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VMadridesakonalamedzinárodnákonferenciaEuroCOP–ukproblémunásilianapolicajtoch

Chráòtetých,ktoríchrániavás

Pod¾a prezidenta EuroCOP–u Heinza Kiefera k útokom na policajtov už dochádza nielen pri športových podujatiach èi demonštráciách, ale aj pri bežnom výkone službe v uliciach miest èi na ceste
domov…
Ilustraèná snímka internet

Madrid(on)–Okolostoèlenov odborových organizácií a
policajných expertov sa 12.
apríla stretlo v madridskom hoteli Convención na konferencii
EuroCOP–u pod pracovným
názvom Chráòte tých, ktorí
chránia vás. Pod¾a slov prezidenta EuroCOP–u Heinza Kiefera cie¾om konferencie bolo
poukázanamnožiacesaprípadynásiliaprotipolicajtomprivýkoneslužbyvmnohýchštátoch
Európy, poukáza na nedostatoènú legislatívnu ochranu policajtov proti násiliu a navrhnú
mechanizmy, ktoré by umožnili
bezpeènos policajtov v službe
zvýši.
Konferenciu svojou osobnou
úèasou zaštítil španielsky minister vnútra Alfredo Pérez Rubalcaba a predchádzalo jej
množstvo aktivít luxemburskej
centrály EuroCOP–u. Vedenie
(prezident Heinz Kiefer, I. viceprezidentJanSchonkerenahovorca Jan Velleman) sa už 16.
marca stretlo s belgickou mi-

nisterkou vnútra Annemie Turtelboom, ktorá predstavite¾ov
medzinárodnej policajnej odborovej centrály ubezpeèila, že
problematike násilia na policajtoch bude venova mimoriadne ve¾kú pozornos a stane
sajednouznosnýchtémpoèas
belgickéhopolrokapredsedníctvaEÚ(od1.júla).
Heinz Kiefer prís¾ub podpory
zústbelgickejministerkyvnútra
ve¾miprivítal,pretožeakopredsedníckakrajinamôžeBelgicko
nanies túto agendu prakticky
vo všetkých dôležitých orgánochEÚ.
Rokovanie úèastníkov madridskejkonferenciesakonalov
štyroch odborných paneloch a
prinieslo ve¾a drastických konkrétnychdôkazovotom,žepolicajti sú èoraz èastejšie terèmi
zákernýchindividuálnych,aleaj
masovýchútokovrozvášnených
násilníkovnielenpridemonštráciách, ale kedyko¾vek – pri
hliadkovaní, pri dopravných
(Pokraèovanie na strane 2)

„Vyhadzov“zoškolyzanezvládnutiepoveluÈelomvzad!?

Odborový zväz polície v SR
dostal v kópii sažnosti troch
študentov SOŠ PZ v Devínskej
NovejVsi,ktoríboli11.februára
2010 pod¾a § 190 zákona è.
73/1998 prepustení zo služobnéhopomerubez uvedenia
dôvodu. Obsah ich sažností,
ktoréadresovaliministrovivnútraSRRobertoviKaliòákovi,nás
doslovašokoval,pretožechlapci museli opusti základné policajné štúdium už po jednom
mesiaciprípravy!Išlokonkrétne
dokoncaoštyrochposlucháèov,

v rukách sme však mali len tri
sažnosti.Èosavlastnestalo?
Trajamladímuži,strážmajstri Juraj Haršány z Modry, Marcel Ištokoviè z Moèenku a Marek Olejár zo Sabinova sa od
11.januára2010stalištudentmi
SOŠ PZ v Devínskej Novej Vsi
(ktorá momentálne prijíma aj
študentovnazískaniezákladného policajného vzdelania) a už
8.februára2010ichèakalipriebežnéteoretickéipraktickéskúšky z toho, èo sa za tých pár
týždòov mohli nauèi. Zatia¾ èo

testyzteórienapoèítaèiurobila
celá trieda, v praktickej èasti
služobnej prípravy to už bolo
horšie,osemštudentovnevyhovelo.
Šokposkúškach
Chlapci v sažnostiach namietajú, že ich komisia skúšala
ajzvecí,ktoréúdajnenepreberalianecvièili.„Jasomsivyžreboval úlohu pripravi si opasok
do služby, èo sme si s naším
vyuèujúcim služobnej prípravy
nikdy prakticky neukazovali…“
tvrdilMarekOlejár.MarcelIšto-

kovièiJurajHaršánynamietali,
že pri skúške im vraj uèite¾ nedal možnos hneï sa opravi,
hociinýmštudentomtoumožnil.
Marcel Ištokoviè mal za úlohu
názornedemonštrovavstupdo
kancelárienadriadeného,èosa
všakodohrávalovonkunaotvorenom priestranstve. „Takže
som vstupoval do pomyselnej
kancelárie,“ píše. „Po príchode
som sa zahlásil a predstavil sa
pánovi majorovi, ktorý túto
skúšku vykonával. Pri povele
Odchod!somvšakneurobilÈe-

lomvzad!,následkomèohosom
nevyhovel, hoci by som bol
schopný okamžite situáciu napravijejzopakovaním..“
Výsledok praktických skúšok
bol žalostný, spomenutým
ôsmimposlucháèompedagógovia oznámili, že si majú hneï
napísažiadosoopravnúskúšku; a tá sa okamžite aj uskutoènila. Študenti ju však pred
komisiou absolvovali individuálnezazatvorenýmidverami,
teda bez prítomnosti ïalších
(Pokraèovanie na strane 4)

Kontrolybezpeènostiaochranyzdraviapripráciniesústrašiakom,alepomocou

Dobrépracovnépodmienkyzvyšujúvýkon¾udíazlepšujúprístupkpovinnostiam
OdborovýzväzpolícievSRmátakpovediacvovienku
aj agendu bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP).VrámcivedeniaOZPvSRzaòuzodpovedá
O¾gaNovákovávspoluprácispodpredsedomLadislavomGraèíkom.Položilismemuvtejtosúvislostinieko¾kootázok.
l Myslíte si, že je všetkým
dostatoène jasná úloha odborov vrámci BOZP?
Chcemveri,žeáno,pretože
je tu legislatívny rámec, ktorý
naše pôsobenie v tejto oblasti
jasneurèujeazastrešujejucelý rad zákonov, nariadení a
vyhlášok, ktoré ïalej túto problematiku detailizujú. Spomeniemvprvomradenášzákono
štátnej službe è. 73/1998. Kon-

troly BOZP sú postavené na
základešiestejèastitohtozákona, konkrétne na § 135, ods.2,
písm.fa§137tohoistéhozákona, ktoré umožòujú príslušnýmodborovýmorgánomvykonáva kontroly plnenia úloh v
oblasti bezpeènosti práce,
ochranyzdraviapripráciakoaj
úèas pri zisovaní okolností a
príèinvznikuslužobnýchúrazov
a chorôb z povolania. Dôležitý

jeprenásajzákonè.124/2006
oBOZPèiZákonníkpráce.

Ladislav Graèík
l Takže jasno by malo by.
Samozrejme,nejdepredsao
žiadnunovotu.Jektomuspra-

covanýajmetodickýpokyn.My
vykonávame základné a mimoriadne kontroly, ktoré organizujeme aj na podnet predsedov
našich základných organizácií.
Zostavená komisia potom na
miestepreverujesituáciu,vkomisiijevždypríslušnýinšpektor
BOZP a spravidla aj predseda
ZOalebonímpoverenýèlenvýboru, aby bola zabezpeèená
objektívnos a nestrannos kontroly. K výsledkom kontroly sa
písomnevyjadrujezamestnávate¾,ktorýmáprijaopatreniana
odstránenie zistených nedostatkov s urèením termínov.
Realizáciu týchto opatrení potomnásledneznovakontrolujeme.Samozrejme,vpraxitonie

je vždy jednoduché – najmä
tam, kde si odstránenie nedostatkov vyžaduje investièné
prostriedky. Ale stretávame sa
aj s množstvom takých nedostatkov,ktorésivyžadujúminimálne,prípadnenijaképeniaze. Ich odstránenie je len na
zodpovednosti prístupu nadriadených, prípadne aj samotných
zamestnancov.
l Ako reagujú krajskí riaditelia na vopred ohlásené alebo aj mimoriadne kontroly?
Niektoríkrajskíriaditeliaberú
tieto kontroly ako urèitého strašiaka alebo dokonca formu nátlakuznašejstrany.Pritomcie¾
jeopaèný,našouúlohoujeupo(Pokraèovanie na strane 3)
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Hotel Convención v Madride

èlenskéorganizácieEuroCOP–ua
jej
definitívne
znenie schváli
májové zasadanieEuroCOP–uv
Krakove.
Za Odborový
zväz polície sa
na madridskej
konferencii zúèastnil podpredseda
Marián
Magdoško. Rozhovor s ním pri-

Španielsky minister vnútra
Alfredo Pérez Rubalcaba
kontrolách èi pri ceste domov.
Madridskákonferenciaukázala,
ževiaceréeurópskekrajinyvážnostipodobnýchprípadovnevenujú náležitú pozornos a nevytvorili policajtom dostatoèné
ochrannémechanizmy.Vtomto
duchuúèastnícikonferenciepripravilinávrhrezolúcie,ktorúbudú ešte pripomienkova všetky

nášame na
inom mieste.
P r e d s e d a
OZPvSRMiroslav Litva
bol na konfe-

renciivofunkciièlenavýkonného výboru EuroCOP–u. Policajných expertov zo Slovenska
zastupoval Ladislav Mihálik z
AkadémiePZ.

