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Stav osobitného úètu vyvoláva znepokojenie, situáciu je potrebné rieši èo najskôr

Z aprílového zasadania Rady predsedov ZO OZP v SR
Banská Bystrica (on) – Jarné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa konalo v piatok 27. apríla 2012 v Banskej Bystrici.
Účasť na rokovaní prisľúbil aj minister

vnútra Robert Kaliňák, v piatok však neplánovane zasadala vláda SR a minister sa
ospravedlnil.

Krátku prestávku využili èlenovia predsedníctva OZP v SR na operatívnu poradu s vedením „v stoji“

Tém na rokovanie bolo požehnane, aj v súvislosti s príchodom
novej vlády sa otvorili viaceré
okruhy problémov, ktoré čakajú
na riešenie. Práve otvorené aktuálne témy tak zákonite tvorili aj
prvú èas programu rady. Predseda OZP Miroslav Litva podrobnejšie referoval o „horúcej“ problematike stavu osobitného úètu a
celkovej prognóze stavu rozpoètu
MV SR. Uviedol, že za roky 2010
a 2011 po vlne odchodov pribudlo v rezorte 3 300 poberate¾ov
dôchodkov, keï ich je už celkovo
takmer 18–tisíc. Otvárajú sa nožnice v príjmoch a výdavkoch na
osobitnom úète, ktorý už v tomto
roku vyžaduje dotáciu zo štátneho rozpoètu vo výške 43 miliónov
eur a ak sa neprijmú zásadné
opatrenia, o rok bude strata ešte
väèšia.
Aj v existujúcej legislatíve je
množstvo anomálií, ktoré tento
trend prehlbujú. Napríklad: dôchodky policajtov sa pravidelne
valorizujú, reálne príjmy zamestnancov však v poslednom období
klesajú. Predseda OZP zdôraznil,
že udržanie a stabilizácia osobitného úètu je v súèasnosti úplná priorita a najhlavnejšia téma,

ktorú bude musie vedenie rezortu rieši s cie¾om „nájs východiská pre budúcnos, nie klince
do rakvy osobitného úètu“: odbory sú pripravené rokova a predloži aj návrhy konkrétnych riešení.
Nutné rokovania
Aktuálne je fyzicky v PZ okolo
21 a pol tisíca policajtov, z nich
vyše 8 100 slúži dlhšie ako 15 rokov. M. Litva upozornil tiež na to,
že v médiách sa k téme „policajné dôchodky“ utvára nepriaznivá atmosféra, avšak vo chvíli,
keï ešte niè konkrétne nie je na
stole, nedá sa na takéto témy
diskutova v novinách a vnáša
medzi policajtov ïalšiu nervozitu.
Pod¾a M. Litvu si vážne rokovania
vyžiadajú aj úvahy vlády o škrtoch vo výdavkoch verejnej správy, ktoré by – po predchádzajúcich etapách reštrikcií – v prípade
realizácie mohli ve¾mi negatívne
zasiahnu chod rezortu. V rámci
diskusie na to upozornil aj predseda ZO príslušníkov Horskej
záchrannej služby Ivan Raèko,
keï zdôraznil, že za posledné
štyri roky záchranári klesli s výdavkami na èinnos takmer o polovicu.
(Pokraèovanie na strane 2)

Hovoríme s novým prezidentom Policajného zboru gen. PaedDr. Tiborom Gašparom

„Budem háji záujem všetkých služieb rovnako!“
Ani nie 24 hodín po vymenovaní do funkcie nový prezident Policajného zboru Tibor Gašpar poskytol redakcii
POLÍCIA vstupný rozhovor. Pravdaže, podmienený spo menutým faktom.
l Pán prezident, je 16. mája,
stretávame sa o 8. hodine ráno,
máte poriadne nabitý program,
tak len telegraficky. Èím zaènete?
Na úvod chcem zdôrazni, že
som síce zaèínal ako vyšetrovate¾, ale z pozície prezidenta
chcem, aby každý policajt vedel,
že budem háji záujem všetkých
služieb rovnako. Nejdem nikoho
uprednostòova, nikoho zatraco va, nebudem nikoho oznaèova
za službu, ktorá nepodáva výkon.
Dávam teda jasný signál, že budem ku všetkým príslušníkom a
vo všetkých službách pristupova
rovnako.
l Chápem, že ste tu doslova
ani nie deò aj s cestou, predsa
len sa chcem opýta, do akej
miery ste oboznámený s hodnotiacim systémom?
Ako prezident tých informácií
naozaj ešte nemám ve¾a, ale aj
kým som bol v civile, tak som nejaké informácie získal a posledné

dni som sa ve¾mi intenzívne usiloval oboznámi s touto problematikou. Èo s urèitosou môžem poveda už teraz je, že hodnotenie
ako èinnos nadriadených voèi
podriadeným musí osta. V akej
podobe a s akým dosahom na
jednotlivca pod¾a jeho služobného zaradenia, o tom budeme hovori v najbližšej budúcnosti. Ja
sám som ako riadiaci pracovník
na rôznych postoch vždy presadzoval hodnotenie podriadených. Nielen preto, že nám to
priamo ukladá zákon, ale tiež si
nemyslím, že každý podriadený
za rovnaké obdobie podáva rovnaký výkon. To znamená, že
hodnotenie má ma motivaèný
charakter, má ukáza na toho, kto
po¾avil a kto naopak zabral. A toto hodnotenie má smerova aj k
tomu, aby sa prejavilo vo fi nanènom odmeòovaní za odve denú prácu. Z dlhodobejšieho
h¾adiska by bolo ideálne, keby sa
nám hodnotiaci systém podarilo

prepoji s kariérnym postupom,
pretože každé kvalitné hodnotenie za dlhšie obdobie dáva predpoklad k tomu, že hodnoteného
môžeme vybra do vyššej funkcie. Táto myšlienka sa mne
osobne ve¾mi páèi, rozhodne sa o
to budem usilova. Treba však
poveda, že v našich podmienkach nehodnotíme vykladanie vagónov, teda nerobíme prácu, ktorá sa dá charakterizova nejakou
mernou jednotkou…
l Používal sa tu príklad
spracovania dreva…
… uvedomujem si, že každá
služba má svoje odlišnosti, v každej službe sa vykonávajú rôzne
èinnosti a nájs ten najobjektívnejší k¾úè, aby sme ich dokáza li porovnáva, de facto objektívne
hodnoti v danom služobnom zaradení, nie je jednoduché. A toto
bola zrejme jedna zo slabín doterajšieho systému. Ak už aj budeme porovnáva príslušníkov trebárs obvodných oddelení zo
Svidníka a Bratislavy, každý región má rôzne podmienky a uvedomujem si, že porovnávanie jednotlivcov je problém, nemusí by
v rôznych podmienkach objektívne. Keï ale týchto hodnotených

jednotlivcov rozdelíme do kategórií, zaèneme utvára rôzne skupiny v snahe zoh¾adni špecifiká,
zasa narazíme na problém, ko¾ko
tých skupín je potrebné utvori.
Stretol som sa s hodnotiacimi
systémami, ktoré boli založené
napr. na princípe hodnotenia prítomnosti v porovnaní s minulosou u seba samého. Jednotlivec, alebo trebárs aj skupina. Daný región si porovnáva svoje výsledky s minulosou a pokia¾ chce
by lepší, sám seba tlaèí dopredu,
každé vylepšenie znamená vyššiu latku. Môžeme sa potom aj
prirodzenou cestou dosta k èomusi, èo sa dnes nazýva skupinové ciele. V danom regióne môžu by objektívne, môžeme porovna, èo je priemerné a èo je
špièkové. Urèite však aj pri tejto
metóde je niekde hranica, za ktorú sa už nedá ís, kde už tú latku
nemožno zvyšova, alebo naopak
znižova. Potrebujeme teda nájs
èo najobjektívnejšie porovnávacie
kritériá. Možno spoèiatku pôjdeme skôr touto cestou, budeme
porovnáva regióny, ale keï nastavíme možnosti, môžeme sa
zaèa porovnáva a súaži aj
medzi sebou. Preto si myslím, že

zavedenie takého rozsiahleho
hodnotiaceho systému, o akom
sa tu rozprávame, je dlhodobejšia
záležitos než je nejaký polrok
alebo rok.
l Náš rezort trpí mantinelovým prístupom, prechádzame z
jedného extrému do druhého.
To sa týka aj organizaèných
štruktúr a metód riadenia. Mali
sme už plávajúce štruktúry, aj
unifikovaný systém štruktúr a
monokratický štýl riadenia.
Každá zmena prináša urèité
pozitíva, ale aj ve¾a negatív. Vaše predstavy?
Zažil som množstvo organizaèných zmien rôzneho charakteru. Keï už koneène nieèo zaèalo
v treom roku fungova, prišlo nové vedenie a nová reorganizácia.
Nie som zástancom takýchto
zmien, z h¾adiska stabilizácie
najmä výkonu služby je už naozaj
potrebné vytvori systém, ktorý by
mal dlhodobejší charakter, ktorý
by mohol osta dlhšie než zasa
tie tri roky. Aj tomu rozumiem, že
každý sa chce prezentova nieèím novým, nejakými zmenami,
aby mohol poveda, že to som
zaviedol ja. Osobne som za to,
(Pokraèovanie na strane 3)
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Z aprílového zasadania Rady predsedov ZO OZP v SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

V diskusii odznelo na túto tému viacero príspevkov, zdôraznil
sa najmä fakt, že dlhodobé zanedbávanie postavenia a príjmov
obèianskych zamestnancov, ktorí
tvoria vyše 18 percent so zamestnancov PZ, musí dozna
zmenu. Odbory preto oèakávajú
aj na tému financovania rezortu
serióznu a vecnú komunikáciu so
zamestnávate¾om.

