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Jesenné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR s bohatou účasťou hostí

Rezort v zložitej situácii, ale s miernym optimizmom
Hostia prišli už krátko po začatí rokovania, predseda OZP v SR
tak stihol len v stručnosti zreferovať plnenie úloh z predchádzajúcej rady a poskytnúť pár informácií z aktuálneho diania, napríklad
o procese vyrovnávania platov
prichádzajúcich zamestnancov v
rámci programu ESO, kde vyslovil
nespokojnosť s tempom postupu

Snímka P. Ondera

Banská Bystrica (on) - Jesenné zasadanie Rady predsedov
ZO OZP v SR sa konalo tradične v zasadačke KR PZ v Banskej Bystrici, veľmi dobrú účasť predsedov ešte podporila
aj hojná účasť hostí, keď pozvanie na rokovanie prijala vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, prezident
Policajného zboru Tibor Gašpar, generálny riaditeľ Sekcie
personálnych a sociálnych činnosti MV SR Ondrej Varačka
i generálny riaditeľ Sekcie hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR Róbert Pintér.

Na jesennej rade predsedov ZO OZP v SR policajný prezident podrobne priblížil najdôležitejšie očakávané zmeny v štruktúrach kriminálnej polície

služobného vedenia. Naopak,
pochválil centrá podpory za to, že
v predstihu informovali útvary o
rizikách pri nečerpaní kont nepeňažného plnenia.
Podpredseda Pavol Michalík
poskytol informáciu o výsledkoch
mimoriadnej kontroly hospodárenia ZO v Žiline a vzápätí už dostal
slovo policajný prezident. (z jeho
vystúpenia prinášame informáciu
na inom mieste). Následne generálny riaditeľ Róbert Pintér informoval o stave zásobovania polície všetkým potrebným. (tiež
informácia na inom mieste)
Po odchode hostí prišli na rad
ďalšie body rokovania rady. Podpredseda Marián Magdoško informoval o priebežných výsledkoch
kolektívneho vyjednávania na
úrovni vyšších kolektívnych zmlúv
pre verejnú správu a priblížil predsedom atmosféru, v ktorých sa
toto vyjednávanie konalo, keď
kryštalizovalo doslova zo dňa na
deň. Vláda, ako je známe,
odmietla akékoľvek úpravy ešte v
tomto roku a prišla na rokovanie s
návrhom „nuly“ aj pre rok 2014.
Spor o valorizáciu medzi vládou a
odbormi vyvrcholil až dohodou
vlády s KOZ v utorok 8. októbra.
Slovo dostal aj podpredseda
Ladislav Gračík, ktorý informoval
členov rady o výsledkoch kontroly
na centrále OZP v SR a o plnení

odvodových povinností zo strany
základných organizácií. Niektoré
z nich majú dlhodobejšie problémy s plnením tejto povinnosti,
predsedníctvo preto rozhodlo, že
v týchto základných organizáciách vykoná v najbližšom období
kontrolu hospodárenia. Predseda
Miroslav Litva pripomenul, že
týmto otázkam by mali väčšiu
pozornosť najmä tie krajské rady,
kde majú niektoré základné organizácie problémy.
Podpredseda Marián Magdoško ďalej predložil návrh na novelu
Štatútu právnej ochrany, ktorú si
vyžiadala prax i fakt, že zánik
právnej subjektivity väčšiny zložiek (okrem HZS a Akadémie PZ)
v rezorte presunul všetky spory
do Bratislavy, do sídla MV SR. Po
kratšej diskusii znenie novely plénum schválilo. (Nové znenie je
publikované aj na intranetovej
stránke OZP v SR.)
V rámci diskusie sa členovia
rady vyjadrovali aj k problému
poskytovania pôžičiek SOFO, keď
v súčasnej situácii je už veľmi
ťažké zohnať dvoch ručiteľov a
táto podmienka znevýhodňuje
pôžičku zo SOFO v porovnaní s
podmienkami, ktoré si na poskytnutie úveru kladú banky. Na druhej strane, sú aj problémy s
neplatičmi, ktorí z rezortu odišli,

(Pokračovanie na strane 2)

Zo správy o činnosti prokuratúry v roku 2012

Spokojnosť s prácou policajtov? To si ešte počkáme...
Generálna prokuratúra SR každoročne vypracúva správu
o činnosti prokuratúry v uplynulom roku, ktorá je vždy bodom rokovania NR SR, poslanci ju však berú len na vedomie. GP SR správu vždy zverejní aj na svojej webstránke.
Správa za rok 2012 meškala, GP SR ju zverejnila až koncom septembra, čo si možno vysvetliť personálnou situáciou vedenia, keď nového generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič
až 17. júla 2013. Vyše 150-stranová správa o činnosti prokuratúry tradične obsahuje aj časti, ktoré sa priamo dotýkajú aj činnosti Policajného zboru.
Z nich sme vybrali:
K ekonomickej kriminalite
Je otázne, či pomerne malý
počet stíhaných osôb najmä v
hospodárskej trestnej činnosti nie
je zapríčinený i nízkou profesionálnou úrovňou konajúcich policajtov, personálnym obsadením,
ktoré okolnosti nesporne zapríčiňujú enormnú dĺžku prípravného
konania a to nielen v zložitých prípadoch. Je citeľný nedostatok policajtov činných na odboroch ekonomickej kriminality s vysokoškolským vzdelaním ekonomického,
prípadne právnického smeru. Pri

odhaľovaní a dokumentovaní predovšetkým ekonomickej kriminality už orgány činné v trestnom
konaní zďaleka nevystačia iba so
znalosťou Trestného zákona a
Trestného poriadku. Bolo by
vhodné aj v rámci štúdia policajtov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave venovať väčšiu
pozornosť vedomostiam policajtov i z iných odvetví práva.
Prokurátorský dozor
Prokurátori v zmysle § 230
odsek 1 Trestného poriadku v
rámci dozoru nad dodržiavaním
zákonnosti pred začatím trestné-

ho stíhania sledujú aj to, či policajt
do 30 dní od doručenia trestného
oznámenia začne trestné stíhanie
podľa § 199 odsek 1 Trestného
poriadku alebo postupuje v zmysle § 197 odsek 1 Trestného poriadku, resp. ustanovenia § 197
odsek 2 Trestného poriadku (§
196 odsek 2 veta prvá Trestného
poriadku). Poverení príslušníci
Policajného zboru a aj vyšetrovatelia Policajného zboru pri vybavovaní trestných oznámení konajú často pomaly a túto, aj keď len
poriadkovú lehotu, v niektorých
prípadoch nedodržujú. Nejde
vždy pritom len o objektívne príčiny prieťahov v konaní policajtov
pred začatím trestného stíhania
(potreba predvolania a vypočutia
oznamovateľa, resp. osoby, ktorá
na základe trestného oznámenia
mala spáchať trestný čin, vyžiadanie písomných podkladov od
oznamovateľa, resp. od inej osoby alebo orgánu), ale v niektorých
prípadoch naďalej pretrvávajú
nedostatky subjektívneho charakteru (neschopnosť najmä poverených príslušníkov Policajného

zboru dostatočne sa zorientovať v
problematike a pod.).
Aj keď zo strany prokurátorov
je ochota k spolupráci a snaha
pomôcť vyšetrovateľom Policajného zboru a najmä povereným
príslušníkom Policajného zboru
neformálnymi konzultáciami zorientovať sa v problematike, často
aj pri zachovaní 30 dňovej lehoty
od prijatia trestného oznámenia
boli rozhodnutia policajtov v niektorých prípadoch vydané bez
náležitého zistenia skutkového
stavu, čo malo za následok uplatnenie príslušných procesných
oprávnení prokurátora na odstránenie nezákonného stavu (zrušenie rozhodnutí policajtov, príp.
pokyn na doplnenie trestného
oznámenia).
Previerky spisov
Počet previerok vyšetrovacích
spisov prokurátormi sa oproti
minulému roku v roku 2012 zvýšil.
Kým v roku 2011 bolo vykonaných
55 343 takýchto previerok, v roku
2012 to bolo 58 225 previerok.
Pre porovnanie: v roku 2010 bolo
vykonaných 46 644 previerok. V

minulom roku bolo prokurátormi
vydaných celkom 20 100 pokynov, čím sa zvýšil počet uplatňovania tohto druhu oprávnenia vo
vzťahu k predchádzajúcemu roku
(2011 – 19 847, v roku 2010 – 19
291 pokynov). Oproti tomu poklesol počet vrátených vecí na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. V roku 2012
bolo vrátených 4 516 vecí, v roku
2011 to bolo 6 633 vecí a v roku
2010 - 6 776 vecí. Prokurátori vo
vyhodnocovanom období zrušili 4
068 policajných rozhodnutí. Pre
porovnanie, v roku 2011 bolo zrušených 4 706 rozhodnutí a v roku
2010 to bolo 3 171 rozhodnutí.
Účasť na úkonoch
Prokurátori sa zúčastnili na 5
624 vyšetrovacích úkonoch, pričom v roku 2011 to bolo 3 301
účastí a v roku 2010 len 3 171
účastí prokurátora na vyšetrovacích úkonoch.
V rámci využívania svojich
zákonných oprávnení prokurátori
v roku 2012 odňali 268 vecí policajtovi a prikázali ich na konanie
(Pokračovanie na strane 5)
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Košický Centrálny deň polície 2013 bol naozaj policajnou show v dobrom zmysle slova

Zložky predviedli to najlepšie, čo máme a čo je v nás...
vnútra – až trebárs po možnosť
vidieť v akcii naše Lynx komando,
ale i „živých“ hercov z televízneho
seriálu Profesionáli, o ktorom si
síce môže každý myslieť, čo
chce, ale medzi divákmi žne
úspech a na počte návštevníkov
celého podujatia dokazuje, že
neodpudzuje, ale priťahuje...
Skrátka, organizátorom vyšlo
prakticky všetko – ešte i počasie,
ktoré býva najmä pre rodiny s
deťmi vážnou podmienkou účasti.
Vďaka patrí košickej samospráve,
ako i všetkým policajtom, ktorí na

jeho prípravu a realizáciu neľutovali čas, námahu i tvorivé schopnosti, štábom ľudí z HZS, HaZZ i
z jednotlivých KR PZ, nevynímajúc poslucháčov SOŠ PZ Košice,
lebo sa vo veľmi hojnom počte
podieľali na udržiavaní verejného
poriadku, ale svoje si vytrpeli trebárs aj ako „narušitelia“ - figuranti pri zásahu poriadkovej jednotky.
Zvonka hodnotené: podujatie si
zaslúžilo jednotku!
(on)
Snímky (TO KMV)

Vláda sa konečne dohodla s odbormi

Tarifné platy vo verejnej správe:
navýšenie o 16 eur mesačne...