Madrid zažil prvú ve¾kú protestnú manifestáciu policajtov už v
roku 2008

Fackapolicajtovilenzatridsaeur?AjšokujúcepoznatkyzkonferencievMadride

Niektoréštátyeštelegislatívnemálobrániaochrancovzákona…
NakonferenciiEuroCOP–uoproblematikenásiliaproti
policajtomvMadridesazúèastnilajpodpredsedaOZP
vSRMariánMagdoško.Položilismemunieko¾kootázok.
l Konferencia EuroCOP–u
v Madride sa niesla pod príznaèným heslom: Chráòte
tých, ktorí chránia vás. Sakými poznatkami ste sa vrátili?
Na konferencii v Madride
somzastupovalOdborovýzväz
polícievSR,keïženášpredseda Miroslav Litva sa zúèastòovalkonferencievofunkciièlena
výkonnéhovýboruEuroCOP–u.
ÏalšímúèastníkomzoSlovenskabolPhDr.LadislavMihálikz
Akadémie PZ, ktorý odprezentoval projekt ochrany policajtov na Slovensku. Na projektesmesasvojhoèasupodie¾ali aj my, bolo to ešte za èias
ministraPalka.Vtedybolmateriáldokoncaprerokovanývovedení ministra, tu ho však iba
zobrali na vedomie a odsunuli
ho znova na pôdu Akadémie
PZ, aby odborníci projekt dotiahli.Akadémiasistanovilavedecké úlohy na urèité termíny,
ale ten èasový horizont vlastne
spôsobil,žemateriálstratilaktuálnos. Pritom práve konferenciaEuroCOP–uvMadridesi
nazákladeskúsenostízposlednéhoobdobiavytýèilaúlohunielen upozorni na množiace sa
prípadynásiliaprotipolicajtoma
prízvukova, že èas štátov EÚ
svojich policajtov legislatívne
slabochráni,alekládlasizacie¾
najmäapelovanaèlenskéštáty
únie,abyvtomtosmerepodnikli konkrétne kroky. Konferencia
od diskutérov oèakávala výstupy, èo s takýmito javmi robi,
akékrokybymalivládyjednotlivých krajín podniknú, aby sa
útoky na policajtov nestávali
aleboaspoòabysaminimalizovali.Ztohtopoh¾adusomnebol
celkom spokojný ani s naším
prínosom k tejto téme, pretože

lenkonštatovala,alenepriniesla
návrhy.
l Kto vlastne myšlienku
takejto konferencie inicioval?
Iniciátormi konferencie boli
Španieli,ktoríihneïzískalipodporu Grékov, pretože v týchto
krajináchjesituácianaozajalarmujúca. Myšlienku takejto kon-

Marián Magdoško
ferencie hneï podporili aj
Nemci. Madrid bol ako miesto
konaniazrejmevybratýajpreto,
že v Španielsku sú policajti
právne mimoriadne slabo chránení. Trebárs fyzický útok na
policajtabezspôsobeniazraneniatuvnímajúakoèin,zaktorý
útoèníkdostaneodsúdupokutu
vovýške30euro!Pritomlenza
zléparkovanievMadridedostanete pokutu 60 eur. Spoèiatku
smetomuaninechceliveri,ale
jetotak.Absurdné,výsmechlegislatívy! Vôbec sa neèudujem
španielskym policajtom, že
ve¾mi nahlas prejavujú nespokojnos s takýmto stavom tzv.
právnejistoty.
l Aký bol priebeh konferencie?
Naúvodsmevidelifilm,ktorýdokumentovalve¾midrastické
stretymedzipolicajtmiarozvášnenými skupinami ¾udí v rôznych krajinách. Celá konfe-

rencia bola rozdelená do štyroch panelov, zameraných na
urèitú tému. Úèastníci konferencie postupne absolvovali
všetkyštyripanely.Prvýbolzameraný na celkovú problematikunásiliaprotipolícii,druhýna
praktické otázky stratégií a
obmedzenívochranepolicajtov
proti násiliu vo výkone služby,
tretí sa zaoberal otázkami
dôsledkov a odoziev na tieto
útoky,štvrtýsivšímalúlohysúdnictvaamédiíprireakciinaprípady násilia voèi polícii. Pred
každou panelovou diskusiou
vystúpili dvaja policajti, ktorí sa
stali obeami násilných útokov
privýkoneslužby.Ichrozprávaniebolove¾miemotívneafakty,
ktoré uviedli, doslova šokovali.
Vystúpilpolicajt,ktorýnámrozprával o svojom postihnutom
kolegovi. Útoèník mu poškodil
mozog, bol dva roky v kóme,
máve¾mivážnetrvalénásledky,
ale súd páchate¾a poslal za
mreže len na štyri roky. Ïalší
policajt zo Španielska sa stal
obeou útoku drogového dílera,
ktorý neèakane zaútoèil skrytýmižiletkaminaoblaskrkunielen jemu, ale aj ïalšiemu kolegovi. Pritom bol súdený len za
ublíženienazdraví.Ažpotlaku
odborovamédiíbolskutokprekvalifikovaný na pokus o vraždu. Príbehy boli naozaj hrôzostrašné,pritomrozprávalilen
tí,èoprežili…Naväèšineznich
boloprirozprávaníeštestálevidie psychickú traumu. Viacerí
sasažovalinaslabú,alebovôbec žiadnu podporu zo strany
zamestnávate¾a po útoku – nedostali morálnu, psychologickú,
užvôbecniefinanènúpodporu.
Dokoncavjednomprípademusel belgický policajt vráti zdravotnejpoisovni900euro,pretožebolažšesmesiacovpráceneschopný. Útoèník ho bodol
nožom s 25 centimetrov dlhou
èepe¾oudobruchaabolzázrak,
ževôbecprežil.

l Policajtom èoraz viac pomáha technika. Zaoberala sa
konferencia
aj
takýmito
aspektmi?
Pravdaže. V treom paneli
nám Holanïania predstavili
zaujímavý technický spôsob
ochrany policajtov pri výkone
služby.Fungujeunichasiroka
pol,spoèívavtom,ženaauteje
namontovanákamerasoschopnosou 360 stupòového záberu
sprepojenímnaoperaènéstredisko, ktoré samo kameru
dia¾kovo riadi. Policajti na bicykloch a motorkách majú tiež
podobné systémy, tie si však
smerovoovládajúsami.Priamo
na konferencii nám predviedli
ukážku takéhoto kamerového
systému, keï sme sa spojili s
Holanïanmiaonlinesmevideli,
ako hliadka v teréne pracuje,
zatia¾ èo operaèný dôstojník
prostredníctvomkamerynaaute
sledovalokolie,abyvideldianie
zachrbtompolicajtov.
l O kamerách tohto typu
sa vedú rozsiahle diskusie, èi
neobmedzujú súkromie nezainteresovaných obèanov, èi
neporušujú ich základné práva. Dokonca èi snímanie policajtov pri práci neobmedzuje
ich osobné právo na súkromie…
Áno, aj na konferencii sme
tieto otázky preberali. Kamery
majú spravidla dva úèely. Jednýmznichje,abypolicajtkaždý priestupok prerokoval s
obèanom transparentne. Je to
úèinnáobranaprotikorupcii.Na
druhej strane, kamera policajta
chrániprednásilím.Zdása,že
pozitívavyužívaniatakýchtokamiervEurópeprevážiapochybnosti, pretože chránený spoloèenskýzáujemmávyššiuprioritu.Ukážkatohtosystémuzožalave¾kýaplauzvcelejsále.Sila
videozáznamujevždyvtom,že
hodnoverne ukáže napríklad aj
to, èi pri zásahu policajtov pod
jednotnýmvelenímprotiskupine

páchate¾ov, trebárs pri ulièných
nepokojoch alebo pri športových podujatiach nezlyhal velite¾,èibolasprávnezvolenátaktika zásahu, èi velite¾ dobre
odhadol sily a prostriedky na
jednej a druhej strane… Jeden
z postihnutých policajtov opisoval práve takúto situáciu, keï
namalúskupinupolicajtovprekvapujúcozaútoèilatristoèlenná
bandatzv.fanúšikov,èižechuligánov, k slovu sa dostali aj
strelné zbrane. Dav policajtov
priam zmasakroval. Policajt
svoje vystúpenie ani nedokonèil,pretožespomienkynatento
zážitok psychicky neuniesol.
Nemcinámzasapremietliukážky z výcviku svojej stálej policajnej jednotky, vycvièenej na
podobné zásahy proti ve¾kému
poètu útoèníkov. Pod¾a môjho
názoru, z takýchto videofilmov
sa pri odbornom komentári aj
naše zásahové jednotky môžu
ve¾anauèi.
l Aký je výstup z konferencie?
Bol nám predložený návrh
rezolúcie, ktorú má ešte každá
èlenská krajina pripomienkova.
Následnebymájovézasadanie
EuroCOP–u v Krakove malo
tento text schváli a potom ho
posla eurokomisárovi pre
¾udské práva a všetkým ministromvnútraaspravodlivostiv
štátoch EÚ. Èo sa Slovenska
týka, budeme sa aktivizova v
tomsmere,abysmespomínaný
sedem rokov starý projekt z
AkadémiePZoživiliaaktualizovali na úroveò dnešnej doby –
ajsvyužitímpoznatkovzostatnýcheurópskychkrajín.Vzásadevšakužterazmôžemepoveda, že situácia u nás v tomto
smeresíceniejeideálna,zh¾adiskaprávnejochranyverejných
èinite¾ov je však urèite lepšia,
ako v niektorých krajinách
najmäjužnejEurópy.
Zhováral sa Peter Ondera
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zorni na nebezpeèenstvá, èiže
je to pre nich pomoc a vèasné
varovanie. Našou snahou je
zlepšova pracovné podmienky
a zabezpeèenie zamestnancov,
aby nedochádzalo k mimoriadnychudalostiam,abypracovalivpohode,anievsažených
podmienkach, pretože aj pracovnéprostrediejeve¾midôleži-

té pre výkon ¾udí. Rovnako je
dôležité, aby policajt používal
všetky ochranné prostriedky a
aby im zamestnávate¾ vždy
umožnil ich používa, aby boli
dostupné a aby ich využívanie
aj kontroloval. Sú to na prvý
poh¾ad chronicky známe veci,
ale nie samozrejmé – povedzme používanie jednorazovýchrukavícvždytam,kdejeto
potrebné. Takisto sa stále stre-