Plodná diskusia
Okrem iných bodov si predsedovia ZO vypoèuli informácie o
hospodárení OZP v SR za uplynulý rok a o celkovej ekonomickej
situácii odborového zväzu. Informoval podpredseda OZP v SR
Ladislav Graèík.
Napokon sa ako najzaujímavejšia èas celého rokovania rady
ukázala diskusia. Odznelo tu
množstvo rôznorodých príspev-

kov, najpodnetnejšie zrejme boli
k téme stavu a ïalšieho budovania èlenskej základne. Pozoruhodné boli vystúpenia Zdenka

mou, o ktorej by bolo možné
diskutova trebárs aj na samostatnej rade, monotematicky
zameranej na túto tému. Faktory,
ktoré ovplyvòujú ochotu zamest-

budol pocit, že predsedovia si
zobrali za svoje dôležitú úlohu
aktivizova ¾udí a prima ich k tomu, aby dve percentá venovali
OZP. Ve¾a ¾udí zrejme ešte túto

Noví funkcionári MV SR
Vedúca služobného úradu MV SR

Ing. Denisa Saková, PhD.
Dátum narodenia: 17. 4. 1976
Miesto narodenia: Nitra
Stav: vydatá, 1 diea
Vzdelanie
1999 – 2006 – Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta – doktorandské štúdium, odbor:
Poisovníctvo
1994 – 1990 – Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor: Finanèná sústava, peòažníctvo
1990 – 1994 – Gymnázium E. Gudernu, Nitra
Prax
2011 – 2012 – E.ON IT Slovakia, s.r.o. – vedúca úseku koordinácie poskytovaných služieb
2007 – 2010 – Ministerstvo vnútra SR – generálna riadite¾ka
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpeènosti
2003 – 2007 – E.ON IT Slovakia, s.r.o. – riadite¾ka divízie aplikácií
2001 – 2003 – Cap Gemini Ernst & Young. GmbH., Berlin – senior konzultant Cap gemini Ernst & Young, s.r.o., Bratislava – senior konzultant
1998 – 2001 – DELTA E.S., a.s. – konzultant
Do funkcie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Denisu Sakovú vymenovala dòa 1. mája 2012.

Prezident PZ

gen. PaedDr. TIBOR GAŠPAR
Narodený: 23. apríla 1962 v Kežmarku
Vzdelanie: 1993 – Akadémia PZ,
špecializaèné policajné vzdelanie
1982 – 1987 Univerzita Komenského
Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a
športu, uèite¾ský smer
1978 – 1981 Stredná priemyselná
škola elektrotechnická Michalovce, Odbor technická obsluha prostriedkov výpoètovej techniky
Priebeh zamestnania:15. máj 2012 – prezident PZ
2010 – 2011 ÚJKP Krajské riadite¾stvo PZ v Nitre
2005 – 2010 riadite¾ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ MV
SR
2003 – 2005 I. zástupca riadite¾a Krajského riadite¾stva v Nitre
a súèasne riadite¾ Úradu justiènej a kriminálnej polície KR PZ v
Nitre
2001 – 2003 zástupca riadite¾a Krajského úradu justiènej polície
v Nitre
1999 – 2001 riadite¾ odboru vyšetrovania všeobecnej kriminality
na Krajskom úrade vyšetrovania PZ v Nitre
1996 – 1999 zástupca riadite¾a Okresného úradu vyšetrovania
PZ v Nitre
1993 – 1996 vyšetrovate¾ Okresného úradu vyšetrovania PZ v
Nitre
1.12.1993 prijatý do služobného pomeru za príslušníka PZ, vyšetrovate¾ èakate¾ na Okresnom úrade vyšetrovania PZ
1990 – 1993 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre
1988 – 1990 uèite¾ na základnej škole v Nitre
Zverejnené boli aj ïalšie personálne zmeny vo vedení rezortu.
Do funkcie sa vrátili generálny riadite¾ Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR Ing. Ondrej Varaèka a generálna riadi te¾ka Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR Ing. Monika
Šimová. Generálnou riadite¾kou Sekcie Integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany je JUDr. Lenka Hmírová.
Do funkcie prezidenta Hasièského a záchranného zboru sa vrátil plk. JUDr. Alexander Nejedlý.

Predseda OZP v SR M. Litva
podrobne hovoril o stave osobitného úètu
Kristína z civilnej ochrany, Dana
Èukalovského zo SOŠ PZ Košice, Miroslava Kubalu z Nových
Zámkov, Henricha Brenkusa z
Námestova, Igora Rohára z Rimavskej Soboty èi Milana Kružliaka z Bratislavy, otvorene kriticky
o situácii hovoril aj prievidzský
predák Marián Hladký.
Z diskusie vyplynulo, že rozhodujúcu úlohu pri získavaní dôveryhodnosti odborov zohráva osoba predsedu a výkonnos èlenov
výboru, schopnos zauja zamestnancov ponukou rôznych
bonusov a aktivitami, na druhej
strane treba racionálnymi argumentmi èeli rozšírenému poh¾a du zamestnancov na èlenstvo v
odboroch otázkou Èo z toho
mám? Vyplatí sa mi to?
Diskutéri sa zhodli v tom, že je
potrebné orientova pozornos
predovšetkým na mladých èlenov
odborov, ale aj ostatných mladých policajtov, ktorí prichádzajú
na pracoviská. Podpredseda Pa-

Predsedom novej ZO pri AO
MV SR Žilina je Vladimír Kudelèík.
vol Michalík poukázal na skutoènos, že medzi poètom èlenov
v rámci krajských rád sú výrazné
rozdiely, ktoré nemožno vysvetli
rozdielnosou podmienok práce.
Cieľom musí byť zvýšiť organizovanosť vo všetkých radách nad
50 percent. Tento fakt podèiarkol
vo svojom vystúpení aj podpredseda Marián Magdoško, keï
povedal, že otázka èlenskej
základne je najdôležitejšou té-

Rada predsedov schválila vznik dvoch nových základných
organizácií
nancov vstúpi do odborov je celý rad, pre ¾udí je atraktívna právna ochrana, podporný fond, po-

Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško považuje tému
budovania èlenskej základne za
k¾úèovú otázku ïalšieho smerovania
nuka relaxu vo vo¾nom èase,
kultúrne a iné bonusy pre èlenov.
Ve¾mi sa rôznia motivácie, ktoré
¾udí odrádzajú od èlenstva. M.
Magdoško však v tomto smere
zvýraznil k¾úèovú úlohu predsedov základných organizácií. Sú
prípady, keï nový predseda dokázal podstatne zvýši poèet èlenov, získa pre organizáciu dobré
postavenie vo vzahu k zamestnávate¾ovi a rozbehnú èinnos,
inde sa stal opak. „Musíme si pomenova, preèo je to tak,“ zduplikoval.
Dve percentá. Èo bude?
Ïalšiu tému, ktorá svojím spôsobom súvisí s predchádzajúcou,
otvoril podpredseda Pavol Michalík. Svojimi èlánkami v POLÍCII i
osobnými aktivitami nieko¾ko mesiacov upozoròoval èlenskú
základòu na možnos venova
dve percentá z daní na ciele, ktoré si vytýèil OZP v SR: finanène
pomôc èlenom i ostatným zamestnancom, ktorí sa z nejakého
dôvodu ocitli v núdzi a potrebujú
pomoc kolegov. Podpredseda P.
Michalík informoval, že zo základných organizácií dostali relatívne
ve¾ký zoznam ¾udí, ktorí potrebujú
pomoc, ale – ako uviedol aj v POLÍCII – pri návšteve niektorých
základných organizácií nenado -

možnos ani neskúsilo využi,
svoje dane tak vkladajú do anonymného balíka peòazí, ktorými
disponuje ministerstvo financií.
Pridal sa aj podpredseda Marián Magdoško. Pripomenul, že
OZP v SR po prvýkrát rozvinul
masívnu kampaò, aby èlenská
základòa využila možnos, ktorú
ponúka zákon. Na podpore tohto
projektu sa zhodli na zasadaní aj
predsedovia rady predsedov, ale
sú obavy o výsledok, hoci konkrétne èísla výšky príspevkov z
daòových úradov na úèet OZP v
SR budú známe až neskôr. Vyzval preto plénum, aby dodržiavalo záväzky, na ktorých sa kolektívne uznieslo.
Nové organizácie
Naostatok rada predsedov
schválila aj vznik dvoch nových
základných organizácií. Z iniciatívy zamestnancov sekcie ekono miky v známej centrále „financmajstrov“ na Košickej ulici v Bratislave vznikla ZO 8/70 – z potre-

