeme, ko¾ko pracovníkov budeme celkovo
potrebova. Zdá sa, že koneèný
poèet bude blízky terajšiemu
poètu zamestnancov VšZP.
l Èiže je predpoklad, že
èas zamestnancov bude musie odís?
Predpokladáme úspory aj v
tejto oblasti. Ale hlavne v samotnej prevádzke rátame s
odstránením duplicitných, servisných èinností – èi už ide o poèet objektov vo vlastníctve alebo v prenájme, alebo o celý rad
servisných èinností vo vnútri
týchto dvoch organizácií. Duplicitné èinnosti bude potrebné
zruši, objekty zredukova a nepotrebné odpreda, prípadne vypoveda nájom. Všetko sa teda
podriaïuje cie¾u, aby v tejto
ekonomickej situácii bola prevádzka novej poisovne èo najefektívnejšia. Rátame s výraznými úsporami, iný model vôbec
neprichádza do úvahy. Prirodzene, celý proces nepôjde
zo dòa na deò, teda od 1. januára 2010, ale povedzme v
priebehu celého roka. V roku
2011 by sa mali reálne preukáza úspory a efektívnos nového
systému.
l Poviem to otvorene. Zamestnanci rezortu vnútra sú
pre zdravotnú poisovòu takpovediac dobrí klienti, pretože majú zaruèený stabilný,
pravidelný avpriemere slušný príjem. Štruktúra poistného kmeòa Všeobecnej zdravotnej poisovne je nepomerne iná. Zjednodušene povedané – èo má bohatý z toho, že sa zlúèi schudobným?
Odborom je blízka solidarita,
preto chápeme spoloèenskú
potrebu, ani OZP v SR by
však nemohol podpori akéko¾vek zníženie štandardu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti zamestnancom MV
SR – vrátane úrovne špecifickej starostlivosti pre príslušníkov PZ.
Štruktúra poistného kmeòa je
všade vážny problém. Ak by na

Slovensku existovala jedna
poisovòa, problém by neexistoval, bol by daný stav. Dnes, keï
máme pä poisovní, každá má
iný poistný kmeò, a teda pracuje aj s rozdielnym priemerným
výberom poistného na jedného
poistenca. Aby sa tieto rozdiely
v príjmoch vyrovnali, existuje
inštitút prerozdelenia. Mechanizmus je postavený na tom, že
– obrazne povedané – všetky
inkasované prostriedky sa dajú
do jedného mešca a následne
sa spätne prerozde¾ujú do
poisovní. Štát si týmto plní svoju sociálnu úlohu. Platí však to,
èo som už povedal: tie zložky,
ktoré majú garantovanú špecifickú, resp. nadštandardnú starostlivos, budú ju ma aj naïalej.
l Vláda musela do týchto
procesov znova vstúpi, aby
vyrovnala dôsledky krízy na
hospodárenie najmä Všeobecnej zdravotnej poisovne,
navýšila jej kapitál a zmenilo
sa aj percento prerozde¾ovania. Pomohol tento krok?
Globálna kríza sa priamo
premieta aj do hospodárenia
Všeobecnej zdravotnej poisovne, pretože sa zvýšil poèet
nezamestnaných a celkovo aj
príjmy
zamestnancov
prinajmenšom stagnujú. V takej situácii by poisovòa musela priamo úmerne znižova aj rozsah
poskytovanej starostlivosti, èo je
sociálne nežiaduce. Tento oèakávaný výpadok sa preto akcionár VšZP rozhodol nahradi zvýšením základného imania a
vïaka prijatým opatreniam pacient problémy vyplývajúce z krízy prakticky nepociuje a ani nepocíti.
l Žijete teraz ve¾mi hekticky, zlúèenie so sebou prináša
ve¾ký poèet úloh a èasu je
málo. Èo je vaším najväèším
prianím?
Som úprimne presvedèený o
tom, že sa nám proces zlúèenia
podarí uskutoèni tak, aby ho
poistenci, platitelia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti negatívne nepocítili. Naopak, rád
by som dosiahol, aby sa èo najskôr dostavili oèakávané výsledky v podobe zvyšujúcej sa
kvality zdravotnej starostlivosti a
ïalších služieb.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka archív SZP
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Dva poh¾ady predsedov krajských rád OZP v SR
Dobresapripravinazložitéobdobie

Zmeny v rezorte v dobrom?
Z h¾adiska profesionálnej èinnosti je to predovšetkým výmena vedenia rezortu. Nové vedenie prinieslo iný poh¾ad na policajnú èinnos, jej hodnotenie a
došlo dokonca aj na iné finanèné ohodnotenie tejto èinnosti.
Posun k horšiemu? Ja som
nezaregistroval zmeny k horšiemu.