Tarifné platy
zamestnancov v
štátnej a verejnej
správe sa od
budúceho roka
navýšia o 16 eur na osobu a
mesiac. Po troch kolách neúspešného vyjednávania sa na
tejto sume definitívne v utorok
večer dohodli zástupcovia štátu
s odborármi.
Navýšenie platových taríf
bude predstavovať dve percentá. Z verejných zdrojov si valorizácia miezd vyžiada 89 miliónov
eur, na tejto čiastke sa samosprávy budú podieľať 28 miliónmi eur. Platy sa od budúceho
roka valorizujú 343 tisíckam
zamestnancom.
Ako uviedol po rokovaní viceprezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Slavomír
Manga, dohoda bola o kompromise. „Po troch rokoch nulovej

Deň polície, ktorý sa prvýkrát
konal 27. septembra centrálne v
Košiciach, ostane zapísaný v histórii zrejme ako jeden z najlepších, lebo mu nechýbala nápaditosť, pestrosť a určitý zmysel pre
show v tom najlepšom zmysle
slova. A vďaka tomu potešila
bohatá účasť divákov. Polícia sa
prosto UKÁZALA a pritom mala
dostatok prvkov, ktoré dokázali
divákov priamo vtiahnuť do aktivity, čo už to bolo detské dopravné
ihrisko, ukážky techniky, výstroje
a výzbroje s možnosťou vyskúšať
si všetko osobne, Policajná kvapka krvi, preventívne aktivity,
šanca získať autogram od najúspešnejších športovcov rezortu

valorizácie prichádzame s
dvoma percentami. Osobne to
vnímam ako veľmi dobrý signál
preto, aby sme sa poruvali aj s
tými ostatnými problémami,
ktoré sú,” uviedol Manga.
Odborári ešte v pondelok
požadovali navýšenie o 4,2 percenta. Ako Manga podotkol,
upravovali tarifné stupne a nie
celé mzdy, preto priestor na ďalšiu úpravu platov existuje. „Ak to
niekto vníma tak, že sme absolútne niekoho zviazali bez toho,
že by nemohol tých, ktorí sú
exkluzívni, odmeňovať diferencovane, nie je to pravda,” vyhlásil viceprezident KOZ.
Ako dodal, na tento spôsob
navýšenia pristúpili preto, aby
pomohli ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú a teda tým, ktorí sa
pohybujú na úrovni minimálnej
mzdy.
(TASR, 8.10.2013)

Na rade informoval aj generálny riaditeľ Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR Ing. Róbert Pintér

Zásobovanie polície: blýska sa na lepšie časy?

Generálny riaditeľ Sekcie hnu- nechcel spresňovať. Vyhlásená je
teľného a nehnuteľného majetku aj verejná súťaž na merače alkoMV SR Ing. Róbert Pintér podrob- holu, čoskoro sa zverejní aj súťaž
ne prešiel všetky komodity a na merače rýchlosti.
V blízkom čase by už mal byť
poskytol predsedom hodnotné
informácie o perspektíve zásobo- dostatok nábojov 9x19 a 9x18,
vania polície všetkým, čo potrebu- menšími súťažami, resp. podlimitnými zákazkami sa
jú k práci. V úvode
rieši doplnenie počtu
hovoril o uvoľnených
pištolí Glock a pištoprostriedkoch, ktoré
ľových puzdier. Úsrezort ešte v tomto
pešne bolo ukončené
roku použije na zákobstarávanie kanceladnú údržbu objeklárskych potrieb, podtov OO PZ. Vo vysoľa jeho slov by ich
kom štádiu príprav,
mal mať rezort do
už vyhlásené alebo
konca roka úplný
tesne pred vyhlásedostatok aj pre celý
ním sú verejné súťaIng. Róbert Pintér
že na nábytok, čistiabudúci rok. Nakúpili
ce a hygienické prosa aj veľké počty
striedky aj inštalatérsky materiál tonerov a kopírovacích strojov,
všetkého druhu. Rezort urobil prebieha súťaž na frankovacie
komplexnú kontrolu počtov a stroje, pečiatky. Veľký objem prostavu všetkých vozidiel minister- striedkov dáva rezort na nákup
stva, momentálne ich máme potrieb pre kriminalistických techokolo 7 200. Ministerstvo chystá nikov, kupujeme 24 termokamier,
veľký nákup vozidiel vrátane fotomateriál, fotopasce a rôzne
malých terénnych vozidiel a áut chemikálie. Rieši sa otázka ochvyššej strednej triedy, prevádzko- ranných viest a – možno – v buvých kvapalín a olejov. „Dôjde k dúcom roku príde aj na nové pišzásadnej obmene,“ informoval tole.
Ing. Pintér, počty však ešte
Generálny riaditeľ sa detailnej-

šie venoval výstrojným súčiastkam všetkého druhu. Tričká, ktoré
boli nakúpené na jar, sa už prakticky minuli, ukončená je ďalšia
súťaž podpisom zmluvy na tričká
a polokošele s dôrazom na zelenú farbu... riešia sa ďalšie, hotová
je zmluva za dva milióny eur na
pracovné rovnošaty, kombinézy a
nohavice, pričom, ako poznamenal, „po konzultácii s pánom predsedom bol dôraz kladený na najbežnejšie veľkosti...“ Predsedovia
sa dozvedeli aj to, že sa budú zo
skladov sťahovať tie „nešťastné
colnícke gate“ a nahradené
správnym odtieňom, už sú objednané. Na odbor verejného obstarávania putujú aj ďalšie zákazky
na ochranné pracovné prostriedky, pokrývky hlavy, opasky, kožené rukavice, ponožky, posteľnú
bielizeň... Tento sortiment však
ešte neprešiel súťažou.
Na otázky z pléna odzneli ďalšie informácie od vedúcej služobného úradu MV SR Ing. Denisy
Sakovej. Doplnila, že vo veľmi
veľkom počte budú do rezortu v
krátkom čase, ešte do konca roka
dodané počítače a servery, ktoré
by po inštalácii mali vyriešiť aj

väčšinu problémov, ktoré majú s
napojením na existujúce systémy
trebárs obvodné úrady a podstatne by mali zrýchliť odozvy aj na
existujúcich sieťach, ktoré užíva
polícia. Funkcionári informovali aj
o spôsobe riešenia pripomienok
ku kvalite tričiek i trebárs o nutnosti riešiť situáciu so zdĺhavosťou opráv v AO MV v Rači pre
veľký počet sťažností. Vo voľnej

diskusii potom odzneli aj ďalšie
zaujímavé podnety, napríklad
poukaz na to, že v topánkach je
už sortiment ponuky pre policajtov
priveľký a zaznela úvaha aj o tom,
že výstroj policajtov je už naozaj
sortimentne príliš široká, čo robí
potom problém so zásobovaním.
Určité zjednotenie má priniesť
očakávaný rozkaz prezidenta PZ
ku koncu roka.

(Pokračovanie zo strany 1)

OZP v SR III. stupňa aktívnej
členke výboru a podpredsedníčke
ZO v Liptovskom Mikuláši Ľubici
Mestickej, ako aj udelenie Pamätnej plakety npor. Mgr. Petrovi
Matejovi, hospodárovi tejto organizácie.
Podpredseda Ladislav Gračík
predložil rade návrh nového revízora účtov pre KR Žilina, ktorým
sa po schválení stal Ing. Ladislav
Vrtík.
Zimné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa uskutoční v dňoch 12. a 13. decembra
2013.

Rezort v zložitej situácii, ale s miernym optimizmom

ale svoj dlh neuhradili ani z odchodného. Podpredseda Marián
Magdoško potvrdil, že problémom
sa centrála zaoberá, na jednej
strane je záujem pôžičky maximálne sprístupniť, zároveň im
zabezpečiť ochranu. Hľadá sa
najschodnejšia cesta, dostupná
garancia sa núka napríklad v prísľube splácania zvyšku pôžičky z
výsluhového dôchodku, čo by
eventuálne umožnilo aj obmedziť
počet ručiteľov, vec je ešte v štádiu úvah.
V závere rokovania členovia
rady schválili udelenie Medaily
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Z vystúpenia prezidenta PZ gen. Tibora Gašpara na zasadaní rady predsedov ZO OZP v SR

Informoval, že teraz prezídium
sústreďuje detailné informácie o
komplexnom stave obvodných
oddelení, aby sa objektivizovali
informácie, na základe ktorých sa
potom budú určovať priority, poradie a rozsah väčších opráv a
rekonštrukcií objektov OO PZ,
ktoré sa majú rozbehnúť. Aj vo
vzťahu k ďalším plánovaným krokom a organizačným
zmenám poznamenal,
že túto prácu chápe aj
ako vklad do budúcnosti
a verí, že čo v tomto
období zmien v polícii
nastavia, nebudú zasa
nasledovníci meniť. „U
nás to totiž funguje tak,
že zhruba každé tri roky
sa niečo reformuje, a
keď už to funguje, tak to
zmeníme...“ pripomenul.
Policajný prezident
potom rozhodujúcu časť
svojho vystúpenia venoMV SR
val organizačným zmenám v kriminálnej polícii,
ktoré by mali naostro
odštartovať od 1. januára 2014.
Súčasnú situáciu podľa neho charakterizuje množstvo zaručených
šíriacich sa fám, ktoré ľudí zneisťujú. Dotýkajú sa najmä rôznych
príplatkov, kde je stav v jednotlivých krajoch veľmi rozdielny ,
veľké rozdiely sú však aj v existu-

hľadňujú výkonnosť príslušného
pracoviska. Vždy je ťažké túto
prax zmeniť, lebo akýkoľvek krok
v odmeňovaní a v zmenách príplatkov jedna skupina privíta,
druhá sa bude cítiť poškodená.
„Nie je jednoduché urobiť v tom
poriadok, nechcem nikomu ublížiť
a nechcem znižovať sociálne istoty, rozhodnutia však musia viesť k
zjednoteniu a spravodlivosti, aby

Snímka P. Ondera

V prvej časti svojho vystúpenia
sa prezident sústredil na podmienky pre prácu policajtov. Hoci
v tejto oblasti je prezídium vo
vzťahu k ministerstvu skôr v pozícii objednávateľa a žiadateľa,
chce na prezídiu utvoriť funkčné
zložky, aby mal prehľad o skutočnej situácii v zásobovaní materiálom, o ubytovacích kapacitách či

júcej organizačnej štruktúre krajov. Plávajúce štruktúry sa nám
tak – obrazne povedané - rozplávali, že je problém zistiť, či v inom
kraji máte partnera, nikto to nezisťoval, poťažkal si. Podobne v
odmeňovaní, keď napr. kriminálna
polícia v troch krajoch má príplatky za zmennosť, päť však nemá.
Týmto krajom sa zasa vyplácajú
nadčasy a pohotovosť, sami ope-

Snímka P. Ondera

V úvode policajný prezident zdôraznil, že pravidelný kontakt s odbormi považuje vo svojej práci za veľmi dôležitý.
„Spoluprácu absolútne vítam a budem bezpodmienečne
dodržiavať, kým som vo funkcii. Deklarujem aj do budúcna, spolupráca a hľadanie spoločných záverov bude pokračovať,“ podčiarkol.

Vedúca služobného úradu
Denisa Saková
stave obvodných oddelení. Posilniť chce tiež pozíciu analytiky na
prezídiu. Poznamenal, že v mnohých oblastiach neexistujú normatívy a prezídium malo problém
zistiť reálny stav, koľko má polícia
napríklad radarov, koľko viest
treba obmeniť, koľko nakúpiť.

