
Kra kow (er) v sta ro by lom
po¾skom krá ¾ovskom meste Kra -
kow sa v dòoch 10. a 11. má ja
2010 ko na lo jarné za sa da nie
de le gá tov Euro COP–u pod ve -
de ním je ho pre zi den ta Heinza
Kiefe ra. Jedným z bo dov pro -
gra mu za sa da nia bo la aj vo¾ba
no vých funkcio ná rov. Mi mo -
riadnym úspe chom slo ven ských
po li cajných odbo rov a pre ja vom
ve¾ké ho uzna nia nášmu dlho -
roèné mu predse do vi je zvo le nie
do te rajšie ho èle na vý kon né ho
vý bo ru Mi ro sla va Lit vu do funk-
cie I. vi ce pre zi den ta Euro -
COP–u!

Je to vô bec po prvýkrát v his-
tó rii medzi ná rodnej po li cajnej
odbo ro vej fe de rá cie, keï ta ký to

vy so ký post za ujal re pre zen tant
z kra ji ny vý chodnej Euró py. Mi -
ro slav Lit va vystrie dal vo funkcii
Ja na Schonke re na, s kto rým už
ma li možnos� zozná mi� sa aj èi -
ta te lia PO LÍ CIE, je dob rým znal-
com slo ven ských po me rov. II.
vi cepre zi dentom sa sta la ïalšia
do te rajšia èlen ka vý kon né ho vý -
bo ru Lille mor Me lin Sving (SP,
Švéd sko,). Jan Scho ke ren (Bel-
gicko) za ujal vo vý bo re miesto
po klad ní ka. De le gá ti zvo li li aj
dvoch no vých èle nov vý kon né -
ho vý bo ru, Franka Richte ra
(GdP Ne mecko, ta kisto už bol
na Slo ven sku) a Mauri cia
Moyaa (Fespol, Špa nielsko).

Plénum zvolilo aj nové zlože-
nie subkomisií. 

l Pán predse da, vo¾bou
ste sa sta li I. vi cepre zi dentom
Euro COP–u. V histó rii medzi -
ná rodnej po li cajnej odbo ro vej
fe de rá cie je to pr vý raz, èo ta -
ký to vy so ký post za ujal re pre -
zen tant od bo ro vé ho zvä zu z
vý chodnej Euró py. Èo pre
vás ten to post zna me ná?

Chá pem ho ako ve¾ký zá vä -
zok. V sú èasnosti h¾a dá me od -
po ve de na otáz ky, akých part-
ne rov a aké posta ve nie bu dú
ma� od bo ry v po lí cii v rám ci
zjedno te nej Euró py. Úlo ha je v
podsta te jas ná: zjedno co va�
podmienky na prá cu, zjedno co -
va� ce nu prá ce. Všetko na raz
ne jde, veï ne ži je me vo vzdu -
choprázdne, ale urèi tú predsta -
vu mám. Vy chádzam z pozna -
nia prá ce európskej odbo ro vej
cen trá ly za tých 18 ro kov, èo je
OZP jej aktívnym èle nom.

l Tri ro ky ste pô so bi li vo
funkcii èle na vý kon né ho vý -
bo ru Euro COP–u, te raz má te
vyššiu funkciu, ale aj väèšiu

zodpo vednos�. V akej si tuá cii
sú pod¾a vás európske po li -
cajné od bo ry?

Podmienky pre prá cu odbo -
rov v jed not li vých kra ji nách sú
stá le rozdielne, rád by som však
zdô raznil základný fakt, kto rý
pla tí vo všetkých štá toch Euró -
py: by� po li cajtom je posla nie.
Po li caj ti sú tu pre ob èa na, pre
je ho bezpeènos�, pre dobrú
spo lo èenskú klí mu. A to chce od
kaž dé ho viac, ako iba cho di� do
za mestna nia. To to nás v Euró -
pe spá ja a od bo ry sú prá ve tou
inšti tú ciou, kto rá sa sna ží o
vytvá ra nie pri me ra ných pra -
covných podmie nok pre prá cu a
ži vot po li cajtov.

l Mys lí te si, že va ša vo¾ba
bo la zo stra ny Euro COP–u
signá lom váž nos ti, kto rú
cent rá la prikla dá no vým èlen -
ským orga ni zá ciám z vý -
chodnej Euró py? Je to sym -
bo lic ký sig nál na zrýchle nie
tem pa pribli žo va nia?

Urèi te zohra lo svo ju úlo hu to,

že s medzi ná rodnou od bo ro vou
cen trá lou už dlhé ro ky spolu pra -
cu je me a že sme my ako OZP
ces tu odbo rá rov v tzv. postko -
mu nistickej kra ji ne prešli od sa -
mé ho po èiatku. Tlak na pribli žo -
va nie podmie nok vý cho du a zá -
pa du tu je. Existu jú však na to
rôzne poh¾a dy a pa nu je aj ur èi -
tá ne doèka vos�. Mô že me chcie�,
aby sme bo li na ta kej úrov ni ako
je Ne mecko èi škandi návske
kra ji ny. Veï prá ca je vša de rov-
na ko ná roè ná… Ale nikto z nás
ne pra cu je mi mo konkrétny štát,
kaž dý exis tu je v da ných mož-
nostiach a v da ných podmien-
kach, kto ré štát utvá ra na ich
prá cu a oce ne nie ich prá ce. Tu
sú dva základné prv ky, kto ré je
potrebné v rám ci zbli žo va nia
zme ni�. Tým prvým sú le gisla -
tívne podmienky pre prá cu po lí -
cie, aby sa ná rodné le gisla tí vy
stretli na spo loèných zákla doch
v rám ci EÚ. Ten to pro ces je fi -
nanène ne nákladný, najdô le ži -
tejšia je vô ¾a. Dru há je otáz ka

ma te riálna, kde sú tie rozdie ly
medzi kra ji na mi vý raz né a tre ba
ich zoh¾adni�, pre to že sú zrkad-
lom vý kon nos ti eko no mi ky.
Obra zom vý kon nos ti je hru bý
do má ci pro dukt na oby va te ¾a.
Ako sa bu de ten to uka zo va te¾ v
jed not li vých kra ji nách pribli žo va�
v rám ci únie, keï sa bu dú vy -
rovná va� rozdie ly, tak sa bu dú k
se be pribli žo va� aj po li cajné
zbo ry svo jím vy ba ve ním a za -
bezpe èe ním.

l Èím je to to pribli žo va nie
ešte podmie ne né?

Napríklad orga ni zaènou
štruktú rou v po lí ciách jed not li -
vých štá tov. Tie sa tiež bu dú
mu sie� k se be pribli žo va� v rám -
ci EÚ. Sú èasné vý raz né odchýl-
ky, vrá ta ne re zerv vo vý kon nos ti
po li cajnej prá ce, sa bu dú mu sie�
postupne odstra òo va�. Na tú to
té mu v Euro COP–e ho vo rí me
už dos� dlho. Od bo ro vé orga ni -
zá cie èa ká zvý razne nie vlast-
ných akti vít sme rom k za mest -
ná va te ¾om, aby sa mi utvá ra li

tlak na ve de nie re zortov vnútra
a po li cajných zbo rov. Otáz ka je,
ke dy sa do ká že me stretnú� na
jednotnom zákla de a na po -
rovna te¾ných ce nách prá ce.

l Vý kon ný vý bor Euro -
COP–u, to je vlastne iba zo pár
¾u dí z rôznych kra jín Euró py a
zo pár pro fe sio nálnych pra -
covní kov cen trá ly. Kaž dý z
èle nov vý bo ru – vrá ta ne pre -
zi den ta a vi cepre zi dentov –
má na vy še po vin nos ti vo svo -
jom ná rodnom zvä ze. Nie je
to ho pri ve ¾a, zvlá da te úlo hy?

De¾bu prá ce medzi pre zi -
dentom a ostatný mi èlenmi vý -
kon né ho vý bo ru si má me v
dòoch 15. a 16. jú na ujasni� na
na šom za sa da ní. Ïalším medz -
ní kom by ma lo by� za sa da nie
koncom au gus ta, kde by sme
ma li ho vo ri� o stra te gic kých zá -
me roch Euro COP–u pre ïalšie
obdo bie. Sa mozrejme, že oèa -
ká vam ná rast ob je mu prá ce,
kto rý bu dem ma� v ná pl ni – už
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Náš predse da vní ma vy me no va nie do vy so kej funkcie v Euro COP–e ako ve¾ký zá vä zok

„Od�bo�ry�vždy�bo�li,�sú�a�bu�dú�ta�ké,�aké�si�ich�¾u�dia�uro�bia.“

Ve¾ký pre jav uzna nia ve dú cej osob nos ti a výsledkom prá ce nášho zvä zu

Kra�kow:�Mi�ro�slav�Lit�va�sa�stal�I.�vi�cepre�zi�dentom�Euro�COP–u

(Pokraèovanie na strane 3)

Predseda OZP v SR Miroslav Litva

Ži�vo�to�pis�Mi�ro�sla�va�Lit�vu
Plk. Ing. Mi ro slav LIT VA, nar. 6. 8. 1952 v Mar ti ne. Že na tý,

dve de ti. Ab sol vent Strojníckej fa kul ty SVŠT. Do slu žobné ho po -
me ru bol pri ja tý v ro ku 1977, star ší re fe rent 3. odd. ETO S ZNB
hl. mesta Bra ti sla vy a Zsl. kra ja. 1978: ve li te¾ ro ty 3 odd. ETO.
1980: ná èel ník UAO MV SR. 1991: ve dú ci sku pi ny OVTR MV
SR. 1992: ve dú ci odd. VTR. 1995: riadi te¾ OVTR PPZ. Od 26.
10. 2005 star ší re fe rent odde le nia rá dio vé ho spo je nia OTI KR
PZ BA. Od 1. 1. 2006 za ra de ný do èin ných zá loh na vý kon funk-
cie v OZP.

Mi ro slav Lit va je spo lu zakla da te ¾om OZP v SR. Slo ven ské
po li cajné od bo ry ve die od 12. ja nuá ra 1990. Predse dom OZP v
SR je piate funkèné obdo bie. 1. no vembra 2007 bol zvo le ný za
èle na vý kon né ho vý bo ru Euro COP–u a 10. má ja 2010 bol zvo -
le ný za I. vi ce pre zi den ta Euro COP–u.
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Za sa da nie v Krakowe pre bie -
ha lo v tro chu ne ty pickom du -
chu. Po¾ský od bo ro vý po li cajný
zväz bol do Euro COP–u pri ja tý
len ne dáv no. Keïže však prá ve
zavàšil 20 ro kov svo jej existen-

cie, vo¾ba miesta za sa da nia
pad la na Krakow a ro ko va nie
bo lo prispô so be né týmto osla -
vám vý ro èia. Ma lo pre to èiastoè-
ne aj spo lo èenský cha rak ter.
Hostia sa do konca zú èast ni li na
zá dušnej omši v Krakowskej ka -
ted rá le, keïže za sa da nie Euro -
COP–u sa zho dou okol nos tí ko -
na lo presne po me sia ci od
po¾skej le teckej tra gé die v Smo -
lensku. Najvyšší funkcio ná ri
po¾ské ho mi nis ter stva vnútra,
te da mi nister vnútra a po li cajný
riadi te¾ z týchto dô vo dov ma li
iné po vin nos ti. Krakow ské za sa -
da nie Euro COP–u otvo ril ná -

mestník po¾ské ho po li cajné ho
riadi te ¾a Ka zi mierz Szwajcows-
ki. Ho vo ril o potre be spo loèné ho
po stu pu v bo ji pro ti nadná -
rodné mu zlo èi nu, zvý raznil ne -
zastu pi telnos� Pak tu sta bi li ty pre
spo loèný priestor slo bo dy, bez -
peè nos ti a spra vodli vosti, pod -
po ro va ný Euro COP–om a zmie -
nil sa o eko no mic kých problé -
moch mno hých kra jín Euró py. V
tejto sú vislosti vy jadril oba vu, že
ak štá ty únie ne dodržia spo -
loèné mi ni málne štandardy,
Štokholmský pro gram osta ne
len „bu do vou bez zákla dov“.

l Èo bo lo nos nou té mou
Krakowské ho stretnu tia?

Jednoznaène to bo li dôsled-
ky európskej fi nanènej krí zy na
prá cu po lí cie a bezpeènos�
obèa nov. Ro ko va nie však pri -
nieslo aj perso nálne zme ny a
de le gá ti pri ja li šty ri re zo lú cie: k
Štokholmské mu pro gra mu, k
smerni ci EÚ o pra covnom èa se,
k fi nanènej krí ze a k zasta ve niu
ná si lia pro ti po li cajtom.

l Vo¾ba Mi ro sla va Lit vu do
funkcie I. vi ce pre zi den ta
Euro  COP–u je pre Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR ve¾kou po -
ctou, mož no aj prekva pe -
ním…

Mys lím si, že dnes si ešte
má lokto uve do mí, èo sa vlastne
sta lo, aký ob rov ský vý znam má

tá to uda los�. Pria mo pre úèast-
ní kov za sa da nia je ho vo¾ba až
ta kým prekva pe ním ne bo la,
keïže v ku loá roch sa o nej po -
zi tívne ho vo ri lo už na konfe -
rencii v Madri de a predtým v Lu -
xemburgu. Faktom však je, že
na ná vrh pre zi den ta plé num
nášho predse du zvo li lo jedno -
my se¾ne. Je do slo va úžas né, že
ta ký to post za ujal re pre zen tant
ma lé ho Slo ven s ka, kra ji ny, v
kto rej ma jú po li cajné od bo ry len
20 – roènú tra dí ciu. Po va žu jem
to za mi mo riadne oce ne nie prá -
ce predse du Mi ro sla va Lit vu a
tým aj ce lé ho nášho zvä zu, pre -
to že jed no od dru hé ho je �ažké

odde li�. Je to ob rov ský úspech a
mys lím si, že až s odstu pom èa -
su si uve do mí me do sah tejto
uda losti. V no vom zlo že ní bu de
ve de nie Euro COP–u fungo va�
až do je se ne 2011, ke dy no vých
funkcio ná rov zvo lia de le gá ti
kon gre su ako najvyššie ho or gá -
nu Euro COP–u.

l Èo vás osobne najviac
za uja lo?

Na za sa da ní de le gá ti pri ví ta li
aj zástupcu Medzi ná rodnej kon-
fe rencie prá ce (MOP, ILO), kto -
rý prednie sol ná vr hy na konkrét-
nu spo luprá cu Euro COP–u a
MOP–u. Z vystú pe nia vy ply nul
pozna tok, kto rý bol pre nás no -
vý a pri tom mi mo riadne vý -
znam ný: ak by do šlo k prí pa du
po ru še nia základných práv a
slo bôd nášho po li caj ta, je mož -
né postu po va� aj iným spô so -
bom, ako sa to ro bi lo doteraz.
Euro COP ako medzi ná rodná
inšti tú cia už má možnos� po da�
ža lo bu v záujme aj nášho po li -
caj ta pria mo na Európskom sú -
de pre ¾udské prá va. Tá to no vo -
ta mô že ma� v jed not li vých prí -
pa doch ve¾ký vý znam, pre to že
umož òu je vyhnú� sa zdåha vé mu
súdne mu ko na niu u nás.

l „Delegáti schválili štyri
rezolúcie, prvá z nich upozo-
ròuje na problematiku násilia
voèi policajtom...“

V nadväznosti na aprí lo vú
konfe renciu Euro COP–u v Mad -
ri de, kto rá sa ko na la pod
heslom Chráòte tých, kto rí chrá -
nia vás, plé num schvá li lo text
re zo lú cie, upo zoròu jú cej na roz -
mach ná si lia vo èi po li cajtom a
ná rast ce lospo lo èenské ho ná si -

lia vo vše obec nos ti. Aj uply nu lé
týždne sme vo viace rých európ-
skych kra ji nách bo li svedka mi
bru tálnych úto kov vo èi príslušní -
kom po li cajných síl. Najmar-
kantnejšie sa to pre ja vi lo pri vý -
bu choch so ciálne ho na pä tia v
Grécku, kde po li caj ti èe li li aj úto -
kom zá palný mi f¾a ša mi. Pre zi -
dent Heinz Kiefer v tejto sú -
vislosti po ve dal, že mno hí po li -
caj ti sa cí tia frust ro va ní, keï
mu sia èe li� pre ja vom ne ná vis ti,
ná si lia a neúcte k ich prá ci. Ak
sa k to mu pri da jú reštrikcie v
rozpoètoch – ako sa v mno hých
kra ji nách de je – vzni ká si tuá cia,
ke dy kra ji ny zá pa sia s ne -

dostatkom po li cajtov, s ich ne -
posta èu jú cim výcvi kom a
neadekvátnym vzde lá va ním. V
re zo lú cii Euro COP odmie ta de fi -
no va nie ná si lia pro ti po lí cii ako
„job ri zi ko“ a po ža du je opatre nia
na zlepše nie pra covných pod-
mie nok pre po li cajtov a zní že nie
ná sil né ho sprá va nia. Re zo lú cia
k Štokholmské mu pro gra mu za -
de fi no va la rá mec pre kra ji ny EÚ
v ob las ti po lí cie, trest né ho prá va
a migrá cie na najbližšie šty ri ro -
ky.

l Ve ¾a sa v Euró pe ho vo rí
o rôznych po ku soch vlád a
najmä podni ka te¾ských kru -
hov zmäkèi� zá konník prá ce
so zdô vodne ním, že krí za si
vy nu cu je pruž né rieše nie
otáz ky dåžky pra covné ho èa -
su. Ako vní ma ten to pro blém
pri ja tá re zo lú cia?

