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Cennéjekaždéeuro,darovanézosrdca
Ve¾ký rozsah škôd primal
Odborový zväz polície v SR k

vyhláseniu verejnej finanènej
zbierky, ktorú svojím rozhodnu-

tím schválilo MV SR na obdobie
šiestich týždòov od 15. júna
2010 do 31. júla 2010. Ministerstvo tiež vo svojom rozhodnutí
urèilo jasné pravidlá a podmienky pre vyhlasovate¾a zbierky.
Uzávierka zbierky na úète OZP
v SR è. 6601177095/1111 v Uni

prípravnom konaní je merítkom
pre posúdenie a vyhodnotenie
rýchlosti prípravného konania.
Zo
zhromaždených
štatistických údajov vyplýva, že
v porovnaní sminulým rokom
nedošlo u väèšiny trestných
vecí k podstatnej zmene v
dåžke konania od zaèatia
trestného stíhania po meritórne ukonèenie veci policajtom alebo po predloženie

(Pokraèovanie na strane 3)

Plk.JUDr.CsabaFaragó:„Neprišielsomreprezentova,alepracova“

Redakcia POLÍCIA pokraèuje
v seriáli dialógov medzi zástupcami zamestnancov a za -

mestnávate¾mi, preto nový riadite¾ KR PZ v Bratislave plk.
JUDr. Csaba Faragó èelil otáz-
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kam predsedu bratislavskej
Krajskej rady OZP v SR Stanislava Chajdiaka.
S. Chajdiak: Ako vnímate
svoju novú funkciu? S akými
pocitmi ste ju prijímali a aké máte predsavzatia?
Cs. Faragó: Oslovil ma pán
policajný prezident a vnímal
som to ako poctu a zároveò výzvu, možnos usilova sa skvalitni prácu policajtov v rámci KR
PZ Bratislava. O fungovaní Policajného zboru a èinnosti poli-

Solidárnos

(Pokraèovanie na strane 2)

spisu s návrhom na podanie
obžaloby, prípadne iné meritórne rozhodnutie svýnimkou
vecí ukonèených do jedného
mesiaca, ktorých poèet prakticky klesol o jednu tretinu,
prièom výraznejšie u známych páchate¾ov (takmer
80 %). K zmene došlo aj u vecí
ukonèených do 6 mesiacov, a to
v pomere medzi známymi a

Bratislavskýkrajmánovéhoriadite¾a:novévýzvy,zdedenéproblémy

PlukovníkJUDr.CsabaFaragósaod1.augusta2010
stalnovýmkrajskýmriadite¾omPZvBratislave.VPolicajnomzborejeodroku1981,pracovalvtrnavskejporiadkovejpolícii,vII.bratislavskomokresepôsobilna
OKP, potom sa stal vyšetrovate¾om násilných trestných èinov, vzápätí zastával funkciu riadite¾a OO PZ
PodunajskéBiskupice,riadite¾aOPPBratislavaIIaod
1.3.2003bolokresnýmriadite¾omPZBratislavaII–až
dosvojhopríchodudobudovy„Udvochlevov“.

l Zamestnaneckýdeň

(Pokraèovanie na strane 4)
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Miernypokrok,odspokojnostiïaleko…

Dåžka trvania trestného konania od zaèatia trestného stíhania do samotného rozhodnutia v
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cajtov mám konkrétne predstavy, ktoré som presadzoval ako
riadite¾ OR PZ Bratislava II, kde
som pôsobil sedem a pol roka.
Nechcem, aby to vyznelo ako
fráza, ale chcem, aby policajti
pochopili, že povolanie policajta
je službou pre obèanov a aby v
tomto duchu pristupovali k svojmu povolaniu a k svojim povinnostiam. Mám svoje zásady,
ktorých dodržiavanie vyžadujem
v maximálnej miere od svojich

Credit Bank ukázala sumu 16
227,40 eur. Po odrátaní priamych nákladov za kolok bolo k
dispozícii 16 210,80 eur.
Vedenie OZP v SR netají
sklamanie z výšky vyzbieranej
sumy. Podpredseda OZP v SR

ZosprávyGenerálnejprokuratúryoèinnostizarok2009

Spoluprácasorgánmi
PZ,spoluprácasinými
orgánmi

l Putovnýpohár

Vážení kolegovia, nedá mi
nereagova na výzvu, ktorá
odznela na Rade predsedov
konanej dòa 25.6.2010 v
Banskej Bystrici a týkala sa
verejnej zbierky pre policajtov
a zamestnancov MV SR
postihnutým povodòami. Vedenie OZP v SR na základe
informácií z médií požiadalo
predsedov krajských rád a
základných organizácií v po stihnutých oblastiach o zaslanie zoznamov postihnutých
policajtov a zamestnancov,
prièom mal by spracovaný
preh¾ad o rozsahu škôd a vyèíslená predbežná škoda. Na
základe predložených žiadostí z jednotlivých krajov sme
zistili, že poškodených policajtov a zamestnancov bolo
celkovo 162, prièom odhadovaná celková škoda predstavovala 500 000 €.
Tieto skutoènosti viedli vedenie zväzu k vyhláseniu verejnej zbierky. Všetci predsedovia základných organizácií
podporili takúto iniciatívu a
vyjadrili ochotu oslovi ¾udí na
prejav solidárnosti, súdržnosti
a spolupatriènosti pri získavaní finanèných prostriedkov pre
postihnutých.
Koniec zbierky stanovilo
ministerstvo do 31.7.2010.
Prvé dni zbierky sa prejavili v
plnej nahote, lebo slová solidárnos, spolupatriènos zostali v našich mysliach v pozadí, pretože sa nás to netýkalo. Týmto vyjadrením sa nechcem dotknú tých, ktorí iniciatívne mobilizovali svojich
èlenov a vyzbierali znaèné finanèné èiastky. Po¾utovaniahodné je, že týchto èlenov
alebo základných organizácií
bolo na naše poèetné zloženie mizivé percento. Nedá mi,
aby som si nespomenul na
podporné zhromaždenia, keï
sme dokázali zmobilizova sily a prejavi tak boj za naše
záujmy. Nedá mi, aby som
nespomenul televíznu reláciu
„Modré z neba“, kde zúfalstvo
rodiny postihnutej záplavami
bolo ve¾mi ažké. Avšak našli
sa ¾udia, ktorým ich osud nebol ¾ahostajný a finanèná výpomoc im spôsobila nesmiernu rados. V súvislosti so
zbierkou by som chcel vyzdvihnú predsedov krajských
rád Banskej Bystrice, Rady
útvarov ministerstva a PZ,
Prešova a Nitry. Nechcem,
aby tento èlánok bol kritikou v
plnom rozsahu, ale chcem,
aby sme sa do budúcna zamysleli a prehodnotili svoj postoj k takýmto aktivitám, pretože nevieme, kedy budeme
potrebova túto pomoc aj my.
Vyzbierané finanèné prostriedky boli komisiou pre-

Deti i dospelí prežili poèas Dòa zamestnancov KR PZ Bratislava v Borinke ve¾a príjemných chví¾. Viac vo vnútri èísla.

Generálna prokuratúra SR už tradiène zverejòuje na
svojejwebovejstránkesprávuoèinnostizauplynulý
rok,ktorúspravidlapredtýmprerokujeazoberienavedomieNRSR.Vtomtorokuju„starý“parlamentnestiholzaradidoprogramuschôdze,nawebovejstránke
sa však správa ukázala. Zo správy sme vybrali èasti,
ktorésanajviactýkajúajprácepríslušníkovPZ:
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ZbierkaOZPvSRpomohlazamestnancom,postihnutýmzáplavami

MájovéajúnovépovodneotriaslicelýmSlovenskom.
Nesmierneškodyutrpelitisíckyorganizáciíifyzických
osôb,nevynímajúcmajite¾ovnehnute¾nostíavozidielz
radovzamestnancovMVSR.

l Železničnápolícia
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Marián Magdoško: „Osobne
som ve¾mi sklamaný, mám dojem, že najmä predsedovia
základných organizácií, hoci
zbierku jednomyse¾ne schválili,
urobili pre jej efekt málo. Keby
každý èlen OZP v SR dal èo len
desa euro, získali by sme sumu, ktorá by bola naozaj úèinnou pomocou. Myslím si, že
výsledok tejto zbierky nás podnieti k tomu, aby sme sa nadobudnutou skúsenosou vážne
zaoberali aj na nadchádzajúcom zasadaní Predsedníctva a
Rady predsedov ZO OZP v SR.
Som hlboko presvedèený, že

pomáha ¾uïom v núdzi je jednou z najzákladnejších povinností každého èlena odborov a
pasivita, ktorá sa ukázala, nemôže osta bez odozvy. Je
potrebné nájs nejaké riešenie,
aby sme už viac neboli svedkami takéhoto sklamania.“
V podobnom duchu sa v našom redakènom úvodníku vyjadruje aj podpredseda Ladislav
Graèík. Dôvod je jasný: 162 evidovaných policajtov a zamestnancov odhadlo povodòami spôsobené škody na pol milióna eur…
Z toho bolo zrejmé, že
vyzbieraná èiastka bude len

skromnou, hoci vždy vítanou
pomocou pre zdecimované rodinné rozpoèty. Predsedom komisie pre rozdelenie finanèných
prostriedkov z tejto verejnej
zbierky bol podpredseda OZP v
SR Marián Magdoško, ktorý
vzápätí dodal: „Cenné je každé
euro, darované zo srdca,“.
Vysvetlil, že komisia, ktorá mala
rozdeli darované prostriedky,
bola zložená zo zástupcov krajov, najviac postihnutých povodòami. Èlenmi komisie boli
Ladislav Graèík, Dušan Harvát,
Viktor Kiss, Mária Molnárová,
Vitalij Džoganík a Slavo Kulanga.
Komisia
po
dlhšej
diskusii
dospela k záveru:
nie je možné uspokoji všetkých žiadate¾ov o finanènú
výpomoc, peniaze
treba poskytnú aspoò tým, ktorí povodòami
najviac
utrpeli, aby darovaná èiastka mala nejaký význam. Peniaze preto rozdelila medzi desiatich
našich
zamestnancov. Preh¾ad je
v tabu¾ke.
(r)