ŠIESTAÈAS
BEZPEÈNOSAOCHRANAZDRAVIAPRIVÝKONE
ŠTÁTNEJSLUŽBY
Bezpeènosaochranazdravia
§135
(1)Starostlivosobezpeènosaochranuzdraviapolicajtovpri
výkoneštátnejslužbyzaisujeslužobnýúrad.
(2)Služobnýúradjepovinnýnajmä
a)vytvárapodmienkyprebezpeènýazdravienepoškodzujúcivýkonštátnejslužby,
b)riadi, koordinova a trvale zvyšova úroveò bezpeènosti a
ochranyzdravia,technickýchzariadeníapracovnéhoprostredia
privýkoneštátnejslužby,vykonávakontrolupredmetnýchúloh
azabezpeèovaodstráneniezistenýchzávad,
c)zisovaaodstraòovapríèinyslužobnýchúrazovachorôb
zpovolania,evidovaich,oznamovaichpríslušnýmorgánoma
robiopatreniapotrebnénanápravu,
d)priebežnevyhodnocovanebezpeèenstvávyplývajúcezvýkonuštátnejslužbyanaichzákladeaktualizovaosobitnýpredpis na bezplatné poskytovanie osobných ochranných služobnýchprostriedkov,kontrolovaichpoužívanieavytvárapodmienkynaichúdržbuaudržiavanienezávadnéhostavu,
e)poskytovapod¾aosobitnéhopredpisuumývacie,èistiacea
dezinfekènéprostriedky,akoajochrannénápoje,
f)umožòovapríslušnýmodborovýmorgánomvykonávakontroluplneniaúlohvoblastibezpeènostiaochranyzdraviaprivýkoneštátnejslužby,akoajúèasprizisovaníokolnostíapríèin
vznikuslužobnýchúrazovachorôbzpovolania,
g)oboznamova policajtov s príslušnými právnymi predpismi,
zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpeènosti a
ochranyzdraviaprivýkoneštátnejslužby,pravidelnepreverova
ichvedomosti,vieszáznamyovykonanýchškoleniachapredpísanýchskúškach,
h)zabezpeèi dodržiavanie právnych noriem o požiarnej
ochrane,plniznichvyplývajúcepríkazy,zákazyapokynyavykonávapravidelnúkontroluichplnenia,
i)chránizdraviepolicajtov,abyneboloohrozovanéfajèenímv
priestoroch,kdesavykonávaštátnaslužba.
§136
Policajtjepovinnýdbaosvojubezpeènosaosvojezdravie
privýkoneštátnejslužby.Ïalejjepovinný
a)dodržiava právne predpisy na zaistenie bezpeènosti a
ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a právne predpisy o
požiarnejochrane,
b)zúèastòova sa na školeniach uskutoèòovaných v záujme
zvýšeniabezpeènostiaochranyzdraviaprivýkoneštátnejslužbyaabsolvovapredpísanéskúškyalekárskeprehliadky,
c)bezodkladne oznamova nadriadenému poruchy a nedostatky,ktorébymohliohrozibezpeènosaochranuzdraviapri
výkoneštátnejslužby,
d)nepožívaalkoholickénápojeainénávykovélátky, požívatiny alieèivá, ktoré obsahujú alkohol ainé návykové látky,
namiestachvýkonuštátnejslužbyavdobevýkonuštátnejslužbyanimimotýchtomiest,nenastupovapodichvplyvomdovýkonuštátnejslužbyadodržiavaustanovenýzákazfajèeniana
miestach,kdesavykonávaštátnaslužba,ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoli požívanie alkoholu, požívatín alieèiv obsahujúcich alkohol,
e)podrobisavsúvislostisvýkonomštátnejslužbydychovej
skúške, prípadne aj vyšetreniu,ktorénariadilnadriadený,aby
zistil,èipolicajtniejepodvplyvomalkoholualeboinýchnávykovýchlátok,
f)používaprivýkoneštátnejslužbypredpísanéochrannézariadeniaaosobnéochrannéslužobnéprostriedky,
g)prísne dodržiava bezpeènostné opatrenia pri manipulácii
sozbraòami,priprácisbojovouainoutechnikouadodržiava
pravidlápožiarnejochrany.
§137
Príslušný odborový orgán má právo vykonáva kontrolu nad
bezpeènosouaochranouzdraviaprivýkoneštátnejslužby;pritommáprávokontrolova,akonadriadenýplnísvojepovinnosti
vstarostlivostiobezpeènosaochranuzdraviaprivýkoneštátnejslužby.
(Zákon 73/1998)

távamestým,žepolicajtsipred
zákrokom neobleèie ochrannú
vestu, hoci ju vozí v kufri auta.
Opomenutietejtopovinnostivedie k ohrozeniu života. Zistili
smevšak,ženapríkladpoužívanie viest nie je jednoznaène
upravené v nijakom internom
predpise,užsmenatoupozoròovali. Policajti nemajú dostatoènýnávyknaichautomatické
nosenie,nehovoriacotom,žev
našich školách je ich nedostatok aj pre študentov. Rád by
som požiadal riadiacich pracovníkov, aby kontroly BOZP
naozaj chápali ako pomoc, aby
vnímali, že zlepšenie pracovných podmienok a obmedzenie
mimoriadnych udalostí na minimum je náš spoloèný cie¾. A
všetkýmzamestnancombysom
rádzdôraznildôležitospoužívaniaochrannýchpracovnýchpomôcok.Musiaichpoctivopoužíva nie preto, že to požaduje
nadriadený–èojeinaksprávne
– ale preto, že ide o ich život,
ichzdravie.
l Aké konkrétne poznatky
máte zkontrol?
OZPvSRschva¾ujevpredsedníctveceloroènýplánkontrol
BOZP,prostredníctvompredsedov KR OZP sú o plánovanej
kontrole vèas informovaní aj
krajskí riaditelia PZ. V roku

2009smerobilikontrolunaKR
PZvTrenèíneavKošiciach,mimoriadne sme navštívili objekty
služobnej kynológie v Nových
Zámkochaubytovaciepriestory
SOŠ PZ v Pezinku. Pri kontrolách v rámci KR PZ sa sústreïujeme najmä na obvodné
oddelenia, ktoré najèastejšie
navštevujú aj obèania. Úroveò
pracovného prostredia sa
postupne zlepšuje, ale nie všadeaniedostatoènerýchlo.Zámery ministerstva boli v tomto
smere podstatne rozsiahlejšie,
žia¾, kríza prinútila rezort k redukciipoètuplánovanýchakciía
ich rozsahu. Niektoré obvodné
oddelenia a ïalšie pracoviská
sú stále ešte v provizórnych
priestoroch,videlismeajvBratislavenetesné,zhnitéokná,zateèené stropy, azbestové steny…tosúužvážnenedostatky.
Dôležitájeajstálefrekventovanáotázkadostatoènostipriestoru. Keï napríklad sedia v kancelárii dvaja vyšetrovatelia, tak
tá práca nemôže ma požadovanýefekt,pretožesiobajamusiapredvolávastránkyavpraxi je ažké predstavi si efektívnos takýchto úkonov. Niekde
súajobvodnéoddelenianaozaj
výborne vybavené, v mnohých
sarapídnezlepšili,aleve¾aešte
ostávaurobi.

l Zdesenie vyvolali zistenia vSOŠ PZ Pezinok, kde už
dlhé roky pretrvávali a neustále sa prehlbovali problémy v ubytovacej èasti. Publikovali sme èlánok a ¾ady sa
zaèali hýba…
Nanášèlánoksomnajprvregistroval negatívne reakcie, ale
napokonmuselivšetciuzna,že
situácia je doslova havarijná.
Som rád, že možno aj vïaka
našej podpore napokon ministerstvovyèlenilopotrebnéinvestièné prostriedky a študenti budúpoèasebývaako¾udia.
l Myslíte si, že riadiaci
pracovníci berú vaše zistenia
dostatoène vážne?
Myslím si, že áno – všade
tam,kdepochopili,ževýsledky
kontrol sú pre nich pomocou
napríkladajpriplánovaníinvestièných požiadaviek, pretože
vïaka našej kontrole majú
objektívny obraz o stave a
potrebezlepšenia.Anemusíís
lenopotreby¾udí.Videlismeaj
absolútne
nevyhovujúce
priestory,vktorýchnašikynológovia chovajú psov. Chváli sa
nemali èím v Bratislave, v Nových Zámkoch, ale ani v útvarochŽelezniènejpolície.
Zhováral sa Peter Ondera

Príplatokzanerovnomernosèasu:usmernenie
Príplatok za nerovnomernos stále vyvolával v policajnejpraximnožstvonejasností,ktorésivyžadovaliaj
legislatívnespresnenie.Opriblíženieaktuálnychzmien
vtejtooblastismepožiadaligenerálnuriadite¾kusekcie
systemizácieamzdovejpolitikyMVSRIng.MonikuŠimovú.
Dòa 9. februára 2010 bol
schválený zákon è. 60/2010 Z.
z., ktorým sa menil zákon è.
57/1998Z.z.oŽelezniènejpolícii v znení neskorších predpisovaozmeneadoplneníniektorýchzákonovsúèinnosouod
1. apríla 2010. Jeho súèasou
bola aj novela zákona è.
73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskejajustiènej stráže Slovenskej republiky
a Železniènej polície v znení
neskorších predpisov  (ïalej
len  „zákon“), ktorá upravila
znenie  § 97 „Príplatok za nerovnomernos èasu služby“. V
nadväznostinauvedenúprávnu
úpravubolonovelizovanénariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky è. 17/2008 o
vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby
nadzákladnýèasslužbyvtýždni a nariaïovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskoršíchpredpisov(ïalejlen„nariadenie“).
Pod¾a novej právnej úpravy došlo k zmene podmienok
priznávania príplatku za nerovnomernos èasu služby, a
to tým, že sa vymedzili adoplnili skupiny policajtov, ktorí
majú nárok na uvedený prí-

platok. Výška príplatku za nerovnomernos èasu služby sa
nezmenilaazostávazachovaná
vsúèasnejvýške100eur.Ïalšouzmenoujeúpravaèasových
pásiem rozhodujúcich pre priznanie uvedeného druhu príplatku.
Prvú skupinu tvoria všetci
policajti,ktorímajúzákladnýèas
služby v týždni rozvrhnutý ne-

rovnomerne poèas celého kalendárnehomesiacaaorganizácia služby si vyžaduje súvislý
výkon štátnej služby 24 hodín
denne po sedem dní v týždni
(nepretržitézmeny).
Druhú skupinu tvoriavsúlades§97ods.2zákonaajtípolicajti, ktorí majú základný èas
služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne poèas celého kalendárnehomesiaca.
Tretiu skupinu tvoria všetci
policajti,ktorímajúzákladnýèas
služby v týždni rozvrhnutý rovnomerne, ale v priebehu kalendárnehomesiacavykonávajú
štátnu službu v noci a v dòoch
služobného pokoja. Za takto
odslúženéhodinyimvznikánárok na príplatok za nerovnomernos èasu služby vo výške
zodpovedajúcej poètu skutoène
odslúžených hodín. Tu treba
poukáza aj na zmenu rozsahu
hodín a výšku príplatku za ne-