Pri hodnotení uplynulých piatich rokov si myslím, že môžem
ma ako predseda krajskej rady
OZP Žilinského kraja dobrý pocit z viacero skutoèností. V
prvom rade je to nárast organizovanosti policajtov a obèianskych zamestnancov v OZP. V
tejto sme dosiahli úroveò viac
ako 60 %, èo je takmer náso bok, ako je organizovanos v
„najslabších“ krajoch. No nie je
to len kvantita, s ktorou som
ve¾mi spokojný. Èlenovia OZP
Žilinského kraja sú aj vysoko
vyspelí. K tomuto tvrdeniu ma
oprávòuje skutoènos, že pri
organizovaní protestných zhromaždení sme hneï od zaèiatku
masovo vnímali ich dôležitos

Najväèšímzlomje¾ahostajnos

V predzjazdovom èísle sme sa pýtali šiestich predsedov krajských rád OZP, ako vnímajú uplynulé obdobie a èo pod¾a nich
bude dôležité v nadchádzajúcom období. Dnes ešte prinášame názory zo Žilinského a Bratislavského kraja.
pre všetkých policajtov a boli
sme v Bratislave najpoèetnejšie
zastúpení. Aj po nieko¾kých rokoch je potrebné poïakova
všetkým èlenom a funkcionárom OZP Žilinského kraja. Ïakujem.
Najhorší pocit ako predseda
krajskej rady? Z vypoèítavosti
niektorých policajtov a obèianskych zamestnancov, ktorí nie
sú èlenmi OZP. A nejedná sa
pritom vôbec o nejakú skrytú
vypoèítavos, ale ju „hrdo“
deklarujú pred svojimi kolegami,
ktorí v OZP organizovaní sú.
Odôvodòovanie odmietavého
postoja ku èlenstvu v OZP v duchu „však ak nieèo ako odborári dosiahnete, bude to pre všetkých policajtov, a nie len pre
odborárov“, mi pripadá ako nie
ve¾mi seriózne.
Nadchádzajúce obdobie.
Aké bude? Urèite ve¾mi zložité a
nároèné. Za najdôležitejšie v
práci OZP považujem už teraz,
aby sme sa v tom zložitom a
nároènom období dobre orientovali a už teraz sa naò pripravovali. Ak by som mal charakterizova tú prípravu, tak ja ju vidím
pomerne v jednoduchej podobe. Neustály rast kvality profesionálnej a odborárskej èinnosti.
Pavol Michalík, predseda
KR OZP v SR Žilina

Uplynulé obdobie vnímam
ve¾mi pozitívne, pretože sa vý razne zlepšili pracovné podmienky v Policajnom zbore,
zreálnili sa platy a podarilo sa
uchova sociálne istoty, zakotve -

né v zákone 328. Myslím si tiež,
že sa ve¾mi jasne vytýèila hlavná
línia pre budúce obdobie, smerovanie v oblasti vzdelávania a kariérneho postupu. S týmto smerovaním sa plne stotožòujem.
V podmienkach Bratislavského kraja však nemôžem by až
taký spokojný. Kraj má výrazné
špecifiká (vysoký nápad, nízka
objasnenos, fluktuácia obyvate¾ov, anonymita ve¾komesta),
ktoré vplývajú nielen na psychickú pohodu policajtov, ale aj
na vzah k odborovej práci. Z toho pod¾a mòa pramení aj nízka
organizovanos a fakt, že aktívne sa do práce zapája len èas
èlenskej základne. ¼udia sú nauèení spolieha sa na iných. To

sa týka najmä neodborárov, ktorí sa spoliehajú na to, že však
odborári vybavia všetko aj pre
neèlenov. Chýba mi skrátka
väèší kolektívny duch, ve¾a je
individualizmu, sebectva, uprednostòovania vlastných záujmov
pred potrebami celku. Jasne sa
to ukázalo už pri organizovaní
našich protestných zhromaždení – na námestí bol najmenší
podiel úèastníkov z Bratislavy,
hoci to naši èlenovia mali takpovediac pod nosom. Keï som si
uvedomil, že ¾udia nelenili cestova celú noc z východných
okresov a bolo ich ove¾a viac
ako Bratislavèanov, musel som
sa hanbi. Pritom v Bratislave je
poèetne ve¾mi ve¾ká, silná organizácia, chýbajú však aktívnejšie medzièlánky, aby bola organizácia plne funkèná.
Osobne ma ve¾mi hnevá
poh¾ad nemalej èasti našich ko-

legov, ktorí èlenstvo v OZP
odmietajú, vraj z neho niè nemajú, lebo nemajú záujem o kolektívne akcie a nie sú odkázaní
na nejaké vianoèné kolekcie za
také èlenské. To je hlboké nepochopenie významu práce
odborov v spoloènosti, žia¾, v
našich podmienkach dos frekventované. Pritom naša krajská
organizácia má výbornú spoluprácu so služobným vedením,
riadite¾ i zástupca riadite¾a KR
PZ sú našimi èlenmi, nemáme v
komunikácii problém, ich možnosti sú však tiež najmä finanène obmedzené. Usilujú sa
problémy rieši. V ïalšom období bude teda dôležité zaktivizova èlenskú základòu. Osobne
neverím, že by sa nám podarilo
výraznejšie zvýši poèet èlenov,
ale rezervy vidím v aktivite
najmä v tých najväèších organizáciách nášho kraja.
Stanislav Chajdiak, predseda
KR OZP v SR, Bratislava

