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Naša minimálna mzda vzrástla skokovo
Mesaèná minimálna mzda na Slovensku v porovnaní s januárom minulého roka vzrástla bezmála o osem percent.
Konkrétne z 352 na 380 eur. Ide o jeden z najvyšších percentuálnych rastov v celej Európskej únii. Výraznejší rast
zaznamenali v porovnaní s vlaòajškom len Litva, Estónsko a Rumunsko. Mesaèná minimálna mzda na Slovensku
vzrástla celkovo o 58 percent, vyšší rast si pripísali už len
Bulhari. Informácie vyplývajú z najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Zvýšenie minimálnej mzdy o
7,95 percenta od 1. januára 2015
odhlasovala vláda premiéra Roberta Fica na svojom zasadnutí
ešte v októbri 2014. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok tak v
súèasnosti dosahuje 2,184 eura,
v porovnaní s 2,023 eurami v minulom roku.
„Budeme neustále vytvára tlak
na zvyšovanie minimálnej mzdy.

Musí sa viac oplati pracova, ako
sedie doma na sociálnych dávkach,“ obhajoval toto rozhodnutie
Fico a neskôr pris¾úbil, že najnižší
možný zárobok porastie aj v roku
2016. Výrazné zvýšenie minimálnej mzdy však kritizovala opozícia, zamestnávatelia aj viacerí
odborníci.
Osempercentné navýšenie totiž okrem iného znamená aj pod-

V košickej SOŠ PZ skončil kurz členov antikonfliktného tímu praktickým cvičením. Študenti školy - figuranti - si dali povedať a s príslušníkmi PPÚ sa nepobili...

statne vyššie náklady pre firmy.
Aby rast najnižších platov neviedol k úbytku pracovných miest, Ficova vláda schválila ú¾avu na
zdravotných odvodoch. Na ú¾avu
majú pritom nárok všetci zamestnanci, ktorí zarobia do 570
eur mesaène.
Bariéra alebo falošná stopa?
Zamestnávate¾om aj niektorým
analytikom však prekáža nielen
rast minimálnej mzdy, ale aj jej samotná existencia. Tvrdia, že pri náša len rast nezamestnanosti.
Nepopulárnos zvyšovania najnižších platov v oèiach zamestnávate¾ov a mnohých ekonomických
expertov potvrdil aj šéf Inštitútu fi nanènej politiky pri ministerstve financií Martin Filko. Problém minimálnej mzdy však na rozdiel od
analytikov z INESS oznaèil za „falošnú stopu,“ pretože pod¾a jeho
názoru nepatrí k najväèším prekážkam, ktoré obmedzujú za mestnanos.
„Keby sme zvýšili minimálnu
mzdu o desa percent a nijako to
nekompenzovali, bol by to problém. Inak však podnikate¾ov pri
vytváraní pracovných miest trápia
(Pokračovanie na strane 6)

Po riadnom jarnom zasadaní výboru EuroCOP–u sa rozprávame s predsedom OZP v SR M. Magdoškom

Na margo zmien: Dá sa vôbec všetkým vyhovie?
V dòoch 3. a 4. marca 2015 sa v Španielsku konalo riadne
jarné zasadanie výboru EuroCOP–u, ktorého sa zúèastnil
aj predseda OZP v SR Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA mu položila nieko¾ko otázok.

l Ktoré body z avizovaného
programu zasadania vás najviac zaujali?
Tento rok je už v prostredí
EuroCOP–u poznamenaný prí pravami kongresu EuroCOP–u,
ktorý bude v novembri. Je to
kongres volebný, pracuje skupi na, ktorá pripravuje všetky doku menty, stanovy, finanèný poriadok, rokovací poriadok a ïalšie.
Dostali sme k dispozícii prvé návr hy týchto dokumentov, ktoré vždy
a vlastne v každej organizácii vy volávajú množstvo diskusií a aj urèité emócie, lebo skåbi poh¾ady a
požiadavky policajtov z 27 krajín
je ve¾mi zložité, niekedy takmer
nemožné. Takže diskusie boli zaujímavé, dokumenty sú ešte otvo rené a viaceré èakajú na schvále nie v septembri na rokovaní výbo ru EuroCOP–u v Prahe, kde už by
pri schva¾ovaní mali ma podobu
konkrétnych návrhov, predloži te¾ných na rokovanie delegátom
kongresu. Pri viacerých doku -