rovnomernos èasu služby ako
dôsledok úpravy, resp. rozšíreniaèasovýchpásiemrozhodujúcichprepriznaniepríplatku(prvépásmobolostanovenévrozsahuod1do5odslúženýchhodín, ostatné pásma zostali
nezmenenévrozsahustanovených hodín, avšak zmenila sa
výškapríslušnýchpríplatkov).
Osobitnú skupinu tvoriapolicajti,ktorímajúpriznanýpríplatokzariadeniepod¾a§89zákonaalebozazastupovaniepod¾a
§ 90 zákona a majú základný
èas služby v týždni rozvrhnutý
rovnomerne,alevpriebehukalendárnehomesiacavykonávajú
štátnu službu v noci a v dòoch
služobnéhopokoja.Týmtopolicajtomzatakto odslúžené
hodinyvznikánároknapríplatok
za nerovnomernos èasu služby,akvykonávajúèinnosti,ktoréimnevyplývajúzichfunkènéhozaradeniaaniesúsúèasou
popisuslužobnejèinnosti(napr.
bezpeènostné opatrenia pri futbalových zápasoch alebo iné
kultúrne podujatia). Pri vykonávaníplánovanejaleboneplánovanejkontrolnejèinnostiimnárok na príplatok za nerovnomernos èasu služby nevzniká,
pretože táto èinnos im vyplýva
zichfunkènéhozaradeniaapopisuslužobnejèinnosti.Prepriznanie predmetného príplatku
taktiež nie je rozhodujúce, èi
vyššieuvedenúèinnosvykonávajútítopolicajtivrámcitýždenného pracovného fondu (40
hod.)alebopojehonaplnení.
Ing. Monika Šimová,
generálna riadite¾ka sekcie
systemizácie a mzdovej politiky
MV SR
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Od1.apríla2010jeMýtnapolíciasúèasoudopravnejpolície
NazákladezmenyzákonaoŽelezniènejpolícii,kdetátoslužbazanikla,Mýtnapolíciasaod1.apríla2010stalasúèasouPolicajnéhozboru.NapodrobnostisaPOLÍCIAopýtalamjr.Mgr.ErikaDócziho,zástupcuriadite¾aOdborudopravnejpolíciePrezídiaPZasúèasnevedúcehooddeleniaMýtnejpolície.
Všetkých trinás oddelení
Mýtnejpolície,ktorébolizriadenévpôsobnostiŽelezniènejpolície, prešlo pod príslušné krajskédopravnéinšpektoráty.Momentálnejetoviacako180príslušníkov. Chcel by som zdôrazni, že sídla oddelení nie sú
totožné so sídlami dopravných
inšpektorátov a s územnou pôsobnosou krajských riadite¾stiev PZ, pretože oddelenia
Mýtnej polície boli dislokované
tak, aby územným èlenením èo
najlepšiepokrylivšetkyspoplatnené úseky dia¾nic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. V
siedmich prípadoch sú naše
oddelenia dislokované v strediskách Národnej dia¾niènej
spoloènosti, v šiestich prípa-

doch sídlime v objektoch iných
organizácií.Znášhopoh¾adutáto dislokácia nie je na škodu,
pretože nás nepretržite koordi-

nuje Ústredné operaèné stredisko PPZ a sme schopní premiestòova sily a prostriedky
ve¾mi operatívne tam, kde nás
najviac treba, kde bude naša
èinnosnajefektívnejšia.

l Ale ste v pôsobnosti
krajských dopravných Inšpektorátov?
Po línii služobných èinností
sú oddelenia riadené krajskými
dopravnýmiinšpektorátmi.Políniiorganizácievýkonuslužbysú
oddelenia – v úvodzovkách –
riadenéOdboromdopravnejpolíciePPZ.Obsadenosoddelení
Mýtnejpolíciejerôzna,najmenšienašeoddeleniemáosem¾udí vrátane riadite¾a oddelenia.
Robíme teda všetko v rámci
dopravnej polície, prioritu však
majúkontrolyelektronickéhovýberu mýta. Èinnos dopravných
a našich hliadok je koordinovaná,vïakatejtosúèinnostijevýsledný efekt ove¾a úèinnejší,
ako keï sme pôsobili samostatnenatomistomúsekudia¾nice.
l Ako sa uskutoènil prechod príslušníkov Mýtnej polície k Policajnému zboru od
1. 4. 2010?
Myslímsi,ženejakézásadné
rozdielymedzipredchádzajúcim

a terajším pôsobením nie sú.
Príslušníci Mýtnej polície prešli
špeciálnou prípravou v rámci
systémukontrolyelektronického
výberumýtapostránketechnickej i právnej. Podmienkou pre
službu bola aj znalos aspoò
jedného svetového jazyka na
komunikaènej úrovni, máme aj
¾udí,ktoríovládajúviacjazykov.
Naši ¾udia zvládajú všetky postupy v priestupkovom konaní.
Dojúnavšetciabsolvujúajpsychologickévyšetreniapreprávo
prednostnej jazdy a beriem to
akonašuvíziu,predstavualebo
záväzok–chceme,abynaši¾udiaabsolvovaliajpsychologickú
prípravu, ktorá je pri tejto práci
ve¾mi dôležitá. Ve¾kú pozornos
chcemevenovaajotázkebezpeènosti našich ¾udí pri výkone
služby,pretožetátoprácajepri
súèasnej hustote cestnej premávkyve¾miriziková.
l Ako sa vyriešili platové a
sociálne náležitosti nových
príslušníkov?
Vplnomrozsahupod¾aplat-

ného zákona o štátnej službe.
Prechod zo Železniènej polície
do služieb Policajného zboru
bolvcelkubezproblémový.Naši
príslušnícisúzaradenív2.platovejtriede,riaditeliaoddelenív
5. platovej triede. Systém
odmeòovania je èiastoène iný,
ale k nemu sa ešte nebudem
vyjadrova,pokia¾viem,niektoré
aspekty sú ešte v riešení. V
rámci odboru dopravnej polície
pribudlo oddelenie Mýtnej polície, ktoré riadim ja. Všetko je
ešte takpovediac v pohybe, ja
osobnesivšakve¾micením,že
znašich¾udívsúvislostisprechodom do PZ nikto neodišiel.
V zásade sa pre mýtnych policajtov vo výkone služby niè
nezmenilo.Pribudlinámniektorénovéoprávneniapríslušníkov
PZ, ktoré sme ako príslušníci
Železniènej polície nemali. V
rámci KDI sa naši ¾udia rýchlo
uèiaspolupracova.
(er)
Snímky autor a archív

„Vyhadzov“zoškolyzanezvládnutiepoveluÈelomvzad!?

(Pokraèovanie zo strany 1)

žiakov. „Postihnutí“ detailnejšie
popisujúokolnostipriebehuskúšok dos rozdielne oproti tomu,
akotieistéudalostipopisujeriadite¾školy,nebudemepretorobisudcu.
Štyriazôsmich
Štyria z ôsmich poslucháèov
sa po opravných skúškach
dozvedeli, že nevyhoveli.
Chlapcovhneïzaviedlidoïalšej miestnosti, kde museli podpísa oznámenie o zrušení služobného pomeru v skúšobnej
dobe bez udania dôvodu. Ich
pú za povolaním policajta tak
pomesiacištúdiaskonèila.Trajapisateliatentoverdiktpovažujú za krutý a neobjektívny,
keïže nemali nijaké disciplinárne prehrešky, boli šastní,
keï prešli celým prijímacím konaním a tvrdia, že sa s chuou
uèili.MarekOlejár:„Patrilsomk
aktívnym žiakom a robil som
všetko pre to, aby som sa stal
dobrým a spravodlivým policajtom.“ Marcel Ištokoviè: „Keï
maprijalidoslužobnéhopomeru, splnil sa mi jeden z dvoch
detskýchsnov.Hlavnekeïsom
predtým úspešne absolvoval
všetky testy, moje pocity pri
podpisovaní personálneho rozkazu a služobnej prísahy som
nevedel ani popísa a hrdos, s
ktorousomnosiluniformu,bola
nesmierna.Terazsomvšakprišiel o sen a o kariéru prakticky
kvôlijednémuèelomvzad,“píše
roztrpèene. „Nie je mi zrejmé,
akomohlakomisiadospievtak
krátkomobdobíodmôjhonástupu,užpojednommesiaciknázoru,ženiesomschopnýslužby v polícii,“ zamýš¾al sa Juraj
Haršány. „Pred nástupom do
SOŠ PZ Bratislava som absolvoval nároèné psychologické a
fyzickéskúšky.Taktiežsomabsolvoval podrobnú zdravotnú
prehliadkusozáveromspôsobilývýkonuslužbyvpolícii.Preto
miniejejasné,akobolomožné

rozhodnú o ukonèení môjho
služobnéhopomeruzaobdobie
necelého mesiaca pravdepodobne na základe nezažitých
návykov v taktickej príprave.“
Totosúnázorysažovate¾ov.
Inýpoh¾admávedenieškoly
Riadite¾SOŠPZvDevínskej
NovejVsiplk.JánŠtarkvšakpri
našom telefonickom rozhovore
svojerozhodnutieobhajoval.Zo
stanovenýchkritériínemieniz¾avi.Otomsvedèíajstanovisko,
ktoré zaslal generálnemu riadite¾ovi Sekcie riadenia ¾udských
zdrojov MV SR Ing. Ondrejovi
Varaèkovi. Riadite¾ školy v stanoviskupodrobneopisujesprávaniesaštudentovpririadnejaj
následnej opravnej skúške s
tým,žechlapcinezvládalistres
a nepreukázali, že sa nieèo za
ten mesiac nauèili. Preto padlo
rozhodnutie už po mesiaci prepustiichzoslužobnéhopomeru: „Škola poskytla poslucháèom okrem prípravy pod¾a rozvrhuhodínaj25konzultácií–tréningovsvyuèujúcimiakoprípravu na závereèné preskúšanie.
Záujemuvedenýchposlucháèov
bolminimálny(býv.stržm.HARŠÁNYJuraj2x,stržm.IŠTOKOVIÈ Marcel 2x, stržm. OLEJÁR
Marek 2x).“, uviedol riadite¾ a
zdôvodnil: „Celkovo bolo preskúšaných 136 policajtov, opakovaného preskúšania sa zúèastnilo 14 policajtov. Stupòom
vyhovel bolo hodnotených 132
policajtovastupòomnevyhovel
štyria vyššie uvedení policajti.
Každý z nich sa opakovane pri
preskúšaní jednoduchých situácií dopustil chýb, ktoré by znamenali ohrozenie života alebo
zdravia. Nedokázali zvláda
stres, konali skratovo a nesprávne a na rozdiel od ostatných nedokázali preukáza, že
zaprvýmesiaczískalizákladné
vedomosti a zruènosti pre
zvládnutie práce v Policajnom
zbore.Záujemoprácupolicajta,
ktorý deklarovali, nepotvrdili
svojím prístupom k plneniu ulo-