Na èele novej ZO Sekcie ekonomiky je Viera Gogová.
by bráni práva zamestnancov.
Organizáciu vedie Viera Gogová.
Štruktúru základných organizácií
v Automobilových opravovniach
MV SR doplnila ZO 943–1 zamestnancov opravovní zo Žiliny
pod vedením Vladimíra Kudelèí ka.
Snímky Peter Ondera
(on)
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„Budem háji záujem všetkých služieb rovnako!“
žitého spoloèného analyticko–koordinaèného centra. Odovzdávanie, získavanie a vyhodnocovanie
informácií zo všetkých zložiek,
ktoré budú zaradené do tohto celku, bude tak centralizované. Avizoval som už aj vznik nového
úradu, nazvime ho pracovne úrad
pre boj s hospodárskou kriminalitou. Má vzniknú z tých stavov,
ktoré sú na súèasných úradoch.
Jedna významnejšia zmena bude
v tom, že by sme chceli finanènú
políciu takpovediac – obrazne povedané – zasa posadi na trón a
vymedzi jej najmä daòové trestné èiny, èo je pod¾a mòa slabina
súèasného trestného konania a
pritom ve¾ký problém tejto spoloènosti. Zostane zachovaná špecializácia, to znamená základné
piliere spoloèného riadenia budú
na dvoch doterajších úradoch boja proti korupcii a organizovanej
kriminalite, na národnej protidrogovej jednotke a na teraz spomínanom novom úrade pre boj hospodárskou kriminalitou. Z toho by
mal by utvorený základ novej
štruktúry. Ostane líniové riadenie,
ale spoloèná centrála. Plánujeme
vytvori akúsi jednotku rýchleho
nasadenia, zloženú z vyšetrova-

te¾ov a operatívcov, aby mohla
okamžite vyrazi k tým najzávažnejším prípadom. Bude ma
zrejme celoslovenskú pôsobnos
a jej hlavnou úlohou bude èo
najrýchlejšie, v èasovom horizonte nieko¾kých dní zdokumentova o tom napadnutom prípade
všetko.
l Úprimne, dos èasto sa
špeciálne útvary kritizujú za to,
že akosi personálne napuchli,
majú nadštandardné všetko…
Myslím si, že dozrel èas na to,
aby sme urobili audit, aby sme si
ozrejmili, èi poèet ¾udí, ktorý na
tých útvaroch je, realizuje adekvátne množstvo závažnej trestnej
èinnosti. Môj zámer je ís radšej
cestou kvality. Ak by sa ukázalo,
že to, èo sa tu vyšetrovalo doteraz, možno zvládnu aj s nižším
poètom ¾udí, tak budeme musie v
tomto smere prija opatrenia, ale
nikto o prácu nepríde.
l Naozaj letkom spomeòme
ïalšiu frekventovanú tému: pozícia ¾udí na skrátenom vy šetrovaní, rozdiely, náplò poverených policajtov… Majú by
na obvodných oddeleniach alebo nie?
Obdive formy, v ktorých fungo-

valo skrátené vyšetrovanie, majú
svoje výhody i nevýhody. Ak by
som sa dnes mal prikloni k jednej alebo druhej, tak by som sa
Snímka internet

(Pokraèovanie zo strany 1)

aby sme všetky zmeny, ktoré prípadne vykonáme, urobili až po
dôkladnej analýze. Musíme si
najprv poveda dôvody, pre ktoré
chceme tie zmeny robi. A tie dôvody by mali by naozaj objektívne, nie samé pre seba. Tie zmeny, ktoré som už verejne avizoval, majú sa týka najmä špecializovaných útvarov. Chcel by som
však aspoò jednou vetou upokoji
všetkých ¾udí z týchto útvarov, že
nepôjde o nijakú zásadnú reformu typu roku 2004. V prvom rade
nechcem naruši priebeh vyšetrovania rozpracovaných vecí,
chcem zachova to, aby na nich
pracovali tí istí ¾udia, ktorí na nich
robia dnes, chcem zabráni prerozde¾ovaniu spisov a hromadným prechodom ¾udí z pracoviska
na pracovisko. Urèite tieto zmeny
neutvoria ani tlak na financie…
l To na zaèiatku hovoria
všetci…
… zmeny budú urobené z tých
stavov, z tých tabuliek, ktoré na
úradoch sú. Už som naznaèil, že
chceme utvori spoloènú logistiku
pre tieto útvary vo význame personálnom a ekonomickom, ale
napríklad aj utvorením ve¾mi dôle-

asi nevedel rozhodnú. Myslím si,
že ak dokážeme zjednoduši
trestné konanie vo forme skráteného vyšetrovania, tak si ho viem
predstavi aj na obvodných oddeleniach a azda bude možné rozšíri aj okruh zapojených policajtov. Sú to spojené nádoby. Ide
o to, aký rozsah skráteného vyšetrovania bude vyžadova zákon. Výhoda je, že ¾udia na obvodných oddeleniach majú miestnu znalos, ale plnia aj množstvo
iných úloh a keï ide o menšie
oddelenia, tak je problém, kedy
sa majú náležite venova aj vyšetrovaniu. Chápem, že keï sme
zriadili špecializované pracoviská

pre skrátené vyšetrovanie, vytrhli
sme ¾udí z terénu. Mohli sme síce
dosiahnu vyššiu kontrolu nad
procesom, vari aj kvalitu, ale stratila sa miestna znalos. Skrátka, v
oboch prípadoch sú klady aj zápory, musíme sa oboznámi s
aktuálnym stavom a posúdi, ako
ïalej. Základom však bude vylepšenie súèasného stavu.
l Urèite registrujete informácie o znepokojení policajtov
v súvislosti s úvahami o zme nách v sociálnom zabezpeèení.
Nie je to vaša parketa z h¾adiska zodpovednosti, no predsa, ako vidíte tento problém?
Naozaj odišlo ve¾a ¾udí a my
hovoríme o potrebe stabilizácie.
Sú tu nemalé ekonomické problémy, budem èo najskôr hovori s
pánom ministrom aj na túto tému.
Problémy rozpoètu chápem, ale
ako policajný prezident musím
bráni istoty policajtov. Verím, že
aj v týchto evidentne sažených
podmienkach nájdeme nejaké
riešenia, ktoré budú v záujme polície a policajtov z h¾adiska zachovania sociálneho zabezpeèenia. V tejto chvíli po mne nemôžete chcie viac.
Zhováral sa Peter Ondera

Preèo si„územári“ lezú do kapusty so „skrátencami“?
List èitate¾a
Pracujem na Obvodnom oddelení II. typu, zaradený som v II.
platovej triede na funkcii referent
s územnou a objektovou zodpovednosou. Od 01.01.2011 reorganizáciou prešlo skrátené vyšetrovanie na obvodné oddelenia
a na naše oddelenie prišli dve tabu¾kové miesta IV. platová trieda
funkcia Starší referent – poverený príslušník PZ. Toto si pochva¾ujem z toho h¾adiska, že policajti majú lepší preh¾ad o trestných
spisoch a obvodné oddelenia si
tým lepšie „ustrážia èiarky“, ktoré
im iné služby ve¾mi radi „preberali“. Problém je ten, že títo starší
referenti nemajú platenú pohotovos a preto nám (referentom s
ÚOZ) bolo povedané, že po
15:30 hodine budeme skrátené
vyšetrovanie vo veci známych
páchate¾ov vykonáva MY v prí pade teda, že bude nápad trestnej èinnosti po uvedenej hodine
so známym páchate¾om. V súèasnej dobe vykonávame úkony
skráteného vyšetrovania vo ve ciach s neznámym páchate¾om.
Taktiež už sa objavili prípady, že
teda referent ÚOZ vznášal obvinenie pod¾a § 206 ods. 1 Tr. Poriadku èo si myslím, že dochádza
k porušeniu zákona konkrétne
vyhlášky MV SR 648/2008 a
rovnako tak o rozpor úloh èl. 30
a èl. 33 pod¾a N P PZ è. 18/2011
o èinnosti základných útvarov
služby poriadkovej polície. Rovnako musíme vykonáva výsluchy
svedkov a obvinených na základe dožiadaní z iných útvarov a to
i vo veciach so známym páchate¾om, prièom nieko¾ko príslušníkov
vybavovalo právnu pomoc aj od
zahranièných kolegov. Taktiež do
spisov priberáme znalcov (keï
sa jedná npr. o usmrtenie, daktyl-

som mal preverenie oznámenia
tak môj problém.
Referent s územnou a
objektovou zodpovednosou

ky, DNA a pod.) èo si myslím, že
rovnako dochádza k porušeniu
spomenutej vyhlášky MV SR.
Týmto tzv. skrátencom chodievame robi dodatoèné obhliadky,
doruèova doruèenky a obdobné
veci do spisov prièom majú pridelené vlastné služobné vozidlo a
teda môžu si tieto úkony zabezpeèi i sami a tak ako to
potrebujú. Preto sa pýtam, na èo
sú na OO ustanovené funkcie
Starší referent, keï väèšinu práce vykonávame my referenti s
ÚOZ na úkor nášho èasu, ktorý
pod¾a nového hodnotiaceho systému si nemáme ani kde vykáza.
Nehovorím, že by som vznies
obvinenie nedokázal alebo že by
som nevedel vykona vyššie uve-

Predovšetkým je potrebné
najprv pripomenú si úpravu vykonávania úkonov v skrátenom
vyšetrovaní a uvies konkrétne
ustanovenia, ako aj rozsah vykonávania týchto úkonov v skrátenom vyšetrovaní:
l zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (ïalej len „Trestný poriadok“,
l vyhláška Ministerstva vnútra

dené úkony avšak ide o to, že
nemám na podobné úkony absolútne èas, pretože keï realizujem
ko¾ko krát trestnú vec tak popri
tom idem na ïalšie preverenia
(škodové udalosti, obèianske
spolunažívanie a podobné preverenia ) a neviem si predstavi ako
v noci vznášam obvinenie, vypoèúvam obvineného, svedkov a
ešte mu zháòam obhajcu a
ïalšie úkony prièom ako jedna
hliadka v obvode budem celú noc
na oddelení. Taktiež by som poukázal na prioritu dnešného systému, ktorý je v èas príchod na
kontrolný bod a èím viac kontrolných bodov tým lepšie pretože ja
sa už nepozerám na vagabundov
okolo, nepredvádzam nevšímam
si okolie, jediné èo si všímam sú
hodiny a inštruktáž èi som v
správnom úseku a na kontrolnom
bode „veï tri hodiny administratívy staèí“ a ak cez administratívu

Slovenskej republiky è. 648/2008
Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 159/2009
(ïalej len „vyhláška è. 648/2008
Z. z.“),
l nariadenie ministra vnútra
Slovenskej republiky è. 175/2010
o vymedzení príslušnosti útvarov
Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odha¾ovaní trestných
èinov, pri zisovaní ich páchate¾ov
a o postupe v trestnom konaní v
znení neskorších predpisov (ïalej
len „nariadenie è. 175/2010“),
l príloha è. 2 k Metodickej príruèke k vyplòovaniu hodnotenia
jednotlivca vydanej rozkazom
prezidenta Policajného zboru è.
77/2011, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.

