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ROČNÍK XXV

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

S niektorými vyjadreniami verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej na adresu polície časť policajtov nesúhlasila, ombudsmanka sa stretla v dialógu s podpredsedom OZP v
SR plk. Ing. Pavlom Michalíkom. Viac na s. 2-3

Na slovíèko s plk. JUDr. Milanom Luèanským, I. viceprezidentom PPZ

„Èi nieèo urobíte alebo neurobíte, pre médiá je to skoro vždy zle“

l Pán prvý viceprezident,
ako vnímate nedávne vyhlásenia verejnej ochrankyne práv
JUDr. Jany Dubovcovej k polícii? Mám na mysli poznatky z
publikovaných správ, pod¾a
ktorých polícia neoprávnene
používa tzv. vyhradené priestory a podniká neodôvodnené zásahy v rómskych osadách.
Ve¾mi pozorne sledujeme vyjadrenia pani ombudsmanky a vo
vedení prezídia sme sa už viackrát zaoberali jej upozorneniami.
Nemáme na všetko totožný názor.
Vstupy do rómskych osád nerobíme svojvo¾ne èi samoèinne, ale
najèastejšie na základe oznámení
na linku 158, keï sme vyzvaní na
obnovenie verejného poriadku
tam, kde dochádza k výtržnostiam, trestnej èinnosti, k bitkám a
násilnostiam medzi skupinami
obyvate¾ov osád. Èasto tiež asistujeme napr. zdravotníkom pri
vstupe a pri èinnosti v osadách.
Berieme však argumenty pani
ombudsmanky k èastejšiemu používaniu videokamier a podnikáme v tomto smere potrebné kroky
na zakúpenie kamier vo väèšom
množstve.
l K používaniu kamier políciou sa však stále vedie aj medzi policajnými odborníkmi èulá diskusia, je to takpovediac
dvojseèná zbraò…
Áno, aj pani verejná ochrankyòa práv si musí by dobre vedomá
toho, že zhotovenie a použitie videozáznamov políciou má tiež
svoje obmedzenia z h¾adiska
dodržiavania ¾udských práv a slôbod. Napríklad keï natáèame zásah v osade, nie všetci nasnímaní
obyvatelia sa dopustili nejakého

trestného èinu alebo priestupku.
Obávame sa toho, že zaèneme
dostáva sažnosti v tom smere,
že neoprávnene, bez ich súhlasu
natáèame aj osoby, ktoré nemajú
niè spoloèné s úèelom, kvôli ktorému sme do osady vošli. Máme
už nieko¾ko sažností tohto druhu,
natoèili sme napr. èloveka, ktorý
pri zatýkaní kládol odpor a už sa
ponosoval, že èi sme na to mali
súhlas sudcu. Preto hovorím, že
používanie kamier a vyhodnocovanie záznamov má svoje úskalia, záleží od uhla poh¾adu.
l Pani ombudsmanka tiež
vyèíta polícii, že zasahuje v
osadách bez vonkajšieho dôvodu, èo má by napr. prípad
Vrbnice. Pod¾a jej vyjadrenia na

Ideme do osady pátra po osobe
èi osobách, o ktorých máme poznatky, že by sa mali v osade
zdržiava. Prepátrame preto celú
osadu. Nuž a je logické, že takéto
akcie robíme najèastejšie na východnom Slovensku, pretože je tu
najviac osád. V Bratislave o žiadnej neviem. Pátracie akcie tohto
druhu sa bežne, štandardne robia
aj v iných krajinách. Pri takej hustote problémového obyvate¾stva v
jednej lokalite si iný spôsob pátrania ani neviem predstavi.
l Ako vnímate problém tzv.
vyhradeného priestoru, ktorý
používanie pani ombudsmanka
polícii vyèíta?
Diskutujeme na túto tému, h¾adáme najschodnejšie riešenie aj

východnom Slovensku bolo
vlani vyše 250 takýchto akcií, v
Bratislave ani jedna.
V osadách èi v rómskych komunitách, ktoré majú nieko¾kosto
alebo dokonca nieko¾kotisíc obyvate¾ov, je ažké pátra po osobe
tak, že k dverám bytu s jeho menovkou príde policajt a zazvoní.

na poslaneckej úrovni. Verím, že
nájdeme také legislatívne riešenie, ktoré pani ombudsmanku
uspokojí. Osobne si nemyslím, že
by to bolo až také hrubé porušenie práv, ako nám to vyèíta pani
ombudsmanka.
Zhováral sa Peter Ondera

l Z vestníka PPZ

s.7
s.8

Malý úspech, ale predsa
Medzi príjmy oslobodené od dane by sa mala zaradi
sociálna výpomoc zamestnancom. Na tejto úprave sa v
návrhu zákona o dani z príjmov dohodla Konfederácia
odborových zväzov (KOZ) SR s Ministerstvom financií
(MF) SR.
„S KOZ SR sme sa dohodli na
úprave oslobodenia od dane na
príjmy, ktoré sú pri vybraných situáciách v rámci sociálnej výpomoci vyplácané zo sociálneho
fondu,“ potvrdil štátny tajomník
MF SR Radko Kuruc. Zároveò
uviedol, že cie¾om tejto úpravy je
minimalizova možnos špekulatívneho správania sa subjektov a
predchádza nežiaducej daòovej
optimalizácii.
Od dane by mala by oslobodená sociálna výpomoc do výšky
2000 eur. „Sociálna výpomoc sa
poskytuje zamestnancovi z dôvo-

du úmrtia blízkej osoby žijúcej v
spoloènej domácnosti, odstraòovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí, doèasnej
pracovnej neschopnosti v úhrnnej
výške najviac 2000 eur za zdaòovacie obdobie,“ vysvetlila hovorkyòa KOZ SR Martina Nemethová.
Návrh zákona o dani z príjmov
už poslal parlament do druhého
èítania. Vyrokované zmeny sa v
nej preto budú musie uskutoèni
formou pozmeòujúceho návrhu.
(TASR, 5. augusta 2015)

Historicky prvé spoloèné rokovanie

Od rozdelenia ÈSFR sa 7.
septembra 2015 po prvýkrát konalo v Bratislave
spoloèné rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady
SR a Rady hospodárskej a
sociálnej dohody ÈR za
úèasti predsedov vlád SR
a ÈR Roberta Fica a Bohuslava Sobotku. Za KOZ SR
sa stretnutia zúèastnili èlenovia HSR za odbory na
èele s prezidentom a viceprezidentom konfederácie Jozefom Kollárom a
Slavomírom Mangom.

Na spoloènom rokovaní dominovala najmä téma minimálnej mzdy, agentúrneho zamestnávania a výmena skúse-

JUDr. M. Lučanský

l Majstrovstvá SR v kl. kynológii

ností so zavedením registraèných pokladníc. Zástupcovia
slovenskej a èeskej tripartity taktiež hovorili o sociálnych záležitostiach a podpore zamestnanosti a hospodárskeho rastu v
súvislosti s predsedníctvom
Èeskej republiky vo Vyšehradskej skupine a s blížiacim sa
predsedníctvom Slovenska v
Rade EÚ.
Predstavitelia slovenskej a
èeskej tripartity sa zhodli na
prehåbení spolupráce v sociálnej
oblasti, preto podporili návrh,
aby sa do programu krajín V4
zaradilo aj zasadnutie tripartít
všetkých štyroch èlenských štátov, t.j. Slovenska, Èeska, Po¾ska a Maïarska.
Kvalitný sociálny dialóg je v
súèasnosti výzvou a vzh¾adom
na vynikajúce susedské vzahy
oboch krajín spoloèné rozhovory
prispeli nielen k odovzdaniu si
skúseností, ale aj k zadefinovaniu si množstva vysoko aktuálnych tém aj vzh¾adom na súèasnú geopolitickú situáciu v
Európe. (KOZ SR, 7. 9. 2015)

Zo zasadania výboru EuroCOP-u

Imigrácia: mimoriadna výzva
V stovežatej Prahe sa 2. a 3.
septembra 2015 konalo riadne jesenné zasadanie výboru EuroCOP–u, posledné pred novembrovým kongresom. Ako sa
dalo oèakáva, okrem „predvolebných“ tém mala na zasadaní
prioritu téma mohutnej imigraènej

vlny, ktorá zasahuje èoraz viac
európskych krajín a v nich sa bezprostredne najviac dotýka práve
príslušníkov policajných zborov.
Výbor EuroCOP–u v tejto súvislosti upozoròuje politikov, aby
citlivo vnímali a podporovali vážne

Myšlienka mesiaca: Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov.“

(Pokračovanie na strane 2)

(J. W. Goethe, 1749-1832)
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Imigrácia: mimoriadna výzva
(Pokraèovanie zo strany 1)

úlohy polície v tomto období
„migraènej krízy“. EuroCOP ako
reprezentant vyše 500–tisíc policajných odborárov upozoròuje politikov, že polícia musí ma dosta-

na policajtov prakticky v celej
Európe. Úèastníci zasadania poukázali na stále ve¾mi ve¾ké rozdiely v charaktere, vybavenosti a akcieschopnosti policajných síl v jednotlivých štátoch Európy, súèasná
situácia však viac ako kedyko¾vek

rozpoètoch, keï v mnohých krajinách dochádzalo k znižovaniu ¾udských kapacít národných polícií a
zastavila sa modernizácia ich vybavenia. EuroCOP už vtedy oznaèil takéto rozhodnutia za chybné a
upozoròoval na ve¾mi vážne mož-

predtým vyžaduje vzájomnú úzku
spoluprácu a podporu týchto síl.
EuroCOP znova pripomenul, na
èo už poukazoval pred pár rokmi –
že je nesprávne a neprípustné šetri v èasoch krízy na policajných

né dôsledky takýchto krokov vlád v
úsilí zmenšova štátne deficity.
Poddimenzovanos polícií sa teraz
ukazuje v neúnosnej záaži policajtov, ktorí v takých poètoch a s
aktuálnou vybavenosou nedokážu èeli masám prisahovalcov a
zvláda s tým spojenú agendu. Dôsledkom je nedostatok kapacít národných polícií na riešenie iných
hrozieb, akou je najmä medzinárodný zloèin.
V tejto súvislosti úèastníci jesenného zasadania EuroCOP–u
prijali „Pražskú deklaráciu“, upozoròujú v nej na reálnu možnos
pohybu až 60 miliónov obyvate¾ov
z južných teritórií a žiadajú výkonné orgány Európskej únie o prijímanie efektívnych opatrení.
(r)

tok síl, vybavenia a prostriedkov,
aby mohla èeli súèasným „extrémnym výzvam“. Tragické udalosti v Calais, v Budapešti a v Turecku ukázali, že policajti v súèasnosti musia èeli psychicky i fyzicky extrémnym situáciam. EuroCOP vyslovil kritiku niektorým vládam, že na takéto situácie nedo-

kázali národné polície dostatoène
pripravi. Krajiny východnej a
strednej Európy sa stali tranzitom
pre státisíce imigrantov na ich ceste do krajín západnej a severnej
Európy. To vytvára „závažný tlak“