ženýchúloh,“takzniezáverstanoviskariadite¾aškoly.
Niekdeinak?
Mysmepresondovalipraxaj
naïalšíchnašichstrednýchodborných školách. Prirodzene,
rešpektujúc kolegialitu nebudemecitovakonkrétneosoby.Pedagógoviazïalšíchdvochškôl
(Košice, Pezinok) sa zhodli v
názore,žetakétotvrdérozhodnutie,tedaprepustenieštudenta
zo služobného pomeru už po
mesiaci v škole je v ich podmienkach ve¾mi neštandardné,
zriedkavé.Èastejšiesúprípady,
kedy musí poslucháè odís pre
disciplinárne prehrešky alebo
absencie atï., potvrdili nám.
„Odchodovos“ zo škôl v Pezinku a v Košiciach je pritom
dos rozdielna. Z poskytnutých
podkladov je zrejmé, že z každého behu košickej školy
odchádzalivposlednýchrokoch
jeden – dvaja poslucháèi. Približne polovica ide na vlastnú
žiados, druhá èas sa lúèi so
školou nedobrovo¾ne. Výnimku
tvorí nedávna epizóda, kedy
museli odís hneï štyria poslucháèiprealkohol.VPezinkuje
odchodovos vyššia, v roku
2009odišlo39poslucháèov(14
poslucháèov z vlastnej iniciatívy,14nedobrovo¾ne,11zaneuspokojivéštudijnévýsledky).V
roku2008sadobrovo¾nerozlúèilozoškoloudeväžiakov,šes
museloodíszvôlenadriadeného. (študijné výsledky sa zaèali
štatisticky vykazova až v roku
2009)
Èasnaprípravu
Znašejsondyvyplynulo,žev
školáchnajèastejšierobiameritórne rozhodnutia najskôr po
troch mesiacoch, keï sa uzatváraprváèasprípravyauèitelia po vzájomnej diskusii v pedagogickej rade (!) komplexne
posúdia každého jedného
poslucháèa, èi má alebo nemá
šancepokraèovavštúdiuažk
závereènýmskúškam,kmaturite.Pedagógoviazinýchškôlsi

teda myslia, že priebežné skúšanie poslucháèov má slúži
predovšetkým na to, aby sa
ukázali rezervy a nedostatky v
príprave, aby pedagóg i žiak
zistili, kde treba prida, èo sa
douèi, èomu venova pozornos.
Èisitoužpánriadite¾Štark
uzná alebo nie, robi opravné
skúškybezprostredne,okamžite
po riadnych skúškach je aj logický nezmysel. Dostali žiaci
možnos douèi sa to, èo nevedeli?Pomohliimvtompedagógovia? A to sa nám vidí nesprávne, nespravodlivé bez
oh¾adunato,èinašalegislatíva
podobný postup umožòuje alebo nie. Forma opravnej skúšky
jepritomkonkretizovanávovýnoseMVSRè.73/2008opolicajných stredných odborných
školách. Paragraf 26 tohto výnosu hovorí o opravných skúškach, že riadite¾ školy môže
poslucháèovi povoli opravnú
skúšku na základe písomnej
žiadosti, ktorú si poslucháè
musí poda najneskôr do
troch dní odo dòa, kedy sa o
výsledku klasifikácie dozvedel. Opakovane sa preto pýtame: Preèo riadite¾ školy nedal
žiakom reálnu èasovú možnos
pripravi sa na opravnú skúšku
azorganizovalju„vjednombehu“,tedaokamžiteposkonèení
riadnych skúšok, keï žiaci zákonitemuselibyvbezprostrednom strese z neúspechu – a s
takýmdrastickýmzáverom?
Stalosa,žia¾,neodstanesa.
Výsledok: sklamaní traja mladí
¾udia odovzdali výstroj i všetko
ostatnéasrezortomsarozlúèili.Ve¾atýmstratili.Vrajsimôžu
podažiadosoznovuprijatiepo
roku…
Smutnábilancia
Smutné. Aj rezortu prichodí
bilancova, èo získal, èo stratil
odchodomštyrochmladých¾udí,
ktorých prijali do zboru na
základenároènéhoprijímacieho
konaniazve¾kejprevahyuchá-

dzaèov.Oèividneniejenajpodstatnejšiahmotná,aleviacmorálnaškoda.
Ani rezortný ekonóm však
nemôžeskákaodradosti.Veï
užsamoprijímaciekonaniestojí
rezort ve¾a peòazí. Zoberme si
èo len dôkladné zdravotné prehliadky.Sumazavšetkyodborné laboratórne vyšetrenia ide
zrejmedostoviekeur.Súkromnípsychológoviapýtajúzahodinové vyšetrenie (trebárs tzv.
spôsobilos pre vodièov) od 60
eur vyššie. Psychologické vyšetrenia v našom rezorte trvajú
viacakopoldòa.Ko¾kobystáli
vpresnomfinanènomvyèíslení?
Študenti vyše mesiaca bývali a
stravovalisavškolezapeniaze
rezortu. Nehovoriac o tom, že
dostaliplat–ikeïlenjeden.
Do školy prišli študenti vystrojenínovourovnošatou.Hodnotanovejkompletnejrovnošatyajejsúèastíjepod¾avýnosu
MV SR è. 40 zo 17. februára
2010 urèená na 862, 56 eura
(25 985, 48 Sk). Mladí policajti
ju síce museli kompletnú vráti
(okrem ponožiek), ale èo z
týchtosúèastíbudeïalejpoužite¾né? Trièká, pevná obuv, teniskyaïalšieèastejšienosené
veciurèitenie.Oichosudemusí rozhodnú komisia, ktorá posúdiopotrebovanossúèastíav
súlade so zákonom o správe
majetkuštátuurèí,èotrebaznièi,èomožno–trebárspochemickom vyèistení – preda inému záujemcovi v našich výdajniach za nižšiu cenu…. Pritom aj ïalšia èinnos komisie
nášrezortnieèostojí.Množstvo
¾udíapapierovania…
Summasummarum–prerezort je to dvojnásobná škoda.
Napriek opakovaným výzvam
sme sa od zodpovedných nedozvedeli,èivprípadeodchodu
štyrochposlucháèovškolaporušilaaleboneporušilaVýnosMV
SRè.73/2008akakémuzáverutotozistenieviedlo.
Peter Ondera
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ZaujímaváponukapreèlenovOZPvSRnaletnúrekreáciuvChorvátsku
Zaujímavúponukuprenašichèlenovnaletnúrekreáciu
vChorvátskusmedostaliodfirmyMarkiè–tours.Vmene majite¾a Mirka Markièa nám ju predstavil jeho zástupca na Slovensku Ján Gardáš. Ide o ponuku špeciálnepreèlenovOZPvSR.Môžujuvyužiajneèlenovia,zamestnancirezortu,aletí,samozrejme,vinejcenovejrelácii.
Hovorísa,žejelepšierazvidie ako stokrát poèu. Preto
smepožiadaliomožnosnavštívitietoobjektyapresvedèisa
o serióznosti ponuky. Úloha
padla na mòa, a tak som 12.
apríla2010vycestovalspánom
Gardášom do Chorvátska. A tu
sú moje skúsenosti, doplnené
rozprávaním, v tomto prípade
hostite¾om pánom Mirkom Markièom a tlmoèené pánom Gardášom.

Supermarket
zásobený

je

bohato

rýchizbáchjemožnosprístelku
formou rozahovacieho kresla.
Izby sú orientované väèšinou s
priamym alebo boèným výh¾adom na more a iba minimum
izieb je orientovaných do ulice.
Nadruhomposchodíjekdispozíciikuchynka,recepciamáhotelovýsejf.
Stravovanieformou
polpenzie
Stravovanie je (v cene zájazdu)zabezpeèenévhotelovej
reštaurácii. Raòajky formou
švédskychstolov,naveèeruponúkajúvýberovodvejedlá.Stravavprvýdeònástupujejednotná. Reštaurácia je k dispozícii
celýdeònaobèerstvenie,máaj
terasuprekrytúmarkízou.Jeden
deòvtýždnibudevystupovaživáhudba.
Hneï,podterasouhotela,na
brehu mora, sú umiestnené
bezplatné ležadlá. Hotel je
vhodný pre rodiny s demi. V
blízkosti hotela sa nachádza
detskéihriskoajemožnévybaviimaléfutbalovéaleboteniso-

Firma má nieko¾ko objektov,
aleibajedenjepriamonabrehumora,atohotelMOLvmesteèku Drveník na Makarskej riviére. V hoteli sú dvoj–, troj– a
štvorposte¾ové izby. Každá je
vybavená vlastným sociálnym
zariadením s fénom, chladnièkou,klimatizáciou,TVapripojením na internet WIFI. V niekto-