Stanovisko
Odboru poriadkovej polície PPZ

56/2011 o metodickej príruèke k
hodnotiacemu systému a ku kariérnemu postupu príslušníkov
Policajného zboru (ïalej len „Metodická príruèka“),
l pokyn prezidenta Policajného zboru o vykonávaní úloh na
úseku skráteného vyšetrovania
neznámych trestných èinov referentmi s územnou a objektovou
zodpovednosou,
PPZ–OPP–
671/2011 zo dòa 10.06.2011 (ïalej len „pokyn prezidenta PZ“).
Trestný poriadok upravuje postup orgánov èinných v trestnom
konaní vo všeobecnosti. Podrobnejšia úprava skráteného vyšetrovania je ustanovená v druhej
hlave Trestného poriadku (rozsah
skráteného vyšetrovania, postup
pri skrátenom vyšetrovaní, atï).
Pod¾a § 10 ods. 10 Trestného poriadku vydalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky vyhlášku è.
648/2008 Z. z., ktorá ustanovuje
rozhodnutia, opatrenia a úkony
trestného konania, ktoré je
oprávnený vykonáva príslušník
Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovate¾om Policajného zboru
alebo povereným príslušníkom
Policajného zboru vo vyšetrovaní
alebo v skrátenom vyšetrovaní.
Keïže referent s územnou a
objektovou zodpovednosou je
povereným príslušníkom Policajného zboru (viï nižšie) , ustanovenia vyhlášky è. 648/2008 Z.
z. sa na neho nevzahujú.
V zmysle èl. 4 ods. 4 nariadenia è. 175/2010 je povereným príslušníkom príslušník Policajného
zboru, ktorý má v popise služobnej èinnosti urèenú náplò èinnosti skrátené vyšetrovanie alebo
príslušník Policajného zboru, ktorý je písomným rozkazom nadriadeného s ustanovovacou pôsobnosou poverený vykonáva-

ním služobných èinností v skrátenom vyšetrovaní.
V súvislosti so zavedením
hodnotiaceho systému a s cie¾om
efektívnejšieho hodnotenia príslušníkov Policajného zboru na
obvodných oddeleniach Policajného zboru, s prihliadnutím na
rovnomerné zaaženie na úseku
skráteného vyšetrovania, bol vydaný pokyn prezidenta PZ, ktorým bolo uložené riadite¾om krajských riadite¾stiev Policajného
zboru poveri vykonávaním úkonov v skrátenom vyšetrovaní o
preèinoch s neznámym páchate¾om vo vecnej príslušnosti obvodného oddelenia Policajného zboru referentov s územnou a objektovou zodpovednosou písomným rozkazom nadriadeného
s ustanovovacou pôsobnosou.
Týmto sa teda aj referenti s
územnou a objektovou zodpovednosou stali poverenými príslušníkmi Policajného zboru v
zmysle èl. 4 ods. 4 nariadenia è.
175/2010. Prvotné úkony ako aj
ïalšie úkony do trestných spisov
môžu vykonáva aj iní policajti
útvaru. Podmienkou je, v zmysle
pokynu prezidenta PZ, pri písomnom poverení referentov s
územnou a objektovou zodpovednosou na vykonávanie úkonov v skrátenom vyšetrovaní
potreba prihliada na prílohu è. 1a
k zákonu è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej
služby, Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky
a Železniènej polície v znení
neskorších predpisov.
V tejto súvislosti bola v Metodickej príruèke ustanovená možnos pride¾ovania trestných spi sov s neznámym páchate¾om aj
(Pokraèovanie na strane 5)

4

MÁJ 2012

Parlament vyslovil dôveru kabinetu R. Fica, schválil programové vyhlásenie vlády SR

Vnútorný poriadok a bezpeènos
Na 4. zasadaní (27. apríla 2012) vláda SR schválila svoje
programové vyhlásenie na roky 2012 až 2016. Z neho vyberáme èas, zameranú na vnútorný poriadok a bezpeènos.
Každý demokratický a právny
štát chráni vnútorný poriadok a
bezpeènos ako dôležité atribúty
budovania usporiadanej spoloènosti, v ktorej sa nezákonnos nahrádza dodržiavaním zákona a
kde sú chránené životy, zdravie,
majetok, práva a slobody obèanov.
Vláda považuje za prvoradé
presviedèa svojimi èinmi obyvate¾ov Slovenska o schopnosti štátu budova stabilnú a usporiadanú spoloènos. Bude vies policajtov k tomu, aby výkon èinnosti
uskutoèòovali ako službu verejnosti na jednej strane a nekompromisný postup voèi porušovate¾om zákona na strane druhej.
Vláda urobí maximum pre bezpeènos a ochranu obyvate¾ov a
ich rodín, pokojný život v obciach
a mestách, prièom nadviaže na
pozitívne výsledky z rokov 2006
až 2010. Bude klás dôraz na znižovanie všetkých druhov kriminality a zvyšovanie jej objasnenosti.
Vzrastie poèet policajtov v základných útvaroch, lebo sa ukazuje, že vyšší poèet policajtov na
uliciach prispieva k zníženiu kriminality a nehodovosti na cestách.
Proti ekonomickej kriminalite
V tejto súvislosti vláda posilní
najmä útvary dopravnej a poriadkovej polície, ako aj rady vyšetrovate¾ov. Podporí prevenciu
kriminality ako dôležitú súèas
ochrany života, zdravia a majetku
osôb najmä prostredníctvom financovania úèinných projektov
ako súèas dotaènej politiky. Vláda bude uskutoèòova opatrenia
v záujme posilnenia boja proti korupcii a závažnej ekonomickej kriminalite, najmä daòovým podvodom, a to predovšetkým zefektívnením práce špecializovaných
útvarov Policajného zboru. Súèasne navrhne nové legislatívne
opatrenia a zabezpeèí technické
nástroje, ktoré významne pomôžu pri odha¾ovaní a objasòovaní

tejto mimoriadne spoloèensky nebezpeènej trestnej èinnosti. Posilní ochranu oznamovate¾ov korupèného správania, a to aj prijatím nových legislatívnych opatrení.
Viac odborníkov
Vláda bude aj naïalej ne-

ným fenoménom, ktorým je poèítaèová kriminalita a zneužívanie
internetu. Efektívnymi a modernými metódami tak bude prispieva
k zvyšovaniu úrovne kybernetic kej bezpeènosti v Európskej únii.
Vláda sa zaväzuje v oblasti
cestnej premávky pokraèova v
nastúpenom trende a naïalej zavádza opatrenia na znižovanie
poètu obetí, zranených a dopravných nehôd na cestách, ochranu
všetkých slušných vodièov a razantné zasahovanie proti cestným pirátom. Zameria sa aj na

níkov Policajného zboru cestou
aplikácie najnovších vedeckých
poznatkov a bude podporova
spojenie vedeckého výskumu s
bezpeènostnou praxou pri maximálnom využití programov Európskej únie. Vláda bude pokraèova
v modernizácii bezpeènostných
zborov, najmä v obmene techniky
a výstroje a v rekonštrukcii objektov Policajného zboru a Hasièského a záchranného zboru, v
maximálnej možnej miere s využitím zdrojov Európskej únie.
Vláda SR bude pri inovaèných a

Predseda vlády SR Robert Fico predstavil programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2012 až 2016
poslancom Národnej rady SR
kompromisne bojova proti akýmko¾vek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho
nacionalizmu. Zameria sa najmä
na systematické vzdelávanie príslušných profesijných skupín, ktoré majú pri výkone svojho povolania vplyv na predchádzanie extrémizmu a rasovo motivovanej
trestnej èinnosti, zvyšovanie
právneho vedomia a informova nie verejnosti a implementáciu
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti
boja proti extrémizmu a rasovo
motivovanej trestnej èinnosti. Vláda zvýši úsilie v boji s nebezpeè-

plynulos cestnej premávky, ktorá
je základným predpokladom bezpeènosti a zníženia nehodovosti
na cestách.
Stabilita sociálneho systému
Vláda presadí stabilizáciu sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných ozbrojených
zložiek tak, aby boli dlhodobo ich
pevnou oporou s cie¾om posilni
spoloèenskú prestíž tohto povolania. Naïalej bude vytvára podmienky pre poskytovanie duchovnej služby v ozbrojených
zložkách SR.
Moderná technika
Vláda zabezpeèí zvýšenie
úrovne odbornej prípravy prísluš-

modernizaèných
programoch
bezpeènostných zborov vyh¾adáva spoluprácu so slovenskými
výskumnými, vývojovými a výrobnými organizáciami v relevantných odvetviach.
Zodpovednos za hranice
Vláda bude pokraèova v
uskutoèòovaní všetkých opatrení
potrebných pre náležitú ochranu
slovenských úsekov vonkajšej
hranice Európskej únie, v záujme
ochrany verejného poriadku a
vnútornej bezpeènosti Slovenskej
republiky i v duchu zodpovednosti voèi spoloèným cie¾om Európskej únie. Bude sa aktívne podie¾a na rozvoji politík Európskej