ŽelezniènápolíciasaodbudúcehorokazaèlenídoPolicajnéhozboru
Železnièná polícia sa 1. januárom 2011 zruší a jej príslušníci sa zaèlenia do štruktúry Policajného zboru. Vyplýva z návrhu zákona o zaèlenení Železniènej polície do Policajného
zboru, ktorý ministerstvo vnútra
predložilo do medzirezortného
pripomienkového
konania.
Vznikne tak nová služba Policajného zboru „železnièná polícia“. Ministrovi vnútra je železnièná polícia podriadená už v
súèasnosti a jej pôsobnos je porovnate¾ná s pôsobnosou Policajného zboru s tým, že èinnos
ŽP sa vzahuje len na obvody
železnièných dráh. Zákon záro veò vychádza z programového
vyhlásenia vlády
Niektoré úlohy Železniènej

Solidárnos

polície sa prevezmú medzi úlohy
PZ, èím sa rozšíria oprávnenia
policajtov. Pribudne:
l doh¾ad nad bezpeènosou
a plynulosou železniènej dopravy v obvode železnièných dráh
l objasòovanie príèin jej
ohrozovania
l spolupôsobenie pri bezpeènej preprave jadrových a špeciálnych materiálov v súèinnosti
s prepravcom a dopravcom
Železnièní policajti budú svoje
úlohy vykonáva aj naïalej, len v
štruktúre PZ. Po zaèlenení do
PZ budú zaradení do rovnakého
druhu štátnej služby, s výnimkou
tých, ktorí nesplnia kvalifikaèné
predpoklady na funkciu, do ktorej majú by ustanovení v rámci
PZ. Príslušnos k PZ budú môc

Ladislav Graèík

O vyjadrenie k správe generálnehoprokurátoraDobroslava Trnku redakcia POLÍCIA požiadala prezidenta PZ
plk. JUDr. Jaroslava Spišiaka:
„Do
Policajného zboru
som sa vrátil s
tým, že urobím
všetko
preto,
aby som pozdvihol prácu
polície. Sú tu urèité problémy, na ktorých
odstránení pracujem. Mojím
cie¾om je zvýši úroveò práce
policajtov. Nejde len o to, chyti
podozrivú osobu, ale veci dotiahnu procesne tak, aby dôkazy obstáli aj pred súdom a osoba bola adekvátne potrestaná.
Celý Policajný zbor musí
prejs ve¾kými zmenami, aby
fungoval tak, ako by mal. Zaèal
som tým, že som vymenil riadiacich pracovníkov. Sú to skúsení policajti, ktorí vedia ako robi svoju prácu. Vybral som si

tých, ktorým dôverujem a verím,
že majú ten istý úmysel ako ja.
Každý jeden riadiaci pracovník
je zodpovedný za svojich ¾udí a
tým pádom aj za prácu, ktorú
robia.
Od nového roka plánujeme
urobi reorganizáciu Policajného
zboru, tiež chceme odstráni
kompetenèné problémy. Napríklad finanèné kauzy by mal rieši
prioritne Úrad boja proti korupcii
Prezídia PZ, ktorý ve¾mi dobre
spolupracuje so špeciálnou prokuratúrou.
Orgány èinné v trestnom konaní, poènúc vyšetrovate¾mi,
cez prokuratúru až po súdy by
mali navzájom komunikova a
spolupracova. Ak tu bude vzájomné prepojenie, rovnaký cie¾
a ochota pracova, veci pôjdu k
lepšiemu. Verím, že sa spoloène vyvarujeme všetkým
obštrukciám, ku ktorým by mohlo poèas trestného konania
dôjs.“
plk. JUDr. Jaroslav Spišiak,
prezident PZ SR

Preventívnyprojekt„BEZPEÈNÁJESEÒŽIVOTA“
Krajské riadite¾stvo Policajného zboru v Bratislave eviduje nieko¾ko prípadov, kedy
obeou trestnej èinnosti boli seniori. Z uvedeného dôvodu polícia pripravila pre seniorov preventívny program „Bezpeèná jeseò života“, ktorý ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpeèného správania.
Cie¾om projektu je pomôc seniorom pri zvýšení ich vlastnej
bezpeènosti pred negatívnymi
sociálno–patologickými javmi.
Pomocou špeciálne pripravených pomocníkov z radov aktívnych seniorov chce polícia pomáha ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliada na ich
bezpeènos.
Program je založený na:
– aktívnej spolupráci seniorova Policajného zboru
– špeciálnom preškolení „ku-

riérov prevencie“ ktorí budú po
absolvovaní policajného školenia oslovova seniorov vo svojom okolí
– na dobrovo¾nosti a aktivite
seniorov chráni seba, svojich
blízkych alebo známych.
Prostredníctvom preventívneho programu „Bezpeèná jeseò života“ budú seniori bližšie
informovaní k témam: Ako zabezpeèi majetok, ako sa vyhnú
podvodom, ako sa chráni pred
zlodejmi na ulici, ako prechádza riziku prepadnutia a
ako sa správa v cestnej premávke.
Preškolenie aktívnych seniorov „kuriérov prevencie“ k uvedenému preventívnemu programu sa uskutoènilo dòa 7.septembra 2010 o 10.00 h na pôde
Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave.
(TO KMV, 6. 9. 2010)

Martinèaniadarovalikrv

(TO KMV, 07.09.2010)

RIADITE¼KRPZvŽilineplk.Ing.PeterFízel

(Pokraèovanie zo strany 1)

rozdelené pre tých, ktorí boli
najviac postihnutí povodòami,
prièom verím, že ich poteší
každá finanèná pomoc.
Vážení priatelia, oslovujem
vás aj preto, lebo sa nám tiež
nedarí získa viac prispievate¾ov 2% daní z príjmov. Máme
ve¾a ¾udí, ktorí sa v dôsledku
nepredvídaných
okolností
ocitnú v ažkej sociálnej situácii a potrebujú pomoc. Verím,
že tento èlánok nie je len formou kritiky, ale aj formou vyjadrovania solidarity, spolupatriènosti a súdržnosti pre
všetkých, ktorí to potrebujú.

železnièní policajti preukazova
súèasnými rovnošatami a služobnými preukazmi do konca roka 2015. Do tohto obdobia sa aj
vozidlá s oznaèením Železniènej
polície budú považova za služobné dopravné prostriedky PZ.
Minister vnútra zriadil odbornú
komisiu, ktorá zrealizuje zaèle nenie ŽP do PZ a na základe
analýzy bezpeènostnej situácie,
rizikovosti a nápadu trestnej èinnosti prehodnotí súèasný stav
výkonných a špecializovaných
útvarov PZ s cie¾om posilnenia
zloženia a poètov PZ. Tabu¾kové
miesta, ktoré prejdú do PZ zo
ŽP sa využijú iba v priamom výkone služby.

Stanoviskoksprávegenerálnehoprokurátora

Dátum narodenia: 21.júla
1965 v Martine
Trvalé bydlisko: Žabokre ky, okres Martin
Stav: ženatý,
dve deti
Vzdelanie: 2002 Mana žérsky kurz pre riadite¾ov kriminálnej polície 1998 Špe ciálny kurz pre policajtov kriminálnej polície
1991 – 1992 Dôstojnícka
škola na Akadémii PZ v Bratislave
1984 – 1989 Vysoká škola
dopravy a spojov Žilina, odbor
Dopravná a manipulaèná technika

1979 – 1983 Gymnázium
Viliama Paulinyho–Tótha v
Martine
Priebehzamestnania:
1989 Základná vojenská
služba Hranice na Morave
1990 – 1991 ZS Martin,
technik
1991 – 2010 Okresné riadite¾stvo PZ Martin
– referent odboru ekonomickej kriminality
– vedúci oddelenia ekonomickej kriminality
– riadite¾ odboru kriminálnej
polície
– zástupca riadite¾a Úradu
justiènej a kriminálnej polície
– riadite¾ Úradu justiènej a
kriminálnej polície
– zástupca riadite¾a OR PZ
Martin
od 1. 8. 2010 riadite¾ Krajského riadite¾stva PZ v Žiline

Dòa 10.9.2010 o 08,00 hod. sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou uskutoènilo na Okresnom riadite¾stve PZ v Martine
darovanie krvi pod záštitou riadite¾a Okresného riadite¾stva PZ v
Martine pplk. Mgr. Jozefa Tomanu. Uvedený odber sa uskutoènil v
priestoroch zasadaèky na OR PZ Martin a zúèastnilo sa ho 31 dobrovo¾ných darcov. Touto cestou sa chceme poïakova všetkým,
ktorí sa do uvedenej akcie zapojili. Táto akcia bola prvá, ale urèite
nie posledná a verím, že v budúcnosti v nej budeme pokraèova.
kpt. Mgr. Martin Kubík, OR PZ Martin
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neznámymi páchate¾mi, prièom
u neznámych poèet ukonèených
vecí poklesol. Približne o 20%
vzrástol poèet vecí ukonèených
do 1 roka u známych a aj
neznámych páchate¾ov. Približne o 10% vzrástla aj ukonèenos vecí do 5 rokov. Výraznejšie zmeny boli zaevidované v ukonèení starších trestných
vecí, ktoré majú nízky podiel na
celkovom poète ukonèených vecí, konkrétne u trestných vecí
nad 10 rokov poèet ukonèených
vecí klesol o viac ako 80%.
Dåžkakonaniavspolupráci
sorgánmiPolicajnéhozboru
Od zaèatia trestného stíhania
do meritórneho ukonèenia veci
policajtom, prípadne do predloženia návrhu na meritórne rozhodnutie prokurátorovi bol v roku 2009 ukonèený nasledovný
poèet vecí:

ROK2008

ROK2009
do 1 mesiaca
do 6 mesiacov
do 1 roka
do 5 rokov
do 10 rokov
nad 10 rokov
spolu:

ných prokurátormi a nedôsledné
plnenie konkrétnych pokynov
prokurátorov v jednotlivých veciach. Vyskytujú sa aj prípady
ignorovania viacerých pokynov
prokurátora, prièom policajti
èasto reagujú až na signalizácie
zo strany prokuratúry, ktoré sú
zasielané do rúk nadriadeným
orgánom policajta. Èasto dochádza k nerešpektovaniu 48
hodinovej lehoty na predloženie
uznesenia prokurátorovi, k oneskorenému predkladaniu vyšetrovacích spisov na rozhodovanie o podaných sažnostiach
alebo k predkladaniu neúplných
spisov. Podstatným adlhodobým aspektom, ktorý negatívne ovplyvòuje dåžku prípravného konania, je nedostatoèná znalos trestno–právnych predpisov zo
strany policajtov. Prokurátori
sú vtakýchto prípadoch núte-

