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Maïarskí policajti strácajú trpezlivos s vládou, hrozia pritvrdením protestov

Reštrikciemajúpostihnúvšetkyuniformovanézložky

V rozpätí mesiaca profesijný zväz zamestnancov maïarských ozbrojených a poriadkových síl
(FRDÉSZ) zorganizoval v Budapešti dve mohutné protestné zhromaždenia s pätnástisícovou úèasou.
Vláda trvá na reštrikcii sociálneho systému, FRDÉSZ je pripravený pritvrdi v protestoch.

Budapeš(er)–Maïarskípolicajtiapríslušníciïalšíchozbrojenýchslužiebsadostávajúdotvrdýchstretovsvládou,ktoráavizuje svoje úmysly podstatným
spôsobomzredukovasystémsociálneho zabezpeèenia príslušníkov a výsluhových dôchodcov.
Užvuplynulýchrokochimvláda
siahlanaživotnúúroveò,keïod
roku 2009 majú zmrazené platy,
prišli o 13. plat a znížil sa aj
príspevok zamestnávate¾a na
stravu.
Teraz chce maïarská vláda
praktickyzlikvidovaosobitnýsystém zabezpeèenia aj slúžiacich
policajtov, zredukova príjmy
výsluhových dôchodcov a dosiahnu, aby po odchode do
výsluhovéhodôchodkumuselbývalýpolicajtïalejpracovaaždo
dovàšenia „civilného“ dôchodkovéhoveku.Tietozmenychcemaïarskávládapripravido1.júlas
úèinnosouodNovéhoroka.
15–tisíc protestujúcich
Na èelo protestov proti vlád-

nym zámerom sa postavil profesijný Zväz na obranu záujmov
pracovníkov ozbrojených a poriadkových síl, známy pod skratkou FRDÉSZ. Už 16. apríla zorganizovalvcentreBudapeštimohutnú pokojnú manifestáciu, ktorej sa zúèastnilo okolo 15–tisíc
policajtov,príslušníkovväzenskej
stráže,vojakov,colníkov,príslušníkov civilnej ochrany a hasièov.
Èaszprotestujúcichprišlavslužobných rovnošatách. Vláda dosia¾ akýko¾vek ústup od proklamovaných zámerov odmietala,
preto FRDÉZS 6. mája pripravil
nový protest za úèasti 15– tisíc
uniformovanýchdemonštrantova
vyšestovkyautomobilov.
Úèastníci protestu si vynútili
príchod ministra vnútra Sándora
Pintéra,ktorýichvyzvalnapokojný rozchod. O nieko¾ko dní
zástupcoviaFRDÉZSabsolvovali
s ministrom vnútra trojhodinové
stretnutie, kde však tiež neprišlo
kdohodeanikústupkomzostra(Pokraèovanie na strane 2)

S viceprezidentom PZ o majstrovstvách sveta v hokeji, ale aj o inom

¼ubomírÁbel:„Ešterazchcemvšetkýmpolicajtompoïakova“
nizátorovi,aleajvšetkýmpríslušníkomPZ,ktorísanaopatreniach
podie¾ali.Ajspoluprácusosamosprávou Bratislavy a Košíc môžem oznaèi priam za ukážkovú,
všetky problémy sa riešili ve¾mi
pružne,operatívne.
l Pán viceprezident, stáli Zaènem od priameho výkonu,
l Hokejom žilo celé Slovenste na èele štábu, ktorý zabez- správaniesapolicajtovbolopozi- sko a zrejme aj celá polícia.
peèoval prípravu a priebeh tívne k obèanom aj k návštevníSamozrejme, nešlo len o dve
majstrovstiev po línii vnútornej kom, mali ve¾mi priate¾ský prí- mestá, pretože majstrovstvá mali
bezpeènosti a verejného po - stup,alevprípadepotrebyvedeli vplyvnaprácucelejpolície.Preriadku. Dojmy, poznatky bez- konaajnekompromisneapritom to chcem pochváli aj prácu prívsúladezozákonom.
prostredne po závere?
slušníkovnavstupochdorepublil Najmä fanúšikovia zo se - ky, najmä na letiskách, a osoRád by som pripomenul, že
prípravysarozbehliužzabývalé- verských štátov radi okúsia bitne by som chcel poïakova
ho vedenia PZ, my sme plynulo všetko, èo teèie a má nejaké IMEST tímu (Interpol Major
nadviazali a myslím si, že na grády…
Events Support Team), ktorého
všetkých úrovniach prebiehali
Áno,radisivypijúasúpotom èlenoviapôsobilivBratislave,Kove¾mizodpovedne.Zjednejstra- bujarejší, ale vcelku sme zazna- šiciachivPoprade.Vykonalivynyišloozabezpeèenieverejného menali len zopár banálnych inci- še250–tisíclustráciívoèiosobám
poriadku, z druhej o nerušený dentov.Väèšierizikosmevideliv a veciam, èo je obrovské množpriebeh majstrovstiev a ochranu správaní sa fanúšikovvtzv.fan- stvo, s ktorým sme ani nerátali.
všetkýchtímov.Ve¾aprácesivy- zónach,aleajtuvšetkoprebieha- Sústredilisanajmänapríchod¾užiadalo najmä riešenie dopravy. loajvïakazodpovednejpríprave dízmimoschengenskéhopriestoVïakadôslednejprípravemôžem
ru, èo bola pre nás ve¾mi výk dnešnému dòu konštatova
znamná pomoc. Požiadal som
(rozhovor bol autorizovaný 16.
pána ministra i pána prezidenta
mája – pozn. red.), že opatrenia
PZ,abyajnamedzinárodnýchfófungovali bezchybne, polícia
rachpoïakovalivedeniuInterpoodviedla obrovský kus práce a
luzaichvýznamnúpomoc.Kolechcemsavšetkýmzceléhosrdca
govia z Interpolu sa podie¾ali na
poïakova.Myslímsi,žeajobèatom,žeurèitépotenciálnehrozby,
nia boli milo prekvapení, oèakánapr.možnýchteroristickýchútovalihoršiusituáciuvdoprave,ale organizátorov a spolupráci na kov,eliminovalinaminimum,hovariabilnosnavrhnutýchriešenía ve¾midobrejúrovni.Pretochcem ci absolútnu istotu nikto a nikdy
presun síl v kritických hodinách vyzdvihnú spoluprácu všetkých nemôže ma. Pritom medzinázvládli policajti na výbornú, uká- subjektovvprípraveivpriebehu. rodnásituáciaprávevtomtoobzali sa naozaj ako profesionáli. Vprvomradepatríuznanieorga- dobí nebola obzvláš pokojná,

Hokejovémajstrovstvásvetaznamenaliajpreslovenskú
políciu mimoriadnu a dlhodobejšiu záaž. O poh¾ad na
priebehvypätýchdvochtýždòovredakciaPOLÍCIApožiadalaviceprezidentaPZplk.¼ubomíraÁbela.

vrietovoviacerýcházijskýchštátoch, v severnej Afrike, do toho
prišla správa o smrti Usámu bin
Ladina,neèakanánávštevapredseduvládyRuskejfederáciePutina… skrátka, utvorila sa dos
komplikovaná
situácia
s
množstvom potenciálnych rizík.
Ve¾mi úèinne sme spolupracovali
ajsoSISaspríslušnýmispravodajskými zložkami ministerstva
obrany. Spolupráca sa ešte
prehåbila
poèas
priebehu
majstrovstiev, spoèívala najmä v
operatívnej výmene informácii a
bolatovynikajúcaspolupráca.

l Resumé?
Z môjho poh¾adu najmä v
smerenavonokhodnotímpriebeh
akove¾midobrýažvýborný.Samozrejme, vyskytli sa aj urèité
negatíva,niektorébolimedializované, niektoré ubytovacie zariadenia možno podcenili bezpeènostnérizikáataksastalo,èosa
stalo v dvoch hoteloch, k tomu
pridajme ukradnuté dresy Petra
Šastného…Sútoažkopochopite¾né veci, verím len, že sa nám
podarí do týchto prípadov vnies
svetlo, pretože je to hanba pre
(Pokraèovanie na strane 3)

Policajtiasistovaliprizáchranedvoch¾udskýchživotov
Štvrtýmájovýdeòkrátkopred
19.00 hod prijali oznámenie na
linku 158, že na Majerníkovej v
Bratislavesanachádzamuž,ktorý chce ukonèi svoj život. Na
miesto bolo vyslaných okamžite
nieko¾ko hliadok pohotovostnej
motorizovanejjednotkyahliadka
obvodného oddelenia. Policajti
zistili,že55–roènýmužsauzamkolvjednejzmiestnostíbudovya
nereagoval na ich výzvy. S pomocou zamestnanca, ktorý v
objekte pracoval sa policajti
následne dostali do miestnosti,
kde ležal 55–roèný muž. V tom
èase sa na mieste nachádzal aj
privolanýlekár,ktorýzaèalskontrolouživotnýchfunkcií.Poèasto-

hosamužprebralzbezvedomia
azaèalsasprávaagresívne.Za
asistencie polície bol muž
následneprevezenýdonemocnice,kdebolhospitalizovaný.
O necelú hodinu neskôr sme
nalinku158prijalioznámenie,že
naNovommostevBratislavesa
nachádzamuž,ktorýchceskoèi
doDunaja.Nieko¾kominútpoprijatí oznámenia sa na miesto dostavilahliadkaPMJ.Popríchode
policajti zistili, že na vonkajšej
èastiservisnejkonštrukciemostu
zaochrannoumrežoustojímuža
chystá sa skoèi. Cez ochrannú
mrežu muža pridržiavala nezná(Pokraèovanie na strane 3)
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ho postupu, nepripustia, aby sa
akéko¾vekzmenydotýkaliužslúžiacich policajtov a priznaných
výsluhových dôchodkov, trvajú
na kompenzácii trojroèného

zmrazeniaplatovazabezpeèenie
valorizácie v závislosti na výške
inflácie,žiadajúdodržiavaniepracovnej doby bez nútenia k
nadèasombezprotihodnoty,trvajúnautvorenípodmienok
prezabezpeèeniezdravia
a regeneráciu síl, ako aj
zabezpeèeniemoderných
ochranných prostriedkov
apracovnýchpomôcok.
Nespokojencov pribúda
Ak vláda odmietne rokovanie o týchto ôsmich
bodoch alebo rokovania
nepovedú k dohode,
FRDÉSZavizujepritvrdenie v protestoch – až po
formubližšienešpecifikovaného „ostrého štrajku“,
iniciovanie vše¾udového
hlasovania o predèasných parlamentných vo¾báchavýzvupríslušníkov
na hromadný odchod zo
služobnéhopomeru.
Pod¾a pozorovate¾ov
samédiámálo,alebotakmer vôbec nezaoberajú
oprávnenosou požiadaviek profesijného zväzu, viac ich
zamestnávajú úvahy o tom, èi
možno nespokojných policajtov
usvedèi z porušovania zákonov
priverejnýchprotestoch.

