
Ve¾ký roz sah škôd pri mal
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR k

vyhlá se niu ve rejnej fi nanènej
zbierky, kto rú svo jím roz hod nu -

tím schvá li lo MV SR na obdo bie
šiestich týždòov od 15. jú na
2010 do 31. jú la 2010. Mi nis ter -
stvo tiež vo svo jom roz hod nu tí
urèi lo jas né pra vidlá a podmien-
ky pre vyhla so va te ¾a zbierky.
Uzá vierka zbierky na úète OZP
v SR è. 6601177095/1111 v Uni

Cre dit Bank uká za la su mu 16
227,40 eur. Po odrá ta ní pria -
mych nákla dov za ko lok bo lo k
dispo zí cii 16 210,80 eur.

Ve de nie OZP v SR ne ta jí
skla ma nie z výš ky vyzbie ra nej
su my. Podpredse da OZP v SR
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l Z�tlače� s.7

l Frontex s.8NOVINY�ODBOROVÉHO�ZVÄZU�POLÍCIE�V�SRNOVINY�ODBOROVÉHO�ZVÄZU�POLÍCIE�V�SR
ROÈNÍK�XX����������« ÈÍSLO�9����������« SEPTEMBER� 2010���
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Má�jo�vé�a�jú�no�vé�po�vodne�otriasli�ce�lým�Slo�venskom.
Nesmierne�ško�dy�utrpe�li�ti�sícky�orga�ni�zá�cií�i�fy�zic�kých
osôb,�ne�vy�ní�ma�júc�ma�ji�te�¾ov�nehnu�te¾ností�a�vo�zi�diel�z
ra�dov�za�mestnancov�MV�SR.

Bra�ti�slav�ský�kraj�má�no�vé�ho�riadi�te�¾a:�no�vé�vý�zvy,�zde�de�né�pro�blé�my

Plk.�JUDr.�Csa�ba�Fa�ra�gó:�„Nepri�šiel�som�repre�zento�va�,�ale�pra�co�va�“

Zo�sprá�vy�Ge�ne�rálnej�pro�ku�ra�tú�ry�o�èin�nos�ti�za�rok�2009

Mierny�po�krok,�od�spo�kojnosti�ïa�le�ko…

Zbierka�OZP�v�SR�po�moh�la�za�mestnancom,�postihnu�tým�zá�pla�va�mi

Cen�né�je�kaž�dé�euro,�da�ro�va�né�zo�srdca

Re dakcia PO LÍ CIA po kra èu je
v se riá li dialó gov medzi zástup-
ca mi za mestnancov a za -

mestná va te¾mi, pre to no vý riadi -
te¾ KR PZ v Bra tisla ve plk.
JUDr. Csa ba Fa ra gó èe lil otáz-

kam predse du bra tislavskej
Krajskej ra dy OZP v SR Sta ni -
sla va Chajdia ka.
S.� Chajdiak: Ako vní ma te

svo ju no vú funkciu? S aký mi
po citmi ste ju pri jí ma li a aké má -
te predsavza tia?
Cs. Fa�ra�gó: Oslo vil ma pán

po li cajný pre zi dent a vní mal
som to ako po ctu a zá ro veò vý -
zvu, možnos� usi lo va� sa skva -
litni� prá cu po li cajtov v rám ci KR
PZ Bra ti sla va. O  fungo va ní Po -
li cajné ho zbo ru a èin nos ti po li -

cajtov mám konkrétne predsta -
vy, kto ré som pre sadzo val ako
riadi te¾ OR PZ Bra ti sla va II, kde
som pô so bil se dem a pol ro ka.
Ne chcem, aby to vyzne lo ako
frá za, ale chcem, aby po li caj ti
po cho pi li, že po vo la nie po li caj ta
je služ bou pre obèa nov a aby v
tom to du chu pristu po va li k svoj-
mu po vo la niu a k svo jim po -
vinnostiam. Mám svo je zá sa dy,
kto rých dodržia va nie vy ža du jem
v ma xi málnej miere od svo jich

Spo�luprá�ca�s�orgánmi�
PZ,�spo�luprá�ca�s�iný�mi

orgánmi

Dåžka trva nia trest né ho ko na -
nia od za èa tia trest né ho stí ha -
nia do sa mot né ho rozhodnu tia v

prípravnom ko na ní je me rítkom
pre po sú de nie a vy hodno te nie
rýchlosti prípravné ho ko na nia.
Zo zhro�mažde�ných šta�-
tistických úda�jov vyplý�va, že
v po�rovna�ní s�mi�nu�lým ro�kom
ne�do�šlo u� väèši�ny trest�ných
ve�cí k� podstatnej zme�ne v
dåžke ko�na�nia od za�èa�tia
trest�né�ho stí�ha�nia po me�ri�-
tórne ukonèe�nie ve�ci po�li�-
cajtom ale�bo po predlo�že�nie

spi�su s� návrhom na po�da�nie
ob�ža�lo�by, prí�padne iné me�ri�-
tórne rozhodnu�tie s�vý�nimkou
ve�cí ukon�èe�ných do jedné�ho
me�sia�ca, kto�rých po�èet prak�-
tic�ky kle�sol o� jed�nu tre�ti�nu,
pri�èom vý�raznejšie u� zná�-
mych pá�cha�te�¾ov (takmer
80 %). K zme ne do šlo aj u ve cí
ukon èe ných do 6 me sia cov, a to
v po me re medzi zná my mi a

(Pokraèovanie na strane 3)

(Pokraèovanie na strane 4)

Ge�ne�rálna� pro�ku�ra�tú�ra� SR� už� tra�diène� zve�rejòu�je� na
svo�jej�we�bo�vej�stránke�sprá�vu�o�èin�nos�ti�za�uply�nu�lý
rok,�kto�rú�spra�vidla�predtým�pre�ro�ku�je�a�zo�be�rie�na�ve�-
do�mie�NR�SR.�V�tom�to�ro�ku�ju�„sta�rý“�par�la�ment�nesti�-
hol�za�ra�di��do�pro�gra�mu�schôdze,�na�we�bo�vej�stránke
sa�však�sprá�va�uká�za�la.�Zo�sprá�vy�sme�vy�bra�li�èasti,
kto�ré�sa�najviac�tý�ka�jú�aj�prá�ce�príslušní�kov�PZ:

Plu�kov�ník�JUDr.�Csa�ba�Fa�ra�gó�sa�od�1.�au�gus�ta�2010
stal�no�vým�kraj�ským�riadi�te�¾om�PZ�v�Bra�tisla�ve.�V�Po�li�-
cajnom�zbo�re�je�od�ro�ku�1981,�pra�co�val�v�trnavskej�po�-
riadko�vej�po�lí�cii,�v�II.�bra�tislavskom�okre�se�pô�so�bil�na
OKP,� po�tom� sa� stal� vy�šetro�va�te�¾om� ná�sil�ných� trest�-
ných� èi�nov,� vzá�pä�tí� za�stá�val� funkciu� riadi�te�¾a�OO�PZ
Po�du�naj�ské�Bisku�pi�ce,�riadi�te�¾a�OPP�Bra�ti�sla�va�II�a�od
1.�3.�2003�bol�okresným�riadi�te�¾om�PZ�Bra�ti�sla�va�II�–�až
do�svojho�prí�cho�du�do�bu�do�vy�„U�dvoch�le�vov“.�

So�li�dárnos�
Vá že ní ko le go via, ne dá mi

ne rea go va� na vý zvu, kto rá
odzne la na Ra de predse dov
ko na nej dòa 25.6.2010 v
Banskej By stri ci a tý ka la sa
ve rejnej zbierky pre po li cajtov
a za mestnancov MV SR
postihnu tým po vodòa mi. Ve -
de nie OZP v SR na zákla de
informá cií z mé dií po žia da lo
predse dov kraj ských rád a
základných orga ni zá cií v po -
stihnu tých oblastiach o zasla -
nie zozna mov postihnu tých
po li cajtov a za mest nancov,
pri èom mal by� spra co va ný
preh¾ad o roz sa hu škôd a vy -
èísle ná predbežná ško da. Na
zákla de predlo že ných žiados-
tí z jed not li vých kra jov sme
zisti li, že poško de ných po li -
cajtov a za mest nancov bo lo
celko vo 162, pri èom odha do -
va ná cel ko vá ško da predsta -
vo va la 500 000 €.

Tieto sku toènosti viedli ve -
de nie zvä zu k vyhlá se niu ve -
rejnej zbierky. Všetci predse -
do via základných orga ni zá cií
podpo ri li ta kú to ini cia tí vu a
vy jadri li ocho tu oslo vi� ¾u dí na
pre jav so li dár nos ti, súdržnosti
a spo lu patriènosti pri získa va -
ní fi nanèných prostriedkov pre
postihnu tých.

Ko niec zbierky sta no vi lo
mi nis ter stvo do 31.7.2010.
Pr vé dni zbierky sa pre ja vi li v
pl nej na ho te, le bo slo vá so li -
dárnos�, spo lu patriènos� zos-
ta li v na šich mysliach v po za -
dí, pre to že sa nás to ne tý ka -
lo. Týmto vy jadre ním sa ne -
chcem dotknú� tých, kto rí ini -
cia tívne mo bi li zo va li svo jich
èle nov a vyzbie ra li znaè né fi -
nanèné èiastky. Po ¾u to va nia -
hodné je, že týchto èle nov
ale bo základných orga ni zá cií
bo lo na na še po èet né zlo že -
nie mi zi vé percento. Ne dá mi,
aby som si nespo me nul na
podporné zhro mažde nia, keï
sme do ká za li zmo bi li zo va� si -
ly a pre ja vi� tak boj za na še
záujmy. Ne dá mi, aby som
nespo me nul te le víznu re lá ciu
„Mod ré z ne ba“, kde zú falstvo
ro di ny postihnu tej zá pla va mi
bo lo ve¾mi �ažké. Avšak na šli
sa ¾u dia, kto rým ich osud ne -
bol ¾a hostajný a  fi nanèná vý -
po moc im spô so bi la nesmier-
nu ra dos�. V sú vislosti so
zbierkou by som chcel vy -
zdvihnú� predse dov kraj ských
rád Banskej By stri ce, Ra dy
útva rov mi nis ter stva a PZ,
Pre šo va a Nitry. Ne chcem,
aby ten to èlá nok bol kri ti kou v
plnom roz sa hu, ale chcem,
aby sme sa do bu dúcna za -
mys le li a pre hodno ti li svoj po -
stoj k ta kýmto ak ti vi tám, pre -
to že ne vie me, ke dy bu de me
potre bo va� tú to po moc aj my.
Vyzbie ra né fi nanèné pro-
striedky bo li ko mi siou pre -

(Pokraèovanie na strane 2)

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



Že leznièná po lí cia sa 1. ja -
nuá rom 2011 zru ší a jej prísluš-
ní ci sa zaèle nia do štruktú ry Po -
li cajné ho zbo ru. Vyplý va z ná vr -
hu zá ko na o zaèle ne ní Že -
lezniènej po lí cie do Po li cajné ho
zbo ru, kto rý mi nis ter stvo vnútra
predlo ži lo do medzi re zortné ho
pri  po mienko vé ho ko na nia.
Vznik  ne tak no vá služ ba Po li -
cajné ho zbo ru „že leznièná po lí -
cia“. Mi nis tro vi vnútra je že -
leznièná po lí cia podria de ná už v
sú èasnosti a jej pô sobnos� je po -
rovna te¾ná s pô sobnos�ou Po li -
cajné ho zbo ru s tým, že èinnos�
ŽP sa vz�a hu je len na ob vo dy
že leznièných dráh. Zá kon zá ro -
veò vy chádza z pro gra mo vé ho
vyhlá se nia vlá dy

Niekto ré úlo hy Že lezniènej

po lí cie sa pre vezmú medzi úlo hy
PZ, èím sa rozší ria oprávne nia
po li cajtov. Pri budne:

l doh¾ad nad bezpeènos�ou
a ply nu los�ou že lezniènej do pra -
vy v obvo de že leznièných dráh

l objasòo va nie prí èin jej
ohro zo va nia

l spo lu pô so be nie pri bezpeè-
nej prepra ve jadro vých a špe -
ciálnych ma te riá lov v sú èin nosti
s prepravcom a dopravcom

Že lez niè ní po li caj ti bu dú svo je
úlo hy vy ko ná va� aj na ïa lej, len v
štruktú re PZ. Po zaèle ne ní do
PZ bu dú za ra de ní do rovna ké ho
dru hu štátnej služ by, s vý nimkou
tých, kto rí nesplnia kva li fi kaèné
predpokla dy na funkciu, do kto -
rej ma jú by� usta no ve ní v rám ci
PZ. Príslušnos� k PZ bu dú môc�

že lez niè ní po li caj ti preu ka zo va�
sú èasný mi rovno ša ta mi a slu -
žobný mi preu kazmi do konca ro -
ka 2015. Do tohto obdo bia sa aj
vo zidlá s ozna èe ním Že lezniènej
po lí cie bu dú po va žo va� za slu -
žobné do prav né prostriedky PZ.
Mi nister vnútra zria dil odbornú
ko mi siu, kto rá zrea li zu je zaèle -
ne nie ŽP do PZ a na zákla de
ana lý zy bezpeènostnej si tuá cie,
ri zi ko vosti a ná pa du trestnej èin -
nos ti pre hodno tí sú èasný stav
vý kon ných a špe cia li zo va ných
útva rov PZ s cie¾om po silne nia
zlo že nia a poètov PZ. Ta bu¾ko vé
miesta, kto ré prejdú do PZ zo
ŽP sa využi jú iba v pria mom vý -
ko ne služ by.  