12.860
62.643
23.485
20.382
1.414
85
120869

do 1 mesiaca
do 6 mesiacov
do 1 roka
do 5 rokov
do 10 rokov
nad 10 rokov
spolu:

19 984
68 823
19 806
17 737
1 598
466
128414

ztohoznámipáchatelia:
do 1 mesiaca
1.325
do 6 mesiacov
25.403
do 1 roka
15.477
do 5 rokov
13.311
do 10 rokov
1.121
nad 10 rokov
56
spolu:
56693

ztohoznámipáchatelia:
do 1 mesiaca
6 178
do 6 mesiacov
26 218
do 1 roka
13 204
do 5 rokov
11 825
do 10 rokov
829
nad 10 rokov
220
spolu:
58474

ztohoneznámipáchatelia:
do 1 mesiaca
11.535
do 6 mesiacov
37.240
do 1 roka
8.008
do 5 rokov
7.071
do 10 rokov
293
nad 10 rokov
29
spolu:
64176

ztohoneznámipáchatelia:
do 1 mesiaca
13 806
do 6 mesiacov
44 632
do 1 roka
6 029
do 5 rokov
5 125
do 10 rokov
269
nad 10 rokov
79
spolu:
69940

Príèinyprieahov
Prieahy z poh¾adu policajtov
sú zapríèinené predovšetkým
vysokou zaaženosou a rozpracovanosou vecí, poddimenzovaným personálnym
stavom vyšetrovate¾ov a poverených príslušníkov PZ, pomerne ve¾kou fluktuáciou policajtov a s tým spojeným aj
nedostatkom
praktických
skúseností poèas krátkej vyšetrovate¾skej praxe. Tieto
skutoènosti ovplyvòujú aj èasté
zmeny v osobách policajtov realizujúcich konkrétnu trestnú vec,
nako¾ko dochádza k prerozde¾ovaniu vyšetrovacích spisov v
neskonèených trestných veciach, èo si vyžaduje ïalší èas
na opätovné naštudovanie èasto rozsiahleho vyšetrovacieho
materiálu novým vyšetrovate¾om. Samotné vyšetrovanie, ako
aj výkon dozoru prokurátora, je
týmto výrazne sažené.
Z poh¾adu prokuratúry pretrvávajúcim dlhodobým problé mom, ktorý má výrazný vplyv aj
na dåžku prípravného konania,
je, že práve policajti spôsobujú
svojim konaním neopodstatnené prieahy, ktoré nemožno
akceptova. Predovšetkým ide o
nedodržiavanie lehôt stanove-

ní nahrádza èinnos policajtov, musia dáva policajtom pokyny na opakovanie
už vykonaných nezákonných
procesných úkonov, ato aj v
súvislosti s rozhodovacou
èinnosou policajtov a mnohokrát tiež vráti vec na
doplnenie vyšetrovania pod¾a
§ 230 odsek 2 písmeno d/
Trestného poriadku. Kvalita
rozhodnutí zo strany policajtov
je nie ojedinele na ve¾mi nízkej
úrovni a èasto rozhodnutia policajtov nespåòajú základné náležitosti vyžadované Trestným
poriadkom a musia by zo strany prokuratúry zrušené. Aj takýto postup predlžuje v koneènom
dôsledku prípravné konanie.
Väzobnéveci
Ïalšou problémovou oblasou je predkladanie podnetov na
podanie návrhu na väzbu. Pri
podávaní týchto návrhov nie je
èasto zo strany polície vyhodnotená skutoènos, èi vôbec v danom prípade existuje dôvod
väzby, a to èi ide o obligatórny
dôvod, nehovoriac o materiálnom znaku väzby. Krajská prokuratúra Bratislava zaznamenala podnety, podávané najmä zo
strany Prezídia Policajného zboru, ktoré èasto nevyhodnocujú

skutoènosti, v ktorých vidia dôvody väzby, sú alibistické a skutoènosti uvádzané policajtmi
tohto útvaru Policajného zboru
èasto vôbec nezodpovedajú dôkazom obsiahnutým v spisovom
materiáli a pohybujú sa skôr v
rovine domnienok. Tiež je
potrebné uvies, že podnety sú
zo strany polície èasto podávané ku koncu 48 hodinovej lehoty, èo neumožòuje prokurátorovi
dôsledne vyhodnoti spis a riadne vypracova návrh.
V neposlednom rade sa
najmä vedenie Policajného zboru snaží prezentova výsledky
svojej práce tak, že do masovokomunikaèných prostriedkov,
najmä cestou televízie, oznamujú ako ve¾ké úspechy už samotné zadržanie osôb, ktoré èastokrát nemajú ani procesné postavenie obvinených s tým, že sa
snažia vytvori silný tlak na následné rozhodovanie prokurátora pri hodnotení zákonnosti samotného obvinenia, ako aj dô vodov na podanie návrhu na
vzatie do väzby. V neposlednom rade vytvárajú tlak aj
na súd. Je zrejmé, že pre Policajný zbor naïalej nie je dôležité dôsledné a zákonné objasnenie skutkového stavu,
ale za výborné výsledky považujú už samotné vznesenie
obvinenia bez oh¾adu na to,
že vec sa v koneènom dôsledku pri nedostatoènom objasnení na súde konèí oslobodením obžalovaného spod
obžaloby.
Problémsoznalcami
Plynulos a rýchlos prípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne ovplyvnená
nevyhnutnosou znaleckého dokazovania. Vypracovávanie
znaleckých posudkov Kriminalistickým a expertíznym
ústavom Policajného zboru v
nie výnimoèných prípadoch
až v roèných termínoch, je z
èasového h¾adiska neprijate¾né. Medzi najèastejšie sa
opakujúce objektívne príèiny
neúmernej dåžky prípravného
konania patria aj nevybavené
dožiadania slovenských orgánov o právnu pomoc v cudzine.
V neposlednom rade dåžku prípravného konania negatívne
Bolo by vhodné aj v
rámci štúdia policajtov na
AkadémiiPolicajnéhozboru v Bratislave venova
väèšiu pozornos vedomostiam policajtov i z
iných odvetví práva. Taktiežbybolovhodnéïalším
vzdelávaním
policajtov
zvyšova ich odborné vedomosti.
ovplyvòuje nedisciplinovaný prístup obvinených, ale aj svedkov
a poškodených k úèasti na úkonoch v trestnom konaní, ktorí
svoju neúèas èasto aj opakovane ospravedlòujú, neúspešné
predvádzanie obvinených a realizácia vydaných príkazov na
zatknutie. Je nevyhnutné poukáza na ve¾mi èasté obštrukcie
zo strany obhajcov, ktoré ve¾mi

cajného zboru vo veciach vybavovania trestných oznámení konajú èasto pomaly a hoci prokurátori neustále sledujú dodržiavanie zákonom stanovenej 30
dòovej lehoty na prípadné
doplnenie trestného oznámenia
a rozhodnutie vo veci (§196
odsek 2 veta prvá Trestného
poriadku), túto lehotu policajti
vo viacerých prípadoch nedodržujú. Najèastejšou argumentáciou policajtov je nedostatoèné personálne obsadenie polície a s tým súvisiaca neúmerná zaaženos jednotlivých policajtov, výmeny riadiacich pracovníkov na jednotlivých zložkách polície, zmeny najmä v
procesných predpisoch, nedostatoèné technické vybavenie
polície a množstvo inej èinnosti,
ktorú musia policajti vykonáva,
èo však prokurátor už nedokáže
ovplyvni.
Inéaspekty
Je namieste skonštatova, že
pri dopåòaní neúplných trestných oznámení existujú aj iné
vonkajšie aspekty, ktoré ovplyvòujú zachovanie 30 dòovej lehoty (aj keï ide o poriadkovú lehotu), na ktoré orgány polície a
ani orgány prokuratúry nemajú
žiadny vplyv. Ide spravidla o
potrebu predvolania a vypoèutia
oznamovate¾a alebo osoby, ktorú na základe trestného oznámenia je potrebné vypoèu k
okolnostiam nasvedèujúcim, že
D. Trnka
mala spácha trestný èin (v jedreorganizáciou finanènej polície notlivých prípadoch aj viac
v Policajnom zbore, ako i nízkou osôb) a o potrebu vyžiadania píprofesionálnou úrovòou konajú- somných podkladov od oznacich orgánov polície, perso- movate¾a alebo inej osoby alenálnym obsadením, ktoré okol- bo orgánu, ktoré nie sú týmito
nosti nesporne zapríèiòujú osobami vždy na prvýkrát rešenormnú dåžku prípravného ko- pektované z rôznych dôvodov,
nania a to nielen v zložitých prí- a preto tieto treba aj nieko¾padoch. Je cite¾ný nedostatok kokrát opakova. Vyskytujú sa aj
policajtov èinných na odbo- prípady, kedy prieahy v konaní
roch ekonomickej kriminality a kvalita práce policajtov sú èisÚradu justiènej a kriminálnej to subjektívneho charakteru a
polície s vysokoškolským hoci zo strany prokurátorov je
vzdelaním ekonomického, prí- ochota k spolupráci a snaha popadne právnického smeru. Pri môc vyšetrovate¾om Policajnéodha¾ovaní a dokumentovaní ho zboru a najmä povereným
predovšetkým ekonomickej príslušníkom Policajného zboru
kriminality už orgány èinné v zorientova sa v problematike
trestnom konaní zïaleka ne- (aj neformálnymi konzultáciavystaèia iba so znalosou mi), èasto sa nemožno vyhnú
Trestného zákona a Trestné- uplatneniu príslušných proho poriadku. Bolo by vhodné aj cesných oprávnení prokurátora
v rámci štúdia policajtov na a nekvalitné rozhodnutia ruši,
Akadémii Policajného zboru v prípadne prijíma aj iné nepopuBratislave venova väèšiu po- lárne opatrenia.
V mnohých prípadoch aj pri
zornos vedomostiam policajtov
i z iných odvetví práva. Taktiež zachovaní 30 dòovej lehoty od
by bolo vhodné ïalším vzdelá- prijatia trestného oznámenia bovaním policajtov zvyšova ich li rozhodnutia policajtov vydané
bez náležitého zistenia skutkoodborné vedomosti.
vého stavu, èo má za následok
Lehoty
Prokurátori v rámci dozoru prijatie opatrení zo strany prínad dodržiavaním zákonnosti slušných prokurátorov na odpred zaèatím trestného stíhania stránenie nezákonného stavu,
(§ 230 odsek 1 Trestného po- ako aj podanie opravných proriadku) sledujú, èi policajt do 30 striedkov proti rozhodnutiam podní od doruèenia trestného licajtov, prípadne iných podaní
oznámenia zaène trestné stíha- zo strany dotknutých osôb. Nenie pod¾a § 199 odsek 1 Trest- dostatky v èinnosti policajtov
ného poriadku alebo postupuje boli aj v uplynulom roku predv zmysle § 197 odsek 1 Trest- metom rokovaní na medzireného poriadku, resp. ustanove- zortných poradách orgánov èinnia § 197 odsek 2 Trestného ných v trestnom konaní v obvoporiadku. Pokia¾ ide o rýchlos de pôsobnosti ako krajských
konania policajtov v štádiu pred prokuratúr, tak aj okresných
zaèatím trestného stíhania, po- prokuratúr.
(Medzitulky a polotuèné zvýverení príslušníci Policajného
zboru a aj vyšetrovatelia Poli- raznenia redakcia)
významne ovplyvòujú dåžku celého trestného konania.
Inéproblémy
Oh¾adom spolupráce s inými
orgánmi (daòové úrady, banky,
obecné úrady, mestská polícia a
pod.) nie sú zo strany okresných prokuratúr v obvodoch jednotlivých krajských prokuratúr
signalizované frekventované
problémy. Vyskytli sa však problémy v spolupráci s bankovými
inštitúciami, ktoré žiadosti v
zmysle § 3 odsek 5 Trestného
poriadku vybavovali v neprimerane dlhých lehotách, taktiež
jednotliví telefónni operátori vybavovali žiadosti pod¾a § 116
odsek 2 Trestného poriadku v
dlhých lehotách.
Vzdelávanie
Je na zváženie, èi pomerne
malý poèet stíhaných osôb
najmä v hospodárskej trestnej
èinnosti, nie je zapríèinený i
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(Pokraèovanie zo strany 1)