Predsedovia o. i. schválili novelu Štatútu právnej ochrany, nájdete ju na s. 4
ratívci sú zaradení dokonca v
troch triedach, keď ešte vyše
dvesto kriminalistov je zaradených v dvojke, hoci to „malo byť
dočasné“. Veľké sú rozdiely aj pri
zaraďovaní ďalších činností do
platových tried, keď napr. príslušníci PMJ sú v triedach päť až
sedem, v každom kraji inak, rozdiely sú dokonca medzi okresmi.
Podobne nepochopiteľné diferencie sú v priznávaní rizikového príplatku podľa služieb v jednotlivých krajoch, alebo vo výške
osobných príplatkov, ktoré nezo-

policajti v rovnakom zaradení
dostávali rovnako,“ zdôraznil.
Sama organizačná zmena vracia priamy výkon znova na kraje a
dodrží rozlíšenie práce operatívcov a vyšetrovateľov: „Splynutie
týchto dvoch profesií je teraz
nemožné, legislatíva smeruje k
dvom službám, spájanie do spoločných oddelení je predčasný
krok, ostávame na samostatných
oddeleniach operatívy a vyšetrovania“.
Všetky
organizačné
zmeny majú byť podľa jeho slov
spracované sekciou systemizácie

a vložené do SAP-u do 15.
decembra, aby mali policajti už
cez sviatky pokoj a vedeli, čo ich
od 1. januára čaká.
V ďalšej časti sa prezident PZ
venoval hodnotiacemu systému,
ktorý by najradšej už v roku 2014
premenoval na odmeňovací systém: „Už by na to malo byť zavesené nejaké odmeňovanie, osobné príplatky a disciplinárne odmeny,“ naznačil. V súčasnosti sa
hľadá spôsob a najmä zdroje,
prezident v tomto smere signalizoval optimizmus. „Hovorme o
polroku 2014,“ naznačil. Pristavil
sa aj pri určovaní hodnotiacich
kritérií, kde stále zostáva hlavná
povinnosť na riadiacich pracovníkoch, aby sami zadefinovali, čo v
ich konkrétnych podmienkach
považujú za najdôležitejšie,
keďže sa vôbec nedá porovnávať
práca na OO PZ trebárs v bratislavskom Starom meste a na
vidieku v obci, kde je trebárs silná
komunita neprispôsobivých občanov. Pri dobrej stavbe kritérií
môže nový systém zlepšiť výsledky práce, zdôraznil, pričom najpoužívanejšie hodnotiace kritériá
by potom mohli dostať širšiu univerzálnosť trebárs v danom regióne. Policajný prezident sa zmienil
aj o tom, že hodnotiace systémy
pozorne študujú aj v okolitých krajinách, najmú v Česku, v Maďarsku a v Poľsku. Hodnotiaci systém,
potvrdil prezident, sa stane základom pre odmeňovanie jednotlivcov v polročných cykloch – vrátane osobného príplatku. Pri tvorbe
nového systému odmeňovania
však, zdôraznil, stále ráta s pomocou a spoluprácou odborárov.
spracoval –on-

Zo slávnostného vyradenia poslucháčov 60. behu štúdia v košickej SOŠ PZ

Jarovnice dostanú najlepšieho poslucháča
Posledný septembrový štvrtok
bol v košickej Strednej odbornej
škole PZ výrazne slávnostný, ale
pre vedenie i poslucháčov práve
preto dosť hektický. Celé mesto
žilo prípravami na piatkový Centrálny deň polície, ktorý sa bez
veľkej účasti „soškárov“ už na
štvrtkovej generálnej skúške
neobišiel. Na pôde školy, ktorá už
osem rokov vzdeláva našich kri-

kým – preplnená aula bola svedkom slávnostného ukončenia 60.
behu pomaturitného štúdia za
účasti príbuzných.
Jubilejný 60. beh bol síce historicky zrejme jeden z početne

mládež a šport Dr. H. c. prof. Mojmír Mamojka a celý rad vysokých
funkcionárov rezortu i polície. Pre
poslucháčov a vari ešte viac pre
príbuzných tak vyradenie malo
naozaj dôstojný charakter. Prezi-

riadne povýšil niekoľkých pedagógov školy, ako najlepší triedny
učiteľ gratuláciu prijal pplk.
Ing.Gabriel Sokol, na rad prišli aj
ďalšie rezortné i policajné pocty
pre pedagógov. Spolu s riaditeľkou školy mjr. PaedDr. Luciou
Vargovou prezident PZ odovzdal
ocenenia aj najlepším poslucháčom 60. behu. Absolutórium
získal referent ÚOZ stržm. Róbert
Cina z OO PZ Jarovnice, ruky si s
policajným prezidentom prvýkrát

podala aj šestica ďalších vynikajúcich poslucháčov: strážmajstri
Ing.Vladimír Smetanka (OO PZ
Poprad), Milan Bujaloš (OO PZ
Košice Západ) a Ivan Sepeši (OO
PZ Čaňa), nežné pohlavie reprezentovali strážmajsterky Jana
Holpová (OHK Zboj), Mgr. Zuzana
Šefferová (OHK Bratislava Ružinov letisko) a Bc. Veronika Styková (OCP Banská Bystrica).
Peter Ondera
Snímky autor

– Končiaci beh patril medzi najmenšie, so školou sa lúčilo len 38
poslucháčov

– Absolutórium 60. behu
získal stržm. Róbert Cina z
Jarovníc
minalistických technikov, sa konal
prvý (obnovený?) ročník ich celoslovenskej súťaže Miesto činu, na
školu zavítala aj delegácia
holandskej polície a predovšet-

najmenších (38 policajtov), ale
slávnostný akt mal výnimočne
reprezentatívne zloženie hostí,
keď do školy prvýkrát vo svojej
funkcii zavítal v slávnostnej rovnošate prezident PZ generál
PaedDr. Tibor Gašpar s celým
vedením prezídia. Účastníkov prišiel pozdraviť predseda výboru
NR SR pre vzdelávanie, vedu,

dent PZ v krátkom priateľskom
príhovore podčiarkol dôležitosť
ďalšieho vzdelávania policajtov
pre naplnenie ich vlastných predstáv o sebarealizácii, pochválil
úroveň školy a pripomenul, aké
dôležité je pre mladých policajtov
dobré rodinné zázemie najmä v
čase, keď v útvaroch chýbajú skúsení kolegovia. Prezident mimo-

– Šestica najlepších poslucháčov prijala gratulácie od riaditeľky
SOŠ PZ v Košiciach mjr. PaedDr. Lucie Vargovej
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Súťaž kriminalistických technikov MIESTO ČINU 2013: užitočné podujatie, hodné ďalších ročníkov

Banskobystričania ukázali chrbát kolegom z iných krajov
Kriminalistickí technici sú radi a vďační, že košická Stredná odborná škola PZ sa pred ôsmimi rokmi ujala úlohy zabezpečiť ich základné i ďalšie vzdelávanie, oceňujú vysokú odbornosť tunajších pedagógov i fakt, že napriek všeobecnej finančnej biede nášho policajného školstva dokáže
škola aj po stránke technickej vcelku držať krok s vývojom
forenzných vied, postupov a metód pri práci na mieste činu.
Koncom septembra sa na
pôde SOŠ PZ v Košiciach uskutočnilo ďalšie nádejné podujatie,
ktoré tu už dlho nebolo... Úrad kriminálnej polície PPZ na 26. a 27.
septembra pripravil celoslovenskú súťaž pre kriminalistických
technikov Miesto činu 2013, na
ktorej sa zúčastnili trojčlenné
„výjazdové skupiny“ z každého
krajského riaditeľstva PZ. Už len
tí, čo sú v zbore viac ako dvadsať
rokov, vedia, že takéto súťaže kriminalistických technikov sa v polícii „za federálu“ robili pravidelne a
mali dokonca svoje postupové
kolá.
Tradícia?
Dobre si ich pamätá aj plk.
JUDr. Milan Janíček, zástupca
riaditeľa ÚKP PPZ, ktorý v úvode
zápolenia poznamenal, že sa „za
federálu“ zúčastnil posledného
ročníka a je rád, keď sa môže
zúčastniť aj tohto prvého stretnutia v Košiciach, lebo sa oň už roky
usilovali, ale až nové vedenie
polície prejavilo pochopenie. Úrad
by chcel z podujatia opäť urobiť
tradíciu...
Rozdiel charakteru súťaže „v
novom kabáte“ bol predbežne iba
v tom, že trojčlenné „výjazdové
skupiny“ neprešli postupovými
kolami, ale ich personálne zloženie vybrali krajskí riaditelia PZ. Už

na prvý pohľad bolo zrejmé, že na
súťaž neprišli nováčikovia, ale
skúsení ľudia „od fachu“, odhodlaní využiť všetky svoje vedomos-

ným účastníkom súťaže prihovoril
policajný prezident generál Tibor
Gašpar, ktorý zdôraznil význam,
aký má práca vyšetrovateľa, kriminalistických technikov či operatívca na mieste činu pri zabezpečovaní neodkladných a neopakovateľných úkonov. Pripomenul, že
aj v nedávnej minulosti sa stalo
viacero prípadov, keď nekvalitne
odvedená práca na mieste činu
podstatne sťažila objasňovanie a
oslabila dôkaznú situáciu aj pri
veľmi závažných trestných či-

svedkov, urobiť obhliadku miesta
činu, nájsť a zabezpečiť „na mieste činu“ všetky relevantné stopy,
urobiť k nim kompletnú administratívu, evidenciu, pripraviť zásielky na odoslanie do KEÚ PZ, a,
samozrejme, na základe zaistených stôp i ďalších informácií,
získaných na mieste činu, stanoviť vyšetrovacie verzie.
Všetky modelové situácie
miesta činu prípravný štáb nainscenoval v interiéroch a exteriéroch školy, mali sme tu krádež
vlámaním do bytu filatelistu, vykradnutie administratívnych priestorov firmy, podozrenie zo znásilnenia devy v byte, obeť dopravnej
nehody, vozidlo s drogami, ťažké
zranenie osoby na strelnici, falzifikát bankovky, ba aj nález jedovatých látok na nelegálnej skládke
odpadu a spôsob inscenácie
modelových situácií sa nám zdal
dosť rafinovaný...