(TO KMV, 07.09.2010)
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Dá�tum�na�ro�-
de�nia: 21.jú la
1965 v Mar ti ne 
Tr�va�lé� byd-

lisko: Ža bokre -
ky, okres Mar tin 
Stav: že na tý,

dve de ti 
Vzde�la�nie:� 2002 Ma na -

žérsky kurz pre riadi te ¾ov kri -
mi nálnej po lí cie 1998 Špe -
ciálny kurz pre po li cajtov kri mi -
nálnej po lí cie 

1991 – 1992 Dôstojnícka
ško la na Aka dé mii PZ v Bra -
tisla ve 

1984 – 1989 Vy so ká ško la
do pra vy a spo jov Ži li na, od bor
Dopravná a ma ni pu laèná tech -
ni ka

1979 – 1983 Gym ná zi um
Vi lia ma Pauli ny ho–Tótha v
Mar ti ne
Prie�beh�za�mestna�nia:
1989  Základná vo jen ská

služ ba Hra ni ce na Mo ra ve
1990 – 1991 Z�S Mar tin,

tech nik
1991 – 2010 Okresné riadi -

te¾stvo PZ Mar tin 
– re fe rent od bo ru eko no -

mickej kri mi na li ty 
– ve dú ci odde le nia eko no -

mickej kri mi na li ty 
– riadi te¾ od bo ru kri mi nálnej

po lí cie 
– zástupca riadi te ¾a Úra du

justiènej a kri mi nálnej po lí cie 
– riadi te¾ Úra du justiènej a

kri mi nálnej po lí cie 
– zástupca riadi te ¾a OR PZ

Mar tin 
od 1. 8. 2010 riadi te¾ Kraj -

ské ho riadi te¾stva PZ v Ži li ne

RIADI�TE¼�KR�PZ�v�Žiline�plk.�Ing.�Pe�ter�Fí�zel

Martinèa�nia�da�ro�va�li�krv

Dòa 10.9.2010 o 08,00 hod. sa v spo lu prá ci s Ná rodnou trans-
fúznou služ bou usku toèni lo na Okresnom riadi te¾stve PZ v Mar ti ne
da ro va nie kr vi pod zá šti tou riadi te ¾a Okresné ho riadi te¾stva PZ v
Mar ti ne pplk. Mgr. Jo ze fa To ma nu. Uve de ný odber sa usku toènil v
priesto roch za sa daèky na OR PZ Mar tin a zú èast ni lo sa ho 31 dob-
ro vo¾ných darcov. Tou to ces tou sa chce me po ïa ko va� všetkým,
kto rí sa do uve de nej akcie za po ji li. Tá to akcia bo la pr vá, ale urèi te
nie posledná a ve rím, že v bu dúcnosti v nej bu de me pokra èo va�.

kpt. Mgr. Mar�tin Ku�bík, OR PZ Mar�tin

Že�leznièná�po�lí�cia�sa�od�bu�dú�ce�ho�ro�ka�za�èle�ní�do�Po�li�cajné�ho�zbo�ru

rozde le né pre tých, kto rí bo li
najviac po stih nu tí po vodòa mi,
pri èom ve rím, že ich po te ší
kaž dá fi nanèná po moc.

Vá že ní pria te lia, oslo vu jem
vás aj pre to, le bo sa nám tiež
ne da rí získa� viac prispie va te -
¾ov 2% da ní z príjmov. Má me
ve ¾a ¾u dí, kto rí sa v dôsledku
nepredví da ných okol nos tí
ocit nú v �ažkej so ciálnej si tuá -
cii a potre bu jú po moc. Ve rím,
že ten to èlá nok nie je len for -
mou kri ti ky, ale aj for mou vy -
jadro va nia so li da ri ty, spo lu -
patriènosti a súdržnosti pre
všetkých, kto rí to potre bu jú.

La di slav Gra èík

(Pokraèovanie zo strany 1)

So�li�dárnos�

Kraj ské riadi te¾stvo Po li -
cajné ho zbo ru v Bra tisla ve evi -
du je nieko¾ko prí pa dov, ke dy
obe �ou trestnej èin nos ti bo li se -
nio ri. Z uve de né ho dô vo du po lí -
cia pripra vi la pre se nio rov pre -
ventívny pro gram „Bez peè ná je -
seò ži vo ta“, kto rý po nú ka kon-
krétne ces ty k základným ná vy -
kom bez peè né ho sprá va nia.
Cie¾om pro jek tu je po môc� se -
nio rom pri zvý še ní ich vlastnej
bez peè nos ti pred ne ga tívny mi
so ciálno–pa to lo gic ký mi javmi.

Po mo cou špe ciálne pripra ve -
ných po mocní kov z ra dov aktív-
nych se nio rov chce po lí cia po -
má ha� ohro ze nej sku pi ne dô -
chodcov, kto rá si vy ža du je špe -
ciálny prístup a dohlia da� na ich
bezpeènos�.

Pro gram je za lo že ný na:
– aktívnej spo lu prá ci se nio ro -

va Po li cajné ho zbo ru
– špe ciálnom preško le ní „ku -

rié rov pre vencie“ kto rí bu dú po
absolvo va ní po li cajné ho ško le -
nia oslo vo va� se nio rov vo svo -
jom oko lí

– na dobro vo¾nosti a akti vi te
se nio rov chrá ni� se ba, svo jich
blízkych ale bo zná mych.

Prostredníctvom pre ven tív -
ne ho pro gra mu „Bez peè ná je -
seò ži vo ta“ bu dú se nio ri bližšie
in for mo va ní k té mam: Ako za -
bezpe èi� ma je tok, ako sa vyhnú�
podvo dom, ako sa chrá ni� pred
zlo dejmi na uli ci, ako pre -
chádza� ri zi ku pre padnu tia a
ako sa sprá va� v cestnej pre -
mávke.

Preško le nie aktívnych se nio -
rov „ku rié rov pre vencie“ k uve -
de né mu pre ventívne mu pro gra -
mu sa usku toèni lo dòa 7.sep-
tembra 2010 o 10.00 h na pô de
Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Bra tisla ve.

(TO KMV, 6. 9. 2010)

Pre�ventívny�pro�jekt�„BEZ�PEÈ�NÁ�JE�SEÒ�ŽI�VO�TA“

O�vy�jadre�nie� k� sprá�ve� ge�-
ne�rálne�ho�pro�ku�rá�to�ra�Dobro-
sla�va� Trnku� re�dakcia� POLÍ-
CIA� po�žia�da�la� pre�zi�den�ta� PZ
plk.� JUDr.� Ja�ro�sla�va� Spi�šia�-
ka:

„Do Po li -
cajné ho zbo ru
som sa vrá til s
tým, že uro bím
všetko pre to,
aby som po -
zdvi hol prá cu
po lí cie. Sú tu ur -

èi té pro blé my, na kto rých
odstrá ne ní pra cu jem. Mo jím
cie¾om je zvý ši� úro veò prá ce
po li cajtov. Ne jde len o to, chy ti�
po dozri vú oso bu, ale ve ci do -
tiahnu� pro cesne tak, aby dô ka -
zy ob stá li aj pred sú dom a oso -
ba bo la adekvátne po tres ta ná.

Ce lý Po li cajný zbor mu sí
prejs� ve¾ký mi zme na mi, aby
fun go val tak, ako by mal. Za èal
som tým, že som vy me nil ria-
dia cich pra covní kov. Sú to skú -
se ní po li caj ti, kto rí ve dia ako ro -
bi� svo ju prá cu. Vy bral som si

tých, kto rým dô ve ru jem a ve rím,
že ma jú ten istý úmy sel ako ja.
Kaž dý je den riadia ci pra cov ník
je zodpo vedný za svo jich ¾u dí a
tým pá dom aj za prá cu, kto rú
ro bia.

Od no vé ho ro ka plá nu je me
uro bi� reorga ni zá ciu Po li cajné ho
zbo ru, tiež chce me odstrá ni�
kompe tenèné pro blé my. Naprík-
lad fi nanèné kauzy by mal rieši�
prio ritne Úrad bo ja pro ti ko rupcii
Pre zí dia PZ, kto rý ve¾mi dobre
spo lu pra cu je so špe ciálnou pro -
ku ra tú rou.

Or gá ny èin né v trestnom ko -
na ní, poènúc vy šetro va te¾mi,
cez pro ku ra tú ru až po sú dy by
ma li navzá jom ko mu ni ko va� a
spo lupra co va�. Ak tu bu de vzá -
jomné pre po je nie, rovna ký cie¾
a ocho ta pra co va�, ve ci pôjdu k
lepšie mu. Ve rím, že sa spo -
loène vy va ru je me všetkým
obštrukciám, ku kto rým by moh -
lo po èas trest né ho ko na nia
dôjs�.“

plk. JUDr. Ja ro slav Spi šiak,
pre zi dent PZ SR

Stanovisko�k�sprá�ve�ge�ne�rálne�ho�pro�ku�rá�to�ra

Ma rián Magdoško: „Osobne
som ve¾mi skla ma ný, mám do -
jem, že najmä predse do via
základných orga ni zá cií, ho ci
zbierku jedno my se¾ne schvá li li,
uro bi li pre jej efekt má lo. Ke by
kaž dý èlen OZP v SR dal èo len
de sa� euro, zís ka li by sme su -
mu, kto rá by bo la naozaj úèin -
nou po mo cou. Mys lím si, že
výsle dok tejto zbierky nás pod-
nie ti k to mu, aby sme sa na do -
budnu tou skú se nos�ou vážne
zaobe ra li aj na nadchádza jú -
com za sa da ní Predsedníctva a
Ra dy predse dov ZO OZP v SR.
Som hlbo ko presvedèe ný, že

po má ha� ¾u ïom v núdzi je jed -
nou z najzákladnejších po vin -
nos tí kaž dé ho èle na odbo rov a
pa si vi ta, kto rá sa uká za la, ne -
mô že osta� bez odozvy. Je
potrebné nájs� ne ja ké rieše nie,
aby sme už viac ne bo li svedka -
mi ta ké ho to skla ma nia.“

V po dobnom du chu sa v na -
šom re dakènom úvod ní ku vy -
jadru je aj podpredse da La di slav
Gra èík. Dô vod je jas ný: 162 evi -
do va ných po li cajtov a za -
mestnancov odhadlo po vodòa -
mi spô so be né ško dy na pol mi -
lió na eur…

Z to ho bo lo zrejmé, že
vyzbie ra ná èiastka bu de len

skrom nou, ho ci vždy ví ta nou
po mo cou pre zde ci mo va né ro -
din né roz poè ty. Predse dom ko -
mi sie pre rozde le nie fi nanèných
prostriedkov z tejto ve rejnej
zbierky bol podpredse da OZP v
SR Ma rián Magdoško, kto rý
vzá pä tí do dal: „Cen né je kaž dé
euro, da ro va né zo srdca,“.
Vysvetlil, že ko mi sia, kto rá ma la
rozde li� da ro va né prostriedky,
bo la zlo že ná zo zástupcov kra -
jov, najviac postihnu tých po -
vodòa mi. Èlenmi ko mi sie bo li
La di slav Gra èík, Du šan Harvát,
Vik tor Kiss, Má ria Molná ro vá,
Vi ta lij Džo ga ník a Sla vo Ku -
langa.

Ko mi sia po
dlhšej disku sii
dospe la k zá ve ru:
nie je mož né uspo -
ko ji� všetkých žia -
da te ¾ov o fi nanènú
vý po moc, pe  nia ze
tre ba po skytnú� as -
poò tým, kto rí po -
vodòa mi najviac
utrpe li, aby da ro va -
ná èiastka ma la ne -
ja ký vý znam. Pe -
nia ze pre to rozde li -
la medzi de sia tich
na šich za mest -
nancov. Preh¾ad je
v ta bu¾ke.

(r)

Cen�né�je�kaž�dé�euro,�da�ro�va�né�zo�srdca
(Pokraèovanie zo strany 1)
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nezná my mi pá cha te¾mi, pri èom
u nezná mych po èet ukon èe ných
ve cí pokle sol. Približne o 20%
vzrástol po èet ve cí ukon èe ných
do 1 ro ka u zná mych a aj
nezná mych pá cha te ¾ov. Približ-
ne o 10% vzrástla aj ukonèe -
nos� ve cí do 5 ro kov. Vý -
raznejšie zme ny bo li zaevi do va -
né v ukon èe ní star ších trest ných
ve cí, kto ré ma jú nízky po diel na
celko vom po ète ukon èe ných ve -
cí, konkrétne u trest ných ve cí
nad 10 ro kov po èet ukon èe ných
ve cí kle sol o viac ako 80%.
Dåžka�ko�na�nia�v�spo�lu�prá�ci�
s�orgánmi�Po�li�cajné�ho�zbo�ru

Od za èa tia trest né ho stí ha nia
do me ri tórne ho ukonèe nia ve ci
po li cajtom, prí padne do predlo -
že nia ná vr hu na me ri tórne roz-
hodnu tie pro ku rá to ro vi bol v ro -
ku 2009 ukon èe ný nasle dovný
po èet ve cí:

Prí�èi�ny�prie��a�hov
Prie �a hy z poh¾a du po li cajtov

sú zaprí èi ne né pre�dovšetkým
vy�so�kou za��a�že�nos�ou a� roz-
pra�co�va�nos�ou ve�cí, poddi�-
menzo�va�ným perso�nálnym
sta�vom vy�šetro�va�te�¾ov a� po�-
ve�re�ných príslušní�kov PZ, po�-
merne ve¾kou fluktuá�ciou po�-
li�cajtov a� s tým spo�je�ným aj
ne�dostatkom prak�tic�kých
skú�se�ností po�èas krátkej vy�-
šetro�va�te¾skej pra�xe. Tieto
sku toènosti ovplyvòu jú aj èas té
zme ny v oso bách po li cajtov rea-
li zu jú cich konkrétnu trestnú vec,
na ko¾ko do chádza k pre rozde ¾o -
va niu vy šetro va cích spi sov v
neskonèe ných trest ných ve -
ciach, èo si vy ža du je ïalší èas
na opä tovné naštu do va nie èas -
to rozsiahle ho vy šetro va cie ho
ma te ri á lu no vým vy šetro va te -
¾om. Sa mot né vy šetro va nie, ako
aj vý kon do zo ru pro ku rá to ra, je
týmto vý razne s�a že né.