K dispozícii je aj poštový
úrad

Poh¾ad z balkóna
Poh¾ad od mora

Ceny
CenazajedendeòpobytuvhoteliMolpreèlenovOZP:
Od 1.6. do 30. 6. 2010 spolpenziou je 28 (neèlen 32)
Od 1.7. do 31. 8. 2010 spolpenziou je 35 (neèlen 42)
Od 1.9. do 30. 9. 2010 spolpenziou je 28 (neèlen 32)
Z¾avnené ceny platia aj pre rodinných príslušníkov členov
OZPvSR
véihrisko.Plážjeposiatamalýmikamienkamiahåbkamoraje
postupná.
V Drveniku sa nachádza
množstvo malých kaviarnièiek,
pizzerií, pekáreò, stánky so suvenírmi. Kto si chce vylepši
stravovanie,mákdispozíciisupermarket. Je tu pošta, bankomatajzmenárne.Platisadáaj
eurami,alepraxjetaká,žeberú iba papierové bankovky. Vy-

dávajútiežibapapierovéeuráa
zvyšokvichmene,vkunách.
Fakultatívnevýlety
Kto by sa snáï na pláži nudil,môževyužifakultatívnevýlety,ktoréniesúzahrnutévcenezájazdu.Loïousadáísna
ostrovBraè,Hvar,Korèula.Prístavjevzdialenýcca500mod
hotela.Autobusomsadáísna
púdoMedžugoria,ktoréjejedným z najnavštevovanejších

pútnychmiestvEurópe.Natútocestujevšakpotrebnýplatný
cestovnýpas.
Termínyzájazdov
Termíny zájazdov sú od zaèiatkujúna2010dokoncaseptembra2010.Najkratšípobytje
7 dní. Predpokladaný deò ná-

Villa SAX

Hotel MOL je priamo na brehu romantickej zátoky

stupu je sobota po 12.00 hod.
Termín zájazdu a deò nástupu
je potrebné konzultova s kontaktnými osobami. Pokia¾ si
niektovyberieinýpoèetdníako
7, 14 atï., neskorší záujemca
bude musie rešpektova aj iný
termín nástupu ako sobotu aleboodložinástupnaneskoršie.
Do 10.00 hod. je potrebné
uvo¾niizbu.Tí,ktoríbysachceli ešte cez deò zdrža, si môžu
odloži veci do jednej urèenej
miestnostiaodcestovaneskôr.
Platísaveurách
Platbazazájazdjeveurách.
Polovica ceny zájazdu sa platí
naSlovensku,naúèetzástupcu
firmyMarkiè–tours,p.JánaGar-

dáša,povyplneníaodoslanízáväznejprihláškyadruhápolovica po príchode na miesto. Po
nabehnutípeòazínaúèetalebo
predloženípoštovejpoukážkyo
zaplatení, vystaví p. Gardáš
voucher (poukaz), ktorým sa
preukážezáujemcapopríchode
na miesto. Deti do troch rokov,
v deò nástupu na zájazd, majú
pobyt zdarma, ale bez nároku
nalôžkoastravu.Detiodtroch
dodvanásrokov,vdeònástupunazájazd,platiaiba70%z
ceny.
Spôsobdopravyje
individuálny
K cene zájazdu je potrebné
pripoèíta sumy za platbu na
dia¾niciach a tankovanie. Ceny
pohonnýchhmôtbolipoèasnašej cesty v približnej výške našich. Poplatky za dia¾nice cez
Maïarsko a Chorvátsko nás
stáli v jednom smere cca 36 €.
Ak by sa však našlo dostatok
záujemcov na jeden termín na
cestuautobusom,cenadopravy
bybolaove¾avýhodnejšia.
Kontakty
Kontaktnou osobou pre èlenovOZPvSR(vprípadepotrebyporadímeajneèlenom)bude
pplk. JUDr. Pavol Mekiòa, è. t.
80/51954, mobil 0905614189,
mail: pavol.mekina@minv.sk. V
prípade záujmu o zájazd záujemcomodmailujemedotazník,
pokyn na úhradu, info o storno
poplatkochavkrátkostiajzaujímavostioMakarskejriviére.
Kontakt na zástupcu firmy
Markiè–tours, p. Jána Gardáša
je cez emailovú adresu markic–tours.sk@hotmail.sk, MT
0911153334,0904918333.Bližšie informácie o letovisku je
možné získa na adrese
WWW.markic–tours.com.
Ïalšie objekty, ktoré má firmakdispozícii,súVillaMarkiè,
VillaSax,VillaBellaVista.Tieto
objekty sú však nižšej kategórie.Odporúèalbysomvyužiobjekt Villa Sax. Je vzdialený iba
nieko¾kodesiatokmetrovodhotelaMol.Kdispozíciisúdvoj–a
trojlôžkovéizby.Vprípadezáujmuposkytnemebližšieinformácie.
pplk. JUDr. Pavol Mekiòa
Snímky autor a archív
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Služba v PZ nie je lízanie
medu! Ale to verejnos ve¾mi
netuší. Vedia to len „naši“ a ich
rodiny. Mnohostrannos a nároènos výkonu služby si vie
naozaj iba málokto predstavi.
Tak isto ale platí, že táto nároènos iba málo príslušníkov
nedeformuje po osobnostnej
stránke. Služba zmení mno-

APRÍL2010

sa snaží získa v aj priebehu
výkonu služby.
Druhým h¾adiskom je nároènos služby, množstvo a
kvalita kritických incidentov zažitých v službe. Medzi najviac
nároèné sa urèite ráta služobné zaradenie, pri ktorom sa
policajt èasto stretáva s násilím
a jeho následkami, ale aj asis-

nadriadeného by sa však nemal da oklama, a takýto policajt by mal by urýchlene odoslaný k psychológovi tak, ako
mu to umožòujú vestníky è. 36
z r. 2003 (èl. 4.3.a), a 103 z r.
2005 (èl. 9), ktorých poznanie
však èasto u nadriadených
absentuje.
K mnohým kauzám sú-

SlužbavPZniejelízaniemedu!
hých. Záleží najmä na èloveku
samotnom, do akej miery to
dovolí, záleží na množstve a
druhu negatív – udalostí, ktoré
v službe zažil, a v neposlednom rade záleží aj na kvalite pracovných tímov, v ktorých pracoval.
Poukáza chcem najmä na
tie charakterové zmeny, ktoré
sa podpíšu na èloveku v nežiadúcom smere. Až prièasto sa
dozvedáme v správach o výèinoch nièomníkov, že sú to bývalí, alebo ešte aj slúžiaci policajti. Èiže osoby, ktoré by za
peniaze daòových poplatníkov
mali by vzorom v zákonnosti
svojho konania. Každý sa nad
tým musí pozastavi, pretože
tento fenomén doteraz nebol
bežný, – ale teraz je.
Samozrejme, že ostatné
faktory, ako vplyvy „západu“,
médií, krízy, a pod. sú podhubím, ktoré je ideálnym pre rozvoj takýchto javov. Pozrime sa
na takéto osoby z uvedených
troch uhlov poh¾adu:
Prvým je vlastná osobnos
policajta. Ak totiž niekto už pri
prijímaní do zboru poèíta s výhodami, ktoré by mu budúca
služba mohla prináša (okrem
stáleho zamestnania a služobného príjmu), tak z takéhoto príslušníka v zmysle prísahy,
ktorú podpisuje, alebo v zmysle potrieb spoloènosti, dobrý
policajt urèite nebude. A nebude ním, ani keï také méty, ako
sú boèné peniaze, nedotknute¾nos, vybavovanie si osobných úètov, previazanos s
podsvetím, politikou, èi inými
„vysokými miestami“ /a pod./

tencia pri incidentoch s tragickými následkami, konfrontácie
s „nedotknute¾nými“ osobami,
a iné. Pokia¾ nie je po takýchto
udalostiach psychika policajta
odborne „resetovaná“, nemôžu
by takéto zážitky správne
spracované a odnáša si to nielen rodina a pracovný kolektív,
ale nastáva znížená pracovná
spo¾ahlivos, problémy s dis-

ciplínou, tendencia by vykonávate¾om spravodlivosti, ergo
prechod na vratkú lávku, ktorá
odde¾uje zákonnos od nezákonnosti.
Tretie kritérium je ovplyvòované nami všetkými: jeho rodinou, jeho kolegami, jeho nadriadenými. Pokia¾ toto jeho sociálne okolie detekuje príznaky
zmien osobnosti, malo by kona. Príznaky môžu by rôznorodé: od utiahnutosti, zadumanosti, nekomunikatívnosti, nedotklivosti, atï., až po zvýšenú
verbálnu a fyzickú agresivitu,
odmietanie podriadenosti, rastúcu spotrebu alkoholu, klamanie, podvádzanie, gamblerstvo,
finanèné problémy (alebo finanèná nezávislos), snaha by
akèný, nadštandardné konexie,
atï., atï.
V tejto fáze èasto jeho sociálne okolie zlyháva, pretože
policajt býva schopný nielen
s¾úbi zmenu, èi nápravu, ale
èasto aj doèasne zahra úlohu
„navráteného syna“, a to ako v
rodine, tak aj na pracovisku.
Pedagogický a manažérsky cit

èasných, èi bývalých policajtov, možno priradi i pasáž,
odvysielanú 30. marca v relácii
Pa¾ba. V nej policajt vo výslužbe z východného Slovenska,
namiesto toho, aby bol vzorom
zákonnosti pre svoje okolie v
súkromnom podnikaní, tak je
vzorom pre obchádzanie zákona, a h¾adanie možností, ako
zneužíva formulácie paragrafov v neprospech spoloènosti.
S ve¾kou pravdepodobnosou
sú tieto jeho praktiky výsledkom slúženia v kolektíve, v ktorom si buï nikto nevšímal jeho
„kladné“ vlastnosti a jeho partizánèenie, alebo boli aj jeho
nadriadení na neho prikrátki.
Je dos pravdepodobné, že nebol na svoju dobu pýchou zboru, a kvalitnou oporou svojich
nadriadených. Jeho pracovné
postupy museli by už vtedy
neštandartné a hranièiace so
zákonnosou. Ve¾kos jeho ducha je tiež obdivuhodná. Dnes
takýto èlovek robí hanbu Policajnému zboru, aj keï v òom
už viac než desa rokov neslúži.
Nikto totiž neuverí, že špinavým praktikám sa „nevyuèil“ u
nás. Odporúèam nám všetkým,
èi už sme spomínanú Pa¾bu videli, alebo nie, aby sme sa
svorne snažili, aby sa náš rezort podobných osôb zbavil
ove¾a skôr, ako sa dopracujú k
výsluhovému dôchodku. Najmä preto, že „vonku“ sú naozaj
desiatky a stovky lepších, ktorí
sa na blokované miesta nemôžu dosta. Máme si z èoho vybera.
Psychológ KR PZ