Myšlienka mesiaca:

mentoch sú alternatívne návrhy –
aj èo sa týka financovania EuroCOP–u, èo by som považoval za
jednu z najdôležitejších otázok,

lebo každá organizácia žije z pe òazí. To bola mimoriadne diskutovaná téma. S niektorými návrhmi
sme sa nevedeli stotožni a bude me predklada vlastný iniciatívny

návrh a náš poh¾ad na financovanie EuroCOP–u.
l V návrhu programu roko vania výboru sme zaregistrovali aj návrhy na vylúèenie niektorých organizácií z EuroCOP–u.
Dôvody?
Je to, žia¾, tak. Výkonný výbor
EuroCOP–u navrhol vylúèenie
maïarského a bulharského zvä zu, ako aj jedného z menších bel gických zväzov. Príklad Belgièanov ukazuje, že viacero policajných zväzov èi organizácií v
jednej krajine nie je šastné riešenie. Nuž a v prípade Bulharov a
Maïarov je problém jednoznaène
finanèný: nezaplatili èlenský príspevok, a tak padol návrh na vylúèenie, ktorý výbor odsúhlasil.
l Ko¾ko je roèný èlenský
príspevok?
Je to 1,24 eura na èlena, èo
pod¾a mòa nie je ve¾ký peniaz. Ale
EuroCOP nemá možnos ani právo nahliada do vnútorného hos podárenia jednotlivých národných
zväzov èi organizácií. Môže urobi
len jediné – v prípade neuhradenia navrhnú vylúèenie. EuroCOP
zintenzívnil spoluprácu s orgánmi
EÚ, èo si tiež vyžaduje urèité náklady, bez peòazí to jednoducho
nejde, EuroCOP žije výhradne z

èlenských príspevkov. Žia¾, niek toré organizácie zrejme nedokážu
otázku financií ustráži a splni si
svoju povinnos.
l Ïalšie body rokovania?
Rokovanie sa vrátilo k februárovému semináru, ktorý organizoval EuroCOP v spolupráci so
vzdelávacím inštitútom ETUC–u,
o èom sme v POLÍCII už informo vali. V nadväznosti na tento seminár vzniklo vyhlásenie EuroCOP–
u, ktoré apeluje na inštitúcie EÚ,
aby povolanie policajta bolo vo
všeobecnosti uznané ako rizikové
povolanie. Je to mimoriadne kom plikovaná téma, èlenské štáty v
tejto otázke nemajú jasno a v tejto
chvíli neexistuje ani nejaká analý za, ktorá by povedala, èi vôbec
Brusel môže nariadi jednotlivým
krajinám, aby v každej z nich bolo
povolanie policajta vyhlásené za
rizikové. Je to dôležitá téma, ale
èaká nás ešte dlhá cesta. Ïalšia
téma: Európsky parlament chystá
zmenu smernice o pracovnom èa se, ktorý je v mnohých krajinách
rôzne nastavený. EuroCOP ma puje situáciu týchto úprav vo vzahu k policajtom v jednotlivých krajinách a zaujme stanovisko. Potom sme prerokovali aj celý rad
ïalších vnútrozväzových otázok,

„Strach je choroba zlého svedomia.“

ktoré tu nebudem bližšie otvára.
Prebrali sme rozpoèet, èerpanie
prostriedkov za uplynulý rok, kontrolu plnenia úloh a rôzne organi zaèné záležitosti, súvisiace s prípravou kongresu. Poviem úprimne, že sú to ve¾mi zložité a èasovo
nároèné diskusie, pretože rokujeme len v troch jazykoch, ktoré sa
prekladajú a napríklad všetky prijímané právne dokumenty musia
by v súlade s luxemburgským
právom, keïže sídlo EuroCOP–u
je v Luxemburgu. Sú to dos zloži té procesy.
l Padli už aj navrhované mená na jesenné vo¾by?
Ešte nie, dnes môžeme len
predpoklada, ktoré krajiny takmer
s istotou postavia svojich kandidátov. Sú to Nemci, Španieli, ale
aj severské krajiny, združené pod
názvom Nordisca, prípadne aj
niektoré zväzy z Ve¾kej Británie.
Kandidátky ešte neboli predstave né, myslím si, že sa tak stane na
jesennom zasadaní v Prahe.
l Poïme domov, do Brati slavy. Èo vnímate ako najpodstatnejšie v tomto období?
Urèite je to riešenie nerovnomernosti pracovného èasu, teda
novela nariadenia, typizácia ob(Pokračovanie na strane 2)