„Karty“ boli rozdané, a tak sa
tímy mohli hneď intenzívne pustiť
do práce, pričom v plnom sústredení najneradšej videli vo svojej
blízkosti kohokoľvek iného – vrátane trebárs redaktora POLÍCIE...
Práca v teréne im trvala do popoludňajších hodín, potom družstvá
mali k dispozícii počítačovú učebňu, kde mohli spracovať celú
administratívnu agendu.
Solídny výkon...
Ráno sa všetky tímy znova
stretli, aby v max. 20-minútovej
prednáške prezentovali výsledky
svojej práce pred členmi odbornej
komisie, ktorá si medzičasom už
preštudovala podklady, dodané
jednotlivými súťažnými družstvami. Napokon v tomto zaujímavom
zápolení zvíťazila skupina KR PZ
z Banskej Bystrice, v ktorej bola
zhodou okolností jediná žena v
súťažnom tíme: pplk. JUDr. Marta
Tlačbabová, kpt. Bc. Ján Tuharský a npor. Miroslav PAŠKO.
Získali pohár za prvé miesto a
zároveň aj najväčší pokál, ktorý,
verme, bude naozaj PUTOVNÝM
pohárom. V záverečnom hodnotení komisia vyzdvihla zanietenie
a profesionalitu, s ktorou súťažiace družstvá pristúpili k modelovým úlohám, keď nasadili všetky
svoje odborné vedomosti a skúsenosti. Preto, konštatovala komisia, boli výsledky veľmi dobré, v
kvalite ich výkonov našli len malé
rozdiely. Ale objavili sa aj chyby a
nedostatky. Účastníkom ich
detailnejšie rozobral špecialista
pre forenzné práce na mieste činu
pplk. Ing. Ján Schmidt z KEÚ PZ.
V skratke: dobré, užitočné podujatie, hodné nasledovania.
Peter Ondera, snímky autor

detí, ktorá je v ich vzdelávaní. Z
osady, kde vládlo právo silnejšieho, sa postupne stáva civilizované miesto s jasne nastavenými
pravidlami...
Čo dodať? Asi len toľko, že pri
smiešnom plate 63 eur mesačne
je táto práca pre členov hliadky
Ernesta Polhoša, Emila Pištu,
Ivan Horvátha, Ľubomíra Čonku
naozaj poslaním. Dokedy? Na

základe vlastných skúseností,
vyplývajúcich z práce s rómskym
etnikom, som presvedčený o tom,
že toto je jedna z ciest, vedúcich k
vzájomnej komunikácii, tolerancii,
pochopeniu a hľadaniu tej správnej odpovede na dnes už neoddeliteľný spôsob života dvoch kultúrne rozdielnych svetov.
Viktor Jefanov, referent
špecialista, OO PZ Kežmarok

mjr. JUDr. Daniel Čechvala z
Odboru pátrania a kriminalistickotechnických činností PPZ so svojimi kolegami pripravili pre osem
družstiev osem modelových situácií na mieste činu. Družstvá si
svoju úlohu férovo vylosovali,
nikto teda nemohol byť zvýhodnený. Úlohou družstiev bolo vypočuť

Väčšinu vybavenia mali
technici so sebou, pomohla
však aj škola

Víťazom súťaže Miesto činu 2013 sa stalo družstvo KR PZ v
Banskej Bystrici v zložení: pplk. JUDr. Marta Tlačbabová, kpt. Bc.
Ján Tuharský a npor. Miroslav Paško.
ti a skúsenosti, aby so cťou obhájili „farby“ svojho kraja. Všetko, čo
k práci potrebujú, mali so sebou v
brašnách, škola im však tiež „proti
podpisu“ ponúkla veľmi slušný
sortiment potrieb, chemikálií,
pomôcok a prístrojov – vrátane
trebárs sady kriminalistických
monochromatických svetiel CRIME LITE 2 na zviditeľnenie stôp,
ktoré veľmi „na okresoch“ nevidia...
V úvode súťaže sa nominova-

noch, z čoho vyplýva, že sústavné vzdelávanie a zdokonaľovanie
sa, ako i výmena informácií a skúsenosti v tejto práci má veľký
význam. Oblasti práce na mieste
činu bude aj prezídium venovať
viac pozornosti a technici budú
viac cvičiť, trénovať „naostro“. A
presne k týmto cieľom smeruje aj
táto súťaž, poznamenal.
Férové losovanie
Potom už nastali chvíle napätia. Takpovediac duša podujatia,

Rómska občianska hliadka sa nám vo Veľkej Lomnici veľmi osvedčila

Pracujem ako referent špecia- vaných, alebo migrujúcich osôb. ktoré sú vyslané do osady. Jej
lista v Prešovskom kraji na OO Pred zriadením hliadky bol v členovia osobne navedú napríkPZ Kežmarok. Chcel by som vám osade problém s doručovaním lad sanitku medzi rómske príbytpriblížiť prácu našej rómskej poštových zásielok, nakoľko poš- ky na to „správne miesto“. Pomáobčianskej hliadky, zriadenej z ini- tárka sa bála čo i len vojsť do hajú pri komunikácii Rómov s
ciatívy MV SR. Ako iste viete, nut- osady. Hliadka pod vedením odborným personálom, pričom
nosť práce s rómskym etnikom je Ernesta Polhoša odvádza výbor- zabezpečujú aj samotnú bezpečnajaktuálnejšia v Prešovskom a v nú prácu pred poštou v obci Veľká nosť tohto personálu pri výkone
Košickom kraji. Od 1. apríla 2012 Lomnica aj v čase poberania jeho činnosti. No za najväčší
je v obci Veľká Lomnica, nachá- sociálnych dávok. Táto doba bola úspech hliadky pokladám zlepšedzajúcej sa medzi Popradom a problematická a dlhý čas zaťažo- nie školskej dochádzky, ktorý bol
Kežmarkom, zriadená
vyriešený geniálne
rómska
občianska
jednoduchým spôsohliadka. Pri vzniku
bom. Pre rómske
rómskej občianskej
deti, ktoré neprišli do
hliadky sa prihliadalo
školy (dôvody, nech
na špecifiká konkrétsú akékoľvek, nie sú
nej skupiny obyvatepredmetom
tohto
ľov, v tomto prípade
článku) je poslaná
sa brali do úvahy dva
hliadka, ktorej členozákladné faktory.
via majú vedomosť o
Členovia rómskej
spôsobe života rómobčianskej
hliadky
skych rodín, z ktoboli vyberaní na
rých deti nechodia do
Emil Pišta (vľavo) slúži s Ivanom Horváthom
základe svojej autoriškoly. A v tomto príty, požívanej medzi
pade už môžeme
svojím etnikom a miestnej znalos- vala ostatných obyvateľov obce. konštatovať, že komunita Rómov
ti. Len krátko k činnosti hliadky: Takmer stopercentná osobná sa vlastnými silami a zdrojmi
postupne sa vykryštalizovala a je znalosť vedie k úspešnej spolu- snaží systematicky riešiť konkrétzameraná najmä na prácu v práci hliadky a PZ pri pátraní po ny problém. Táto činnosť má priaosade Nový Dvor, kde v súčasnej osobách a veciach v osade Nový my dopad na plnenie školskej
dobe žije približne dvetisíc osôb, Dvor. Nemôžem opomenúť ani dochádzky s minimálnym počtom
evidovaných na trvalý pobyt a spoluprácu rómskych členov neospravedlnených hodín. To
ďalších cca 200 prechodne ubyto- hliadky so záchrannými zložkami, všetko pre budúcnosť rómskych

Novela Štatútu právnej ochrany

(schválená 4. 10. 2013 Radou predsedov ZO OZP v SR)
V §7, ods. 6 vložiť nový odsek a ďalšie následne prečíslovať:
V trestnoprávnom veciach v procesnom postavení svedka
alebo poškodeného a v pracovnoprávnych veciach je oprávnená osoba povinná akceptovať advokáta, ktorého určí OZP v SR.
OZP v SR je povinný určiť advokáta podľa najlepšieho vedomia
a svedomia. V takýchto prípadoch je ZO OZP v SR povinná pred
vydaním rozhodnutia oznámiť oprávnenej osobe kontaktné
údaje na advokáta. Oprávnená osoba v prípade nespokojnosti
s postupom advokáta môže po písomnom uvedení konkrétnych dôvodov nespokojnosti požiadať OZP v SR o zmenu
advokáta.
V § 9 sa dopĺňa odsek 3:
Oprávnená osoba je povinná poskytovať súčinnosť advokátovi, ktorý po úspešnej právnej ochrane vymáha trovy konania
voči účastníkovi, ktorý bol v konaní neúspešný. Ak oprávnená
osoba neposkytuje súčinnosť advokátovi, je povinnosťou
základnej organizácie prijať opatrenia pre nápravu stavu.
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Spokojnosť s prácou policajtov? To si ešte počkáme...
(Pokračovanie zo strany 1)

inému policajtovi (v roku 2011 to
bolo 299 vecí a v roku 2010 len
210 vecí) a nariadili vykonať vyšetrovanie v 192 veciach (v roku
2011 v 309 veciach a v roku 20 v
238 veciach).
Pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní rozhodovali prokurátori celkom o 12 913 sťažnostiach
podaných proti rozhodnutiam policajtov (v roku 2011 vydali takýchto rozhodnutí 12 224 a v roku
2010 12 856 rozhodnutí), z ktorých:
 zamietli 10 636 sťažností
(2010 - 10 150, 2010 - 10 918)
 vyhoveli 2 277 sťažnostiam (2011 - 2 074, 2010 - 1
938)
Rýchlosť konania
Pre posúdenie a vyhodnotenie
rýchlosti prípravného konania je
významná dĺžka od začatia trestného stíhania do samotného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zo
zabezpečených štatistických údajov jednoznačne vyplýva, že
porovnaním s uplynulým rokom
nedošlo u väčšiny trestných vecí
k podstatnej zmene v dĺžke konania od začatia trestného stíhania
po meritórne ukončenie veci policajtom alebo predloženie spisu s
návrhom na podanie obžaloby,
prípadne iné meritórne rozhodnutie s výnimkou vecí známych
páchateľov ukončených do jedného mesiaca, ktorý sa prakticky
strojnásobil. Výraznejšie zmeny

boli zaevidované v ukončení
nových trestných vecí známych
páchateľov, ktoré majú vysoký
podiel na celkovom počte ukončených vecí. Kým počet vecí
neznámych páchateľov ukončených do 6 mesiacov približne o
40% poklesol, počet vecí ukončených do 1 mesiaca u známych
páchateľov stúpol približne o
35%, u neznámych páchateľov
poklesol o približne 20% a pri
trestných veciach nad 10 rokov je
počet ukončených vecí u známych páchateľov stúpol o 90%.
Príčiny prieťahov
Pretrvávajúcim a dlhodobým
problémom, ktorý má výrazný
vplyv aj na dĺžku prípravného
konania je, že práve policajti spôsobujú svojim konaním značné a
neopodstatnené prieťahy. Policajti sú v trestných veciach predovšetkým nečinní z rôznych subjektívnych dôvodov, prokurátorom
neovplyvniteľných, ktoré nemožno akceptovať, ignorujú viaceré
pokyny prokurátora a často reagujú až na signalizácie zo strany
prokuratúry, ktoré sú zasielané do
rúk nadriadeným orgánom policajta. Značným problémom je i
skutočnosť, že policajti nemajú
dostatočné znalosti a skúsenosti
z oblasti trestného práva. Táto
nevedomosť má následne vplyv
na realizáciu pokynov uložených
prokurátorom.
Prieťahy z pohľadu policajtov
sú zapríčinené predovšetkým
vysokou zaťaženosťou a rozpra-

covanosťou vecí, poddimenzovaným personálnym stavom vyšetrovateľov a poverených príslušníkov Policajného zboru, pomerne
veľkou fluktuáciou policajtov a
tiež s tým spojeným aj nedostatkom praktických skúseností a
trestnoprávnych vedomostí počas
krátkej vyšetrovateľskej praxe.
Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj
časté zmeny v osobách policajtov,

Jaromír Čižnár
realizujúcich konkrétnu trestnú
vec, nakoľko dochádza k prerozdeľovaniu vyšetrovacích spisov v
neskončených trestných veciach,
čo si vyžaduje ďalší čas na opätovné naštudovanie často rozsiahleho vyšetrovacieho materiálu
novým vyšetrovateľom. Samotné
vyšetrovanie, ako aj výkon dozoru
prokurátora je týmto výrazne sťažený. Tieto skutočnosti zo strany
prokurátora nie je možné nijakým
spôsobom ovplyvniť. Musíme tiež