Z poh¾a du pro ku ra tú ry pre-
trvá va jú cim dlho do bým problé -
mom, kto rý má vý raz ný vplyv aj
na dåžku prípravné ho ko na nia,
je, že prá ve po li caj ti spô so bu jú
svo jim ko na ním  neopodstatne -
né prie �a hy, kto ré ne mož no
akcepto va�. Pre dovšetkým ide o
ne dodržia va nie le hôt sta no ve -

ných pro ku rá tormi a ne dôsledné
plne nie konkrétnych po ky nov
pro ku rá to rov v jed not li vých ve -
ciach. Vysky tu jú sa aj prí pa dy
igno ro va nia viace rých po ky nov
pro ku rá to ra, pri èom po li caj ti
èas to reagu jú až na signa li zá cie
zo stra ny pro ku ra tú ry, kto ré sú
za sie la né do rúk nadria de ným
orgá nom po li caj ta. Èas to do -
chádza k ne rešpekto va niu 48
ho di no vej le ho ty na predlo že nie
uzne se nia pro ku rá to ro vi, k one-
sko re né mu predkla da niu vy -
šetro va cích spi sov na rozho do -
va nie o po da ných s�ažnostiach
ale bo k predkla da niu ne úpl ných
spi sov. Pod�stat�ným a�dlho�do�-
bým aspektom, kto�rý ne�ga�-
tívne ovplyvòu�je dåžku prí-
pravné�ho ko�na�nia, je ne�-
dosta�toèná zna�los� trest�-
no–právnych predpi�sov zo
stra�ny po�li�cajtov. Pro�ku�rá�to�ri
sú v�ta�kýchto prí�pa�doch nú�te�-

ní nahrádza� èinnos� po�li�-
cajtov, mu�sia dá�va� po�li�-
cajtom po�ky�ny na opa�ko�va�nie
už vy�ko�na�ných ne�zá�kon�ných
pro�cesných úko�nov, a�to aj v
sú�vislosti s� rozho�do�va�cou
èinnos�ou po�li�cajtov a�mno�-
ho�krát tiež vrá�ti� vec na
doplne�nie vy�šetro�va�nia pod¾a
§ 230 odsek 2 pís�me�no d/
Trest�né�ho po�riadku. Kva li ta
roz hod nu tí zo stra ny po li cajtov
je nie oje di ne le na ve¾mi nízkej
úrov ni a èas to rozhodnu tia po li -
cajtov nespåòa jú základné ná le -
ži tos ti vy ža do va né Trest ným
po riadkom a mu sia by� zo stra -
ny pro ku ra tú ry zru še né. Aj ta ký -
to po stup predlžu je v ko neènom
dôsledku prípravné ko na nie.

Vä�zobné�ve�ci
Ïalšou problé mo vou oblas -

�ou je predkla da nie podne tov na
po da nie ná vr hu na väzbu. Pri
po dá va ní týchto návrhov nie je
èas to zo stra ny po lí cie vy hodno -
te ná sku toènos�, èi vô bec v da -
nom prí pa de exis tu je dô vod
väzby, a to èi ide o obli ga tórny
dô vod, ne ho vo riac o ma te riál -
nom zna ku väzby. Kraj ská pro -
ku ra tú ra Bra ti sla va za zna me na -
la podne ty, po dá va né najmä zo
stra ny Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru, kto ré èas to ne vy hodno cu jú

sku toènosti, v kto rých vi dia dô -
vo dy väzby, sú ali bis tic ké a sku -
toènosti uvádza né po li cajtmi
tohto útva ru Po li cajné ho zbo ru
èas to vô bec ne zodpo ve da jú dô -
ka zom obsiahnu tým v spi so vom
ma te riá li a po hy bu jú sa skôr v
ro vi ne domnie nok. Tiež je
potrebné uvies�, že podne ty sú
zo stra ny po lí cie èas to po dá va -
né ku koncu 48 ho di no vej le ho -
ty, èo ne umož òu je pro ku rá to ro vi
dôsledne vy hodno ti� spis a riad-
ne vypra co va� ná vrh.

V ne poslednom ra de sa
najmä ve de nie Po li cajné ho zbo -
ru sna ží pre zento va� vý sled ky
svo jej prá ce tak, že do ma so vo -
ko mu ni kaèných prostriedkov,
najmä ces tou te le ví zie, ozna mu -
jú ako ve¾ké úspe chy už sa mot -
né zadrža nie osôb, kto ré èas to -
krát ne ma jú ani pro cesné posta -
ve nie obvi ne ných s tým, že sa
sna žia vytvo ri� sil ný tlak na ná -
sled né rozho do va nie pro ku rá to -
ra pri hodno te ní zá kon nos ti sa -
mot né ho obvi ne nia, ako aj dô -
vo dov na po da nie ná vr hu na
vza tie do väzby. V ne po -
slednom ra de vytvá ra jú tlak aj
na súd. Je zrejmé, že pre Po�li�-
cajný zbor na�ïa�lej nie je dô�le�-
ži�té dôsledné a� zá�kon�né ob�-
jasne�nie skut�ko�vé�ho sta�vu,
ale za vý�bor�né vý�sled�ky po�-
va�žu�jú už sa�mot�né vzne�se�nie
obvi�ne�nia bez oh¾a�du na to,
že vec sa v� ko�neènom dôs�-
ledku pri ne�dosta�toènom ob�-
jasne�ní na sú�de kon�èí oslo�bo�-
de�ním ob�ža�lo�va�né�ho spod
ob�ža�lo�by.

Pro�blém�so�znalca�mi
Ply nu los� a rýchlos� príprav-

né ho ko na nia je v mno hých prí -
pa doch ne ga tívne ovplyvne ná
ne vyhnutnos�ou zna lecké ho do -
ka zo va nia. Vypra�co�vá�va�nie
zna���lec�kých po�sudkov Kri�mi�-
na�listickým a� expertíznym
ústa�vom Po�li�cajné�ho zbo�ru v
nie vý�ni�moèných prí�pa�doch
až v� roèných termí�noch, je z
èa�so�vé�ho h¾a�diska nepri�ja�-
te¾né. Medzi najèastejšie sa
opa ku jú ce objektívne prí èi ny
neúmernej dåžky prípravné ho
ko na nia patria aj ne vy ba ve né
do žia da nia slo ven ských orgá -
nov o právnu po moc v cudzi ne.
V ne poslednom ra de dåžku prí-
pravné ho ko na nia ne ga tívne

ovplyvòu je ne dis cip li no va ný prí-
stup obvi ne ných, ale aj svedkov
a poško de ných k úèas ti na úko -
noch v trestnom ko na ní, kto rí
svo ju neúèas� èas to aj opa ko va -
ne ospra vedlòu jú, neúspešné
predvádza nie obvi ne ných a rea-
li zá cia vy da ných prí ka zov na
zatknu tie. Je ne vyhnutné pou -
ká za� na ve¾mi èas té obštrukcie
zo stra ny obhajcov, kto ré ve¾mi

významne ovplyvòu jú dåžku ce -
lé ho trest né ho ko na nia.

Iné�pro�blé�my
Oh¾a dom spo lu prá ce s iný mi

orgánmi (da òo vé úra dy, ban ky,
obec né úra dy, mestská po lí cia a
pod.) nie sú zo stra ny okres-
ných pro ku ra túr v obvo doch jed -
not li vých kraj ských pro ku ra túr
signa li zo va né frek ven to va né
pro blé my. Vy skyt li sa však pro -
blé my v spo lu prá ci s banko vý mi
inšti tú cia mi, kto ré žiadosti v
zmysle § 3 odsek 5 Trest né ho
po riadku vy ba vo va li v nepri me -
ra ne dlhých le ho tách, taktiež
jed not li ví te le fónni ope rá to ri vy -
ba vo va li žiadosti pod¾a § 116
odsek 2 Trest né ho po riadku v
dlhých le ho tách.

Vzde�lá�va�nie
Je na zvá že nie, èi po merne

ma lý po èet stí ha ných osôb
najmä v hospo dárskej trestnej
èin nos ti, nie je zaprí èi ne ný i

reorga ni zá ciou fi nanènej po lí cie
v Po li cajnom zbo re, ako i níz kou
pro fe sio nálnou úrovòou ko na jú -
cich orgá nov po lí cie, perso -
nálnym obsa de ním, kto ré okol -
nos ti nesporne zaprí èi òu jú
enorm nú dåžku prípravné ho ko -
na nia a to nielen v zlo ži tých prí -
pa doch. Je ci�te¾ný ne�dosta�tok
po�li�cajtov èin�ných na odbo�-
roch eko�no�mickej kri�mi�na�li�ty
Úra�du justiènej a� kri�mi�nálnej
po�lí�cie s� vy�so�ko�škol�ským
vzde�la�ním eko�no�mic�ké�ho, prí�-
padne právnické�ho sme�ru. Pri
odha�¾o�va�ní a� do�ku�mento�va�ní
pre�dovšetkým eko�no�mickej
kri�mi�na�li�ty už or�gá�ny èin�né v
trestnom ko�na�ní zïa�le�ka ne�-
vysta�èia iba so zna�los�ou
Trest�né�ho zá�ko�na a� Trest�né�-
ho po�riadku. Bo lo by vhod né aj
v rám ci štú dia po li cajtov na
Aka dé mii Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve ve no va� väèšiu po -
zornos� ve do mostiam po li cajtov
i z iných odvetví prá va. Taktiež
by bo lo vhod né ïalším vzde lá -
va ním po li cajtov zvy šo va� ich
od bor né ve do mosti.

Le�ho�ty
Pro ku rá to ri v rám ci do zo ru

nad dodržia va ním zá kon nos ti
pred za èa tím trest né ho stí ha nia
(§ 230 odsek 1 Trest né ho po -
riadku) sle du jú, èi po li cajt do 30
dní od do ru èe nia trest né ho
ozná me nia za ène trest né stí ha -
nie pod¾a § 199 odsek 1 Trest -
né ho po riadku ale bo po stu pu je
v zmysle § 197 odsek 1 Trest -
né ho po riadku, resp. usta no ve -
nia § 197 odsek 2 Trest né ho
po riadku. Po kia¾ ide o rýchlos�
ko na nia po li cajtov v štá diu pred
za èa tím trest né ho stí ha nia, po -
ve re ní príslušní ci Po li cajné ho
zbo ru a aj vy šetro va te lia Po li -

cajné ho zbo ru vo ve ciach vy ba -
vo va nia trest ných ozná me ní ko -
na jú èas to po ma ly a ho ci pro ku -
rá to ri ne ustá le sle du jú dodržia -
va nie zá ko nom sta no ve nej 30
dòo vej le ho ty na prí padné
doplne nie trest né ho ozná me nia
a rozhodnu tie vo ve ci (§196
odsek 2 ve ta pr vá Trest né ho
po riadku), tú to le ho tu po li caj ti
vo viace rých prí pa doch ne -
dodržu jú. Najèastejšou argu -
mentá ciou po li cajtov je ne dosta -
toèné perso nálne obsa de nie po -
lí cie a s tým sú vi sia ca neúmer-
ná za �a že nos� jed not li vých po li -
cajtov, vý me ny riadia cich pra -
covní kov na jed not li vých zlož-
kách po lí cie, zme ny najmä v
pro cesných predpi soch, ne -
dosta toèné tech nic ké vy ba ve nie
po lí cie a množstvo inej èin nos ti,
kto rú mu sia po li caj ti vy ko ná va�,
èo však pro ku rá tor už ne do ká že
ovplyvni�.