Po sezóne a po celý rok
Policajné prezídium zverejnilo pre médiá bilanciu pôsobenia
ôsmich slovenských policajtov, ktorí odslúžili letnú turistickú sezónu
na chorvátskom pobreží, kde spolu s domácimi kolegami boli k
dispozícii najmä – no nielen – slovenským turistom. Prezídium nešetrilo pochvalami na adresu tejto formy medzinárodnej policajnej
spolupráce a neostáva len poïakova našim policajtom, že dokázali
pomôc stovkám Slovákov pri riešení tých najrozmanitejších problémov, aké môžu turistu pri pobyte v zahranièí postihnú.
Spomenutá správa najèastejšie z nich aj vymenovala a nevynechala ani úèas slovenských policajtov na úkonoch chorvátskej polície proti našim obèanom, lebo pri takom ve¾kom poète Slovákov v
Chorvátsku sa nájdu aj „turisti“, ktorí robia hanbu nášmu štátu. Naši
policajti riešili napr. úèas slovenských obèanov pri krádežiach motorov z èlnov, pri útoku na verejného èinite¾a, pri vlámaèkách do rodinných domov èi pri vykrádaní vozidiel. Užitoèná a záslužná èinnos,
lebo vïaka nej sa môže aj slovenská polícia dozvedie nieèo o èinnosti obèanov, ktorí sú doma na Slovensku možno bezúhonnými poberate¾mi sociálnych dávok. Èím skôr budú pod doh¾adom, tým lepšie, keï už pojmy morálka a trestná èinnost akosi nejdú dovedna.
Je dobré, že tieto funkcie plnia a informácie slovenskej polícii
odovzdávajú aj naši policajní pridelenci so svojimi spolupracovníkmi
v iných, najmä západných štátoch Európy nielen po letnej sezóne,
ale celoroène. Osobitne vo Ve¾kej Británii, kde sa so Slovákmi – nemám na mysli naozajstných turistov èi študentov – v posledných rokoch roztrhlo vrece. Zatia¾ sa skôr zo zákulisia polície a v operatívnej
podobe vynárajú informácie o rozsahu a pestrosti druhov kriminálnej
èinnosti, ktorej sa v tejto krajine dopúša èas ¾udí s naším pasom.
Anglièania zrejme už dlhšie ¾utujú, že akosi opustili svoj princíp
„splendid isolation“ a nám hrozí, že sa najmä britskí policajti budú
pozera krivým okom na každého Slováka, ktorý k nim príde. Príklad:
Istá moja v Anglicku žijúca priate¾ka, èistokrvná, štátnou príslušnosou a od narodenia slovenská blondína sa po smrti otca svojho
dieaa ocitla v núdzi, musela tam požiada o sociálnu pomoc a ostala v šoku, keï imigraèná úradníèka v Bristole spochybnila pravos jej
pasu s odôvodnením, že je na Slovenku príliš biela! Druhý šok priate¾ka zažila, keï po preštudovaní anglických podmienok sociálnej
pomoci zistila, že je pre òu naozaj nevýhodné by Slovenkou. Poradili jej, aby sa prihlásila ako „gypsy traveller“. Nedá sa to overi a získa tak všemožné sociálne ú¾avy…
Nuž, ani pozitívna diskriminácia nemusí by pre každého pozitívna, ale diskrimináciou ostáva. Aj preto je dobré, keï má naša polícia informácie o našich krivších obèanoch nielen „z domu“, ale aj
„zvonka“ – a bez rozdielu farby pleti.
Peter Ondera

Niektoré vyjadrenia verejnej ochrankyne práv na adresu polície sa nepáèili, odbory reagovali

J. Dubovcová: „Som presvedèená, že našimi zisteniami polícii pomáhame“
Verejná ochrankyòa práv JUDr. Jana Dubovcová na webovej stránke i na tlaèovej besede informovala o výsledkoch
niektorých prieskumov, z ktorých vyplynula kritika MV
SR, resp. Policajného zboru za porušenie zákonov. S jej
vyjadreniami nesúhlasila èas policajtov, ktorí žiadali Odborový zväz polície v SR, aby reagoval. Vedenie OZP v SR
preto navrhlo pani ombudsmanke stretnutie. Ochotne
prosbe vyhovela a v najkratšom možnom termíne sa stretla s podpredsedom OZP v SR Pavlom Michalíkom vo vyše dvojhodinovom dialógu. Redakcia POLÍCIA bola pri
tom, zo záznamu vybrala a spracovala aspoò niektoré
èasti.
P. Michalík: Nazdávame sa,
že je potrebné vzájomne komunikova, vaše vyhlásenia ve¾mi nepomohli prestíži polície v oèiach
verejnosti. Vašou úlohou je ochrana práv obèanov, polícia má takú
istú úlohu. Polícia je však èasto
terèom útokov, že porušuje ¾udské
práva. Ve¾a policajtom sa zasa
zdá, že sú tu subjekty, ktoré sa
snažia ubra z práv polície a bránia ¾udí, podozrivých z trestnej
èinnosti, ktorí svojou protizákonnou èinnosou sami porušujú
práva obèanov. To nie je v poriadku. Váš úrad sa tiež èasto
sústreïuje na èinnos polície, je
otázne, èi v spoloènosti nerezonujú aj iné problematiky, napr. nebankové subjekty, šmejdi, kde sa
obyèajných ¾udí nikto nezastane.

Potvrdili ste, že váš prieskum sa
uskutoènil z vašej vlastnej iniciatívy, nie z podnetu obèanov.
Dospeli ste napríklad k zisteniu,
že polícia neoprávnene používa
tzv. vyhradené priestory na
obmedzenie osobnej slobody
obèanov. My tvrdíme, že na ich
využívaní nie je niè nezákonné,
zákon jednoducho neupravuje detaily policajnej praxe. Policajti vnímajú niektoré vaše vyjadrenia tak,
že sa zastávate druhej strany,
proti ktorej polícia bojuje.
J. Dubovcová: Som rada, že
ste prišli a že sa môžeme porozpráva. Považujem za dôležité
vymieòa si názory, je to dôležité
pre vzájomné vnímanie sa. Verejný ochranca práv nie je jednostranne zameraný na èinnos polí-

cie, môže sa to policajtom tak len
javi. Èinnos verejného ochrancu
práv je z ústavy i zo zákona zameraná na èinnos všetkých orgánov verejnej správy, skúma, èi tieto orgány pri svojej èinnosti neporušujú základné práva a slobody
fyzických osôb. Preto skúma aj

mame, èi je tento postup v súlade
so základnými právami obèana.
Okrem iného teda skúmame, èi
nie sú porušované základné
¾udské práva osôb, ktorým je nejakým spôsobom obmedzená
osobná sloboda a èi pri tom nie je
porušené jeho právo na ¾udskú

JUDr. Jana Dubovcová
èinnos polície a som rada, že si to
policajti všimli. Na èinnos polície
dostávame množstvo podnetov,
je to logické v každom štáte, pretože obèan príde do kontaktu s
políciou spravidla v hranièných situáciach, dochádza k stretom medzi obèanom a štátom a my skú-

dôstojnos – èi už je to v ústavoch
na výkon trestu alebo vo väzbe, v
budovách polície, ale trebárs aj v
nemocniciach èi inde. Dôležité je
to aj v prípade polície, ktorá má
právomoc obmedzi osobnú slobodu, pritom však ide o osoby, u
ktorých nie je isté, èi sú naozaj pá-

chate¾mi alebo dôvodne podozrivými osobami. Preto sme urobili
prieskum v celách policajného zaistenia po celom Slovensku a v
rámci tohto prieskumu sme narazili na problém využívania tzv. vyhradených priestorov v policajných budovách, ktoré zákon nepozná. Orgán štátnej správy však
môže kona a postupova len v
rozsahu a spôsobom, ktorý je urèený zákonom. Je to hneï druhý
èlánok Ústavy SR. Používanie takýchto priestorov je v rozpore so
zákonom a verejný ochranca práv
je pri zistení nezákonného alebo
protizákonného stavu èi postupu
povinný upozorni štátny orgán,
oboznámi ho s našimi zisteniami
a žiada nápravu. Hoci sme toto
urobili už pred rokom, k náprave
ani prís¾ubu nápravy zo strany polície nedošlo, pristúpili sme preto
k zverejneniu, lebo verejný
ochranca práv nemá inú možnos,
len informova verejnos, Národnú
radu SR. Èo sme aj urobili. Upozoròujeme na skutoènos, že polícia používa priestory, ktoré nie sú
upravené zákonom, obmedzuje
¾udí na slobode nedôstojným spôsobom. Takéto priestory nie je
možné používa v žiadnom demokratickom štáte, zákon ale
presne definuje, ako majú fungo(Pokračovanie na strane 3)
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J. Dubovcová: „Som presvedèená, že našimi zisteniami polícii pomáhame“
(Pokraèovanie zo strany 2)

va cely. To je úplne iná kategória.
Myslím si preto, že naša práca je
užitoèná aj pre radových policajtov, ktorých zastupujete, pretože policajt musí ma vytvorené
podmienky na prácu, aby mohli
pracova spôsobom, ktorý je v súlade s Ústavou SR, so zákonom i
medzinárodnými dohovormi.
P. Michalík: Strávil som v policajnej praxi ako vyšetrovate¾ viac
ako dvadsa rokov, preto môžem
poveda, že policajti nikdy nevyužívajú vyhradené priestory pod¾a
miery podozrenia voèi potenciálnemu páchate¾ovi, ale pod¾a
jeho správania sa. Keï policajt
predvedie nejakú osobu, musí
urobi urèité administratívne úkony a posúdi, èi predvedený èlovek
môže by hrozbou pre svoje okolie
alebo pre seba samého. Èastejšie
sem na Slovensko chodia rôzne
medzinárodné kontroly, najmä z
európskeho výboru proti ne¾udskému zaobchádzaniu, mali len
menšie pripomienky na ve¾kos
vymedzenej plochy. Donucovacie
prostriedky nám jasne upravuje
zákon a je na policajtovi, aby rozhodol. Samozrejme, aj vo vyhradenom priestore by mala by osoba len na nevyhnutnú krátku dobu, hoci to neupravuje zákon.
J. Dubovcová: Nikdy som neuviedla, že polícia nemá právo
osobu izolova. Má, ale musí to robi zákonným spôsobom. Vyhradený priestor takúto požiadavku
nespåòa, nezaruèuje dôstojné
podmienky, nie je tu WC, nie je tu
niè. Vy si týmito priestormi pomáhate rieši nedostatkovú situáciu,
pritom sme zistili, že takéto priestory sú používané aj tam, kde sú
k dispozícii cely. Jasné, že ak by
vám napríklad lekár nedal súhlas
na umiestenie opitého èloveka do
CPZ, potom neviete, èo s ním.
Tento štát vám na riešenie neutvoril podmienky a vy ste na seba
zobrali riziko nezákonného postupu.
P. Michalík: Nesúhlasím ani s
tým, že by vedenie polície nijako

nereagovalo na vaše upozornenia. Vedenie OZP v SR má možnos zúèastòova sa porád vedenia Prezídia PZ, èo aj využívame,
preto môžem potvrdi, že prezident PZ berie vaše upozornenia
ve¾mi vážne. Bol som svedkom,
keï prezident PZ upozoròoval

problém, tak treba vyvola zákonodarnú iniciatívu, aby sa odstránil. Nepovažujem to však za k¾úèový problém. Vyhradený priestor
je prirodzeným riešením aktuálnej
situácie, je to priestor, ktorý nám
umožòuje pracova s podozrivými. Nemôže predsa sedie na la-

plk. Ing. Pavol Michalík
krajských riadite¾ov PZ, aby pozorne sledovali dodržiavanie zákonnosti pri obmedzovaní osobnej slobody a striktne rešpektovali
aj interné predpisy v tejto veci. Vyhradené priestory sú pre súèasnú
policajnú prax potrebné, policajt
potrebuje èloveka niekde umiesti,
ale predvedený má vždy možnos
požiada o návštevu WC, na požiadanie dostane pi, takto
umiesujeme ¾udí naozaj len na
nevyhnutný èas. Madlo je rovnako
dobrý prostriedok, pripútaný èlovek by však nemal by na oèiach
ostatným návštevníkom budovy.
Vy ste bývalá sudkyòa, pri práci
ste mali úplný komfort, obžalovaného vám predviedli príslušníci
ZVJS, starali sa o jeho i vašu
bezpeènos a zasa ho na váš pokyn odviedli. Policajt takúto možnos nemá, ko¾kokrát je na obvodnom oddelení na všetko sám.
Mnohé predvedené osoby sú
agresívne, nebezpeèné, policajt
má právo chráni takto seba a
chráni osobu pred sebapoškodením. Ak je tu nejaký legislatívny

vièke podozrivý spolu s obeou –
poškodeným. Podozrivý sa tak do
priestoru izoluje, je v bezpeèí a
môžeme robi potrebné úkony.
J. Dubovcová: Moje zistenia
trvajú. Nemáte to upravené v zákone. Uvedomujem si situácie
bežného života z poh¾adu policajta, ale musia by splnené zákonné
podmienky. Nadriadení by sa tým
mali vážne zaobera – aj tým, ako
utvori policajtom podmienky, aby
mohli pracova v súlade so zákonom a dohovormi. Koniec koncov,
je to aj vaša parketa, odborárska.
Možno že vaši radoví policajti by
sa pridali na moju stranu, lebo oni
vedia, èo každodenne riešia. Preèo by mali bra na seba zodpovednos za niekoho iného?
P. Michalík : Stále mám pocit,
že ste si políciu zobrali na mušku,
že stále rezonuje. Napríklad èasto
obviòujete políciu z drastických
zásahov v rómskych osadách.
J. Dubovcová: Ako verejná
ochrankyòa práv som po preskúmaní podnetu musela kritizova
bezdôvodný zásah polície v Mol-