Podmienky na získanie zbrojného
preukazu sú od mája prísnejšie
Každýžiadate¾ozbrojnýpreukaz sa bude musie podrobi vyšetreniu klinickým psychológom.
Túto povinnos mali doteraz iba
mladiství, ktorí žiadali o zbrojný
preukaz na športové úèely. Vyšetrenie bude povinné aj pri vydanínovéhozbrojnéhopreukazu
–predržite¾askupinyAaleboC,
ktorýhomávydanýnavýkonzamestnania/napr.príslušníciSBS,
ktorí používajú zbrane/. Vyplýva
toznovelyzákonaozbraniacha
strelive, ktorá nadobudla úèinnos1.mája.
Platnos zbrojného preukazu
sanemení,naïalejbudeplati10
rokov.Samoèinnézbranesabudúmôcnazákladevýnimkynaïalejdržanazberate¾skéúèely.
Samonabíjaciepalnézbrane,ktoré boli konštrukène odvodené
alebo upravené zo samoèinnej
zbrane /samopal/ bude možné
držaanadobúdaajnašportové

alebo zberate¾ské úèely – tak,
ako je to v súèasnosti. Držitelia
týchto zbraní však budú musie
každých 10 rokov absolvova
psychotesty. Prvýkrát tak musia
urobi najneskôr do 30. apríla
2012 – inak stratia psychickú
spôsobilos na držbu zbrane, èo
jedôvodomnaodòatiezbrojného
preukazu.
DržiteliaskupínB,D,E,Falebo C /preukaz vydaný na výkon
oprávnenia/, ktorí neabsolvovali
psychotesty do 30. apríla tohto
roka,budúnimimusieprejspri
vydanínovéhozbrojnéhopreukazu. Povinnos neplatí pre držite¾ovnad62rokov.
Novela umožòuje prostredníctvom zmluvy na dia¾ku nákup
a predaj zbraní kategórie D (airsoftové, historické alebo znehodnotenézbrane).
(TO KMV, 10. 5. 2011)

Skúšobná prevádzka nového
programu na hodnotenie policajtov, ktoré zaviedol Jaroslav
Spišiak od januára, ukázala
množstvo chýb. Od júla má systém pracova v ostrom režime.
Policajné prezídium tvrdí, že
nepresnýprogramnarátanievýkonnosti svojich ¾udí dovtedy vymení.
Redakciadostalapodzárukou
anonymitypríkladhodnoteniapríslušníkov cestných dopravných
hliadoknadvochporovnate¾ných
okresných riadite¾stvách. Keï v
jednom okrese zaevidujú mesaène devä dopravných nehôd,
systém ich vyhodnotí ako neuspokojivých. Policajti z druhého
okresu, kde sa stalo 25 nehôd,
sú uspokojiví. Ak by v prvom
okrese zaznamenali tiež 25 nehôd, dostali by hodnotenie „viac
akouspokojiví“.
Chyby neexistujú
Policajné prezídium vèera
neodpovedalo na otázku, ko¾ko
dostalo z krajských a okresných
riadite¾stiev pripomienok upozoròujúcich na podobné chyby.
Policajti vraj posielajú množstvo

podnetov. „Z toho vyplýva, že
chybné výsledky neexistujú. Existujúlenpripomienky,podnetya
návrhy,ktoréslúžianazladeniea
zefektívnenie aplikaènej praxe
systému,“napísaloprezídium.
Mnohí policajti sa sažujú, že
kritériá sa od januára viackrát
menili. Neexistuje jednoznaèný

metodickýpokyn,každýútvarteda hodnotí po svojom. Výhrady
prichádzajúvždylenpodzárukou
nezverejneniazdrojapreobavyz
možného postihu. Spišiak naopak tvrdí, že pripomienky víta.

„Doprípravysmesasnažilivtiahnuvšetkýchpolicajtov.“
Program zmenia
Nadriadení v skúšobnej fáze
policajtovhodnotiapod¾atabuliek
v programe Excel. Ostrý režim
má od júla beža v profesionálnom personálnom systéme
SAP. Ako to bude fungova, zatia¾nevedia.
„Tabu¾kyvprogrameExcelboli vytvorené ako návod a pomôckavrámcikalibraènéhoprocesu,“ vysvet¾uje policajné prezídium.ÚpravasystémuSAP,ktorá práve prebieha, si vraj nevyžiadala  mimoriadne náklady. S
predåženímskúšobnejlehotyprezídiumneráta.
Pri spúšaní systému tento
krokverejnepodporiloajvedenie
policajných odborov. Už o
nieko¾ko týždòov zmenilo názor.
Poukazuje najmä na to, že policajtinedostávajúinformácieaich
pripomienky nikto nepoèúva. Šéf
odborov Miroslav Litva teraz nechce situáciu komentova, poèká
vraj,akébudúïalšiekrokyprezídia.
(Sme, 17. 5.)

Vekováhranicanazískanievodièskéhopreukazubysamalazníži
Vek na získanie vodièského
oprávnenia skupiny B by sa mal
zníži na 17 rokov. Vyplýva to z
novely zákona o cestnej premávke, ktorú predložil minister
vnútraDanielLipšicv1.èítanína
rokovaní18.schôdzeNRSR.
Takíto držitelia vodièského
oprávneniaskupinyBvšakbudú
môc do dovàšenia dospelosti –
najmenejvšaktrimesiace–vies

sie ma pri sebe vodièský preukaz, nebude môc by pod vplyvom alkoholu èi iných návykovýchlátok.Jehoúlohoubudepôsobi na mladého vodièa výchovne a preventívne. Vedenia
vozidla bez kvalifikovaného spolujazdcasabudepokladazazávažnéporušeniepravidielcestnej
premávky.
Novela zavádza princíp „tri
krátados“.Vodièi, ktorí poèas
5–tichrokovtrikrát
spôsobia dopravnú nehodu alebo
dvakrát porušia
pravidlá cestnej
premávky tým, že
požijúalkoholalebo návykovú látku, alebo sa
odmietnu podrobi
vyšetreniu na ich
zistenie, prídu o
vodièskéoprávnenie. Ak ho budú chcie získa
spä,budúmusienanovoabsolvovakurzvautoškole.
Vráti vodièské oprávnenie
Ilustraèné foto archív

(Pokraèovanie zo strany 1)

ny ministra. FRDÉZS trvá – aj
jednotlivo – na prerokovaní ôsmichpožiadaviek,ktorépredložili.Požadujúnovýmodelkariérne-

vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má
oprávnenie skupiny B najmenej
10rokov.Spolujazdecbudemu-

všaknebudemožnétým,ktoríza
posledných10rokov3razyporušili zákaz požívania alkoholu a
návykových látok alebo sa
odmietli podrobi vyšetreniu na
ichzistenie–takétoosobyprídu
o vodièský preukaz navždy. Z
týchtodôvodovbudepolíciainformácie o týchto porušeniach pravidiel uchováva až desa rokov.
Novéprísnejšiepravidlárátajúaj
s možnosou zapoèítavania takýchto porušení dopravných
predpisov spáchaných ešte pred
úèinnosounovelyzákona–ato
zapredpokladu,žesavodièidopustiarecidívypoúèinnostinovely.
Ïalšiu novelu zákona o cestnejpremávkeministerstvovnútra
vypracovalo na základe programového vyhlásenia vlády, ktoré
nás zaväzuje prija také opatrenia, aby úmrtnos na cestách
zostalanaèonajnižšejúrovni.Po
dvoch rokoch skúseností s aplikáciou nových pravidiel cestnej
premávky je tiež potrebné prehodnotiniektoréustanovenia.
(TO KMV 17.5.)

Automobilové opravovne MV SR, a.s.

Vyhodnotenie jarnej servisnej akcie
V dòoch 4.4.2011 až
21.4.2011 Automobilové opravovne MV SR, a.s.  (AOMV
SR, a.s.) uskutoènili akciu
„Jarné servisné dni pre policajtov a obèianskych zamestnancov MV SR“ s celoslovenskou pôsobnosou na svojichprevádzkachBratislava,Ži-

lina, Banská Bystrica, Košice
so svojím servisným pracoviskom Prešov. Touto akciou
chceli AOMV SR, a.s. nadviazanaúspešnújesennúservisnúakciu2010arozhodlisanatiahnu èasovú platnos tejto
akcienaviacdní,než„len“na
jedentýždeòasamozrejmeprispôsobi obsah tejto servisnej
akcie na jarný èas. Za týmto
úèelom oslovili obchodného
partnera, ktorý prispel urèitým
poètom vhodného média na
èistenie klimatizácií. Celkovo

smevybavili536zákazníkov,z
tohosme101zákazníkomrealizovali odstránenie zistených
nedostatkovpritýchtoprehliadkach, prípadne iné servisné
úkony (prezutie pneumatík a
pod.) v èase konania jarných
servisných dní za zvýhodnenýchcenovýchpodmienok.
Na strane zákazníkov sme
cítilipozitívnyohlasazáujemo
takéto akcie zo strany AOMV
SR,a.s.,ktorésúïalšímústretovým príspevkom predovšetkým pre zamestnancov MV

SR, a to èi už pre policajtov
alebo obèianskych zamestnancov. Keïže sme zaznamenalizáujemotakétoakcieajz
prostredia mimo MV SR, èo
nás nesmierne teší, tak pre
AOMV SR, a.s. je možné do
blízkej budúcnosti uvažova aj
nad rozšírením cie¾ových skupín zákazníkov mimo prostredia MV SR, predovšetkým z
prostredia verejnej správy, èi
užzložiekštátnejsprávy(napr.
daòové úrady a pod.) alebo
územnej samosprávy (obecné