Euro COP vznie sol k sú -
èasnej smerni ci EÚ o dåžke pra -
covné ho èa su zá važ né ná -
mietky. Pod¾a pre zi den ta Kiefe -
ra sú pra vidlá tejto smerni ce
Ra dy Euró py z ro ku 1993 zasta -
ra né. Pri ja tá re zo lú cia žiada jej
prepra co va nie a zdô razòu je, že
pre smerni cu (v ori gi ná li Work
Ti me Di recti ve) mu sí by� prio ri -
tou bezpeènos� a ochra na zdra -
via pri prá ci. „Je tu pria me pre -
po je nie medzi dlhým pra covným
èa som a problé ma mi v ob las ti
BOZP,“ zdô raznil Kiefer na za -
sa da ní. Re zo lú cia konšta to va la,
že mno hé európske kra ji ny pod
ke pienkom pro tikrí zo vých opat-
re ní pri ja li ve ¾a vý ni miek, kto ré
im umožòu jú obchádza� ge ne -
rálne pra vidlá. Otáz ka smerni ce
k pra covné mu èa su bo la zno va
otvo re ná v marci tohto ro ku,
keï prostredníctvom ETUC–u,
èo je európska od bo ro vá cent -
rá la, bol prizva ný aj Euro COP,
aby sa na „pre ro be ní“ smerni ce
po die ¾al, resp. vy jadril svoj ná -
zor na òu. Euro COP pre to zme -
nil aj ná zov jed nej zo svo jich
troch subko mi sií, aby sa zvý -
raznil hlavný „�ah“ jej prá ce v
ob las ti so ciálne ho dialó gu. Sa -
mozrejme, pri ja tím re zo lú cií niè
ne kon èí, prá ca iba za èí na. Re -
zo lú cie vy tý èi li sme ro va nie a
ciele.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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„Pri�ja�tím�re�zo�lú�cií�niè�ne�kon�èí,�prá�ca�iba�za�èí�na“

Prezident PZ gen. J. Packa: „Ni ja ké zme ny 
v so ciálnom systé me nepripra vu je me!“

l Pán pre zi dent, na chod bách sa ší ria tzv. za ru èe né
informá cie, za sa vraj už má te po da nú žiados� do ci vi lu…

Po èú vam sko ro denne, že som si dal žiados� od ci vi lu. Do -
konca mi ne dáv no tú to ako že za ru èe nú informá ciu pri niesli prí-
slušní ci mo jej vlastnej ro di ny. Nie, ni ja kú žiados� do ci vi lu som si
ne dal a neplá nu jem odís� – sa mozrejme, ak mi mo ji podria de ní
neuro bia ne ja ký po riadny lap sus a ne vy ho dia ma za to z PZ. Do -
konca neplá nu jem ís� ani na do vo len ku. Ostatne, ne bol som na
nej už osem ro kov…

l Dru há frek ven to va ná té ma: ako vždy pred vo¾ba mi, stá -
le oží va jú tzv. za ru èe né informá cie o prípra vách zmien v so -
ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov.

Vy jadro va li sme sa už nespo èetnekrát, stá le to ne sta èí. Tak -
že zno va: pla to vý sys tém a sys tém so ciálne ho za bezpe èe nia
sme konštruo va li rok a pol, dlho sme pre po èí ta va li, rozmýš¾a li a
po rov ná va li – s cie¾om nasta vi� sy sté my tak, aby bo li mo ti vu jú ce
pre po li cajtov a vý hod né pre štát. So ciálny sys tém sme spus ti li
a uká za lo sa, že fun gu je ve¾mi dobre, do ká že uži vi� sám se ba aj
so sluš nou re zer vou. To bol cie¾, aby nám nikto ne mo hol po ve -
da�, že ro bí na na še dô chodky. Sys tém sa jednoznaène osvedèil
a len blá zon by ni èil to, èo fun gu je. No v zá me roch niekto rých
kandi du jú cich po li tic kých strán sa ta ké to úva hy obja vi li… My ni -
ja ké zme ny ne ro bí me, nikto z na šej garni tú ry sa nepripra vu je na
zme nu so ciálne ho sys té mu. A ešte raz: Ni ja ké zme ny v so -
ciálnom systé me nepripra vu je me!

(er)

l Slu žobné maily sa zá -
vrat nou rýchlos�ou plnia
„za ru èe nou“ informá ciou o
zá sadnej zme ne zá ko na
è.328 k 1. októbru 2010. Pro-
gra mo vo sa cez maily ší ri
pa ni ka.

Mailov je neúre kom, upo -
zoròu jú ma na to zo všetkých
strán. Stre tol som sa za tia¾ s
je di ným zne ním mailu, kto rý
niekto progra mo vo ší ri a na be -
rá to cha rak ter vl ny. Je to úpl -
ný nezmy sel a hod no tím ho
ako zlo my se¾nos�. Ta ký to ma -
te ri ál ne exis tu je ani v pra -
covnej ani v ni ja kej inej verzii
a pre mòa osobne je ne po cho -
pi te¾né, že na ši ¾u dia ten to
nezmy sel ší ria ïa lej svo jim
sku pinkám. Èlo ve ku zostá va
ro zum stá�. Ak by sa hneï ne -
ja ký ta ký ná vrh po vo¾bách
obja vil, od bo ry by ho urèi te
neprešli mlèa ním, pod nik li by
patrièné kro ky už v prípravnej
fá ze a ja osobne by som bol
zve da vý, ko¾kí ší ri te lia týchto
fám by sa na na šich pro tikro -
koch aktívne zú èast ni li a ko¾kí
by za èa li tvrdi�, že nesmú prís�
tre bárs na mí ting, le bo sa bo ja
o svo je za mestna nie. Ko mu
pre ká ža normálna pra covná
at mo sfé ra? Èlo vek si mu sí po -
lo ži� otáz ku, èi sú na ši ¾u dia
naozaj ta kí ne súdni, že ne do -

ká žu zhodno ti� hodno vernos�
to ho mailu. Ak sa mi vi dí po -
chyb ný, tak pr vé, èo uro bím,
že ho ne pošlem ïa lej – ešte k
to mu hro madne. Ale ak to na -
ši ¾u dia ro bia, tak spo chybòu jú
sa mi se ba aj vo funkciách,
kto ré te raz zastá va jú, pre to že
je otázne, èi sú schop ní sa -
mostatne uva žo va� a uve do -
mo va� si dôsledky svojho ko -
na nia. Po die ¾a jú sa na ší re ní
pa ni ky. Pre tých, èo fá mam
pod¾ahnú, a neskôr sa za sa
spa mä ta jú, mám len je di nú
odpo veï: odís� z Po li cajné ho
zbo ru je mož né iba raz. Ší ri te -
¾ov to ho mailu by som sa rád
opý tal: èo ve dia, èo sú schop -
ní a ochot ní uro bi�, aby sa ta -
ký to ka ta stro fic ký sce nár ne -
stal reálnym? Oso bitné so -
ciálne za bezpe èe nie pre prí-
slušní kov ozbro je ných zlo žiek
nie je slo ven ská špe cia li ta.
Fun gu je vo ve¾kej väèši ne
európskych kra jín. Je ho
cie¾om je za bezpe èi� príslušní -
kom so lídny so ciálny štandard
po skon èe ní služ by a poskyt-
nú� zá bezpe ku ich ro di nám v
prí pa de, že sa príslušní ko vi
nieèo sta ne. Sú tu však po li tic -
ké stra ny, kto rým je ten to fakt
v na šich podmienkach tàòom v
oku. Zabrá ni� ich chú� kam
však mô že kaž dý z nás.

Kra kowské za sa da nie Euro COP–u opti kou podpredse du OZP v SR M. Magdoška

Ofi�ciálnym�zástupcom�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR
aj�na�jarnom�za�sa�da�ní�Euro�COP–u�v�dòoch�10.�a�11.�má�-
ja�2010�bol�podpredse�da�Ma�rián�Magdoško,�kto�rý�nám
priblížil�prie�beh�kra�kowské�ho�ro�ko�va�nia:

Marián Magdoško

Za mestnanci MV SR slu žobným interne tom ší ria ne prav dy

Èo�na�to�predse�da�OZP�v�SR?

De le gá ti na jarnom za sa da ní Euro COP–u v Kra ko we jedno my -
se¾ne zvo li li M. Lit vu za I. vi ce pre zi den ta
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aj pre to, že po žia davky sa ne u -
stá le mno žia zo všetkých strán,
ná rodné zvä zy ma jú množstvo
prob lé mov, do ža du jú sa pod po -
ry od cen trá ly. My sa za mýš¾a -
me nad tým, ako zvý ši� vý -
konnos� Euro COP–u, pre to sa
mu sí zvy šo va� aj vý konnos� ná -
rodných od bo ro vých zvä zov.
Do sia¾ je ich vý konnos� ve¾mi
rozdielna, v cent rá le to jasne vi -
dí me. Istotne, svoj vplyv na vý -
konnos� ma jú podmienky, v kto -
rých ná rodné zvä zy pra cu jú, ale
faktom je aj to, že najmä no vé
zvä zy ešte neuro bi li všetko, èo
by sa pod¾a nás uro bi� ma lo a
moh lo. Euro COP zdru žu je rôz -
ne skú se né zvä zy, z kto rých
najstaršie ma jú už vy še sto -
roènú tra dí ciu. Ho land ský od bo -
ro vý zväz po lí cie bol napríklad
za lo že ný už v ro ku 1887, ke dy
sa v na šom Ra kúsko–Uhorsku
o pô so be ní odbo rov v po lí cii
ešte ani nesní va lo. A jed na z
najmladších ná rodných èlen -
ských orga ni zá cií Euro COP–u
exis tu je len 11 ro kov, zho dou
okol nos tí je to Lit va a má pro -
blé my, úmerné dåžke pô so be -
nia.

l Je to ná ho da, ale prá ve s
Li tovèanmi ste si do hod li pra -
covné stretnu tie, pre to že ich
za ují ma li na še skú se nosti.

So zástupca mi li tovskej
odbo ro vej orga ni zá cie sme sa
stretli tesne po ro ko va ní v Kra -
ko ve už na Slo ven sku v Ha -
bovke. Po de li li sme sa s na ši mi
skú se nos�a mi, zis�o va li sme, v
ako štá diu je ich štátna le gisla tí -
va vo vz�a hu k po li cajtom a k
odbo rom a  h¾a da li sme spo -
loèné vý cho diská pre ich ïalší
po stup. To to stretnu tie sme si
do hod li ešte vla ni, pre ja vi li
záujem o na še skú se nosti a my
sme im tú to možnos� po núkli s
cie¾om po sú di�, v èom je na ša
ces ta použi te¾ná aj pre nich. Na -
še pouèe nie: uka zu je sa, že od -
bo ry v po lí cii v tzv. postko mu -
nistických kra ji nách si ra zia ces -
tu ove ¾a �ažšie, ako by sa v de -
mo kra tic kých re ži moch da lo
predpokla da�. V sku toènosti eš -
te stá le ove ¾a vyššiu orga ni zo -
va nos� do sa hu jú zá padné kra ji -
ny, kým po li caj ti v kra ji nách vý -
chodnej Euró py len postupne
za èí na jú vní ma� vý znam, zmy sel
aktívnej úèas ti v odbo ro vej or -
ga ni zá cii. Zaují ma vé je, že vo
vý chodných kra ji nách zví �a zi li
de mo kra tic ké re ži my, kaž dý tu
má de mo kra cie pl né ús ta, v
sku toènosti vo vz�a hu k odbo -
rom v po lí cii ma jú najradšej vlá -
du pevnej ru ky. Tu nás èa ká
ešte ve ¾a prá ce.

l Už ako èlen vý kon né ho
vý bo ru Euro COP–u ste na bra -
li množstvo skú se ností. Èo
vás na existencii Euro COP–u
oslo vu je a èo vám pre ká ža? V
èom ste po kro èi li?

Mám ta ké okrídle né príslo vie:
v mo jej súkromnej firme by to
vy ze ra lo inak a ne tr va lo by to
tak dlho. Me nej by to bo lo o vo -
le ných funkciách a viac o
výsledkoch prá ce. Od bo ry sú
však po sta ve né na princí pe
vo¾by zo základne a to mu zod-
po ve dá aj rýchlos� jed not li vých

zmien, pre to že zme ny mô žu
nasta� až vte dy, keï je èlen ská
základòa o tejto zme ne presve-
dèe ná. V podmienkach Euro -
COP–u je ten to po stup s�a že ný
prá ve rôzno ro dos�ou podmie -
nok a prístu pov ná rodných zvä -
zov, kde h¾a dá me spo loèné rie-
še nia na ces tu vpred pri sú -
èasnom rešpekto va ní špe ci fík
ná rodných zvä zov. Èo sa nám
napríklad po da ri lo, to je oblas�
zjedno te nia v tom, aké by ma li
by� informaèné a konzultaèné
prá va odbo rov v po lí cii. Je to
výsle dok prá ce pra covnej sku pi -
ny, na kto rej som sa èiastoène
po die ¾al aj ja. Výsledkom je
Char ta od bo ro vých práv prísluš-
ní kov po lí cie. Dru hou eta pou
bu de uvies� char tu do ži vo ta.
Má me jas né sme ro va nie, zhodli
sa na òom všetky zvä zy. Ob -
dobne sme postú pi li v ob las ti
BOZP, kde sa pra cu je na utvá -
ra ní spo loèných štandardov.
Tre tia oblas� je takpo ve diac
veèná, a tou je oblas� rov nos ti
prí le ži tostí. V týchto troch zá -
kladných oblastiach sme sa za
posledné tri ro ky pohli vý -
raznejšie dopre du. K¾ú èo vou
úlo hou ïalšie ho obdo bia bu de

rozvi nu tie so ciálne ho dialó gu v
je ho pl nej šírke na európskej
úrov ni.

l Európska únia so svo ji -
mi ústredný mi orgánmi je ko -
los. Mô že by� re la tívne ma liè -
ký Euro COP dôstojným part-
ne rom v so ciálnom dialó gu?

Sa mozrejme, že spolu pra cu -
je me aj s  EOK. Je to o h¾a da ní
ciest, spô so bov vy jedná va nia,
kompro mi sov. Èi že mu sí me naj-
prv jasne ve die�, èo chce me.
Tú to jed no tu sme už zís ka li.
Dlhším ob do bím bu de pre -
sadzo va nie na šich predstáv. Èo
sa mi na Euro COP–e ve¾mi pá -
èi, že do ká že s ma lým poètom

¾u dí fungo va� ve¾mi aktívne a
efektívne. Je to však ve¾ká zá -
�až a mu sí me ju tro chu rozlo ži�
medzi viac ¾u dí. V tom to sme re
bu de potrebné upra vi� vnú torný
chod inšti tú cie.

l Ne za nedbá te svo ju ma -
terskú orga ni zá ciu? Bu de te
ma� èas na vnútrozvä zo vú
èinnos�?