Víťazstvo nad Tureckom nám zaistilo účasť v osemčlennej finálovej skupine

Historický úspech slovenských futbalistov
Ďalší úspech na medzinárod- s prehľadom v 24. a 34. minúte nutia schuti zakombinovalo.
nej scéne dosiahla policajná premenil jeden z našich najskú- Bohužiaľ, niektoré akcie až prešportová reprezentácia Slovens- senejších hráčov Andrej Burza. kombinovali – namiesto streleka. Po mužskej a ženskej volej- Pri druhom spomínanom faule ných ešte aspoň troch gólov sme
balovej policajnej reprezentácii bol po druhej žltej karte vylúčený naopak jeden dostali. Ale ani to
sa na Majstrovstvá Európy pre- stopér súpera, čo do značnej nám nezobralo radosť z konečbojovali aj naši futbalisti. Po pek- miery oslabilo hosťujúcu obranu, ného postupu na budúcoročné
nom víťazstve a ešte krajšej hre, výsledkom čoho boli v druhom Majstrovstvá Európy, ktoré sa
ktorú naši reprezenbudú konať v júni v
tanti predviedli v I.
Prahe. Pochvalne sa o
kvalifikačnom kole v
našom výkone vyjadriBudapešti s Maďarli aj prítomní: riaditeľ
mi (víťazstvo 1:6), v
Odboru výcviku P PZ
II. kvalifikačnom kole
plk. Miloš Smejkal a
čakala na nás nevysjeho zástupca pplk.
pytateľná reprezenMiloš Barna. Aj pozátácia Turecka. Zápas
pasové hodnotenie či
sa odohral 2. októbra
už českého delegáta z
na futbalovom štaUSPE p. Jozefa Haupdióne FC ŠKP v brata ale aj
vedenia
tislavskej Dúbravke.
tureckej výpravy vyzPo úvodnom príhonelo jednoznačne pre
vore prezidenta UNInašich chlapcov. NeTOP-u SR plk. Ing.
chcem nikoho z mužO tento výrazný úspech sa zaslúžili pod vedením stva špeciálne vyzdviStanislava Zátorského a hymnách oboch trénerov Ondrejkoviča a Gračíka a vedúceho družstva hovať, lebo mužstvo
krajín sa za chladné- Németha nasledovní hráči: Diňa, Dudič, Slávik, Pro- hralo ozaj ako jednoho počasia o 13. cházka, Horvat Gabriel, Komár, Valkučák, Štálnik, liaty kolektív, všetci si
hodine začala „bitka Strelecký, Orosi, Burza, Semanko, Kotlár, Winkler, zaslúžia pochvalu – od
Buka, Horvát Tomáš, Selecký, Radačovský, Šimunek, zraneného brankára
o Prahu 2014“.
Naši chlapci po Takáč a Galo.
Martina Dudiča až po
úvodných oťukávajúvedúceho
mužstva
cich minútach začali mať územ- polčase ďalšie dva góly – v 56. Tea Németha. Len jedna škoda
nú prevahu, výsledkom čoho boli minúte po ligovej kombinácii a je, že tú pochvalu nedostali aj
časté prieniky našich rýchlono- krásnej strele Dalibora Semanka osobne od svojho šéfstva, veď
hých útočníkov do pevnej turec- a o 10 minút neskôr svoj dôraz v Pribinova, resp. Račianska ulica
kej obrany. A práve zásluhou ich šestnástke využil dorážkou Erich sú od dúbravského štadiónu ozaj
dravosti boli v priebehu 10 minút Takáč. A to už bola opäť exhibí- len na skok.....
ocenené fauly v šestnástke cia nášho sebavedomého mužsúpera pokutovými kopmi, ktoré stva, ktoré si až do konca stret-lg-

konštatovať, že MV SR nekládlo
dôraz na samotné vyšetrovanie,
ale preferovalo operatívno-pátraciu činnosť polície, čo sa prejavilo
aj po formálnej stránke.
Z pohľadu prokuratúry sú prieťahy v prípravnom konaní spôsobené predovšetkým nedodržiavaním lehôt stanovených prokurátormi, nedôsledným plnením konkrétnych pokynov uložených prokurátorom v jednotlivých veciach,
nepochopením pokynov ako aj
tým, že policajti nevenujú dostatočnú pozornosť prednostnému
vybavovaniu väzobných vecí, keď
prokurátori pri previerkach spisov
zisťujú dlhodobejšiu nečinnosť
policajtov vo väzobných veciach,
a to aj opakovane.
Ďalším podstatným a dlhodobým aspektom, ktorý negatívne
ovplyvňuje dĺžku prípravného konania, je nedostatočná znalosť
trestno-právnych predpisov zo
strany policajtov. Prokurátori v
takýchto prípadoch sú nútení
nahrádzať činnosť policajtov
vlastnou činnosťou, musia dávať
policajtom pokyny na opakovanie
už vykonaných nezákonných procesných úkonov, a to aj v rozhodovacej činnosti policajta, aby
nedošlo k premlčaniu trestného
stíhania, k nezákonnej väzbe a
mnohokrát musia vrátiť vec na
doplnenie vyšetrovania. Taktiež
kvalita rozhodnutí zo strany policajta je spravidla na veľmi nízkej
úrovni a často rozhodnutia policajta nespĺňajú základné náležitosti vyžadované Trestným poriadkom a musia byť zo strany
prokuratúry zrušené. Aj takýto
postup predlžuje v konečnom
dôsledku prípravné konanie. Tieto
skutočnosti sú ešte značnejším
problémom vo väzobných veciach.
Plynulosť a rýchlosť prípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne ovplyvnená nevyhnutnosťou znaleckého dokazovania, avšak vypracovávanie znaleckých posudkov KEÚ PZ v takmer v ročných termínoch, najmä
pokiaľ ide o grafologické skúmanie, je z časového hľadiska neprijateľné. Často sú neúmerne dlho
zadovažované dôkazy pre potreby znaleckého dokazovania a v
mnohých prípadoch sa znalecké
posudky opakovane dopĺňajú.
Medzi najčastejšie sa opakujúce
objektívne príčiny neúmernej dĺžky prípravného konania patria aj
nevybavené dožiadania slovenských orgánov o právnu pomoc v
cudzine. V neposlednom rade
dĺžku prípravného konania negatívne ovplyvňuje nedisciplinovaný
prístup obvinených, ale aj svedkov a poškodených k účasti na
úkonoch v trestnom konaní, ktorí
svoju neúčasť často aj opakovane
ospravedlňujú bez skutočných
objektívnych príčin, neúspešné
predvádzanie obvinených, ako aj
obštrukcie zo strany niektorých
advokátov.
Zaznamenaný bol aj problém s
komunikáciou s poverenými príslušníkmi okresných dopravných
inšpektorátov OR PZ, ktorých je
takmer nemožné zastihnúť v kanceláriách, nakoľko s výnimkou
niekoľkých dní v mesiaci, urče-

ných rozvrhom práce na vybavovanie agendy, vykonávajú prácu v
teréne. Následná písomná komunikácia je veľmi zdĺhavá.
Klady
Opačné skúsenosti sú pri spolupráci so špecializovanými útvarmi Prezídia Policajného zboru
(ďalej len „špecializované útvary“). V trende účinnej a aktívnej
spolupráce so špecializovanými
útvarmi predovšetkým s jednotlivými jednotkami Národnej kriminálnej agentúry, predtým Úrad
boja proti organizovanej kriminalite a Úrad boja proti korupcii,
pokračoval odbor osobitného
určenia. Spolupráca s nimi je na
profesionálnej úrovni a je charakteristická tým, že sa neobmedzuje
len na formálny styk a usmerňovanie vyšetrovateľov Policajného
zboru prostredníctvom pokynov,
vyžadovanie správ o stave konania, alebo vykonávanie previerok
vyšetrovacích spisov. Prokurátori
odboru osobitného určenia v záujme účinného, aktívneho a efektívneho vyšetrovania, operatívne
spolu s vyšetrovateľmi Policajného zboru a pracovníkmi kriminálnej polície špecializovaných útvarov, určovali postupy vo vyšetrovaní ako aj použitie prostriedkov
trestného práva procesného na
usvedčenie páchateľov závažnej
trestnej činnosti. Zúčastňovali sa
na najdôležitejších vyšetrovacích
úkonoch, najmä výsluchoch „kľúčových“ svedkov, na výsluchoch
obvinených, na konfrontáciách,
na previerkach výpovedí na mieste a tiež na rekonštrukciách.
Medzinárodná spolupráca
V rámci vybavovania agendy
právneho styku s cudzinou spolupracuje medzinárodný odbor predovšetkým s prezidiálnymi útvarmi polície Slovenskej republiky.
Ide o súčinnosť s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce,
do ktorého sú začlenené národné
ústredne Interpol, Europol, SIRENE. Tieto útvary poskytovali súčinnosť predovšetkým v oblasti
extradícií, konaní o Európskom
zatýkacom rozkaze a v neposlednom rade na požiadanie zabezpečovali informácie operatívneho
charakteru, nevyhnutné na ďalšie
postupy pri vybavovaní žiadostí o
právnu pomoc. Medzi ďalšie
organizačné zložky Prezídia Policajného zboru, ktoré sa podieľali
na vybavovaní dožiadaní v pôsobnosti medzinárodného odboru, boli Odbor pátrania a kriminalisticko – technických činností,
Spravodajská jednotka finančnej
polície, Národná protidrogová jednotka a Úrad zvláštnych policajných činností. Spolupráca s uvedenými zložkami bola na veľmi
dobrej úrovni, problémové otázky
sa riešili bezprostrednou komunikáciou medzi riadiacimi pracovníkmi. Využívaná je aj spolupráca
s policajnými pridelencami Slovenskej republiky v cudzine, ktorí
doposiaľ vždy, na základe nášho
dožiadania, aktívne prispeli k realizácii dožiadaní, či doručovaní
písomností.
Medzititulky a úprava redakcia
(plné znenie správy na:
http://www.genpro.gov.sk/spravyo-cinnosti/
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Aktuálny stav „vyšetrovačky“: dokážeme to klbko problémov rozmotať?