úrady,magistráty,mestskápolíciaapod.).
V koncepcii rozvoja AOMV
SR, a.s. uvažujeme aj nad
ïalšími ústretovými krokmi a
možnosami predovšetkým pre
zamestnacov MV SR tak, aby
výhodnos poskytovaných servisnýchslužiebpocítilinielenv
pracovnej rovine, ale na vlastnej„súkromnejkoži“.
Mgr. Michal Šula a
PhDr. Jaroslav Hirman
Predstavenstvo AOMV SR, a.s.
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¼ubomírÁbel:„Ešterazchcemvšetkýmpolicajtompoïakova“
(Pokraèovanie zo strany 1)

celé Slovensko. Je predpoklad,
že vykradnutie dánskej výpravy
má na svedomí organizovaná
skupina. Spomeniem ešte pobodaniemladíkavofanzóne,tudokázali policajti do hodiny zadrža
páchate¾a. Ešte raz chcem
všetkýmpolicajtompoïakovaza
nasadenie, ¾udský prístup, ústretovosaprofesionalitu.Myslímsi,
že naša polícia sa ukázala ako
priate¾ská, a celé jej správanie v
obdobímajstrovstievsave¾miblížilokmojejpredstaveopôsobenípolície.
l Ko¾ko našich ¾udí bolo za pojených do opatrení? Saho vali ste policajtov zvonka…
V Bratislave to bolo denne
okolo930policajtovavKošiciach
okolo 720 – samozrejme, sú to
poèty okrem normálneho výkonu
službyvtýchtodvochkrajoch.Silyaprostriedkysmesahovalipre
BratislavuajzkrajovTrenèín,Nitra a Trnava, pre Košice zasa z
krajov Žilina, Banská Bystrica a
Prešov.
l Ako bolo postarané o
„cezpo¾ných“?
Ubytovaní boli najmä v školách, v súèasných finanèných
možnostiach sme sa usilovali o
efektívnos,alezároveòbolidané
všetky pokyny, aby našu ¾udia

hotou spotreby a podobne. Kontroly v teréne robil dokonca aj
pánminister,ajnášodborkontroly si plnil úlohy v tomto smere,
nezistili sme nejaké závažnejšie
pochybenia.
l Idú šepoty, že niektoré
kraje mali problémy s financovaním týchto úloh naviac…
Nazaèiatkusmevšetkýmkrajskýmriadite¾ompovedali,žeúlohy budú plni zo svojich
rozpoètov, vopred nedostanú niè
naviac.Do15.júnasamáurobi
komplexnévyúètovanienákladov
apotomsarozhodne.Chcempri
tejto príležitosti opätovne zdôrazni, že na úrovni vedenia
neexistujú nijaké úvahy o znižovaní osobných príplatkov a podobné takzvane úsporné opatrenia.Somzásadneprotitomu,aby
saakýmko¾vekspôsobomsiahalo
naplatovénáležitostipolicajtova
ak by sa taký pokus niekde
vyskytol,jednoznaènesaprotitomu postavím. Práca policajtov je
ve¾mi namáhavá a zodpovedná,
nabezpeènostinemožnošetri.
l Aj tak sme sa dostali k peniazom, k financovaniu chodu
polície.
Aj v sažených podmienkach
chceme pokraèova v nastúpenom trende skvalitòovania vybavenosti polície novými autami,

iných omamných látok. Využívamenatonajmämimorozpoètové
zdroje z prostriedkov poisovní.
Dobudovapersonálneatechnic-

kychcemeajšpeciálnujednotku
nabojproticestnýmpirátom,aspoò jedno dobre vybavené auto
tohto typu chceme doda aj na
každé krajské riadite¾stvo. Špeciálnajednotkasive¾midobreplnísvojeúlohyajeajzpoh¾adufinanciíve¾miefektívna.Èosatýka
poriadkovej polície, takisto je
potrebnédovybavijumodernými
prístrojminadiagnostiku omamných látok,
pretože tu evidentne
zaostávame. Diagnostika je dôležitá aj pri
dokumentovaní trestnej èinnosti rôzneho
charakteru. Primárna
úloha,naktorejpracujeme,jeužna90percent spracovaný legislatívny zámer objektívnej zodpovednosti v našom právnom poriadku. Skúsenostièerpámezokolitých krajín, kde to už
úspešne funguje. Novúaviactechnikybudú potrebova aj
zložky hraniènej a cudzineckej polície, zabezpeèujúcevonkajšiu
Poèas majstrovstiev boli policajné zložky pripravené aj na zásah proti naruše- hranicu Schengenu –
niu verejného poriadku. Našastie, nebolo treba. Ale policajtkám na koòoch to aj najmänaletiskách.
l Váš èas na náš
v „brnení“ celkom svedèí, všakže…
rozhovor sa kráti, tak
dostalivšetko,èopotrebovalipre modernou technikou. Najmä v už len telegraficky. Prezbrojoslužbu i pre oddych. Dokonca aj službedopravnejpolíciemáme– vanie?
Nie je to moja parketa, ale z
jednotky, ktoré èakali na svoje v porovnaní s okolitými štátmi –
nasadenie, mali zabezpeèenú ešte èo doháòa, potrebujeme našej strany sme sa v odbornej
možnos sledovania televíznych kvalitnú a viac techniky, najmä rovinezpoh¾aduvýcvikuvyjadroprenosov. Zachytil som nieko¾ko špièkových ramerov, schopných vali k potrebným parametrom
drobných problémov, ktoré sme spo¾ahlivo mera v akýchko¾vek krátkych zbraní a verím, že polihneï operatívne riešili – trebárs podmienkach a prístrojov na cajtidostanúdorúktonajlepšie,
výdajnapolitánieksuplynuloule- odha¾ovanie prítomnosti drog a pretožeajkvalitnáosobnázbraò
jeve¾midôležitápreurèitésebavedomiepríslušníkaPZ,prejeho
sebadôveru a vnútornú istotu.
Je to možno otázka, ktorá sa
nov
ïalšej
hliadky,
kto
r
á
sa
už
(Pokraèovanie zo strany 1)
tiež na moste nachádzala, bol niekedy podceòuje, ale policajt,
maosobaasnažilasamuvsko- mužvytiahnutýzoservisnejploši- ktorýjekvalitneobleèenýavzorneustrojený,mávýkonnéautoa
nynalávkuprechodcov.
kuzabráni.
Vïaka rýchlemu zásahu poli- úèinnú zbraò, pôsobí na veJedenzèlenovhliadkysasnažilèonajrýchlejšiedostakmužo- cajtovapomoci22–roènéhoob- rejnostiove¾adôveryhodnejšie.Z
vi, prekonal ochranné zábradlie èanazTekovskýchLužian,ktorý druhej strany zasa toto všetko
na moste v hornej èasti a po muža pridržiaval a bránil mu v policajtovi dodáva vedomie spospodnej èasti mosta sa k nemu skoku, bol 22– roèný muž, po- loèenskej vážnosti, policajti sú
priblížil. Následne ho uchopil chádzajúci z Afganistanu nezra- potomistejší,pokojnejší,skrátka,
okolopásaanaklonilhospäna nenýodovzdanýdorúklekárova má to ve¾mi pozitívny vplyv na
psychiku policajtov a to je zasa
plošinu mosta. S pomocou èle- prevezenýdonemocnice.

Policajtiasistovaliprizáchranedvoch¾udskýchživotov

predpoklad, aby aj krízové situácieriešilispreh¾adom.
l Chronická boles: policajti
málo cviène strie¾ajú…

Jepredpoklad,ženovézbrane
budúpoužívastrelivoLuger,ktoréjeo.i.lacnejšienežstrelivotypu Makarov, èo by zasa azda
umožnilo zvýši frekvenciu streleckejprípravy.
l Slovo na záver…
Vrátimsakpocitu,ktorýaktuálnemám–sommiloprekvapený, že verejnos, dokonca aj
sankcionovaní jednotlivci dokážu
ocenikorektnýprístuppolicajtov,
chodínámakosiviacïakovných
listov. Mám pocit, že sa zlepšilo
správaniepolicajtov,žesadokážuslušnejšiesprávakobèanovi,
pouèiho,vysvetlimuajsankciu
takýmspôsobom,žejuobèanprijme,pochopí,kdeurobilchybua
žesajejnabudúcemusívyvarova.Myslímsi,žetoobèaniacítia.
Prajemvšetkýmpolicajtomdobré
podmienkynavýkon.
Zhováral sa Peter Ondera

Monitoringmédiínainternetenefunguje.Chyba!
Z èistajasna, bez akýchko¾vek predchádzajúcich príznakov 15.
apríla prestal fungova elektronický monitoring všetkých médií, dlhé
roky každodenne spo¾ahlivo dostupný na našom intranete. V ïalšie
dni sa už aktuálny obsah neobjavil. O potrebnosti tejto služby nemožno pochybova, a tak sme zaèali pátra po príèinách výpadku.
Za vydávanie monitoringu pre rezort zodpovedá tlaèový odbor
pod vedením jeho riadite¾a Gábora Grendela. Tlaèový odbor zasa
patrí do kancelárie ministra. Na pána Grendela sme sa obrátili mailom, ktorý si dovolíme celý odcitova: „Vážený pán hovorca, prosím
Vás o zaslanie vysvetlenia, preèo nefunguje monitoring médií na
našom intranete a dokedy bude tento stav trva. Monitoring je dôležitým servisom pre všetkých pracovníkov rezortu, preto chýba
zrejme nielen mne. Tiež by ma zaujímalo, ko¾ko za túto službu platí MV SR dodávate¾skej firme mesaène, resp. roène a ako sa
zúètuje výpadok v dodávke, resp. vo využití servisu. Vopred ïakujem za vysvetlenie.“
Riadite¾ tlaèového odboru obratom reagoval: „Problém riešime,
verím, že èoskoro bude odstránený,“ napísal. A to bolo všetko. Asi
pri svojej zaneprázdnenosti nemal viac èasu na zodpovedanie našich otázok. Nuž si musíme pomôc informáciami z vlastných zdrojov.
Špecializovaný monitoring pre celý rezort vnútra spracúva firma
STORIN, ktorá ho na základe zmluvy každé ráno v pracovné dni
posiela tlaèovému odboru a ten zasa zabezpeèuje jeho umiestenie
na našej intranetovej stránke. Konkrétne to dlhé roky, vlastne od
samého zaèiatku elektronického monitoringu na našom webe robila Mgr. Alena Koišová, služobne najstaršia, a teda aj najskúsenejšia pracovníèka tlaèového odboru, ktorá pôsobila na tom istom
mieste od svojho prijatia v roku 1995. Bohvie, èo sa vedeniu na
nej znepáèilo, faktom je, že dostala výpoveï pod kepienkom akejsi
málo presvedèivej reorganizácie: jej miesto zrušili. Mgr. Koišovej
beží výpovedná lehota, èerpá si zvyšnú dovolenku a dostane
štvormesaèné odstupné. Jej stolièka je teda od 15. apríla prázdna.
A od toho dòa nemáme monitoring. Problém je vraj v tom, že nikto
iný z terajšieho osadenstva tlaèového odboru túto prácu neovláda.
Ale žeby sa na informatike nenašiel èlovek, ktorý by túto èinnos
zvládol ¾avou zadnou a niekoho z tlaèového rýchlo zauèil, aby bol
servis znova funkèný? Preèo nám to vo svojej odpovedi pán riadite¾ Grendel nevysvetlil?
Hocako, epizóda nesvedèí o personálnej prezieravosti vedenia
tlaèového odboru, resp. kancelárie ministra. A toto rezortné malé
Kocúrkovo má aj ekonomický dopad. Firma STORIN má na celý
rok 2011 s MV SR zmluvu, ktorú v predposledný deò lanského roka podpísal generálny riadite¾ Sekcie ekonomiky MV SR Mgr. Ján
Lazar a za firmu STORIN jej konate¾ doc. Ing. Vladimír Bartko,
Csc,. Pod¾a tejto zmluvy je ministerstvo zaviazané zaplati firme za
každý mesiac poskytovanej služby 866, 32 eura aj s DPH. V zmluve niet zmienky o tom, že by sa odoberanie servisu mohlo na nejaký èas z nejakého dôvodu preruši. A ak má zakúpený monitoring slúži pre potrebu celého rezortu, ale už mesiac neslúži, ministerstvu reálne vznikla škoda minimálne v sume 866, 32 eura.
Komu ju zosobni?
(er)
PS: Denný monitoring médií nebol na intranete aktualizovaný
ešte ani v deò našej uzávierky 16. mája 2011.
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Rekreaèné zariadenie Kremenec vo Vysokých Tatrách má vysoké ambície, ale menšie možnosti