Odkia¾ idú ta ké oba vy?
(smiech). Nech sa nikto ne te -
ší…

l Spo me nu li ste, že od bo -
ry v po lí ciách postso cia -
listických kra jín sa pre sadzu -
jú �ažšie, ako by ste èa ka li.
Èím to je? Nie je to aj v tom,
že od bo ry stra ti li za so cia -
lizmu svoj pô vodný kre dit? Že
je tu ur èi tá ne dô ve ra v od bo -
ry?

Bu dem ve¾mi neprí jemný.
Od bo ry vždy bo li, sú a bu dú ta -
ké, aké si ich ¾u dia uro bia. Mno -
ho krát je to skôr dô vod za -
mestnancov, pre èo by� pa sívny.
Po zná me to aj u nás: ¾u dia kri ti -
zu jú, èo všetko od bo ry ešte
neuro bi li, ale keï sa ich opý ta -
me, pre èo sa do prá ce sa mi ne -
za po ja, tak po ve dia – a na èo,
veï to vy ba ví te aj pre nás, pre
všetkých. Ja som nastú pil do
odbo ro vej èin nos ti vlastne už v
no vembri 1989. Mal som po ves�
re be la už z predchádza jú ce ho
obdo bia, ale v no vých po me -
roch som èe lil obvi ne niam, že
som sta rá riadia ca, er go ko mu -
nis tic ká štruktú ra, kto rá sa chce
pretransformo va� do odbo ro vej
po lo hy. Sve do mie som mal èis -

té, mož no èistejšie, ako tí, èo sa
po tom cí ti li ako osvie te ní. Žil
som v do be, v akej sme ži li
všetci. Po ve dal som si, že by
som ne mal stá� bo kom, ale
nieèo pre ¾u dí uro bi� – as poò na
rok, dva, kým sa ¾u dia presta nú
bá�. Som tu dvadsa� ro kov a
stá le sa stre tá vam s ¾uïmi, kto -
rí sa bo ja. Sú to ¾u dia, kto rí by
ma li uplatòo va� prá vo na iných,
no ne ve dia ho uplatni� ani sa mi
na se ba. To by sa ma lo, mu sí
sa to zme ni�. Stá le však pla tí –
od bo ry bu dú ta ké, aké si ich za -
mestnanci uro bia. Kto nevstú pi
do odbo rov, kto ne má záujem
aktívne sa za po ji�, prispie�, tak
ne má mo rálne prá vo kri ti zo va�
od bo ry, mô že však využí va� to,
èo od bo ry vy bo ju jú. Ciele sú de -
fi no va né jednotne v ce lej Euró -
pe. Ale dåžka tejto ces ty k vy tý -
èe ným cie¾om je rozdielna pod¾a
vý kon nos ti ¾u dí, kto rí odbo ro vú
po li ti ku reali zu jú. Od bo ry nie sú
vý be ro vá, ani elitná orga ni zá cia,
je to vec dobro vo¾nosti, zmyslu
pre so li da ri tu, schop nos ti obe to -
va� nieèo v prospech ko lektí vu.
Je to schopnos� myslie� aj na
iných, nie len na se ba. A dá sa
po ve da�, že percento or ga ni zo -
va nos ti v odbo roch je zrkadlom
ce lé ho po li cajné ho zbo ru, le -
gisla tí vy, podmie nok. Percento
or ga ni zo va nos ti ho vo rí o tom,

akí sú v zbo re ¾u dia. Ja ho vo rím,
že kde sú od bo ry sla bé, tam ne -
mô že by� vnú torne sil ný ani po -
li cajný zbor. A vy so ká orga ni zo -
va nos� v odbo roch je aj zrkad-
lom stupòa de mo kra cie v spo -
loènosti.

l Prí pad Grécka otvo ril aj
ïalšie otáz ky – orga ni zá tormi
pro testných de monštrá cií,
kto ré vyústi li hro mad né ho ná -
si lia, bo li od bo ry…

Áno, pô so be nie odbo rov nie
je len o kompe tenciách, ale aj o
spo lu zodpo vednosti. Ak si niek-
to do vo lí vy ne cha� od bo ry z
úèas ti na riade ní a kon tro le spo -
loènosti èi fir my, tak po tom sa

ne mô že èu do va�, že z tejto ne -
in for mo va nos ti vzni ka jú úka zy,
kto ré sa ne da jú napra vi�. Praprí -
èi nou bol ne dosta tok informá cií
o sku toènom sta ve kra ji ny, te da
oby èajní ¾u dia v Grécku ne po -
zna li ani prí èi ny a ne pozna jú rie-
še nia. A keï ešte vi de li, že
niekto rých sku pín oby va te¾stva
sa krí za oèi vidne vô bec ne do -
tkla!? Pre pu kol spontánny hnev,
pri da li sa extré mistické sku pi ny
a už bo lo zle. My sme ne bu do -
va li od bo ro vý zväz na ta komto
princí pe. Vždy sme ho vo ri li, a
opa ku jem to vždy zno va: ne kri -
ti zuj dru hé ho, ak ne máš lep ší
ná vrh, ako má on. Chce me ho -
vo ri� do rieše ní, ho ci je nám jas -
né, že rozho do va nie je v ru kách
a v kompe tencii riadia cich pra -
covní kov. Na dru hej stra ne, ta -
ký to po stoj je aj o mo rálke. Ak
sa po die ¾am na ne ja kých roz-
hodnu tiach, je mo rálne hlá si� sa
k nim. Pre to zdô razòu jem potre -
bu in for mo va nos ti už v èa se prí-
pra vy rieše ní. Najväèšou chy -
bou na šej sú èasnosti, ve¾mi
aktuálnou aj u nás, je neexistu -
jú ca zodpo vednos� zodpo -
vedných.

l Pristavme sa ešte pri
medzi ná rodných ak ti vi tách
OZP. Už v mi nu los ti sa do ká -
zal pre zento va� ve rejne …

OZP v SR ne bol pa sívny
sub jekt, kto rý by len vypla ká val,
aj v mi nu los ti sme sa aktívne
po die ¾a li na rieše ní hlavných
prob lé mov v re zorte i v spo -
loènosti, na ich odha ¾o va ní a po -
me nú va ní. Napríklad pro blém
ko rupcie. Vní ma li sme ho jasne
už v za èiatkoch od ro ku 1990. V
1995 sme zor ga ni zo va li medzi -
ná rodný se mi nár na té mu Ko -
rupcia v spo loènosti. A v proble -
ma ti ke ná si lia pro ti po li cajtom
sme bo li orga ni zá tormi jed nej z
cyk lu medzi ná rodných konfe -
rencií v ro ku 2003, èi že drža li
sme prst na pulze a uèi li sme sa
od vyspe lejších orga ni zá cií s
tra dí ciou. Zaobe ra li sme sa tiež
etic kým kó de xom po li caj ta na
po du ja tiach s medzi ná rodnou
úèas�ou. Po li cajt mô že dodržia -
va� etic ký kó dex v prostre dí, kto -
ré je sa mo etic ké. A nám do sia¾
chý ba etic ký kó dex po lí cie.

Všetky tieto prv ky èi po jmy, kto -
ré som spo mí nal, sú pri tom vzá -
jomne pre po je né. Napríklad
neš�astím pre uplatòo va nie etic -
ké ho kó de xu je ko rupcia. A za -
sa jed nou z fo riem ko rupcie je
tzv. po li tic ká ko rupcia. A jej sú -
èas�ou je po tom vnú torná ko -
rupcia v po li cajných zbo roch…
Ak niekto ne vie, ako sa to od ro -
ku 1990 pre ja vu je, tak napríklad
tým, ako sú vy be ra ní ¾u dia do
funkcií. Je to jed na zo zá sad -
ných ve cí, kto rú chcú od bo ry
zme ni�. Tým vlastne ho vo rím o
po ru šo va ní ka riérne ho po stu pu
rôzny mi vplyvmi a tlakmi. Liek je
pri tom jed no du chý: transpa -
rentnos� vý be ro vých ko na ní a
ka riérny po stup. Najvi di te¾nejšie
pre ja vy z predchádza jú cich ro -
kov sa va ri už po da ri lo eli mi no -
va�, ale bo sa de jú la tentnejšie.
No stá le ne mô žem po ve da�, že
by som bol spo kojný. Prvým
kro kom, èo sa nám po da ril, bo -
lo schvá le nie ka riérne ho po stu -
pu a fakt, že za èal fungo va�
kontrolný me cha niz mus zo stra -
ny odbo rov. To je príklad úèas ti
odbo rov na kon tro le a riade ní.
Mys lí me si, že tou pra vou, sku -
toènou mo ti vá ciou pre osobný
ka riérny rast by ne ma li by� len
pe nia ze. Skú se nos� však uèí, že
ten to druh mo ti vá cie za be rá naj-
viac a bu de me pra co va� na tom,
aby mz do vá sústa va mo ti vo va la
ka riérny po stup vý raznejšie –
ale za podstatne sprísne né ho
me cha nizmu vý be ru.

l Pán predse da, stá le mi
ubie ha te z té my. Té mou ste
vy ako I. vi ce pre zi dent Euro -
COP–u…

Ten to roz ho vor by mal by�
najmä o tom, kam krá èa jú na še
od bo ry a kam krá èa Euro COP.
Nie je to o mne, o oso be, pre to -
že kaž dá oso ba je tu len na
chví ¾u.

l Tak dobre. Sme na pra hu
vo lieb. Èo pre Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR vo¾by zna me na -
jú?

Ako od bo ro vý zväz má me
pred se bou množstvo úloh, kto -
ré sú v rozpra co va ní a mu sí me
ich do konèi�. Ho ci vlastne úlo hy
ni kdy ne konèia, le bo ne ustá le
pri chádza jú no vé, všetko sa vy -
ví ja. V uply nu lom štvorroènom
ob  do bí sme vý razne po kro èi li a
bol by som ve¾mi rád, ke by ta -
ká to kva litná spo luprá ca medzi
za mestná va te ¾om a odbormi po -
kra èo va la aj po vo¾bách.

l ¼u dí najviac zaují ma po -
vo lebný osud 328–èky…

Chcem po žia da� všetkých
na šich èle nov a ich ro din ných
príslušní kov, aby si dôkladne
preštu do va li vo lebné pro gra my
kandi du jú cich strán a to, èo ich
presvedèí, v èom vi dia bu dúc -
nos�, nech podpo ria svo ji mi
hlasmi vo vo¾bách. Bo lo by ne -
fé ro vé, ke by tú to svo ju možnos�
ne vy uži li na pl no, a po tom by
chce li od odbo rov zá zra ky. Od -
bo ry bu dú fungo va� aj ïa lej v
podmienkach, aké bu dú da né a
bu dú sa sna ži� uro bi� ma xi mum.
Èo však na ši èle no via mô žu
uro bi� sa mi, to je zú èastni� sa na
vo¾bách.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímky autor

(Pokraèovanie zo strany 1)

Lit�va:�„Od�bo�ry�vždy�bo�li,�sú�a�bu�dú�ta�ké,�aké�si�ich�¾u�dia�uro�bia.“

Mi ro slav Lit va s pre zi dentom Euro COP–u Heinzom Kiefe -
rom na tla èo vej be se de po V. zjazde OZP v SR

Na še pouèe nie: uka zu je
sa, že od bo ry v po lí cii v
tzv. postso cia listických
kra ji nách si ra zia ces tu
ove ¾a �ažšie, ako by sa v
de mo kra tic kých re ži moch
da lo predpokla da�.

(M. Litva)

V sú èasnosti h¾a dá me
od po ve de na otáz ky,
akých partne rov a aké
posta ve nie bu dú ma� od -
bo ry v po lí cii v rám ci zjed-
no te nej Euró py.

(M. Litva)
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Re dakcia: Vrá�me sa k prí pa -
du troch pre puste ných mla dých
po li cajtov. Uro bi� ta ký to krok už
po jed nom me sia ci štú dia sa mi
vi dí ve¾mi kru té, poslu chá èi na -
vy še ne do sta li èa so vý priestor
pripra vi� sa na oprav né skúšky.
Kri ti ka te da nesme ro va la k to mu,
èo ško la uro bi la, ale najmä k
forme, akou to uro bi la.

J. Štark: Ne bo li to oprav né
skúšky, v rám ci riadnych skú šok
sme im da li možnos� na viac.
Šes� me sia cov na prípra vu mla -
dých po li cajtov je ve¾mi krátky
èas, poslu chá èi pre to pre -
chádza jú skúška mi vlastne šty -
rikrát, prvýkrát už po me sia ci. S
ce lým me cha nizmom bo li štu -
denti riadne obozná me ní a po tvr -
di li to vlastno ruèným podpi som.
Osno vy základnej po li cajnej prí-
pra vy v ro ku 2007 schvá lil po li -
cajný pre zi dent a ge ne rálny ria-
di te¾ sekcie riade nia ¾udských
zdro jov, vý hra dy ne ma li ani od -
bo ry. V du chu týchto osnov sme
im te da da li ïalšiu šancu s tým,
že keï uspe jú, ne mu sia po žia -
da� o opravnú skúšku v v inten-
ciách vý no su 73/2008. Tí šty ria
však nezvlá da li ani základné ve -
ci, ne ve no va li sa dosta toène štú -
diu, ta kých ¾u dí je zby toèné ne -
chá va� v Po li cajnom zbo re.
Poslu chá èi pri vy ko ná va ní prak -
tic kých èin nos tí nepreu ká za li, že
si osvo ji li a zís ka li základné ve -
do mosti, ná vy ky, zruè nos ti pri -
me ra né syste ma tickej me saènej
prípra ve na ško le a taktiež
nepreu ká za li, že ich osobnostné
vlast nos ti a predpokla dy bu dú
prí no som pre služ bu v PZ. Cel-
ko vo bo lo preskú ša ných 136 po -
li cajtov, opa ko va né ho preskú ša -
nia sa zú èast ni lo 14 po li cajtov.
Stupòom vy ho vel bo lo hodno te -
ných 132 po li cajtov a stupòom
ne vy ho vel šty ria vyššie uve de ní
po li caj ti. Ne vi dím v tom žiadnu
drá mu, je zby toèné po ne chá va�
na ško le poslu chá èov, kto rí zjav-
ne ne ma jú predpokla dy.

R. Hajko: To pod stat né už
po ve dal pán riadi te¾ Štark, ja len
do dám, že išlo o predmet Zá kla -
dy po li cajnej služ by, kto rý je
vstupným vzde lá va cím mo du lom
a je v zmysle štátne ho vzde lá va -
cie ho pro gra mu tzv. vy bra ným
predme tom. Je ho úspešné
absolvo va nie je ne vyhnutnou
podmienkou pre ïalšie pokra èo -
va nie v štú diu. V rám ci vy bra -
ných vyuèo va cích predme tov sa
prospech poslu chá èa hod no tí
stupòom „vy ho vel – ne vy ho vel“.

V spo mí na nom prí pa de išlo o
pre ve re nie ve do mostí po èas kla -
si fi kaèné ho obdo bia, te da po èas
pr vé ho me sia ca. Kri té riá bo li pre
všetkých rovna ké, uve de ní
poslu chá èi ur èe né kri té riá ne spl -
ni li.

M. Lit va: My ne má me vý hra -

dy k ná ro kom na štu dentov po -
èas prípra vy. Išlo nám o vznik
škôd pre re zort z ta ké ho to po stu -
pu. Mys lím si, že sa mô že me z
tohto prí pa du pouèi�. Z jed nej
stra ny kvi tu je me tlak ško ly na
prax, z dru hej stra ny prí pad otvo -
ril napríklad aj otáz ku, èi je vý ber
záujemcov o štú dium, te da aj o
po vo la nie po li caj ta, dosta toène
ná roè ný.