Holandskí policajti na protest zablokovali úrad vlády a tri ministerstvá
ministerstiev. Davy prevažne dobre naladených policajtov posielali
preè štátnych zamestnancov, kto-

Ilustračné foto

AMSTERDAM – Holandskí policajti, štrajkujúci za lepšie finanèné ohodnotenie a podmienky

Jazdná polícia v Amsterdame
práce, zablokovali dnes v Haagu
vchody do úradu premiéra a troch

rí prichádzali do práce na ministerstvách financií, vnútra a

spravodlivosti, informovala agentúra Reuters.
Policajné odbory ACP vyhlásili,
že príslušníci „boli verní už dostatoène dlho“, a vyzvali vládu, aby
zlepšila svoju ponuku. Vláda policajtom ponúka päpercentné zvýšenie miezd a jednorazový bonus
500 eur. Protestná akcia sa koná
v èase, keï parlament neïaleko
od miesta štrajku rokuje o návrhu
štátneho rozpoètu a pod¾a vyjadrenia ACP sa jeho debata
skonèí o 17.00 h SELÈ.
Protestujúci policajti narušili v
uplynulých mesiacoch celý rad
športových akcií, odmietli dozera
na niektoré holandské futbalové
zápasy prvej ligy, èo viedlo k ich
odloženiu, a pohrozili zablokovaním trasy cyklistických pretekov
Tour de France cez Holandsko. V
utorok poèas štvorhodinového
štrajku reagovala polícia iba na
najdôležitejšie ohlásenia, ktoré za
tú dobu dostala.
(TASR, 16. 9. 2015)

dave nad Bodvou, sami ste sa
rozhodli zasiahnu bez toho, aby
sa nieèo v osade dialo. To je základné porušenie, ku ktorému došlo, že polícia bezdôvodne „prepadla“ niè netušiacu osadu a pri
„pátraní“ použila neprimerané
prostriedky. Podobne Vrbnica. V
Huncovciach, naopak, som vysoko pozitívne hodnotila zásah polície a napísala som aj policajnému
prezidentovi, že si to ve¾mi vážim,
lebo tam polícia naozaj zasahovala na základe situácie, ktorá
vznikla a hrozilo, že napätie sa
môže skonèi ve¾mi zle. Viem teda
oceni aj profesionálny, dôvodný
zásah policajtov. Možno sa vo verejnosti viac hovorí o tých nepodarených zásahoch, môže to by aj
dôsledok toho, ako vedúci pracovníci polície reagujú na zistenia
verejného ochrancu práv. Možno
by mali by konštruktívnejší vo vyjadreniach a postojoch. V demokratickej spoloènosti nemôže
staèi, keï sa niekto postaví pred
mikrofón a povie, že sa niè nestalo, všetko bolo v poriadku, keï nebolo. Treba robi opatrenia v záujme verejnosti i polície. Úèel práce
verejného ochrancu práv spoèíva
v tom, že má preskúmava postup
orgánov verejnej správy, èi neporušujú základné práva obèanov a
reakciou štátu má by úsilie o lepšiu èinnos, o utvorenie lepších
podmienok, nie pokraèova v zle
nastavených èinnostiach. Potom
vzniká zbytoèné napätie.
P. Michalík: Hodnoti primeranos zásahu pred zásahom a po
òom, to je ve¾ký rozdiel. Polícia v
prvom kontakte zväèša nevie, do
èoho ide, èo ju èaká. Ak dostane
nakladaèku, ešte sa na òu vyrútia
médiá, že zákrok nezvládli. A to,
že ste niektorý zákrok aj pozitívne
ocenila, nezverejnia. Policajné
zásahy tohto druhu sa spravidla
nerobia v konsolidovaných zoskupeniach ¾udí, najmä príslušníci
OO PZ ako policajti prvého kontaktu spravidla nie sú vycvièení
ani materiálne vybavení na boj s
masami rozzúrených opitých
osôb, na svoju osobnú ochranu
nemajú žiadne prostriedky. Pozrite sa do Ameriky: tam policajt s
namierenou pištolou vyzve aj niè
netušiaceho vodièa, aby vystúpil z
vozidla, ¾ahol si na kapotu a dal
ruky za seba. Alebo použije výzvu: Nepribližuj sa, lebo strelím!
Slovenský policajt dosia¾ nemá
možnos ani použi elektrický paralyzér. Keby sa slovenskí policajti
správali ako americkí, to by bolo
kriku! Ak budú aj médiá stále
vykrikova, akí sme nemilosrdní a
brutálni, dospeje to do štádia, že
sa policajti – nehovorím, že všetci
– budú bá zasiahnu. Polícia si
chce robi zodpovedne svoju prácu a kona proti tým, èo porušujú
práva iných, nemôže by stále pod
tlakom. Sme kritizovaní zo všetkých strán za každú chybièku, ale
to množstvo kvalitne odvedenej
práce neocení nikto.
J. Dubovcová: Polícia, súdy a
prokuratúra sú pod verejnou kontrolou, nová technika umožòuje
zaznamena a zverejni videozáznamy a všetci vidia, ako ten zásah prebehol. Polícia musí ma
dôkladne pripravených ¾udí na

konfliktné situácie. Môžete urobi
ve¾a dobrých zásahov, príde jeden
pokazený a zaèínate od nuly. Nemôže funkcionár na kameru poveda, že sa niè nestalo, keï z videozáznamu tisícky ¾udí vidia, že
sa stalo. To ve¾mi kazí renomé polície.
P. Michalík: Sme inštitucionalizovaní ochrancovia práv – aj polícia, aj verejný ochranca práv,
sme platení zo štátnych prostriedkov. Od médií by som požadoval
vyrovnané, vyvážené pôsobenie,
nie len zaverejòovanie vašej kritiky na našu adresu. Naozaj si nevšimnú tisíc dobrých zákrokov,
rozmažú ten jeden menej vydarený. To nie je vyváženos. Na èom
sa zhodneme, to je používanie kamier. Nedávno sa o nich rokovalo
aj na porade vedenia PPZ, skúša
sa v praxi viacero druhov, diskutuje sa o výhodách a nevýhodách,
beží výberové konanie. Nie je to
všeliek, ale budeme len radi, keï
kamier bude èo najviac.
J. Dubovcová: Keï máte k
dispozícii záznam, ¾ahšie sa vám
argumentuje, netreba stava na
domnienkach. Opakujem, že kamery sú súèasou podmienok pre
lepšiu prácu polície a spôsob sebaochrany policajtov. Myslím si,
že aj predvedené osoby sa budú
správa úplne inak, keï budú vedie, že sú snímané kamerou.
Pod¾a mòa si potom budú dáva
väèší pozor na to, ako sa k policajtom správajú.
P. Michalík: Súhlasím. Opä
však musím poveda: mám pocit,
že sa neustále zužujú práva policajtov, vyhovuje to len advokátskej lobby. Tak vznikol aj problém
inšpekcie. A aj z niektorých vašich
vyjadrení som mal dojem, akoby
boli Rómovia v osadách agresívni
len preto, že my ich tam chodíme
bezdôvodne mláti.
J. Dubovcová: Verejný ochranca práv tu je na to, aby sa štát
dozvedel, v èom môže zlepši
svoju èinnos. Štát nemá proti nemu bojova alebo sa nezaobera
podnetmi. Štát by mal na základe
zistení verejného ochrancu práv
urobi nápravu, zlepši svoju
èinnos. To nemusí by zo dòa na
deò. Som presvedèená, že našimi
zisteniami polícii pomáhame.
P. Michalík: Budem to takto
prezentova aj našej odborárskej
verejnosti, len keby to tak vyznievalo aj v médiách. Prekáža mi, že
vy chcete zlepšova podmienky
podozrivých, zatia¾èo policajtom
ich svojimi vystúpeniami zhoršujete.
J. Dubovcová: Som tu preto,
aby som ochraòovala základné
práva a slobody osôb, ktoré prídu
do kontaktu s orgánmi verejnej
správy. Svojimi zisteniami nezhoršujem podmienky pre prácu policajtov, ale naopak, tlaèím na to,
aby sa zlepšili. Bez vylepšenia
pomerov v polícii a bez splnenia
zákonných podmienok pre ich
prácu to nepôjde. Sú to spojené
nádoby. Jedno bez druhého to nejde. To, èo robíte vy a èo robíme
my, má mnoho spoloèné. Som
ve¾mi rada, že ste sa na mòa obrátili.
Spracoval Peter Ondera
snímky autor
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Na Zemplínskej Šírave sa uskutoènil tretí roèník súaže MIESTO ÈINU

Užitoèná vzdelávacia akcia pre ¾udí s úprimným záujmom o svoju profesiu
Nezainteresovaný pozorovate¾ by vo štvrtok 10. septembra v blízkosti hotela Granit na Zemplínskej Šírave mohol
zaži poriadny šok. Pod¾a poètu pohybujúcich sa bielych
overalov mohol nadobudnú dojem, že tu prebieha plošná
deratizácia hotelového komplexu. Ale ak by trebárs od devy na recepcii získal informáciu, že sú to všetko policajti
a všimol by si ich vybavenie, už by volal nejakú komerènú
televíziu, pretože pod¾a týchto znakov v hoteli Granit muselo dôjs k masovej vražde!
Realita bola, chvalabohu, ove¾a prozaickejšia, ale faktom je, že
vidie v akcii na jednom mieste
desa vyšetrovate¾ov, desa operatívcov a desa kriminalistických
technikov naozaj nie v slovenských pomeroch všedné. Vysokú

„predpisového“ pobalenia a popisu zaistených stôp všetkého druhu – a najmä museli
spracova prezentáciu
svojej práce, s ktorou
na druhý deò predstúpia pred komisiu.