Karel Čapek, český spisovateľ
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Keï sa chce,
všetko sa dá
Pred Odborovým zväzom
polície v SR stojí po VI. kongrese úloha nájs cesty k
zvýšeniu èlenskej základne.
Rovnocenným partnerom
zamestnávate¾ovi môžu by
odbory len vtedy, keï sú
poèetne silné a jednotné v
postojoch, v tom je ich sila.
Známa vec, pravda… Ciest,
ktoré by viedli k vytýèenému cie¾u, je viacero, aj skúsenosti našich kolegov z
Èeska presvedèivo dokazujú, že „funguje“ ponuka rôznych benefitov, ktoré robia
èlenstvo
atraktívnejšie.
Niektoré možno vyrokova
len z úrovne centrály, dokonalá znalos miestneho prostredia však pre krajské ra dy i základné organizácie
otvára celú plejádu možností, ako svojim èlenom,
prípadne aj všetkým èlenom OZP utvori rôzne vý hody. Výborne si v tomto
smere poèína napríklad
predseda ZO na košickej
SOŠ PZ Daniel Èukalovský,
ktorý s pomocou èlenov výboru, najmä však miestnou
znalosou a predovšetkým
úsilím dokázal pouzatvára
zmluvy na z¾avy pre èlenov
v rôznych vo¾noèasových
organizáciach – a to do konca pre všetkých èlenov
OZP. Dokázal, že keï sa
chce, všetko sa dá. Patrí mu
za to ve¾ké uznanie! Koniec
koncov, s ponukami najmä
z jeho dielne sa môžu
oboznámi èitatelia POLÍCIE
i návštevníci našich webových stránok. Máme viacero
základných organizácií, ktorým sa táto forma zatraktívòovania èlenstva celkom
darí, pri poh¾ade na celok je
však jasne vidie, že vedenie mnohých základných
organizácií nemá vô¾u, chu
alebo ani schopnosti spravi pre svojich i „cudzích“
èlenov nieèo naviac a neraz
sa len vezú na aktivitách
služobného vedenia v oblastiach, kde by odbory mali a mohli hra prím. Dokazu jú to aj skúsenosti zo spo menutej košickej SOŠ PZ.
Do odborov poèas štúdia
vstúpi relatívne ve¾ký poèet
poslucháèov, pretože vidia
aj výhody èlenstva. Potom
však prídu na pracovisko a
zistia – trebárs – že odbory
v tomto smere niè nerobia,
a tak zasa vystúpia… Dnes
je už málo len èaka, kto èo
urobí. Èím skôr si to dosia¾
pasívne manažmenty odbo rárskych organizácií uvedo mia a preberú sa k životu,
tým lepšie aj pre nich.
(on)

Z otvoreného listu prezidentky EuroCOP–u Anny Nellbergovej politikom v Európe
Prezidentka EuroCOP–u Anna Nellbergová Denisová dòa
18. februára 2015 zverejnila otvorený list politikom v Euró pe. Vyzvala ich uzna úlohu polície v spoloènosti a prija
také opatrenia, ktoré zabezpeèia, že policajti budú ma
zdroje, zruènosti a schopnos udrža bezpeènos a istoty
pre európskych obèanov s dlhodobou perspektívou.
Ako strážcovia bezpeèných
spoloèností sa policajti po celej
Európe v rámci plnenia povinnosti
chráni obèanov Európy denne

licajti sa stále èastejšie stávajú
terèom útokov. Súèasné a budúce
hrozby pre spoloènos už nie je
¾ahké definova, úèinne èeli týmto

vystavujú riziku, pripomenula prezidentka. „Nedávny masaker vo
Francúzsku, kde prišlo o život 17
obetí, z toho traja policajti, a nedávny dánsky útok, sú tragickými
pripomienkami meniacej sa pova hy bezpeènostných hrozieb, kto rým èelia európske krajiny. Ïalšie
prípady domáceho terorizmu, napríklad v Belgicku, ukazujú, že po-

hrozbám je možné len vïaka solidarite a spolupráci medzi európ skymi obèanmi, políciou a vládami.“
Prezidentka EuroCOP–u v otvorenom liste upozornila na to, že
znižovanie policajných rozpoètov
znamená menej peòazí pre zabezpeèenie potrieb výkonu služby
policajtov, èo môže vies až k ich