Záujemklientovjezávislýnacene,aleajnavybavenosti
Vo Vysokých Tatrách, v perle slovenského cestovného
ruchu malo ministerstvo vnútra dve rozhodujúce
rekreaènézariadenia:KremenecvTatranskejLomnicia
Plesnivec v Starom Smokovci. Už nieko¾ko rokov však
fungujelenjednozariadenievTatranskejLomnici,pretoženázovznámehozariadeniavSmokovciužporokoch
od zatvorenia objektu nadobúda úplne iný význam…
Históriiaïalšiemuosudu„rekonštruovaného“Plesnivca
savšakvenujemevsamostatnomèlánku.AkosižijeKremenecvloneTatiervtýchtoèasoch?Jepripravenýna
letnúsezónu?
Pädesiatka rekreantov z rezortuprinašejnávšteveprežívala
v Kremenci májový týždeò v
rozprávkovokrásnompoèasívplnejspokojnosti,veïpersonálta-

kýneve¾kýpoèetservisnehladko
zvládal a Tatry našim ¾uïom,
zväèšarodinkámsmalýmidemi,
poskytovali plným priehrštím
všetko,èonajmenšieve¾horydokážu vnímavým turistom ponúknu. Samozrejme, len slepý
bynevideldôsledkykatastrofickej
víchricevroku2004,ktorázhustýchlesovnarobilaholiny.Aleprírodajemocnýèarodej,milosrdná
náletovázeleòpostupneprekrýva
tisícky vyvrátených pòov a  stromy azda postupne zakryjú aj to
nezmyselne ve¾ké množstvo bez
laduaskladunastavanýchapartmánových domov, ktoré zamorili
Tatryhoršieakolykožrút.
Po veternej katastrofe však v
uplynulýchdvochrokochpostihla
Tatryešteväèšiapohromavpodobeekonomickejkrízy.„Dnesje
tu pomaly všetko na predaj,“
trpko konštatuje riadite¾ RZ KremenecIng.IgorHušèava.
Vidite¾ná kríza
Ajbežnýnávštevníksivšimne,
že mnohé objekty v Tatrách sú
prázdne,nevyužívanéèidokonca
ani nedostavané, svietia na nich
ponukynapredaj.Mnohídeveloperi mali oèividne prive¾ké oèi.
Èasy sa výrazne zmenili a
plnokrvnýcestovnýruchvoVysokých Tatrách sa len postupne
dostáva do normálneho tempa.
Pod¾a riadite¾a RZ Kremenec
inžiniera Hušèavu je z tohto
poh¾adu situácia „nášho“ hotela
podstatne priaznivejšia, pretože
žije dominantne z „vlastných“
rekreantov, plní základné úlohy,
naktorébolozriadené.
Kremenec pozostáva z dvoch

èastí.StaráèasAbolapostavenávroku1935,alevroku1992
prešla kompletnou rekonštrukciou, takže dnes sa berie ako
„nová“. Každá izba má vlastné

Stabilný personál
Ako celok pôsobí Kremenec
ve¾mi dobre – aj spoloèné priestory sú udržiavané, panuje tu
príkladná èistota, vidie, že roky
stabilizovaný personál sa vyzná
vo svojej práci. Aj okolie robí
ve¾mi dobrý dojem. Ve¾a vzorne
pokosenéhotrávnika,preliezaèky
pre deti, dva udržiavané kurty,
maxialtánok, v ktorom si môžu
desiatky¾udíopeka,aleboorganizova rôzne podujatia aj v
nepriaznivompoèasí.Jetudostatok miesta na parkovanie, dobré
príjazdovékomunikácie,výhodná
poloha aj pre rekreantov prichádzajúcich verejnou dopravou,
v okolí sú nepreberné možnosti
aktivít pre letnú i zimnú sezónu.
Skrátka, Kremenec je pod¾a
väèšinykritériíve¾miperspektívne
zariadenieavrámcimožnostíav

Kremenec ponúka rekreantom solídny štandard služieb najmä v
„novej“ èasti, pekne upravený a viacúèelový je aj celý areál okolo. V
staršej ubytovacej èasti sú na chodbách len spoloèné sociálne zariadenia, èo už ve¾mi nie je v ob¾ube. V izbách sú len umývadlá tzv. socialistického typu… Zariadenie už tiež pýta peniaze na obnovu a
skvalitnenie ponuky.
sociálnezariadenie,jezateplená
avrelatívnedobromstave.Ponúka44lôžokv16izbách.ÈasB
máväèšiukapacitu,jetu26izieb
so69lôžkami.Postavilijuvroku
1962 a od tých èias sa okrem
bežnej údržby do nej prakticky
neinvestovalo,nakaždejchodbe
súlenspoloènésociálnezariadenia, nie sú tu káblové rozvody
napr.pretelevíziu,hnijústúpaèky
avlastneskorovšetko.Z„béèka“
dýcha hlboký socializmus, vybavenosoujemožnoniekdemedzi
internátom a turistickou ubytovòou, rozhodne nie je zariadenímprestrediskácestovnéhoruchu I. kategórie. To je aj hlavný
dôvod,preèojeopobytv„béèku“
menší záujem. Hocako, v Kremenci oddychuje roène najviac
návštevníkov zo všetkých našich
rezortnýchrekreaènýchzariadení
(vlani 21–tisíc lôžkodní „našich“
rekreantov.)

danejkategóriiponúkaajuspokojivé hotelové služby. V spoloèných èastiach hotela pribudla
wi–fisie,vcenemajúhostiaodvozklyžiarskymvlekom,raztýždenne návštevusauny, prednášky.Pod¾aslovriadite¾asaodzaèiatku mimoriadnej ob¾ube tešili
pobytynapredåženývíkendspríchodom prvého snehu. Samozrejme, služieb by sa zišlo aj
viac,štandardideprudkohorea
ak si hotel chce udrža konkurencieschopnos, terajší stav nemôžebydlhodobý.
Zasa peniaze…
Ataksmezasapripeniazoch.
Takakovšetkyostatnérekreaèné
zariadenia, aj Kremenec je príspevkováorganizácia,ktorávšak
príspevky z rozpoètu rezortu
prakticky nedostáva a teraz už
pod¾a platnej legislatívy ani nemôže.Názorynaperspektívurezortných rekreaèných zariadení

sarôznia(rôznilisaprikaždejnovej vláde). Riadite¾ však má výhrady voèi metodike tvorby tzv.
nákladovýchciennajedenpobytový deò. Na minulý rok bola v
prípade Kremenca ministerstvom
stanovenánákladovácenanajeden deò 27,50 eura v „lepšej“
èastia20,50euravmenejvybavenejèastiB,obekategóriecien
súnajnižšievrámcirekreaèných
zariadení rezortu. Pre rok 2011
boli stanovené nákladové ceny
preèas„A“27,78euraapre„B“
20,71 eura, prakticky na úrovni
minulého roka. Zmenou bola iba
zvýšená sadzba DPH platná od
1. 1. 2011. Nákladová cena v
èasti„B“neprešlazmenou,jerovnakáužodroku2009.
Pre nezainteresovaných malé
vysvetlenie: zamestnanec z
nášho rezortu za pobytový preukaz platí len tretinu z celkovej
nákladovej ceny na jeden lôžkodeòsplnoupenziou.Takvlastne
môže náš rekreant strávi jeden
deò vo vysokotatranskom zariadení s plnou penziou od sedem
eur…
Ak sa dostaneme k otázke
zvyšovania rentability, pri nemennosti ceny potom má zariadenielendvemožnosti–usilova
sa o  vyššiu obsadenos, alebo
pracova so štruktúrou rekreantov,toznamenáobsadikapacitu
v mimosezónnych obdobiach
najmä mimorezortnými návštevníkmi, tzv. samoplatcami – trebárs ponukou priestorov okrem
klasických rekreácií aj na školenia èi semináre. Kremenec vlani
zaznamenal najväèší prepad u
po¾skejaukrajinskejklientely,ale
napolovicuklesolajzáujemškôl,
keï školy v prírode zaèali obsadzovaajlepšievybavenéhotely,
ktorésitakúmyšlienkupreddvomarokmianinepripustili.Ztohto
aspektusapretoKremenecvlani
pohyboval v rentabilite „kdesi
okolonuly“alebovmiernejstrate.
Riadite¾Ing.IgorHušèava:„Taký
stav má za dôsledok, že máme
ve¾mi
obmedzené
vlastné
prostriedky na opravy èi rozšírenieslužieb.“Potomjeprobléms
financovanímnapríkladprechodu
z analógového vysielania TV na
digitálnevstarejèastizariadenia,
kde sú len televízory so vstavanouanténoubezkábelovéhorozvodu..Tiemôžeodpísa,pretože
jeasispornérobivstarýchpriestoroch nákladné nové kábelové
rozvody pre TV a tiež by bola
otázna hospodárnos výdavku,
keïžestaráèasnutnepotrebuje
celkovúrekonštrukciu.Oïalšom
skvalitòovanípriestorovèislužieb
takmôželensníva.Opäinžinier
Hušèava: „V takýchto podmienkach sme vlastne konkurencieschopní len nízkou cenou,
alepovedzmesipravdu,žešanceuspievmimorezortnejkonkurenciisúvïakanižšiemuštandarduzúžené.“
Cena: výhoda aj nevýhoda
Svedèiaotomajporovnanias
okolitými zariadeniami podobného typu (najmä SOREA), ktorá