na tom, aby policajti mali k svojej
práci všetko potrebné materiálno–
technické zabepeèenie, boli i náležite odmeòovaní a sociálne zabezpeèení.
Vo štvrtok veèer bola príležitos
trochu si posedie a poklábosi s
kolegami z iných krajov, ale všetci
už mysleli na ráno a na to, ako dopadnú pri hodnotení, lebo keï už
sem raz boli vyslaní, patrí sa im
obháji svoje meno so cou…
Zlepšenie
V piatok ráno sa rady hostí eš-

súažiaci aj pri tomto zápolení urobi inak èi lepšie a naopak, èo robili ve¾mi dobre. Ocenil zápal, s
ktorým sa tímy zhostili svojich
úloh, pod¾a jeho slov bolo vidie,

ktorí celú, na prípravu nároènú akciu do detailov pripravili, pretože
pri špecifickom charaktere súaže
nebolo jednoduché nájs vhodný
priestor a zabezpeèi k nemu celú

Druhé miesto pre Nitru

Putovný pohár si odniesli Prešovčania
Vyhlásenie výsledkov: (zľava) Poslanec NR SR Viliam Jasaň,
riaditeľka SOŠ PZ Košice Lucia Vargová a predseda komisie
Milan Janíček
koncentráciu policajných výjazdových skupín spôsobil III. roèník súaže pod názvom Miesto èinu, ktorú už tretí rok po sebe organizuje
Prezídium PZ, presnejšie jeho odbor pátrania a kriminalisticko–
technických èinností. Preto sa v
Granite zišlo osem súažných
trojèlenných „výjazdov“ z jednotlivých krajských riadite¾stiev PZ,
pozvanie prijala aj reprezentácia
Vojenskej polície a tím „štátnych“
policajtov z Brna vo farbách juhomoravského krajského riadite¾stva.
Rovnaké podmienky
Organizátori pripravili súažiacim desa úplne rovnakých miest
èinu v desiatich rovnakých murovaných chatkách ved¾a seba. Na
rovnakých miestach v interiéri i v
okolí chatiek im narafièili rovnaké
stopy a všetci dostali jednotný
scenár modelovej situácie, kde
malo dojs k sexuálnemu zneužitiu maloletej a následnému úniku
páchate¾a. Súažiaci mali k dispozícii aj figurantov – svedkov, ktorých ochotne „požièala“ košická
SOŠ PZ. Každý „výjazd“ mal ma
všetko potrebné so sebou, ale ak
by im predsa len nieèo chýbalo,
prípravný tím zabezpeèil aj mobilnú požièovòu èi výdajòu vybavenia a „chémie“ pre kriminalistických technikov.
Zástupca riadite¾a spomenutého odboru, takpovediac zakladate¾ a duša podujatia mjr. JUDr.
Daniel Èechvala po vydaní príslušných inštrukcií „pískol“ ostrý
štart a tímy mali èas do 13. hodiny, aby si poèínali ako výjazdová
skupina na skutoènom mieste èinu pri realizácii neodkladných a
neopakovate¾ných úkonov. Popoludní museli spracova dokumentáciu prípadu, vyšetrovacie
verzie i plán postupu vrátane

Súažiaci tak zistili, že z plánovaného oddychu a wellnesových
radovánok v tento deò ve¾a nebude, niektoré tímy veru pracovali až
do neskorých veèerných hodín a
na bazén mohli len myslie!

„Dušou“ podujatia bol Daniel
Čechvala
Vec prestíže
Ich prácu od samého zaèiatku
„on line“ pozorne sledovali èlenovia rozhodcovskej komisie, zloženej z naozajstných odborníkov.
Na jej èele stál pomaly už nestor
vyšetrovania na našom prezídiu,
riaditeľ odboru vyšetrovania ÚKP
PPZ plk. JUDr. Milan Janíèek, ale
cestu na Šíravu meral z Bratislavy
aj profesor Jozef Meteňko z Akadémie PZ, v komisii nechýbali zástupcovia KEÚ PZ, KR PZ Prešov
i košickej SOŠ PZ. Všetko pozorne sledoval a na všelièo sa pýtal aj „civil“, poslanec Národnej rady SR Viliam Jasaò, podpredseda
výboru NR SR pre sociálne veci,
ktorý pripomenul, že štyri roky pôsobil v brannobezpeènostnom výbore NR SR, práca policajtov mu
je preto ve¾mi blízka a záleží mu

te o èosi rozšírili, vypoèuli si komentár vedúcich tímov k prezentáciam, zatia¾èo èlenovia komisie pokraèovali vo vyhodnocovaní práce „výjazdov“. Súažiacich prišiel podpori I. viceprezident PPZ plk. JUDr. Milan Luèanský, ktorý v krátkom príhovore
o. i. podèiarkol význam a dôležitos, akú má práca policajtov na
mieste èinu, lebo „tu keï sa nieèo
pokazí, má to ïalekosiahle dôsledky“. Pripomenul, že prezídium
venuje pozornos materiálno–
technickému zabezpeèeniu kriminalistických technikov a osobne
sa za to zasadzoval, onedlho by
„koneène“ mali prís na kraje nové
špeciálne vozidlá s kompletnou
výbavou pre výjazd, pracuje sa na
ïalších verejných obstarávaniach
v tejto komodite, „aby ste chodili
do práce s väèšou radosou a mali
všetko potrebné pre kvalitnú prácu“. Požiadal tých skúsenejších,
aby v príprave venovali pozornos
mladým príslušníkom a zaúèali
ich, odovzdávali im svoje praktické skúsenosti, pretože práca na
mieste èinu patrí v polícii medzi
najdôležitejšie. Prvý viceprezident
zdôraznil, že dôležité je ustavièné
vzdelávanie kriminalistov a táto
súaž je dobrou príležitosou všelièo sa nauèi, prezídium ju preto
bude podporova aj v ïalších
roèníkoch. Poïakoval tiež za záujem poslancovi Jasaòovi, vyjadril
presvedèenie, že pomôže šíri
dobré meno polície v parlamente
– s dodatkom: keï budeme nieèo
potrebova…, èím vyvolal potlesk
prítomných.
Priestor na vzdelávanie
Komisia skonèila svoju prácu a
kým sa tlaèili diplomy pre najlepších, èas využil major Èechvala,
aby tímom priblížil prácu komisie.
Zdôraznil, že pre policajtov je
ve¾mi dôležité kvalitné vzdelávanie, èo najviac zamerané na prax
– na SOŠ PZ i na Akadémii PZ.
Pridal množstvo konkrétnych odborných zistení, èo všetko mohli

že im záleží na
výsledku. Preto sa komisia
napokon
zhodla v tom,
že zverejní len
„Brňáci“ obsadili tretiu priečku
konkrétne mená na prvých
troch miestach, všetci ostatní bu- MTZ, nehovoriac o samej prípradú „štvrtí“, keïže rozdiely vo vý- ve a zhotovovaní stôp, keïže je to
sledkoch boli naozaj tesné a hlav- práca, ktorú ažko možno zveri
ným cie¾om podujatia MIESTO ÈI- nejakej „eseroèke“, odbornos je
NU 2015 nie je by na prvom nevyhnutná. Podarilo sa aj vïaka
mieste, ale nieèo sa nauèi teore- pomoci ochotných ¾udí napr. z koticky i prakticky, keïže sama sú- šickej SOŠ PZ, z KEÚ PZ èi poliaž je vlastne vzdelávacia aktivita. cajných útvarov v okolí.
Potvrdil, že tento roèník súaže
priniesol aj niektoré podnety pre
Víazi súaže MIESTO ÈINU
ïalšiu prácu odborníkov na prezí- 2015
diu – napríklad ukázal potrebu
I. miesto: KR PZ Prešov v
vypracova urèité nariadenie èi zložení kpt. PhDr. Róbert Adametodické usmernenie, ako pres- mečko, npor. Martin Tomáško,
ne oznaèova stopy, posielané na npor. Matej Čuchta
KEÚ PZ, èo všetko a v akej forme
II. miesto: KR PZ Nitra v zloby mali tieto informácie na obale žení kpt. JUDr. Peter Juhás,
npor. Bc. Martin Ciriak, npor.
Bc. Marián Foko
III. miesto: KR PÈR Brno v
zložení kpt. Ing. Jan Knybel,
kpt. Bc. Dušan Hlaváè, nprap.
Vlastimil Kolofík
PS: Namiesto záveru pridajme
ešte zopár kuriozít: Bratislavský
výjazd tvorili traja mladí muži s
rovnakým krstným menom Marek.
Vïaka tomu si ich nikto pri oslovení nemýlil. V 30–èlennom kolektíve súažiacich bola jediná žena
mjr. Ing. Renáta Mochnáèová zo
Žiliny. Napokon: intenzívne pátranie súažiacich po stopách v inteNa kolená, hlavu takmer
riéri i exteriéri chatiek prinieslo
do misy a makať! Aj taká je
nieko¾ko zaujímavých nálezov,
práca krim. technika...
napr. bongo, zhotovené z plastickej f¾aše, v interiéri bola na skrinstopy obsahova, aby bol postup ke zaistená peòaženka (prázdna),
na všetkých útvaroch aj v tomto ba v jednej zo skriniek i slušivé
rovnaký.
dámske nohavièky… Pod¾a ubezNasledovalo vyhlásenie vía- peèenia èlenov prípravného tímu
zov, slová poïakovania všetkým tieto predmety nepatrili medzi nazúèastneným. Patrí sa na tomto inštalované stopy…
mieste vyslovi uznanie a vïaku aj
organizátorom,
najmä
tímu
Peter Ondera
„Èechvalových“ ¾udí z prezídia,
Snímky autor
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V okrese Michalovce majú policajti s neprispôsobivými obèanmi podobné problémy ako na Spiši

Prianie: dosiahnu vykonate¾nos zákona
padu, èo tu je na ulici. Kto to osobne nepozná, neuverí.
l Je to naozaj známa lokalita, ¾udia sa tu proti Rómom búrili už pred piatimi rokmi, žiadali múr…
Lokalita s múrom sa nachádza
v Michalovciach a bola postavená
z dôvodu zabránenia hluku z blízko ležiaceho hlavného ahu z Košíc do Vyšného Nemeckého. Ale
takýchto lokalít máme viac. Obyvatelia, ktorých susedmi sú sociálne neprispôsobivé osoby ažko znášajú, že v prípade objasnenia trestného èinu im škodu spôsobenú takýmto skutkom nikto
nanahradí, nako¾ko takéto osoby
sú spravidla odkázané len na sociálne dávky, teda náhrada škody
je nemožná.
l Používate tzv. vyhradené
priestory pre predvedené èi zaistené osoby?
Vieme o výhradách pani
ombudsmanky. Uvediem vám príklad: máte v rukách totálne agresívneho, zúriaceho èloveka, ktorý
vystrája, skáèe, hádže sa o stenu,
sám si ubližuje… èo s ním máte
urobi? Budem na òom visie, hodiny ho objíma rukami alebo ho
mám položi na zem a leža na
òom? A to je humánne? A keï je k
tomu ešte aj opitý, èo je väèšinou? Najbezpeènejšie je asi použi vyhradený priestor. Samozrejme, voláme lekára, na
umiestenie do CPZ nám ale súhlas nedá, záchytky neexistujú,
niekedy je možné použi psychiatriu. Aj tam mu popruhmi spútajú nohy i ruky, ale je aspoò pod
dozorom lekára. Neviem si v praxi
predstavi iné riešenia, aké používame teraz. My netvoríme zákony,
my ich aplikujeme v praxi. Použitie donucovacích prostriedkov je
ustanovené zákonom a toto strikt-