J. Štark: Za je den z prob lé -
mov po va žu jem ve ko vú hra ni cu.
Tí mla dí poslu chá èi na poh¾ad vy -
ze ra jú ako chla pi, mentálne sú to
však ešte de ti. Ve¾mi by som sa
pri ho vá ral za zvý še nie ve ko vej
hra ni ce pre pri ja tie do PZ na 25
ro kov. Je na to viace ro dô vo dov,
mentálne by medzi tým vyzre li,
prešli by ne ja ký mi za mestna nia -
mi, zís ka li poh¾ad na ži vot a
moh li by sa ove ¾a zodpo -
vednejšie rozhodnú�, èi si chcú
vybra� pro fe siu po li caj ta ako ce -
lo ži votné po vo la nie. Èas� dneš-
ných poslu chá èov je mentálne
ešte pri ma mièke.

Re dakcia: Záujem o vstup do
PZ je ve¾mi vy so ký. Da lo by sa
te da predpokla da�, že po li cajtmi
sa sta nú naozaj len tí najlepší.

J. No ciar: Pri jí ma cie ko na nie
v sú èasnosti je pro blém. Ho ci do
Po li cajné ho zbo ru sa na po kon
do sta ne len tre bárs kaž dý de sia -
ty uchádzaè, ne zna me ná, že sú
to tí najlepší z mla dej ge ne rá cie.
Mu sí me sa bližšie pozrie�, kto sa
nám hlá si. Ke by ste vi de li niekto -
ré pri jí ma cie ko na nia, mno ho krát
je to šok, ako je mož né, že ma -
tu ri tu zís ka li mla dí ¾u dia, kto rí nie
sú schop ní normálne sa vy jadro -
va�, ko mu ni ko va�. Èí ta� ich slo -
ho vé prá ce… to je nieke dy na

úrov ni tre tej trie dy základnej ško -
ly, ne ho vo riac o pra vo pi se. V
tom to je základný pro blém.
Neh¾a dajme te da len spô sob,
ako skva litni�, tre bárs sprísni� pri -
jí ma cie ko na nie, ale h¾a dajme
spô sob, ako vzbu di� záujem
naozaj tých najlepších a keï ich
prijme me, h¾a dajme spô sob, ako
z nich uro bi� kva litných po li -
cajtov. V sú èasnosti vy be rá me z
to ho, èo sa nám prihlá si. A to
èas to kva li ta nie je.

O. Va raèka: Mys lím si, že je
to prá ve riadi te¾ ško ly, kto rý má
zodpo vednos� za kva li tu poslu -
chá èov, kto rí štú dium absolvu jú.
Bo lo by te da chy bou spo chybòo -
va� to to je ho prá vo. Pán Štark je
èlo vek z pra xe, je riadi te ¾om ško -
ly, tak že som presvedèe ný, že
do ká že po sú di�, èi sa da ný èlo -
vek ho dí na prá cu po li caj ta, ale -
bo nie. V žiadnom prí pa de ne -
chcem spo chybòo va� rozhodnu -
tie ško ly o tom, èi poslu chá èov
vy lú èi�, ale bo nie. Vo lá me po
sprísne ní kri té rií pri vý be re a prí-
pra ve mla dých po li cajtov. Z tohto
poh¾a du som spo kojný s tým, že
dosta� sa do ško ly ne zna me ná
au to ma tic ky sta� sa po li cajtom.
Sa mozrejme, na dru hej stra ne je
na šou úlo hou za bezpe èi� to, aby
sa do škôl do stá va li len tí najlep-
ší z tých, kto rí o prá cu v Po li -
cajnom zbo re pre ja via záujem.
Èo asi mo mentálne nie celkom
pla tí…

Re dakcia: Z prípra vy mla -
dých po li cajtov je už chro nic ký
pro blém. Ško ly si s�a žu jú na
nekva li tu pri ja tých uchádza èov,
útva ry za sa na to, že ich ško ly
ne do ká žu pripra vi�, že tí mla dí
¾u dia ve ¾a ne ve dia… Tak sme
za sa štú dium predåži li na osem
me sia cov…

R. Hajko: Otáz ka prípra vy no -
vopri ja tých po li cajtov má viac ro -
vín. Jed nou z nich je už spo me -
nu tá otáz ka vý be ru po li cajtov z
uchádza èov, kto rí ma jú záujem o
prá cu v PZ. Cie¾om je vybra�
tých najlepších. Sku toènos�, že
niekto prejde úspešne vý be ro -
vým ko na ním však ešte ne za ru -
èu je, že z ne ho bu de dob rý po li -
cajt. Základná vo jen ská služ ba
absentu je, niekto rí mla dí chlap ci
ma jú pro blém podria di� sa rozka -
zom nadria de ných, ne ma jú
vz�ah k uni forme, až na ško le
zistia, èo prá ca v PZ predsta vu -
je, presnejšie, èo všetko ich èa -
ká. Ïalšou ro vi nou je dåžka štú -
dia. My (cent rum vzde lá va nia a
psy cho ló gie) sme po va žo va li za
pro blém skrá te nie prípra vy po li -
cajtov z 12 na 6 me sia cov. V
nos ných predme toch (po riadko -
vá služ ba, do pravná služ ba, prá -
vo a pod.) napríklad zostal roz -
sah ho dín za cho va ný, skrá til sa
ale cel ko vý èas, za kto rý sa ma li
poslu chá èi – no vopri ja tí po li caj ti
pripra vi� na svo je ná roè né po vo -
la nie. Na do budnu tie zruèností a
ná vy kov z vy ko ná va nia základ-
ných po li cajných èin nos tí sa ale
ne dá urýchli�. Ak má te na prípra -
vu 12 me sia cov, èas sa s krá ti
na 6 me sia cov, mu sí sa to niek-
de zá ko ni te odzrkadli�. Pre to zo
ško ly vy chádza li ab sol ven ti, kto rí
teo re tic ky pro ble ma ti ku ovlá da li,
ale v niekto rých prak tic kých

zruènostiach ma li väèšie èi men-
šie pro blé my. V rám ci kon tak tu s
vý kon ný mi útvarmi, napr. na se -
mi ná roch Prax ško le – ško la pra -
xi, kto rý ško ly pra vi delne orga ni -
zu jú, sa riadi te lia z útva rov pý ta -
li, pre èo sa po èas štú dia ne rea li -
zu je od bor ná prax poslu chá èov.
Pod¾a nich im prax chý ba. Aj to
bol je den z dô vo dov, pre kto rý
sme do štátne ho vzde lá va cie ho
pro gra mu na vrh li štú dium pred-
åži� o 2 me sia ce odbornej pra xe,
te da celko vo na 8 me sia cov.
Štátny vzde lá va cí pro gram bol
schvá le ný s platnos�ou od 1. 2.
2010. Poslu chá èi, kto rí nastú pi li
na štú dium 12. 4. 2010, by už te -
da odbornú prax absolvo va� ma -
li.

M. Lit va: Dostá vam ve ¾a po -
nôs na nepri ja tie do PZ. Po po -
da ní žiadosti sa dozve dia, že ne -
mô žu by� pri ja tí pre ne dosta tok
miesta, tým pá dom sa s ni mi ani
ne ro bí pri jí ma cie ko na nie, pri tom
mož no v niekto rom inom kra ji by
bo li potrební. Mož no nám tak
uni ka jú aj kva lit ní záujemco via.
Ho vo rím te da o systé me pri jí ma -
nia. Zdá sa, že je tu ve ¾a subjek-
ti vizmu.

J. No ciar: Bu dú ci týždeò má -

me po ra du s perso na lista mi, ro -
zo be rie me si tieto pro blé my. My
ako me to dic ký or gán sa usi lu je -
me o to, aby sa vstup né po ho vo -
ry ro bi li so všetký mi uchádzaèmi,
ale za sa sa stre tá va me s opaè -
ným problé mom: prí de uchá-
dzaè, po ho vo ria s ním, po tom
do sta ne ozná me nie, že ne bu de
pri ja tý a pý ta sa, na èo ste ma
sem vo la li z dru hé ho konca re -
pub li ky, keï aj tak be rie te len ¾u -
dí zblíz ka. Je to do istej miery
prav da, napríklad Bra ti sla va už
be rie len ¾u dí, kto rí ma jú tr va lé
bydlisko v tom to kra ji. Èi že
objektívne nám tak to naozaj mô -
žu uniknú� aj kva lit ní uchádza èi
len pre to, že hneï v prvom ko le
nesplnia niekto ré formálne h¾a -
diská a ïa lej sa s ni mi už ne pra -
cu je. Pri jí ma cie ko na nie sa v sú -
èasnosti ro bí na dva nástich, ale -
bo štrnástich miestach, my ich
len me to dic ky usmeròu je me.

M. Lit va: V zmysle platnej ko -
lektívnej zmlu vy má me možnos�
zblíz ka sa obozná mi� so si tuá -
ciou pri po sudzo va ní žiadostí o
vý nimky z ka riérne ho po stu pu.
Mám vážne po chyb nos ti o opti -
málnosti vý be ru do PZ. Pý tam
sa, èi naozaj vieme úèinne odfil-
tro va� rôzne boèné vply vy z pro-
stre dia, v kto rom tí to ¾u dia ži jú a
v kto rom pô so bí ten – kto rý
útvar.

Re dakcia: V tom to èís le PO -
LÍ CIE pub li ku je me ná zor jedné -
ho èlo ve ka, kto rý to vy jadril ove -

¾a la pi dárnejšie. Ne mu sí s ním
èlo vek súhla si�, ne mu sí ma� vo
všetkom prav du, len to uka zu je,
že ta ké to ná zo ry a sig ná ly sú.

J. Štark: Keï som bol kraj ský
riadi te¾, pri po ho vo roch mu sel
by� okrem perso na listu aj prísluš-
ný riadi te¾ služ by, do kto rej mal
uchádzaè ís�. Pý ta li sme sa ho,
akú má mo ti vá ciu, èo ho viedlo k
rozhodnu tiu prihlá si� sa. Mno hí
po ve da li otvo re ne – ne mám inú
ro bo tu, tak to skú šam. Riešia te -
da svo ju eko no mickú si tuá ciu.
Lenže po li cajná prá ca, to chce v
prvom ra de srdieèko. Aj pre to sa
pri ho vá ram za vyššiu ve ko vú
hra ni cu.

M. Lit va: Vrá�me sa k tým
prvým kro kom. Ško ly sú kri ti zo -
va né za to, èo z nich vy chádza,
ško ly sa za sa brá nia, že mu sia
ro bi� s tým, èo dosta nú. Pri tom
èas� pri jí ma cie ho ko na nia absol-
vu jú pria mo na ško le – mám na
mys li slo venèi nu a te lesnú prí-
pra vu.

R. Hajko: To je prav da, èas�
pri jí ma cie ho ko na nia absolvu jú
uchádza èi na ško lách, ale ško ly
o kri té riách na pre ve re nie ovlá -
da nia štátne ho ja zy ka a pre -
vierky fy zickej zdat nos ti uchá-
dza èov o pri ja tie do slu žobné ho
po me ru ne rozho du jú. Kvô li prie-
sto ro vým a perso nálnym ka pa ci -
tám sú miestom, kde tá to èas�
pri jí ma cie ho ko na nia pre bie ha.
Ïalším z dô vo dov je zobjekti vi -
zo va nie prie be hu pri jí ma cie ho
ko na nia, v mi nu los ti sa ro bi li pre -
vierky z te lesnej prípra vy a slo -
ven ské ho ja zy ka na útva roch.
Bo la po žia davka, aby sa ro bi li
mi mo miesta bu dú ce ho za ra de -
nia uchádza èa.

Re dakcia: Má me tiež sig ná ly
o rozdielnosti výš ky ná ro kov,
kto ré sa kla dú v jed not li vých re -
gió noch. Vo vše obec nos ti: nízka
úro veò zna los ti slo venèi ny a
èas to sla bá fy zic ká zdatnos�.
Pro blém je aj s dievèa ta mi, dos�
sa o tom v poslednom èa se dis -
ku tu je…

O. Va raèka: Keï èlo vek èí ta
niekto ré dik tá ty, ale bo slo ho vé
prá ce uchádza èov, nieke dy fakt
žas ne, ako do ká za li tí to ¾u dia
uro bi� ma tu ri tu.. Ale to sa už skôr
ba ví me všeo becne o úrov ni spo -
loènosti a školstva ako ta ké ho..

M. Lit va: Mys lím si, že je to
úlo ha pre na še cent rum vzde lá -
va nia vy sie la� tieto sig ná ly sme -
rom k mi nis ter stvu školstva, pre -
to že sú èasný stav dá va ne li cho -
ti vý ob raz o sta ve vzde la nosti,
resp. o kva li te nášho školstva, o
sta ve spo loènosti. Vo vše obec -
nos ti sa vý voj ube rá zlým sme -
rom, pro du ku je me viac vy so ko -
škol sky vzde la ných ako vyuèen-
cov, kva li ta je vo vše obec nos ti
nízka, po ma ly má me uni ver zi tu v
každom okresnom meste. Uro bi li
sme si to sa mi, le bo sme ško lám
utvo ri li fi nanèný sti mul, aby pri jí -
ma li èo najväèší po èet žiakov.
Po tom sa èu du je me, aká je
štruktú ra a aká kva li ta. A ešte sa
tvá ri me, že je všetko v po riadku.
Nie je.

R. Hajko: S ná zo rom o kva li -
te absolventov ci vilných stred-
ných škôl súhla sím, je to v pod-
sta te všeo becne zná me. Úlo hou
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cent ra vzde lá va nia a psy cho ló -
gie však nie je ini cio va� zme ny v
systé me ci vilné ho školstva. Sig -
ná ly sa mozrejme dá va� mô že -
me. Je však otázne, s akým
výsledkom. Cie¾om pri jí ma cie ho
ko na nia je predsa vybra� z uchá-
dza èov o pri ja tie do slu žobné ho
po me ru ¾u dí, akých potre bu je me
a kto rí sú najvhodnejší z uchá-
dza èov. A v sú èasnosti je z èo ho
vy be ra�, záujem o prá cu v PZ je
enormný. Tak že úsi lie skôr tre ba
sme ro va� k to mu, akých ¾u dí si
vy be rie me a ako ich na prá cu v
PZ pripra ví me.

J. No ciar: Ta kisto vi dím ako
vážny pro blém te lesnú kondí ciu
uchádza èov. Do siahnu tých 60
bo dov som tu ším ani ne vi del, z
kaž dé ho be hu mož no dva ja ma -
jú 50 bo dov. Niekto rí ma jú vý -
konnos� mo jej chro mej bab ky.
Vo vše obec nos ti – te lesná pri-
pra ve nos� na šej mla dej ge ne rá -
cie kle sá.

Re dakcia: Dievèa tá sú na to
spra vidla ešte horšie, ako chlap -
ci…

M. Lit va: To je ïalší pro blém,
s kto rým sa stre tá vam aj v za -
hra ni èí. Ho vo rí me o rov nos ti prí -
le ži tostí, ale na dievèa tá kla die -
me nižšie ná ro ky, ho ci plat ma jú
rovna ký. Je to správne? Najvyš-
ší po diel žien v po lí cii ma jú Švé -
di, až 38 percent. Keï som sa to
dozve del, bol som v šo ku, ako to
mô že fungo va�. Lenže tam žia-
den rozdiel medzi mužmi a že -
na mi ani v po lí cii ne ro bia. My ži -
je me v tra dí ciách. Zmeòme to,
ne ro bí to do bro tu v útva roch. Je
na šou úlo hou zvy šo va� po diel
žien, ale ma lo by sa to dia� za
rovna kých podmie nok. Že ny sú
aj v na šom zá ko ne nadštandard-
ne ošetre né.

Re dakcia: Viete, akú búrku
tý mi to slo va mi vy vo lá te?

M. Lit va: To je mož né, no
chcem len rov no cen ný, spra -
vodli vý vz�ah v rov nos ti prí le ži -
tostí.

Re dakcia: Poïme zno va k
základnej otázke: po mô že, ak
zvý ši me ná roènos� kri té rií v pri jí -
ma com ko na ní?