Vovýh¾adejenovýzákon
oinformaènejbezpeènosti
„Len pre služobnú potrebu“ v krátkom èase opä bude
Koncommesiacafebruárt.r.
schválila vláda SR nami dlho
oèakávanýaprepraxpotrebný
návrh–„Legislatívnyzámerzákonaoinformaènejbezpeènosti“.Stvorcamiapredkladate¾mi
tohto zákona z Ministerstva financií SR sme v kontakte.
Predložili sme im aj písomne
našepredstavyotom,èobyzákonmalupravova.
Išlonámnajmäolegislatívnu
úpravu tzv. neklasifikovaných
informácií, teda medzistupòa
medzi obyèajnými (neutajovanými) a utajovanými skutoènosami. V minulosti sa používal pre tieto informácie termín„Lenpreslužobnúpotrebu“,
v Koncepcii OUS v Slovenskej

republike,schválenejvládouSR
vroku2007,sapoužívapojem
„Citlivéinformácie“.VspomínanejKoncepcii…sakonštatuje,
že neexistuje národný ekvivalentdokumentovoznaèovaných
ako LIMITÉ EU, resp. NATO
UNCLASSIFIED. Aj k nám do
rezortuprichádzajútakétoinformácieatrebasnimiprimerane
manipulova. Nie sú síce pod
stupòom utajenia, na ktoré by
sa vzahovali bezpeènostné
štandardy NATO a EÚ platné
pre utajované skutoènosti, ale
nie sú ani všeobecne zverejnite¾né. Manipulova s nimi možno len pri zachovaní integrity
(nemožno meni ich obsah) a
dostupnosti (vždy musí by jasné,ktokomuichposkytuje).
V legislatívnom zámere zákonaoinformaènejbezpeènosti
v3.èasti–„Kategorizáciainformaèných systémov verejnej
správy“sapíše:…„zavediesa
klasifikaèná schéma pre informaènésystémyverejnejsprávy
a ustanovia sa procesy klasifikácie informaèných systémov
verejnej správy založených na
kritickosti spracúvaných dát
pod¾aaspektovdôvernosti,integrity,dostupnostiašpecifickosti

obsahuaichpotenciálnehonegatívneho vplyvu na obèanov,
právnickéosobyaštát.Ustanovísapovinnospovinnýchosôb
pod¾azákonaè.275/2006Z.z.
o informaèných systémoch verejnej správy… kategorizova
údaje vo svojich informaèných
systémochpod¾atejtoschémys
oh¾adom na základné aspekty
informaènejbezpeènostiaustanovísaminimálnapovinnáúroveò ich ochrany. Zároveò sa
ustanovia minimálne bezpeènostné požiadavky a ciele riadenia informaènej bezpeènosti
prejednotlivéklasifikaènéstupne…“
Uvedené treba chápa asi
takto:budútoinformaènésystémy obsahujúce informáciu s
nižšou mierou ochrany pred jej
nedovoleným rozširovaním v
porovnaní s
u t a jo v a n ý m i
informác iam i.
Okruh osôb
oprávnen ých
oboznam ov a
sasnimibude
urèený jej pôvodcom bez
potreby osobitného bezpeènostnéh o
prev er ov an ia
pre vznik oprávnenia. Nakladanie s nimi bude podlieha ochranným opatreIlustraèné foto
niam, o ktorých rozhodne subjekt, ktorý s
informáciou nakladá, na základeuváženiavhodnostiadostatoènostiprezaistenieichochrany, bez nutnosti dodržiavania
striktného režimu vzahujúceho
sa na utajované skutoènosti.
Nevyhnutnos vymedzenia tejto
kategórievprávnomporiadkuje
danáajpotrebamivyplývajúcimi
zaplikáciezákonaè.211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám. Našej služobnej
praxinievždyvyhovujezásada,
na ktorej je tento zákon postavený – „èo nie je utajované, to
jeverejnostiprístupné!“
Posledná informácia: pod¾a
uznesenia vlády legislatívny
proces tvorby tohto zákona by
mal prebieha celý tento rok a
do31.5.2011máMinisterstvo
financiíSRpredložinarokovanievládynávrhzákonaoinformaènej bezpeènosti. Dovtedy
nás èaká ešte ve¾a diskusií,
kryštalizácií názorov. Ale chceme to úspešne zvládnu a by
èonajviacrezortufinanciínápomocní.
JUDr. Peter Tanèibok, riadite¾
odboru ochrany utajovaných
skutoèností SITB MV SR

UPOZORNENIE!
Uzávierkanasledujúcehočíslabude12.mája2010
Redakcia
Ilustraèné foto
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Aprílznamená,žemábyveselo...
Základnépouèky
manažmentu

Oblondínkach
Vautoškole
Skúškyvautoškole.Komisár:„Popíštenámfunkciuspa¾ovaciehomotora!“
Blondína:„Môžemvlastnýmislovami?“
Komisár:„Samozrejme!“
Blondína:„Brm,brrrrmm,brrrmm…“

Lekciaè.l
Vranasedínastromeacelé
dniniènerobí.Zbadájuzajaèik
apýtasa:„Môžemtiežtaksedieakotyaniènerobi?“Vrana
mu odpovedá: „Samozrejme,
preèobysinemohol?“
Zajaèik sa posadil na zem
pod vranu a odpoèíval. Naraz
saobjavilalíška,skoèilanazajaèikaazožralaho.
Manažérske pouèenie: Na
to,abysimoholibasedieaniè
nerobi, musíš sedie ve¾mi vysoko.

Ešterazautoškola
Blondínuvyhodilizoskúšokvautoškole.„Preèo?“pýtasajej
kamarátkablondína.
„Išla som ku kruhovému objazdu, tam bola znaèka 30, tak
somhotridsakrátobjazdila,alevyhodilima.“
„Ty,adobresirátala?“
Úspešná
Zautavystúpinaštvatýchlapakrièínavodièku:„Tykrava,robilasiniekedyvodièák?“
„Urèiteviackrátakoty,idiot!“

Ochrancaprírody

Advokátjeadvokát
Pes,priate¾èloveka
„Haló,pánNovák?Volám
kvôli tomu strážnemu psovi,
èosmeodvásminulýtýždeò
kúpili. Viete mi poradi, èo
mám spravi, aby nás koneènepustildomov?“

Akonezabisvokru
Uteká muž za vyšetrovate¾omahovorímu:„Pánpolicajt, musíte ma zatknú, lebozabijemsvojusvokru…“
Policajt na to: „Zabite aj
mojuauprokurátorasaprihovorím!“
Muž uteká za prokurátoromaprosího:„Zatvortema,
lebozabijemsvojusvokru!“
Prokurátor hovorí: „Zabite
ajmojuavybavímvámve¾mi
nízkytrest.“
Muž ide do krèmy, poriadnesaopije,zabijesvoju,
vyšetrovate¾ovuajprokurátorovusvokru.
Ocitne sa pred súdom,
senáthouznávavinným,za
vraždutrochsvokierdostáva
tri mesiace nepodmieneène.
Keï v putách odchádza,
sudca mu šepne do ucha:
„Keby ste zabili aj moju,
mohla z toho by podmienka…“

Advokát sedí v kancelárii a
zrazu sa pred ním zjaví diabol:
„Mám pre teba ponuku. Do
konca svojej kariéry vyhráš
každý spor, budeš sa topi v
peniazoch, ¾udia a budú obdivova, sudcovia sa budú pred
tebou trias od strachu. Na
oplátku žiadam dušu tvojej ženy, tvojich detí, dušu tvojich rodièov, tvojich starých rodièov a
duše všetkých priate¾ov.“
Advokát sa na chví¾ku zamyslí a vraví: „Ty, ale urèite je
v tom nejaký háèik, však?“

Lesníkpristiholvlesemuža,ktorýsinaohniopekalvtáka.Zistil, že tým vtákom je chránený orol krá¾ovský. Privolal preto policajtovamužišielpredsúd.Pristihnutýmužsudcovivysvet¾oval,že
vlesezablúdil,tridniniènejedolakoneèneuvidelorla,ktorýdržal
vzobákurybu.Hodilpoòomskalu,abyrybupustil.Orlavšaktrafildohlavytaknešastne,žehneïzdochol.Atakupiekolazjedol
najprvrybu,potomajvtáka.„Tojecelámojavina!“bránilsa.„Nikdyvživotebysomneublížilchránenémuživoèíchovi!“vyhlásil.
Sudca uznal po¾ahèujúce okolnosti a chlapa oslobodil. Muž
ve¾miïakovalsudcovizapochopenie.Tensaknemunaklonilatichýmhlasomsapýtal:„Lentakmedzinami,akochutítakýorolkrá¾ovský?“ „Hm, ažko poveda,“ rozmýš¾a muž. „Je to nieèo medzi
belaòoutundrovouavýromskalným…“

Lekciaè.2
Moriaksarozprávasbýkom:
„Ve¾mirádbysomsadostalaž
navrcholtohtostromu,alenemámnatodossíl!“
Býk mu na to: „Ja mám pásomnicu.Jeplnáživín.Skúsju
vytiahnuazhltnú.“
Moriak teda strèil hlavu do
býkovho zadku, vybral pásomnicuacelújuzožral.Zistil,
žemunaozajdodalave¾aenergie, tak vyletel na vrchol stromu.Zbadalhofarmárazostrelilho.
Manažérske pouèenie: To,
že lezieš ve¾kému zvierau do
zadku, a môže dosta až na
samý vrchol. To však ešte neznamená,žesatamudržíš.
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Prezidentpodpísalèipové
technicképreukazy
Dve èasti – polykarbonátovú
èipovúkartuaklasickúpapierovú podobu bude ma od júna
tohto roku osvedèenie o evidenciivozidla.Vyplývatoznovely cestného zákona, ktorú
dnes podpísal prezident SR
IvanGašparoviè.Noveluschválili poslanci Národnej rady SR
eštezaèiatkommarcanaparlamentnejschôdzi.
Pod¾a predkladate¾a zmeny
zákona, ministerstva vnútra, èipové karty zabránia opotrebovávaniu súèasného papierovéhoosvedèeniaazároveòeliminujú trestnú èinnos spojenú s
krádežami, kúpou a predajom
áut. Vodièi budú povinne nosi
pri sebe èipové karty, klasické
papierové osvedèenia o evidenciibudúmadoma.
Èipové karty budú vydáva
policajné útvary a doklad bude
plati desa rokov. Držite¾ si ho
nebude musie vyzdvihnú
osobne, dostane ho poštou na
adresu,ktorúsivžiadostiovydanieurèí.
Novépokuty
Náklady na nákup techniky
spojenej s vydávaním nových
technických preukazov dosiahnu 26 miliónov eur a budú
hradenézeurofondov.
Novela zavádza aj ïalšie
zmeny. K závažným porušeniampravidielcestnejpremávky
saodjúnazaradíajzastavenie
a státie na parkovacom mieste
vyhradenompreosobusozdravotnýmpostihnutím,aknejdeo