bíme nevyhnutnú administratívu?
Na požiadanie dostane stravu,
V augustovom èísle POLÍCIE sme priblížili problémy, ktovodu, môže ís v doprovode na
ré majú spišskonovoveskí policajti v rómskych osadách.
WC. Treba si uvedomi aj naše
personálne možnosti, trebárs v
Nemálo ažkostí majú so sociálne neprispôsobivými skunoci, keï je v rámci OO PZ jedna
pinami obyvate¾ov aj príslušníci PZ v okrese Michalovce.
hliadka. Nemáme tretieho èloveka, ktorý by nerobil niè iné, len
strážil tohto èloveka. Aké iné
Stretli sme sa s riadite¾om od- štatujú, že v posledných roriešenie prichádza do úvahy?
boru poriadkovej polície OR PZ koch ve¾mi rastie agresivita Ról Kamery?
Michalovce pplk. JUDr. Antonom mov. Vraj s nimi boli problémy
Èo sa týka použitia kamier,
Berešèíkom (podpredseda micha- vždy, ale nie také ve¾ké, ako v
sme jednoznaène za. Ale tiež to
lovskej ZO OZP). Pýtali sme sa súèasnosti.
nie je univerzálny recept, je poho na skúsenosti z práce v tejto
Môžeme to potvrdi. Agresivita
trebné vyrieši niektoré veci, napr.
oblasti a zaujímali nás aj jeho ná- rastie najmä medzi mladými Róspôsob upevnenia kamery na rovzory na poznatky z prieskumov, mami, približne od roèníkov naronošatu tak, aby nedošlo k porušektoré v uplynulom období realizo- denia 1990 a vyššie. Nauèili sa,
niu ustrojovacej disciplíny. Máme
val úrad verejného ochrancu práv že nám môžu beztrestne vulgárne
už aj kamery v autách, hoci zatia¾
pod vedením verejnej ochrankyne nadáva, vedia, že už neexistuje
nie vo všetkých, ale tiež nie sú
práv JUDr. Jany Dubovcovej. Na- verbálny útok na verejného èinitevšemocné, vidia len priamo
¾a. V minulosti existoval väèší rešdopredu. Tiež musíme dáva popekt pred policajnou rovnošatou.
zor, aby nám ich spoluobèania pri
Keï prišiel na miesto narušenia
zákrokoch nepoškodili, nemôževerejného poriadku policajt, hneï
me necha autá v prvej línii zásabol nastolený „poriadok“, existohu. Môžem konštatova, že v súval rešpekt, staèilo sa „ukáza“. V
èasnosti ešte nedisponujeme tasúèasnosti je to ove¾a horšie, èelíkou vyspelou technikou, ktorá by
me rastúcej agresivite, fyzické
nám umožnila urobi kvalitný záútoky na policajtov sú tu ve¾mi
znam akcie pod jednotným veleèasté. ažko to vysvet¾ova niekoním a v zhoršenej vidite¾nosti.
mu, kto nepozná zblízka spôsob
l Máme tu ïalší problém, na
života takýchto ¾udí, kde je sestra
ktorý poukázala pani ombudszároveò manželkou a neterou a
manka: konkrétne aj vo vašom
otec je zároveò bratom. NefunguJUDr. Anton Bereščík
okrese malo dôjs k k prípadom
je už ani inštitút vajdov, moc v komieta nezákonnú existenciu a vy- munitách preberajú tí, ktorí majú
zbytoèného násilia pri zákroužívanie tzv. vyhradených priesto- najviac peòazí a ovládajú ostatkoch v komunitách pod jednotrov v policajných objektoch na ob- ných cez „rôzne pôžièky“. Skrátným velením. Priestor na semedzenie osobnej slobody. V mi- ka, za vajdu si v minulosti vyberali
bakritiku? Ombudsmanka pomoriadnej správe pani ombuds- Rómovia toho najschopnejšieho,
ukazuje na to, že policajti nemanka tiež namieta, že policajti rozumného a skúseného, dnes sa
majú právo vniknú do akéhopri zákrokoch údajne neoprávne- na èelo komunity dostáva najboko¾vek obydlia bez súhlasu
ne vstupujú do rómskych chatrèí, hatší. Títo ¾udia sa vyznaèujú absudcu.
hoci od sudcu nemajú príkaz na solútnou neúctou k zákonu a jeho
My policajti sme bití z dvoch
vstup do obydlia alebo na domovú nosite¾om, a vôbec k zaužívaným
strán. Keï nezasiahneme, je zle.
prehliadku.
pravidlám
civilizovanej
spoKeï zasiahneme, zasa je zle. Boli
l Aká je situácia v okrese loènosti. Kvôli akejko¾vek malièsme obvinení z brutality pri zákroMichalovce z h¾adiska poètu kosti bezoh¾adne fyzicky útoèia.
ku v jednej osade, Rómovia hovosociálne neprispôsobivých ob- Mali sme prípad, keï takýto Róm
rili, že nás už nechcú vidie, lebo
èanov, teda predovšetkým Ró- kvôli banálnemu dopravich bijeme. Viete, ko¾konému priestupku zaútoèil
mov?
krát nás odvtedy volali,
V okrese Michalovce je okolo na policajta, ktorému
aby sme im pomohli, keï
135–tisíc obyvate¾ov, z toho je asi skoro odhryzol prst. Sú
sa bili medzi sebou? Sa21–tisíc sociálne neprispôsobi- èím ïalej drzejší, drahé
mozrejme, nesmú sa ani
vých obèanov, èo je, ako isto mobily v rukách a vykriz našej strany vyskytnú
uznáte, dos ve¾a. Na rozdiel od kujú, že vy nám niè neexcesy. Na druhej strane,
situácie na Spiši, u nás nie je ve¾a môžete… Musím ale
keï policajt za roky služklasických rómskych osád v tom poznamena, že je tu aj
by prichádza väèšinou do
zmysle, že by to boli súbory nele- malá èas Rómov, ktorí
styku s ¾uïmi, ktorí negálnych obydlí kdesi na konci ob- sa dlhodobo zdržiavajú v
patria do kategórie slušce alebo za obcami. U nás je pria- zahranièí, prešli urèitou
ných, urèite bude nejamo v obciach zmiešané obyva- resocializáciou, a títo nie
kým spôsobom deformote¾stvo, utvárajú sa komunity. V sú problémovými obèanvaný. Médiá väèšinou
Priestor pri „bytovke“ vo Veľkých Kapušamnohých obciach prevláda róms- mi.
ukazujú tvrdšie zákroky,
noch, Čičarovská ulica
l V akej zostave
ke obyvate¾stvo, napr.v Trhovišti
ale nikdy nepovedia, èo
tvorí podiel Rómov asi 80 percent, chodíte k rómskym
im predchádzalo, ako
v Pavlovciach možno 85 percent. obydliam?
ne dodržiavame. Môžeme èlove- konflikt vznikol. Keï dajú niekomu
Máme sedem obvodných oddeleVo¾akedy naozaj staèilo prís v ka pripúta k vhodnému predme- priestor na vyjadrenie, pre objekní PZ, v každom z nich má polícia rovnošate trebárs do krèmy, maxi- tu. Máme trebárs páchate¾a zloèi- tívne posúdenie je potrebné, aby
najviac práce s rómskymi obèan- málne sa buchlo do stola, pove- nu, ktorý je v zmysle Trestného sa vyjadrila aj druhá strana. Èo sa
mi. Tento podiel tvorí asi 80 per- dalo sa zákonné pouèenie a bol poriadku zadržanou osobou, vz- týka konkrétneho zákroku, tak sa
cent z každodennej pracovnej ná- k¾ud. Teraz chodia dvojèlenné piera sa, je opitý, pusti ho nemô- pravdepodobne jedná o zákrok v
plne príslušníkov OO PZ. Najhor- hliadky, keï sa dá, tak radšej dve, žeme, umiesti do cely policajné- obci Vàbnica, kde je vedené trestšie je to v období vyplácania so- ale keï máte okolo seba osemde- ho zaistenia tiež nie, drža ho vo né stíhanie a je v štádiu šetrenia.
ciálnych dávok, približne od 17. siat rozzúrených Rómov, krièiace vyhradenom priestore vraj tiež Teda k tomuto sa vyjadrova nedo 23. v každom mesiaci je to mi- deti a útoèiace ženy, radšej sa nesmieme, ale èo s ním potom budem. Neviem o prípade, kde by
moriadne ažké, najzložitejšia je stiahnete a voláte posily. Dobré máme robi? Pusti ho znova me- mali policajti tunajšieho OR PZ
vždy situácia v lokalitách Trho- sú psy, psovod má u Rómov reš- dzi slušných ¾udí? Tak ho usadíme vniknú do obydlia bez splnenia
vište, Ve¾ké Kapušany èi Pavlov- pekt, máme tu aj hliadky PMJ, na lavièku v uzatvorenom priesto- náležitých zákonných ustanovení.
ce nad Uhom. Nie je zriedka- ktoré sú nepretržite k dispozícii. re, kde to nevidia stránky, a keï
l Ako je to so vstupom do
vosou, keï máme v tomto období Ale keï idete trebárs do tzv. vybý- treba, aj pripútame. Èo ho máme rómskeho obydlia?
13 èi 15 telefonátov za noc kvôli vaných bytoviek na Èièarovskú zobra k sebe do kancelárie, kde
Zákon nerozlišuje obydlie, ktobitkám, hádkam a iným potýèkam ulicu vo Ve¾kých Kapušanoch, vypoèúvame poškodeného, ktoré- ré obývajú Rómovia, èi osoby inej
v obciach.
psov musíte nies na rukách, aby ho práve olúpil? Alebo ho drža v národnosti. Domovú prehliadku,
l Kolegovia zo Spiša kon- si neporezali laby na vrstvách od- miestnosti stálej služby, kým uro- prehliadku iných priestorov a po-

zemku, osobnú prehliadku a iné
zásahy do práv nedotknute¾nosti
osoby a obydlia garantované ústavou legalizujú ustanovenia
Trestného poriadku a taktiež zákon o PZ.
l V minulom vydaní POLÍCIE
sme spomenuli prípad osady
Zabijanec, kde žije na minimálnej ploche 600 ¾udí na troch
popisných èíslach… Z tých 600
Rómov malo 445 priezvisko
Horváth alebo Horváthová…
Aj u nás máme takéto prípady,
v rómskej komunite preto nemôžete h¾ada èloveka na základe
presnej adresy, preto to robíme s
nasadením väèšieho poètu policajtov súèasne, a preto je asi na
východe ove¾a viac akcií tohto
druhu, ako trebárs v Bratislave.
Kde tam majú osady s tisíckami
Rómov pohromade bez presnej
adresy, na ktorej by sa dotyèný
naozaj aj zdržiaval? Tu na východe nám rastúca agresivita Rómov
robí starosti, stúpa im – aj s podporou médií – nezdravé sebavedomie, nerešpektujú niè. Potom
už ostáva len dôraznejšia sila, ak
chceme, aby boli poriadok a zákonnos zachované aj v rómskych
komunitách.
l Èo s rómskym problémom
z vášho poh¾adu?
Situáciu Rómov polícia nevyrieši. Z nášho, policajného poh¾adu
by pomohla vykonate¾nos práva.
To znamená, aby sa proces urýchlil, aby osoba obvinená, bola v
èo najkratšom èase adekvátne potrestaná a, ako som už spomínal,
aj s podmienkou náhrady spôsobenej škody. V mnohých prípadoch, najèastejšie krádeží, je škoda na odcudzených veciach vyèíslená ako odpad v zberných surovinách, prièom „morálna“ škoda je
nieko¾konásobne vyššia. Taký je,
pod¾a môjho názoru, aj poh¾ad –
zatia¾ – majoritného obyvate¾stva
v našom regióne. Chýba nám vykonate¾nos zákona. Stáva sa, že
na páchate¾a zloèinu, napr. útoku
na verejného èinite¾a, nejde ani
len podnet na vzatie do väzby, nako¾ko takáto osoba nebola v posledných dvoch rokoch právoplatne
odsúdená. Takíto ¾udia sa nám potom smejú do oèí. Radový slušný
obèan to vidí a pozerá sa na políciu s rastúcim dešpektom, vie, že
mu mnohokrát nevieme pomôc,
nedokážeme trebárs potresta zlodeja. V tomto štáte sa mnoho ¾udí
aj trebárs z tretieho sektora dobre
živí tým, že bojuje za tzv. ¾udské
práva tých, ktorí poškodzujú základné ¾udské práva slušných ¾udí.
Je to úplne obrátené. Aj èo sa týka
našich zákrokov: my sa musíme
rozhodnú v sekunde a v intenciách zákona. Kontrolné orgány,
prešetrujúce sažnosti, majú èas
na skúmanie, èi sme to urobili
dobre. Môj subjektívny názor – odhliadnuc od policajného zaradenia
– je, že súèasná situácia utvára
priestor pre extrémistov, takto najmä z mladých ¾udí vychováva nacionalistov. My tu nemáme problém so slušnými ¾uïmi, bez oh¾adu na farbu pleti, je to úplne jedno.
Spracoval Peter Ondera
Snímky autor, archív OR PZ
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Predstavujeme Kúpe¾no – lieèebný ústav MV SR ARCO v Trenèianskych Tepliciach