zlyhaniu. Konštatovala, že škrty v
rozpoètoch znižujú aj rozsah prípravy policajtov a ich vybavenia,
ktorým by mali èeli rodiacim sa
hrozbám v európskom bezpeè nostnom prostredí. Škrty v roz poètoch tak ohrozujú aj bezpeènos policajtov v uliciach.
Kým rozsah týchto úsporných
opatrení sa v jednotlivých štátoch
EÚ výrazne líši, otvorené hranice
EÚ znamenajú, že pokles vnútorných rozpoètov èlenských štá tov na políciu má dominový efekt
na bezpeènos širšieho regiónu.
Meniaca sa povaha vnútorných
bezpeènostných hrozieb, ktorým
èelia európske krajiny, znamená
aj to, že európski policajti hrajú
èoraz rozmanitejšie role. Od policajtov sa žiada, aby robili viac za
menej peòazí a s horším za bezpeèením, èo ich samých demoralizuje. Je preto nanajvýš dôležité zabezpeèi, aby policajti
mali dostatoèné zdroje, vybavenie
a odbornú prípravu pre boj proti
týmto meniacim sa hrozbám.
Rozdiely medzi èlenskými štátmi
EÚ bránia posilneniu policajnej
spolupráce v EÚ, ktorej snahou je
vytvori spoloènú kultúru európskej polície. V tejto súvislosti vzniká otázka konkrétnej zodpovednosti jednotlivých štátov za
ochranu hraníc. S tým súvisiace
problémy niektorých èlenských

štátov by tiež mali by vzaté do
úvahy. Hoci EuroCOP uznáva zásadné rozdiely, ktoré existujú medzi policajnými silami v Európe –
rovnako aj zvrchované oprávnenia èlenských štátov EÚ k riadeniu výkonu práva na svojom území – EuroCOP sa domnieva, že
vzh¾adom k dnešnej realite sa
Európa potrebuje priblíži na princípe spoloènej kultúry presadzovania práva. To by sa malo odrazi
v realizácii obnovenej Stratégie
vnútornej bezpeènosti, podporo vanej radom konkrétnych navrho vaných opatrení a aktivít v rôznych oblastiach, osvedèených postupov, školení, èi výmeny spravodajských informácií, podèiarkla.
„Bohužia¾, som si dobre vedo má toho, že nikdy nemôžeme vylúèi prípady extrémneho násilia,
policajti sú si vedomí tohto rizika a
v službe ho podstupujú dobrovo¾ne. Je však dôležité uvedomi
si úlohu polície pri riešení meniaceho sa bezpeènostného prostre dia v Európe, je potrebné zapoji
sa do dialógu so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami
a zabezpeèi, aby európski poli cajti mohli èeli týmto novým výzvam kooperatívne, úspešne a
bezpeène. EuroCOP preto víta diskusie k týmto problémom, ktoré
prebiehajú tak na úrovni EÚ, ako
aj na vnútroštátnych úrovniach.“

V práci bez stresu? Uzatvorte si poistenie
zodpovednosti za škodu pri výkone
povolania s dvojnásobným krytím
vo Wüstenrot poisovni.

Na margo zmien: Dá sa vôbec všetkým vyhovie?
(Pokraèovanie zo strany 1)

vodných oddelení PZ a optimalizácia poèetných stavov na centrách podpory. Ve¾mi som sklamaný z reakcie niektorých našich kolegov – neèlenov, ale aj niektorých našich èlenov, ktorí odborom
takpovediac prišívajú všetko, èo
sa im nepáèi pri koneènom riešení niektorých problémov. Viackrát
som sa v tomto duchu vyjadril a
zdôrazním to znova: Odborový
zväz polície v SR je jedným z
úèastníkov pripomienkového ko nania – keï vôbec je. Pripomienkuje, nerozhoduje. My vzne sieme pripomienky, riešime aj in dividuálne dôsledky chýb, od vádzame v tomto smere pod¾a
môjho názoru kus dobrej roboty,
ale nevydávame ani rozkazy, ani
nariadenia. Napriek tomu sa na
nás vždy znesie spàška invektív a
nièím nepodložených výèitiek. Po užijem ako príklad nerovnomer nos: boli to naši ¾udia, ktorí dlho
vznášali kritiku voèi platnej praxi v
tomto smere. Iniciovali sme zme nu, prijala sa úprava, ktorá nie je
zlá, ale má aj svoje chyby, ktoré
sa v diskusii so zamestnávate¾om
usilujeme odstráni, keïže naria denie vstúpi do platnosti až 1. 4.