má tiež vyššie ceny na jeden
lôžkodeò–atoibaspolpenziou!
PodobnepriaznivopreKremenec
vychádzaajporovnanienávštevnosti:kýmKremenecdosahujev
posledných rokoch 57–61 percentnú celoroènú obsadenos,
pod¾a údajov štatistického úradu
región Vysokých Tatier dosiahol
vlani 37,1 percentnú obsadenos
a ubytovacie zariadenia v rámci
celého prešovského VÚC v priemerelen24,3percenta.
Èo teda ïalej? Oplatí sa do
zariadenítohtotypuvtakejlukratívnej lokalite investova, len èo
bytoekonomickásituáciarezortu
umožnila?Pod¾ainžinieraHušèavujednoznaèneáno,pretožeminimálne30–tisícová„armáda“potenciálnych rekreantov z rezortu
dáva záruku dominantnej obsadenosti,najmäakbyrezortzaèal
bra vážne zdravotnú prevenciu
príslušníkov PZ v podobne skutoèných rekondièných a rehabilitaènýchpobytov,nieterajšejpraxe tzv. pracovných rehabilitácií.
Kremenecmánato–podovybavení – všetky predpoklady. Za 4
mesiaceroka2011rekreaènézariadenie „urobilo“ takmer 7–tisíc
lôžkodní–otristoviac,akovlani
vtomistomobdobí.Namesiace
máj až december zariadenie
vyèlenilopreMVSR19132lôžkodní. Ak sa naplnia, bude to
slušnývýsledok.
Isto, sú aj úvahy o predaji
niektorých rezortných rekreaènýchzariadení,staèísavšakporozhliadnupoTatráchaajlaikovijezrejmé,ževtejtochvílibysa
(bez predchádzajúcej rekonštrukcieamodernizácie)anipred
Kremencom netvorili zástupy kúpychtivých investorov… Je teda
navedeníministerstva,akoucestousavúvaháchoperspektívach
rezortnýchrekreaènýchzariadení
vydá. Dlhé roky chýba v tomto
smerekoncepciaarozhodnéslovo. Alternatívy riešení sú vždy
peknávec,ale…Keïchýbanadh¾ad, hodnotenie sa mení s príchodom každého nového vedenia rezortu bez výh¾adu na trebárs dvadsa rokov dopredu…
potom to môže skonèi tak, ako
dopadol Plesnivec v Starom
Smokovci. Viac sa o jeho osude
dozvietevdruhomèlánku.
PS:Predsaaspoòjednapozitívnaiskrièka:vrámcidelimitácie
zo zrušeného ministerstva výstavbysaministerstvovnútradostalokmalejchatkevTatranskej
Štrbeanajmäkhistorickému,pamiatkovo chránenému meštianskemudomuvhistorickomcentre
Kežmarku, ktorý predchádzajúci
správca dal komplexne a fakt
vzorne zrekonštruova. Históriou
dýchajúciobjektnúkarekreantom
pobytvšiestichve¾kých,nadštandardnezariadenýchapartmánoch
pre väèšie rodiny pri zachovaní
maximálnej miery súkromia. Niet
pochýb, že už túto sezónu bude
vïaka jeho polohe a pohodliu v
domeopobytvKežmarkumimoriadnyzáujem.
Peter Ondera
Snímky autor
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Preèo rekreaèné zariadenie Plesnivec v Starom Smokovci neslúži svojmu úèelu?

Ajvtomtoprípadeplatí,žeèassúpeniaze–aporiadneve¾ké!
Rekreaèné zariadenie MV SR Plesnivec bolo výkladnou
skriòoumožnostírezortnejrekreácie.Nieazdavybavením
èiluxusom,vtomtosmeremáajnášrezortuždnesviac
modernejšíchobjektov,alezh¾adiskapolohyjetobriliant
– v pásme nad tisíc metrov nadmorskej výšky v centre
Starého Smokovca sa radí medzi tie, kde už aj sám
vzduchlieèi.
Aj preto sa s Plesnivcom už
dávnejšie, povedzme pred pätnástimirokmirátaloakosobjek-

Súbežnesavšakukázalo,žerozsahprácbudenajmäprestatické
poruchyväèší,akosapredpokla-

inak a 30. januára 2007 listom
generálnehoriadite¾asekcieekonomiky bol daný príkaz na okamžité zastavenie prác na rekonštrukcii.
Štyri màtve roky
Ïalšie roky histórie tejto stavby je zbytoèné popisova –
napriek ústretovosti dodávate¾a
peniaze z ministerstva vnútra
neprichádzali a tak sa z Plesnivcastalamàtvastavba.Jeoplotená, pred vchodom stojí unimo-

dvakrátvymenilovedenierezortu
isekcieekonomiky…
Aké rozhodnutie?
OdletalanskéhorokatakproblémzvanýPlesniveczdedilovedenierezortunaèelesministrom

operácie je však ve¾mi sporná a
ajprávneriskantná.
Zatia¾sazdá,žeanijednazo
zvažovanýchalternatívniejepre
rezortobzvlášvýhodná–okrem
alternatívy ukonèenia diela, èiže

Danielom Lipšicom a riadite¾om
sekcie ekonomiky Jánom Lazarom. Vypracovali sa viaceré
èiastkové analýzy, ako ïalej z
tejtoprekérnejsituácie,pretožeje
jasné,žeministerstvovnútraahá
zakratšíkoniec.Dodávate¾stavbyžiadavyšemilióneurodstupnévèítanenáhradyzastavebnýa
konštrukèný materiál, k tomu si
nárokuje podlžnosti za dlhodobé
stráženie a udržiavanie objektu
vovýške114500eur.Aksiprirátamepeniaze,ktorérezortvuply-

dostavby. Vlastne, ani nemôže
by,pretožekebysatotovšetkov
uplynulých rokoch nestalo a
najmä keby to netrvalo tak dlho,
rekonštrukcia mohla by dávno
hotová–vprvopoèiatkochzatretinovúcenu(pôvodnýrozpoèetz
roku1997bol47mil.Sk!!!).
Èo ïalej, to musí rozhodnú
vedenie ministerstva vnútra. Èím
skôrtakurobí,týmmenejtobude
rezortstá.Askromnedodajme–
kdesi úplne vzadu je teraz zamestnanec rezortu, ktorý by sa

nulých rokoch vynaložil na projektovú dokumentáciu a jej zmenyaprirátameuždoterazinvestované prostriedky do rekonštrukcie(viacakopolmilióna
eur),zistíme,žeuždoterazPlesnivecstálrezortve¾mislušnépeniaze. Na dokonèenie by však
bola potrebná stále ve¾mi ve¾ká
suma. Lacno však nevyjde ani
odstúpenieodzmluvysovšetkýmidôsledkami.Pod¾adoterajších
úvahexistujeajalternatívaodpredaja rozostavanej budovy s
podlžnosami, efektívnos tejto

isto rád rekreoval v príjemnom
vysokohorskomvzduchu,pretože
sitozasvojustatoènúprácunielen zaslúži, ale oddych aj potrebujeprenabratienovýchsíl.Spomenú záujem obyèajného zamestnanca a podèiarknu, že
najmävinouchybnýchrozhodnutí
predchádzajúcich vedení ministerstva vnútra prišli naši daòoví
poplatnícioažkémilióny–toje
v tejto chvíli azda až neslušné,
aleopodstatnené.
Peter Ondera
Snímky autor

Termín ukonèenia rekonštrukcie Plesnivca na tabuli radšej zaèiernili… Areál v Starom Smokovci ponúka
bezútešné poh¾ady, materiál za milióny korún stojí pod holým nebom. Budova je zvnútra kompletne oèistená až na tehlu, preinvestovalo sa 15 miliónov korún, ïalšie milióny stáli projekty, ale aj stráženie stavebného dvora od januára 2007…. Èo ïalej? Kto zaplatí škody?
tom,doktoréhosaoplatíinvestova a podstatne zväèši jeho kapacitu–trebársajnaúkoriných,
vinýchèastiachSlovenska,ktoré
maliamajúsezónnejšícharakter.
Najmäpretovznikalužporoku1994konkrétnyprojektrozsiahlej rekonštrukcie a nadstavby
Plesnivca. Úplne jasnú podobu
dostalprojektzmluvousdodáva-

te¾om stavby, ktorá na jar 2006
predstavovalatakmer90miliónov
korún. Stavbári z košickej firmy
IRES R+M s.r.o. sa na základe
platnej zmluvy pustili do práce.

dalo, ¾avé aj pravé krídlo museli
zbúra, pretože by väèšiu záaž
neznieslo.Ataksaprerábaliprojekty,kalkulovalinovéceny,písal
sa dodatok k pôvodnej zmluve.
Príslušnéodborysekcieekonomiky o tom vedia svoje, dodávate¾
bol v podstate stále ústretový.
Novácena,ktorúvypracovalnáš
rezortakoobjednávate¾,znelauž

na – pracujme radšej v slovenskej mene –128 miliónov korún. To bolo v januári 2007. V
tomistomèasevšaknovévedenie sekcie ekonomiky rozhodlo

bunka,vnejjestrážnikanadvore už roky leží stavebný a
konštrukèný materiál v hodnote
osem miliónov korún, ktorý pomalièkypodliehaskaze.Patrídodávate¾ovi stavby. Ten búši do
rezortu,robíkrokyksúdnemukonaniu, najmä sa však snaží
dosta z ministerstva nejaké peniaze, pretože príspevková organizáciaRZMVSRPlesnivec,Vysoké Tatry, pod ktoré Plesnivec
oficiálne patrí, nijaké prostriedky
na tento úèel nemá. Zmluvné
strany si dopisujú, medzitým sa
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II. MAJSTROVSTVÁ MV SR aPZV STOLNOM TENISE
a XV. roèník
turnaja vstolnom tenise jednotlivcov o

„PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“
***
A. Všeobecné ustanovenia :
1. Organizátor:ŠportovýklubpolíciepriAkadémiiPZBratislavavspoluprácisOdborovýmzväzompolícievSR,ÚnioutelovýchovnýchorganizáciípolícieSRaodboromvýcvikuašportuPPZ.
2. Termín konania : piatok 10.6.2011 – v èase osobného vo¾na
3. Miesto konania :StolnotenisováhalaSSTZvBratislave–Krasòanoch,Èernockéhoul.è.6
4. Riadite¾ turnaja
:
StanislavZÁTORSKÝ
4a. Organizaèný výbor turnaja
Predseda
:
LadislavGRAÈÍK
Podpredseda
:
JurajFILAN
Tajomník
:
JánKUKUÈKA,
Organizaèní pracovníci
:
TeodorNÉMETH,JozefKUDREC
Hlavný rozhodca
:
JánVANIAK
5. Prihlášky :menovitéprihláškyzašlúzodpovednípracovnícizOPP–PPÚkrajskýchriadite¾stievPZ
zacelýkrajpod¾astanovenéhok¾úèaakategórievtermínedo30.5.2011naadresu Odborový zväz po lície v SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,e–mail : ladislav.gracik@minv.sk. V prihláške je potrebné
uvies : meno,priezvisko,roknarodenia,pracoviskosoznaèenímèiidepríslušníkaPZaleboOP,èijeprihlásenýregistrovanývSSTZ(akáno,uviesioddielasúažvktorejhrá)azáujemoubytovanie.
Uvo¾nenie úèastníkov:
6.Ubytovanie :zabezpeèíusporiadate¾nazákladepísomnejprihláškypreúèastníkovzKošického,Prešovského,BanskobystrickéhoaŽilinskéhokraja.
7.Úhrada nákladov :cestovnédomiestakonaniaturnajahradívysielajúcaorganizácia,obèerstveniea
obedpoèasturnajazabezpeèíorganizátor.Ubytovaniesihradíúèastníksám.
B.Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis:hrásapod¾aPravidielstolnéhotenisu.Neprípustné sú biele trièká.
9. Súažné disciplíny:Dvojhra mužov a žien
Muži :
I. kategória – majstrovstvá MV SR a PZ mužiregistrovanívSSTZ,hrajúcidlhodobésúažeorganizovanéSSTZ,krajskými,regionálnymiaokresnýmistolnotenisovýmizväzmi,hráèiKošickejminiligy,Openligyaneregistrovaníhráèi,ktorímajúzáujemhraotitulmajstraMVSRaPZnar.2010
II. kategória – Súaž o Putovný pohár Polície Mužineregistrovaní,nehrajúcidlhodobésúažeorganizovanéSSTZ,regionálnymiaokresnýmistolnoteniovýmizväzmi,KošickejMiniligyaOpenligy
amužiregistrovanívSSTZaKošickýchlígnad60rokov(ichzaradeniedokategóriesivyhradzujeorganizátor)
Ženy:bez vekovej kategórie – majstrovstvá MV SR a PZ
10. Systém súaže:V1.stupnisahrávskupináchpod¾avyžrebovaniakaždýskaždým.V2.stupni
sahrávyluèovacímsystémom.Doskupínbudúúèastnícivyžrebovanínazákladevýsledkovdosiahnutých
vXII.roèníkuturnajasprihliadnutímnaslovenskýrebríèek.Všetkyzápasysahrajúnatrivíaznésetyz
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 UNITOP–e,
výsluhovídôchodcoviazrezortuMVSR.
12. Žrebovanie:uskutoènísadòa9.6.2011o17.00hvstolnotenisovejhaleSSTZ.
13. Èasový rozpis dòa 10.6.2011
07.30–08.15h
–prezentáciavstolnotenisovejhaleSSTZ
08.30h
–prípadnékorektúryvovyžrebovanísúažínazákladeprezentácie
09.00h
–otvorenieturnaja
09.30h
–zaèiatoksúaží
Bezprostredneposkonèenívšetkýchsúažíbudevykonanévyhlásenievýsledkovaodovzdaniecien.
Predpokladané ukonèenie turnaja je do 18.00 h.
14.Rozhodcovia :ZápasyvI.aII.stupnisirozhodujúhráèisami.Nasemifinálovéafinálovézápasy
rozhodcovkstolomurèíhlavnýrozhodca.
15. Ceny : Prvíštyriasúažiacivkaždejdisciplínezískajúpoháreadiplomy.
Víaz I. kategórie registrovaných hráèov mužov a kategórie žien získava titul Majster MV SR a PZ

Naèo to¾ko papierovania?
Èochceteodobvoïáka,ktorý
15rokovšliapezem,naahujesa
s bordelármi a všelijakou háveïou, inšpekcia každú chví¾u po
òom ide a za tých poctivých 10
15rokovšliapaniasihorkoažko
naškrabaldvetisíckorúnosobné?
Toto mu chcete zobra, pretože
nesplnínejakýlimit,ktorýsiniektovymyslelapotrochalebošiestich mesiacoch to jeho osobné
chce prideli roènému alebo
dvojroènému policajtovi, ktorému
sa podarí objasni nejaké dva
bezvýznamné priestupky alebo
nejakú inú trápnu záležitos v
obèianskom spolunažívaní? Tak
mi to totiž vychádza pod¾a toho
systému.Niektosimyslí,žemla-

dípolicajti,ktorípríduzoškôl,sú
hotoví do výkonu? To je znaèný
omyl. Bez toho, kto ho zaškolí,
tak mladý policajt pohorí na
prvom zákroku, bez pomoci nevypíšeanijednotlaèivoakeïaj
horkoažkovypíše,takinšpekcia
ho zhltne ako niè. Kto nezažil a
nešliapal ulicu aspoò štyri roky,
taknevieanikdyvedienebude.
Kto kedy zvyšoval osobné staršiemupolicajtovizato,žezaškolil mladého? Berie sa to ako samozrejmos.Akeïjepotomžiak
lepšíakouèite¾,takpotomuèite¾ovi zoberiete? Asi toto chcete
dosiahnu,totojeakožecie¾?Tak
tomôžeteèaka,žepotomužbudekopakaždýzasebaamladí,
starajtesasamioseba.
Budezaujímavésledova,ktorý riadite¾ pošle do spoloèného
výkonudvochmladýchpolicajtov

zoškoly.Políciajejedentím,nemôžetehodnotijednotlivca.Sám
policajt málokedy nieèo dokázal.
Tonechajtenariadite¾ov,tímusia
poznasvojemužstvoanienejakýpoèítaè.Toto,èosadejeteraz,
tak to sme tu doteraz nemali.
Veïpolicajtlenhodinumusípísa
záznam zo služby èo kedy ktorú
minúturobil/telefóny,lustrovania,
výsluchy, vyaženia, preverenia…/ a plno iných vecí, èo ani
všetky sa mi do záznamu nedostanú,lebosomichsícevybavil,alesúnepodstatnéprevýsledok mojej èinnosti. Dve hodiny
budúzachví¾umálonanapísanie
záznamu. To by sa dalo možno
aplikova vo väèších mestách
hliadkovákom,aleuinýchzložiek
jetozbytoènástrataèasu.
(Adresa pisate¾a v redakcii)

pre rok 2011, Víaz kategórie neregistrovaných hráèov mužov
získava Putovný pohár Polície venovaný OZP SR. Všetci súažiaci umietnení na 1.–. mieste získavajú tiež diplomy a vecné ceny.
Ïalšie informácie týkajúce sa prípravy a organizácie turnaja je
možné získa na tel. linke PZ Bratislava 09610 5195 (mobil
0905/712 194), e–mail: ladislav.gracik@minv.sk u p. Graèíka, alebo na mob. t. è. 0905/59 77 prípadne e–mail: sstz6@sstz.sk –
u p. Vaniaka.
ROZPIS ÚÈASTNÍKOV
Registrovaní
Hráèi

neregistrovaní
hráèi

MVSR+PPZ
6
4
APZ+ŠKPAPZ
6
4
Bratislavskýkraj
6
4
Trnavskýkraj
5
2
Nitrianskykraj
5
2
Trenèianskykraj
5
2
Banskobystrickýkraj
4
2
Žilinskýkraj
4
2
Košickýkraj
6
2
Prešovskýkraj
5
2
(VíaziIX.roèníkasúzarátanívpoètochkrajov)

Ženy
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Pri stanovení poètov pre jednotlivé kraje bola zoh¾adnená úèas
pretekárovadosiahnutévýsledkyvpredchádzajúcich.roèníkochturnaja.
U žien je možné prihlási ¾ubovo¾ný poèet súažiacich z kraja
(uvedenépoètysúorientaèné).
Pre výber úèastníkov na turnaj doporuèujeme obdobne ako pri
predchádzajúcichroèníkochzorganizovakrajskékolo,prípadnevýberovýturnaj,zktoréhobudemožnévybraúèastníkov.

Len na turnaji môžete ma namiesto nosa pingpongovú
loptièku, tak príïte!
Snímka P. Ondera

ÈASOVÝ ROZPIS
TERMÍN : 10.6.2011
MIESTO :StolnotenisováhalaSSTZ,Èernockéhoul.è.6,Bratislava
PROGRAM: 07.30hod.–08.15h –prezentácia
08.15hod.–08.45h –korektúryvžrebovaní
09.00h
–oficiálneotvorenieturnaja
09.30h
–zaèatiesúažívskupinách
ccaod13.15h
–II.stupeò+útecha
ccaod17.00h
–finálovézápasy
cca17.30h
–18.00h–vyhlásenie
výsledkovaodovzdaniecien
Hrá sa na 12 stoloch
POZNÁMKA: Obèerstvenie–budezabezpeèenévbufetevhale
vpriebehuceléhoturnaja.
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V priebehu rokov 2009 a
2010bolivykonanéziniciatívy Kriminalistického a expertíznehoústavuPZanalýzy zamerané na kvalitu kriminalisticko–technickej èinnosti,ktorésaopieralioštatistický výskum konfrontovanýsanalýzamivykonanými v predchádzajúcom období.
Zaznamenané zistenia v skúmanej oblasti nevykazovali z èasového h¾adiska výraznejšie modifikácie, èo naznaèilo ich dostatoènúobjektivitu.
Výsledkyzískanévrámcianalýz boli prezentované na medzinárodnej konferencii, na ENFSI
SCWG(EuropeanNetworkofForensic Science Institutes Scene
of Crime Work Group) mítingu a
nastretnutí„Triáda“akoajpublikované v intranetovom èasopise
Expert a v odbornom èasopise
Policajnáteóriaapraxi.Výsledky
z výskumu plánujeme naïalej
implementova do špecifických
inštruktážno–metodických zamestnaní orientovaných predovšetkým na praktický výcvik kriminalisticko–technickej èinnosti,
ïalej len „KTÈ“, a to najmä do
cie¾ových oblastí, ktoré nie sú
predmetom cyklického vzdelávania kriminalistických technikov,
ktoré sa vykonáva v rámci rezortnýchvzdelávacíchprojektov.
Situáciavèasevýskumubola
preverovaná i na vybraných pracoviskách kriminalistickej techniky v Èesku. Najväèším problémom, ktorý rezonoval v Èesku i
na Slovensku je chýbajúce prepojenie vzdelávacích inštitúcií na
najmodernejšiepoznatkyvoblastimiestaèinuaichaktívnaimplementácia. Z h¾adiska naplnenia
cie¾ov výskumu boli v identifikovaných oblastiach zistené nasledovnéskutoènosti:
Stav materiálno–technického
zabezpeèenia na útvaroch Policajnéhozborubolhodnotenýako
nepostaèujúci na efektívne napåòaniepotriebpolicajnejpraxev
oblastizaisovanialatentnýchkriminalistických stôp. Vychádzajúc
zúdajovuvedenýchvovýskume
skladba materiálno–technického
zabezpeèenia útvarov Policajnéhozborujeprílišúzkanato,aby
mohlibyvtomtooh¾adekriminalistickítechniciúspešníadokázali
efektívne zisova a zaisova
všetky druhy týchto stôp. Je to
spôsobenéajtým,žezaobstarávaniemateriálno–technickéhozabezpeèeniajedelegovanénasamostatnérozpoètovéorganizácie