Silný ozdravujúci efekt, komorné prostredie lieèebného domu v lone prírody
Prvá odborná zmienka o lieèivých úèinkoch minerálnej
vody v Trenèianskych Tepliciach pochádza už z roku
1247. V 19. storoèí patrili Trenèianske Teplice medzi kúpe¾né klenoty vtedajšieho Rakúsko – Uhorska.
Kúpele Trenèianske Teplice
predstavujú tzv. balneologický
ideál. Pramene vyvierajú priamo
do kúpe¾ných bazénov a umožòujú kúpanie v pôvodnej pramenitej
vode. Okrem toho majú ideálnu
teplotu 36,6 – 40,2 °C, ktorú
¾udský organizmus dobre toleruje.
Optimálne je minerálne zloženie a
nasýtenos pramenitej vody sirovodíkom, ktorý má základný lieèivý úèinok najmä na choroby pohybového ústrojenstva. Kúpe¾ná
lieèba je charakterizovaná tým, že
v lieèebných postupoch využíva
prírodné lieèivé zdroje a používa
všetky známe a dostupné prostriedky fyzikálnej lieèby, teplolieèby, vodolieèby a cielenej –
hlavne individuálne vedenej rehabilitácie.
V samom centre mesta
Trenèianske Teplice dal tunajší
podnikate¾ Arnold Rosenfield v roku 1929 postavi vilu – penzión.
Dostal meno ARCO (spojenie iniciálok majite¾ovho mena, priezviska a spoloènosti, teda Company).
Cez II. svetovú vojnu penzión slúžil ako útulok pre deti nemeckých
dôstojníkov, po vojne prešiel do
štátnych rúk a dosia¾ ho užíva ministerstvo vnútra. V roku 1976 k

pôvodnému objektu pribudla prístavba, kúpe¾ný dom už niesol názov Hviezda.
K pôvodnému názvu ARCO sa
lieèebný dom dostal až po ïalšej
rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch
1992 – 1995. Odvtedy má dnešnú
podobu. Dlhodobo je ob¾úbený
pre
komorné
prostredie
v
lieèebnom dome a vysoký štandard služieb. Ponúka prepracované zdravotné a lieèebné programy, ktoré využívajú vyššie uvedené prírodné zdroje v chránenom
životnom prostredí pod vedením
erudovaného zdravotného personálu.
Lieèia sa tu všetky choroby pohybového ústrojenstva – èiže
kåbov i chrbtice, zápalové reumatické ochorenia a tiež stavy po
úrazoch a operáciach pohybového aparátu. V neposlednej rade
niektoré z nervových chorôb, ako
napríklad nervosvalové a degeneratívne ochorenia, Parkinsonová
choroba, èi roztrúsená skleróza.
V rámci finanèných možností –
v podmienkach príspevkovej organizácie MV SR – lieèebný dom
každoroène zvyšuje svoju príažlivos i ponuku služieb. Disponuje
106 izbami, roène tu absolvuje

lieèebný pobyt okolo 2 200 pacientov. Z nich je až 80 percent
zamestnancov MV SR, zvyšok
tvoria mimorezortní klienti zdravotných poisovní a samoplatci –
vrátane zahranièných. Pod¾a slov
riadite¾ky KLÚ ARCO Ing. Martiny
Panákovej sa hostia do ARCA radi vracajú: „Máme tu napríklad pa-

enta, zisteného pri vstupnom lekárskom vyšetrení. V zariadení je
24–hodinová zdravotná služba.
Cie¾om absolvovania kúpe¾nej
lieèby je, aby pacient odchádzal s
vedomím, že psychicky i fyzicky
naèerpal silu do ïalšieho života,
že bolesti kåbov alebo chrbtice
ustúpili, èi sa zmiernili a jeho cho-

ni z Èeska, tá je tu vari 40–ty krát,
teraz prišla na celé dva mesiace…“
V dome je komplexne vybavené lieèebné oddelenie s balneologickou prevádzkou, rehabilitaèným oddelením, elektrolieèebným
oddelením, nechýba sauna, infrasauna, fitnescentrum. Lieèebný
program pre pacientov je skoncipovaný individuálne na základe
aktuálneho klinického stavu paci-

roba prešla do benignejšieho štádia. Dôležitým cie¾om je, že sa nauèil preèo je dôležité cvièi, èo
znamená
racionálna
strava,
jednoducho, že sa nauèil zaangažova sa na svojom zdraví.
Ubytovanie je komfortné na
jedno– a dvojlôžkových izbách s
vlastným sociálnym príslušenstvom (WC, sprcha), vybavené
rádiom, televízorom so satelitným
príjmom, telefónom, kanvicou a

chladnièkou, v spoloèných priestoroch je bezplatná WI–FI sie. K
dispozícii sú tri apartmány.
Lieèebòa má vlastnú stravovaciu prevádzku s dvoma jedálòami
a denným barom. Strava je tradiène chutná, kaloricky vyvážená
s prihliadnutím na dodržiavanie
lieèebného diétneho systému.
Vieme sa pružne prispôsobi všetkým lieèebným režimom stravovania (diabetes, alergie, atï).
Všetky služby a procedúry, okrem
termálnych bazénov, ktoré sú
vzdialené do 150 m od LD ARCO,
sú poskytované priamo v lieèebni.
Lieèebný dom ARCO zabezpeèuje kúpe¾nú starostlivos, ktorá je
fakultatívnou súèasou lieèebne –
preventívnej starostlivosti pre
osoby s chorobami urèenými v
indikaèných zoznamoch pre kúpe¾nú lieèbu. Vyh¾adávaná je i
Ambulantná forma lieèenia, najmä pre pacientov z blízkeho okolia. Zabezpeèuje taktiež relaxaèné
a rehabilitaèné pobyty pod¾a platnej legislatívy pre policajtov i hasièov, zamerané na regeneráciu fyzických a duševných síl. Vo vo¾ných termínoch ARCO ponúka
služby aj hosom – mimorezortným samoplatcom, v ponuke sú aj
víkendové pobyty.
(Viac na webovej stránke alebo
v pracovnom èase info na
032/6552431).
(red)

Riaditeľka kúpeľného domu ARCO Ing. M. Panáková: „Dovoli si môžeme len to, na èo si zarobíme"

Ako v kruhu ve¾kej rodiny
Lieèebný dom MV SR ARCO v Trenèianskych Tepliciach je
v rezorte už desaroèia dobre známy a ob¾úbený, blahodarnos úèinkov teplickej vody pocítili mnohí pacienti na
zlepšení svojho zdravotného stavu a a ve¾a z nich oceòuje tunajšie prostredie i kvalitu terapie. Od roku 2008 vedie
vyše 50–èlenný kolektív zamestnancov lieèebného domu
šarmantná riadite¾ka Ing. Martina Panáková. Položili sme
jej nieko¾ko otázok.
l Pani riadite¾ka, nechcem
lichoti, ale o ARCU idú naozaj
už dlhodobo najmä dobré zvesti, pacienti sú spokojní, pobyty
si pochva¾ujú. Na rozdiel od
niektorých ve¾kých objektov
hotelového typu, kde sa pacient cíti ako v nemocnici, u vás
sa môže cíti skoro ako doma,
vychutna si komorné prostredie lieèebne s ponukou príjemných procedúr, nehovoriac
o èare celej doliny, v ktorej
Trenèianske Teplice ležia. Ako
ste spokojná vy na èele pracovného kolektívu?
Dúfam, že všetci naši pacienti
resp. klienti sa cítia u nás ako doma. 90 percent pobytov je 14 a
viac dní, takže je našou povinnosou klientom toto prostredie
vytvára. A keï odchádzajú fyzicky a psychicky spokojní, tak sme
spokojní aj my, celý kolektív. Máme stabilizovaný, vysokokvalifikovaný a skúsený personál, usiluje-

me sa v rámci našich možností robi maximum, zabezpeèova im
príslušný komfort pracovného
prostredia, sebavzdelávanie na

rôznych seminároch a školeniach,
s cie¾om uspokoji všetky požiadavky pacientov a ponúka im neustále vysoký štandard služieb.
Naše zariadenie je i školiacim

pracoviskom, kde náš kvalifikovaný personál odborne pripravuje
študentov Trenèianskej univerzity
a Strednej zdravotníckej školy do
praxe. Zároveò je to výmena nových teoretických poznatkov a nástroj motivácie èi už vlastných zamestnancov, ale i študentov.
l Pri debatách s vedúcimi
pracovníkmi našich rekreaèných i kúpe¾no–lieèebných zariadení èasto narazíme na problém financií, ktoré limitujú rozsah opráv a rekonštrukcií objektov, prípadne znemožòujú
rozšírenie ponuky a kvality ponúkaných služieb. ARCO je príspevková organizácia ministerstva vnútra, poznáte pojem príspevok?
Sme príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom vnútra
SR, takže samozrejme väèšina
tržieb predstavujú úhrady od nášho zriaïovate¾a, èo aktuálne prdstavuje asi 80 percent. Samozrejme, v prostredí ve¾kej konkurencie sa snažíme oslovova i
iných partnerov: samoplatcov, firmy, ktoré musia zabezpeèi rekondièné pobyty pre vlastných zamestnancov a v neposlednom rade zdravotné poisovne. Znamená to rešpektova vysoké nároky
na splnenie podmienok personálneho a materiálno technického
zabezpeèenia zariadení. Našas-

tie, máme celoroène prakticky
plnú obsadenos. Najkritickejšie
sú „povianoèné“ mesiace január a
február, ktoré sú z poh¾adu klientov najmenej atraktívne. Snažíme
sa aj v tomto období ponúka napríklad víkendové pobyty – èi už s
procedúrami alebo aj bez nich – a
dosahova samozrejme finanène
kladný hospodársky výsledok. Financie vo forme príspevku z ministerstva nám pomohli a pomáhajú odstráni havarijné stavy alebo skvalitni služby. Objekt prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou v roku
1995, no nekvalita vtedajších prác
nám však narobila problémy v
rozvodoch i v kanalizácii. Vïaka
príspevkom z ministerstva sme
mohli z èasti zmodernizova kúpe¾ne, riešili sme havarijný stav
dvoch výahov, máme nový konvektomat v kuchyni, nedávno sme
zrekonštuovali kompletne celé
oddelenie vodolieèby, vrátane odpadov. Z vlastných prostriedkov
sme vymenili okná, nakúpili sme
nové postele, zrekonštruovali izby, recepciu. Takže by som v súèasnosti hodnotila vnútorný i vonkajší stav nášho lieèebného domu
ako slušný, taký je aj poh¾ad našich hostí. V porovnaní s inými
lieèebnými zariadeniami môžem
poveda, že sme aj v zdravotníckej a lieèebnej oblasti výborne vybavení modernými lie-