J. Štark: Mys lím si, že uchá-

dza èi ani ne ma jú pro blém s teó-
riou, ako s jej prak tic kým uplat-
ne ním. Pre to kla die me ta ký dô -
raz na prax, uèí me teóriu cez
prax, èa so vý priestor na ško le
však ve¾mi nie je. Taktiež kla -
diem pri pri jí ma ní pe da gó gov na
na šu ško lu dô raz na to, aby bo li
z pra xe a tak ve de li poslu chá -
èom pro fe sio nálne nielen teo re -
tic ky ale aj prak tic ky uká za� èin -
nos ti, s kto rý mi v pra xi bu dú
stre tá va�.

M. Lit va: Súhla sím, mla dým
¾u ïom chý ba vo jenèi na, chy by
vo vý cho ve ro bia ci vilné ško ly,
ale aj ro di na. Poslu chá èi mu sia
by� prak tic ky ove ¾a lepšie pripra -
ve ní. Vý cho dis ko vi dím v zria de -

ní stá lych po riadko vých jedno -
tiek, ako pokra èo va ní prípra vy
po li cajtov po absolvo va ní ško ly.
O jed not kách sa už tre tí rok ho -
vo rí, ale ne vi die� výsle dok. Ko ši -
ce už ma jú as poò priesto ry, Bra -
ti sla va stá le ešte nie. V týchto
jed not kách by ma li po li caj ti
dosta� ma xi málnu zá �až v rám ci
skú šobnej do by. My ako od bo ry
sme pre sadzo va li re žim blízky
re ži mu na základnej vo jenskej
službe.

R. Hajko: Po kia¾ viem, s

myšlienkou stá lej po riadko vej
jed not ky (SPJ) prišlo Pre zí dium
PZ. Cent rum vzde lá va nia a psy -
cho ló gie myšlienku a fi lo zo fiu
SPJ pod po ru je a mys lí me si, že
pre vzde lá va nie a prípra vu po li -
cajtov by bo la prí no som. Najmä,
ak bu dú v rám ci pô so be nia v
tejto jednotke po li caj ti za ra de ní
aj na základné útva ry ako po -
silne nie pria me ho vý ko nu služ -
by. Te da nie len ná cvik po -
riadko vých jedno tiek (resp.
zákro kov pod jed not ným ve le -
ním) ale aj obozná me nie sa s
hliadko vou služ bou, kontaktom s
obèa nom, slu žobný mi zákrokmi
atï… Pri ví ta li by to aj riadi te lia
útva rov a ve rím, že i sa mot ní po -
li caj ti. V rám ci za ra de nia v jed-
notke by sa pripra vi li aj na plne -
nie úloh základných útva rov, te -
da na to, èo bu de väèši na z nich
po absolvo va ní po by tu v jednot-
ke vy ko ná va�.

Re dakcia: V po riadku, skú si -
me sa opý ta� pá na pre zi den ta.

J. Štark: Je to zlo ži tejšie aj z
poh¾a du zá ko na, ústa vy, ale keï
sa chce, tak sa všetko dá rieši�.
Je to predsa záujem nás všet-
kých, aby sme ma li kva litne vy -
ško le ných a prak tic ky pripra ve -
ných príslušní kov PZ.

M. Lit va: Ak to mô že fungo -
va� v iných kra ji nách Únie, pre èo
by to ne ma lo fungo va� u nás?

J. No ciar: Bo lo by vhod né
zme ni� zá kon o štátnej službe.
Má me èiastoèný priestor skva -
litni� vý ber do PZ, ale nie je
ve¾ký, pre to že je obmedze ný
kva li tou to ho, èo sa hlá si.
Neostá va te da iné, len skva litòo -
va� na še školstvo.

R. Hajko: Otáz ka prípra vy a
vzde lá va nia po li cajtov je oblas�,
na kto rú má vplyv viace ro fakto -
rov. Sa mozrejme, zlepšo va� je
èo, ne mô že me sa tvá ri�, že sme
so všetkým spo kojní. Zo stra ny
základných útva rov má me sig ná -
ly o konkrétnych ne dostatkoch,
kto ré ab sol ven ti na šich škôl ma -
jú. Spo me niem napríklad pro blé -
my pri vy pi so va ní po ku to vých
blo kov, spra co va ní tla èív, pí -
somností, úradných zázna mov,
pri reali zá cii výslu chov a pod.
Sna ží me sa však ro bi� ma xi mum
pre to, aby sme tieto ne do stat ky
eli mi no va li. Chcel by som však
po ve da�, že pre nás, te da pre
cent rum vzde lá va nia i pre ško ly

je dô le ži té, aby bo li ne do stat ky u
absolventov – ale bo vo vzde lá -
va ní všeo becne – po me no va né.
Ak ne vie me, èo je zlé, ne mô že -
me to zlepšo va�. Pre to sme
vïaèní za kaž dý ná zor èi kon-
štruktívnu kri ti ku od ¾u dí, kto rí s
èerst vý mi absolventmi na šich
škôl pri chádza jú do kon tak tu.
Mám na mys li najmä riadi te ¾ov a
zástupcov, prí padne iných funk-
cio ná rov základných útva rov.

O. Va raèka: Základný pro -
blém te da je, ako do siahnu�, aby
sa k nám hlá si li kva litnejší mla dí
¾u dia, prí padne, ako som už spo -
mí nal, èi sa sku toène dostá va jú
do ško ly tí najlepší z uchádza -
èov.

M. Lit va: Èasti mla dých ¾u dí
pre ká ža nie najlepšia po ves� Po -
li cajné ho zbo ru. A to ich odrá-
dza. Ale s me nej kva litný mi
¾uïmi neuro bí me kva litný Po li -
cajný zbor. Je to za èa ro va ný
kruh.

J. No ciar: Ak by sme ve¾mi
sprísni li pri jí ma cie kri té riá, do sta -
ne me sa do sta vu, že ohro zí me
naplne nos� ta bu liek.

M. Lit va: Otvo ri li by sme šir-
šiu otáz ku, ko¾ko nám vlastne
tre ba po li cajtov. Ak to po rov ná -
me so za hra ni èím, vyjdú nám
zne po ko ji vé sú vislosti. Ale to je
šir ší pro blém, radšej ho tu ani
neotvo rím.

J. Štark: Opä� vra vím –
sústreïme sa na na še školstvo,
zaèni me tam, kde je to najdo-
stupnejšie. Dlho do bo ho re zort
za ne dbá val najmä po ma te -
riálnej stránke, kde ško ly ne ma jú
ta ké tech nic ké vy ba ve nie, aké
sa použí va v sú èasnosti v pra xi,
a te da nie je mož né dosta toène
prak tic ky uká za� a pra co va� s tý -
mi to prostriedka mi. Viem však,
že znaène to mu brá ni da ná eko -
no mic ká si tuá cia.

J. No ciar: Vstupný mo dul v
ško le má slú ži� na to, aby uchá-
dza èov vy se lekto val. Aby sme
ne ro bi li s ne schop ný mi, radšej
ich vèas pošli me do mov. Niè nie
je horšie, ako po sie la� do útva rov
nekva li tu.

M. Lit va: Mám po cit, že ško ly
sú v pro ce se sa mo ria de nia.
Medzi jed not li vý mi ško la mi sú
dos� vý raz né rozdie ly. Má me tu
zástupcu re zor tu, kto rý riadi
stredné ško ly, nech sa vy jadrí.
Uzatvorme to: odstráòme sub-
jekti vizmus z vý be ro vé ho ko na -
nia, a to do konca aj pri psy cho -
testoch. Mo hol by som uvies�
konkrétne prí pa dy, že to nie je
vždy v po riadku. Dru hý okruh:
psy cho testy sa my ose be ve ¾a
ne uká žu, ma li sme do konca prí -
pa dy, že uchádzaèka u jedné ho
psy cho ló ga uspe la, u dru hé ho
nie. Pre to som aj za možnos�
kontrolných psy cho testov.

R. Hajko: Ne mys lím si, že by
sa ško ly sa mo ria di li. Do urèi tej
miery však sa mostatne ko na jú,
sú sa mo stat né právne sub jek ty.
Rozdie ly medzi ško la mi bu dú do
urèi tej miery vždy, no my ich
nevní ma me ako vý raz né. Do
škôl pri chádza jú poslu chá èi rôz-
nej kva li ty a úrovne, pre to roz-
die ly v absolventoch, vý -
raznejšie, èi me nej vý raz né, bu -
dú vždy. Zá kon ná úpra va je pre
všetky ško ly rovna ká. Je tu vý -
nos è. 73/2008 o po li cajných
stredných od bor ných ško lách,
kla si fi kaèný po ria dok a množstvo

ostat ných predpi sov, kto ré jasne
urèu jú pra vidlá. A my ako cent -
rum vzde lá va nia a psy cho ló gie
dodržia va nie týchto pra vi diel
kont ro lu je me. Pra vi delne sa ro -
bia kon tro ly na ško lách, sle du je -
me a kont ro lu je me vy uèo va cí
pro ces, prie beh ma tu ritných skú -
šok a pod. V prí pa de od liš né ho
ko na nia zo stra ny škôl ško ly
usmeròu je me, aby bol po stup
jed not ný. Ak však sig ná ly o vý -
raz ných rozdie loch predsa len
sú, bu de me sa tým zaobe ra� a
prijme me potrebné opatre nia. Èo
sa tý ka psy cho testov, kontrolné
psy cho testy sa reali zu jú v po do -
be opa ko va ných psy cho testov
uchádza èov, keï nadria de ný aj
napriek to mu, že uchádzaè na
psy cho testoch neuspel, žiada,
aby bol opa ko va ne vy šetre ný.
Vte dy sa vy žia da prvotné vy -
šetre nie psy cho ló ga na útva re a
kontrolné vy šetre nie sa mô že
reali zo va�. Z ka pa citných mož -
nos tí však ne mô že me vy ko ná va�
spo me nu té kontrolné vy šetre nia
vo väèšom po ète tak ako by to
bo lo potrebné.

Re dakcia: Riadi te lia škôl uni -
so no ho vo ria, že mla dí ¾u dia ma -
jú ve¾ký pro blém ko mu ni ko va�.
Tú to schopnos�, predpoklad, by
mal ove ri� už vstupný po ho vor,
psy cho testy to neodha lia.

M. Lit va: Bu de me ško ly pod-
po ro va� v tom, aby bo li na žiakov
rovna ko ná roè ní v prípra ve, a
aby ich do útva rov po sie la li pri-
bližne rovna ko pripra ve ných.
Sme za to, aby sa mi ni ma li zo val
vstup nekva litných poslu chá èov
do ško ly, pre to že to spô so bu je
ško dy re zor tu.

R. Hajko: Stav ci vilných
stredných škôl za èí na by� naozaj
vy puklý pro blém, my sto jí me
èas to pred di le mou, ako dosta�
kva li tu z nekva li ty. Na še ško ly
ma jú rovna ko na sta ve né pa ra -
metre. Ak je kva li ta vý stu pu z
Pe zinka a z Ko šíc rozdielna, po -
tom je to asi aj o kva li te vstu pov.
Úlo hou škôl je dosta� z poslu -
chá èov ma xi mum. Tu by som
chcel po ïa ko va� ve de niu na šich
škôl, ich pe da gó gom, i všetkým,
kto rí sa na vzde lá va ní a prípra ve
po li cajtov po die ¾a jú. Všetci vy -
nakla da jú ve¾ké úsi lie, aby po li -
caj ti, kto rí zo škôl odí du, bo li kva -
litne pripra ve ní. Po èas ta kej re la -
tívne krátkej do by pripra vi� z v
podsta te ob èa na – lai ka, kto rý
ne vie o prá ci po lí cie abso lútne
niè, odborne a pro fe sio nálne pri-
pra ve né ho po li caj ta, kto rý
nieko¾ko dní po úspešnom ukon -
èe ní štú dia pl ní ná roè né úlo hy
obvodné ho odde le nia PZ, je nie-
ke dy do slo va ume nie. Kaž dé ho,
kto kri ti zu je úro veò absolventov
škôl ale bo vzde lá va nie na SOŠ
PZ všeo becne, si do vo lím pozva�
do niekto rej z na šich škôl. Èi už
na prie beh pri jí ma cie ho ko na nia,
každo dennú výuèbu, ma tu ritné
skúšky a pod.. Mô že me sa stret-
nú� s ve de ním škôl, s pe da -
gógmi, i so sa mot ný mi poslu -
cháèmi.

M. Lit va: Po ža du je me, aby
bo li jed not né pra vidlá, jed not ná
prax. Súhla sím s tým, že pri -
chádza rôzna kva li ta, ale vy -
chádza� by ma li ¾u dia, kto rí
spåòa jú ur èi tý štandard. Ostat ní
by ma li odpadnú�.

Re dakcia: Urobme te da zá -
ve ry.

M. Lit va: V prvom ra de cen-
tra li zo va� pri jí ma cie ko na nie, aby
sa vy rov na li kri té riá a skva litni�
tak vstu py do škôl.

J. No ciar: Mal by sa centra li -
zo va� aj ob sah, aby v pra xi ne -
bo li rozdie ly v hodno te ní splne -
nia jed not li vých kri té rií.

O. Va raèka: Súhla sím s cen-
tra li zá ciou pri jí ma cie ho ko na nia.
Mys lím si však, že všetci uchá-
dza èi by ma li šancu preu ká za�
svo je predpokla dy, aby sa o nich
ne roz ho do va lo spo za sto la.

J. No ciar: Vô bec by to ne bo -
lo jed no du ché priesto ro vo, ma te -
riálne, ani fi nanène, je otázne,
ko¾ko ¾u dí na viac by sme na to
potre bo va li. Pre to sa pri jí ma cie
ko na nie ro bí postupne. Kto
napríklad neuro bí slo venèi nu, už
ne jde na psy cho testy.

O. Va raèka: To je prav da, ale

nie je ná roènejšie, zlo ži tejšie a v
ko neènom dôsledku aj drahšie
pri jí ma� do Po li cajné ho zbo ru ¾u -
dí, kto rí na to jedno du cho ne ma -
jú? Stá lo by za úva hu inak
nasta vi� psy cho testy? Aby
naozaj širšie otvo ri li mož nos ti
uchádza èa pre ja vi� sa? S kaž -
dým tre ba ho vo ri� as poò vo
forme vstup né ho roz ho vo ru, až
po tom ich pusti� ale bo ne pusti�
ïa lej. A zrejme už ten to vstupný
roz ho vor by mal pre bie ha� pod¾a
urèi tých vopred da ných pra vi diel
a princí pov, na vypra co va ní kto -
rých sa po kojne mô žu po die ¾a� aj
psy cho ló go via.

M. Lit va: Pri jí ma cie ko na nie
mu sí by� prvým filtrom, dru hým
po tom ško la. Na ško le v De -
vínskej No vej Vsi to za èa lo fun-
go va�, ale ne fun gu je to vša de
rovna ko.

R. Hajko: Filtre sú na sta ve né
rovna ko, rozdie ly mož no sú v
po ète poslu chá èov, kto rí sú tak-
po ve diac „vy ra de ní“ po prvom
ko le, te da po vstupnom vzde lá -
va com mo du le. Na šou úlo hou aj
do bu dúcna bu de, aby pa ra -
metre, kto ré sú na sta ve né, bo li
aj rovna ko prísne, ale sa -
mozrejme objektívne, dodržia va -
né. To, že v jed nej ško le po
prvom me sia ci mu sí odís� 10
poslu chá èov, ešte ne zna me ná,
že presne to¾ko ich odí de aj v
ostat ných ško lách.

M. Lit va: Tre tím filtrom by
ma li by� stá le po riadko vé jed not -
ky. To, že nie sú, po ci �u jem ako
chý ba jú cu èas� vzde lá va nia.

J. No ciar: Ve¾mi by sme pri -
ví ta li, ke by sa tieto jed not ky zria -
di li, pre to že by to bol ïalší stu -
peò vzde lá va nia a vý cho vy mla -
dých po li cajtov, a tým by sa zvý -
ši la kva li ta mla dých po li cajtov,
pri chádza jú cich na základné
útva ry.