2015. A verím, že sa nám podarí
dosiahnu dohodu so zamestná vate¾om, ale èelíme spàške invektív. A to je pred dverami novela zákona è. 73, v ktorej celú túto oblas chceme rieši úplne inak, pretože je dosia¾ riešená dos nešastne, nejednoznaène, v mnohých prípadoch umožòuje rôzny
výklad. Hovorím o celej oblasti nerovnomernosti, smennosti, sviat kov, práce v sobotu a nede¾u…
Máme so zákonom è. 73 množstvo skúseností a urèite prídeme s
návrhom, aby sa týkal všetkých
policajtov a pokia¾ možno bol aj èo
najspravodlivejší. Samozrejme,
nikdy nebude možné vyhovie
všetkým. Podobné je to aj s typizáciou obvodných oddelení PZ.
Vieme, aké problémy s tým boli,
keï boli iba dva typy obvodných
oddelení a teraz, ked sa urobil ná vrh zmeny typizácie, ktorá by mala do nich vnies poriadok, znova
èelíme spàške mailov, protestov,
námietok.
Predložený
návrh
pod¾a mòa má ve¾ké racio, ale,
samozrejme, nikdy nebudú všetci
spokojní. Ak nová typizácia pomôže 90 percentám obvodných
oddelení, tak bohužia¾, menšina
sa musí prispôsobi.

l V marci prebiehali odvolacie konania k hodnoteniu jednotlivcov v komisiách, v kto rých majú odbory svojich zástupcov. Aké máte poznatky?
Odvolacie konania prebiehali,
myslím si, objektívne. Ale zisujeme, že stále ešte máme istú skupinu ¾udí, ktorá sa bojí ozva, povedia, že nie sú spokojní so svojím hodnotením, ale sa neodvolajú. Tejto kategórii ¾udí nevieme pomôc, stále platí staré slovenské,
že nemému dieau ani vlastná
mater nerozumie. Chce to èas,
aby zamestnanci aj ich nadriadení
dozreli, myslím si, že systém ide
ve¾mi správnym smerom a bude
ve¾mi dôležitý z h¾adiska odmeòovania i kariérneho postupu. Stále
ide o testovaciu prevádzku, priebežne hodnotíme, ako to funguje
a zatia¾ môžem poveda, že aj
hodnotiace komisie sa osvedèili.
¼udia, ktorí boli úprimne presvedèení o nespravodlivosti svojho hodnotenia, mali argumenty a
prejavili odvahu poda odvolanie,
tak zistili, že ich žiados bola seriózne posúdená a že vo ve¾kej
väèšine prípadov odchádzali spo kojní.
l Dostalo sa nám do uší, že

pripravovaný zákon o štátnej
službe sa dostal do kolízie s návrhom nového zákona o civilnej
spravodajskej službe…
Áno, v èlánku 6 tento návrh zákona nepriamo novelizuje náš zá kon è. 73. K tomu máme obrovské
výhrady. Èakám, kedy ma prijme
minister, aby som mu tlmoèil naše
námietky. V roku, kedy by sme
mali predloži azda najväèšiu novelu pre nás maximálne dôležitého zákona, a to je práve zákon è.
73, tak niekto ide v tomto èase robi nepriamu novelu zákona è. 73
cez zákon o civilnej spravodajskej
službe?! To je pre nás absolútne
neprijate¾né. A to musím ešte po veda, že sme – ako odborový
zväz – tento návrh zákona ani nedostali na pripomienkovanie, èo je
tiež nepochopite¾né. My sme sa
však o tom dozvedeli a prostredníctvom KOZ SR uplatníme zásadné pripomienky, návrh máme
spracovaný. To, èo sa stalo, sa mi
zdá – slušne povedané – ve¾mi
neštandardné. Zákon è. 73 je pre
nás jeden z k¾úèových zákonov a
podobné deformácie sú pre nás
absolútne neprijate¾né.
Zhováral sa Peter Ondera
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Kvalitná príprava kriminalistických technikov je prvou fázou, druhou je prax v okresoch a krajoch