Nápad trestnej činnosti nám klesá, len vyšetrovatelia majú viac roboty...
Vyňaté časti správy o činnosti prokuratúry v roku 2012,
ktoré publikujeme v tomto čísle POLÍCIE, určite vyvolajú v
radoch príslušníkov PZ rôzne pocity. Niektoré generalizujúce formulácie, obsiahnuté v publikovaných častiach
správy GP, môžu aj uraziť, ale pravdou je, že problémy, o
ktorých správa tak tvrdo hovorí, majú dlhodobý charakter,
nie sú ťažkosťou mesiacov, ale rokov.
Fakty, ktoré uvedieme, nám
zasa v mnohom napovedia, či
prokuratúra vo svojom pohľade
na činnosť kolegov v Policajnom
zbore má, alebo nemá objektívny
základ. Hocako, nastavila zrkadlo. Či, resp. do akej miery je pokrivené, posúďme sami.
Mnohé odpovede na nastolené
otázky poskytne rozsiahla a veľmi
podrobná analýza, ktorú v tomto
roku vypracoval Úrad kriminálnej
polície PPZ s cieľom odhaliť slabiny a skvalitniť celý proces prípravného konania v nadväznosti
na realizované organizačné
zmeny na odboroch kriminálnej
polície. Analýza vychádzala z
mnohých podkladov, poskytnutých najmä krajskými riaditeľstvami PZ, ale čerpá aj z ďalších verifikovaných zdrojov a ponúka až
nepríjemne precizovaný pohľad
na problém. Nesnaží sa obhajovať nedostatky, hľadá a pomenúva objektívne príčiny problémov,
ktoré často vznikli ako dôsledok
subjektívnych, chybných či nesprávnych rozhodnutí vedení rezortu a polície v uplynulých volebných obdobiach.
Počty, vzdelanie, prax
Zaoberáme sa teda len činnosťou na úseku vyšetrovania. Vyšetrovateľov bolo v PZ k 31.
augustu tohto roku 1173. Vyšetrovatelia aktuálne pôsobia na 53
útvaroch.
„Celkový plánovaný počet vyšetrovateľov sa od roku 2000 zvýšil nepatrne, a to o 45 tabuľkových miest, pričom od roku 2006
je priemerný počet tabuľkových
miest 1134. Pre hodnotenie výslednosti práce je rozhodujúci
priemerný počet vyšetrovateľov,
ktorý dosiahol v uvedených
rokoch hodnotu 962 vyšetrovateľov, čo predstavuje obsadenosť
tabuľkových miest na úrovni
84,8%,“ uvádza správa.
Spomeňme ďalší dôležitý faktor: vzdelanosť. V súčasnosti
máme 482 príslušníkov príslušníkov na úseku vyšetrovania s
právnickým vzdelaním alebo s
ukončenou APZ, iné vysoké
školy absolvovalo 691 príslušníkov, čakateľov je 50.
Analýza poukazuje na problémy vo viacerých oblastiach. Prvou
je dislokácia, keď časť vyšetrovacích útvarov v tzv. novozriadených okresoch má sotva po šesť
vyšetrovateľov a štuktúra nekopíruje územnú pôsobnosť existujúcich prokuratúr a súdov, čo v praxi
každodenne prináša veľké komplikácie. Analýza navrhuje vrátiť
systém „do normálu“.
Zlepšuje sa niečo? „V uvedenom období je zrejmý trend
postupného nárastu počtu vyšetrovateľov, ktorí majú právnické vzdelanie, resp. absolventov Akadémie PZ v Bratisla-

ve, a to z hodnoty 36,0% v roku
2004 na 41,6% v roku 2012.“
„Jednoznačne najhoršia situácia
je v pôsobnosti KR PZ v Žiline,
kde podiel absolventov právnickej
fakulty a Akadémie PZ v Bratislave klesol z hodnoty 35,3 % na
hodnotu 26,5% v roku 2012.“
„Celkovo však možno konštatovať, že situácia je nepriaznivá a je
spôsobená najmä atraktivitou
iných právnických povolaní a signalizuje možné rezervy v príprave
budúcich príslušníkov PZ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Práca odsledovala obdobie od
roku 2004. Prax: S praxou do
troch rokov máme 281 vyšetrovateľov, od troch do piatich
rokov 170, od 5 do 10 rokov 372
a nad desať rokov 350: „Podľa
uvedeného kritéria sa situácia v
období od roku 2004 len mierne
zlepšila, nakoľko podiel vyšetrovateľov, spĺňajúcich požiadavku
praxe viac ako 5 rokov, sa postupne zvyšoval z 24,1 % na 30,1 % v
roku 2012 (prax 5 – 10 rokov).
Obdobný bol vývoj aj pri vyšetrovateľoch s praxou viac ako 10
rokov, t.j. 27,5%, resp. 28,4%. Z
uvedeného vyplýva, že skupina
vyšetrovateľov s požadovanými praktickými skúsenosťami v
roku 2012 predstavovala podiel
58,5% z celkového počtu vyšetrovateľov, čo je najpriaznivejší
stav od roku 2004.“
Zároveň však analýza prináša
šokujúce zistenie: „Možno čiastočne súhlasiť s názorom KR PZ,
že vzdelanostná skladba vyšetrovateľov nemá pre výslednosť
práce zásadnejší význam. Hoci
sa podiel vyšetrovateľov s
právnickým vzdelaním a absolventov Akadémie PZ v Bratislave postupne zvyšuje, paradoxne sa to výraznejšie neprejavuje napr. v kvalite a zákonnosti
vyšetrovania. Zásadný vplyv na
výslednosť práce majú praktické
skúsenosti vyšetrovateľov vo
vyšetrovaní. Vzhľadom na legislatívne a organizačné zmeny na
úseku vyšetrovania a prakticky
stagnujúci podiel vyšetrovateľov s
praxou viac ako 5 rokov, zákonite
nemôže priniesť zásadný prelom
vo výslednosti práce. V tejto
súvislosti je potrebné uviesť,
že svoj podiel na súčasnej situácii má aj prakticky neexistujúci systém ďalšieho vzdelávania vyšetrovateľov v podmienkach prakticky permanentnej
zmeny legislatívy, osobitne to
platí na ekonomickú trestnú
činnosť,“ konštatujú tvorcovia
analýzy.
Fluktuácia
Citujme: Počet vyšetrovateľov s praxou do 3 rokov predstavoval v roku 2012 podiel
24,7 %, pričom v období zásad-

ných organizačných a legislatívnych zmien v rokoch 2005 –
2006 bol dokonca viac ako
40%. Podiel vyšetrovateľov s praxou do troch rokov však vždy
dosahoval minimálne 25%, čo
svedčí o vysokej miere fluktuácie.
„V tomto smere nepriaznivá situácia pretrváva v pôsobnosti KR PZ
v Bratislave, kde podiel vyšetrovateľov s praxou do 3 rokov predstavuje 35,5%, pričom v roku
2005 to bolo až 64,4%, obdobná
je situácia aj v pôsobnosti KR PZ
v Trnave. Na druhej strane v
pôsobnosti KR PZ v Prešove
podiel vyšetrovateľov s praxou
nad 5 rokov dlhodobo osciluje
okolo 60%, relatívne uspokojivá a
priaznivejšia situácia je v ostatných KR PZ.“
Podľa spracovateľov analýzy
teda základné problémy na úseku
personálneho zabezpečenia úseku vyšetrovania možno definovať
nasledovne:

nenie zásady oportunity v trestnom konaní zavedením tzv.
odklonov skončenia trestného
stíhania v roku 2002, a to inštitútov podmienečného zastavenia
trestného stíhania podľa § 307
(zákon č. 140/1961 Zb.), resp. §
216 (zákon č. 301/2005), zmieru
podľa § 309 resp. § 220 a od
1.1.2006 je to inštitút konania o
dohode o vine a treste podľa §
232 Trestného poriadku.
Z podkladov GP SR vyplýva,
že využívanie tzv. odklonov
dlhodobo zaostáva za zámermi
zákonodarcu, ktorý predpokladal 70 % - ný podiel odklonov
na celkovo skončených trestných veciach.
„Od roku 2008 (odkedy údaje
sleduje GP SR) sa podiel trestných vecí skončených tzv. odklonom vyvíjal nasledovne: rok 2008
– 22,5%, rok 2009 – 23,3%, rok
2010 - 24,0%, rok 2011 – 25,6%.
V tejto súvislosti je potrebné tiež

 poddimenzované plánované počty TZP najmä v pôsobnosti KR PZ v Bratislave, Trnave, Trenčíne a čiastočne v
Nitre,
 organizačné zmeny, ktoré
spravidla sprevádzali prechodné zníženie počtu TZP a zhoršenie kvality riadiacej práce,
 zvýšené nároky na prácu
vyšetrovateľov z hľadiska odbornosti, ďalšieho vzdelávania
sa, kvantity a kvality vykonávanej práce, ktorým nezodpovedá
finančné ohodnotenie, najmä v
porovnaní s inými službami PZ
(napr. služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície z
dôvodu príplatku za nadčas,
rizikový príplatok, ako aj príplatok za štátnu službu v sobotu a
v nedeľu),
 fluktuácia vyšetrovateľov,
 nevyhovujúca štruktúra
personálneho obsadenia z aspektu vzdelania a praxe vo vyšetrovaní.
Legislatíva
Legislatívny rámec, v ktorom
sa pohybuje naše trestné konanie, nepotrebuje komentár. Stačia
fakty: Trestný zákon bol od
1.1.2006 do 31.12.2012 novelizovaný celkom 18-krát, Trestný
poriadok celkom 25-krát, konštatuje dokument.
Ďalším faktorom, ktorý mal
pozitívne ovplyvniť výslednosť
práce vyšetrovateľov, bolo posil-

uviesť inštitút konania osobitného
skráteného vyšetrovania podľa §
204 Trestného poriadku, ktorý sa
od 1.2.2009 vzťahuje aj na skrátené vyšetrovanie o prečinoch vo
vecnej príslušnosti vyšetrovateľa,
ktorý podľa nášho názoru možno
tiež zahrnúť medzi prostriedky,
ktoré výrazne zjednodušujú a
skracujú prípravné konanie. Podiel skončených trestných vecí
s návrhom na podanie obžaloby v režime § 204 Trestného
poriadku v roku 2012 dosiahol
hodnotu 0,4% z celkového počtu skončených trestných vecí
podľa § 208 Trestného poriadku.“
Fundamentálnym zámerom rekodifikácie trestného konania bolo
posilnenie kontradiktórnosti v
konaní pred súdom. V praxi však
prokuratúra – podľa tvorcov analýzy - vyžaduje vykonanie úkonov
nad rámec platnej právnej úpravy,
a to v podstate v rozsahu právnej
úpravy platnej do 1. 10. 2002
(okrem oznamovateľa a tzv. podozrivého) požaduje výsluch aj ďalších osôb. „De facto sa dostávame do situácie, že pred začatím
trestného stíhania sa vykonávajú úkony, ktoré sa následne
opakujú po začatí trestného stíhania,“ uvádza analýza.
„Obdobná je situácia je aj v
prípade postupu policajta v zmysle § 203 Trestného poriadku. Prokuratúra vyžaduje vykonanie