Mýtna polícia sa stane súèasou Policajného zboru
(Pokraèovanie zo strany 1)

tabuliek, ktoré boli navýšené
rozhodnutím vlády na boj s kriminalitou na strednom a východnom Slovensku.
Od marca sa spresní priznávanie príplatku za nerovnomernos, èím sa zamedzí úèelovému plánovaniu nerovnomerného rozvrhnutia základného
èasu služby v týždni s cie¾om
získa príplatok. Nárok na príplatok do 100 eur budú ma policajti, ktorí majú základný èas
služby v týždni rozvrhnutý ne rovnomerne poèas celého me-

siaca a slúžia v nepretržitých
zmenách, pretože si to vyžaduje charakter ich štátnej služby
/napr. príslušníci pohotovostnej
motorizovanej jednotky alebo
operaèných stredísk/.
Príplatok môže dosta aj policajt, ktorý neslúži v nepretržitých zmenách – o tom však rozhodne minister vnútra. Novinka
sa týka policajtov, ktorí slúžia
cez víkendy, v sviatok alebo v
noci – príplatok budú môc
dosta za skutoène odslúžený
poèet hodín; o jeho výške rozhodne minister (TO KMV)

Odvážny výkon –vyše 52 hodín na bicykli!
V dvadsiatke odvážlivcov,
ktorí sa v rámci pretekov
EURORACE 2009 cez štáty
strednej Európy podujali prejs
trasu dlhú 1 260 km, bol aj poli-

Na snímke kpt. Ing. Dagmar Bírová, pracovníèka prevencie kriminality na OR PZ Trebišov.
V èase, keï deti z materskej
škôlky Pri polícii v triedach
uväznil ¾adový vietor a mrazivé
kvapky dažïa v triedach, rozhodli sa ich srdieèka rozohria
policajti z OR PZ Trebišov. Tí
dòa 14.10.2009 zavítali do jednej z tried, kde v príjemnej
atmosfére pracovníèka pre vencie OR PZ Trebišov kpt. Ing.
Dagmar Bírová vysvetlila, ako
sa správne prechádza cez ko-

munikácie v miestach, kde je
svetelná signalizácia, ale aj v
miestach bez nej. Tí najmenší si
následne spoloène s „Dáškou“
ako kpt. Ing. Dagmar Bírovú volali, vyskúšali aj praktický prechod cez križovatky na konkrétnych modelových situáciách.
Obèas je na zamyslenie, èi
by sme si tieto vedomosti ne mali opráši aj my – rodièia.
Autor a foto: JL
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Èas plynie, život ide v dia¾,
nám živým na Teba zostane
len spomienka a žia¾.
SPOMÍNAJúMANŽELKA,DETI
AKOLEgOVIAZOSOŠPZPEZINOK

cajt z Okresného riadite¾stva PZ
v Banskej Bystrici npráp. Milan
Èernek. Trasa prechádzala štátmi Višegrádskej štvorky, prièom
štart bol na severe Moravy v obci Bystøice, odtia¾ trasa viedla
do Po¾ska, potom cez Starú ¼ubovòu, Èertovicu, Brezno, odtia¾
do Ve¾kého Krtíša, v Štúrove
prešli do Maïarska, cez Komárno naspä na Slovensko a okolo Trenèína k hraniènému prechodu Svrèinovec. Cez kopec
Ve¾ké Rovné išiel, ako sám hovorí, na doraz. Samozrejme, poèas takýchto pretekov sa dostaví aj kríza. Nevyhla sa ani
npráp. Milanovi Èernekovi a
pred druhou nocou poèas pre-

stávky pri Štúrove bol taký unavený, že rozmýš¾al aj o tom, že
tu preteky skonèí. Ostatní pretekári ho však motivovali k tomu,
aby krízu prekonal a znovu teda
sadol na bicykel. Odmenou mu boli
pocity pri dojazde
do
cie¾a, ktoré
boli, pod¾a
neho, neopísate¾né.
Hneï potom
sa zaoberal
tým, preèo
skonèil
až
piaty
a
rozhodol sa,
že to chce
skúsi znovu a umiestni sa vyššie.
Trasu bolo potrebné prejs
nonstop, len s krátkymi prestávkami na obèerstvenie. Milan
Èernek ju zvládol za 52 hodín a
36 minút a umiestnil sa tak na
piatom mieste. Zo štyroch zúèastnených Slovákov bol najlepší. Preteky boli kvalifikáciou na
RAAM (Race Accross America),
èo sú preteky naprieè Amerikou,
od západu na východ a trasa
meria 4 800 km. Milan Èernek
svojím výkonom splnil limit
potrebný na to, aby sa týchto
pretekov mohol zúèastni. Bez
sponzora však svoju úèas na
týchto pretekoch nevidí reálne,

nako¾ko sú tam potrebné dve
sprievodné vozidlá, odborná lekárska pomoc, teda minimálne
šes ¾udí.
Milan Èernek zaèínal s
cyklistikou pred dvadsiatimi
rokmi. kúpil si prvý bicykel a zaèal trénova. Od zaèiatku sa
zúèastòuje maratónu z Bratislavy do Jasnej, ktorý je dlhý 350

km. Tohto roku to bolo sedemnásty raz. Bicykel používa
aj na cestu do práce a to nielen
v prípade priaznivého poèasia,
èím si neustále zvyšuje svoju fyzickú kondíciu.
O¾ga Striežencová
OO PZ Banská Bystrica – východ
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Patrí im hrdos, obdiv a úcta

Ilustračné foto

Pohotovostná motorizovaná
jednotka odboru poriadkovej polície KR PZ v Prešove (ïalej len
„PMJ PZ Prešov“) oslávila 10.
výroèie svojej existencie. Je to
podnet na bilancovanie èasti jej
èinnosti a služobného pôsobenia, úspechov, prejavov na verejnosti vo vzahu „Obèan a polícia“ ako aj dôvod zamyslie sa
nad jej pôsobením do budúcna.