Iné�aspek�ty
Je na mieste skonšta to va�, že

pri dopåòa ní ne úpl ných trest -
ných ozná me ní existu jú aj iné
vonkajšie aspek ty, kto ré ovply-
vòu jú za cho va nie 30 dòo vej le -
ho ty (aj keï ide o po riadko vú le -
ho tu), na kto ré or gá ny po lí cie a
ani or gá ny pro ku ra tú ry ne ma jú
žiadny vplyv. Ide spra vidla o
potre bu predvo la nia a vy po èu tia
ozna mo va te ¾a ale bo oso by, kto -
rú na zákla de trest né ho ozná -
me nia je potrebné vy po èu� k
okolnostiam nasvedèu jú cim, že
ma la spá cha� trest ný èin (v jed -
not li vých prí pa doch aj viac
osôb) a o potre bu vy žia da nia pí -
somných podkla dov od ozna -
mo va te ¾a ale bo inej oso by ale -
bo or gá nu, kto ré nie sú tý mi to
oso ba mi vždy na prvýkrát reš-
pekto va né z rôznych dô vo dov,
a pre to tieto tre ba aj nieko¾ -
kokrát opa ko va�. Vysky tu jú sa aj
prí pa dy, ke dy prie �a hy v ko na ní
a kva li ta prá ce po li cajtov sú èis -
to subjektívne ho cha rak te ru a
ho ci zo stra ny pro ku rá to rov je
ocho ta k spo lu prá ci a sna ha po -
môc� vy šetro va te ¾om Po li cajné -
ho zbo ru a najmä po ve re ným
príslušní kom Po li cajné ho zbo ru
zo riento va� sa v proble ma ti ke
(aj ne formálny mi konzultá cia -
mi), èas to sa ne mož no vyhnú�
uplatne niu príslušných pro -
cesných oprávne ní pro ku rá to ra
a nekva litné rozhodnu tia ru ši�,
prí padne pri jí ma� aj iné ne po pu -
lárne opatre nia.

V mno hých prí pa doch aj pri
za cho va ní 30 dòo vej le ho ty od
pri ja tia trest né ho ozná me nia bo -
li rozhodnu tia po li cajtov vy da né
bez ná le ži té ho ziste nia skut ko -
vé ho sta vu, èo má za násle dok
pri ja tie opatre ní zo stra ny prí-
slušných pro ku rá to rov na od -
strá ne nie ne zá kon né ho sta vu,
ako aj po da nie oprav ných pro-
striedkov pro ti rozhodnu tiam po -
li cajtov, prí padne iných po da ní
zo stra ny dotknu tých osôb. Ne -
do stat ky v èin nos ti po li cajtov
bo li aj v uply nu lom ro ku pred-
me tom ro ko va ní na medzi re -
zortných po ra dách orgá nov èin -
ných v trestnom ko na ní v obvo -
de pô sobnosti ako kraj ských
pro  ku ra túr, tak aj okresných
pro  ku ra túr.

(Medzi tulky a po lo tuè né zvý -
razne nia re dakcia)

Mierny�po�krok,�od�spo�kojnosti�ïa�le�ko…
(Pokraèovanie zo strany 1)

ROK�2009

do 1 me sia ca 12.860
do 6 me sia cov 62.643
do 1 ro ka 23.485
do 5 ro kov 20.382
do 10 ro kov 1.414
nad 10 ro kov 85
spo�lu:� 120�869

z�to�ho�zná�mi�pá�cha�te�lia:
do 1 me sia ca 1.325
do 6 me sia cov 25.403
do 1 ro ka 15.477
do 5 ro kov 13.311
do 10 ro kov 1.121
nad 10 ro kov 56
spo�lu:� 56�693

z�to�ho�nezná�mi�pá�cha�te�lia:
do 1 me sia ca 11.535
do 6 me sia cov 37.240
do 1 ro ka 8.008
do 5 ro kov 7.071
do 10 ro kov 293
nad 10 ro kov 29
spo�lu:� 64�176

ROK�2008

do 1 me sia ca 19 984
do 6 me sia cov 68 823
do 1 ro ka 19 806
do 5 ro kov 17 737
do 10 ro kov 1 598
nad 10 ro kov 466
spo�lu:� 128�414

z�to�ho�zná�mi�pá�cha�te�lia:
do 1 me sia ca 6 178
do 6 me sia cov 26 218
do 1 ro ka 13 204
do 5 ro kov 11 825
do 10 ro kov 829
nad 10 ro kov 220
spo�lu:� 58�474

z�to�ho�nezná�mi�pá�cha�te�lia:
do 1 me sia ca 13 806
do 6 me sia cov 44 632
do 1 ro ka 6 029
do 5 ro kov 5 125
do 10 ro kov 269
nad 10 ro kov 79
spo�lu:� 69�940

Bo�lo� by� vhod�né� aj� v
rám�ci� štú�dia�po�li�cajtov�na
Aka�dé�mii�Po�li�cajné�ho�zbo�-
ru� v� Bra�tisla�ve� ve�no�va�
väèšiu� po�zornos�� ve�do�-
mostiam� po�li�cajtov� i� z
iných� odvetví� prá�va.� Tak-
tiež�by�bo�lo�vhod�né�ïalším
vzde�lá�va�ním� po�li�cajtov
zvy�šo�va�� ich� od�bor�né� ve�-
do�mosti.

D. Trnka
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Plk.�JUDr.�Csa�ba�Fa�ra�gó:�„Nepri�šiel�som�repre�zento�va�,�ale�pra�co�va�“
podria de ných a v prí pa de ich
po ru še nia vy vo dím vo èi nim ne -
kompro misné opatre nia. Ani v
mi ni málnej miere ne to le ru jem
po ží va nie al ko ho lic kých ná po jov
pred a po èas vý ko nu služ by ale -
bo pri vy ko ná va ní èin nos tí, kto ré
sú nezlu èi te¾né s ich po ží va ním,
ako napríklad ve de nie mo to ro -
vé ho vo zid la. Ne to le ru jem žiad-
nu for mu ko rupèné ho sprá va -
nia, mám nu lo vú to le ranciu k
aké mu ko¾vek spolèo va niu sa s
podsve tím. Po li cajt mu sí stá�
obidvo ma no ha mi na stra ne zá -
ko na. Pri nástu pe do tejto funk-
cie som už v pr vých dòoch zis-
til, že je potrebné pri ja� opatre -
nia v ob las ti slu žobnej zdvo ri -
losti a pre zlepše nie slu žobnej
dis cip lí ny. Uve de né ob las ti sú
upra ve né príslušný mi interný mi
aktmi riade nia, avšak tie sa po -
ru šu jú, nieke dy až igno ru jú. Ich
dodržia va nie bu dem rovna ko
vy ža do va� od ra do vých po li -
cajtov ako aj od funkcio ná rov,
kto rí pre svo jich podria de ných
mu sia ís� príkla dom.

S. Chajdiak: Mô žem
potvrdi�, že ve ¾a po li cajtom ten -
to trend ne jde pod fú zy a na dá -
va jú, le bo vraj nie je dô le ži té, èi
má niekto za pnu tý gombík na
sa ku a ako po zdra ví, ale to, aké
má vý sled ky. A tiež ho vo ria, že
prvo ra dým záujmom no vé ho
riadi te ¾a by ma lo by� utvá ra nie
lep ších podmie nok na prá cu.
Cs. Fa�ra�gó: Uve de né vy ža -

du jem z dô vo du, že mi zá le ží na
dobrom me ne Po li cajné ho zbo -
ru. Bra ti sla va je zá padnou brá -
nou Slo venskej re pub li ky, sú tu
zastu pi te¾stvá zahra nièných
subjektov, navšte vu je ju ve¾ký
po èet zahra nièných tu ristov,
kto rí denno–denne vní ma jú aj
prá cu príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru. Chcem, aby sa vo svo -
jich do mov ských kra ji nách o nej
vy jadro va li v ma xi málnej mož-
nej miere po zi tívne, aby sme
moh li by� hr dí na to, že sme prí-
slušní ci tohto zbo ru. Na svo jich
podria de ných pri kon tro le plne -
nia úloh a ich po vin nos tí som sí -
ce prísny, ale ma xi málne spra -
vodli vý. Ne chcem, aby sa ma
¾u dia bá li, ale chcem, aby ma
rešpekto va li. Hneï v pr vý deò
som zdô raznil, že som nepri šiel
na ten to post repre zento va�, ale
pra co va�. Kaž dý bu de hodno te -
ný pod¾a to ho, ako vy ko ná va
svo ju prá cu, aké vý sled ky do sa -
hu je. V pl nej miere uplatòu jem
mo ti vá ciu po li cajtov k do sa ho -
va niu po zi tívnych výsledkov.
Kto vy ko ná va svo je po vin nos ti
vzorne, bu de ma� všetky zá ko -
nom sta no ve né vý ho dy. Na opak
pri neplne ní po vin nos tí, ich po -
ru še ní a ne do sa ho va ní adekvát-

nych výsledkov uplatním všetky
opatre nia k nápra ve. Ko neè ným
výsledkom mô že by� aj slu -
žobné hodno te nie so zá ve rom
nespô so bi lý vy ko ná va� akú -
ko¾vek funkciu v štátnej službe a
ná sled né perso nálne rozhodnu -
tie. Èo sa tý ka podmie nok pre
prá cu – je fakt, že v podmien-
kach nášho KR PZ v rám ci ce -
lé ho územné ho cel ku zïa le ka
nie je všetko v po riadku. Pro -
blém je v tom, že po ci �u je me
ne dosta tok fi nanèných pro-
striedkov na za bezpe èe nie cho -
du útva rov. Niekto ré útva ry síd-
lia v ne vy ho vu jú cich, zdra votne
èi hy gie nic ky škod li vých priesto -
roch, iné ne posta èu jú ka pa -
citne. Ne mys lím si napríklad, že
v jed nej miestnosti by ma li se -
die� dva ja, èi do konca tra ja vy -
šetro va te lia, pre to že pri ich cha -
rakte re prá ce to nie je vy ho vu jú -
ce pra covné prostre die. Sa -
mozrejme, ve ¾a sa uro bi lo vo
vý stro ji, zá sadne sa zme nil
auto park, bo lo by však ve¾mi
žiadu ce pokro èi� aj v prezbro jo -
va ní, uká za li to aj tra gic ké uda -
losti v De vínskej No vej Vsi.
Re�dakcia: Ïalšie pro blé my?
Cs. Fa�ra�gó: V prí pa de nášho

auto par ku má me pro blém s fi -
nanco va ním pre vádzky, najmä
však servi su a opráv vo zi diel.
Ïalším problé mom, kto rý je
potrebné rieši�, ho ci by vô bec
ne mal existo va�, je ne dosta tok
kance lárskych po mô cok a
potrieb. Po pre ve re ní si tuá cie
som si po ho vo ril so zodpo -
vedný mi pra covníkmi „servis-

ných útva rov“, kto rým som
vysvetlil, že ich po vinnos�ou je v
ma xi málne možnej miere utvá -
ra� podmienky pre vý kon èin -
nos ti príslušní kov vý kon ných
útva rov, a nie opaène. Mo jou
sna hou je odstrá ni� ne do stat ky,
kto ré s�a žu jú riadny vý kon služ -
by ale bo kto ré hro zia ško dou,
ale k to mu podria de ní mu sia by�
ná po moc ní tým, že na nich upo -
zornia, le bo tá to po vinnos� im
vyplý va aj zo zá ko na o slu -
žobnom po me re. Za ta ké to upo -
zorne nia nesmie by� nikto posti -
ho va ný. Na opak, ak zistím, že
nadria de ný bol in for mo va ný a
ne za bez pe èil ná pra vu, ho ci mo -
hol, vy vo dím zodpo vednos� vo èi
ne mu. Pre mòa je sa -
mozrejmos�ou, že v prí pa de do -
ru èe nia ta kýchto signá lov za -
bez pe èím spätnú informá ciu.
S. Chajdiak: Ako si predsta -

vu je te spo luprá cu s OZP v SR?
Cs. Fa�ra�gó: Ni kdy som ne -

bol v odbo roch, ale za éry
môjho pô so be nia v II. bra -
tislavskom okre se som mal s
odbo rármi ve¾mi dobrú spo -
luprá cu a ve¾mi dob ré vz�a hy.
Osobne si mys lím, že ke by si
kaž dý nadria de ný pl nil svo je po -
vin nos ti tak ako má, od bo ry by
ani ne ma li èo ro bi�. Som za ko -
rektné vz�a hy, avšak vo
významnej miere zá le ží na tom,
akých funkcio ná rov si po li caj ti
zvo lia za svo jich predsta vi te ¾ov.
Ak by to ma li by� ¾u dia, kto rí by
svo ju odbo ro vú funkciu po uží va -
li len ako zásterku na kry tie svo -
jich slab ších pra covných výsled-
kov, bo lo by to na úkor spo lu -
prá ce. Za tia¾ však ta ké to skú se -
nosti ne mám. Od odbo rov oèa -
ká vam, aby bo li vo všetkých prí -
pa doch ma xi málne objektívni –
aj keï sa vy jadru jú k discipli -
nárnym pre vi ne niam ale bo k
perso nálnym rozhodnu tiam. Bol
by som ne rád, ke by sa od bo ry
sta va li aj na stra nu jednotlivcov,
kto rí hru bým spô so bom po ru šia
zá kon, le bo by to v mo jich
oèiach zní ži lo ich vážnos�.
S. Chajdiak: Opä� sa ho vo rí

o otvo re ní so ciálnych vy mo že -
nos tí, za kot ve ných v zá ko ne
328.
Cs. Fa�ra�gó: Ne bu dem ho vo -

ri� k ve ciam, kto ré ne mô žem
ovplyvni�, ale vy slo vím svoj ná -
zor, že som za po su nu tie hra ni -
ce odslú že ných ro kov, pre to že
tých 15 ro kov sa mi vi dí naozaj
má lo. Jedným z cie¾ov zá ko na
bo l aj zá mer sta bi li zá cie prísluš-
ní kov PZ, avšak sta no ve nie