èebnými prístrojmi a rehabilitaènými pomôckami.
l Úplná spokojnos?
Urèite nie, máme ïalšie predstavy o možnostiach zlepšení, ale
systém tzv. nákladových cien je
naozaj limitujúci, dovoli si môžeme len to, na èo si zarobíme, máme napríklad už naozaj prestarnuté osobné auto atï. Nákladová
cena jedného dòa pobytu pacienta, zamestnanca MV SR je s ubytovaním, plnou penziou a tromi
procedúrami denne 36 eur. Keïže
nemáme vlastný termálny minerálny bazén, platíme faktúry za
každý pobyt nášho klienta v minerálnom bazéne Slovenským lieèebným kúpe¾om, a.s. A tento rok
nás prekvapili cenovým navýšením o 30 percent. Za jednu
návštevu bazéna nám fakturujú
6–9 eur, èo je dos zaažujúce.
l Mnohé finanèné mantinely
sú objektívne, žijeme v realite
štátneho rozpoètu, niektoré
problémy však môžu ma aj
subjektívny charakter a dali by
sa možno – aspoò vo vzahu k
MV SR – odstráni.
Problémy nám robí napríklad
to, že dos neskoro, až niekedy v
októbri – novembri dostávame objednávku na poèet odobratých poukazov pobytov na nasledujúci
kalendárny rok. Tento proces je
(Pokračovanie na strane 7)
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Titul Majster Slovenska na rok 2015 si vybojoval npráp. Marek Šupa

Excelovali Banskobystrièania!
V dòoch 7. až 11. septembra 2015 sa v stredisku výcviku
služobných psov odboru kynológie a hipológie PPZ v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v katastri pri¾ahlých obcí uskutoènili v poradí už XIX. majstrovstvá
Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii, na ktorých sa zúèastnilo devä súažných družstiev
(18 najúspešnejších psovodov z krajských súaží), ktorí
reprezentovali jednotlivé krajské riadite¾stvá PZ a Riadite¾stvo hraniènej a cudzineckej polície Sobrance.
Riadite¾om organizaèného štábu majstrovstiev bol vymenovaný
zástupca riadite¾a a súèasne vedúci strediska špecializovaného
výcviku služobných psov OKH
PPZ plk. Ing. Marián Charvát, a
predsedom organizaèného štábu
vedúci strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ v
Malých Levároch pplk. Ing. Patrik
Vincúr.
Hlavným rozhodcom bol inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ
npor. Marek Miženko. Odbor kynológie a hipológie PPZ v záujme
o nestranné posúdenie výkonu
služobných psov pozval na tohtoroèné majstrovstvá aj nezávislých
a skúsených rozhodcov – prezidenta Zväzu športovej kynológie
SR plk. Mgr. Juraja Štaudingera a
kpt. v. v. Bc. Ivana Terena. Ako
ïalší èlenovia rozhodcovského tímu pracovali inštruktori strediska
klasického výcviku služobných
psov OKH PPZ – kpt. Soòa Kožáková, npor. Zdenko Koreò a npor.
v. v. Jozef Tonka. Ako èlenovia
technického
štábu
pracovali
nstržm. Bc. Jana Ševèovièová,

gan z KR PZ v Banskej Bystrici,
ktorý súèasne získal pohár za 2.
miesto v pachových prácach, Putovný pohár firmy LTRANS pre
najlepšieho psa v klasickej policajnej kynológii, a pohár za 1.
miesto v súaži družstiev.

maliara Mgr. Art. Igora Piaèku
„Boj sv. Juraja s drakom“ ako
symbol boja proti zlu, s poïakovaním za dosiahnuté výsledky v
tohtoroènej súaži.
– v kategórii súaž družstiev,
reprezentujúcich jednotlivé kraj-

npráp. Jiøí Kolda a ppráp. Ján
Trenèanský.
Obranné práce figurovali psovodi špecialisti – npor. Martin
Kme, npor. Miroslav Scherhaufer,
npráp. Juraj Linhart a Peter Mièúch.

Víťazi súťaže družstiev

Logan: to je Šupa!
Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a dvojèlenných družstiev
rozhodol o nasledovnom poradí:
– v kategórii súaž jednotlivcov získal:
1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2015 npráp. Marek Šupa so služobným psom Lo-

2. miesto npor. Vojtech Sabol
so služobným psom Lerry z KR
PZ v Banskej Bystrici, ktorý súèasne získal pohár za 1. miesto v
cvikoch poslušnosti, pohár za 2.
miesto v obranných prácach, a
pohár za 1. miesto v súaži družstiev.
3. miesto ppráp. ¼udovít Knežo so služobným psom Tango z
RHCP Sobrance, ktorý súèasne
získal pohár za 3. miesto v cvikoch poslušnosti.
Emeritný riadite¾ OKH PPZ
plk. v. v. RNDr. Vladimír Ïurišin
odovzdal tohtoroènému Majstrovi
Slovenska 2015 npráp. Marekovi
Šupovi grafický list akademického

ské riadite¾stvá Policajného zboru
a RHCP Sobrance získal:
1. miesto a kolektívny titul
Majstri Slovenska na rok 2015
tím KR PZ v Banskej Bystrici, v
zložení: npor. Vojtech Sabol a
npráp. Marek Šupa,
2. miesto tím KR PZ v Košiciach v zložení: kpt. Peter Lorinc
so služobným psom Eron a por.
Peter Ambruž so služobným
psom Conan Polícia – Slovakia,
ktorý súèasne získal pohár za 1.
miesto v pachových prácach, 2.
miesto v cvikoch poslušnosti a
Pohár najúspešnejšieho služobného psa pochádzajúceho z
chovu Polícia – Slovakia.

3. miesto tím RHCP Sobrance
v zložení: npráp. Peter Feïaèko
so služobným psom Chester a
ppráp. ¼udovít Knežo so služobným psom Tango, ktorý získal
pohár za 3. miesto v súaži poslušnosti.
Pohár za 1. miesto v obranných prácach si vybojoval žilinský
reprezentant npráp. Oto Calík so
služobným psom Larry, a pohár
za 3. miesto v obranných prácach
získal jeho kolega – všestranný žilinský reprezentant práp. Jozef
Ganèár so služobným psom Oton
(na Majstrovstvách Slovenska
2015 v špeciálnej policajnej kynológii získal so služobným psom
Quito 2. miesto vo vyh¾adávaní
výbušnín).
Pohár za 3. miesto v pachových prácach si vybojoval prešovský reprezentant npráp. Martin Butala so služobným psom Sadick.
Jediná zástupkyòa nežného
pohlavia – por. Mgr. Renáta Ronèová so služobným psom Quasi z
KR PZ v Trnave, skonèila v tvrdej
mužskej konkurencii na 14. mieste. obr. 04 Ronèová
Riadite¾ odboru kynológie a hipológie PPZ plk. Mgr. Bc. Branislav Diïák osobitne ocenil nároènú prácu figurantov a objektivitu zboru rozhodcov delegovaných
na tohtoroèné majstrovstvá. Vybraným hosom a spolupracovníkom udelil pamätnú plaketu tohtoroèných majstrovstiev.
Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Ako v kruhu ve¾kej rodiny

(Pokračovanie z str. 6)
samozrejme naviazaný na nastávajúci rozpoètový rok, takže kontinuálny prechod bez rešpektovania konca a zaèiatku kalendárneho roka nie je možný. Z našej
strany sú poukazy vyexpedované
na zdravotný odbor v polovici novembra. Ve¾mi nás teší záujem
klientov o absolvovanie lieèby
práve v našom kúpe¾nom dome,
vážime si naše dobré meno a že
¾udia oceòujú lieèebnú starostlivos, ktorú im rezort zadarmo poskytuje. Starostlivos o pacientov
v ARCU je odborná, dôsledná a
rovnocenná – bez oh¾adu na funkciu zastávanú v rezorte – a chceme, aby tu pobyt strávili ako v kruhu ve¾kej rodiny a od nás odchádzali všetci spokojní a zrelaxovaní!
l Služba v hotelovom èi
lieèebnom zariadení je nonstop
proces a práca s pacientmi,
ktorí sú rôzni…
Ako som už spomenula, máme
ve¾mi dobrý, zabehnutý kolektív
zamestnancov, ktorí si svoju prácu vážia, robia ju radi a s láskou,

a aj touto cestou sa im všetkým
chcem poïakova za úsilie i naše
výsledky. Denný pracovný kolobeh niekedy zvádza k rutine, kontrola a každodenná dôslednos
našich riadiacich a prevádzkových pracovníkov je preto stále
potrebná. Je to ich prirodzená èrta
osobnosti. Naozaj môžem vyjadri
spokojnos, naši ¾udia robia všetko pre to, aby vyhoveli všetkým
prianiam pacientov, ak je to èo len
trochu možné a aby sa tu hostia
cítili príjemne. Dostávame množstvo ïakovných listov èi pochvalných zápisov do našej kroniky.
Zároveò sme držite¾mi Certifikátu
kvality EN ISO 9001:2008, èo nás
zaväzuje k udržaniu si požadovaných štandardov poskytovaných
služieb.
l V niektorých našich zariadeniach sme sa od personálu
obèas stretli s ponosami na
kvalitu vysúažených dodávok
potravín èi iných komodít…
S týmto problémom sa samozrejme stretávame i my, kedže
sme štátne zariadenie. Najviac
asi v oblasti stravovania, keï pa-

VÍKENDOVÝ POBYT
Cena: 66,- €/os.

V cene: 2 x ubytovanie na dvojlôžkovej izbe s polpenziou.
Rezervácia na tel.čísle 032/6552431
alebo na marketing@kluarco.sk

rameter najnižšia cena sa nerovná najlepšia kvalita. Napríklad 1
kg malých zemiakov nie je to isté
ako 1 kg ve¾kých zemiakov, pretože po oškriabaní 1 kg malých zemiakov v škrabke nám zostalo
600 g . Naviac, proces reklamácie
je ve¾mi zložitý, pretože prázdny
tanier na stôl da nemôžeme. Ale
musíme sa aj s touto oblasou popasova, aby to klienti a zamestanci necítili. Sú to typické
„prevádzkové starosti“.
l Keby ste mali neobmedzenú moc a ve¾a peòazí, èo by ste
v ARCU zmenili, zlepšili?
(smiech) Trápia nás viaceré
problémy, s ktorými nevieme pohnú. V pomere ku kapacite máme
nedostatok
parkovacích
miest. Tu, v centre mesta je boj o
každý meter vo¾nej plochy, reálnu
možnos na rozšírenie parkoviska
by ponúkalo len prekrytie ïalšej
èasti koryta potoka pred naším
domom, ako to urobili naši susedia, ale tento zámer ve¾mi nenašiel pochopenie u vedenia mesta
a bol by aj ve¾mi nákladný. Takže
hosom odporúèame parkova za
zvýhodnenú cenu 1,50 €/deò na
plochách pri iných zariadeniach.
Druhým ažko riešite¾ným problémom je už od zaèiatku projektu
poddimenzovaný priestor jedálne
v pomere k poètu pacientov. Stravujeme teda ¾udí na dvakrát, na
dve etapy a pri stoloch sedia po