podriadených a v prípade ich
porušenia vyvodím voèi nim nekompromisné opatrenia. Ani v
minimálnej miere netolerujem
požívanie alkoholických nápojov
pred a poèas výkonu služby alebo pri vykonávaní èinností, ktoré
sú nezluèite¾né s ich požívaním,
ako napríklad vedenie motorového vozidla. Netolerujem žiadnu formu korupèného správania, mám nulovú toleranciu k
akémuko¾vek spolèovaniu sa s
podsvetím. Policajt musí stá
obidvoma nohami na strane zákona. Pri nástupe do tejto funkcie som už v prvých dòoch zistil, že je potrebné prija opatrenia v oblasti služobnej zdvorilosti a pre zlepšenie služobnej
disciplíny. Uvedené oblasti sú
upravené príslušnými internými
aktmi riadenia, avšak tie sa porušujú, niekedy až ignorujú. Ich
dodržiavanie budem rovnako
vyžadova od radových policajtov ako aj od funkcionárov,
ktorí pre svojich podriadených
musia ís príkladom.

S.
Chajdiak:
Môžem
potvrdi, že ve¾a policajtom tento trend nejde pod fúzy a nadávajú, lebo vraj nie je dôležité, èi
má niekto zapnutý gombík na
saku a ako pozdraví, ale to, aké
má výsledky. A tiež hovoria, že
prvoradým záujmom nového
riadite¾a by malo by utváranie
lepších podmienok na prácu.
Cs. Faragó: Uvedené vyžadujem z dôvodu, že mi záleží na
dobrom mene Policajného zboru. Bratislava je západnou bránou Slovenskej republiky, sú tu
zastupite¾stvá
zahranièných
subjektov, navštevuje ju ve¾ký
poèet zahranièných turistov,
ktorí denno–denne vnímajú aj
prácu príslušníkov Policajného
zboru. Chcem, aby sa vo svojich domovských krajinách o nej
vyjadrovali v maximálnej možnej miere pozitívne, aby sme
mohli by hrdí na to, že sme príslušníci tohto zboru. Na svojich
podriadených pri kontrole plnenia úloh a ich povinností som síce prísny, ale maximálne spravodlivý. Nechcem, aby sa ma
¾udia báli, ale chcem, aby ma
rešpektovali. Hneï v prvý deò
som zdôraznil, že som neprišiel
na tento post reprezentova, ale
pracova. Každý bude hodnotený pod¾a toho, ako vykonáva
svoju prácu, aké výsledky dosahuje. V plnej miere uplatòujem
motiváciu policajtov k dosahovaniu pozitívnych výsledkov.
Kto vykonáva svoje povinnosti
vzorne, bude ma všetky zákonom stanovené výhody. Naopak
pri neplnení povinností, ich porušení a nedosahovaní adekvát-

nych výsledkov uplatním všetky
opatrenia k náprave. Koneèným
výsledkom môže by aj služobné hodnotenie so záverom
nespôsobilý vykonáva akúko¾vek funkciu v štátnej službe a
následné personálne rozhodnutie. Èo sa týka podmienok pre
prácu – je fakt, že v podmienkach nášho KR PZ v rámci celého územného celku zïaleka
nie je všetko v poriadku. Problém je v tom, že pociujeme
nedostatok finanèných prostriedkov na zabezpeèenie chodu útvarov. Niektoré útvary sídlia v nevyhovujúcich, zdravotne
èi hygienicky škodlivých priestoroch, iné nepostaèujú kapacitne. Nemyslím si napríklad, že
v jednej miestnosti by mali sedie dvaja, èi dokonca traja vyšetrovatelia, pretože pri ich charaktere práce to nie je vyhovujúce pracovné prostredie. Samozrejme, ve¾a sa urobilo vo
výstroji, zásadne sa zmenil
autopark, bolo by však ve¾mi
žiaduce pokroèi aj v prezbrojovaní, ukázali to aj tragické udalosti v Devínskej Novej Vsi.
Redakcia: Ïalšie problémy?
Cs. Faragó: V prípade nášho
autoparku máme problém s financovaním prevádzky, najmä
však servisu a opráv vozidiel.
Ïalším problémom, ktorý je
potrebné rieši, hoci by vôbec
nemal existova, je nedostatok
kancelárskych pomôcok a
potrieb. Po preverení situácie
som si pohovoril so zodpovednými pracovníkmi „servis-

bol v odboroch, ale za éry
môjho pôsobenia v II. bratislavskom okrese som mal s
odborármi ve¾mi dobrú spoluprácu a ve¾mi dobré vzahy.
Osobne si myslím, že keby si
každý nadriadený plnil svoje povinnosti tak ako má, odbory by
ani nemali èo robi. Som za korektné vzahy, avšak vo
významnej miere záleží na tom,
akých funkcionárov si policajti
zvolia za svojich predstavite¾ov.
Ak by to mali by ¾udia, ktorí by
svoju odborovú funkciu používali len ako zásterku na krytie svojich slabších pracovných výsledkov, bolo by to na úkor spolupráce. Zatia¾ však takéto skúsenosti nemám. Od odborov oèakávam, aby boli vo všetkých prípadoch maximálne objektívni –
aj keï sa vyjadrujú k disciplinárnym previneniam alebo k
personálnym rozhodnutiam. Bol
by som nerád, keby sa odbory
stavali aj na stranu jednotlivcov,
ktorí hrubým spôsobom porušia
zákon, lebo by to v mojich
oèiach znížilo ich vážnos.
S. Chajdiak: Opä sa hovorí
o otvorení sociálnych vymožeností, zakotvených v zákone
328.
Cs. Faragó: Nebudem hovori k veciam, ktoré nemôžem
ovplyvni, ale vyslovím svoj názor, že som za posunutie hranice odslúžených rokov, pretože
tých 15 rokov sa mi vidí naozaj
málo. Jedným z cie¾ov zákona
bol aj zámer stabilizácie príslušníkov PZ, avšak stanovenie

ných útvarov“, ktorým som
vysvetlil, že ich povinnosou je v
maximálne možnej miere utvára podmienky pre výkon èinnosti príslušníkov výkonných
útvarov, a nie opaène. Mojou
snahou je odstráni nedostatky,
ktoré sažujú riadny výkon služby alebo ktoré hrozia škodou,
ale k tomu podriadení musia by
nápomocní tým, že na nich upozornia, lebo táto povinnos im
vyplýva aj zo zákona o služobnom pomere. Za takéto upozornenia nesmie by nikto postihovaný. Naopak, ak zistím, že
nadriadený bol informovaný a
nezabezpeèil nápravu, hoci mohol, vyvodím zodpovednos voèi
nemu. Pre mòa je samozrejmosou, že v prípade doruèenia takýchto signálov zabezpeèím spätnú informáciu.
S. Chajdiak: Ako si predstavujete spoluprácu s OZP v SR?
Cs. Faragó: Nikdy som ne -

tejto hranice neprispieva k naplneniu tohto základného cie¾a.
Redakcia: Ak naozaj budete
musie znižova stavy zamestnancov, ako sa zhostíte
tejto úlohy?
Cs. Faragó: Už predchádzajúce fámy o zmenách zákona è.
328 spôsobili odchod odborníkov, skúsených policajtov z PZ,
za ktorých sa ažko h¾adá náhrada a Policajný zbor tým
utrpel. Èo sa týka prípadného
znižovania poètov obèianskych
zamestnancov, zažili sme už
nieko¾ko takýchto vån. Chápem,
že aj v tomto prípade štát èelí
dôsledkom krízy. Je však ve¾mi
dôležité, aby opatrenia plnili
svoj úèel a aby boli vykonané
po dôkladnej analýze, pretože
tí, ktorí svoje prácu síce nestratili, musia potom vykonáva prácu aj po tých prepustených. Treba si ve¾mi vážne uvedomi, že
sa tu nejedná o èísla zníženia