tejto hra ni ce neprispie va k na -
plne niu tohto základné ho cie¾a.
Re�dakcia: Ak naozaj bu de te

mu sie� zni žo va� sta vy za -
mestnancov, ako sa zhostí te
tejto úlo hy?
Cs. Fa�ra�gó: Už predchádza -

jú ce fá my o zme nách zá ko na è.
328 spô so bi li od chod odborní -
kov, skú se ných po li cajtov z PZ,
za kto rých sa �ažko h¾a dá ná -
hra da a Po li cajný zbor tým
utrpel. Èo sa tý ka prí padné ho
zni žo va nia poètov obèianskych
za mestnancov, za ži li sme už
nieko¾ko ta kýchto vån. Chá pem,
že aj v tom to prí pa de štát èe lí
dôsledkom krí zy. Je však ve¾mi
dô le ži té, aby opatre nia pl ni li
svoj úèel a aby bo li vy ko na né
po dôkladnej ana lý ze, pre to že
tí, kto rí svo je prá cu sí ce nestra -
ti li, mu sia po tom vy ko ná va� prá -
cu aj po tých pre puste ných. Tre -
ba si ve¾mi vážne uve do mi�, že
sa tu ne jed ná o èís la zní že nia

poètov, ale za kaž dým èíslom je
konkrétny èlo vek a pre to kaž dé
rozhodnu tie mu sí by� ve¾mi citli -
vo zvá že né.
S. Chajdiak: V mi nu lom èís -

le PO LÍ CIE bol pub li ko va ný roz -
ho vor s no vým po li cajným pre zi -
dentom. Spo me nul v òom svo ju
skú se nos�, že po odcho de do
ci vi lu mu sel v niekto rých prí pa -
doch zme ni� ná zor na prá cu po -
lí cie, že sa stre tol aj s prí padmi,
kto ré nesvedèi li o pro fe sio -
nálnom prístu pe príslušní kov
PZ. Ako sa po ze rá te na kva li tu
prípra vy dnešných mla dých po li -
cajtov?
Cs. Fa�ra�gó: Ja si mys lím, že

pre kaž dé ho po li caj ta by z èa su

na èas bo lo ve¾mi uži toèné
vyskú ša� si, aký prístup k ne mu
ma jú po li caj ti, keï vy stu pu je
ako ob èan bez to ho aby po li cajt
ve del, že je v kontakte so svo -
jim ko le gom. Žia¾, mám aj osob-
nú skú se nos� z èa su, keï som
bol okresným riadi te ¾om. Po
ozná me ní krá de že na prísluš-
nom obvodnom odde le ní PZ
som sa stre tol s nezdvo ri los�ou,
ne ocho tou a len so sna hou zo
stra ny službu ko na jú ce ho po li -
caj ta ako vec ne rie ši�. Ne po èul
som: „Dob rý deò, èím vám mô -
žem po môc�?“ Ne vi del som na
tom po li caj to vi ani mi ni málnu
mieru ocho ty po môc� ob èa no vi.
Až  keï som sa mu preu ká zal,
že som tiež po li cajt, je ho sprá -
va nie sa oto èi lo o 180 stupòov.
A to je prá ve ten mo ment – po -
li cajt by sa mal vždy sprá va� k
ob èa no vi tak, ako sa sprá va ku
ko le gom po li cajtom v rôznych
si tuá ciách. Chcem ve ri� to mu,
že môj zá ži tok bol oje di ne lý a
viem, že väèši na po li cajtov je
sluš ná, zdvo ri lá a ochot ná. A
prá ve tí po li caj ti ma jú preu ká za�
svo ju si lu tým, že Po li cajný zbor
mu sí by� schop ný oèisti� sám
se ba vo vlastnom záujme, pre -
to že ta kí to jed not liv ci ka zia prá -
cu všetkých a rú ca jú �ažko a
dlho do bo bu do va nú dô ve ru.
S. Chajdiak: Po ma los� prí-

pravné ho ko na nia?
Cs. Fa�ra�gó: Už sa mot ný ná -

zov „skrá te né vy šetro va nie“
svedèí o tom, že sa jed ná o
zjed no du še né, zrýchle né ko na -
nie. Tá to myšlienka však zly há -
va na po ète úko nov, kto ré mu sí
po li cajt uro bi�, ako ke by išlo o
vy šetro va nie. Mys lím si, že k to -
mu ne do šlo vi nou po li cajtov za -
ra de ných na da nom úse ku, ale
najmä prístu pom sú dov, prí -
padne pro ku ra tú ry. Dú fam, že aj
to to sa zme ní a že skrá te né vy -
šetro va nie bu de naozaj skrá te -
né. Nieko¾ko ro kov neukonèe né
trest né stí ha nia by ma lo by� skôr
ano má liou.
S. Chajdiak: Do pra va a pô -

so be nie na šich príslušní kov v
nej je ve¾mi ost ro sle do va ná ve -
rejnos�ou. Na šim ¾u ïom aj ve -
de nie re zor tu vy tý ka, že sto ja aj
tam, kde by ne ma li, kde sa
¾ahko vy be ra jú po ku ty, ale nie
sú tam, kde by ma li by�. Do ká -
že te nieèo zme ni�?
Cs. Fa�ra�gó: Úlo hu dopravnej

po lí cie vní mam pre dovšetkým v
pre vencii, pre to že ich prí -
tomnos� na ri zi ko vých úse koch
pô so bí pre ventívne, ale aj vý -
chovne. Na há òa nie po kút za
každú ce nu ne mô že by� náš
hlavný cie¾. Mno hí vo di èi sú be -
zoh¾adní, agre sívni vo èi ostat-
ným. Èas to aj to je prí èi nou
dopravných ne hôd. Pre vencia a
dopravná vý cho va má ne zastu -
pi te¾nú úlo hu a mu sí by� za bez -
pe èe ná už od útle ho ve ku, pre -
to že za chra òu je ži vo ty. Je to
úlo ha pre dopravnú po lí ciu, ale
aj pre mno hé ïalšie zložky na -
šej spo loènosti.
S. Chajdiak: Odra dia pá cha -

te ¾ov vy so ké tres ty odòa tia slo -
bo dy od pá cha nia trestnej èin -
nos ti?
Cs. Fa�ra�gó: Hroz ba vy so ké -

ho tres tu má ur èi tý odstra šu jú ci
úèi nok, ale oèa ká va ný efekt má
len vte dy, keï zá ro veò je aj vy -
so ká objasne nos�, èi že keï si
po tenciálny pá cha te¾ uve do mí,
že ním spá cha ný pro tiprávny èin
bu de objasne ný a ná sled ný
trest ho ne mi nie. V týchto prí pa -
doch úèin ku je aj indi vi duálna aj
ge ne rálna pre vencia.
Re�dakcia: V pô sobnosti KR

PZ Bra ti sla va sa usku toèni lo
viace ro zmien v tzv. súdnych
okre soch. Bo li tu viace ré ano -
má lie. Pri budlo OR PZ Ma lac ky,
keï napr. predtým ma lackí po li -
caj ti patri li pod OR PZ Bra ti sla -
va – oko lie, ale do zo ru jú ci pro -
ku rá to ri bo li z okre su Bra ti sla va
IV. Ste spo kojný so sú èasnou
štruktú rou, rá ta te s orga ni zaè -
ný mi zme na mi?
Cs. Fa�ra�gó: Opti málne

rieše nie orga ni zaèných štruktúr
je vždy zlo ži tá vec a prie bežne
sa vy ví ja. Za svojho pô so be nia
som už za žil ve ¾a rôznych orga -
ni zaèných štruktúr, v kaž dej sa
da lo ro bi�, ale vždy urèi tú do bu
tr va lo, kým sa prišlo na jej ne ga -
tívne prv ky, a tie sa následne
odstrá ni li. Ne dosta tok vi dím v
tom, že tieto zme ny sú re la tívne
èas té. Ak by sme te da ho vo ri li o
orga ni zaèných zme nách, je
vždy dô le ži té najprv ho vo ri� s tý -
mi, kto rých sa zme ny pria mo
do tý ka jú a v disku sii h¾a da� opti -
málny ná vrh. 

Za zna me nal Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

(Pokraèovanie zo strany 1)
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A. Vše�obec�né usta�no�ve�nia :
1. Or�ga�ni�zá�tor: Športo vý klub po lí cie pri Aka dé mii PZ Bra ti sla va v spo lu prá ci s Od bo ro vým zvä zom

po lí cie v SR, Úniou te lo vý chovných orga ni zá cií po lí cie SR a odbo rom vý cvi ku a športu P PZ.
2. Ter�mín ko�na�nia : 16.10.2010 –�v�èa�se osobné�ho vo¾na
3. Miesto ko�na�nia : Stolno te ni so vá ha la SSTZ v Bra tisla ve – Krasòa noch, Èernocké ho ul.è. 6
4. Riadi�te¾ turna�ja : Sta ni slav ZÁ TORSKÝ
4a. Orga�ni�zaèný vý�bor turna�ja

Predse�da : La di slav GRA ÈÍK
Podpredse�da : Ju raj FI LAN
Ta�jomník : Ján KU KUÈKA,
Or�ga�ni�zaè�ní pra�cov�ní�ci : Teodor NÉ METH, Eri ka SE ÈA NYO VÁ
Hlavný rozhodca : Ján VA NIAK

5. Prihlášky : me no vi té prihlášky zašlú zodpo vední pra cov ní ci z OPP–PPÚ kraj ských riadi te¾stiev
PZ za ce lý kraj pod¾a sta no ve né ho k¾ú èa a ka te gó rie v termí ne do 30.9.2010 na ad�re�su Od�bo�ro�vý
zväz po�lí�cie v�SR, Pri�bi�no�va 2, 812 72 Bra�ti�sla�va, e–mail : la�di�slav.gra�cik@minv.sk. V�prihláške
je potrebné uvies� : me no, priezvisko, rok na ro de nia, pra co visko s ozna èe ním èi ide príslušní ka PZ
ale bo OP, èi je prihlá se ný re gist ro va ný v SSTZ (ak áno, uvies� i oddiel a sú �až v kto rej hrá) a záujem
o uby to va nie.
6.�Uby�to�va�nie : za bez pe èí uspo ria da te¾ na zákla de pí somnej prihlášky pre úèastní kov z Ko šic ké -

ho, Pre šov ské ho, Bansko bystrické ho a Ži linské ho kra ja.
7.�Úhra�da nákla�dov : ces tov né do miesta ko na nia turna ja hra dí vy sie la jú ca orga ni zá cia, obèerstve -

nie a obed po èas turna ja za bez pe èí or ga ni zá tor.

B.�Tech�nic�ké a iné usta�no�ve�nia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pra vi diel stolné ho te ni su. Neprí�pustné sú biele trièká.
9. Sú��ažné dis�cip�lí�ny: Dvojhra mu�žov a žien
Mu�ži : I. ka�te�gó�ria –�majstrovstvá MV SR a PZ
mu ži re gi stro va ní v SSTZ, hra jú ci dlho do bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, kraj ský mi, re gio nálny mi a

okresný mi stolno te ni so vý mi zväzmi, hrá èi Ko šickej mi ni li gy, Open li gy a ne re gistro va ní hrá èi, kto rí ma -
jú záujem hra� o ti tul majstra MV SR a PZ na r. 2010

II. ka�te�gó�ria –�Sú��až o�Pu�tovný po�hár Po�lí�cie
Mu ži ne re gistro va ní, nehra jú ci dlho do bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, re gio nálny mi a okresný mi

stolno te ni so vý mi zväzmi, Ko šickej Mi ni li gy a Openli gy a mu ži  re gi stro va ní v SSTZ a Ko šic kých líg nad
60 ro kov (ich za ra de nie do ka te gó rie si vyhradzu je or ga ni zá tor)

Že�ny: bez ve�ko�vej ka�te�gó�rie –�majstrovstvá MV SR a PZ
10. Sys�tém sú��a�že: V 1. stup ni sa hrá v  sku pi nách pod¾a vyžre bo va nia kaž dý s kaž dým. V 2. stup -

ni sa hrá vy lu èo va cím systé mom. Do sku pín bu dú úèast ní ci vyžre bo va ní na zákla de výsledkov do -
siahnu tých v XII. roè ní ku turna ja s prihliadnu tím na slo ven ský rebrí èek. Všetky zá pa sy sa hra jú na tri
ví �azné se ty z piatich.
11. Podmienky úèas�ti: Turna ja sa mô žu zú èastni� pre te ká ri pod¾a sta no ve né ho po è tu pre jed not li -

vé kra je – príslušní ci PZ, obèianski za mestnanci re zor tu MV SR, èle no via ŠKP re gi stro va ní v
UNTOP–e, výslu ho ví dô chodco via z re zor tu MV SR.
12. Žre�bo�va�nie: usku toèní sa dòa 15.10.2010 o 17.00 h v stolno te ni so vej ha le SSTZ.
13. Èa�so�vý roz�pis dòa 16.10.2010
07.30 – 08.15 h – pre zentá cia v stolno te ni so vej ha le SSTZ 
08.30 h – prí padné ko rektú ry vo vyžre bo va ní sú �a ží na zákla de pre zentá cie
09.00 h – otvo re nie turna ja
09.30 h – za èia tok sú �a ží
Bezprostredne po skon èe ní všetkých sú �a ží bu de vy ko na né vyhlá se nie výsledkov a odovzda nie

cien. 
Predpokla�da�né ukonèe�nie turna�ja je do 18.00 h.
14.Rozhodco�via : Zá pa sy v I. a II. stup ni si rozho du jú hrá èi sa mi. Na se mi fi ná lo vé a fi ná lo vé zá -

pa sy rozhodcov k sto lom ur èí hlavný rozhodca.
15. Ce�ny : Prví šty ria sú �a žia ci v kaž dej disciplí ne získa jú po há re a dip lo my .
Ví��az I. ka�te�gó�rie re�gis�tro�va�ných hrá�èov mu�žov a�ka�te�gó�rie žien získa�va ti�tul Majster MV SR

a PZ pre rok 2010, Ví��az ka�te�gó�rie ne�re�gistro�va�ných hrá�èov mu�žov získa�va Pu�tovný po�hár Po�-
lí�cie ve�no�va�ný OZP SR. Všetci sú��a�žia�ci umiestne�ní na 1.–3. mieste získa�va�jú tiež dip�lo�my a
vecné ce�ny.
Vý�sled�ky a�vý�ko�ny sú��a�žia�cich bu�dú zoh¾adne�né pri no�mi�ná�cií do repre�zentaèné�ho družst�va