Prv než uvediem nieèo z èinnosti tohto útvaru, patrí sa
uvies nieèo z jej genézy.
PMJ PZ Prešov vznikla na
základe interného aktu riadenia
v dôsledku organizaèných
zmien (zrušenie niektorých OR
PZ v kraji) MV SR k 1.9.1999 v
organizaènej štruktúre KR PZ v
Prešove a zaèlenená bola v
rámci odboru poriadkovej polí-

cie KR PZ. Na útvare sa teda
zišli aj policajti, ktorí predtým
pracovali ako bývalý operaèný
dôstojník, kriminalisti, „bojar“,
technik ochrany objektov a vodiè R KR PZ.
Títo policajti museli pochopi
zmysel èinnosti PMJ a vykonáva plnenie úloh na úseku prevencie a represie na ulici, èo
bolo pre niektorých dos ažké,
ale priamy policajný výkon v uliciach je najlepšia „praktická
škola“ pre každého policajta.
Prvýkrátvuliciach
Ako prvé, bolo potrebné vyrieši otázku ich dislokácie, delimitácie majetku, výstroje a to
atypickými (inými ako ostatné
útvary PZ – farbou) rovnošatami
„PMJ oliva“, ktoré sa už nevyrábali a na skladoch boli len zbytky, a ktoré boli, ak to môžem so
skromnosou vyslovi, jedny z
najkrajších, v tom èase, a
doplnené pokrývkou na hlave
nezvyèajnou „lodièkami“. To
boli len prvé polienka, ktoré sa
dali ¾ahko zvládnu. V druhom
rade sa musel vytvori okruh pôsobenia na úseku služobnej èinnosti, ich materiálno–technické
zabezpeèenie a vyzbrojenie
(brokovnice Winchester). Na
útvar boli pridelené dva SCV

VŽilinenezabudlinabývalépolicajtky–dôchodkyne
S krásnou myšlienkou pravidelných priate¾ských posedení s
bývalými kolegynkami – policajtkami, teraz v zaslúženom
výsluhovom dôchodku, a to nielen pri káve, prišla predsedníèka Združenia príslušníèok Policajného zboru pri KR PZ v Žiline mjr. Mgr. Anna Levková. Prvé stretnutie sa uskutoènilo 21.
októbra v Žiline. Posedenie sa
nieslo v duchu spomienok starších kolegýò na ich prácu a èinnos v polícii, na bývalé kolegyne, ktoré už nie sú medzi nimi.
Èlenky združenia príslušníèok
PZ svojim bývalým kolegyniam
porozprávali o èinnosti združenia, ktoré je založené na báze
dobrovo¾nosti s celorepublikovou pôsobnosou. O jeho cieli,
ktorým je pomáha ženám – policajtkám pri výkone nároènej
práce, organizova vzdelávacie
aktivity a stretnutia, ktorých
obsahom je výmena skúseností
pri riešení problémových oblastí
týkajúcich sa žien – policajtiek.
Na stretnutí spomenuli aj viace-

ré aktivity, ktoré združenie zorganizovalo na regionálnej úrovni. Jednou z nich bolo uskutoènenie prednášky na tému
„Asertivita“, spojenej s autogénnym tréningom. Na prednášku prijali pozvanie aj pracovníèky Mestskej polície v Žiline.
Stretnutie policajtky – dôchodkyne vysoko ocenili a bolo
pod¾a ich slov obrovským a milým prekvapením. Ve¾a z nich
sa už totiž vôbec vzájomne
nestretáva, stratili na seba kontakty a padlo im ve¾mi dobre sa
porozpráva aj o iných témach
ako sú rodina, deti, záujmy, koníèky, ale aj starosti a problémy
dnešnej doby. Na umocnenie
dojmov z prvého stretnutia
organizátorky pripravili malé pohostenie a všetkým prítomným
ženám odovzdali milé darèeky.
Keïže sa akcia stretla s mimoriadnym pozitívnym ohlasom,
budú sa jej aktérky snaži o zachovanie tradície.
(al)

Renault 19, s oznaèením príslušnosti k PZ, s ktorými po
prvýkrát vyšli do ulíc dòom 25.9.
1999, prièom dodnes si pamätám na niektoré rozpaèité poh¾ady obèanov (ale aj policajtov) v
uliciach mesta Prešov, ktorí s
polootvorenými ústami a neprítomným poh¾adom sledovali èinnos „trochu ináè“ obleèených
príslušníkov PZ pri plnení si svojich služobných povinností.
Za obdobie od vzniku do
dnešných dní sa na tomto útvare vystriedalo 12 policajtov, z
ktorých, nieko¾kí odišli priamo
do výsluhového dôchodku, a
niektorí odišli na ostatné základné útvary. Záujem o službu na
tomto útvare bol spoèiatku v
útlme, no po èinnosti „zhruba“
asi dvoch rokov sa prejavil rapídny nárast záujmu, ktorý pretrváva dodnes. Predpokladám,
že je to odozva na „manažérsku“ prácu velite¾a a zástupcu, ale aj na èinnos útvaru a jeho „renomé“ v policajnej verejnosti.
Som ve¾mi rád, že PMJ má
utvorené podmienky, hlavne za
dobu pôsobenia súèasného vedenia MV SR a Prezídia PZ, na
svoju èinnos. Sú k tomu náležite vybavení ( 3 SCV VW Passat

zástupcu velite¾a PMJ OPP KR
PZ v Košiciach vzorne reprezentovalo košických policajtov a
umiestnilo sa na 3. mieste. Za
najlepšieho hráèa mužstva bol
vyhlásený nstržm. Gabriel Novák z Obvodného oddelenia PZ
Košice–Jazero.
„Memoriál Michala Braniše“
je dôstojným uctením si pamiatky policajta, ktorý zahynul
pri výkone služby. Má hlbokú
myšlienku v tom, že takýto èlovek neupadá do zabudnutia a
že jeho obe nebola márna. Necháva odkaz pre ïalšie generácie kolegov policajtov, ktorí jeho
hrdinstvo prezentujú na medzinárodnej úrovni práve cestou
toho športového podujatia.