poètov, ale za každým èíslom je
konkrétny èlovek a preto každé
rozhodnutie musí by ve¾mi citlivo zvážené.
S. Chajdiak: V minulom èísle POLÍCIE bol publikovaný rozhovor s novým policajným prezidentom. Spomenul v òom svoju
skúsenos, že po odchode do
civilu musel v niektorých prípadoch zmeni názor na prácu polície, že sa stretol aj s prípadmi,
ktoré nesvedèili o profesionálnom prístupe príslušníkov
PZ. Ako sa pozeráte na kvalitu
prípravy dnešných mladých policajtov?
Cs. Faragó: Ja si myslím, že
pre každého policajta by z èasu

na èas bolo ve¾mi užitoèné
vyskúša si, aký prístup k nemu
majú policajti, keï vystupuje
ako obèan bez toho aby policajt
vedel, že je v kontakte so svojim kolegom. Žia¾, mám aj osobnú skúsenos z èasu, keï som
bol okresným riadite¾om. Po
oznámení krádeže na príslušnom obvodnom oddelení PZ
som sa stretol s nezdvorilosou,
neochotou a len so snahou zo
strany službukonajúceho policajta ako vec nerieši. Nepoèul
som: „Dobrý deò, èím vám môžem pomôc?“ Nevidel som na
tom policajtovi ani minimálnu
mieru ochoty pomôc obèanovi.
Až keï som sa mu preukázal,
že som tiež policajt, jeho správanie sa otoèilo o 180 stupòov.
A to je práve ten moment – policajt by sa mal vždy správa k
obèanovi tak, ako sa správa ku
kolegom policajtom v rôznych
situáciách. Chcem veri tomu,
že môj zážitok bol ojedinelý a
viem, že väèšina policajtov je
slušná, zdvorilá a ochotná. A
práve tí policajti majú preukáza
svoju silu tým, že Policajný zbor
musí by schopný oèisti sám
seba vo vlastnom záujme, pretože takíto jednotlivci kazia prácu všetkých a rúcajú ažko a
dlhodobo budovanú dôveru.
S. Chajdiak: Pomalos prípravného konania?
Cs. Faragó: Už samotný názov „skrátené vyšetrovanie“
svedèí o tom, že sa jedná o
zjednodušené, zrýchlené konanie. Táto myšlienka však zlyháva na poète úkonov, ktoré musí
policajt urobi, ako keby išlo o
vyšetrovanie. Myslím si, že k tomu nedošlo vinou policajtov zaradených na danom úseku, ale
najmä prístupom súdov, prípadne prokuratúry. Dúfam, že aj
toto sa zmení a že skrátené vyšetrovanie bude naozaj skrátené. Nieko¾ko rokov neukonèené
trestné stíhania by malo by skôr
anomáliou.
S. Chajdiak: Doprava a pô-

sobenie našich príslušníkov v
nej je ve¾mi ostro sledovaná verejnosou. Našim ¾uïom aj vedenie rezortu vytýka, že stoja aj
tam, kde by nemali, kde sa
¾ahko vyberajú pokuty, ale nie
sú tam, kde by mali by. Dokážete nieèo zmeni?
Cs. Faragó: Úlohu dopravnej
polície vnímam predovšetkým v
prevencii, pretože ich prítomnos na rizikových úsekoch
pôsobí preventívne, ale aj výchovne. Naháòanie pokút za
každú cenu nemôže by náš
hlavný cie¾. Mnohí vodièi sú bezoh¾adní, agresívni voèi ostatným. Èasto aj to je príèinou
dopravných nehôd. Prevencia a
dopravná výchova má nezastupite¾nú úlohu a musí by zabezpeèená už od útleho veku, pretože zachraòuje životy. Je to
úloha pre dopravnú políciu, ale
aj pre mnohé ïalšie zložky našej spoloènosti.
S. Chajdiak: Odradia páchate¾ov vysoké tresty odòatia slobody od páchania trestnej èin nosti?
Cs. Faragó: Hrozba vysokého trestu má urèitý odstrašujúci
úèinok, ale oèakávaný efekt má
len vtedy, keï zároveò je aj vysoká objasnenos, èiže keï si
potenciálny páchate¾ uvedomí,
že ním spáchaný protiprávny èin
bude objasnený a následný
trest ho neminie. V týchto prípadoch úèinkuje aj individuálna aj
generálna prevencia.
Redakcia: V pôsobnosti KR
PZ Bratislava sa uskutoènilo
viacero zmien v tzv. súdnych
okresoch. Boli tu viaceré anomálie. Pribudlo OR PZ Malacky,
keï napr. predtým malackí policajti patrili pod OR PZ Bratislava – okolie, ale dozorujúci prokurátori boli z okresu Bratislava
IV. Ste spokojný so súèasnou
štruktúrou, rátate s organizaènými zmenami?
Cs. Faragó: Optimálne
riešenie organizaèných štruktúr
je vždy zložitá vec a priebežne
sa vyvíja. Za svojho pôsobenia
som už zažil ve¾a rôznych organizaèných štruktúr, v každej sa
dalo robi, ale vždy urèitú dobu
trvalo, kým sa prišlo na jej negatívne prvky, a tie sa následne
odstránili. Nedostatok vidím v
tom, že tieto zmeny sú relatívne
èasté. Ak by sme teda hovorili o
organizaèných zmenách, je
vždy dôležité najprv hovori s tými, ktorých sa zmeny priamo
dotýkajú a v diskusii h¾ada optimálny návrh.
Zaznamenal Peter Ondera
Snímky autor

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 11.
októbra2010
Redakcia
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MAJSTROVSTVÁ MV SR aPZV STOLNOM TENISE
a
XIII. a XIV. roèník
turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o

„PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“
A. Všeobecné ustanovenia :
1. Organizátor: Športový klub polície pri Akadémii PZ Bratislava v spolupráci s Odborovým zväzom
polície v SR, Úniou telovýchovných organizácií polície SR a odborom výcviku a športu P PZ.
2. Termín konania : 16.10.2010 –vèase osobného vo¾na
3. Miesto konania : Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave – Krasòanoch, Èernockého ul.è. 6
4. Riadite¾ turnaja
: Stanislav ZÁTORSKÝ
4a. Organizaèný výbor turnaja
Predseda
: Ladislav GRAÈÍK
Podpredseda
: Juraj FILAN
Tajomník
: Ján KUKUÈKA,
Organizaèní pracovníci
: Teodor NÉMETH, Erika SEÈANYOVÁ
Hlavný rozhodca
: Ján VANIAK
5. Prihlášky : menovité prihlášky zašlú zodpovední pracovníci z OPP–PPÚ krajských riadite¾stiev
PZ za celý kraj pod¾a stanoveného k¾úèa a kategórie v termíne do 30.9.2010 na adresu Odborový
zväz polície vSR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, e–mail : ladislav.gracik@minv.sk. Vprihláške
je potrebné uvies : meno, priezvisko, rok narodenia, pracovisko s oznaèením èi ide príslušníka PZ
alebo OP, èi je prihlásený registrovaný v SSTZ (ak áno, uvies i oddiel a súaž v ktorej hrá) a záujem
o ubytovanie.
6.Ubytovanie : zabezpeèí usporiadate¾ na základe písomnej prihlášky pre úèastníkov z Košického, Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja.
7.Úhrada nákladov : cestovné do miesta konania turnaja hradí vysielajúca organizácia, obèerstvenie a obed poèas turnaja zabezpeèí organizátor.
B.Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pravidiel stolného tenisu. Neprípustné sú biele trièká.
9. Súažné disciplíny: Dvojhra mužov a žien
Muži : I. kategória –majstrovstvá MV SR a PZ
muži registrovaní v SSTZ, hrajúci dlhodobé súaže organizované SSTZ, krajskými, regionálnymi a
okresnými stolnotenisovými zväzmi, hráèi Košickej miniligy, Open ligy a neregistrovaní hráèi, ktorí majú záujem hra o titul majstra MV SR a PZ na r. 2010
II. kategória –Súaž oPutovný pohár Polície
Muži neregistrovaní, nehrajúci dlhodobé súaže organizované SSTZ, regionálnymi a okresnými
stolnotenisovými zväzmi, Košickej Miniligy a Openligy a muži registrovaní v SSTZ a Košických líg nad
60 rokov (ich zaradenie do kategórie si vyhradzuje organizátor)
Ženy: bez vekovej kategórie –majstrovstvá MV SR a PZ
10. Systém súaže: V 1. stupni sa hrá v skupinách pod¾a vyžrebovania každý s každým. V 2. stupni sa hrá vyluèovacím systémom. Do skupín budú úèastníci vyžrebovaní na základe výsledkov dosiahnutých v XII. roèníku turnaja s prihliadnutím na slovenský rebríèek. Všetky zápasy sa hrajú na tri
víazné sety z piatich.
11. Podmienky úèasti: Turnaja sa môžu zúèastni pretekári pod¾a stanoveného poètu pre jednotlivé kraje – príslušníci PZ, obèianski zamestnanci rezortu MV SR, èlenovia ŠKP registrovaní v
UNTOP–e, výsluhoví dôchodcovia z rezortu MV SR.
12. Žrebovanie: uskutoèní sa dòa 15.10.2010 o 17.00 h v stolnotenisovej hale SSTZ.
13. Èasový rozpis dòa 16.10.2010
07.30 – 08.15 h – prezentácia v stolnotenisovej hale SSTZ
08.30 h – prípadné korektúry vo vyžrebovaní súaží na základe prezentácie
09.00 h – otvorenie turnaja
09.30 h – zaèiatok súaží
Bezprostredne po skonèení všetkých súaží bude vykonané vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien.
Predpokladané ukonèenie turnaja je do 18.00 h.
14.Rozhodcovia : Zápasy v I. a II. stupni si rozhodujú hráèi sami. Na semifinálové a finálové zápasy rozhodcov k stolom urèí hlavný rozhodca.
15. Ceny : Prví štyria súažiaci v každej disciplíne získajú poháre a diplomy .
Víaz I. kategórie registrovaných hráèov mužov akategórie žien získava titul Majster MV SR
a PZ pre rok 2010, Víaz kategórie neregistrovaných hráèov mužov získava Putovný pohár Polície venovaný OZP SR. Všetci súažiaci umiestnení na 1.–3. mieste získavajú tiež diplomy a
vecné ceny.
Výsledky avýkony súažiacich budú zoh¾adnené pri nominácií do reprezentaèného družstva