R�O�Z�P�I�S��Ú�È�A�S�T�N�Í�K�O�V
Re gi stro va ní       ne re gistro va ní  Že ny

Hrá èi hrá èi

MV SR + P PZ 6  4 3
A PZ + ŠKP APZ 6  4 3
Bra ti slav ský kraj 6  4 3
Tr nav ský kraj 5  2 2
Nitriansky kraj 5  2 2
Trenèiansky kraj 5  2 2
Bansko bystrický kraj 4  2 2
Ži linský kraj 4  2 2
Ko šic ký kraj 6  2 2
Pre šovský kraj 5  2 2
(Ví �a zi IX. roèní ka sú za rá ta ní v poètoch kra jov)

Pri sta no ve ní poètov pre jed not li vé kra je bo la zoh¾adne ná úèas�
pre te ká rov a do siahnu té vý sled ky v predchádza jú cich. roèní koch
turna ja.
U žien je mož�né prihlá�si� ¾u�bo�vo¾ný po�èet sú��a�žia�cich z�kra�-

ja (uve de né po è ty sú orientaèné).
Pre vý ber úèastní kov na tur naj do po ru èu je me obdobne ako pri

predchádza jú cich roèní koch zorga ni zo va� kraj ské ko lo, prí padne
vý be ro vý tur naj, z kto ré ho bu de mož né vybra� úèastní kov. Kraj ské
ko lá odpo rú èa me orga ni zo va� v sú èinnosti s pra covníkmi
OP9–PPU KR PZ a s oddielmi stolné ho te ni su ŠKP pô so bia ci mi v
jed not li vých kra joch. Prihlášky za útva ry a sekcie MV SR zašli te na
Od bor vý cvi ku PPZ.

ÈA�SO�VÝ ROZ�PIS

TER�MÍN : 16.10.2010
MIESTO : Stolno te ni so vá ha la SSTZ , Èernocké ho ul. è. 6,

Bra ti sla va
PRO�GRAM: 07.30 hod. –  08.15 h –  pre zentá cia

08.15 hod. –  08.45 h –  ko rektú ry v žre bo va ní
09.00 h –  ofi ciálne otvo re nie 

turna ja
09.30 h –  za èa tie sú �a ží 

v sku pi nách
cca od 13.15 h – II. stu peò + úte cha
cca od 17.00 h – fi ná lo vé zá pa sy
cca 17.30 h – 18.00 h – vyhlá se nie výsledkov a 

odovzda nie cien
Hrá sa na 12 sto�loch

PO�ZNÁM�KA: Obèerstve nie –  bu de za bez pe èe né v bu fe te v ha -
le v prie be hu ce lé ho turna ja.

MAJSTROVSTVÁ MV SR a�PZ�V STOLNOM TE�NI�SE
a

XIII. a XIV. roèník
turna ja v stolnom te ni se jednotlivcov o

„PU TOVNÝ POHÁR POLÍCIE“
SR na 6. Po�li�cajné majstrovstvá Euró�py, kto�ré sa bu�dú ko�na�
za�èiatkom októbra 2011 v�ta�lianskom Pa�lerme.
Ïalšie informá�cie tý�ka�jú�ce sa prípra�vy a orga�ni�zá�cie turna�-

ja je mož�né získa� na tel. linke PZ Bra�ti�sla�va 09610 51953 (mo�-
bil 0905/712 194), e–mail:�ladislav.gra�cik@minv.sk u p. Gra�èí�-
ka, ale�bo na mob. t. è. 0905/593 773 prí�padne e–mail:
sstz6@sstz.sk –  u�p. Va�nia�ka.

Mi nister vnútra Da ni el Lip-
šic v ne moc ni ci na vští vil

zra ne né ho po li caj ta, ka pi tá na
Ka ro la Vrchovské ho, kto ré ho
po va žu je za hr di nu. Napriek po-
stre le niu za chra òo val ¾u dí na uli -
ci.

Harman mal pod¾a Lipši ca
sa mo pal pravde po dobne upra -
ve ný na stre¾bu v dávkach, po li -
caj ta ma la tra fi� odra ze ná stre la.
Mi nister bu de po zá kro ku po li -
cajtov po vy šo va� a odme òo va�.
„Ani vo sne by mi ne na pad lo, že
tam uvi dím nieèo ta ké, ako strel-
ca so sa mo pa lom v ru ke, s kap -
sa mi pl ný mi zá sobní kov a ïalší -
mi dvo ma pišto ¾a mi. Nepra jem
to ni ko mu za ži�,“ opi so val
Vrchovský svo je po ci ty vèe ra v

ne moc ni ci. Po li cajtom chce
zosta� aj na ïa lej.

Mi nis ter stvo vnútra vèe ra
opra vi lo svo je tvrde nie, že vrah
¼u bo mír Harman pre šiel dvak rát
psy cho testa mi. Vznik lo vraj po
ne pres nej informá cii od po lí cie.

Odvážny po li cajt: Sa mo pal
som ne èa kal

Ka pi tán Ka rol Vrchovský
chcel strelca s hliadkou obk¾ú èi�.
Do pla til na to priestre lom hla vy.
Mi nister vnútra na vští vil po li caj -
ta v ne moc ni ci a po zval ho na
ká vu. „Uni for mu za tia¾ ne chcem
vy me ni� ani za kroj, chcem ïa lej

pokra èo va� v prá ci po li caj ta,“
žarto val vèe ra postre le ný po li -
cajt Ka rol Vrchovský. V ru ži -
novskej ne moc ni ci mu osobne
po ïa ko val mi nister vnútra Da -
 niel Lipšic.

Po li cajt je po �ažkej ope rá cii,
mys lí si, že ho za siahla gu¾ka
odra ze ná od pa ne lu. Ved¾a ne -
mocniènej po ste le má fo togra fiu
de sa�me saèné ho synèe ka. Ka -
pi tán pra cu je v De vínskej No vej
Vsi ako zástupca riadi te ¾a odde -
le nia.

Na pondelko vú uda los� sa
pa mä tá ve¾mi dobre. „Bol som
aku rát na chodbe, keï som po -
èul, že na uli ci je stre¾ba. Ne vá -
hal som a šiel som s hliadkou
na miesto èi nu,“ ho vo rí.

„Hliadka sa pre sú va la  slu -
žobným autom, ja pe šo. Zda lo

sa mi to bližšie aj taktickejšie.
Po èas pre su nu som po èul
výstre ly, vi del som dvoch ra ne -
ných. Bo hu žia¾, ten dru hý už bol
màtvy. Po tom už išli gu¾ky aj na
mòa,“ opí sal.

Ho vo rí, že na útoè ní ka ne bo li
hliadky dosta toène vy ba ve né,
tak zvo li li stra té giu, že ho obk¾ú -
èia. Zís ka li tak èas, kým prišli

špe ciálne jed not ky, aby útoè ník
neušiel.

„Kto vie, kam by sa útoè ník
mo hol dosta� ïa lej, ke by som
pre hodno til svoj po stup a vrá til
sa èi ukryl. Èlo vek mu sí ko na�

ïa lej, na rozmýš¾a nie je v
ta kejto skú se nosti má lo
èa su,“ vysvetlil riskantný
po stup.

Lipšic zho dou okol nos tí
po li caj ta spoznal pred pár
me siacmi, keï mu oškre li
au to v podzemných ga rá -
žach a Vrchovský s ko le -
gy òou tam rieši li iný prie-
stu pok.  „Tvár mi bo la po -
ve do má, ale ne ve del som

si ju pri ra di�. Tak som ich te raz
po zval na ká vu oboch,“ po ve dal
Lipšic.

(Sme, 3. 9. 2010)

Lipšic�na�vští�vil�ra�ne�né�ho�po�li�caj�ta
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Úroková sadzba 3,99 % p. a. 
je garantovaná až do 31. 12. 2011.

•  bez počiatočného vkladu
•  pre nových aj súčasných klientov
•  jednoduché vybavenie

Záleží vám na nižších platbách za byt, energie,
ako aj na tom, ako vyzerá dom, 

v ktorom bývate?

viac na www.pss.sk

Využite na obnovu vášho bytového domu
úver za 3,99 %

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.

De ti najviac fa ci -
no va la možnos� pre -
viez� sa na po li -
cajnej mo torke a
zastrie la� si sle pý mi
ná bojmi zo sa mo pa -
lu

Deò za mest -
nancov otvo ril no vý
kraj ský riadi te¾ Csa -
ba Fa ra gó (s mikro -
fó nom). Asis tu je
predse da ZO OZP
8/8 Ju raj Koc.

…. a že dospe lí ne ma jú zmy sel pre hra vos�? Ce lý „šór“ èa kal,
aby si mo hol za hádza� na ple chov ky!

Nad�de�mi�i�dospe�lý�mi�v�Bo�rinke�sa�po�èa�sie�z¾u�to�va�lo
Tra dièný deò za mest nan -

cov KR PZ Bra ti sla va sa tra -
diène ko nal v areá li za Bo -
rinkou. Ho ci v so bo tu 11. sep-
tembra ob lo hu prekrý va li �až -
ké mra ky, ne zaprša lo, a tak
všetci zú èastne ní pre ži li prí -
jemný je senný deò. Na úvod
sa im pri ho vo ril no vý kraj ský
riadi te¾ Csa ba Fa ra gó a najmä
zá slu hou èle nov ZO OZP 8/8
si de ti i dospe lí uži li bo ha tý
pro gram. Ukážky prá ce ky no -
ló gov za uja li všetkých, rovna -
ko sa dobre predviedli prísluš-
ní ci PPÚ, de ti bo li uve li èe né
najmä možnos�ou pre viez� sa
na ozajstnej po li cajnej mo -
torke. Rôzne športo vé hry do -
konca za uja li aj dospe lých, aj
si zastrie ¾a li zo vzdu chovky….
K to mu dob rý obed, pe èe ná
klo bás ka, piv ko, ko fo la…
Skrátka: najmä zá slu hou úsi -
lia obe ta vých èle nov vý bo ru
základnej orga ni zá cie pod ve -
de ním predse du Ju ra ja Ko ca
si všetci odná ša li ko pu pek-
ných zá žitkov.

(r)
Sním ky po, fk



Mi nister vnútra Da ni el Lipšic
perso nálnym rozka zom usta no -
vil do funkcie riadi te ¾a Kraj ské -
ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo -
ru v Trna ve Imri cha Pu hu. Do te -
rajší kraj ský riadi te¾ Bystrík
Stanko sa stal zástupcom

okresné ho riadi te ¾a v Trna ve.
Pu ha pô so bil ako zástupca te -
rajšie ho po li cajné ho pre zi den ta
Ja ro sla va Spi šia ka v èa se, keï
ten bol okresným riadi te ¾om po -
lí cie v Du najskej Stre de. Po
odcho de z po lí cie pra co val v
súkromnej sfé re.

Vý me nu na poste kraj ské ho

riadi te ¾a avi zo val po li cajný pre -
zi dent už pred týždòom na mi -
mo riadnom ro ko va ní Mestské ho
zastu pi te¾stva v Se re di, kde pri -

šiel rieši� nespo kojnos� oby va te -
¾ov s prá cou po lí cie v meste.

(SI TA, 2. 9. 2010)
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Úrad svo ju prá cu ko ná nielen
medzi príslušníkmi Po li cajné ho
zbo ru, Ha siè ské ho a zá chran -
né ho zbo ru, èi za mestnanca mi
re zor tu MV SR, ale aj medzi ich
ro din ný mi príslušníkmi. Le to a

prázd ni ny sú vzác nou prí le ži -
tos�ou, kto rú sa sna ží me využi�
prá ve k službe pre tých, kto rí sa
rozhodnú zve ri� svo je „po kla dy“
do tá bo rov, kto ré pra vi delne po -
èas le ta orga ni zu je me. Tohto
ro ku Úrad eku me nickej pasto -
raènej služ by MV SR or ga ni zo -
val pr vý roè ník letné ho bib lic ké -
ho tá bo ra pre de ti za -
mestnancov re zor tu vnútra v
Chorvátsku. Zú èast ni lo sa ho
spo lu 30 de tí z ce lé ho Slo ven s -
ka.