K10.výroèiu
založenia
PMJPrešov
Ak sa môžem trochu posažova, tak využijem tento priestor na znaènú poruchovos vozidiel VW Passat. Niektoré vozidlá už boli v oprave asi 3–4
krát, èo nesvedèí o kvalite tohto
typu ( série) vozidla. Ak však
mám vozidlo hodnoti ako komplex sú komfortné, priestranné,
rýchle a samozrejme vzbudzujú
patrièný rešpekt. Policajtom
PMJ by ve¾mi pomohli kvalitné
rádiostanice (vrátane komunikaèných sád VOX), ktoré sú nevyhnutné pre vzájomnú komunikáciu a ich ochranu pri zásahoch hliadok ZS pri narušení
rôznych objektov resp. poèas
policajných akcií, kde sú èastejšie využívaní ako PPÚ.
Chýbavlastnýznak
Posledná vec, ktorá mòa, a

úspešnýzáversezónynaturálnejkulturistiky
Nosnou myšlienkou pre všetky aktivity naturálnych kulturistov je propagova naturálnu –
prirodzenú kulturistiku. Športové súaže, ktoré Slovenská spoloènos pre naturálnu kulturistiku a fitness (SSNKF) organizuje, sú príležitosou pre tých, ktorí odmietajú používanie anabolických steroidov a pre tých, kto-

12.roèníkfutbalovéhoturnaja„Memoriáluppor.MichalaBraniše“
V dòoch 9. až 11. septembra
2009 usporiadala Pohotovostná
motorizovaná jednotka Polície
Èeskej
republiky
Správy
hlavného mesta Prahy a športový klub polície FC 158 12. roèník futbalového turnaja „Memoriálu ppor. Michala Braniše“ pod
záštitou riadite¾a Krajského riadite¾stva Polície ÈR hlavného
mesta Prahy plk. Mgr. Martina
Èervíèka. Uskutoènil sa v Prahe
na umelom trávniku Tréningového centra mládeže AC Sparty
Praha za úèasti mužstiev z Prahy, Plzne, Ostravy, Brna, Bratislavy a Košíc.
Mužstvo Krajského riadite¾stva PZ v Košiciach pod vedením kpt. Mgr. Erika Kušníka,

combi, 1 Š–Octávia combi, 1
VW Golf WR 6 a nový Nissan
X–trail so záznamovou technikou, ich výcvik je realizovaný
individuálne (mimo ostatné ZÚ)
s inštruktorom PPÚ, prièom nedávno boli vyzbrojení Pi vz. 75
Para.

rí sa chcú porovnáva so seberovnými. Divákom i širokej verejnosti prezentujú možné výsledky pravidelného tréningu a
správnej životosprávy. Na rozdiel od ostatných odvetví kulturistiky je v naturálnej kulturistike
stanovený hmotnostný limit,
ktorý pretekár nesmie, vzh¾adom k telesnej výške, presiahnu, èo de facto znemožòuje použitie anabolických steroidov, èi iných podporných nepovolených prostriedkov.
Tohtoroèných zápolení natu-

rálnych kulturistov sa v kategórii masters (nad 40 do 50 rokov)
zúèastnil aj náš kolega mjr.
JUDr. Róbert Èatloš (Pri výške
188 cm bola jeho súažná hmotnos 87 kg.). Absolvoval tri súaže:
17.10. Natural cup 2009 v
Pøerove, kde sa umiestnil na 6.
mieste,
24.10. Žitnoostrovský pohár 2009 v Dunajskej Strede, kde sa
umiestnil na 5. mieste
a
31.10.
Banskobystrickú Grand Prix
2009, kde sa umiestnil
na 3. mieste a v kategórii open / nováèik
bez rozdielu výšky a
hmotnosti / na 2. mieste.
Pretekár
reprezentujúci ŠKP Martin
prezentoval na verejnosti, že aj príslušníci PZ preferujú zdravý
životný štýl a sú výborne pripravení aj po
kondiènej stránke plni
nároèné úlohy kladené
na príslušníkov PZ.
Hodná obdivu je aj
skutoènos, že vynikajúcu súažnú formu dosiahol v služobnej posilòovni vybudovanej za spolupráce služobného orgánu s
ŠKP Martin – bez akýchko¾vek
sponzorov. V tejto posilòovni si
svoju kondíciu, ale aj mohutný
vzh¾ad pestuje nieko¾ko desiatok policajtov – nadšencov silových športov. Mjr. Èatloš je príkladom príslušníka PZ, ktorý
svojim zjavom, aj po estetickej
stránke príkladne reprezentuje
pred verejnosou pripravenos
policajtov na výkon služby.
mjr. Mgr. Rastislav Šefranko
ÚBOK P PZ