šiestich. Ale v servírovaní sa držíme klasiky, hostí obsluhujeme pri
stoloch, neprešli sme na systém
švédskych stolov a teplých bufetov. Ja to naopak považujem za
našu výhodu, veï kde vám dnes
servírka prinesie plný tanier, bez
strkania sa pri bufetovom stole.
Pri servírovaných jedlách majú
klienti aj možnos výberu zo všetkých diet z režimu stravovania. K
dispozícií sú služby našej asistentky výživy, ktorá vie odborne
poradi a ochotne pomôže pri
stravovacich problémoch klienov.
l Je tu ešte jeden – ale naozaj vážny problém, ktorý ve¾mi
kritizuje aj vedenie mesta. Je to
osud lieèebných domov Saratov a Partizán, ktoré v roku
2008 získalo ministerstvo vnútra bezodplatným prevodom od
ministerstva obrany. Pritom Saratovu chýbalo už len pár mesiacov do dokonèenia nákladnej rekonštrukcie z rozpoètu
ministerstva obrany. Doteraz
neslúži. Preèo?
Problém Saratova, žia¾, nie je v
mojej kompetencii, hoci sme z
právneho h¾adiska užívatelia a je
v našej správe. Ak to ve¾mi zostruèním, ministerstvo vnútra už
pred pár rokmi vyèlenilo nemalé
prostriedky na dokonèenie rekonštrukcie, ale pre rôzne problémy a
prieahy pri verejnom obstarávaní
sme napokon peniaze po troch ro-

koch museli vráti na úèet MV SR.
Dúfam, že sa v blízkej dobe podarí SARATOV – aj keï to je len jedna zo spomínaných budov – sprevádzkova a budeme sa teši z nových zrekonštuovaných priestorov tejto naozaj krásnej budovy,
ktorá by mohla slúži ako depandance Lieèebného domu ARCO.
l Vaše oèakávania do budúcnosti?
Verím, že si udržíme dobré meno a ¾udia k nám budú naïalej radi chodi. Znovuoživenie nášho
krásneho kúpaliska Zelená Žaba
po 15 rokoch spánku je ve¾kým
impulzom a magnetom pre každého návštevníka Trenèianskych Teplíc. V lesoparku sú vzácne stromy, a v tomto atraktívnom prostredí sú umiestnené outdoorové posilòovacie stroje a tenisové kurty.
Chránená krajinná oblas je popretkávaná turistickými chodníkmi, v neïalekých obciach sú
žrebèince s možnosou jazdenia.
Už 70 rokov slávilo Hudobné leto
v Trenèianskych Tepliciach a viac
ako 20 rokov sa tu koná prestížny
filmový festival Art Film Fest. Ïalej chceme aži z kvality poskytovaných lieèebných I ostatných
služieb, z príjemného komorného
prostredia a ponúka hosom to
najlepšie, aby sme im dokázali
spríjemni pobyt v ARCU.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímky autor, archív KLÚ

8

September 2015

Menej politiky v polícii?
Do parlamentných volieb zostáva už len pol roka a národná rada v aktuálnom zložení má prakticky poslednú
šancu schva¾ova zákony. Aj preto rezort vnútra akosi narýchlo predložil novelu zákona o štátnej službe policajtov.
Pod¾a nej sa majú najnovšie k¾úèové posty v polícii obsadzova vo výberovom konaní.
Do konkurzu na policajného
prezidenta, viceprezidentov, èi šéfa inšpekcie sa môže prihlási
každý policajt s potrebnou praxou
a skúsenosami. Vybera má
päèlenná komisia, ktorú vymenuje minister vnútra. Návrh hovorí,
že poradie uchádzaèov urèí komisia. Posledné slovo však bude
ma aj tak minister. „Výberové konanie konèí rozhodnutím ministra
o výsledku výberového konania,“
píše sa v návrhu.
Robert Kaliòák po rokovaní
vlády oznaèil svoj návrh za snahu
o likvidáciu väèšieho politického
vplyvu v rámci policajného zboru.
„Po výberovom konaní budú ma
svoju mieru nezávislosti a obmedzí sa tak miera politického vplyvu
tak, ako sa to dlhodobo žiada,“
povedal. Na otázku, èi by sa konkurzy nemali dotýka aj krajských
šéfov a nižších úrovní polície
odpovedal stroho: „Na všetky
funkcie sa výberové konania robi
nedajú, toto je policajný zbor, nie
cestovná kancelária.“ Paradoxom
je, že ešte vlani Kaliòák nenamietal proti výberovým konaniam na
nižších úrovniach. Právomoc vybra si policajného prezidenta
chcel však zachova v rukách ministra. „Ak má minister nies
zodpovednos
za
policajné

preš¾apy, musí ma právo vybra si
svojho policajného prezidenta a
ten má ma zasa právo vybra si
svoj tím, s ktorým chce spolupracova,“ hovoril šéf rezortu vnútra
ešte pred rokom.
Nominácie by tak pod¾a neho
mohli konèi pri krajských poli-

Čiastka 63
68. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „čistá stanica“
Čiastka 64
69. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok z
telesnej zdatnosti príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v
náhradných termínoch a opravnom
termíne
Čiastka 65
70. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
zo streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zaradených do I. výcvikovej skupiny
Čiastka 66
71. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „statická doprava“
Čiastka 67
72. Nariadenie Prezídia Policajného zboru o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej prostredníctvom spoločných kontakt-

O definitívnej podobe zákona
sa pod¾a ministra vnútra ešte bude ve¾a diskutova v národnej rade. „Nechcem poveda, že je to
úplne surový materiál. Trošku
som pridal do kroku, keï som zis-

Posledný augustový deò ktosi pri demonštrácii pred ukrajinským
parlamentom v Kyjeve hodil ostrý granát priamo do kordónu policajtov a príslušníkov národnej gardy. Jeden policajt bol na mieste
màtvy, prvé odhady hovorili o sto zranených. V parlamente už sedia
iní, ale Majdan nepriniesol mier a pokoj nikomu.Tak to možno malo
by… ?
–on–

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
AUGUST 2015

cajných šéfoch. „Ja som menil
okresných aj krajských šéfov len
obmedzene. Dnes je polícia pretkaná nominantmi od Ivana Šimka, cez Vladimíra Palka a Martina
Pada po Kaliòáka jedna, Lipšica
až po Kaliòáka dva,“ vymenoval.

ných pracovísk a centier policajnej
a colnej spolupráce
Čiastka 68
73. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
42/2013 o určení veliteľa a zástupcov veliteľa objektu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na Račianskej 45 v Bratislave
Čiastka 69
74. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
47/2013 o zriadení špecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 17/2015
Čiastka 70
75. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
zo špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Čiastka 71
76. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vymenovaní komisie
na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu a na likvidáciu majetku štátu za komoditnú skupinu
09 – technika a materiál na ochranu objektov

Náš športový
duch
Dòa 29.8.2015 sa uskutoènili v Sklabini pri Martine v
rámci Behu v srdci SNP, majstrovstvá PZ SR v cestnom behu, ktorý usporiadal KBL ŠKP
Martin v spolupráci s UNITOP
SR. Preteky sa konali na 19
km trati s asfaltovým povrchom. Celkovým víazom pretekov sa stal Miroslav Ilavský z
Dubnice pred Jánom Holigom
z Martina. Bronz si vybojoval
Marek Vidlièka z Levíc. Medzi
ženami
zvíazila
Daniela
Chlupková z Prievidze.
–jh–

til, že nás zaèal tlaèi èas,“ vysvetlil.
Gál: Takto sa to nerobí
Práve to, že sa zákon pripravoval narýchlo a blízko k termínu volieb, je predmetom kritiky. „Takto
sa to nerobí. Neviem, èo tým sledujú. Nie je to predsa zákon na
jedno použitie,“ hnevá sa poslanec Gábor Gál (Most–Híd). Na takýchto zmenách by pod¾a neho
mala by zhoda naprieè politickým
spektrom. „Hrozí, že dôjde k úèelovej výmene, alebo naopak zabetónovaniu tých ¾udí, ktorých dosadila ešte predchádzajúca vláda,“ myslí si.
Roman Laco z policajných odborov tiež nie je návrhom nadšený. Prekáža mu, že ministerstvo
neakceptovalo ich návrhy. Pôvodne totiž odborári chceli, aby sa
policajti k funkciám dostávali postupne z ulice až do kancelárie na
základe svojich výsledkov a pod¾a
princípov kariérneho rastu. „Neakceptovali niè, nešlo to ani do
pripomienkového konania. Takže
sme sa nemohli vyjadri. Bol by
som radšej, keby ten návrh neprešiel a riešil sa úplne nový,“ povedal svoj názor.
Bývalý šéf policajných vyšetrovate¾ov a dekan právnickej fakulty
Paneurópskej vysokej školy je zástancom konkurzov od najnižšej,
po najvyššiu policajnú funkciu.

„Principiálne som za výberové konania od prezidenta, až po
posledného riadite¾a obvodného
oddelenia. Tak to funguje a sú s
tým pozitívne skúsenosti aj v
iných krajinách,“ povedal Jaroslav
Ivor. Zdôraznil, že policajt je prvým orgánom èinným v trestnom
konaní. „Ak chceme zabezpeèi
nezávislos trestného konania,
mali by sme zaèa od prvého orgánu. Je dôležité, aby odha¾ovanie, dokazovanie a zber dôkazov
neboli ovplyvnené nièím a nikým,“
zdôraznil Ivor. Pozitívne hodnotí
zrušenie roky kritizovaného ustanovenia, na základe ktorého mohol minister odvola policajného
funkcionára bez udania dôvodu.
„Sám som to zažil dvakrát. Je to
rovnaký prejav ako nominácia, len
z opaèného garde,“ konštatuje
odborník. Ak sa policajtovi do
hodnotenia napíše, že nedosahoval výsledky, dopúšal sa disciplinárnych priestupkov, alebo inak
pochybil, je pod¾a Ivora jeho
odvolanie pochopite¾né. „Dôležité
je rozhodnutie vecne podloži argumentmi. Vtedy je to úplne
transparentné a on sa musí s verdiktom zmieri a akceptova ho.
Ak je tam len – bez udania dôvodu – zaváòa to práve politickým
riešením.“
(www.aktuality.sk, 9. 9. 2015,
Annamária Dömeová, krátené)

Slušné výsledky päbojárov
Na pozvanie švajèiarskej polície kantónu Thurgau sa štyria reprezentanti Policajného zboru SR zúèastnili na majstrovstvách
Švajèiarska v policajnom päboji a
trojboji, ktorý sa
konal v dòoch 2. –
4.9.2015. V päboji
žien obsadila Zuzana Brunnerová z
Bratislavy 3. miesto a Alexandra
Zvalová z Bratislavy sa umiestnila
na 10. mieste. V
päboji mužov do
33 rokov sa Filip
Chrenko z Trenèína umiestnil na 2.
mieste. V trojboji mužov do 45 rokov sa Ján Holiga z Martina umiestnil
na 3. mieste.
Za pozornos stoja najlepšie individuálne výkony našich pretekárov
v jednotlivých disciplínach spomedzi všetkých pretekárov, a to Zuzany
Brunnerovej v stre¾be žien výkonom 182 b, Alexandry Zvalovej na 200
m plávanie výkonom 2 min 45 s, Filipa Chrenka v skoku do dia¾ky výkonom 650 cm a Jána Holigu v krosovom behu na 3000 m výkonom 9
min 57 s.
(jh, Martin)

Smútoèné oznámenie
Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 12. októbra 2015
Redakcia

S hlbokou ¾útosou a smútkom oznamujeme, že dòa 8. septembra 2015 nás po dlhej a vyèerpávajúcej chorobe
vo veku 39 rokov opustil kolega, priate¾ a kamarát

npráp. Ján Labaj

Ostali po òom dve deti a milujúca manželka.
Èes jeho pamiatke!
Kolektív PPÚ Trnava
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