všetkých dôkazov už v prípravnom konaní, nepostačuje len vysvetlenie od osoby, osobu je potrebné vypočuť v procesnom postavení svedka. Pôvodný zámer
zákonodarcu je praxou prokuratúry prakticky eliminovaný.“
Podľa názoru jednotlivých KR
PZ teda rekodifikácia v tomto
smere pôsobí proti zámeru zrýchlenia a zjednodušenia prípravného konania. „Rozsah úkonov
sa neznížil, práve naopak. To
spolu s málo významným využívaním tzv. odklonov negatívne pôsobí na celkovú výslednosť práce. Rekodifikácia nemala zásadnejší vplyv na vývoj
nápadu trestnej činnosti, významne však ovplyvnila štruktúru nápadu trestných vecí do vyšetrovania
a tým aj vecnú príslušnosť vyšetrovateľov. Zásadný a nepriaznivý
vplyv mala na rýchlosť, kvalitu a
zákonnosť vyšetrovania,“ tvrdia
tvorcovia analýzy. Primárny vplyv
rekodifikácie trestného práva sa
umocnil nekonformným uplatnením vecnej príslušnosti, osobitne
v prípade KR PZ a špecializovaných útvarov PZ.
Zaťaženosť
O týchto problémoch sa odborné kruhy bavia už roky, pričom
stále zdôrazňujú, že popri inom je
kardinálnym problémom neúnosná zaťaženosť vyšetrovateľov.
Citujme: „Najvýraznejší nárast bol
zaznamenaný v rokoch 2000 –
2004, a to o 42 428 trestných
činov, čo predstavuje nárast o
47,8%. Od roku 2004 zaznamenávame postupný pokles nápadu
trestnej činnosti, pričom v roku
2012 bol nápad takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2000 (90
351, resp. 88 816 trestných činov).
Nepriamo úmerne k týmto faktom zmena legislatívy spôsobila
presný opak. Kým nápad trestných činov zaznamenáva od roku
2004 klesajúcu tendenciu, nápad
trestných vecí do vyšetrovania má
rastúcu tendenciu.
Kvalita a zákonnosť
Pohľad na kvalitu a zákonnosť
z pohľadu polície sa trochu odlišuje od názoru prokuratúry. Zdroje MV SR hovoria o vcelku stabilnej úrovni kvality vyšetrovania od
roku 2006, keď najlepšie výsledky
vykazuje KR PZ v Prešove, kde
podiel vrátených veci predstavuje
priemerne hodnotu 1,5%. Na druhej strane podiel vrátených vecí v
pôsobnosti KR PZ v Bratislave
dosiahol 16%, v ostatných krajoch
sa táto hodnota pohybuje v rozpätí 4 – 6%.Obdobne aj pri zákonnosti vyšetrovania môžeme celkovo konštatovať od roku 2006 stabilnú úroveň 2,8%, KR PZ v Prešove vykazuje priemernú hodnotu
menej ako 1%, ostatné kraje sa
pohybujú v intervale 1,5 – 4,5%,
najhoršie výsledky sú v podmienkach KR PZ v Bratislave, kde je
priemerný podiel zrušených uznesení za roky 2006 – 2012 na úrovni takmer 6%. Otázka znie, či je to
veľa alebo málo, aj keď poznáme
príčiny... Záleží zrejme na uhle
pohľadu.
(Pokračovanie na str. 8)
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Šokujúca dráma v Rakúsku: pytliak zabil troch policajtov Cobry a 70-ročného zdravotníka

Sedemnásty september 2013 sa natrvalo zapíše do histórie polície našich susedov
História rakúskej polície nepozná prípad, kedy by pri jednej akcii prišli o život traja jej príslušníci. Za posledných
desať rokov ich zomrelo pri výkone služby osem, utorok
17. september však zmenil štatistiku.

rane z Huberovej poľovníckej
guľovnice podľahol aj 70-ročný
zdravotník John Dorfwirth, ktorý
sa ponáhľal na pomoc zomierajúcemu policajtovi. Potom sa Huber
zmocnil policajného auta, keď
poranil do ruky jedného
policajta a zastrelil jeho
44-ročného kolegu Manfreda Daurera. Zobral so
sebou aj rukojemníka,
51-ročného
policajta
Johanna Eckera.
Do následnej pátracej
akcie Rakúšania nasadili
obrnené vozidlá a dovedna vyše 300 policajtov.
Už zranený Alois Huber
sa však medzitým stihol
schovať
vo
svojom
dome, ktorý po obkľúčení
podpálil a strelil si do
hlavy. Predtým však ešte
pripravil o život spomenutého rukojemníka J.
Eckera a zastrelil aj svojho nemeckého ovčiaka.
Obete streľby, príslušníci jednotky
Celá dráma trvala vyše
Cobra: Roman Baumgartner, Manfred Dau24 hodín.
rer, Johann Ecker a zdravotník John
Pri následnej preDorfwirth
hliadke Huberovho domu
poľovníckych lokalitách. Keď ne- policajti zažili šok. Z jeho poľovďaleko dolnorakúskeho mestečka níckej záľuby sa zjavne vyvinula
Annaberg chceli zastaviť auto 55- posadnutosť, lebo v podzemných
ročného vdovca Aloisa Hubera, priestoroch objavili utajené miestvodič sa pokúsil o únik a násled- nosti, v ktorých Huber ukrýval 250
ne z krytej pozície neočakávane (!) dlhých guľových zbraní rôznezahájil paľbu. Smrteľne zranil 38- ho typu a vo vedľajšej, vecami
ročného inšpektora Romana úplne zapratanej miestnosti aj
Baumgartnera a unikol. Pre chyby horu jeleních trofejí.
v policajnej komunikácii následne
V Rakúsku tento prípad vyvolal

šok a veľký ohlas verejnosti. Ukázalo sa, že vdovec Huber, o ktorom sa susedia vyjadrovali ako o

ju na mieste, zvieraťu vždy odrezal a odniesol len hlavu s parohami. Jeleň je pritom v Rakúsku
oceňovaný na 10-tisíc eur. Huber
ich zjavne zastrelil desiatky.
Pod paľbou mediálnej kritiky sa

losť strely 860 m/s, úsťová energia 4 100 J – pozn.red.), bežná
taktická vesta je proti nemu nedostatočná ochrana, navyše dlhoročný poľovník mal veľmi presnú
mušku, preto do hôr vyrazili obr-

Aj v Rakúsku je pytliactvo vážnym problémom. Polícia (23-tisíc
príslušníkov) má špeciálnu SWAT
jednotku Cobra, ktorá po začatí
ruje vysokej zveri dostala úlohu
pátrať po pytliakoch v známych

Opancierovaná policajná „poľovačka“ na jedného pytliaka...
Alois Huber
priateľskom, vždy ústretovom a
nekonfliktnom človeku, bol v skutočnosti minimálne od roku 2005

ocitla aj polícia za nepripravenosť
a z toho prameniace tragické
dôsledky celej akcie. Ako sa ukázalo, Huber používal poľovnícku
guľovnicu so strelivom .308 Win-

Poľovnícky strelecký arzenál?
Neuveriteľné...

Takúto horu jeleních trofejí našli policajti v podzemí Huberovho
domu
bezohľadný pytliak, ktorý nelegálne strieľal jeleniu zver a nechával

chester (komerčná verzia armádneho streliva NATO, úsťová rých-

nené vozidlá. Včas však neobsadili ani Huberovo miesto trvalého
pobytu, a tak mu umožnili zabarikádovať sa a zabiť tretieho policajta – rukojemníka. Rakúska tlač
tiež otvára otázky sprísnenia registrácie povoľovania držby dlhých
guľových zbraní a volá po účinných opatreniach proti pytliactvu.
(podľa zahraničnej tlače –on–)

XVII. majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných psov v klasickej kynológii

Majstrovské tituly si vybojovali Žilinčania a Bystričania
V dňoch 9. až 13. septembra
2013 sa v stredisku klasického
výcviku služobných psov odboru
kynológie a hipológie PPZ v
Malých Levároch uskutočnili v
poradí už XVII. majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných
psov v klasickej kynológii, na ktorých sa okrem hostí z domova i z
Českej republiky zúčastnilo deväť
súťažných družstiev reprezentujúcich všetky krajské riaditeľstvá
PZ a Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance.
Odbor kynológie a hipológie P
PZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov
pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislých skúsených
rozhodcov – vrátane českého.
Ako hlavný rozhodca bol vymenovaný inštruktor strediska klasického výcviku npor. Marek Miženko,
do rozhodcovského tímu bol
pozvaný prezident Zväzu športovej kynológie na Slovensku plk.
Mgr. Juraj Štaudinger, npor. v. v.
Bc. Ivan Teren. Ako ďalší členovia
rozhodcovského tímu boli vyme-

novaní inštruktori
strediska kpt. Soňa
Kožáková,
por.
Zdenko Koreň a členovia technického
štábu por. Milan
Kováč, npráp. Jiří
Kolda, ppráp. Ján
Trenčanský a npor.
v. v. Jozef Tonka.
Rozhodcovský
tím po vyhodnotení
bodových
ziskov
jednotlivcov a súťažiacich
dvojčlenných tímov rozhodol
o poradí:
V kategórii súťaž
jednotlivcov získal
1. miesto a titul
Majster Slovenska
na rok 2013 npráp.
Marián Boháčik so
služobným
psom
BOND z KR PZ v
Žiline, ktorý súčasne
získal aj pohár za 1.
miesto v pachových
prácach, pohár za 2.

Na stupňoch víťazov v kategórii jednotlivcov,
zľava – 2. miesto npráp. Radomír Lipták so služobným psom OMAR z KR PZ v Banskej Bystrici, 1. miesto spojené s titulom Majster Slovenska na rok 2013 npráp. Marián Boháčik so služobným psom BOND z KR PZ v Žiline, 3. miesto npráp. Peter Fedačko so služobným psom
CHESTER z Riaditeľstva hraničnej polície
Sobrance.

miesto v obranných prácach,
pohár za 3. miesto v cvikoch
poslušnosti, Putovný pohár pre
najlepšieho psa v klasickej kynológii, ktorý na súťaž venovala
firma L-Trans a Pohár Kynologického združenia TART CZ.
2. miesto npráp. Radomír
Lipták so služobným psom
OMAR z KR PZ v Banskej Bystrici, ktorý súčasne získal aj pohár
za 1. miesto v cvikoch poslušnosti, pohár za 2. miesto v pachových
prácach a 4. miesto v obranných
prácach.
3. miesto npráp. Peter Fedačko so služobným psom CHESTER z Riaditeľstva HCP Sobrance, ktorý súčasne získal aj pohár
za 3. miesto v obranných prácach, 5. miesto v pachových prácach a 7. miesto v poslušnosti.
Člen reprezentačného družstva KR PZ v Žiline kpt. Ján
Jablonský so služobným psom
IKAR získal pohár za 1. miesto v
obranných prácach, pohár za 2.
miesto v cvikoch poslušnosti a
11. miesto v pachových prácach.

V kategórii súťaž družstiev,
reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá PZ a Riaditeľstvo
HCP Sobrance získal:
1. miesto a kolektívny titul
Majstri Slovenska na rok 2013,
tím KR PZ v Banskej Bystrici
vedený mjr. Bc. Dušanom Sliečanom, v zložení: npráp. Radomír
Lipták so služobným psom OMAR
a npráp. Richard Kosztúr so služobným psom REX,
2. miesto tím KR PZ v Žiline
vedený kpt. Bc. Jozefom Hluzákom, v zložení: kpt. Ján Jablonský so služobným psom IKAR a
npráp. Marián Boháčik so služobným psom BOND, ktorý súčasne
získal titul Majster Slovenska na
rok 2013.
3. miesto tím KR PZ v Trnave
vedený kpt. Ing. Milošom Macákom, v zložení: ppor. Stanislav
Jurenka so služobným psom
RONY a práp. Szabolc Dorák so
služobným psom ARGO.
Na tohtoročných majstrovstvách bol ako Najúspešnejší
(Pokračovanie na str. 8)
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Zápolenie pre radosť
Už po tretíkrát sa v areáli
Strednej školy požiarnej
ochrany v Považskom
Chlmci konala súťaž príslušníkov Policajného zboru, vojakov, záchranárov a
mestskej polície.
Tak ako uplynulé dva ročníky,
aj tento tretí zorganizoval veliteľ
žilinských „peemječkárov“ kpt.
Mgr. Pavol Poláček. Myšlienku

podporil a záštitu nad celým
podujatím prevzal riaditeľ KR PZ
v Žiline plk. Mgr. Ivan Špánik.
Zámerom súťaže bola chuť
zašportovať si, zmerať a porovnať
sily s kamarátmi vojakmi, či mestskými policajtmi. Súťaž, v ktorej
nejde o zistenie, ktorý útvar je
lepší, vytrvalejší a taktickejší, či
ktorý sa vie lepšie orientovať v
teréne, ale ide o súťaž, ktorej
myšlienkou je spojiť príslušníkov
spomenutých zložiek a utvárať

tak priateľské vzťahy, užitočné
pre ich ďalšiu spoluprácu.
Pavol Poláček oslovil tých
správnych nadšencov a vytvoril
organizačný tím ľudí z mestskej
polície v Žiline, 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a hasičov záchranárov z ZB HaZZ zo Žiliny,
ktorí do prípravy a realizácie priniesli každý čo – to zo svojej
oblasti profesie. Podmienkou
súťaže sú zmiešané družstvá, za
kapitánov družstiev sú oslovova-

Nápad trestnej činnosti nám klesá, len vyšetrovatelia majú viac roboty...