myslím si, že aj ostatných
„peemjeèkárov“ mrzí, že nemáme/nemajú vlastný znak–nášivku. Nech to bude emblém
mesta, vrátane symboliky a
špecifiky, ale jednotného vzoru,
tvaru a vzh¾adu. Každá špecifická služba ho má, veï policajti
PMJ ako jediní sú „oznaèení“
(nálepkou na vozidlách), tak
nech z tohto oznaèenia plynie aj
nejaká „hrdos“ na ich rovnošatách, a myslím si, že si to už
dávno zaslúžia aj napriek tomu,
èo niektorí ich ex–kolegovia vyviedli. Zlyhanie jednotlivcov je
bolestné, signalizuje, že na
útvare nie je nieèo v poriadku,
ale nie je možné „odpisova“ celý útvar . Na týchto útvaroch je
množstvo ve¾mi šikovných, èestných a oduševnených ¾udí s
„policajným srdieèkom“ a takéto
zlyhanie jednotlivcov je bolestné
aj pre nich.
Vprvejlínii
Myslie si, že „tí na ulici – pešiaci“ sú len „dno“ policajnej pyramídy, je scestné, pretože ako
èlovek, ktorí s nimi odslúžil nie
jednu, ale množstvo hodín a
služieb v spoloèných hliadkach,
môžem s hrdosou poveda, že
sú to „tí praví/skutoèní policajti“,
ktorí na základe oznámenia od
operaèného dôstojníka, (ktoré
niekedy je len strohé, neúplné a
nedôsledné) musia ís na miesto latentného nebezpeèenstva,
o ktorom majú len ve¾mi málo
informácií, nevedia èo ich tam
èaká?, ako sa situácia vyvíja ?,
kto je podozrivý?, poškodený?,
je tam ruvaèka, výtržnos, nie je
èasu sa ve¾mi zdržiava otázkami a vypytova sa, je potrebné
reagova intuitívne a hlavne zákonne, èi vozidlo resp. osádka,
ktorú treba zastavi, nieèo práve
spáchala, resp. kto sa vo vozidle nachádza, akú má trestnú minulos, a verejnos od nich èaká,
aby zadržali, predviedli, zaistili,
obmedzili osobnú slobodu a
zjednali nápravu, obnovili verejný poriadok, a verte mi, že
oni to urobia, niekedy pred oèami okoloidúcich „excelentne“, a
niekedy aj s chybièkami.
To práve oni, sú tí praví „bojovníci“, tá „prvá línia“ v boji s
uliènou kriminalitou, a preto si
myslím, že si zaslúžia pár pochvalných riadkov o sebe a ich
práci. Práve s oh¾adom na to,
som od môjho prvého kontaktu
s prácou v PZ ( rok 1985) bol
vždy hrdý, že som „Peemjeèkár“
(v mojom poh¾ade už bol) a do
konca svojho života budem.
Ve¾mi si ich prácu vážim, som
ve¾mi rád, že som si èas svojho
policajného života naplnil pôsobením na PMJ. Do nadchádzajúceho obdobia im prajem všetkým, a myslím, že aj èitatelia
novín, ve¾a zdravia, šastia,
úspechov v práci, pohody v rodinách, úspešných zákrokov
bez ohrozenia na živote a zdraví, k¾udu a poriadku v uliciach
Prešova a Prešovského kraja a
za to, že sa tento útvar dostal
na pozíciu, z ktorého pôsobenia
plynie rešpekt, hrdos, obdiv a
úcta.
pplk. Mgr. Marián Leško
riadite¾ OPP KR PZ Prešov
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Dôstojnýprogrampripomenul60.výroèievznikuslovenskejpolicajnejkynológie

Èlovek a pes tvorí v polícii nerozluènú dvojicu

V októbri si slovenská policajná kynológia pripomenula
60. výroèie vzniku. Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pri tejto príležitosti zorganizoval na štadióne v
Bratislave – Dúbravke slávnostné medzinárodné stretnutie policajných kynológov európskych
štátov. Úèelom medzinárodného podujatia bolo pripomenú si
históriu slovenskej policajnej
kynológie, jej význam v èinnosti
Policajného zboru, dosahované
výsledky v boji proti rôznym formám páchania trestných èinov
a výsledky dosiahnuté v oblasti
medzinárodnej spolupráce. Záštitu nad celou akciou prevzal
minister vnútra Robert Kaliòák
a podujatie, prístupné širokej
verejnosti, malo pod taktovkou
riadite¾a Odboru služobnej kynológie a hipológie PPZ plk.
Vladimíra Ïurišina naozaj reprezentatívnu úèas a dôstojný
priebeh, veï sa na òom okrem
domácich hostí zúèastnili aj delegácie z Èeska, Rakúska, Nemecka, Švajèiarska i z Maïarska.
Po slávnostnom otvorení boli
mimoriadne povýšení vybraní
príslušníci Policajného zboru za
dlhoroèný aktívny a zodpovedný prístup pri plnení a zabezpeèovaní služobných úloh v
oblasti služobnej kynológie. Súèasne boli ocenení vybraní príslušníci Policajného zboru, domáci a zahranièní hostia pamätnými plaketami a upomienkovými predmetmi za dlhoroènú prácu a za rozvoj policajnej kynológie, ktoré udelili
minister vnútra SR a prezident
Policajného zboru. V ïalšej
èasti slávnostný program pokraèoval ukážkami z èinnosti
slovenskej policajnej kynológie
a hipológie. Slávnos si pripomeòme aspoò nieko¾kými fotografiami.