Be se du spra co val 
Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

ko na ním a na ším základným školstvom
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l Mi nis ter stvo vnútra riadi
re zortné školstvo, Po li cajný
zbor je „odbe ra te¾“. Ale v prí -
pa de zria de nia stá lych po -
riadko vých jedno tiek vraj ide
najmä o úlo hu Pre zí dia PZ.
Váš poh¾ad?

Som zástancom ná zo ru, že
po li cajné školstvo by ma lo patri�
pod po lí ciu. Vyplý va to z lo gi ky.
Ve¾mi rád po ne siem zodpo -
vednos�, veï to ro bí me pre po li -
cajtov. Pre bu dúcnos� by sa
urèi te dal posta vi� vzde lá va cí
sys tém tak, aby za základné i
dôstojnícke po li cajné vzde la nie
vrá ta ne špe cia li zaèných kurzov
zodpo ve da lo pre zí dium, nie mi -
nis ter stvo, a aby sme pod¾a
potrieb pra xe utvá ra li aj sys tém
ce lo ži votné ho vzde lá va nia po li -
cajtov. Do ne dáv na to v podsta -
te fun go va lo tak, že ra do vý po li -
cajt vydržal vlastne ce lý ži vot so
základným, resp. dôstojníckym
vzde la ním, ho ci pre chádzal z

jed nej zložky do dru hej, ale ni ja -
ké ïalšie špe cia li zo va né vzde -
la nie ne potre bo val. Uèil sa sám,
ale bo ho uèi li dru hí, kaž dý, kto
èo ve del, ale bo kto èo chcel. To
urèi te ne bo lo dobre. Pre to sme
za viedli skrá te né základné
vzde  la nie a po tom špe cia li zaè -
né kurzy, aby bo lo jas né, že
keï niekto prejde tre bárs z po -
riadko vej na dopravnú po lí ciu
ale bo kri mi nálku, mu sí absolvo -
va� kurz. Tú to èas� má me v pod-
sta te za se bou, prax nám však
stá le chý ba pria mo v základnej
prípra ve. Pre to ho vo rí me o
potre be zria de nia stá lych po -
riadko vých jedno tiek.

l Vrá�me sa na za èia tok,
ku kva li te vý be ro vé ho ko na -
nia. Vše li èo sa v òom me ni lo,
aj kri té riá, raz sa sprísòo va lo,
po tom za sa latka ná roè nos ti
kle sa la, ho re – do le. Výsle dok
stá le ne zodpo ve dá, ho vo ria
¾u dia z pra xe.

Má te prav du, že s vý be ro vým
ko na ním a s na ším školstvom je
tu pro blém dlhé ro ky, ho ci sa
sys tém už mno ho krát me nil.
Stá le bo lo a je po èu� po no sy na
nekva li tu, kto rá pre chádza vý -
be ro vým ko na ním do škôl, a po -
tom sa na pro duk ty škôl za sa
s�a žu jú útva ry. Ja to vi dím ako
spo je né ná do by. Keï vy be riem
aj ne schop ných a pošlem ich
ïa lej, ko mu mám na dá va�?
Ško lám? A útva ry ško lám? Vy -
be ra� sa mu sí z to ho, èo sa pri-
hlá si. Pla to vé podmienky a
perspektí va tr va lé ho za mestna -
nia po li cajnú pro fe siu vý razne

zatraktívni la. Faktom však je, že
väèši nu uchádza èov o vstup do
PZ za tia¾ viac mo ti vu je hmot ná
strán ka ve ci a so ciálna isto ta,
pro fe sia po li caj ta sa však ešte
ne sta la spo lo èensky jednoznaè-
ne prestížnou zá le ži tos�ou.
Otáz  ka nasta ve nia kri té rií pri vý -
be ro vom ko na ní je tak dos� zlo -
ži tá. Mu sím konšta to va�, že
naozaj pri pri jí ma cích ko na niach
konšta tu je me u èasti uchádza -
èov dos� biednu úro veò, èo nám
sig na li zu je, že kle sá kva li ta
všeo becnej ma tu ri ty ako ta kej.
Fak tic ky sa nám to uka zu je
hneï pri testoch zo slo venèi ny –
a nielen na ju hu, kde je to ko¾ -
kokrát do slo va ka ta stro fa. Žia¾,
stre tá va me sa aj s viacroèný mi
po li cajtmi, kto rí stá le ne ovlá da jú
slo venèi nu a  ne tu ším, ako sa
do PZ vô bec moh li dosta�. Tak
ne viem: má me za vies� pri jí ma -
cie ko na nie v dvoch ja zy koch?
Ale kto už by ne mal dobre ovlá -
da� slo venèi nu ako štátny, úrad-
ný ja zyk, ak nie re pre zen tant
štátnej sprá vy? Pozri te sa do
USA – zo be rú tam za po li caj ta
èlo ve ka, kto rý vie dobre tre bárs
len špa nielsky, ale slo vom a
písmom neovlá da štátny ja zyk,
te da an gliè ti nu?

l Ste za centra li zá ciu pri jí -
ma cie ho ko na nia?

Ono sa èiastoène centra li zo -
va lo, keï sa sústre di lo na kra je
a plá nu je me okresné riadi -
te¾stvá ešte viac odbre me ni� od
servisných èin nos tí. Kra je na -
opak – ma li by za bezpe èo va�
najmä ser vis, lo gisti ku a v pl nej
miere aj pri jí ma cie ko na nie.

l Vi die�, že na mieru cen-
tra li zá cie pri jí ma cie ho ko na -
nia, ale aj na posla nie a fun-
kènos� stá lych po riadko vých
jedno tiek existu jú rozdielne
ná zo ry. Uká za la to aj na ša be -
se da. Aká je te da va ša pred-

sta va o pô sobnosti týchto
jed no tiek?

V úvo de tohto obdo bia sme
si po ve da li, že školstvo skrá ti me
a špe cia li zu je me len na po -
riadko vú po lí ciu, aby poslu chá èi
zís ka li zá kla dy. A bo li sme si ve -
do mí to ho, že im ešte viac bu de
chý ba� prax. Tak vznik la
myšlienka za lo že nia stá lych po -
riadko vých jedno tiek, kde bu dú
pri chádza� po li caj ti po absolvo -
va ní základné ho po li cajné ho
vzde la nia, aby už v podmien-
kach jed not ky bo li schop ní služ -
by pod jed not ným ve le ním.
Služ  ba v stá lej jednotke by ma -
la trva� šes�, ma xi málne osem
me sia cov a jej hlavným cie¾om
je dosta� do po li cajtov prak tic ké
ná vy ky, slu žobnú dis ci plí nu a
ostatné ve ci, kto ré sa predtým
chlap ci uèi li na vo jenèi ne. Tí to
po li caj ti v jednotke bu dú použi -
te¾ní pri všetkých hro mad ných
po du ja tiach a bu dú k dispo zí cii
nepretrži te. Na ším zá me rom je,
aby tu do sta li najmä prak tic ký
vý cvik v pl nej miere, pri ve¾kej
zá �a ži. A kto vy dr ží, je u ne ho
ve¾ký predpoklad, že v útva re sa
sta ne od ná stu pu pl no hod not -
ným, nie po lo vièným èi dvojtre ti -
no vým po li cajtom, ako je to mu
mo mentálne. Ta ké mu to po li caj -
to vi sa v te ré ne bu de lepšie za -
èí na�.

l Všetci sa zho du jú, že tá -
to myšlienka je dob rá, potreb-
ná. Otáz ka – ke dy a ako? Už
sa o tom dlho ho vo rí. Kde je
pro blém?

Tých prob lé mov bo lo viace ro.
Základný bol v priesto roch, kto -
ré splnia všetky po žia davky.
Potre bu je me uby to va nie, stra -
vo va ciu a výcvi ko vú základòu,
priesto ry na �ažkú tech ni ku…
Vy ti po va li sme si vo jen ský ob -
jekt v Bra tisla ve – Vajno roch a
do ho do va li sme sa s mi nis -

terstvom ob ra ny. Žia¾, tr va lo to
dva ro ky, de tai ly ne bu dem spo -
mí na�. Na po kon sme sa do hod -
li, že èas� are álu bu de me uží va�
my, èas� ar má da, nadstavbo vú
vy ba ve nos� bu de me uží va� spo -
loène. Lenže priesto ry, kto ré
má me ma� my, sú viac ako zre -
lé na re konštrukciu, v te rajšom
sta ve sú ne pou ži te¾né. A to je
za sa o pe nia zoch, kto ré mu sí -
me získa�.

l A vo jen ský le tec ký areál
v Ko ši ciach?

V Ko ši ciach je si tuá cia ove ¾a
lepšia, areál bý va lej vy so kej le -
teckej ško ly je na tom dobre, ce -
lé Kraj ské riadi te¾stvo PZ v Ko -
ši ciach si po mô že v mno hých
priesto ro vých problé moch, kto ré
doteraz ma li. A je tu aj dosta tok
miesta pre stá lu po riadko vú jed -
not ku. Sto jí me te da pred úlo hou
utvo ri� podmienky v týchto
dvoch areá loch. Rozho du jú cou
úlo hou bu dú pe nia ze a  potreb-
ná je vcel ku jed no du chá le gisla -
tívna úpra va, aby jed not ky ma li
opo ru pria mo v zá ko ne. Sa -
mozrejme, je to úva ha už pre
bu dú ce vo lebné obdo bie. Ni kdy
som ne mal ve¾ké oèi, ale úprim-
ne po viem, ve¾mi som sa ná de -
jal, že pr vý beh po riadko vej jed -
not ky spustí me už na tú to je seò.
Už je jas né, že nie, ho vo rí me o
bu dú com ro ku, ak bu dú pe nia -
ze. Ke by bo lo ve¾mi zle, mám
ta kú ka círsku myšlienku: spustí -
me najprv jed not ku v Ko ši ciach
s ce loslo venskou pô sobnos�ou.
Pô sobnos� neexistu jú cej bra -
tislavskej jed not ky by v ta kom
prí pa de do istej miery mu sel
prebra� stá ly stav v po do be ne -
ja kej dispo ziènej zá lo hy. Len èo
bu dú ho to vé vajnorské priesto -
ry, bu de me ma� dve stá le po -
riadko vé jed not ky.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Pro�blém�bol�s�priestormi,�te�raz�chý�ba�jú�pe�nia�ze
Ke dy bu dú fungo va� stá le po riadko vé jed not ky?

Po�žia�davka�na�zria�de�nie�stá�lych�po�riadko�vých� jedno�-
tiek�odzne�la�v�na�šej�re�dakènej�be�se�de�z�úst�mi�nis�ter�-
ských�úradní�kov.�Adre�sá�tom�bo�lo�Pre�zí�dium�PZ.�Pre�to
sa�re�dakcia�PO�LÍ�CIA�ob�rá�ti�la�pria�mo�na�pre�zi�den�ta�PZ
gen.�Já�na�Pac�ku�a�po�lo�ži�la�mu�k�proble�ma�ti�ke�vzde�lá�-
va�nia�nieko¾ko�otá�zok.

Predse da vlá dy Ro bert Fi co
po va žu je súdne prie �a hy za naj-
vážnejšiu vý zvu nášho súdnict-
va. Odmie tol však spá ja nie
tohto pro blé mu s te rajšou vlá -
dou, kto rá pod¾a ne ho uro bi la
najra di kálnejšie kro ky sme ru jú -
ce k nápra ve. Tá to té ma bu de
aktuálna aj v bu dú com vo -
lebnom ob do bí. Pre mi ér to po -
ve dal na dnešnom stretnu tí so
zástupca mi sú dov pri prí le ži tosti
slávnostné ho odovzda nia zre -
konštruo va nej bu do vy Kraj ské -
ho sú du v Pre šo ve.

Súdne prie �a hy nie sú pod¾a
pre mié ra no vou otáz kou, rieši li
ich aj predchádza jú ce vlá dy, ale
neúspešne. Sú aktuálnou té -
mou aj v iných kra ji nách.
S�ažnosti na súdne prie �a hy tvo -
ria na Ústavnom sú de SR 83 %
agen dy. Na Európskom sú de
pre ¾udské prá va je to to èís lo
pod¾a pre mié ra pravde po dobne
ešte vyššie. Fi co uvie dol, že
pre to ví ta ini cia tí vu predsedníè-
ky Ústavné ho sú du SR Ivetty

Ma cejko vej v ob las ti prie �a hov v
súdnom ko na ní, kto rú predsta vi -
la pred nieko¾ký mi dòa mi. Ide o

nasta ve nie kontrolné ho me cha -
nizmu, kto rý má za bezpe èi� pre -
ve ro va nie, ako sa sú dy vyspo -

ria da li s rozhodnu tia mi Ústavné -
ho sú du SR vo ve ci prie �a hov.
„Na prvom mieste mu sí by� vždy

ob èan a ope ra tívne, pruž né rie-
še nie je ho spo rov, podne tov a
s�ažností,“ uvie dol pre mi ér.

Pre mi ér je presvedèe ný, že
je ho vlá da uro bi la pod stat né
kro ky na ze fektívne nie súdnict-
va. V prvej eta pe rieši li otáz ky
trojde le nia súdnej mo ci – kreo -
va la sa súdna ra da a pri jal zá -
kon o sú doch. „Som priazniv-
com pre ná ša nia ïalších prá vo -
mo cí z mi nis ter stva spra vodli -
vosti na súdnu ra du. Obá vam
sa však, že sú èasná at mo sfé ra,
kto rá je v spo loènosti do slo va
vy bi èo va ná, nie je prí liš naklo -
ne ná ta kýmto rozhodnu tiam.
Ale bu de me to mu sie� uro bi�,“
vy hlá sil pre mi ér. Za dô le ži té
rozhodnu tie po va žu je zme nu
štvorroèné ho vy me no va nia sud-
cov na vy ko ná va nie ich sudcov-
skej èin nos ti na do ži votné me -
no va nie.

V dru hej eta pe zlep ši li efek-
tívnos� prá ce na sú doch pr vé ho
a dru hé ho stupòa. Do pl ni la sa
vý poèto vá tech ni ka a špe ciálne
softvé ry pre sú dy. Vlá da pri ja la
re for mu súdnictva a ob no vi la
de vä� okresných sú dov, ve no -
va la po zornos� aj vzde lá va cím
ak ti vi tám sudcov. Vïa ka reor -
ga ni zá cii súdne ho ko na nia sa
zjed no du ši lo de dièské ko na nie,

zní ži li sa niekto ré súdne po plat -
ky, umož ni lo sa elek tro nic ké po -
da nie návrhov na sú dy. To všet-
ko viedlo k lep ším výsledkom,
èo sa pre ja vu je na zni žo va ní
súdnych prie �a hov.

Na Krajskom sú de v Pre šo ve
pra cu je 40 sudcov, pria mo vo
vý ko ne je mo mentálne 38, dva -
ja sú na stá žach. Pod¾a šta tisti -
ky v ro ku 2008 do šlo na pre -
šovský Kraj ský súd 6 640 ve cí,
v prie me re na jedné ho sudcu
pri padlo 179 prí pa dov. V sle do -
va nom ro ku vy ba li li 6 555 prí pa -
dov agen dy, na jedné ho sudcu
pri padlo 177 vy ba ve ných prí pa -
dov pri vte dajšom po ète 37 sud-
cov. V Pre šovskom kra ji je
osem okresných sú dov, na kto -
rých pra cu je 99 sudcov. Prie -
mer do šlých ve cí a prie mer vy -
ba ve nej agen dy je na jedné ho
sudcu najvyšší z okresných sú -
dov na Slo ven sku a na Kraj-
skom sú de v Pre šo ve je prie mer
do šlých ve cí a prie mer vy ba ve -
ných prí pa dov na jedné ho sud -
cu najvyšší zo všetkých kraj -
ských sú dov v re publi ke.