–krajskériadite¾stváPolicajného
zboru.
Využívanie širšieho spektra
technických prostriedkov potrebných pre vyh¾adávanie a zaisovaniekriminalistickýchlatentných
stôp podlieha konzervativizmu,
nako¾ko kriminalistickí technici aj
keï majú k dispozícii urèité prostriedky,nevyužívajúichpotenciálvplnejmiere.Týkasatohlavne využívania metód fluorescenènej prehliadky za pomoci
FLS (Forensic Light Sources) –
forenzných svetelných zdrojov a
v neposlednom rade aj chemickýchafyzikálno–chemickýchmetódzvidite¾òovaniastôp.
Vzdelávanie v oblasti KTÈ v
súèasnostivzmysleschválených
projektov vykonáva SOŠ PZ Košice.Tentotypvzdelávaniamožnopovažovazadobrýzáklad,no
vkaždomprípadejenutnémodifikova tú oblas vo vzdelávaní,
ktorámáhlavnývplyvnazlepšovanie zruèností kriminalistických
technikov.Prezvyšovanieúrovne
KTÈ sú preto potrebné projekty,
ktoré budú cie¾ovo orientované
hlavnenapraktickúvýcvikovúbázu s využitím moderných prostriedkov.
V organizácii KTÈ sa dlhé
obdobieneustáleopakujetenistý
jav, ktorý prispieva k akumulácii
chýb,atonajmäjejneustálerozpty¾ovanie v iných útvaroch a
organizaèných zložkách útvarov
Policajného zboru bez zabezpeèenia jej vlastnej identity. Na
útvarochPolicajnéhozboruvsúèasnostiniejesystemizovanývedúci oddelenia kriminalistických
technikov,èojeobdobnévpolícii
Èeskej republiky. Súèasný vývoj
v organizácii Policajného zboru
speje k tomu, že KTÈ sa bude
majoritnevykonávalennaúrovni okresných riadite¾stiev Policajnéhozboru,èolimituješpecializáciukriminalistickýchtechnikov
akoajichkompetentnospôsobi
profesionálnevprípadochzávažnýchazložitýchmiestèinu.
Na základe analýz vyplývajúcich zo štatistických a analytickýchvýsledkovhodnoteniasituácievoblastiKTÈmožnoskonštatova,„žesúèasnýmodelusporiadania technikov v rámci organizaèných štruktúr útvarov Policajného zboru nedokáže udrža
krok s modernými trendmi, ktoré
by mali by uplatòované v práci
namiesteèinu“.Jetomožnédokumentova momentálnou situáciou v oblasti vyh¾adávania, zaisovania, dokumentovania, ako
aj balenia kriminalistických stôp.
Cie¾omvýskumurozhodnenebolakritikasúèasnéhostavuvKTÈ,
ale identifikácia tých atribútov,

Spomíname
Dòa 15. 05. 2011 uplynul rok, kedy nás náhle
opustilmanžel,otecakolega

mjr. Mgr. Miloš Kašièka

voveku46rokov,naposledyslužobnezaradený vo funkcii zástupca Obvodného oddelenia PZ,
odboruporiadkovejadopravnejpolícieOkresného
riadite¾stvaPZvBánovciachnadBebravou.
Tí,ktorístehopoznalivenujtemutichúspomienku.
Kolektív pracovníkov
OR PZ Bánovce nad Bebravou

ktorémajúpozitívny,alebonegatívnyvplyvnakvalituamnožstvo
zistenýchazaistenýchkriminalistických stôp. Do tohto komplexu
patrínajmäkvalitavzdelávaniaa
výcviku,materiálnotechnickévybavenie, metodické zabezpeèenie, kompetentnos personálu,
organizaèné zaèlenenie a pod.
Pretosmesazameralinajmäna
podanie uceleného obrazu o situácii v oblasti zaisovania latentných stôp a hlavne naèrtnú
riešenianazlepšeniavdanejoblasti. Kriminalistickí technici v
rámciobhliadkymiestaèinuplnia
úlohy a pokyny vedúceho výjazdovej skupiny. Je preto zrejmé, že uvedená osoba by mala
ma lepšie znalosti pre oblas
vyh¾adávania a zaisovania stôp
ako aj použitie metodík, nako¾ko
v danej oblasti riadi kriminalistického technika. Možno poveda,
ževpraxitomutakcelkomnieje,
pretožešpecifickékurzypretentopersonálzameranénauvedenúoblaszatia¾chýbajú.Následkom toho nastáva disproporcia,
ktoráspôsobujenajmäèastéchyby v interpretácii miesta èinu a
zaistených stôp. To má samozrejme v uzatvorenom reazci
miesto èinu – miesto skúmania
za následok v mnohých prípadoch zbytoèné zaažovanie expertíznejèinnostiústavu,predlžovanie lehôt spracovania expertíznychvýstupovasamozrejmeaj
zvyšovanie neefektívnych nákladovnatútoèinnos.
Výsledky výskumu môžu by
nápomocné pri riešení oblastí,
ktoré sme identifikovali ako problémové a navrhli sme systém
odporúèaní pre nasledovné oblasti:
n materiálno–technické zabezpeèenie na útvaroch Policajnéhozborupreefektívnezisovanie a zaisovanie latentných
kriminalistickýchstôp,
n využívanietechnickýchprostriedkov, ktoré majú kriminalistickítechnicikdispozícii
n vzdelávanie a výcvik vo
vzahu k latentným kriminalistickýmstopám,
n organizáciuKTÈajejvplyv
na kvalitu zaisovania latentných
kriminalistickýchstôp,
n zlepšenie kompetentnosti
kriminalistickýchtechnikov,
n špecializáciu kriminalistickýchtechnikov,
Akreditáciu kriminalistických
technikov v zmysle ISO/IEC
17020.
Aby bolo možné reálne uskutoèòova úèinné zmeny, je potrebné predovšetkým v rámci
štruktúr Policajného zboru pod¾a
nášho názoru KTÈ identifikova
akosamostatnúslužbu,ktorábude môc plnohodnotne rieši problematiku,ktoráspadádojejpôsobnosti. V súèasnosti strata
identity KTÈ v  útvaroch spôsobujehlavneto,žesajejnevenuje zodpovedajúca pozornos a
starostlivos. Organizaèné celky,
ktorých je KTÈ súèasou sa
orientujú na plnenie iných úloh,
ktorésúpredmetomichhodnotenia.Vdôsledkutohodochádzak
nedostatkomvèinnostiach,ktoré
súnedelite¾nousúèasouKTÈ.Èi
sa nám to páèi, alebo nie, KTÈ

budemusievblízkejbudúcnosti
prejsreštrukturalizáciou,pretože
inak nedôjde k jej zefektívneniu.
Samozrejme, že to vyžaduje prijatie adekvátnych a úèinných
opatreníhlavnevoblastišpecializácie, metodického riadenia a
organizácie,materiálno–technického zabezpeèenia, vzdelávania
avýcviku.Takakovšetkyoblasti
verejného života prechádzajú z
h¾adiskanášhoèlenstvavEurópskej únii procesmi harmonizácie
a komparácie, v rovnakej miere
sa to týka i oblasti policajných
èinností. Jednou z týchto dohôd
jetzv.Prümskýdohovor,ktorýje
orientovanýnaširokúvýmenukriminálnychinformácií.Všetkytieto
aktivitysmerujúktomuabybola
vymožite¾nos práva a policajné
èinnosti vykonávané v ktoromko¾vek štáte Európskej únie uplatnite¾néaporovnate¾névrámci
jej celého územia. Z tohto dôvoduboloprijatérozhodnutieRady
Európskej únie, ktoré hovorí o
zavàšení procesu akreditácie forenzných laboratóriách pod¾a
ISO/IEC17020:2005vovšetkých
èlenských krajinách Európskej
únie. Tento fakt sám o sebe nestaèí na zabezpeèenie komplexnej kvality, nako¾ko vstupy do
procesuskúmaniavlaboratóriu–
kriminalistické stopy zaistené z
miestaèinu,akoajstýmsúvisiaceèinnostizatia¾niesúvoväèšine krajín akreditované. V tomto
oh¾ade stojí aj pred Policajným
zborom úloha, akreditova KTÈ,

t.j. skúmanie miesta èinu pod¾a
medzinárodnej normy ISO/IEC
17020:1998. Možno by stálo za
úvahu skúmanie miesta èinu
technickyiprocesnedadokompetencie kriminalistických technikov, èo by samozrejme vyžadovalo legislatívne zmeny v trestnom poriadku. Vo viacerých
európskych krajinách ako aj v
podmienkach FBI je to však
bežnápraxapersonál,ktorývykonáva obhliadku miesta èinu
spracuje kompletnú dokumentáciumiestaèinuvrátaneodosielaniazaistenýchstôpnaskúmanie.
Má to urèitú výhodu v tom, že
keïjepersonálkomplexnezainteresovaný, záleží mu na tom,
aby stopy, ktoré zaistil a vyselektovalbolizaslanénaskúmanie
v èo najlepšej kvalite. V každom
prípade,abybolprocesakreditácieúspešnýbudepotrebnévykonaurèitéopatrenia,naodstránenie príèin a slabých miest, ktoré
znižujúkvalituprácetechnikovna
mieste èinu. Je to jeden z
prostriedkov ako posunú kvalitu
KTÈdopredu.
(Úplne znenie èlánku „Analytický poh¾ad na stav kriminalisticko–technickýchèinnostívoblasti vyh¾adávania a zaisovania
latentnýchstôp“jepublikovanév
èasopisePolicajnáteóriaaprax,
2011,Roè.18,è.1,s.96–113.)
pplk. Ing. Ján Schmidt, PhD.
Kriminalistický a expertízny
ústav PPZ

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
APRÍL

2011

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
1. o zriadení komisie na posudzovanie škôd na zdraví alebo
majetku
2. ktorýmsamenírozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.40/2007
o zriadení špecializovaného tímu v
zneníneskoršíchpredpisov
. ktorýmsamenírozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.44/2010
ozriadenípracovnejskupinynazníženierozpracovanostitrestnýchvecí
vovyšetrovaníaskrátenomvyšetrovaní na odbore justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva
PolicajnéhozboruvMalackách
4. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej policie v
Bratislave
5. ktorýmsameníadopĺňarozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.
3/2011 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného
zborunarok2011vznenírozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
9/2011
6. ostanovenílimitovinformačno-technických úkonov v systéme
BODROG
7. kefektívnemuahospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkovútvarovPolicajnéhozboru
narok2011
8. ovykonaníprevieroktelesnej
zdatnosti príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskejrepubliky

9. ovykonanístreleckejprípravy
aprevierkovýchstreliebpríslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zaradenýchdoIII.výcvikovejskupiny
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
7. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 16/2008 o organizačnom
poriadkuPrezídiaPolicajnéhozboru
vzneníneskoršíchpredpisov
8. ozrušeníniektorýchinterných
aktov riadenia v pôsobnosti prezidentaPolicajnéhozboru
9. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 19/2009 o podmienkach
poskytovania služby technickej
ochrany objektov iným právnickým
osobámafyzickýmosobámútvarmi
Policajnéhozboruzaúhraduvznení
nariadenia prezidenta Policajného
zboruč.26/2009
10. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
21/2010 o postupe útvarov Policajnéhozboruprivybranýchtrestných
činochkrádeží
11. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboruč.6/2010opostupeprievidovanívozidielanariadenieprezidenta Policajného zboru č. 2/2009 o
postupe pri vydávaní vodičských
preukazov, medzinárodných vodičskýchpreukazov,cestovnýchpasov
a občianskych preukazov v znení
neskoršíchpredpisov
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Užitoènépomôckydovašejknižnice
Vyšetrovanie
Na odborný knižný trh sa v
týchto dòoch dostáva nová, svojímobsahomjedineènáuèebnica
vyšetrovania. Autorský kolektív v
zloženídoc.JUDr.Mgr.JanaViktoryová, PhD., prof. PhDr. Jiøí
Straus,DrSc.,doc.JUDr.Dezider
Bango,CSc.,JUDr.JánPalarec,
JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD.,
JUDr. Štefan Koèan, PhD. a
JUDr. Ladislav Vajzer pristúpil k
spracovaniu uèebnice, ktorá
zodpovedá súèasným potrebám
právnejpraxevoblastidokazovaniaavyšetrovania.
Reprezentatívnapublikáciamá
všetky predpoklady sta sa
neocenite¾ným spoloèníkom a
spo¾ahlivým zdrojom informácií a
praktickýchrádprevšetkých,ktorých zaujíma proces vyšetrovania,akoajpretých,ktorísaním
užprofesionálnezaoberajú.Toutoknihouautorizároveòajvzdávajú hold všetkým neznámym
známymvyšetrovate¾om,ktorísa
každodenneboriasnároènýmia
zodpovednými úlohami vyplývajúcimizichpráce.
Uèebnica komplexným spôsobomspracovávaproblematikuvyšetrovania.Zatia¾obdobnápublikácia na našom knižnom trhu
absentuje. Uèebnica je urèená
preširokýokruhzáujemcov,študentov vysokých škôl bezpeènostnéhoaprávnehozamerania,
osobitneAkadémiePZvBratislave a PA ÈR v Prahe, doktorandov, policajtov, vyšetrovate¾ov

PZ, prokurátorov, obhajcov a
ïalších právnikov tak z teórie,
akoajtrestno–právnejpraxe.
Odha¾ovanie a vyšetrovanie
trestnej èinnosti sa nemôže
obmedzilennadomáceskúmaniekriminalityvrámcihranícjednéhoštátu.Takýtoprístupbybol
kontraproduktívny a nezoh¾adòoval by súèasnýstav,úroveò,dynamiku a štruktúru trestnej èinnosti,prektorújecharakteristická
jej internacionalizácia, globalizácia, organizovanos a prenikanie
dookolitýchštátov.Zuvedených
dôvodov bola preto predmetná
uèebnica spracovaná aj za odborného prispenia zahranièných
policajnýchinštitúciíakonzultácií
s medzinárodne uznávanými autoritami.
Èímintenzívnejší,jednotnejšía
dôslednejšíbudepostuporgánov
polície a justície, tým bude narasta aj sofistikovanos nielen
spôsobov páchania trestnej èinnosti,aleajforiemzbaveniaviny,
mareniavyšetrovaniaaobštrukcií
zo strany páchate¾ov. Preto polícia musí by vždy o krok vpred,
pripravenáeliminovapáchate¾ov
trestnej èinnosti,atonajmäprofesionálnym prístupom k výkonu
svojichkaždodennýchpovinností,
odborne zdatná, dôkladne oboznámená s najnovšími spôsobmi
páchania trestnej èinnosti a modernými postupmi na jej odha¾ovanie, dokazovanie a vyšetrovanie.Krédompolíciemusíbysnaha o dosiahnutie, aby páchatelia
trestnejèinnostibolivzmyslezá-

kona a spravodlivo potrestaní,
aby bol naplnený zmysel pojmu
„spravodlivý súdny proces“. K
uvedenému zámeru sa snaží
prispieajpredkladanáuèebnica,
takakotouvádzajúautorivpredhovore.

Publikácia sa zaoberá problematikouvyšetrovaniatakzpoh¾adu právnej úpravy procesných
postupov vyšetrovate¾ov PZ, dokazovania, ako aj metodík vyšetrovania vybraných druhov
trestných èinov. Uèebnica je
rozdelenánatrinosnéèasti,ato
„Základyvyšetrovania“,„Dokazovanievovyšetrovaní“a„Metodiky
vyšetrovaniatrestnýchèinov“.Prvá èas sa podrobne zaoberá
predmetom a systémom teórie a

Kútikhumoru
Priznajte sa!
Policajt vypoèúva cudzinca:
Kamsteschovalipeniaze?
Tlmoèník:Kamsteschovalipeniaze?
Zlodej:Nepoviem.
Tlmoèník:Nepovie.
Policajt:Keïnepovieš,zatvorím
a!
Tlmoèník:Keïnepovieš,zatvorí
a!
Zlodej:Nepoviem.
Tlmoèník:Nepovie.
Policajt. Keï nepovieš, zastrelíma!
Tlmoèník:Keïnepovieš,zastrelía!
Zlodej:Vkuchynipodpodlahou.
Tlmoèník:Nepovieužanislovo.

Kávaaleboèaj?

Vytrvalci

Špecialita dňa: žabie stehienka
Detektor lži
Chlap si kúpi detektor lží, robota,ktorýudrietoho,ktozaklame… a hneï ho chce vyskúša
domapriveèeri.
Otec:„No,môjsynu,kdesibol
poèasvyuèovania?“
Syn:„Vškolepredsa!“
Robotudriesyna!
Syn:„Ok,ok,bolsomvkine.“
Otec:„Akýfilm?“
Syn:„Toystory.“
Robotudriesyna!
Syn:„Ok,ok,bolotoporno.“
Otec: „Èože??? Ja v tvojom
veku, som nevedel, èo to porno
je!“
Robotudrieotca!
Mama:„Ha,ha,ha,predsaje
totvojsyn!“
Robotudriemamu!

Tak teba nebaví zbiera semienka? A myslíš si, že mòa baví mláti celý deò hlavou do stromu?

praxe vyšetrovania, subjektami
vyšetrovania, podnetmi, rozhodnutiami, plánovaním vo vyšetrovaní.Èitate¾získakomplexnépoznatky o zriaïovaní a èinnosti
špecializovaných tímov a výjazdových skupín, o súèinnosti a
spolupráci, využívaní niektorých
osobitných postupov a špecifických prostriedkov vo vyšetrovaní. Pozornos v tejto èasti je
upriamená aj na problematiku
skráteného vyšetrovania. Dokazovanie je obsiahnuté v druhej
èasti uèebnice, prièom dôraz je
položenýnazákonnomzískavaní
a vykonávaní dôkazov, na kritériách hodnotenia dôkazov a na
aspektoch využite¾nosti jednotlivých dôkazov v zmysle Trestného poriadku a dodržiavania základných¾udskýchprávaslobôd.
Tretiaèaspútavýmavysokoodborným spôsobom rozoberá vyšetrovanie trestných èinov proti
životu,zdraviu,vyšetrovaniedrogovej kriminality, lúpeží, vydierania, hrubého nátlaku a nátlaku,
sexuálnej trestnej èinnosti, trestnýchèinovsúvisiacichsdomácim
násilím,krádeží,sprenevier,podvodov, trestných èinov proti mene,daòovýchtrestnýchèinov,poèítaèovejkriminalityasoftwarového pirátstva, korupcie, požiarov,
výbuchov a havárií, trestných èi-

nov proti životnému prostrediu,
cestných dopravných nehôd, železnièných, plavebných, leteckých nehôd, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so
zbraòami, obchodovania s ¾uïmi
a demi, vyšetrovanie legalizácie
príjmov z trestnej èinnosti, terorizmu, financovania terorizmu a
extrémizmu.Každúzjednotlivých
èastí spracovali autori, špecialisti
na danú oblas práva a trestno–bezpeènostnejpraxe.
Úprimneprajemtejtouèebnici,
aby vyplnila nielen medzeru v
odbornej literatúre, ale aby aj
úèinnepomohlaorgánomèinným
v trestnom konaní, policajtom,
akoajostatnýmsubjektomtrestného konania pri plnení ich úloh
naúsekuvyšetrovania.Uèebnica
jeurèenákaždému,ktomáoproblematiku vyšetrovania záujem,
každému kto sa aktívne podie¾a
navyšetrovacomproceseaaplikuje v praxi procesné úkony,
opatrenia,rozhodnutiaapostupy
obsiahnutévmetodikáchvyšetrovania,každémuktomázáujemo
nový poh¾ad na úpravu vyšetrovania a medzinárodnú dimenziu
trestnejèinnosti.
doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.
Akadémia PZ v Bratislave,
katedra verejnoprávnych disciplín

l gia
l kárska alko ho ó
Súdno e
Chcempoukázananajnovšiu
publikáciu kolektívu martinských
súdnych znalcov pod vedením
MUDr. ¼ubomíra Straku, PhD. V
tomto èase vydávajú zaujímavú
odbornúknihupodnázvom„Súdnolekárska alkohológia“, ktorá v
podstatezkaždejstranyrozoberá problematiku alkoholu, jeho
pôsobenia, úèinkov, vplyvu na
organizmus, biologických aktív
etanolu,mechanizmusjehoúèinku, a problematiku mnohých
iných aspektov v oblasti alkohológie.OponentskýposudokProf.
MUDr.GabrielyNosá¾ovej,DrSc.
uvádza: „považujem za ve¾mi
správne, že sa pri zostavovaní
tohto diela zužitkovali vedomosti
a schopnosti špièky slovenskej
súdnolekárskej obce, ktorú martinskí pracovníci súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
predstavujú.Okremvyužitiasúdnymi lekármi sa tento materiál
urèite stane aj vyh¾adávanou
uèebnou pomôckou pre všetkých,ktorísazúèastòujúnaprevenciialieèbealkoholizmu,ako
aj na posudzovaní následkov
rôznych trestných èinov a previnení(príslušníciPolicajnéhozboruainézložkyštátnejmoci).Zárukou odbornosti je erudovaný
autorský kolektív zahàòajúci odborníkov,ktorýchvedomostivdanomsmerepresahujúrámecSlovenskejrepubliky.“
Svojou formou je táto kniha
ideálnaajprezložkyPZ,nako¾ko

tie sa stretávajú s dopadmi
akútnehoalkoholizmuaèastejšie
riešiajehodopadynaspoloènos.
Verím, že táto publikácia bude
ma pozitívny ohlas a rýchlo sa
ujme v radoch našich príslušníkov, na úsekoch dopravy, vyšetrovania, aj v iných oblastiach

policajných èinností a orgánov
èinnýchvtrestnomkonaní.
Nazáverbysomchcelvysloviprianie,abysaspoluprácapolícieasúdnychznalcovajnaïalej prehlbovala a vzájomne podporovala. Pretože aj to môže
vies ku profesionálnym a kvalitnejším výsledkom v boji proti
zloèinu a potláèaniu práva a
spravodlivosti v našej spoloènosti.
Ján Paciga
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