RozkazyanariadenieprezidentaPZ
OKTÓBER

2009

NARIADENIEPREZIDENTAPZ
19. o podmienkach poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnickým
osobám a fyzickým osobám
útvarmi Policajného zboru za
úhradu
ROZKAZyPREZIDENTAPZ
70. o úlohách na zabezpečenie 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 obecnej polície v Bratislave
72. o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného zboru oddelenia fyzickej
ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov Prezídia Policajného zboru
73. o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného zboru zásahovej skupiny
úradu boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného
zboru a odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného
zboru
7. o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného zboru určených útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
75. o zriadení špecializovaného tímu
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To všetko sa ocitlo na papieri...

ZozáznamuPZopoužití
donucovacíchprostriedkov
Pri predvedení boli použité
donucovacie prostriedky v
zmysle § 51, ods. 1, písm. c Zákona 171/93 Z. z. proti menovanému, nako¾ko kládol aktívny
odpor s kladným výsledkom.
Zvýpovedenarkomana
…z Rakúska som po dvoch
rokoch odišiel na Slovensko. Tu
niè nerobím, len žijem.

Záznamzrekognície
obvinenej
…svedkyòa prezerala fotoalbum tri minúty, na èo uviedla: „Osobu uvedenú v tomto fotoalbume neopoznávam…“
Zosprávyvyšetrovate¾ao
staveveci
…do dnešného dòa nebolo vznesené obvinenie M.
Valíèkovi pre krivé obvinenie
a za návod na krivé obvinenie, nako¾ko nebol dodaný
výsledok skúmania daktyloskopických stôp z miesta
èinu…

Zožiadostimatkyovýživné
Ja som s obvineným, po tom,
èo som od neho odišla, už nežila v spoloènej domácnosti, ale
pretože mi stále s¾uboval, že sa
polepší, som sa s ním stretávala, až som s ním mala túto druhú dcéru…
ZozáznamuhliadkyPZ
… asi o 21. 30 hod sme boli
operaèným dôstojníkom vyslaní
na Šustekovu ulicu è. 1 do bytu
pani Sloníkovej, lebo sa tam nachádza výtržnos a rozbíja zariadenie bytu…
Zlistuodsúdeného
… toto èo sa robý v tejto republike, to už nemá obdobie. Po

Škola
terorizmu
Kurz
¾udskýchbômb

vopchal poškodenej dva prsty
do pošvy odpovedám, že úmysel som mal taký bližšie sa s
òou zoznámi.
Zosobnejanamnézy
obvineného
…v roku 1991 som bol vo
väzbe, iné problémy som nemal.
Zvyšetrovaniaútokuna
verejnéhoèinite¾a
… pri tomto zaèal policajtom
nadáva. Neviem presne zreprodukova jeho slová, ale prevládali v nich termíny ako kok…i…
Letmáznámos
… do reštaurácie Braník som
prišiel v spoloènosti mojej frajerky, druhé meno neviem, s
ktorou žijem asi štyri mesiace v
byte na Holíèskej 5.
Matematika
…vo výahu sme išli dvaja –
ja, tí manželia a Jožo.
Zosobnejanamnézy
obvineného
…uèil som sa dobre, len
vysvedèenie mi dali zlé. Uèite¾ka Mira mala taký zvyk sedie
s roztiahnutými nohami a ja
som sa jej pozeral medzi nohy,
tak preto…

viem preto, lebo tú nohu som
mu zlomil ja.
Policajtsdobrou
štylistikou
… za úèelom zistenia pobytu jej syna bolo prídené k
bytu, avšak nebolo tam vojdené s nikým do styku, nako¾ko dvere bytu nikto neotváral a dotazovaním nájomníkov bolo zistené, že
matka je odcestovaná mimo
Bratislavy…

Obvinený„Sato“
…bolo to niekedy pred týždòom alebo dvoma, kedy sa
cez výkend urobilo vlámanie do
skladu látok z nejakej predajne… odkia¾ sa to zobralo a
zložilo sa to v Ivanke. V Ivanke
sme boli bez Ivana…
Zlistuväzobnestíhaného
šéfajuhoslovanského
drogovéhogangumanželke
Milá Katarína! Po roku väzby
poèúvam každý deò rádio – aké
strašné veci sa dejú tam vonku!

Incestnapolícii?
… najprv bola k obvinenému
pripustená jeho sestra, a to kvôli synovi…
Zúradnéhozáznamu
… na tunajšiu súèas bolo
cez 158 oznámené, že na zdravotné stredisko bola privezená
neznáma osoba ženského
pohlavia, ktorá z neznámeho
dôvodu pod¾ahla smrti… Zomretá osoba stála na zastávke
MHD a z neznámeho dôvodu
prišlo menovanej neznámej
ženskej osobe zle…

Prosím
ovašu
pozornosť,
predvediemto
lenraz!