únie zameranom na zvýšenie
úrovne ochrany vonkajšej hranice
pri súèasnom u¾ahèení legitímnych ciest obèanov tretích štátov.
Vo vízovej politike bude prioritou
vlády redukcia rozsahu vízovej
povinnosti pre obèanov Slovenskej republiky, zachovanie a dosiahnutie reciproèných podmienok vo vízových vzahoch s tretími štátmi.
Krízový manažment
Vláda navrhne právnu úpravu
zjednocujúcu právne i organizaène všetky prvky krízového
manažmentu, vrátane civilnej
ochrany a hospodárskej mobilizácie. Prijme opatrenia s cie¾om dobudova funkèný Integrovaný záchranný systém na úroveò
zodpovedajúcu súèasným európskym štandardom. Vláda masívnejšie podporí spoluprácu s
dobrovo¾nými hasièskými zbormi,
aby bol využitý potenciál tisícov
ich èlenov, ktorí sú okamžite
pripravení pomáha pri ochrane
života, zdravia a majetku.
Bezpeène na horách
Vláda prijme opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti príslušní kov Horskej záchrannej služby pri
záchrane a pátraní v horských
oblastiach, vytvorenie podmienok
na zlepšenie výkonu záchrannej
èinnosti v horskom prostredí s dôrazom na bezpeènos záchranárov ako aj postihnutých. Vláda sa
zameria aj na vytvorenie podmienok výkonu kontrolnej a preventívnej èinnosti v horských oblastiach s cie¾om zabezpeèi zníženie úrazovosti a skvalitnenie záchrany v horských oblastiach a
na lyžiarskych tratiach.
Tajné služby
Vláda pripraví zmeny vo fungovaní a organizácii spravodajských služieb s cie¾om predchádza únikom utajovaných materiálov a zabezpeèi rast dôveryhodnosti tajných služieb. Vláda
navrhne zlúèenie vojenských
spravodajských služieb a efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných
zložiek pracujúcich spravodajskými metódami.
(Medzititulky redakcia)

Zoznam èlenov Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos
Šuca, Peter
(SMER – SD)
podpredseda

Baška, Jaroslav (SMER –
SD) predseda

Hlina, Alojz
(O¼aNO)
podpredseda

Èepák, Rastislav
(SMER – SD) èlen

Galko, ¼ubomír
(SaS) èlen

Géci Milan (SMER
– SD) èlen

Hambálek
Augustín (SMER
– SD) èlen

Hrnèiar, Andrej
(MOST–HÍD) èlen

Kovaèócy,
Marián (SMER –
SD) èlen

Fedor, Martin
(SDKÚ – DS)
overovate¾

Lipšic, Daniel
(KDH) èlen

Vašeèka, Richard
(O¼aNO) èlen

Matejièka,
Vladimír (SMER
– SD) overovate¾
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V ústrety obèanom
Od roku 2009 Krajské riadi te¾stvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v súèinnosti s oddelením dokladov odboru poriadkovej
polície OR PZ v Banskej Bystrici
spustilo ako jediné krajské riadite¾stvo projekt na pomoc obèanom a obciam, v ktorých došlo ku

V týchto prípadoch boli cie¾ovou skupinou obèania vo vyššom
veku, s postihnutím, mamièky na
rodièovskej dovolenke a taktiež
obèania v hmotnej núdzi. Ve¾ká
spokojnos bola vyvolaná hlavne
v kruhu obèanov skôr narodených a taktiež s pohybovým

zmenám v oznaèovaní ulíc alebo
preèíslovaniu domov, bytov.
Projekt bol realizovaný tzv.
mobilným pracoviskom, ktoré
spoèívalo v tom, že tím v zložení
vedúceho projektu Norbertom
Kvakom z KR PZ Banská Bystrica a pracovníèok OD OPP OR
PZ Banská Bystrica na požiadanie obce s prenosným pracoviskom prispôsobeným na prijímanie žiadostí o vydanie obèianskych preukazov vycestovali za
obèanmi a priamo na obecnom
úrade prijímali žiadosti o vydanie
obèianskych preukazov, neskôr
po ich vyrobení boli tieto doklady
do obce aj prevezené a obèanom
opä na obecnom úrade vydané.

postihnutím, nako¾ko sami pripisovali malé percento možnosti
návštevy najbližšieho oddelenia
dokladov, ktoré sa nachádzajú aj
nieko¾ko desiatok kilometrov a na
ich dopravu by bolo potrebné zamestna na pol dòa neraz aj celú
rodinu.
Projekt bol už realizovaný v
obciach Králiky, Brusno, ¼ubietová, Hronský Beòadik, Leš, Èe lovce, kde bolo vybavené takmer
700 ¾udí a krajské riadite¾stvo Policajného zboru Banská Bystrica
sa aj týmto spôsobom snaží
približova k obèanom a zvyšova
dôveryhodnos polície.
(nk)

Preèo si„územári“ lezú do kapusty so „skrátencami“?
(Pokraèovanie zo strany 3)

referentom s územnou a objektovou zodpovednosou pod¾a miesta spáchania trestného èinu v
územnej èasti obvodu ktorú má
urèenú, na základe rozhodnutia
nadriadeného. Podmienkou pride¾ovania trestných spisov referentom s územnou a objektovou
zodpovednosou je, že sa jedná
výluène o trestné spisy s neznámym páchate¾om a to v závislosti
od zaaženosti poverených príslušníkov Policajného zboru, ktorí majú v popise služobnej èin-

UPOZORNENIE
Nový rozde¾ovník
poukazov na domá cu rodinnú rekreáciu
pre obdobie od 16. 6.
do 2. 12. 2012 nájde te na našej intraneto vej stránke!
(red)

nosti urèenú náplò èinnosti skrátené vyšetrovanie.
Vïaka vyššie uvedenému je
daná možnos vykazovania jednotlivých úkonov vykonávaných v
skrátenom vyšetrovaní referentom s územnou a objektovou
zodpovednosou v hodnotiacom
systéme v bode 7. v oblasti obchôdzková služba (UP). Urèi
konkrétne rozhodnutia, opatrenia
a úkony, ktoré môže referent s
územnou a objektovou zodpovednosou vykonáva v skrátenom vyšetrovaní nie je možné
vzh¾adom na skutoènos, že tieto
by mali by obsiahnuté v konkrétnom písomnom rozkaze nadriadeného s ustanovovacou pôsobnosou, s prihliadnutím na predchádzajúci odsek.
V prípade, že referent s územnou a objektovou zodpovednosou zabezpeèí dôkazy vedúce k
vzneseniu obvinenia voèi konkrétnej osobe, nadriadený pridelí
trestný spis s neznámym páchate¾om na vykonávanie ïalších
procesných úkonov v tomto spise
poverenému príslušníkovi Poli cajného zboru, ktorý má v popise
služobnej èinnosti urèenú náplò
èinnosti skrátené vyšetrovanie.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI NA AKADÉMII

„Každý môže, v rámci svojich možností a schopností, urobi nieèo preto, aby
pomohol dobrej
veci a urobil tento
svet lepším.“
Tieto slová boli
aktuálne nielen v roku 1862, keï
ich po prvý raz napísal mladý
švajèiarsky obchodník Henry
Dunant, rovnako živé a naliehavé sú aj dnes. V tom èase mladý Dunant neváhal a pred 150
rokmi v talianskom Solferine
promptne zmobilizoval civilistov,
aby pomohli tisíckam zranených
vojakov, ktorí zostali bez pomoci
leža na bojiskách. Práve tieto
udalosti boli inšpiráciou k neskoršiemu založeniu najväèšej
svetovej humanitárnej organizácie – Medzinárodného hnutia
Èerveného kríža a Èerveného
polmesiaca, ktoré má dnes takmer 100 miliónov zamestnancov
a dobrovo¾níkov. Aj pre Slovenský Èervený kríž je práve darcovstvo krvi jednou z rozhodujúcich èinností v oblasti filantropie.
Hlavnou úlohou je tu oslovova a
vychováva budúcich darcov,
organizova odbery a aj oceòova mnohonásobné darcovstvo
krvi tak, aby rástla celospoloèenská prestíž hlavne dobrovo¾ných darcov. Všetky tieto aktivity sa organizujú formou pro-

jektov prostredníctvom kampaní
v spolupráci s Hematologicko –
transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou SR.
S myšlienkou zrealizova
odber krvi na pôde akadémie
prišiel podpredseda akademického senátu z radu študentov
pprap. Martin Mikolka. Podujal
sa preveri životaschopnos takéhoto úmyslu a nielenže pripravil akciu „Študentská kvapka krvi na akadémii“, ale jej priebeh
aj organizaène zabezpeèoval.
Medzi študentmi a pracovníkmi
Akadémie PZ sa našlo dostatok
empatických a obetavých ¾udí,
ktorí svojou úèasou podporili túto sympatickú akciu. Dòa
20.4.2012 prišli zdravotníci z Národnej transfúznej stanice z Bratislavy – Ružinova priamo na pôdu akadémie. Uèebòa na bloku
„U“ sa zmenila na mobilné
odberné stredisko a humanitná
akcia mohla zaèa. Na odber sa
prihlásilo 50 darcov, z toho mnohí darovali krv prvý krát v živote.
Prvodarcom želáme, aby si
postupne vypestovali ten najkrajší ¾udský návyk – návyk na
spolupatriènos a obetavos a
všetkým ostatným tiež pekný
osobný zážitok z hodnotného
skutku.
Všetkým darcom vyslovujeme
„ve¾ké ïakujem“. Veríme, že sa
zrodila akcia, ktorá si postupne

získa aj ostatných a stane sa na
pôde akadémie hodnotnou tradíciou.
Nieko¾ko dobrých dôvodov
v prospech rozhodnutia darova krv:
n Pri darovaní krvi sa darcovi
urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný. Vyšetrenie
je pritom rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej, zameriava
sa aj na zachytenie krvou pre nosných infekcií. Èasto sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca
ani nevie.
n Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené s ve¾kou
stratou krvi. Je dokázané, že
väèšie straty krvi napr. pri úrazoch znášajú pravidelní darcovia
krvi ove¾a lepšie.
n Darovanie krvi prispieva aj
k . Náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k
tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má
teda stimulujúci úèinok na organizmus. Pravidelní darcovia krvi
sa spravidla cítia lepšie a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“.
n Darovanie krvi u mužov
môže zredukova riziko srdcových chorôb.
Ing. Eva Kunovská,
pprap. Martin Mikolka, A PZ