Pro gram tá bo ra tvo ri li za -
mysle nia nad Bo žím slo vom, v
kto rých po li cajní du chov ní mjr.
Mgr. Mi ro slav Tá borský, npor.
Ján Pa ci ga a mjr. Mgr. Mi lan
Petru la na zákla de bib lic kých
prí be hov Sta rej i No vej zmlu vy,
sa sna ži li de �om a mla dým ¾u -
ïom pri nies� sve dectvo o tom,
že mô že me dô ve ro va� Pá nu Bo -
hu a že tá to dô ve ra má svo je
opodstatne nie aj v dnešnej do -
be, že aj dnes Pán Boh nám

chce da ro va� ži vot, kto rý je
naplne ný dob rý mi darmi. Áno,
aj nám chce uká za� no vé ob zo -

ry a uèi� nás obja vo va� ži vot v
spo lo èenstve viery, odpuste nia,
po ko ja a lás ky.

Pro gram dopåòa li roz ho vo ry,
vý le ty do Ná rodné ho par ku
KRKA a mesta Ši be nik, spo -
loèné hry a sú �a že. Tie na zá ver
tá bo ra po moh li k rozlúšte niu zá -
ha dy, kto ré v se be skrý va lo ta -
jomstvo modrej la gú ny. A aké
bo lo to ta jomstvo? Kto tam bol,
ten vie a ta jomstvo sa predsa
ne vyzrádza, le bo by to už ne bo -

lo ta jomstvom. A kto chce ve -
die,� nech pocti vo pátra s na mi
snáï aj bu dú ci rok.

Vïa ka po li cajné mu splno -
mocnenco vi v Chorvátsku pplk.
Mgr. Ra do va no vi Ky se li co vi,
PhD., sa po da ri lo pre de ti za -
bezpe èi� stretnu tie s chorváts-
kou po lí ciou, na kto rom bo li
úèast ní aj ná èel ník ši be nic -
ko–kninskej ob las ti, Ivi ca Kosta -
niæ, ako aj dvoj èlen ná slo ven ská
po li cajná hliadka z Ma kar skej i
dvoj èlen ná èes ká hliad ka zo Ši -
be ni ku. De ti ma li možnos� pre-
zrie� si po li cajnú tech ni ku, zbra -
ne, vi de li použí va nie slu žobné -
ho psa a na ko niec bo li odme ne -

né èiapkou a reflexnou ves tou.
Ïa ku je me aj chorvátskej po lí cii
za možnos� nazrie� do ich štý lu
a spô so bu prá ce.

Dú fa me, že bu dú ci rok sa
opä� s ra dos�ou stretne me na
letnom biblickom tá bo re, na
zaují ma vom mieste pri spozná -
va ní no vých ¾u dí a taktiež aj se -
ba sa mých.

Mi lan Petru la, riadi te¾ Úra du
eku me nickej pasto raènej 

služ by MV SR.

Spo�mienka�na�po�byt�v�Chorvátsku

Sa mo sudca Okresné ho sú du
v Banskej By stri ci vy ho vel žia-
dosti bý va lé ho šé fa Slo venskej
po spo li tos ti Ma riá na Kotle bu a
podmie neène upus til od zvyšku
tres tu zá kaz vies� mo to ro vé vo -
zidlá.

Dopravnú ne ho du spá chal
Kotle ba vla ni 4. septembra pod -
ve èer. Vy chádzal s autom Su -
zu ki Ignis na horskom prie cho -
de Štu rec z od po èí vad la a ne dal
prednos� vo zidlu Opel Astra, v
kto rom sa viezol 33–roèný po li -

cajt s man žel kou. Oba ja utrpe li
zra ne nia, kto ré zna lec ozna èil
za ¾ahké. Spá chal trest ný èin
ublí že nia na zdra ví z nedbanli -
vosti. Za to ho odsú di li na pe -
òažný trest 500 eur a zá kaz
vies� mo to ro vé vo zidlá na 18
me sia cov. Kotle bo vi vrá tia vo -
dièský preu kaz, ale v skú šobnej
do be 18 me sia cov nesmie spá -
cha� žiaden priestu pok ani trest -
ný èin.

(SI TA, 16 .9. 2010)

Kotle�bo�vi�vrá�ti�li�vo�dièský�preu�kaz

Po�li�cajtka� ¼udmi�la� No�vá�-
ko�vá,�kto�rá�mi�nu�lý� rok�zve�-
rejni�la� vulgárne� sprá�va�nie
predse�du�SNS�Já�na�Slo�tu�v
posla�neckej�ga�rá�ži,�do�sta�ne
mi�mo�riadnu� odme�nu.� Roz-
ho�dol�o�tom�mi�nister�vnútra
Da�ni�el�Lipšic�z�KDH.

„Chcel by som napra vi�
sankciu, kto rú do sta la zrážka -
mi z pla tu, mys lím, že by to
ma la ma� nahra de né a už som
o tom in for mo val aj jej nadria -
de né ho,“ po ve dal Lipšic.

No vá ko vá pra co va la v aprí li
2009 ako ochrankárka v Ná -
rodnej ra de. Strá ži la priesto ry
v posla neckej ga rá ži, do kto -
rých odmietla pusti� au to s vo -
di èom, kto rý tvr dil, že pri šiel
po Slo tu. Ne mal potrebné po -
vo le nie.
Obe��sa�sta�la�pá�cha�te�¾om
Ho ci vte dy Slo to vo sprá va -

nie kri ti zo va li aj predse da vlá dy
Ro bert Fi co a mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák, oba ja zo Sme -
ru, škandál sa na po kon ne -
skon èil potresta ním poslanca,
ale po li cajtky. Do sta la po ku tu
vo výške de sa�percentnej zráž-
ky z me saèné ho pla tu, èo bo lo
asi sto eur. Po ku tu jej ude lil jej
nadria de ný za to, že zá znam,
kto rý o inci dente spí sa  la, uká -
za la ne po vo la nej oso be. Vraj
tým po ru ši la viace ré predpi sy
vrá ta ne za cho vá va nia mlèanli -
vosti o sku toènostiach, „kto ré si
v záujme práv nic kých ale bo fy -
zic kých osôb vy ža du jú, aby
zosta li uta je né“.

V ko ho záujme to bo lo, mi -
nis ter stvo vnútra vte dy ne po -
ve da lo. Tvr di lo, že ide o mier-
ny trest, ho ci zá kon umož òu je
napríklad po li caj ta len po -
karha�.

Po li cajtka už ne pra cu je v
ochranke, ale v inej èasti po lí -
cie. O tom, že by ma la dosta�
odme nu, za tia¾ ne ve de la.
Nechce la to ko mento va�.

Lipšic tvr dí, že sta toèných
po li cajtov ne bu de tresta�. To
chce ro bi� pri tých, kto rí po ru -

šu jú predpi sy. Ako príklad spo -
me nul pre puste nie riadi te ¾a
Obvodné ho odde le nia Ban ská
Bys tri ca – Vý chod Ro ma na
Babja ka za to, ako po stu po val
pri rieše ní do prav né ho prie-
stupku.

Vy�ma�zal�vi�deo
Vo februá ri tohto ro ku za -

sta vi la hliadka v Banskej By -
stri ci Por sche sy na zná me ho
bra ti slav ské ho podni ka te ¾a
Ale xand ra Ro zi na. Spo lu s
ním bol v aute aj vte dajší bra -
ti slav ský kraj ský po li cajný ria-
di te¾ Pa vol Brath. Ro zin od -
mie tol po li cajtom pod¾a Plus 1
deò predlo ži� do kla dy aj fú ka�.
Rieše niu priestupku chcel
zabrá ni� aj Brath, keï vo lal
kraj ské mu riadi te ¾o vi v Ban-
skej By stri ci. Po li caj ti však
priestu pok normálne rieši li, aj
ho za zna me na li na vi deo. Vi -
deo pod¾a Lipši ca Babjak vy -
ma zal – najskôr si vi deo zá -
znam vy žia dal na USB k¾ú èi a
po tom ho zni èil. Po li cajtom sa
však neskôr vi deo po da ri lo
„ope ra tívne“ získa�.„Po li cajt sa
spre ne ve ril svo jej prí sa he,“ po -
ve dal Lipšic s tým, že rieše nie
priestupku chce li ovplyvni� via-
ce rí po li caj ti. Prí pad ïa lej vy -
šetru je po li cajná inšpekcia.
Brath odi šiel po zme ne po li -
cajné ho ve de nia do ci vi lu.

(Sme, 6. 9. 2010)

Lipšic�dá�po�li�cajtke�odme�nu

Osem rómskych obèian-
skych zdru že ní na èe le s
Úniou Ró mov na Slo ven sku
po dro bi lo kri ti ke ka bi net Ive ty
Ra di èo vej, že rieše nie róm-
skej otáz ky na ïa lej odsú va
na ved¾ajšiu ko ¾aj. Pod¾a slov
predse du ÚRS Fran tiš ka
Tanka si tuá cia sa zhor šu je a
mô že pre rás� do ob rov ské ho
pro blé mu, kto ré ho výsledkom
bu dú nielen krá de že, ale do -
konca ra bo va nie èi emigrá cia
slo ven ských Ró mov do iných
štá tov EÚ, napríklad Fran-
cúzska.

Zdru že nie, kto ré vraj
zastre šu je oko lo sto orga ni zá -
cií, zva žu je aj vy jadre nie svoj-
ho posto ja vo èi sú èasným

prak ti kám for mou de monštrá -
cií, na kto rých oèa ká va jú
ve¾kú úèas� Ró mov. Tanko v
Bra tisla ve za tia¾ ne konkre ti zo -
val ter mín, iba po ve dal, že
pro testné zhro mažde nia plá -
nu jú v najbližšom èa se, prav-
de po dobne v Ko ši ciach. Vlá -
du kri ti zu jú najmä z dô vo du,
že ne má pripra ve né sys té mo -
vé opatre nia na rieše nie róm-
skej pro ble ma ti ky. Ró mo via
sa obá va jú aj za ve de nia tzv.
E–pay ka riet s denným li mi -
tom, prostredníctvom kto rých
by so ciálne zne vý hodne né
sku pi ny do stá va li so ciálne
dáv ky.

(TASR, 16. 9.)

Pri�ná�ša�� ¾u�ïom� po�nu�ku
Bo�žej� lás�ky,�po�má�ha��im
v�ži�vo�te�obja�vo�va��prav�dy
Bo�žie�ho� slo�va,� pre�ná�ša�
�ažké� a� bo�les�ti�vé� chví�le
ži�vo�ta,� ale� aj� po�zi�tívne
vplý�va�� na� roz�voj� vnú�-
torné�ho�sve�ta�èlo�ve�ka�je
posla�ním� Úra�du� eku�me�-
nickej�pasto�raènej�služ�by
MV�SR.�

Ró�mo�via�va�ru�jú:�bu�de�me�ra�bo�va�!

SPO�MIENKA
Dòa 31. októbra 2010 uply nie 12 ro kov od tra gickej smr ti

nášho ko le gu, man že la a otca

mjr. Jú�liu�sa VA�VÁ�KA

Èas ply nie, ži vot ide v dia¾,
nám ži vým na Te ba zosta la
len spo mienka a žia¾.

No�vý�kraj�ský�riadi�te¾�v�Trna�ve



V ru munskom meste Si biu sa
usku toènil pra covný se mi nár
„Inte�ro�pe�ra�bi�li�ty trai�ning for
ca�ni�ne teams“, za me ra ný na
spo loèné cvi èe nie medzi ná rod -
ných ky no lo gic kých tí mov zlo že -
ných zo slu žobných pso vo dov
èlen ských štá tov Európskej únie
a po zva ných tre tích kra jín, kto ré
zor ga ni zo va la európska agentú -
ra pre riade nie ope ra tívnej spo lu -
prá ce na jej vonkajších hra ni -
ciach, FRONTEX. Po li cajný zbor
Slo venskej re pub li ky na tom to
významnom po du ja tí za stu po va -
li: plk. Mgr. Ing. An�drej Tre-
nèanský, ve dú ci stre diska kla -
sic ké ho vý cvi ku slu žobných
psov od bo ru ky no ló gie a hi po ló -
gie Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru v
Ma lých Le vá roch, npor. Mgr.
Ján Löw, inštruktor stre diska
špe cia li zo va né ho vý cvi ku slu -
žobných psov OKH P PZ v Bra -
tisla ve (so slu žobným psom
Rasty Po lí cia – Slo va kia, špe cia -
li zo va ným na vyh¾a dá va nie euro -
banko viek) a mjr. An�ton No�ga,
ve dú ci odde le nia slu žobnej ky -
no ló gie OPP PR PZ v Mar ti ne
(so vše stran ným slu žobným
psom Erdo Po lí cia – Slo va kia).