Lipšicnavštívilranenéhopolicajta

M

inister vnútra Daniel Lipšic v nemocnici navštívil
zraneného policajta, kapitána
Karola Vrchovského, ktorého
považuje za hrdinu. Napriek postreleniu zachraòoval ¾udí na ulici.
Harman mal pod¾a Lipšica
samopal pravdepodobne upravený na stre¾bu v dávkach, policajta mala trafi odrazená strela.
Minister bude po zákroku policajtov povyšova a odmeòova.
„Ani vo sne by mi nenapadlo, že
tam uvidím nieèo také, ako strelca so samopalom v ruke, s kapsami plnými zásobníkov a ïalšími dvoma pišto¾ami. Neprajem
to nikomu zaži,“ opisoval
Vrchovský svoje pocity vèera v

nemocnici. Policajtom
zosta aj naïalej.

chce

Ministerstvo vnútra vèera
opravilo svoje tvrdenie, že vrah
¼ubomír Harman prešiel dvakrát
psychotestami. Vzniklo vraj po
nepresnej informácii od polície.
Odvážny policajt: Samopal
som neèakal
Kapitán Karol Vrchovský
chcel strelca s hliadkou obk¾úèi.
Doplatil na to priestrelom hlavy.
Minister vnútra navštívil policajta v nemocnici a pozval ho na
kávu. „Uniformu zatia¾ nechcem
vymeni ani za kroj, chcem ïalej

pokraèova v práci policajta,“
žartoval vèera postrelený policajt Karol Vrchovský. V ružinovskej nemocnici mu osobne
poïakoval minister vnútra Daniel Lipšic.
Policajt je po ažkej operácii,
myslí si, že ho zasiahla gu¾ka
odrazená od panelu. Ved¾a nemocniènej postele má fotografiu
desamesaèného synèeka. Kapitán pracuje v Devínskej Novej
Vsi ako zástupca riadite¾a oddelenia.
Na pondelkovú udalos sa
pamätá ve¾mi dobre. „Bol som
akurát na chodbe, keï som poèul, že na ulici je stre¾ba. Neváhal som a šiel som s hliadkou
na miesto èinu,“ hovorí.
„Hliadka sa presúvala služobným autom, ja pešo. Zdalo

SR na 6. Policajné majstrovstvá Európy, ktoré sa budú kona
zaèiatkom októbra 2011 vtalianskom Palerme.
Ïalšie informácie týkajúce sa prípravy a organizácie turnaja je možné získa na tel. linke PZ Bratislava 09610 51953 (mobil 0905/712 194), e–mail:ladislav.gracik@minv.sk u p. Graèíka, alebo na mob. t. è. 0905/593 773 prípadne e–mail:
sstz6@sstz.sk – up. Vaniaka.

ROZPISÚÈASTNÍKOV
Registrovaní
neregistrovaní Ženy
Hráèi
hráèi
MV SR + P PZ
6
A PZ + ŠKP APZ
6
Bratislavský kraj
6
Trnavský kraj
5
Nitriansky kraj
5
Trenèiansky kraj
5
Banskobystrický kraj 4
Žilinský kraj
4
Košický kraj
6
Prešovský kraj
5
(Víazi IX. roèníka sú zarátaní v poètoch

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
krajov)

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Pri stanovení poètov pre jednotlivé kraje bola zoh¾adnená úèas
pretekárov a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich. roèníkoch
turnaja.
U žien je možné prihlási ¾ubovo¾ný poèet súažiacich zkraja (uvedené poèty sú orientaèné).
Pre výber úèastníkov na turnaj doporuèujeme obdobne ako pri
predchádzajúcich roèníkoch zorganizova krajské kolo, prípadne
výberový turnaj, z ktorého bude možné vybra úèastníkov. Krajské
kolá odporúèame organizova v súèinnosti s pracovníkmi
OP9–PPU KR PZ a s oddielmi stolného tenisu ŠKP pôsobiacimi v
jednotlivých krajoch. Prihlášky za útvary a sekcie MV SR zašlite na
Odbor výcviku PPZ.
ÈASOVÝ ROZPIS
TERMÍN : 16.10.2010
MIESTO :
Stolnotenisová hala SSTZ , Èernockého ul. è. 6,
Bratislava
PROGRAM: 07.30 hod. – 08.15 h – prezentácia
08.15 hod. – 08.45 h – korektúry v žrebovaní
09.00 h
– oficiálne otvorenie
turnaja
09.30 h
– zaèatie súaží
v skupinách
cca od 13.15 h
– II. stupeò + útecha
cca od 17.00 h
– finálové zápasy
cca 17.30 h – 18.00 h – vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie cien
Hrá sa na 12 stoloch
POZNÁMKA: Obèerstvenie – bude zabezpeèené v bufete v hale v priebehu celého turnaja.
sa mi to bližšie aj taktickejšie.
Poèas presunu som poèul
výstrely, videl som dvoch ranených. Bohužia¾, ten druhý už bol
màtvy. Potom už išli gu¾ky aj na
mòa,“ opísal.

Hovorí, že na útoèníka neboli
hliadky dostatoène vybavené,
tak zvolili stratégiu, že ho obk¾úèia. Získali tak èas, kým prišli

špeciálne jednotky, aby útoèník
neušiel.
„Ktovie, kam by sa útoèník
mohol dosta ïalej, keby som
prehodnotil svoj postup a vrátil
sa èi ukryl. Èlovek musí kona
ïalej, na rozmýš¾anie je v
takejto skúsenosti málo
èasu,“ vysvetlil riskantný
postup.
Lipšic zhodou okolností
policajta spoznal pred pár
mesiacmi, keï mu oškreli
auto v podzemných garážach a Vrchovský s kolegyòou tam riešili iný priestupok. „Tvár mi bola povedomá, ale nevedel som
si ju priradi. Tak som ich teraz
pozval na kávu oboch,“ povedal
Lipšic.
(Sme, 3. 9. 2010)
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Záleží vám na nižších platbách za byt, energie,
ako aj na tom, ako vyzerá dom,
v ktorom bývate?

Využite na obnovu vášho bytového domu

úver za 3,99 %
• bez počiatočného vkladu
• pre nových aj súčasných klientov
• jednoduché vybavenie
Úroková sadzba 3,99 % p. a.
je garantovaná až do 31. 12. 2011.
viac na www.pss.sk

Neváhajte, ponuka platí len do 31. 12. 2010.
Podrobné informácie o všetkých výhodách stavebného sporenia
vám ochotne poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov
PSS, a. s., na celom území Slovenska, alebo vás navštívime tam, kde
vám to najviac vyhovuje.

NaddemiidospelýmivBorinkesapoèasiez¾utovalo

…. a že dospelí nemajú zmysel pre hravos? Celý „šór“ èakal,
aby si mohol zahádza na plechovky!

Tradièný deò zamestnancov KR PZ Bratislava sa tradiène konal v areáli za Borinkou. Hoci v sobotu 11. septembra oblohu prekrývali ažké mraky, nezapršalo, a tak
všetci zúèastnení prežili príjemný jesenný deò. Na úvod
sa im prihovoril nový krajský
riadite¾ Csaba Faragó a najmä
zásluhou èlenov ZO OZP 8/8
si deti i dospelí užili bohatý
program. Ukážky práce kynológov zaujali všetkých, rovnako sa dobre predviedli príslušníci PPÚ, deti boli uvelièené
najmä možnosou previez sa
na ozajstnej policajnej motorke. Rôzne športové hry dokonca zaujali aj dospelých, aj
si zastrie¾ali zo vzduchovky….
K tomu dobrý obed, peèená
klobáska, pivko, kofola…
Skrátka: najmä zásluhou úsilia obetavých èlenov výboru
základnej organizácie pod vedením predsedu Juraja Koca
si všetci odnášali kopu pekných zážitkov.
(r)
Snímky po, fk

Deti najviac facinovala možnos previez sa na policajnej motorke a
zastriela si slepými
nábojmi zo samopalu
Deò
zamestnancov otvoril nový
krajský riadite¾ Csaba Faragó (s mikrofónom).
Asistuje
predseda ZO OZP
8/8 Juraj Koc.
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Policajtka ¼udmila Nováková, ktorá minulý rok zverejnila vulgárne správanie
predseduSNSJánaSlotuv
poslaneckej garáži, dostane
mimoriadnu odmenu. Rozhodolotomministervnútra
DanielLipšiczKDH.

Policajtka už nepracuje v
ochranke, ale v inej èasti polície. O tom, že by mala dosta
odmenu, zatia¾ nevedela.
Nechcela to komentova.
Lipšic tvrdí, že statoèných
policajtov nebude tresta. To
chce robi pri tých, ktorí poru-

Lipšicdápolicajtkeodmenu
„Chcel by som napravi
sankciu, ktorú dostala zrážkami z platu, myslím, že by to
mala ma nahradené a už som
o tom informoval aj jej nadriadeného,“ povedal Lipšic.
Nováková pracovala v apríli
2009 ako ochrankárka v Národnej rade. Strážila priestory
v poslaneckej garáži, do ktorých odmietla pusti auto s vodièom, ktorý tvrdil, že prišiel
po Slotu. Nemal potrebné povolenie.
Obesastalapáchate¾om
Hoci vtedy Slotovo správanie kritizovali aj predseda vlády
Robert Fico a minister vnútra
Robert Kaliòák, obaja zo Sme ru, škandál sa napokon neskonèil potrestaním poslanca,
ale policajtky. Dostala pokutu
vo výške desapercentnej zrážky z mesaèného platu, èo bolo
asi sto eur. Pokutu jej udelil jej
nadriadený za to, že záznam,
ktorý o incidente spísala, ukázala nepovolanej osobe. Vraj
tým porušila viaceré predpisy
vrátane zachovávania mlèanlivosti o skutoènostiach, „ktoré si
v záujme právnických alebo fyzických osôb vyžadujú, aby
zostali utajené“.
V koho záujme to bolo, ministerstvo vnútra vtedy nepovedalo. Tvrdilo, že ide o mierny trest, hoci zákon umožòuje
napríklad policajta len pokarha.