„Výpredaj ¾udí MV SR“
Kríza! Toto strašné slovo s jeho sprievodnými javmi narobilo
nevídaný chaos takmer na celom
svete. Krachujú (vraj) v dôsledku
krízy štáty, manželstvá a zdá sa,
že si kríza predsavzala aj zruinovanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky! Neveríte? Že
nemožné? Verte mi, je to na
spadnutie. Svetlo sveta už totiž
uzrel „návrh rozkazu MV SR o
zriadení špeciálneho tímu na
vybudovanie
informaèného
systému o obchodovaní s ¾uïmi Ministerstva vnútra Slo venskej republiky.“
Tak už veríte? Keï sa mi dostal do rúk písomný materiál s
uvedeným názvom, zalial ma studený pot. Prostredníctvom rôznych médií som registroval v minulosti krach viacerých firiem, ale
všetky rozpredávali len stroje, zariadenia, automobily, skrátka
hmotný majetok, a žiadny výpredaj ¾udí. Prvou firmou, ktorá má
takéto plány, je teda MV SR. A –
akože inak – sme v dobe poèítaèovej, treba èinnosti èo najviac
komputerizova! Tak my zriadime
špeciálny tím, ktorý má za úlohu
vybudova informaèný systém o
obchodovaní s našimi ¾uïmi?
Sám som zamestnancom MV
SR, a tak sa mi okamžite v hlave
zrodilo množstvo otázok. Aké bude oceòovanie ¾udí? To bola jedna z najpálèivejších otázok.
Pod¾a hodností? Základná sadzba (boh vie aká) bude za strážmajstra, táto sa bude zvyšova
pod¾a jednotlivých hviezdièiek, až
naceníme aj generálov v PZ. Budú sa „zhodnocova“ aj fyzické
danosti ¾udí? V duchu som takto

„nacenil“ sám seba. Zhodnotil
som, že mi už chýba žlèník, dva
vnútorné menisky, sedem zubov,
zlatá žila, 3.456 vlasov… No a
mám už vek, ktorého èíselné vyjadrenie oznaèuje prekroèenie
povolenej rýchlosti v obci. Sám si
však sebavedomo myslím, že to
nie je ešte na kafilérku, ale so
mnou ve¾ký biznis pri tom obchodovaní neurobia. Odkia¾ budú potenciálni kupcovia? Matièka božia! Na každom svetadiele urèite
existujú boháèi, ktorí by nás mohli kúpi hoc aj všetkých. Odhadzova sneh spred iglú niekde vo
veène zamrznutej zemi… Skvelá
predstava!
Hádam tá vízia chladného severu a studeného snehu mi zmenila charakter myšlienok na reálnejšie. Možno k tomu prispelo aj

Ilustračné foto

Mobilné pracovisko na vydávanie
osobných dokladov: užitoèný projekt

håbavejšie èítanie obsahu zmieneného návrhu rozkazu MV SR,
z ktorého mi nakoniec bolo jasné, že niekto len nedocenil význam poradia slov. „Chladným
rozmýš¾aním“ som bol donútený
uvedomi si, že autori zrejme pracovali na „návrhu rozkazu MV
SR o zriadení špeciálneho tímu
na vybudovanie informaèného
systému Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o obchodovaní s ¾uïmi.“
Joj, èi sa mi len u¾avilo! Boli to
však ažké minúty zbrklej predstavivosti. Prosím, vážení, dávajte pozor, èo píšete a púšate
medzi ¾udí. My so zvýšenou
predstavivosou Vám budeme
vïaèní.
Pavol Michalík
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Členstvo v odboroch nestojí na finančných výhodách, ale na starostlivosti o zamestnancov

Budúcnos èlenskej základne je v mladých ¾uïoch
Krátko pred jarným zasadaním rady predsedov ZO OZP,
ktorej dominovala aj téma budovania èlenskej základne,
košická SOŠ PZ umožnila nášmu odborovému zväzu
stretnutie s poslucháèmi školy, ktorí už majú za sebou polovicu behu, teda tri mesiace štúdia.
O náplni práce a fungovaní
Odborového zväzu polície v SR
prednášal v sále plnej študentov
podpredseda OZP v SR Ladislav
Graèík. Mladí policajti sústredene

sú v škole, je potrebné podchyti
ich záujem i prirodzenú zvedavos a poskytnú im dostatok

cajtov,“ podèiarkol. „Po troch mesiacoch štúdia už zaèínajú ma
predstavu o tom, že na praco-

nadriadených, a keï sa ich tí nezastanú, potom je tu priestor pre
zástupcu zamestnancov, pre od-

postojoch týchto mladých ¾udí záver prednášky. Podpredseda
Graèík všetkým poïakoval za pozornos a vyzval poslucháèov,
aby ïalej ostali v sále len tí, ktorí

Prednášku podpredsedu OZP v SR Ladislava Graèíka v zaplnenej sále si vypoèuli poslucháèi SOŠ PZ
v Košiciach
bory. Odborový zväz polície v SR
musí ma záujem o prílev v mladých èlenov, pretože v tom je záruka stabilizácie èlenskej základne,“ zdôraznil. Najdôležitejšie
však je, pripomenul, aby sa èerstvých èlenov odborov hneï po príchode na materský útvar ujali
funkcionári príslušnej základnej
organizácii, aby nadviazali kon takt a poskytli mladým policajtom
oporu v pracovných zaèiatkoch,
ale aj priestor na sebarealizáciu v
rámci OZP v SR.
Peter Ondera
Snímky autor

Záujem o èlenstvo v OZP prejavila polovica zo zúèastnených študentov
poèúvali o veciach, o ktorých
pod¾a všetkého nemali potuchy,
lebo keï sa L. Graèík opýtal,
ko¾kí už boli v kontakte s OZP na
svojich prvých pracoviskách, zo
120 prítomných sa prihlásil 1 (slovom jeden) mladík z Martina, ktorého už stihli oslovi ¾udia z martinskej základnej organizácie.
Zaujímavá bola aj reakcia publika na otázku, ko¾kí sa prihlásili
do Policajného zboru z vlastného
presvedèenia, teda preto, že profesia policajta napåòa ich predstavy o celoživotnom povolaní. Ruky
zodvihla približne polovica prítomných. (Úprimne, tento moment bol milým prekvapením, v
kútiku duše sme èakali horšie.)
Napokon, najviac vypovedal o

N

ie, nepomýlil som sa! Ona
je totiž možno pravda aj
vo víne, ale peniaze ju vedia viac
zisti, odhali, preukáza, zabezpeèi… Aspoò mne sa to tak
zdá. K tomuto poznatku som sa
dopracoval viackrát poèas môjho
života. Zmena v uvedenom tvrdení v priebehu dejín je hádam len v
mene – v oznaèovaní (názvu) pe òazí.
Naposledy
ma
o
tom
presvedèilo rozhodnutie odchádzajúceho vedenia MV SR a
PPZ SR zaèiatkom roka 2012 pri
rozhodnutí o ude¾ovaní odmien
(paušálnych) policajtom vo
výške 500,– EUR a 100,– EUR.
Rozhodnutie o výške a charakte re odmien totiž vydalo to isté ve denie MV SR a P PZ SR. Zaèiatkom roka 2011 prišlo s bombastickým hodnotiacim systé mom, ktorý pod¾a nich zabezpe èí absolútne spravodlivé odme-

sa chcú viac dozvedie o práci
OZP v SR a prípadne by mali
záujem o vstup.
Opä milé prekvapenie: sedie
ostala približne polovica zúèastnených! A tak sa slova ujal
agilný predseda tunajšej základ nej organizácie Daniel Èukalovský, vysvetlil študentom, ktoré
formuláre sú potrebné k podpisu
prihlášky, aké sú podmienky pre
vstup a k èomu sa podpisom zaväzujú. Výsledok bol viac ako
uspokojivý, predseda Dano Èukalovský zozbieral 61 skompletizovaných formulárov na vstup do
OZP.
Spokojnos netajil ani podpredseda Ladislav Graèík. „S
mladými treba hovori ešte kým

informácií o tom, èo všetko robí
OZP najmä pri ochrane práv poli-

viskách ich èaká aj množstvo
problémov, môžu èeli nepriazni

òovanie. Hodnotiaci systém bol
zavádzaný do života, bol kalibrovaný, bol vychva¾ovaný, a (vraj)
bol úèinný a úspešný. Tak to bolo prezentované verejnosti pri
hodnotení výsledkov Policajného
zboru Slovenskej republiky za

vaných odmien. Tak velí logika.
Velí, ale tá nemá právomoci. Tie
majú (mali) v bývalom vedení
MV SR a P PZ SR. Zdá sa to
jednoduché. Mali právomoci,
mali hodnotiaci systém – už viac
ako jeden rok, tak aký problém?

rientova. Tie odmeny (kritériá na
ich ude¾ovanie) na zaèiatku roka
2012 mne osobne mohli potvrdi,
èi to vedenie P PZ SR a MV SR
myslelo úprimne so všetkými vyjadreniami vo vzahu k hodnotiacemu systému. Nepotvrdili. Aby

Upozornenie
Predseda ZO pri SOŠ PZ v Košiciach Daniel Èukalovský priamo
na mieste kompletizoval záujemcom všetky potrebné tlaèivá na èlenstvo v OZP SR

In Euro veritas!
rok 2011, ktoré boli famózne, a
vraj to bolo najmä vïaka práve
hodnotiacemu systému, ktorý
zaviedlo bývalé vedenie PZ s
neobmedzenou podporou vede nia MV SR.
Tak nejako prirodzene, logicky som predpokladal, že keï už
je ten hodnotiaci systém ska librovaný, zavedený a podie¾al
sa na takých skvelých výsledkoch, že bude kritériom aj pri
rozde¾ovaní policajtmi neoèaká-