O objasne nie vzni ku a posla -
nia agentú ry FRONTEX sme po -
žia da li pro jek to vé ho asis ten ta
agentú ry FRONTEX pre po li -
cajnú ky no ló giu plk. Mgr. Ing.
Andre�ja Trenèanské�ho, kto rý
sa aktívne po die ¾al na spra co va -
ní ma nu á lu pre zjedno te nie
medzi ná rodné ho použi tia slu -
žobných psov pri ochra ne hra níc
EÚ, na zva né ho „Spo�loèný vý�-
cvi�ko�vý ma�nu�ál pre pso�vo�-
dov“:

Európska únia, zria di la Agen-
tú�ru� pre sprá�vu ope�ra�tívnej
spo�lu�prá�ce pri vonkajších hra�-
ni�ciach FRONTEX so sídlom v
hlavnom meste Po¾skej re pub li ky

Varša ve, s cie¾om po môc� inte-
grá cii ná rodných systé mov hra -
niènej bez peè nos ti pri efektívnej
ochra ne vonkajších hra níc Eu -
rópskej únie. Integrá cia by ma la
by� dosta toène intenzívna, aby
no vý sys tém do ká zal efektívne
èe li� všetkým dru hom hro zieb

vyplý va jú cich z ve¾kej spo loènej
vonkajšej hra ni ce, ale rovna ko aj
„vnú torných vonkajších hra níc“,
kto ré napríklad predsta vu jú
medzi ná rodné le tiská. Ak ti vi ty
agentú ry FRONTEX sú za me ra -
né na pod po ru mo de lu integro -
va nej bez peè nos ti na hra ni ciach.
Agentú ra ko or di nu je ope raènú
spo luprá cu medzi èlenský mi
štátmi EÚ v ob las ti riade nia
ochra ny vonkajších hra níc, po -
má ha èlen ským štá tom pri vzde -
lá va ní a odbornej prípra ve vnú-
troštátnej pohra niènej strá že,
vrá ta ne sta no vo va nia spo -
loèných vzde lá va cích no riem.
Agentú ra sú èasne ana ly zu je ri zi -
ká, sle du je vý voj a výskum kto rý
sa tý ka kon tro ly a do zo ru nad
vonkajší mi hra ni ca mi, po má ha
èlen ským štá tom v si tuá ciách,
kto ré si vy ža du jú zvý še nú tech-
nickú a ope raènú po moc pri
ochra ne vonkajších hra níc a po -

sky tu je jed not li vým kra ji nám
potrebnú po moc pri orga ni zo va ní
spo loèných ope rá cií v prí pa doch
nú te né ho ná vra tu ile gálnych
mig rantov.

l Kto�ré štá�ty sú zaèle�ne�né
do pô�sobnosti agentú�ry
FRONTEX?

Do plne nia podporných akti vít
tejto agentú ry sú aktívne za po je -
né všetky èlen ské štá ty Európ-
skej únie. Kandi dátsky mi, tzv.
tre tí mi kra ji na mi sú, a, s kto rý mi

agentú ra FRONTEX spo lu pra cu -
je na zákla de bi la te rálnych do -
ho vo rov. Agentú ra tak to spo lu -
pra cu je aj s kra ji na mi – Albán-
skom, Bosnou a Hercegovinou,
Čiernou Horou a Srbskom

l Ko¾ko štá�tov a�ky�no�lo�gic�-
kých tí�mov sa zú�èast�ni�lo na
tom�to oje�di�ne�lom medzi�ná�-
rodnom cvi�èe�ní?

Na se mi ná ri a cvi èe ní sa zú -
èast ni lo 83 expertov zastu pu jú -
cich slu žobnú ky no ló giu èlen -
ských štá tov EÚ a slu žobnú ky -
no ló giu po zva ných tre tích kra jín
(z Albánska, Bielo ruska, Chor-
vátska, Ma ce dónska, Mol dav ska
a Srb ska). Na cvi èe ní celko vo
spo lu pra co va lo 28 kra jín, kto ré
vy sla li 35 tí mov pso vo dov so slu -
žobný mi psa mi.

l Ako pre�bie�ha�lo sa�mot�né
cvi�èe�nie?

Pro gram pra covné ho se mi ná -
ra za èal vo štvrtok 8. jú na sláv-
nostným otvo re ním ce lé ho po du -
ja tia v repre zentaènej sá le mest-
skej rad ni ce v Si biu. Na slávnos-
ti sa okrem de le gá cií èlen ských
štá tov EÚ a po zva ných tre tích
kra jín zú èast nil sta ros ta mesta
Si biu (a sú èasne predsta vi te¾ re -
gio nálnej vlá dy) pán Constantin
Tri he nea, pr vý zástupca ge ne -
rálne ho inšpekto ra ru munskej
po lí cie pán Lu cian Muntea nu a
ve dú ci pro jek tu agentú ry FRON-
TEX, pán An ton Ra du.

Po slávnostnom otvo re ní se -
mi ná ra odovzda li orga ni zá to ri
tohto po du ja tia jed not li vým èlen -
ských štá tom ofi ciálnu anglickú
verziu a ná rodný preklad „Spo -
loèné ho vý cvi ko vé ho ma nu á lu
pre pso vo dov“ a pro jekto ví asis -
ten ti, kto rí sa po die ¾a li na vytvo -
re ní tohto ma nu á lu, do sta li cer ti -
fi ká ty potvrdzu jú ce úèas� na je ho
spra co va ní. Pri pre be ra ní certi fi -
ká tu prednie sol kaž dý pro jekto vý
asis tent, vrá ta ne zástupcu Slo -

ven s ka, krátky prí ho vor. Sláv-
nostné odovzdá va nie certi fi ká tov
bo lo ukon èe né ukážka mi ru -
munskej po li cajnej ky no ló gie na
centrálnom ná mestí v Si biu. Po -
po ludní po kra èo val pro gram se -
mi ná ra prípra vou sa mot ných a
reali zá ciou prak tic kých cvi èe ní.

Slo venskú po li cajnú ky no ló -
giu viedol pro jekto vý asis tent a v
na šom tí me pra co val pso vod so
psom cvi èe ným na vyh¾a dá va nie
banko viek a pso vod so všestran-
ne vy cvi èe ným psom na vyh¾a -
dá va nie a identi fi ká ciu ¾udské ho
pa chu.

Po du ja tie bo lo ukon èe né spo -
loèným cvi èe ním. Na zá ver ve -
dú ci vý cvi ko vé ho útva ru agentú -
ry FRONTEX, pán Reinhart Lint-
ner, odovzdal zástupcom zú -
èastne ných kra jín „Spo loèný vý -
cvi ko vý ma nu ál pre pso vo dov“ v
di gi tálnej verzii.

l Ako hod�no�tí�te prie�beh
ce�lé�ho po�du�ja�tia, resp. s�a�ži�lo
vám nieèo úèas� na tom�to cvi�-
èe�ní?

Se mi nár a cvi èe nie bo li orga -
ni zaène vý borne pripra ve né, s
kva litným uby to va ním a stra vo -
va ním. Žia¾, po èas vý cvi ku do šlo
k ne ho de, pri kto rej sa �ažko zra -
nil náš vše stran ný slu žobný a
chov ný pes Erdo Po lí cia – Slo va -
kia pso vo da mjr. Anto na No gu.
Pes pri presko ku te rénnej pre -
kážky vo vy so kej trá ve na ra zil
hru ïou na hrdza vú že leznú kon-
štrukciu, kto rá mu spô so bi la
otvo re né zra ne nie hrudní ka a
�ažký trau ma tic ký šok. Ná kla dy
spo je né s ošetre ním psa v ce lom
roz sa hu uhra di la agentú ra
FRONTEX a Erdo sa v sú -
èasnosti v do má com po li cajnom
útva re zota vu je.

l Vyplý�va�jú z�tohto se�mi�ná�-
ra a� cvi�èe�nia pre slo�venskú
po�lí�ciu ne�ja�ké po�vin�nos�ti?

Agentú ra FRONTEX všetkých
úèastní kov cvi èe nia za via za la
pri ja� konkrétne opatre nia:

1. za vies� využí va nie „Spo -
loèné ho vý cvi ko vé ho ma nu á lu
pre pso vo dov“ do pra xe,

2. pra vi delne sa zú èastòo va�
na plá no va ných cvi èe niach
inštrukto rov vý cvi ku slu žobnej
ky no ló gie, kto ré agentú ra zor ga -
ni zu je,

3. úèastnícke štá ty mu sia
vybra� a pripra vi� inštrukto rov vý -

cvi ku, pso vo dov a fi gu rantov,
kto rí sa bu dú pra vi delne zú -
èastòo va� na cvi èe niach uspo ra -
dú va ných agentú rou,

4. v spo lu prá ci s agentú rou
pokra èo va� v ïalších vzde lá va -
cích ak ti vi tách a od bor ných stret-
nu tiach ur èe ných inštrukto rom
vý cvi ku, pso vo dom a fi gu rantom.

V tejto sú vislosti pre nás
vyplý va po vinnos� vybra� a vy -
ško li� inštrukto rov vý cvi ku, pso -
vo dov a fi gu rantov schop ných
ko mu ni ko va� an glic ky. Vy bra ní
pso vo di, najmä pso vo di pô so bia -
ci pri ochra ne hra níc, mu sia
ovlá da� anglickú odbornú ky no -
lo gickú a bezpeènostnú termi no -
ló giu, aby pri cvi èe niach a ne -
skôr pri praktickom na sa de ní
medzi ná rodných zá sa ho vých
sku  pín ne ohro zi li svo je ži vo ty a
ži vo ty slu žobných psov.

l Ako bu�dú pre�bie�ha� prak�-
tic�ké na�sa�de�nia medzi�ná�-
rodných ky�no�lo�gic�kých tí�mov
pri ochra�ne hra�níc èlen�ských
štá�tov EÚ?

Vy bra ní pso vo di bu dú vy ško -
le ní pod¾a uni fi ko va né ho mo de lu
vý cvi ku slu žobných psov a za ra -
de ní do medzi ná rodných zá sa -
ho vých jedno tiek, kto ré bu dú
schop né najneskôr do 24 ho dín
za siahnu� pro ti pá cha te ¾om rôz-
nych trest ných èi nov, ne žia du -
cim migrantom, èi pa še rá kom
rôznych to va ro vých ko mo dít ale -
bo pre vádza èom osôb. Prepra vu
zá sa ho vých tí mov, pre voz a
použi tie slu žobných zbra ní na
úze mí iné ho štá tu bu de centrál-
ne rieši� agentú ra FRONTEX
tak, aby na šla úèin ný, ope ra tívny
a rýchly spô sob, zodpo ve da jú ci
readmisným do ho dám. Medzi ná -
rodný zá sa ho vý tím bu de podria -
de ný ve le niu do má cej kra ji ny, te -
da èlen ské ho štá tu EÚ, kto rý bu -
de ma� de tailne rozpra co va nú
stra té giu použi tia tejto zá sa ho vej
jed not ky. Bežné mu na sa de niu
zá sa ho vých jedno tiek však za tia¾
brá ni vá ha vos� Francúzska a
Ve¾kej Bri tá nie. Na dru hej stra ne
nás te ší, že sa na cvi èe ní zú èast -
ni li aj tzv. tre tie kra ji ny, èím pre -
ja vi li vážny záujem po die ¾a� sa
na spo loènom bo ji pro ti orga ni -
zo va né mu zlo èi nu.

V sú èasnosti už na ostro fun -
gu je viace ro spô so bov ce loeu -
rópskej spo lu prá ce jed not li vých
po li cajných zbo rov, najmä odbo -
rov hra nièných po lí cií, napr. pri
pre ve ro va ní osobných dokla dov,
pri pátra ní po kradnu tých vo -
zidlách, ale fun gu je aj sys tém
„poolre sorce“, èi že da ta bá za
tech nic kých prostriedkov jed not -
li vých èlen ských štá tov EÚ, kto ré
mô žu poskytnú�, napr. pri odha -
¾o va ní fi nanène vý nos né ho pa šo -
va nia a pre vádza nia osôb. Na
sle do va ní ta kýchto „pre vá dzaè -
ských chodníèkov“ z afric ké ho
kon ti nen tu do Euró py sa už po -
die ¾a li aj na še lietadlá.

Zho vá ral sa 
Mgr. Pe�ter Ne�volný, 

fo to: ar chív úèastní kov cvi èe nia
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ROZKAZY��PREZIDENTA��PZ

55. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 126/2004 o zriadení špeciali-
zovaného tímu v znení neskor-
ších 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 termí-
noch a opravnom termíne
58. o úlohách na zabezpe-

čenie nerušenej prípravy a
konania referenda v roku 2010
59. o zriadení špecializova-

ného tímu
60. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru
č. 38/2010 o zriadení pracovnej
skupiny na realizáciu projektu
informačného systému eviden-
cia obecných polícií
61. o zabezpečení XIV.

majstrovstiev Slovenska poli-
cajných psov v klasickej kyno-
lógii
62. o zabezpečení 54. roční-

ka medzinárodných cyklistic-
kých pretekov OKOLO SLO-
VENSKA
63. o úsporných opatreniach

na zníženie výdavkov útvarov
Policajného zboru

Pre�ze�fektívne�nie�ochra�ny�hra�ni�ce�Európskej�únie

Na�ši havká�èi aj do cudzi�ny
Do�medzi�ná�rodných�zá�sa�ho�vých�jedno�tiek�ur�èe�ných�na
ochra�nu�vonkajšej�hra�ni�ce�Európskej�únie�sú�za�ra�de�ní
aj�slo�venskí�po�li�cajní�ky�no�ló�go�via

Ukážky činnosti rumunskej polície v meste Sibiu

A èo mô že me ru munskej po -
lí cii sku toène „zá vi die�“? Na
rýchle a ope ra tívne zá sa hy
použí va jú ¾ahké vrtu¾ní ky Euro -
copter EC135 (vy ro be né fir mou
EADS Compa ny), kto ré posky -
tu jú pi lo tom ve¾mi dob ré ma -
névro va cie schop nos ti aj v
stiesne ných priesto roch.