Otázkavyšetrovate¾a
Poznáte meno Viktor Š.?
Odpoveï: Teraz už áno, Viktora poznám, jedného z videnia,
neviem, kde býva ani ako vyzerá, a pod¾a mòa býva v okolí
ako ja.
Presnáodpoveï
Na otázku vyšetrovate¾a, že
aký som mal úmysel, keï som

Zozápisniceozadržaní
zlodejovelektrickéhokábla
…policajná hliadka prichytila
osoby v poète 3, ktorí sa práve
chystali odblankova odcudzené
káble a to tým spôsobom, že jeden z nich (Halás) držal v ruke
pílku na železo a chystal sa prereza kábel, druhý vyberal z tašky skrátený príborový nôž a tretí
si sahoval nohavice…
Dobreinformovanýobvinený
… na otázku, že odkia¾ viem,
že môj bývalý nájomník Levák
býva u matky, pretože má zlomenú nohu, odpovedám, že to

Anamnéza
… základnú školu som
navštevoval na Streènianskej
ulici, kde som v 5. a v 7. roèníku prepadol kvôli známkam…

nebezpeènostnej služby Guard
Security, spol. s. r. o.
Výsledokpátrania
…týmto vám oznamujeme,
že po prešetrení osoby Viktor
Daniel v centre pre psychologickú prevenciu bolo zistené, že
tento sa v živej ani v archivovanej podobe tohto centra nenachádza…

Prísaha
Prisahám na cigánskeho
vajdu Jozefa Stojku, bytom Bratislava…, že sa na každé po jednávanie dostavím a nebudem sa vyhýba výkonu trestu…

Ztrestnéhooznámenia
…podozriví sa dopustili trestného èinu obmedzovania osobnej slobody pod¾a § 231 T. z.
tým, že mi znemožòovali pobyt
na urèitom mieste držaním rúk a
zvieraním v náruèí podozrivej so
slovami Gaštanko, bozkaj ma!,
èo urobili proti vôli oznamovate¾a, teda mòa.

Nedôslednos
(Z obvinenia) …vykonali vlámanie do osobného motorového vozidla tým spôsobom, že
Ján Nový obïaleè od uvedené-

Vlastnácharakteristika
narkomana
V živote som pracoval iba raz
ako èašník v diskoclube Steps,
aj to len tri hodiny. Po psy-

Vzdelaná…
Ja som vychodila pä tried
ZŠ a potom som bola tehotná…

Vyriešenýpriestupok
… po zistení priestupku som
menovanému zakázal ïalšiu
jazdu a vydal som mu povolenie
na jazdu. Nstržm. P.
Dotknutýpoškodený
…obžalovaný na mòa na ulici vykrikuje, že buzerant a hurvínek, a ja by som bol zvedavý, èi
on vie, ako sa ja vlastne volám… Augustín Uhrínek
Presnýprokurátorskýpokyn
V rámci preverovania sa zamerajte na preverenie všetkých
skutoèností uvedených v predmetnom oznámení…
Zrodinnejanamnézy
Matka 44, otec 55, rodièia sú
zdraví, ale rozvedení. Èo sa týka alkoholu, pije od 15 rokov,
najradšej pivo s koòakom, príležitostne víno, tvrdé nepije…

slobode chodia vrahovia, narkomany a všelijaký iný fakturanty,
a ja úbožiak, ktorý sa poctivo
staral o svoju rodinu celé dlhé
tri roky, musím za pár šupiek
sedie…

Globálne oteplovanie...
ho obèana Macedónska E. Muhadina, v dôsledku èoho som sa
v piatom mesiaci tehotenstva
vrátila do rodnej obce v okrese
Bardejov.

Tojeosud…
…ako 18–roèná slobodná
som navštívila Bratislavu za
úèelom nájdenia si zamestnania. Našla som však obvinené-

„Po chorobe?“ „Nie, po rozvode...“
ho vozidla vykonával kontrolu
okolia a aby zabezpeèil prípadné varovanie Flocha v prípade nebezpeèia, èo však nevykonával dobre, pretože Floch bol
vo vozidle zadržaný hliadkou
PZ.
Dejiny naopak
(Zo zápisnice o obhliadke
miesta èinu)
V obývaèke sú povyahované
šuflíky, z ktorých pod¾a tvrdenia
poškodeného chýba 118 kusov
zlatých dukátov s vyobrazením
Franza Jozefa. Poškodený: Juraj Jánošík, bytom Bratislava…
Pouèený
Pouèeniu vyšetrovate¾a som
porozumel, ustanovenia § 33
Tr. poriadku nevyužívam a vypoveda budem. Vzh¾adom na
neprítomnos môjho obhajcu vypoveda nebudem.
Chybièkavosobných
údajoch
Svedok: Juraj Krajínek
Zamestnanie: zamestnanec

chickej stránke dva a pol roka
fetujem a cítim sa by zdravý.

Zoznámenianálezu
…v màtvom ramene Dunaja sa nachádza k o r z o
¾udského tela, konkrétne trenírky s panvovou kosou…

Zvýpovedechovate¾apsa
…ako som videl, že mi Vinco
zastrelil psa, pýtal som sa ho,
preèo si ty, kurva jedna, zastrelil môjho psa? On mi povedal,
aby som ostal stá, lebo strelí aj
do mòa, naèo som mu povedal
Tak stre¾, ty kurva jedna, ale
dobre mier, lebo keï ma netrafíš, tak skonèíš ako môj
pes…(Poškodený netrafil a zranenia, ktoré mu vzápätí majite¾
màtveho psa spôsobil, mali za
následok jeho trvalú psychickú
invaliditu. )
(zozbieral Ladislav Hanniker)
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