šujú predpisy. Ako príklad spomenul prepustenie riadite¾a
Obvodného oddelenia Banská
Bystrica – Východ Romana
Babjaka za to, ako postupoval
pri riešení dopravného priestupku.
Vymazalvideo
Vo februári tohto roku zastavila hliadka v Banskej Bystrici Porsche syna známeho
bratislavského
podnikate¾a
Alexandra Rozina. Spolu s
ním bol v aute aj vtedajší bratislavský krajský policajný riadite¾ Pavol Brath. Rozin odmietol policajtom pod¾a Plus 1
deò predloži doklady aj fúka.
Riešeniu priestupku chcel
zabráni aj Brath, keï volal
krajskému riadite¾ovi v Banskej Bystrici. Policajti však
priestupok normálne riešili, aj
ho zaznamenali na video. Video pod¾a Lipšica Babjak vymazal – najskôr si videozáznam vyžiadal na USB k¾úèi a
potom ho znièil. Policajtom sa
však neskôr video podarilo
„operatívne“ získa.„Policajt sa
spreneveril svojej prísahe,“ povedal Lipšic s tým, že riešenie
priestupku chceli ovplyvni viacerí policajti. Prípad ïalej vyšetruje policajná inšpekcia.
Brath odišiel po zmene poli cajného vedenia do civilu.
(Sme, 6. 9. 2010)

Kotlebovivrátilivodièskýpreukaz
Samosudca Okresného súdu
v Banskej Bystrici vyhovel žiadosti bývalého šéfa Slovenskej
pospolitosti Mariána Kotlebu a
podmieneène upustil od zvyšku
trestu zákaz vies motorové vozidlá.
Dopravnú nehodu spáchal
Kotleba vlani 4. septembra podveèer. Vychádzal s autom Suzuki Ignis na horskom priechode Šturec z odpoèívadla a nedal
prednos vozidlu Opel Astra, v
ktorom sa viezol 33–roèný poli-

cajt s manželkou. Obaja utrpeli
zranenia, ktoré znalec oznaèil
za ¾ahké. Spáchal trestný èin
ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Za to ho odsúdili na peòažný trest 500 eur a zákaz
vies motorové vozidlá na 18
mesiacov. Kotlebovi vrátia vodièský preukaz, ale v skúšobnej
dobe 18 mesiacov nesmie spácha žiaden priestupok ani trestný èin.
(SITA, 16 .9. 2010)

Rómoviavarujú:budemerabova!
Osem rómskych obèianskych združení na èele s
Úniou Rómov na Slovensku
podrobilo kritike kabinet Ivety
Radièovej, že riešenie rómskej otázky naïalej odsúva
na ved¾ajšiu ko¾aj. Pod¾a slov
predsedu ÚRS Františka
Tanka situácia sa zhoršuje a
môže prerás do obrovského
problému, ktorého výsledkom
budú nielen krádeže, ale dokonca rabovanie èi emigrácia
slovenských Rómov do iných
štátov EÚ, napríklad Francúzska.
Združenie,
ktoré
vraj
zastrešuje okolo sto organizácií, zvažuje aj vyjadrenie svojho postoja voèi súèasným

praktikám formou demonštrácií, na ktorých oèakávajú
ve¾kú úèas Rómov. Tanko v
Bratislave zatia¾ nekonkretizoval termín, iba povedal, že
protestné zhromaždenia plá nujú v najbližšom èase, pravdepodobne v Košiciach. Vládu kritizujú najmä z dôvodu,
že nemá pripravené systémové opatrenia na riešenie rómskej problematiky. Rómovia
sa obávajú aj zavedenia tzv.
E–pay kariet s denným limitom, prostredníctvom ktorých
by sociálne znevýhodnené
skupiny dostávali sociálne
dávky.
(TASR, 16. 9.)

SpomienkanapobytvChorvátsku
Prináša ¾uïom ponuku
Božejlásky,pomáhaim
vživoteobjavovapravdy
Božieho slova, prenáša
ažké a bolestivé chvíle
života, ale aj pozitívne
vplýva na rozvoj vnútorného sveta èloveka je
poslaním Úradu ekumenickejpastoraènejslužby
MVSR.

chce darova život, ktorý je
naplnený dobrými darmi. Áno,
aj nám chce ukáza nové obzo-

lo tajomstvom. A kto chce ve die, nech poctivo pátra s nami
snáï aj budúci rok.

Úrad svoju prácu koná nielen
medzi príslušníkmi Policajného
zboru, Hasièského a záchranného zboru, èi zamestnancami
rezortu MV SR, ale aj medzi ich
rodinnými príslušníkmi. Leto a
Vïaka policajnému splnomocnencovi v Chorvátsku pplk.
Mgr. Radovanovi Kyselicovi,
PhD., sa podarilo pre deti zabezpeèi stretnutie s chorvátskou políciou, na ktorom boli
úèastní aj náèelník šibenicko–kninskej oblasti, Ivica Kostaniæ, ako aj dvojèlenná slovenská
policajná hliadka z Makarskej i
dvojèlenná èeská hliadka zo Šibeniku. Deti mali možnos prezrie si policajnú techniku, zbrane, videli používanie služobného psa a nakoniec boli odmene-

prázdniny sú vzácnou príležitosou, ktorú sa snažíme využi
práve k službe pre tých, ktorí sa
rozhodnú zveri svoje „poklady“
do táborov, ktoré pravidelne poèas leta organizujeme. Tohto
roku Úrad ekumenickej pastoraènej služby MV SR organizoval prvý roèník letného biblického tábora pre deti zamestnancov rezortu vnútra v
Chorvátsku. Zúèastnilo sa ho
spolu 30 detí z celého Slovenska.
Program tábora tvorili zamyslenia nad Božím slovom, v
ktorých policajní duchovní mjr.
Mgr. Miroslav Táborský, npor.
Ján Paciga a mjr. Mgr. Milan
Petrula na základe biblických
príbehov Starej i Novej zmluvy,
sa snažili deom a mladým ¾uïom prinies svedectvo o tom,
že môžeme dôverova Pánu Bohu a že táto dôvera má svoje
opodstatnenie aj v dnešnej dobe, že aj dnes Pán Boh nám

ry a uèi nás objavova život v
spoloèenstve viery, odpustenia,
pokoja a lásky.
Program dopåòali rozhovory,
výlety do Národného parku
KRKA a mesta Šibenik, spoloèné hry a súaže. Tie na záver
tábora pomohli k rozlúšteniu záhady, ktoré v sebe skrývalo tajomstvo modrej lagúny. A aké
bolo to tajomstvo? Kto tam bol,
ten vie a tajomstvo sa predsa
nevyzrádza, lebo by to už nebo-

né èiapkou a reflexnou vestou.
Ïakujeme aj chorvátskej polícii
za možnos nazrie do ich štýlu
a spôsobu práce.
Dúfame, že budúci rok sa
opä s radosou stretneme na
letnom biblickom tábore, na
zaujímavom mieste pri spoznávaní nových ¾udí a taktiež aj seba samých.
Milan Petrula, riadite¾ Úradu
ekumenickej pastoraènej
služby MV SR.

Novýkrajskýriadite¾vTrnave
Minister vnútra Daniel Lipšic
personálnym rozkazom ustanovil do funkcie riadite¾a Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Trnave Imricha Puhu. Doterajší krajský riadite¾ Bystrík
Stanko sa stal zástupcom

okresného riadite¾a v Trnave.
Puha pôsobil ako zástupca terajšieho policajného prezidenta
Jaroslava Spišiaka v èase, keï
ten bol okresným riadite¾om polície v Dunajskej Strede. Po
odchode z polície pracoval v
súkromnej sfére.
Výmenu na poste krajského

riadite¾a avizoval policajný prezident už pred týždòom na mimoriadnom rokovaní Mestského
zastupite¾stva v Seredi, kde pri-

šiel rieši nespokojnos obyvate¾ov s prácou polície v meste.
(SITA, 2. 9. 2010)

SPOMIENKA
Dòa 31. októbra 2010 uplynie 12 rokov od tragickej smrti
nášho kolegu, manžela a otca

mjr. Júliusa VAVÁKA
Èas plynie, život ide v dia¾,
nám živým na Teba zostala
len spomienka a žia¾.
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PrezefektívnenieochranyhraniceEurópskejúnie

Naši havkáèi aj do cudziny
V rumunskom meste Sibiu sa
uskutoènil pracovný seminár
„Interoperability training for
canine teams“, zameraný na
spoloèné cvièenie medzinárodných kynologických tímov zložených zo služobných psovodov
èlenských štátov Európskej únie
a pozvaných tretích krajín, ktoré
zorganizovala európska agentúra pre riadenie operatívnej spolupráce na jej vonkajších hraniciach, FRONTEX. Policajný zbor
Slovenskej republiky na tomto
významnom podujatí zastupovali: plk. Mgr. Ing. Andrej Trenèanský, vedúci strediska klasického výcviku služobných
psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v
Malých Levároch, npor. Mgr.
Ján Löw, inštruktor strediska
špecializovaného výcviku služobných psov OKH P PZ v Bratislave (so služobným psom
Rasty Polícia – Slovakia, špecializovaným na vyh¾adávanie eurobankoviek) a mjr. Anton Noga,
vedúci oddelenia služobnej kynológie OPP PR PZ v Martine
(so všestranným služobným
psom Erdo Polícia – Slovakia).
O objasnenie vzniku a poslania agentúry FRONTEX sme požiadali projektového asistenta
agentúry FRONTEX pre policajnú kynológiu plk. Mgr. Ing.
Andreja Trenèanského, ktorý
sa aktívne podie¾al na spracovaní manuálu pre zjednotenie
medzinárodného použitia služobných psov pri ochrane hraníc
EÚ, nazvaného „Spoloèný výcvikový manuál pre psovodov“:
Európska únia, zriadila Agentúru pre správu operatívnej
spolupráce pri vonkajších hraniciach FRONTEX so sídlom v
hlavnom meste Po¾skej republiky