(SI TA, WEBNO VI NY, 
6. má ja)

Premiér�k�situácii�v�súdnictve
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K èlán ku o pre puste ní šty roch poslu chá èov zo SOŠ PZ v De vínskej No vej Vsi

„Skúsme si na lia� èis té ho ví -
na, ako to vlastne na SOŠ PZ
cho dí. SOŠ PZ nesta no vu je
podmienky pri jí ma cie ho ko na -
nia. Iba ich vy ko ná va po strán-
ke štátne ho ja zy ka a te lesnej
zdat nos ti. Ale iba na zákla de
kri té rií, kto ré sta no ví MV SR.
To, že po li cajt spl ní podmienky
„ná roè né ho pri jí ma cie ho ko na -
nia“ nie je všetko. Prá ca po li caj -
ta je posla nie, a nie za mestna -
nie. Èo na to po vie te, ak psy -
cho ló go vi KR PZ niekto vyš ší
za vo lá, „XY mu sí spra vi� psy -
cho testy!“ A XY psy cho testy
spra ví. Mi nu le v Kri mi–no vi nách
te le ví zie JOJ pre zi dent PZ tvr dil
na margo pra vo pi su po li cajtov,
že pre chádza jú ná roè ným pri jí -
ma cím ko na ním zo štátne ho ja -
zy ka. Dik tát pre žiakov cca
5.–6. roèní kov základnej ško ly
sa vám zdá ná roè ným? Na
vlastné oèi som vi del a vi dím aj
te raz, akí po li caj ti týmto ko na -
ním pre chádza jú. Ak vám po li -
cajt na pí še ne ja ký úradný zá -
znam a vy mu ho mu sí te vrá ti� s
20–ti mi chy ba mi, ale bo mu zá -
pisni cu o výslu chu doškrtá uèi -
te¾ka slo venèi ny, kto rá ju ako
poško de ná odmietne podpí sa�,
je to v po riadku?

Mu sí te si však uve do mi�, že v
PZ „by ma la by� ne ja ká slu -
žobná dis cip lí na“. V dnešnej do -
be pod¾a môjho od ha du 90%
nastu pu jú cich po li cajtov ne má
základnú vo jenskú služ bu, pre -
to že tá to bo la zru še ná v ro ku
2005 vzni kom pro fe sio nálnej ar -
má dy. Ak èlo vek ab sol vo val
základnú vo jenskú služ bu, iste
vie, èo ho vo rí slo víè ko „pri jí -
maè“, a èím všetkým tam èlo vek
„chla pec“ pre šiel. „Chla pec“ sa
tam na uèil iné mu ži vot né mu štý -
lu, mu sel sa nieèo mu podria di�,
a ako sa ho vo ri lo, „voj na z
chlapca spra vi la chla pa“. A te -
raz? Prá ve za ten me siac sa má
18–roèný chla pec, dievèa vo vý -
vi no vom štá diu ado les cen ta

nauèi� slu žobnej disciplí ne,
zdvo ri losti vo èi svo jim ko le gom,
nadria de ným, tak ako to upra -
vu je NMV è. 86/1997 o slu -
žobnej zdvo ri losti? Tak to po -
tom vo vý ko ne služ by vy ze rá.
Kaž dý na dá va na SOŠ–ky PZ a
nik ne po ze rá na dô vo dy, pre èo
je to tak. Kaž dý chce, aby
SOŠ–ky PZ pro du ko va li kva -
litných po li cajtov, aby ve de li
všetko, èo má po li cajt ve die�,
aby ho mo hol riadi te¾ základné -
ho útva ru OO PZ posta vi� ihneï
po vy ra de ní z SOŠ PZ do služ -
by.

Mu sí me si uve do mi�, že
SOŠ–ka nie je tá inšti tú cia, kto -
rá pri jí ma po li cajtov do slu -
žobné ho po me ru. Skúste sa za -
èa� zaobe ra� aj tým, akým spô -
so bom sa zme ni li a zmierni li kri -
té riá pri jí ma cie ho ko na nia.
Napríklad v ro ku 1990, sa IQ
po li cajtov vy ža do va lo min. 120.
A te raz? Chu� pri ja tých po li caj -
tov v ro ku 1990 sa na SOŠ–
kách uèi� a te raz? Dnes po li caj ti
po pri ja tí do slu žobné ho po me ru
nastú pia na SOŠ–ku PZ a za èí -
na jú sa pripra vo va� za 6 me sia -
cov na mož no ce lo ži votnú prá cu
po li caj ta. (napr. ka derníèka sa
uèí 3 ro ky) Nastú pia sa ško lu,
po vo la nie si vy be rú bez ná tla ku
PZ a ešte sa aj nechcú uèi�? Za
štátne pe nia ze sa nechcú uèi�?
Ne ma jú zá ujem? Hundrú, na dá -
va jú, že na èo sa ta ké zby -
toènosti uèia a po dobne. Nieke -
dy prá ve ten to vstupný mo dul
mal by� brá nou do ïalšie ho
zotrva nia v PZ, mo ti vá ciou do
ïalšie ho vzde lá va nia po li caj ta.
Bo li a sú to iba re èièky. Poslu -
chá èi to ve¾mi dobre ve dia a ve -
dia, že sa im ne mô že niè sta�.
Ich tvrde nie „vydrža�“ 18 me sia -
cov skú šobnú do bu, ešte pol ro -
ka do usta no ve nia do stá lej

štátnej služ by a sme za vo dou,
nikto nám niè ne mô že, po kia¾
neuro bí me „prú ser“. (dnes za
prú ser vy ho dí me kva litné ho ria-
di te ¾a, resp. nadria de né ho
základné ho útva ru)

Ta ký je stav medzi mla dý mi
po li cajtmi. Mož no te raz, keï to
niekto skú sil troš ku tvrdšie, tak
z to ho vznik ne kri ti ka a neprá -
vos�? Uve domte si, že prá ve tí
18 roè ní po li caj ti po 6 me saènej
Po li cajnej ško le ma jú chrá ni� ži -
vot, zdra vie, ma je tok obèa nov a
nás všetkých. Prá ve tí to po li caj ti
ma jú bu do va� dô ve ry hodnos� v
PZ. Pod¾a nieko ho na MV SR
sú to asi za nedba te¾né hod no -
ty?

Vi del som prístup mla dých
poslu chá èov k po ra do vej prípra -
ve vo vstupnom mo du le. Výsle -
dok je ka ta stro fa. Zby toène strá -
ve ný èas a ná ma ha uèi te ¾ov.
Jedno du cho a pria mo „ma jú to
na há ku“ a ke by ste vi de li po -
cho do va� „dievèatká“, tak do sta -
ne te zá chvat smie chu… . Na
po rovna nie, vstup do ar má dy
za èí na trojme saèným výcvi kom
(slu žobná dis cip lí na, fy zic ká
zdatnos� atï.), kto vy dr ží, ostá -
va a po stu pu je ïa lej. Pre èo v
PZ neexistu jú ta ké to vý cvi ko vé
stre diská, s po dob nou ná -
roènos�ou? Pre èo je trva nie
základnej po li cajnej prípra vy iba
6 me sia cov? (už to nie je cel-
kom prav da – pozn. red.) Riadi -
te lia OR PZ a KR PZ potre bu jú
do vý ko nu služ by „ku sy“ ale bo
po li cajtov? Pre èo sa týmto niek-
to ne zao be rá? Chce me sa do ži�
to ho, aby Po li cajný zbor k¾a kol
na ko le ná? Pre èo sa nezvý šia
ná ro ky na ob èa na, kto ré má
splni� po èas pri jí ma cie ho ko na -
nia? (má lokto by asi pre šiel!)
Pre èo sú na funkciách ¾u dia bez
právnické ho vzde la nia ale bo re -
zortnej ško ly (A PZ, kde je viac
ci vi lov ako po li cajtov)? Ne zdá
sa vám, že ovplyvòo va nie pri jí -
ma cie ho ko na nia je taktiež for -
ma ko rupcie? Skúste sa vy ako
od bo ry týmto zaobe ra� a ro -
zobra� si ten to pro blém na drob -
né. Rád by som zve rejnil svo je
me no, ale v dnešnej do be v PZ
po ve da� svoj prav di vý ná zor je
dos� ne bez peè né.“

S pozdra vom Váš èi ta te¾.

Èlá�nok�o� pre�puste�ní� šty�roch�poslu�chá�èov�SOŠ�PZ� v
De�vínskej�No�vej�Vsi�vy�vo�lal�ži�vú�disku�siu�o�sta�ve�ná-
šho�základné�ho�školstva.�Roz�hod�li�sme�sa�publi�ko�va�
je�den�z�príspevkov�na�tú�to�té�mu,�aj�keï,�žia¾,�pi�sa�te¾
uta�jil� svo�ju� iden�ti�tu.� Je�ho� ná�zo�ry� však� patria� medzi
ve¾mi�frek�ven�to�va�né�a�reagu�je�me�na�ne�v�re�dakènej�be�-
se�de.

Vmi nu los ti bo lo zá ko nom
è. 73/1998 Z. z. O štát-

nej službe príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru v § 73 ur èe né
èerpa nie do vo len ky, kde bo lo
da né, že jed ná èas� do vo len ky
mu se la trva� najme nej tri týžd-
ne. Do no ve ly zá ko na v ro ku
2009 môj na-
dria de ný s
urèo va ním do -
vo len ky ne mal
pro blém a väèši na po li cajtov
na na šom odde le ní si tri týždne
do vo len ky vy èer pa la po èas let-
ných prázd nin. Taktiež ne bol
pro blém v èer pa ní zostá va jú cej
do vo len ky a jej urèo va ní po èas
ce lé ho ro ka.

Tohto ro ku za èal uplatòo va�
nadria de ný no ve lu ci to va né ho
zá ko na a za èal urèo va� po li -
cajtom ná stup a èerpa nie do -
vo len ky svojvo¾ne, a to tak,
aby v ka lendárnom me sia ci ro -
ka do šlo k èerpa niu ním da né -
ho po è tu dní do vo len ky všet-
ký mi po li cajtmi odde le nia. V
pra xi to zna me ná, že ak si po -
li caj ti odde le nia v ním urèe -
nom po ète dní ne po žia da li o
do vo len ku, tak svojvo¾ne na -
plá no val niekto rým po li cajtom
do vo len ku tak, aby bol li mit dní
v me sia ci splne ný. Taktiež za -
èal uplatòo va� zme nu zá ko na
tým, že v èa se letných prázd -
nin ur èil èerpa nie do vo len ky
jedným po li cajtom odde le nia v
trva ní najviac 14 dní bez aké -
ho ko¾vek kom pro mi su. Pod¾a
ci to va né ho zá ko na má na to
nadria de ný prá vo, ale v § 73

ods. 3 je uve de né, že ná stup
do vo len ky ur èu je nadria de ný s
prihliadnu tím na záujmy štát-
nej služ by ako aj na oprávne -
né po žia davky po li caj ta. A tu
nastá va pro blém! Èo sú to
oprávne né po žia davky po li caj -
ta? Po li caj ti odde le nia ma jú

iný ná zor vo
v ý k l a  d e
týchto po žia -
da viek ako

ich nadria de ný, pre to by som
rád ve del ná zor od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie ako aj iných po li -
cajtov na ten to pro blém.

Taktiež si mys lí me, že ¾u -
dia, kto rí na no ve le zá ko na o
štátnej službe príslušní kov Po -

li cajné ho zbo ru pra co va li, ne -
ma li v úmysle poško di� ne ja ké -
ho po li caj ta, ale èas� zá ko na o
ude ¾o va ní a urèo va ní do vo len -
ky sa mô že sta� zlým nástro -
jom nadria de ných k ne ja kej
pomste ale bo ná tla ku vo èi
podria de ným.

Mož no sa to zdá v dnešnej
do be ako ma lièkos�, ale troj-
týždòo vá do vo len ka po èas le -
ta bo la pre po li caj ta do ba, ke -
dy si oddý chol, mo hol sa ne ru -
še ne ve no va� svo jej ro di ne, èo
nie je až ta ké ¾ahké po èas ro -
ka pri je ho prá ci. Taktiež ur èe -
ním do vo len ky niekým cudzím,
sa po li caj to vi mu sí prispô so bi�
ce lá je ho ro di na a oko lie, èím
sa zne hod no cu je jej kva li ta a
ná sled ný prospech pre po li caj -
ta.

S pozdra vom ne po cho pe ní
po li caj ti

Èo sú to oprávne né
po žia davky po li caj ta?

Na�re�dakciu�sa�ob�rá�til�dô�-
chodca,� kto�rý� od�pra�co�val� v
na�šom�re�zorte�ako�obèiansky
pra�cov�ník�de�siatky�ro�kov.�Pý�-
tal� sa,� èi� mô�že� využi�� mož�-
nos�ti� z¾avne�nej� rekreá�cie� v
za�ria�de�niach�MV�SR.

Z informá cií, zís ka ných na
Sekcii riade nia ¾udských zdro jov
MV SR, vyplý va, že ta kú to mož-
nos� bý va lý obèiansky pra cov -
ník nášho re zor tu ne má, pre to -
že po be rá dô cho dok pod¾a zá -
ko na è. 100/1988 o so ciálnom
za bez pe èe ní, a nie pod¾a zá ko -
na è. 328/2002. To zna me ná,
že mi nis ter stvo mô že rekreaèný
preu kaz pri de li� len po be ra te ¾o vi
dô chodku z výslu ho vé ho za -
bezpe èe nia. Ci tujme zo sta no -
vis ka: „Rekreaènú sta rostli vos�
mož no pod¾a § 69 ods. 3 zá ko -
na è. 328/2002 z. z. v zmysle
èlán ku 3 Na ria de nia mi nis tra
vnútra SR è. 23/1999 poskytnú�
príslušní kom PZ, HaZZ, Horskej
záchrannej služ by, za -
mestnancom mi nis ter stva vnút-
ra SR a po be ra te ¾om dô chodku
z výslu ho vé ho za bezpe èe nia a
ich ro din ným príslušní kom za
podmie nok usta no ve ných v zá -
ko ne.“

Sa mozrejme, rekreaèné za -
ria de nia MV SR mô žu využi� aj

dô chodco via z ra dov obèian-
skych pra covní kov za plnú
úhra du.

Pod¾a informá cií z Informaè-
né ho spra vo da ja KOZ SR sa
však dô chodco via mô žu obrá ti�
so žiados�ou na KOZ SR, kto rá
aj tohto ro ku uzatvo ri la zmlu vu
so spo loènos�ou SO REA. Vïa -
ka úèe lo vej štátnej do tá cii na
vý be ro vú rekreá ciu SO REA po -
nú ka aj po be ra te ¾om pl né ho
sta robné ho dô chodku možnos�
(kaž dý len raz v ro ku) využi�
štátnu do tá ciu, kto rá predsta vu -
je 70 euro na je den po byt vo
všetkých ho te lo vých za ria de -
niach spo loènosti SO REA a v
zmluvných za ria de niach Penzi-
ón Oravská ho rá reò v lo ka li te
Zá ba va pri Hruští ne a v ho te li
Gla dius v To po¾ní koch. Žiadosti
o pri de le nie rekreá cie s vy uži tím
úèe lo vej štátnej do tá cie je
potrebné adre so va� pria mo na
Pre dajné stre disko SO REA,
Odbo rárske nám. 3, 815 70
Bra ti sla va. Bližšie informá cie o
možnostiach vý be ro vej rekreá -
cie so štátnou úèe lo vou do tá -
ciou nájde te aj na web – strán-
kach www.kozsr.sk ale bo
www.so rea.sk

(on)

Mô že „ob èan“ dô chodca využi� na še
rekreaèné za ria de nia so z¾a vou?

Na�šli�ukradnu�té
po�li�cajné�au�to�

s�ospra�vedlne�ním
KUALA LUMPUR – Prí-

slušní kom ma lajskej po lí cie
sa po da ri lo na parko visku na
predmestí metro po ly Kuala
Lumpur nájs� ukradnu té au to
po li cajné ho šé fa štá tu Se -
lango. Na pa lubnej doske
obja vi li ru kou na pí sa ný od -
kaz: „Pre páète po li caj ti,
nesprávny cie¾“. Pod¾a vy -
jadre nia po li cajné ho dôstojní -
ka Arju nai di ho Mo ha me da
bo la na auto mo bi le znaè ky
Pro ton Perda na poško de ná
iba zámka na dve rách. Au to,
kto ré ne bo lo ozna èe né po li -
cajným lo gom, ukrad li vo
štvrtok spred reštau rá cie, do
kto rej sa šo fér po li cajné ho
šé fa išiel na ra òajko va�.