Dám pokyn na odmenenie najlepších policajtov, vychádzajúc z
podrobne
administrovaného
hodnotiaceho systému a je vybavené. Nestalo sa.
Nestalo sa aj napriek tomu,
že boli tendencie odmeòova
pod¾a tohto hodnotiaceho systému už krátko po jeho zavedení,
v èase, keï preukázate¾ne nemohol ma vplyv na výsledky
práce policajtov.
Nuž, neviem sa v tom zo-

sme sa rozumeli: mne osobne (a
myslím si, že ani drvivej väèšine
policajtov) to neprekáža. Myslím
si, že spravodlivý, vyvážený a
premyslený hodnotiaci systém
do policajnej praxe patrí a je nevyhnutný. Prekážali mi kritériá
„Spišiakovho“ hodnotiaceho systému, ktoré som kritizoval priamo za úèasti bývalého prezidenta PZ. Na príklade motorových
píl mi bolo vysvetlené, že je vynikajúci a mòa tým príkladom

Uzávierka budúceho èísla je 11. júna 2012
Redakcia

pán prezident takmer presvedèil.
K úplnému presvedèeniu mi chýbalo len to odmeòovanie na zaèiatku roka 2012 na základe
výsledkov hodnotiaceho systému. Pod¾a mòa všetky vyjadrenia bývalého ministra vnútra aj
bývalého prezidenta PZ smerom
k hodnotiacemu systému euro
na zaèiatku roka 2012 znegovalo. Euro ukázalo, pod¾a èoho sa
odmeòuje. Odkrylo napríklad aj
kritériá istého KR PZ, ktoré navrhlo na odmeny neprimeraný
poèet riadiacich pracovníkov
oproti „radovým“. Euro odkrylo
rôzne vzahy, o ktorých sa po
chodbách policajných budov, ale
už aj verejne rozprávajú policajti
takmer všetkých „rozpoètoviek“
MV SR.
Svitá na lepšie èasy? Zmení
sa nieèo? Vráti sa pravda do vína, alebo ešte lepšie do ¾udského konania?
Pavol Michalík
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XVI. roèník nášho stolnotenisového turnaja sa opä tešil vysokému záujmu úèastníkov

Pohár a tituly v rukách najlepších
Už šestnástykrát sa stretli milovníci malej celuloidovej
loptièky v bratislavských Krasòanoch na 16. Roèníku Putovného pohára POLÍCIE a 3. majstrovstvách MV SR a PZ
s stolnom tenise jednotlivcov. Organizátormi turnaja boli
už tradiène Odborový zväz polície v SR, Únia telový chovných organizácii polície SR a ŠKP pri Akadémii PZ v
Bratislave.
Úèastníci turnaja našli ve¾mi
dobré podmienky v stolnotenisovej hale SSTZ, kde bolo pre nich
pripravených dvanás hracích stolov, šatne a bufet s obèerstvením,

Za dobrou organizáciou turnaja nezaostali svojimi výkonmi ani
samotní hráèi. Spolu v troch kategóriách sa ich zúèastnilo takmer
80 zo všetkých KR PZ (okrem
BB), obèianski zamestnanci, výs-

XVI. roèník Putovného pohára polície a 3. majstrovstvá MV SR
v stolnom tenise slávnostne otvorili: (z¾ava ) Ladislav Graèík, Stanislav Zátorský, Zdenko Kríž a Ján Vaniak

Zo štrnástich žien v súaži
stupne víazov obsadili Dominika Gabovièová, Lenka Spišáková, o tretí stupienok sa
podelili Miroslava Grausová a
Jana Èachaòová
chutným gulášom a párkami.
Každý úèastník turnaja dostal na
pamiatku trièko s logom turnaja a
prví štyria hráèi v každej kategórii
poháre, diplomy a vecné ceny,
ktoré pre nich zabezpeèili organizátori.

azom kategórie a zároveò Majstrom MV SR a PZ pre rok 2012
sa stal Martin Gajdoš z OR PZ
Topolèany. Na druhom mieste
skonèil Miroslav Urban z MV SR
a bronzové medaily získali spoloène Slavomír Král a Martin Kuruc, obidvaja z KR PZ Košice.
V kategórii neregistrovaných
hráèov nad 60 rokov sa spolu zúèastnilo 22 hráèov, ktorí takisto
hrali v dvoch stupòoch súaže.
Celkovým víazom kategórie a
držite¾om Putovného pohára POLÍCIE pre rok 2012 sa stal Vojtech Mikloš z ŠKP pri APZ Bratislava pred Karolom Vytykaèom,
výsluhovým dôchodcom z Piešan. Bronzové medaily získali Jozef Mihál z APZ Bratislava a Martin Václavík z KR PZ Bratislava.
V kategórii žien sa turnaja zúèastnilo 14 hráèok, ktoré zároveò
bojovali o titul majsterky MV SR a
PZ pre rok 2012. Do finále sa
prebojovali obidve finalistky z minulého roèníka, kde si však poradie vymenili. Celkovou víazkou a
majsterkou MV SR a PZ pre rok
2012 sa stala Dominika Gabovièová pred Lenkou Spišákovou,
obidve z ŠKP pri APZ Bratislava
a bronzové medaily získali Miroslava Grausová z KR PZ Bratislava a Jana Èachaòová z APZ Bratislava.

Ob¾úbeného turnaja sa zúèastnilo takmer 80 zamestnancov i dôchodcov z celého Slovenska.
luhoví dôchodcovia a èlenovia
ŠKP. Slávnostného otvorenia
turnaja sa zúèastnili podpredseda
OZP Ladislav Graèík, prezident
UNITOPu Stanislav Zátorský,
predseda ŠKP pri APZ Ján Kukuèka, hlavný rozhodca turnaja
Ján Vaniak a pravidelný èestný
hos, prezident Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž.
V priebehu turnaja sa na zaujímavé súboje za zelenými stolmi
prišli pozrie aj generálny sekretár
SSTZ Anton Hamran, riadite¾
strediska ŠŠR MV SR Marián Ku -

Absolútni mužskí víazi: Martin Gajdoš, Miro Urban, tretie
miesto Slavo Král a Martin Kuruc

kumberg a ïalší funkcionári
SSTZ a PPZ.
V kategórii registrovaných hráèov – mužov, ktorí zároveò bojovali o titul Majstra MV SR a PZ
pre rok 2012 sa zúèastnilo spolu
40 hráèov, ktorí boli vyžrebovaní
do 10 skupín, z ktorých prví dvaja postúpili do druhého stupòa,
kde už vyraïovacím spôsobom
hrali o celkové umiestnenie. Do
finálového zápasu sa prebojovali
rovnako ako minulý rok Martin
Gajdoš a Miroslav Urban aj s rovnakým výsledkom. Celkovým ví-

Celkové výsledky:
1. Kategória muži: 3. majstrovstvá MV SR a PZ
1. Martin Gajdoš (OR PZ Topo¾èany)
2. Miroslav Urban (MV SR)
3. Slavomír Král (KR PZ Košice)
Martin Kuruc (KR PZ Košice)
2. Kategória muži nad 60 rokov a neregistrovaní hráèi
1. Vojtech Mikloš (ŠKP APZ Bratislava)
2. Karol Vytykaè (výsluhový dôchodca)
3. Martin Václavík (KR PZ Bratislava)
4. Jozef Mihál – ŠKP APZ Bratislava
Ženy Majstrovstvá MV SR a PZ

Neregistrovaní hráèi a hráèi nad 60 rokov tiež ohurovali elánom
a pohyblivosou. Na najvyšší piedestál vystúpil 72–roèný (!) Vojtech Mikloš, ktorému sa na predchádzajúcom roèníku ušla „len“ 2.
prieèka…

1. Dominika Gabovièová (ŠKP APZ Bratislava)
2. Lenka Spišáková (ŠKP APZ Bratislava)
3. Miroslava Grausová (KR PZ Bratislava)
Jana Èachaòová (ŠKP APZ Bratislava)

Na poh¾ad štíhle drobné
žieòa Dominika Gabovièová:
nedala šance nijakej zo svojich súperiek.
Pri celkovom hodnotení 16.
Roèníka PPP a 3. Majstrovstiev
MV SR a PZ v stolnom tenise
môžeme konštatova, že v nièom
nezaostali za predchádzajúcimi
roèníkmi. Práve naopak, èo sa týka športovej úrovne boli opä na
vyššej úrovni, k èomu prispeli aj
niektorí noví úèastníci a rastom
výkonnosti aj tradièní úèastníci
turnaja, z ktorých niektorí nevynechali ani jeden roèník.
Za hladký priebeh turnaja a
zabezpeèenie vysokej športovej a
spoloèenskej úrovne turnaja patrí
poïakovanie všetkým úèastníkom, osobitne organizaènému výboru turnaja a Slovenskému stolnotenisovému zväzu za ve¾mi
dobré podmienky, ktoré v hale
SSTZ pre turnaj vytvoril.
Ján Vaniak,
hlavný rozhodca turnaja
Snímky Peter Ondera
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Hrozba pre Schengen
U našich západných susedov
narastá odpor proti vo¾nému pohybu ¾udí na hraniciach. Sedem z
desiatich Rakúšanov si dokonca
želá, aby sa opä zaviedli kontroly na hranièných priechodoch
vrátane Slovenska. Dôvodom je
zvýšená kriminalita cudzincov. Informoval o tom vèera rakúsky
denník Die Presse.