RozkazyprezidentaPZ
AUGUST

2010

ROZKAZYPREZIDENTAPZ
55. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 126/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších predpisov
56. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
57. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v náhradných termínoch a opravnom termíne
58. o úlohách na zabezpe-

skytuje jednotlivým krajinám
potrebnú pomoc pri organizovaní
spoloèných operácií v prípadoch
núteného návratu ilegálnych
migrantov.
l Ktoré štáty sú zaèlenené
do
pôsobnosti
agentúry
FRONTEX?
Do plnenia podporných aktivít
tejto agentúry sú aktívne zapoje né všetky èlenské štáty Európskej únie. Kandidátskymi, tzv.
tretími krajinami sú, a, s ktorými

venska, krátky príhovor. Slávnostné odovzdávanie certifikátov
bolo ukonèené ukážkami rumunskej policajnej kynológie na
centrálnom námestí v Sibiu. PoVaršave, s cie¾om pomôc intepoludní pokraèoval program segrácii národných systémov hraminára prípravou samotných a
niènej bezpeènosti pri efektívnej
realizáciou praktických cvièení.
ochrane vonkajších hraníc EuSlovenskú policajnú kynolórópskej únie. Integrácia by mala
giu viedol projektový asistent a v
by dostatoène intenzívna, aby
našom tíme pracoval psovod so
nový systém dokázal efektívne
psom cvièeným na vyh¾adávanie
èeli všetkým druhom hrozieb
bankoviek a psovod so všestranne vycvièeným psom na vyh¾adávanie a identifikáciu ¾udského
pachu.
Podujatie bolo ukonèené spoloèným cvièením. Na záver vedúci výcvikového útvaru agentúry FRONTEX, pán Reinhart Lintner, odovzdal zástupcom zúèastnených krajín „Spoloèný vý cvikový manuál pre psovodov“ v
digitálnej verzii.
l Ako hodnotíte priebeh
celého podujatia, resp. sažilo
vám nieèo úèas na tomto cvièení?
Seminár a cvièenie boli orga Ukážky činnosti rumunskej polície v meste Sibiu
nizaène výborne pripravené, s
vyplývajúcich z ve¾kej spoloènej agentúra FRONTEX spolupracu - kvalitným ubytovaním a stravovonkajšej hranice, ale rovnako aj je na základe bilaterálnych do - vaním. Žia¾, poèas výcviku došlo
„vnútorných vonkajších hraníc“, hovorov. Agentúra takto spolu- k nehode, pri ktorej sa ažko zraktoré napríklad predstavujú pracuje aj s krajinami – Albán- nil náš všestranný služobný a
medzinárodné letiská. Aktivity skom, Bosnou a Hercegovinou, chovný pes Erdo Polícia – Slova agentúry FRONTEX sú zamera- Čiernou Horou a Srbskom
kia psovoda mjr. Antona Nogu.
né na podporu modelu integrol Ko¾ko štátov akynologic- Pes pri preskoku terénnej prevanej bezpeènosti na hraniciach. kých tímov sa zúèastnilo na kážky vo vysokej tráve narazil
Agentúra koordinuje operaènú tomto ojedinelom medziná- hruïou na hrdzavú železnú konspoluprácu medzi èlenskými rodnom cvièení?
štrukciu, ktorá mu spôsobila
štátmi EÚ v oblasti riadenia
Na seminári a cvièení sa zú- otvorené zranenie hrudníka a
ochrany vonkajších hraníc, po- èastnilo 83 expertov zastupujú- ažký traumatický šok. Náklady
máha èlenským štátom pri vzde - cich služobnú kynológiu èlen- spojené s ošetrením psa v celom
lávaní a odbornej príprave vnú- ských štátov EÚ a služobnú ky- rozsahu
uhradila
agentúra
troštátnej pohraniènej stráže, nológiu pozvaných tretích krajín FRONTEX a Erdo sa v súvrátane stanovovania spo- (z Albánska, Bieloruska, Chor- èasnosti v domácom policajnom
loèných vzdelávacích noriem. vátska, Macedónska, Moldavska útvare zotavuje.
Agentúra súèasne analyzuje rizi- a Srbska). Na cvièení celkovo
ká, sleduje vývoj a výskum ktorý spolupracovalo 28 krajín, ktoré
sa týka kontroly a dozoru nad vyslali 35 tímov psovodov so sluvonkajšími hranicami, pomáha žobnými psami.
èlenským štátom v situáciách,
l Ako prebiehalo samotné
ktoré si vyžadujú zvýšenú tech- cvièenie?
nickú a operaènú pomoc pri
Program pracovného semináochrane vonkajších hraníc a po- ra zaèal vo štvrtok 8. júna slávnostným otvorením celého poduA èo môžeme rumunskej pojatia v reprezentaènej sále mestskej radnice v Sibiu. Na slávnos- lícii skutoène „závidie“? Na
ti sa okrem delegácií èlenských rýchle a operatívne zásahy
čenie nerušenej prípravy a
štátov EÚ a pozvaných tretích používajú ¾ahké vrtu¾níky Eurokonania referenda v roku 2010
krajín zúèastnil starosta mesta copter EC135 (vyrobené firmou
59. o zriadení špecializovaSibiu (a súèasne predstavite¾ re - EADS Company), ktoré poskyného tímu
gionálnej vlády) pán Constantin tujú pilotom ve¾mi dobré ma60. ktorým sa mení rozkaz
Trihenea, prvý zástupca gene- névrovacie schopnosti aj v
prezidenta Policajného zboru
rálneho inšpektora rumunskej stiesnených priestoroch.
č. 38/2010 o zriadení pracovnej
l Vyplývajú ztohto seminápolície pán Lucian Munteanu a
skupiny na realizáciu projektu
vedúci projektu agentúry FRON- ra a cvièenia pre slovenskú
informačného systému evidenTEX, pán Anton Radu.
políciu nejaké povinnosti?
cia obecných polícií
Po slávnostnom otvorení seAgentúra FRONTEX všetkých
61. o zabezpečení XIV.
minára odovzdali organizátori úèastníkov cvièenia zaviazala
majstrovstiev Slovenska politohto podujatia jednotlivým èlen- prija konkrétne opatrenia:
cajných psov v klasickej kynoských štátom oficiálnu anglickú
1. zavies využívanie „Spo lógii
verziu a národný preklad „Spo- loèného výcvikového manuálu
62. o zabezpečení 54. ročníloèného výcvikového manuálu pre psovodov“ do praxe,
ka medzinárodných cyklisticpre psovodov“ a projektoví asis2. pravidelne sa zúèastòova
kých pretekov OKOLO SLOtenti, ktorí sa podie¾ali na vytvo - na plánovaných cvièeniach
VENSKA
rení tohto manuálu, dostali certi- inštruktorov výcviku služobnej
63. o úsporných opatreniach
fikáty potvrdzujúce úèas na jeho kynológie, ktoré agentúra zorgana zníženie výdavkov útvarov
spracovaní. Pri preberaní certifi- nizuje,
Policajného zboru
kátu predniesol každý projektový
3. úèastnícke štáty musia
asistent, vrátane zástupcu Slo - vybra a pripravi inštruktorov vý -

Domedzinárodnýchzásahovýchjednotiekurèenýchna
ochranuvonkajšejhraniceEurópskejúniesúzaradení
ajslovenskípolicajníkynológovia

cviku, psovodov a figurantov,
ktorí sa budú pravidelne zú èastòova na cvièeniach usporadúvaných agentúrou,
4. v spolupráci s agentúrou
pokraèova v ïalších vzdelávacích aktivitách a odborných stretnutiach urèených inštruktorom
výcviku, psovodom a figurantom.
V tejto súvislosti pre nás
vyplýva povinnos vybra a vyškoli inštruktorov výcviku, psovodov a figurantov schopných
komunikova anglicky. Vybraní
psovodi, najmä psovodi pôsobiaci pri ochrane hraníc, musia
ovláda anglickú odbornú kyno logickú a bezpeènostnú terminológiu, aby pri cvièeniach a ne skôr pri praktickom nasadení
medzinárodných zásahových
skupín neohrozili svoje životy a
životy služobných psov.
l Ako budú prebieha praktické nasadenia medzinárodných kynologických tímov
pri ochrane hraníc èlenských
štátov EÚ?
Vybraní psovodi budú vyško lení pod¾a unifikovaného modelu
výcviku služobných psov a zaradení do medzinárodných zása hových jednotiek, ktoré budú
schopné najneskôr do 24 hodín
zasiahnu proti páchate¾om rôznych trestných èinov, nežiaducim migrantom, èi pašerákom
rôznych tovarových komodít ale bo prevádzaèom osôb. Prepravu
zásahových tímov, prevoz a
použitie služobných zbraní na
území iného štátu bude centrálne rieši agentúra FRONTEX
tak, aby našla úèinný, operatívny
a rýchly spôsob, zodpovedajúci
readmisným dohodám. Medzinárodný zásahový tím bude podriadený veleniu domácej krajiny, te da èlenského štátu EÚ, ktorý bu de ma detailne rozpracovanú
stratégiu použitia tejto zásahovej
jednotky. Bežnému nasadeniu
zásahových jednotiek však zatia¾
bráni váhavos Francúzska a
Ve¾kej Británie. Na druhej strane
nás teší, že sa na cvièení zúèast nili aj tzv. tretie krajiny, èím pre javili vážny záujem podie¾a sa
na spoloènom boji proti organizovanému zloèinu.
V súèasnosti už naostro funguje viacero spôsobov celoeurópskej spolupráce jednotlivých
policajných zborov, najmä odborov hranièných polícií, napr. pri
preverovaní osobných dokladov,
pri pátraní po kradnutých vo zidlách, ale funguje aj systém
„poolresorce“, èiže databáza
technických prostriedkov jednot livých èlenských štátov EÚ, ktoré
môžu poskytnú, napr. pri odha¾ovaní finanène výnosného pašo vania a prevádzania osôb. Na
sledovaní takýchto „prevádzaèských chodníèkov“ z afrického
kontinentu do Európy sa už po die¾ali aj naše lietadlá.
Zhováral sa
Mgr. Peter Nevolný,
foto: archív úèastníkov cvièenia
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