auto, pre ktoré je parkovacie
miestovyhradené.
Pokutyzatakétokonaniesa
zvýšia.Kýmvsúèasnostivriadnom konaní vinník zaplatí do
100 eur, po novom to bude od
60do300eur.Vblokovomkonaní dnes hrozí sankcia do 60
eur, po zmene to bude do 150
eur.Posúvasaajveknaudelenievodièskéhooprávneniaz21
na24rokovpriskupináchA,D
a DE, teda motorky, autobusy
aleboprívesyzaautobusom.
(SITA, 29. 3. 2010)
Rezortvnútrachcevymieòa
svojmajetokzabytypre
zamestnancov
Ministerstvo vnútra SR chce
získanovébytypresvojichzamestnancov prostredníctvom
výmeny majetku rezortu za hotové bytové jednotky. Na tlaèovejkonferenciiotomdnesinformoval minister vnútra Robert
Kaliòák.
„Chcemezískaviacako200
bytov v priebehu dvoch rokov,“
vyhlásil Kaliòák. Policajti by
mohlizískabyt,ktorýbyužívali
apo20rokochvslužbebysiho
mohli odkúpi za zostatkovú
hodnotu.Podvochdesaroèiach
službybytakpod¾aministramali odpracovaných približne 90
percenthodnotybytu.
„Pilotný projekt chceme
vyskúšaauvidíme,akozarezonuje,“povedalKaliòákstým,že
zatia¾márezortviaceroponúkz
Bratislavy, Martina a Košíc na
výmenusvojhomajetkuzabyty.
Prvým z nich má by bytový
dom v Bratislave s 21 bytmi,

ktoré by sa mohli vymeni za
rekreaèné zariadenie MV SR a
bývaléskladycivilnejochranyv
hlavnommeste.
Ponuka na výmenu nehnute¾ností bude pod¾a Kaliòáka
vždy zverejnená na internete,
abynaòumohlireagovaïalší
záujemcovia.Hodnotuvymieòaných nehnute¾ností bude urèova znalec. Výstavba bytov ministerstvom je pod¾a Kaliòáka
komplikovaná a ak by nehnute¾nostipredali,výnosznichby
išieldoštátnehorozpoètu.Tým
by sa skomplikovalo ich opätovnénavráteniedorezortu,tvrdíminister.

Šéf policajných odborov Miroslav Litva hodnotí zámer ministerstva pozitívne. „Vidím to
akoïalšístabilizaènýprvok.Ak
by policajt spáchal trestný èin,
bytstratíbeznáhrady,“povedal.
Pod¾aLitvuvsúèasnostibývav
Bratislavenatrochubytovniach
1200policajtov.Zároveòjeevidovaných935žiadostínaprideleniebytu,znich430vhlavnom
meste.Pospusteníprojektuvedenie rezortu predpokladá, že
sapoèetžiadostízvýši.
(SITA,31.3.2010)
Ministerstvázneužívajú
advokátovaznalcov
Rozhodnutia súdov budú
trva ešte dlhšie. Štát totiž neplatí súdnym znalcom, ktorí už
toho majú dos a dávajú sa
vyškrtnúzozoznamov.Bezich
posudkov však v mnohých prí-

padoch súdy nie sú schopné
rozhodnú.Potrebujeichajpolícia–privyšetrovanídopravných
nehôd, pri ktorých došlo k
úmrtiu èi zraneniu. Bezvýchodisková situácia hrozí aj nemajetným ¾uïom, ktorí nemajú na
advokáta,apretoimjepridelený zo zákona. Štát totiž dlhuje
nielen znalcom, ale aj advokátomexoffo.Dokopyjetoviac
ako10miliónoveur.Tentostav
trváužroky.
Len vlani požiadalo o vyškrtnutie zo zoznamu súdnych
znalcov 55 odborníkov. V decembribolmedzinimiajchirurg
OndrejBohuš.Dodnesnedostal
všetky peniaze za posudky vypracovanévlani.„Nielenžeešte
nemám peniaze za posudky,
ale ešte som si sám hradil aj
benzín, keï som cestoval na
súd svedèi,“ hovorí. A pre byrokraciu úradníkov na ministerstve spravodlivosti musel
odviesdaneapoistnéajzajanuár,hociovyškrtnutiezozoznamu znalcov požiadal už koncomroku2009.„Musímzaplati
preddavky na dane aj poistné
odvody. Mòa sa Sociálna èi
zdravotnápoisovòaanidaòový
úrad nepýta, èi mi ministerstvo
spravodlivosti a vnútra za moju
robotuzaplatili.“
Preèo ministerstvo znalcom
neplatí? „Nastal výrazný nárast
súdnych sporov. Nejde však o
nieko¾koroèné dlhy ako pred
štyrmi rokmi,“ tvrdí hovorca rezortuMichalJurèi.Ko¾koeurim
však dlhujú, neprezradil. Odmietoltiežzverejni,ko¾koznalcovzvyše3–tisícsauždalozo
zoznamovvyškrtnú.
Podobná situácia je aj v re-

zorte vnútra. Preò robia tiež
stovkysúdnychznalcovzodboru dopravy viac–menej zadarmo. Ministerstvo meškanie platieb ospravedlòuje skresaným
rozpoètom. „Záväzky ministerstva sú 3,97 milióna eur. V
prvom štvrroku sa ich podarilo
zníži o 1,8 milióna eur. Príèinu
dlhu možno h¾ada v prudkom
náraste sadzieb,“ reagovala
¼udmilaStaòovázministerstva.
Rezort zvažuje, že na výdavkochbysamalapodie¾aajprokuratúra. „Pokyn k prizvaniu
súdnych znalcov do vyšetrovanianedávalenministerstvo,ale
aj prokuratúra ako dozorný orgán nad vyšetrovaním. Preto
chceme vyvola rokovania s
prokuratúrou,“dodalaStaòová.
Štát má miliónové dlžoby aj
voèiadvokátom,ktorísúobžalovanýmpridelenízozákona.Advokátska komora sa už listom
obrátilanaministerkuspravodlivostiVieruPetríkovú,abysituáciuriešila.„Situáciajeneudržate¾ná. Ministerstvo neplatí trovy
ani výdavky. Advokátom dlhuje
osemrokov6miliónoveur,“hovoríšéfkomoryŠtefanDetvai.
Situáciu chcú rieši prijatím
opatrení,nazákladektorýchbudú od rezortu žiada pre advokátov ex offo zálohové platby.
„Inakmôžeprískproblémoms
obhajobouuobžalovaných,ktorým advokáta pride¾uje súd,“
reagovalDetvai.
Komoresanepáèi,žepeniazeurèenénaplatbyadvokátom
používajú súdy na zabezpeèenie vlastného chodu. Mnohým
advokátom dlhuje štát za
nieko¾korokovaj30–tisíceur.
(Pravda, 1.4.2010)

RozkazyanariadeniaprezidentaPZ
MAREC2010
ROZKAZYPREZIDENTAPZ
14. ktorýmsameníadopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 6/2010 o vydaní RočnéhoplánuhlavnýchúlohPrezídia Policajného zboru na rok
2010
15. o zriadení komisie na
zabezpečenie osláv Dňa Policajnéhozboru
16. ktorým sa ruší rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
15/2004 o zriadení špecializovanéhotímuvzneníneskorších
predpisov
17. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnejpolícievBratislave
18. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prípravy a
konania volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky v
roku2010
19. ktorým sa ruší rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
83/2009 o zriadení pracovnej
skupiny
20. ktorým sa mení rozkaz

prezidentaPolicajnéhozboruč.
59/2009, ktorým sa zriaďuje
komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie rekreačnéhopobytu
21. ktorým sa ruší rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
25/2006 o zriadení špecializovanéhotímuvzneníneskorších
predpisov
22. ktorým sa mení rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
75/2009 o zriadení špecializovanéhotímu
23. ovykonanístreleckejprípravy príslušníkov Policajného
zboruzásahovejskupinyúradu
boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného
zboruaodboruochrannýchslužiebprezídiaPolicajnéhozboru
24. ovykonanístreleckejprípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútraSlovenskejrepubliky
25. ozriadenípracovnejskupiny na zníženie rozpracovanostitrestnýchvecívovyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní
naúradejustičnejakriminálnej
polície Okresného riaditeľstva
PolicajnéhozboruvBratislaveokolie

26. ktorým sa mení rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
95/2004 o zriadení špecializovanéhotímuvzneníneskorších
predpisov

NARIADENIAPREZIDENTAPZ
2. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajnéhozboruč.12/2009ovykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravnoinžinierskejčinnostiaktorýmsa
meníadopĺňanariadenieprezidenta Policajného zboru č.
4/2009 o vykonávaní skúšok z
odbornejspôsobilosti,rozhodovaní o vodičskom oprávnení a
evidovaní priestupkov spáchaných v cestnej premávke v
znení nariadenia prezidenta
Policajnéhozboruč.16/2009
3. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajnéhozboruč.16/2008oorganizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení
neskoršíchpredpisov

Fotoglosa
Neuverite¾né! Zámocký park
v Malackách vznikol zásluhou
Pálffyovcov vari pred dvesto
rokmi, dnes patrí medzi malebné zákutia, ktoré lákajú tisícky
turistov. Lanská víchrica však v
parku narobila poriadnu spúš,
padali aj dvestoroèné stromy.
Mesto vybralo firmu, ktorej úlohou bolo pová¾ané stromy popíli a vyvozi. Pri vývoze dreva
sa však – inak skúsenému –
vodièovi podarilo neuverite¾né:
Hydraulickou rukou na prívese
vyvalil zámockú bránu tak dokonale, že by sa za to nemusela hanbi ani osádka T 72. Za
obe padli oporné piliere s historickými vázièkami, kusisko
historického múru, ale svoje
dostali aj okolostojace autá.
Keï sa zadarí…
(on)
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