(internet)

Dòa 30. 3. 2010 ukon èil svo -
ju po li cajnú ka rié ru riadi te¾ vnú -
torné ho od bo ru Okresné ho ria-
di te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Brezne plk. Mgr. Ján Èernák,
kto rý po 29 ro koch èinnej služ -
by u Po li cajné ho zbo ru odi šiel
do zaslú že né ho výslu ho vé ho
dô chodku. Aj tou to ces tou mu
riadi te¾ Okresné ho riadi te¾stva
Po li cajné ho zbo ru v Brezne plk.

JUDr. Ma rian
Mikloško vy slo vu je
v me ne ce lé ho
okresné ho riadi -
te¾stva po ïa ko va -
nie za svoj dlho -
roèný prí nos pre
Po li cajný zbor.

Plk. Mgr. Ján
Èernák nastú pil 1.
9. 1981 do slu žieb
Zbo ru ná rodnej
bez peè nos ti ako

strážmajster. Po èas svo jej po li -
cajnej ka rié ry v Po li cajnom zbo -
re pre šiel rôzny mi funkcia mi na
rôznych miestach  a ukon èil ju
ako riadi te¾ vnú torné ho od bo ru
Okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Brezne.

Do ïalšie ho ži vo ta mu pra je -
me ve ¾a zdra via, úspe chov a
dlhé ro ky uží va nia si po koj né ho
dô chodku.

Po ïa ko va nie za ce lo ži votnú prá cu
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Vla ni ob vi ni li 140 po li cajtov,
ich po èet stá le kle sá

Vla ni èe li lo 140 po li cajtov
obvi ne niam zo spá cha nia 171
trest ných èi nov. Je den z po li -
cajtov do konca fi gu ru je v prí pa -
de po ku su vraž dy. Zohnal si
zbraò a prostredníctvom ïalších
osôb plá no val vraž du. Vzh¾a -
dom k to mu, že v prí pa de pre -
bie ha vy šetro va nie, mo tív za tia¾
nezve rejni li. Pri dopravných ne -
ho dách po li cajtov do šlo aj k šty -
rom trest ným èi nom usmrte nia,
z to ho v dvoch prí pa doch pri vý -
ko ne služ by. Medzi zá važnejšie
trest né èi ny po li cajtov v mi nu -
lom ro ku patri lo aj úmy selné
ublí že nie na zdra ví (8). V šty -
roch prí pa doch bo li spá cha né
pri vý ko ne slu žobnej èin nos ti
(výsluch, predvádza nie) a v šty -
roch prí pa doch mi mo služ by v
sú be hu s výtržníctvom.

V po rovna ní s ro kom 2008
kle sol po èet obvi ne ných po li -
cajtov o 18, o 38 je niž ší aj po -
èet trest ných èi nov. Najviac
obvi ne ných mu žov zá ko na bo lo
v Ko šickom (39) a Bra tis lav -
skom kra ji (27), na opak najme -
nej v Trenèianskom (7) a Pre -
šovskom kra ji (8). Pri po ète 21
826 po li cajtov (obsa de nos� k
31. de cembru 2009) tvo rí po diel
obvi ne ných 0,64 percenta. Ako
vyplý va zo sprá vy o trestnej èin -
nos ti príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru za rok 2009, mož no ho -
vo ri� o kle sa jú com trende. Tre ba
však do da�, že odha ¾o va nie
tejto trestnej èin nos ti je �ažké,
na ko¾ko ide o pá cha te ¾ov, kto rí
pozna jú kri mi na listické a vy -
šetro va cie me tó dy. Napriek cel -
ko vé mu po kle su obvi ne ných po -
li cajtov ná rast trestnej èin nos ti
za zna me na li v po riadko vej po lí -
cii. V ro ku 2008 ob vi ni li 67 jej
príslušní kov, vla ni 83. K to mu to
èís lu prispel ve¾kou mierou aj
me dia li zo va ný prí pad z Ko šíc.
Po li caj ti po predve de ní na sta ni -
cu nú ti li mla dých Ró mov, aby
sa navzá jom fy zic ky na pá da li. V
tejto kauze postupne ob vi ni li až
10 po li cajtov. Najèastejším
preš¾a pom po li cajtov bo lo zneu -
ží va nie prá vo mo ci ve rejné ho èi -
ni te ¾a (61), èas to pá cha ný v sú -
be hu s iný mi trest ný mi èinmi
ako napríklad pri jí ma nie úplatku,
ublí že nie na zdra ví, ma re nie
spra vodli vosti a neoprávne né
nakla da nie s osobný mi údajmi.
Zneu ží va nia prá vo mo ci ve rejné -

ho èi ni te ¾a sa najviac do púš�a li
po li caj ti po riadko vej a dopravnej
po lí cie.

Inšpekcia mi nis ter stva vnútra
vla ni rieši la celkom 2 163 po da -
ní. Medzi ni mi však bo lo ve ¾a ta -
kých, kto rých cie¾om bo la po -
msta, prí padne zakrý va nie
vlastnej trestnej èin nos ti. Z cel -
ko vé ho po è tu po da ní vy še 60
percent odmietli ale bo za sta vi li,
pre to že sa nepreu ká za la ich
opodstatne nos�. Za posledných
pä� ro kov najviac obvi ne ných
po li cajtov zaevi do va li v ro ku
2005 – až 195, na sve do mí ma li
207 trest ných èi nov. O rok
neskôr ob vi ni li 163 po li cajtov,

zo spá cha nia 216 trest ných èi -
nov, v ro ku 2007 bo lo obvi ne -
ných 178 mu žov zá ko na, po èet
trest ných èi nov sa vte dy vy špl -
hal na 247. Trestnú èinnos� po -
li cajtov mô žu obèa nia nahlá si�
aj prostredníctvom formu lá ra na
we bo vej stránke re zor tu mi nis -
ter stva vnútra. Vla ni týmto spô -
so bom do sta li 116 ozná me ní,
tý ka li sa hlavne po dozre nia z
ko rupcie a po ru še nia prá vo mo cí
ve rejné ho èi ni te ¾a.

(SI TA, 9.5.2010)

Grécko – �ažko skú ša ná 
kra ji na

Sku toèným gréckym problé -
mom nie sú štátne vý da je, ale
príjmy. �ažko by ste v gréckych
da òo vých šta tisti kách h¾a da li ¾u -
dí s vý razne nadprie merný mi
príjma mi, ofi ciálne neexistu jú.
Bo ha tí Gré ci jedno du cho da ne

nepla tia a ho to vo. Umož òu je im
to sko rumpo va ný sys tém po -
dopre tý po li tic ký mi kli ka mi.

Z tohto h¾a diska je hnev Gré -
kov, kto rý dnes vid no na uli -
ciach, po cho pi te¾ný a oprávne -
ný. Ani je den predsta vi te¾
medzi ná rodné ho spo lo èenstva
sa nezmie nil o problé me gréc-
kych elít a ich zda òo va nia. Na -
miesto to ho je kra ji ne na nu co -
va ná po moc s podmienka mi,
kto ré postihnú bežné ho ob èa na.

Euró pa dnes mu sí to to spo lo -
èenstvo zachrá ni�. V tejto chví li
sa, bo hu žia¾, zachra òu jú iba po -
zí cie bánk, kto ré vlastnia grécke
dlho pi sy.

Ne po da nie po mocnej ru ky by
bol zlý ná pad. Ohro zi li by sa
tým nielen spo mí na né ban ky,
ale aj po zí cia spo loènej me ny –
aj keï nie tak dra ma tic ky, ako
sa to v mé diách po dá va. Na
dru hej stra ne po moc s tvr dý mi
podmienka mi je tiež zlá ces ta.
Po ve die k vnú tornej desta bi li zá -
cii po me rov kra ji ny. Štrajky bu -
dú urèi te pokra èo va�. Tre ba si
tiež uve do mi�, že kra ji na má po -
merne silnú základòu sku pín,
kto ré vo svo jom po li tickom ra di -
ka lizme ochotne siaha jú k ná si -
liu. Ho ci sa do sve to vých mé dií
dostá va jú iba tie na jo ka tejšie
prí pa dy – ako ra ke to vý útok na
ame ric ké ve¾vysla nectvo v ro ku
2007 – gra ná to vé úto ky ale bo
stre¾ba na po li cajné sta ni ce sa v

kra ji ne stá va jú kaž dých pár me -
sia cov. His to ric ké tra dí cie a po -
pu lá cia zovre tá v tesnom prie-
sto re hlavné ho mesta tvo ria
explo zívny mix.

(web SME, Ju raj Draxler,
6.5.2010)

MÁJ  20108

SPO MIENKA

Utíchlo srd ce, utí chol hlas,
mi lo val ži vot a všetkých nás.

Dòa 28.5.2010 si pri po mí na me 5. vý ro èie, keï
nás ná hle a ne èa ka ne na vždy opus til mi lo va ný
man žel a otec

mjr. Du šan RE ME TA
S lás kou spo mí na jú 
man žel ka An na, dcé ry Marce la a Mar ti na, syn Ema nu el
Tí, kto rí ste ho po zna li, ve nujte mu ti chú spo mienku.

Poïakovanie
Tou to ces tou chce me po ïa ko -

va� všetkým spo lupra covní kom a
zná mym, kto rí odpre va di li nášho
dra hé ho kpt. Já na Ko žièku
z KR PZ v Banskej By stri ci na je -
ho poslednej ceste.

ro di na Ko žièko vá, Brezno
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

A P R Í L    2 0 1 0 

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

27. o vykonaní odborného
preskúšania ostreľovačov

28. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru úradu boja proti organi-
zovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru a odboru
kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru vyzbroje-
ných služobným revolverom

29. o vykonaní streleckej prí-
pravy zamestnancov Minister-
stva vnútra Slovenskej republi-
ky oddelenia fyzickej ochrany
objektov a kuriérnej služby
odboru ochrany objektov Prezí-
dia Policajného zboru

30. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky

31. o vykonaní represívno-
bezpečnostnej akcie zameranej
na plnenie opatrení na zame-

dzenie závažného protiprávne-
ho konania osôb

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

4. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 3/2001 o vydaní
osvedčenia z odbornej spôsobi-
losti pre inštruktorov a učiteľov
v znení neskorších predpisov

5. o správovej povinnosti a
hlásnej povinnosti v trestných
veciach

V dòoch 19. až 23. aprí la 2010
sa na Aka dé mii Po li cajné ho zbo -
ru v Bra tisla ve ko nal od bor ný
zdo ko na ¾o va cí kurz vy šetro va te -
¾ov Po li cajné ho zbo ru, kto ré ho sa
zú èast ni li vy šetro va te lia s pra xou
na úse ku vy šetro va nia do troch
ro kov, pô so bia ci na ÚJKP v rám -
ci ce lej SR v po ète 34 úèastní kov.

Obsa hom tohto roèné ho kurzu
bo la pro ble ma ti ka vy šetro va nia
envi ronmentálnej trestnej èin nos -
ti, extré mizmu a fi nanco va nia te -
ro rizmu, obcho do va nia s ¾uïmi,
obcho do va nia so zbra òa mi a do -
má ce ho ná si lia.

Odborne zdo ko na ¾o va cí kurz
otvo ri la doc. JUDr. Mgr. Ja na Vik-
to ryo vá, PhD., ve dú ca ka ted ry vy -
šetro va nia spo loène s riadi te ¾om
od bo ru justiènej po lí cie ÚJKP P
PZ Ing. Ja rosla vom Ihelkom,
PhD. Prednášky rea li zo va li najmä
lekto ri z ÚJKP PPZ a  z ka ted ry
vy šetro va nia A PZ v Bra tisla ve.
Prak tic ké pro cesné po stu py pri
vy šetro va ní envi ronmentálnej
trestnej èin nos ti priblí žil úèastní -
kom kurzu pplk. Ing. Má rio Kern,
spô so by pá cha nia v nadväznosti
na po èia toèné a ná sled né úko ny
pri vy šetro va ní extré mizmu s dô -
ra zom na špe cia li zá ciu vy šetro va -
te ¾ov PZ a po ve re ných príslušní -
kov PZ na boj s extré mizmom
sprostredko val frekventantom
mjr. JUDr. Ró bert Krajèo, je ho
vystú pe nie bo lo doplne né o in -
štruktážne vi deo, kto ré na po moh -
lo k usvedèe niu pá cha te ¾ov tejto
zá važnej trestnej èin nos ti. Pro ble -
ma ti ku obcho do va nia s ¾uïmi
podlo že nú prak tic ký mi zna los�a mi
predná šal pplk. Mgr. Ignác Bres-
to vanský. Fe no mén do má ce ho
ná  si lia a oso bi tos ti je ho vy šetro -
va nia s pro fe sio nálnym preh¾a -
dom sprostredko val úèastní kom
kurzu pplk. JUDr. La di slav Vajzer.
Z ka ted ry vy šetro va nia sa po du ja -
tia aktívne zú èast ni li JUDr. Ján
Pa la rec s té ma mi ve no va ný mi vy -
šetro va niu fi nanco va nia te ro rizmu
a postu pom pri obcho do va ní so
zbra òa mi, doc. JUDr. De zi der

Ban go, CSc. obo ha til svo jím vkla -
dom po stu py pri vy šetro va ní ext-
ré mizmu a doc. JUDr. Mgr. Ja na
Vikto ryo vá, PhD. mo de rá torsky
pre viedla frekventantov ce lým
kurzom. V rám ci medzipredme to -
vej spo lu prá ce pri jal pozva nie aj
PhDr. Mar tin Gronský, PhD. z ka -
ted ry kri mi na listi ky a fo renzných
dis cip lín, aby sa zhos til té my za -
me ra nej na me tó du psy cho lo gic -
ké ho pro fi lo va nia. Spo loène so
svo ji mi hos�a mi doc. MUDr. Mir-
kom Me gom, CSc., zástupcom
riadi te ¾a Ústa vu súdne ho le -
kárstva LF UK v Bra tisla ve MUDr.
Da li bo rom Hojsí kom, PhD. a ria-
di te ¾om od bo ru Úra du vy ko ná va -
jú ce ho doh¾ad nad zdra votnou
sta rostli vos�ou MUDr. Ti bo rom
Bo ko rom ana ly zo va li konkrétne
ka zuisti ky a vy vodzo va li po zi tívne
a ne ga tívne strán ky èin nos ti vy -
šetro va te ¾ov PZ.

Na zákla de do ho dy ka ted ry
vy šetro va nia A PZ v Bra tisla ve a
Úra du justiènej a kri mi nálnej po lí -
cie PPZ sa na kurze po die ¾a li aj
lekto ri z Ge ne rálnej pro ku ra tú ry
SR doc. JUDr. Jo zef Èentéš,
PhD. a z Úra du špe ciálnej pro ku -
ra tú ry JUDr. Ján Za no vit, PhD. Z
obèianske ho zdru že nia Po moc
ohro ze ným de �om – Cent rum Ná -
dej sa po du ja tia zú èast ni la Mgr.
Adria na Ha va šo vá,  z  IOM – Me -
dzi  ná rodnej orga ni zá cie pre mig -
rá ciu Mgr. Ja na Hrivná ko vá,  z
Úra du medzi ná rodnej po li cajnej
spo lu prá ce Pre zí dia Po li cajné ho
zbo ru plk. JUDr. Vla di mír Ko tu liè
a z ÚBOK P PZ pplk. Mgr. An na
Ba binco vá. 

Kurz bol ukon èe ný pa ne lo vou
disku siou a je ho úèastní kom, po
úspešnom zvlád nu tí zá ve reèné ho
ove ro va cie ho tes tu bo li odovzda -
né osvedèe nia a zborník od bor -
ných prác, kto rý ob sa hu je nos né
vystú pe nia lekto rov v kompletnej
po do be.

pplk. Ing. J. Ihelka, PhD., 
pplk. JUDr. L. Vajzer, ÚJKP P PZ

pplk. doc. JUDr. Mgr. J. Vikto ry o vá,
PhD., A PZ

Od bor ný zdo ko na ¾o va cí kurz pre vy šetro va te ¾ov
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