Väèšina Rakúšanov má jasno
v tom, kto je za nárast prílevu
zahranièných kriminálnikov do
krajiny zodpovedný. „Dve tretiny
¾udí, ktorí svojho èasu hlasovali
za vstup krajiny do Európskej
únie, vypísali pod¾a všetkého
vo¾ný šek pre bezhranièné nezmysly zo strany Bruselu a našich
politikov. Návrat pasových a hranièných kontrol by preto bol dôležitou a zmysluplnou zmenou pra-

Reakcia na èlánok
V súvislosti s uverejneným
èlánkom v novinách OZP v apríli
2012 pod názvom „Máme rekordmana v behu na sto metrov“
formou fejtónu si èitate¾om dovo¾ujem da do pozornosti nasledovné:
Dòa 09. 02 2012 (štvrtok) sa v
SOŠ PZ Košice konali previerky
uchádzaèov o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ.
V súlade s pokynom R SOŠ zo
dòa 11. 01. 2011 boli tieto vyhodnotené bezprostredne, toho
istého dòa. Na KR PZ Košice,
KR PZ Prešov, KR PZ Banská
Bystrica, KR PZ Žilina a RHP
Sobrance boli faxom odoslané
14. 02. 2012 (utorok). Originál
výsledkovej listiny prezentujeme
k nahliadnutiu.
Pri porovnaní tabuliek je zrejmé, že zo strany KR PZ Banská

vidiel,“ povedal pre HN tridsiatnik
z Viedne Franz Maurer.
Ten zároveò vyzýva svojich
krajanov, aby prestali s používaním termínu sloboda cestovania.
„Ako èasto sa jazdí do zahranièia? Boli sme vari pred vstupom
do Európskej únie za múrom ako
východný blok?“ pýta sa.
Z prieskumu ïalej vyplýva, že
iba štvrtina Rakúšanov je proti tomu, aby sa na hraniciach opä
kontrolovali pasy. Pä percent sa
k tejto otázke nevedelo vyjadri.
O úprave pravidiel v rámci
schengenského priestoru sa v
Rakúsku zaèalo intenzívne hovori v apríli. Európske médiá vtedy
písali, že Nemecko a Francúzsko
chcú spoloène presadi, aby krajiny patriace do Schengenu mohli
obnovi kontroly na hraniciach až
na 30 dní. O obnovení kontrol by
pritom rozhodovali národné vlády.
Dohodu Paríža a Berlína
Bystrica, ktorá
vysielala pred metného uchádzaèa na previerky došlo k
pochybeniu pri
prepise výsledkov. Konkrétne
k nezaregistrovaniu zmeny
disciplíny, ktorá je v našej originálnej výsledkovej disciplíne
riadne uvedená, bez jedinej
zmienky, že ide o beh na 100m.
Zastávam názor, že obsah a
forma uverejneného èlánku negatívne vplýva na pracovníkov
SOŠ PZ Košice bezprostredne
zainteresovaných do prípravy,
priebehu a vyhodnotenia previerok uchádzaèov.
mjr. PaedDr. Lucia Vargová
riadite¾ka SOŠ PZ Košice

odmietla Európska komisia. O
zmene pravidiel Schengenu, ktorý v súèasnosti združuje 26 krajín
vrátane Slovenska, sa ïalej intenzívne diskutuje. O obnovení
hranièných kontrol hovoril v rámci predvolebnej kampane napríklad èoskoro už bývalý francúzsky
prezident Nicolas Sarkozy. Práve
Francúzsko dlhodobo bojuje s
prílevom ilegálnych imigrantov z
Afriky a Ázie.
Kontroly chuligánov Európske
krajiny pritom majú možnos vráti kontroly na hranice aj dnes,
maximálne však na nieko¾ko dní.
Krajiny to využívajú pri mimoriadnych situáciách, ako sú
napríklad futbalové majstrovstvá.
Toto opatrenie má za cie¾ zabráni, aby sa cez Európu presúvali
nebezpeèní futbaloví chuligáni.
(HN online, 7. mája 2012)

Pozn. redakcie: „Reakciu na
èlánok“ publikujeme na výslovnú
žiados pani riadite¾ky SOŠ PZ
Košice mjr. PaedDr. Lucie Vargovej napriek tomu, že v beletristicky poòatom fejtóne, založenom na milej chybièke neznámeho „vinníka“, autor nespomenul ani názov školy, ani nekonkretizoval príslušné okresné,
resp. krajské riadite¾stvo PZ.
Faksimile výsledkovej listiny,
publikované v aprílovom èísle,
pochádza z KR PZ Banská Bystrica.

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
APRÍL

2012

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
29. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru,
odboru ochranných služieb Prezídia Policajného zboru a oddelenia jazdnej polície Bratislava
odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru
30. o vykonaní streleckej prípravy zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
oddelenia fyzickej ochrany ob jektov a kuriérnej služby odboru
ochrany objektov Prezídia Policajného zboru
31. o vykonaní previerok od borného preskúšania zo špeciál-

nej odbornej spôsobilosti na
výkon činnosti ostreľovača v Policajnom zbore útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
32. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Žiline
33. o vykonaní streleckej prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do
III. výcvikovej skupiny
34. o vykonaní previerok te lesnej zdatnosti príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
35. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Nitre

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
7. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších
predpisov
8. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 3/2006, ktorým sa
zavádza úradné poverenie pre
príslušníkov Policajného zboru
zaradených na odbore ochranných služieb Prezídia Policajného zboru v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru č.
22/2008
9. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 7/2002 o objasňovaní priestupkov a prejednávaní
priestupkov v Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov

Ružová vata
Na prvomájovú veselicu v Malackách prišlo vari celé Záhorie.
Hlava na hlave, predajných stánkov viac ako v arabskom súku. A
hneï na kraji šiator s klasickou cukrovou vatou. Romantická ružová…
Za dve lyžièky nafúkaného cukru s umelým farbivom sleèinka
pýtala jedno euro. No, povedz vnuèke nie! Argument, že bude celá zalepená, na vnuèku nefungoval. Dostala teda cukrovú vatu.
Jasné, že bola celá zalepená. Dedo, daj si! Nostalgia z detstva zabrala, treba okúsi. Otvoríš ústa ako garáž, aby sa dalo jes také
ružové nafúknuté niè. Objem obrovský, obsah žiaden.
Pomôžeš si prstami, zalepíš sa a okolo úst máš smiešne ružové koliesko.
Tak dopadne každý, kto naletí na nieèo ružové a nafúknuté. Zaplatí euro a bude polepený. Mám pocit, že nás je tu ve¾a takých.
(on)

Vážené èlenky a èlenovia Odborového zväzu polície v SR,
priatelia, ïakujem!
V pondelok dòa 07. 05. 2012
sme sa v Bratislave naposledy
rozlúèili s JUDr. Jozefom Gálikom, ktorému v osudný deò 2.
mája 2012 chýbal len mesiac do
dožitia sa 63. narodenín. Bola to
doslova posledná rozlúèka, pretože jeho želaním bolo, aby bol
po smrti spopolnený a jeho popol
aby bol rozsypaný po našej krásnej slovenskej zemi.
JUDr. Jozef Gálik sa narodil 2.
júna 1949 v Zlatých Moravciach.
Vyrastal s bratmi, s ¼udovítom a
s Jánom. V 60–tych rokoch sa
celá rodina presahovala do Bratislavy. Keï sa manželstvo jeho
rodièov rozpadlo, ve¾ký vplyv na
jeho mal niekdajší podplukovník
Ministerstva vnútra SR, JUDr.
Jozef Pustai, ktorý sa oženil s
Jozefovou mamou a troch jej synov si osvojil.
Vyuèil sa za automechanika.
Základnú vojenskú službu absolvoval na Šumave, potom zaèal
pracova v autodielòach Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Vo
februári 1974 sa oženil, v manželstve sa mu narodili dve deti,
Dodko a Andrejka, ku ktorým mal
vždy blízky vzah a ktorí s ním
boli až do poslednej chvíle jeho
života. Ako starostlivý otec si
dopåòal svoje vzdelanie, ktoré
zavàšil úspešným ukonèením Vysokej školy Zboru národnej bezpeènosti v Prahe na Fakulte verejnej bezpeènosti. O krátko obhájil aj rigoróznu skúšku a získal
titul doktora práv. V autodielòach
MV SR sa nezdržal dlho, pretože
išiel pracova na Ministerstvo
vnútra SR na kuriérne oddelenie.
Z radového zamestnanca sa vypracoval na post náèelníka tohto

oddelenia a bol ním približne 15.
rokov. Potom odišiel na Prezídium PZ, kde pracoval na úseku
pátrania, ale aj na poli medzinárodnom. Neskôr prešiel na odbor
kynológie PPZ, kde sa dostal do
kolektívu vynikajúcich ¾udí pod
vedením plk. RNDr. Vladimíra
Ïurišina.
Po roku 1989, poèas spoloèenských zmien, bol jeden zo
zakladate¾ov Odborového zväzu
polície v SR, ktorého bol aktívnym èlenom. Svojou aktivitou,
odborným a ¾udským rozh¾adom
sa výraznou mierou podie¾al i na
založení Slovenskej sekcie IPA –
International Police Association,
dobrovo¾nej policajnej asociácie
združujúcej èlenov bez rozdielu
rasy, náboženského vyznania èi
politickej príslušnosti z viac ako
60 krajín sveta z 5–tich kontinentov. Práve JUDr. Jozef Gálik
bol spoèiatku zvolený za prezidenta tejto slovenskej sekcie
IPA, po odchode z policajných
služieb ho zvolili za èestného
prezidenta. Potom sa zamestnal
na Ministerstve financií SR. Na
tomto ministerstve pracoval až
do chvíle svojej neèakanej smrti.
Vážené dámy, vážení páni,
vážení priatelia, vážení súèasní i
bývalí kolegovia JUDr. Jozefa
Gálika, smútiaca rodina Vám
úprimne ïakuje za Vašu úèas
na poslednej rozlúèke s ním, za
úprimné slová sústrasti a za kvetinové dary.
Èes pamiatke mjr. JUDr. Jozefa Gálika, ktorý navždy ostane
v našich srdciach.
JUDr. ¼udovít Gálik, brat

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dòa 2. mája 2012 nás vo veku nedožitých
63 rokov opustil náš drahý

JUDr. Jozef Gálik,

dlhoroèný príslušník PZ a èlen OZP v SR
Èes jeho pamiatke!
Smútiaca rodina
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