(Pokračovanie zo str. 6)
Z analýzy:
„Stav a vývoj výslednosti práce
úseku vyšetrovania je prioritne
výsledkom ignorovania objektívneho vývoja trestnej činnosti a
súčasného pôsobenia negatívnych zásahov (organizačné
zmeny, vznik a zánik útvarov,
zmeny vecnej príslušnosti, mzdová politika, hodnotenie výslednosti práce) realizovaných v rámci
Policajného zboru, príp. Ministerstva vnútra SR.“
Jedným z najchronickejších
problémov, ako aj najčastejšie
spomínaných problémov vyšetrovania je zaťaženosť vyšetrovateľov. Hoci sú už našťastie preč
časy, kedy najmä v Bratislave
dosahoval počet spisov na jedného vyšetrovateľa 70 a viac kusov,
stále nie sme v optime: „Z hľadiska podielu jednotlivých KR PZ na
nápade trestných činov v SR najvyšší podiel malo KR PZ v Bratislave, v hodnotenom období sa
pohyboval od 18,9% v rokoch
2003 a 2004, do 23,3% v roku
2008, priemerne to bolo 20,9%.“
V niektorých obdobiach dokonca
Bratislavský kraj „robil“ rovnú
štvrtinu celoslovenského nápadu... Paradoxne, hoci nie prekvapujúco, prichádza poznatok, že
priemer všetko zarovná, lebo

priemerný nápad trestných vecí
na vyšetrovateľa a mesiac za
všetky útvary v SR za obdobie
rokov 2006 – 2012 bol 5,5 trestnej veci!
To len dokazuje, aké obrovské
rozdiely tu panujú, keď zaťaženosť najmä západoslovenských
okresov a osobitne Bratislavy
predstavuje až násobky počtu
spisov na jedného vyšetrovateľa
napr. v malých okresoch Prešovského kraja. Tento stav trvá už
veľmi dlho a hoci nie je jednoduché, skôr prakticky nemožné „presťahovať“ desiatky, možno až
stovky vyšetrovateľov z jedného
kúta Slovenska do druhého kraja
alebo dokonca na druhý koniec
republiky, nejaké riešenie sa už
konečne musí nájsť! Veď zrejme
každý vyšetrovateľ by si povedal:
Päť spisov? Hm, úplná brnkačka!“
Z analýzy, ktorú vypracovala
Akadémia PZ v roku 2009, vyplýva, že optimálnym počtom rozpracovaných vyšetrovacích spisov
na vyšetrovateľa by malo byť na
úrovni KR PZ maximálne sedem
spisov, na úrovni OR PZ maximálne 15 spisov a na skrátenom
vyšetrovaní maximálne 20 spisov.
Ak by sa – vzhľadom na terajšiu štatistickú nenaplnenosť tabuliek vyšetrovateľov – rátalo s optimálnym variantom naplnenosti
tabuliek, tak potom by pri piatich

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
September 2013
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
65. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „LITCAR“
66. o vykonaní previerok zo
špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
67. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Gama“
68. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru, odboru ochranných služieb Prezídia Policajného zboru a oddelenia jazdnej
polície Bratislava odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru

69. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prípravy a konania
volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
70. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. a II. výcvikovej skupiny
71. o vykonaní streleckej prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do
III. výcvikovej skupiny v opravných termínoch
72. o zriadení komisie na
zabezpečenie osláv Centrálneho
dňa Polície 2013
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
-----

spisoch na jedného vyšetrovateľa
musel Policajný zbor – aj po prerozdelení lokálne nadbytočných
kapacít - utvoriť ešte 39 vyšetrovateľských tabuliek, keď priemerná miera obsadenosti tabuľkových miest vyšetrovateľov za
všetky útvary v SR v období rokov
2006 – 2012 bola len 84,8%: „Pri
súčasnom personálnom nastavení tabuliek zloženia a počtov
sa nikdy od roku 2000 nepodarilo znížiť rozpracovanosť na
takú úroveň, aby boli pre vyšetrovateľov zabezpečené naozaj
vhodné podmienky pre vykonávanie vyšetrovania s dodržiavaním zákonom stanovených
lehôt, bez nadmerného stresu,“uvádza analýza. „Z toho
dôvodu je možné povedať, že
východiskom z danej situácie je
jedine navýšenie personálnych
stavov, nakoľko práve práca pod
tlakom sa vo väčšine prípadov
ukázala ako dôvod na fluktuáciu
vyšetrovateľov. Takýto stav nikdy
nezabezpečí stabilizáciu odboru
kriminálnej polície a tým aj zvyšovanie kvality vyšetrovania, nakoľko na OKP zostáva málo skúsených vyšetrovateľov, ktorí radšej
predkladajú po cca piatich rokoch
praxe na výkonnom útvare žiadosti o prevedenie, či preloženie
na útvary PZ, kde nebudú natoľko
pracovne vyťažení, ako na OKP
OR PZ.
* * *
Na robenie záverov sú tu iní.
Vedenie Prezídia PZ v ostatných
týždňoch opakovane zdôrazňuje,
že riešiť súčasnú pozíciu vyšetrovateľov je z hľadiska ďalšieho
skvalitňovania výstupov z rezortu
absolútne nevyhnutné - nie pre
„honor“ rezortu, ale pre občanov,
ktorí políciu platia zo svojich daní.
Organizačná stránka je len jedna
stránka veci. Tou druhou je, či
chceme alebo nie, v prvom rade
odmeňovanie vyšetrovateľov, zabezpečujúcich „výstupy“ z rezortu, zatraktívnenie investigatívy a
zastabilizovanie kvalitných vyšetrovateľov súbežne s utvorením
podmienok pre celoživotné vzdelávanie, pre ich ďalší odborný
rast.
S využitím podkladov ÚKP PPZ
spracoval Peter Ondera

Hoci išlo o priateľské zápolenie, vlastne všetky disciplíny dali pretekárom poriadne zabrať...
né osobnosti z verejného športového života.
Po niekoľkotýždňových prípravách sa dvanásť súťažných družstiev stretlo vo štvrtok 26. septembra 2013 v areáli Strednej
školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci.
Súťažiaci museli absolvovať
celkom 9 stanovíšť, kde preukázali svoje schopnosti napr. v plavení sa na člne, v lezení po lane,
v behu so záťažou a plazení so
záťažou (každý člen po 1 kanister
o objeme 25 l naplnených vodou
cez prekážkovú dráhu), zo streľby
(samopal vz. 58 a krátka guľová
zbraň), s presunom so záťažou
(vrecia naplnené pieskom), presunom po určenej trase (sedemkilometrový beh), prenos „zraneného“ kapitána na nosidlách zo

Upozornenie
Uzávierka budúceho čísla
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zadymeného priestoru v plynových maskách a oživovanie spojené s masážou srdca. Súťažným
družstvám sa navyše v priebehu
celej súťaže meral čas.
Napriek nie celkom priaznivému počasiu, všetci súťažiaci, z
ktorých väčšina sa vopred nepoznala, jednotlivé súťažné disciplíny
a prekážky, absolvovali celú trať.
Mnohí zo súťažiacich dosiahnutými výsledkami prekvapili aj sami
seba. Najlepšie družstvo skončilo
v cieli s časom 01:02:29.
Príjemne prekvapili aj kapitáni
družstiev. Do svojej tímovej úlohy
sa vžili a svedomito dirigovali
svoje družstvá až do cieľa. Vôbec
ničím nezaostávali za „profíkmi“.
Všetci zúčastnení totiž, aj napriek
únave po vyčerpávajúcich výkonoch, vyjadrili zdravú chuť zúčastniť sa aj ďalšieho ročníka tejto
súťaže.
Na záver zostáva len vyjadriť
poďakovanie tvorcom a organizátorom III. ročníka súťaže Žilina
2013: kpt. Mgr. Pavlovi Poláčkovi
(PMJ KR PZ v Žiline), mjr. Svetlane Tomanovej (5. pluk špeciálneho určenia J. Gabčíka Žilina), kpt.
Milošovi Tomašcovi z Mestskej
polície v Žiline a kpt. Jurajovi
Dankovi zo Záchrannej brigády
HaZZ Žilina.
Jana Balogová, KR PZ Žilina

Majstrovské tituly si vybojovali Žilinčania a Bystričania
(Pokračovanie zo str. 6)
služobný pes pochádzajúci z
Chovateľskej stanice Polícia –
Slovakia (sídli v Moravskom Sv.
Jáne a odchováva šteňatá plemena nemecký ovčiak pod týmto
chráneným názvom) služobný
pes ZAC Polícia – Slovakia, ktorého vedie ppor. Alexander Szanyi z KR PZ v Košiciach.
Riaditeľ odboru kynológie a
hipológie Prezídia Policajného
zboru pplk. Mgr. Branislav Diďák
osobitne poďakoval a vyzdvihol
účasť jedinej súťažiacej psovodky
por. Bc. Jany Šafářovej so služobným psom TADDI z KR PZ v
Bratislave, ktorá si v tvrdej mužskej konkurencii vybojovala celkové 16. miesto najmä vďaka
výborne zvládnutým obranným
prácam (7. miesto).

Pozn. autora: Dňa 3. 5. 2010
istý slovenský denník uverejnil
pod názvom „Žilinské policajné
psy majú strach“, článok o údajne
neschopných služobných psoch,
zaradených pre služobnú potrebu
KR PZ v Žiline. Poverení policajní
kynológovia – experti odboru
kynológie a hipológie P PZ vykonali na OR PZ v Žiline operatívnu
kontrolu, počas ktorej preskúšali
vhodnosť kritizovaných psov pre
výkon policajnej služby. Medzi
týmito „podozrivými“ zvieratami
bol aj súčasný Majster Slovenska
v klasickej policajnej kynológii
služobný pes BOND, ktorého 48
dní pred operatívnou kontrolou
„zachránil“ pre službu v Policajnom zbore jeho súčasný psovod
npráp. Marián Boháčik...
Text a foto:
© Mgr. Peter Nevolný
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