Dobre zadokumentovaná, nespochybnite¾ná stopa je aj pred súdom najlepší dôkaz
Od zaèiatku marca spustili na košickej SOŠ PZ 16. kvalifikaèný špecializaèný kurz pre kriminalistických technikov,
a tak sme sa boli pozrie na systém ich prípravy bližšie.
Dôvody sú jasné: pozícia kriminalistických technikov pri
objasòovaní trestného èinu je nezastupite¾ná, veï vyh¾adaná a zaistená stopa, premenená na jasný a nespochybnite¾ný dôkaz, je naplnením sna každého vyšetrovate¾a. Preto je v záujme každého policajného zboru, aby
boli na tejto profesii vysoko odborne vzdelaní a prakticky
špièkovo pripravení ¾udia. Druhou podmienkou je ich kvalitné materiálne, technické a prístrojové vybavenie.
Pri splnení týchto dvoch podmienok možno oèakáva významný prínos kriminalistických technikov k zvyšovaniu objasnenosti
trestnej èinnosti a „bezporuchového“ priebehu prípravného i súdneho trestného konania. Forenzné
vedné disciplíny, konštatujú od borníci, zaznamenávajú dynamický rozvoj, neustále pribúdajú nové
technológie a postupy na odha¾ovanie latentných stôp a ich zaisovanie s využitím moderných prístrojov a materiálov, o ktorých sa
kriminalistickým technikom pár
desaroèí dozadu ani nesnívalo. A
nie je to len oblas èasto spomínanej analýzy DNA, s ktorou sa u
nás zaèalo až po roku 1990. Obrovský vedeckotechnický pokrok
zaznamenávajú aj mnohé „klasické“ forenzné disciplíny, trebárs
daktyloskopia, balistika, mechanoskopia… Pri získavaní dôkazov
tak nadobúdajú forenzné vedy èoraz väèší význam. Èasy, keï vyšetrovate¾ovi – obrazne – staèilo
procesne vypoèu pár ¾udí a na
základe ich výpovedí sa už písal
návrh na podanie obžaloby, sú už
preè, konštatujú mnohí odborníci.
Držíme s týmto vývojom krok?
Záujem je
Do aktuálneho behu základné ho kvalifikaèného kurzu kriminalistických technikov nastúpilo od

dený a mali èas ponuku si rozmyslie. Všetci sa teda zúèastòujú
kurzu dobrovo¾ne, bez nejakého
silového „navelenia“. Naopak, pre
mnohých sa už úèasou v kurze
plní ich predstava o ïalšom kariérnom postupe, keïže vo svojej
práci si èasto všímali èinnos kole-

zaèiatku marca desa záujemcov
z radov PZ a na základe medzirezortnej dohody aj dvaja príslušníci
vojenskej polície. Zaujímalo nás,
ako sa vlastne uskutoèòuje výber
kandidátov na úèas v kurze. Naša malá anketa medzi poslu cháèmi ukázala, že napospol ide
o policajtov, ktorí dlhodobejšie
prejavovali záujem o túto prácu a
èakali na vhodnú chví¾u, kedy sa v
ich okrese uvo¾ní miesto technika,
ale na kurz prišli aj takí, ktorým tú to ponuku predostrel sám nadria -

lo? pýtame sa vedúceho predme tovej skupiny kriminalistiky pplk.
Ing. Jána Židova. Pod¾a jeho slov
je optimum 14 poslucháèov, maxi mum 16, èo je dané existujúcim
technickým vybavením uèební a
napokon aj potrebou úzkeho individuálneho kontaktu pedagóga s
poslucháèmi v teoretickej, najmä
však v praktickej èasti. Každý
poslucháè dostane v kurze k dispozícii kvalitný fotoaparát s príslu šenstvom a laptop. Škola disponuje naozaj všetkým, èo krimina-

gov technikov a oslovila ich, prípadne ich táto „profesia“ zaujala
už poèas základnej policajnej prípravy.
Individuálny prístup
Nie je dvanás ¾udí v kurze má-

listický technik k práci potrebuje.
Keï hovoríme „všetkým“, zname ná to, že poslucháèi sa tu stretnú
aj s najmodernejšími prístrojmi a
technikou, ktorú „na okrese“ sotva
budú ma v pridelenej skrini. To sa
týka napríklad monochromatických svetiel (ktoré sú k dispozícií iba na krajských riadite¾stvách)
a celého radu ïalších vymožeností, ktorými je škola vybavená.
Nenadarmo aj riadite¾ka školy
pplk. PaedDr. Lucia Vargová ho vorí, že kurzy kriminalistických
technikov sú zo všetkých na škole
realizovaných kurzov vôbec najdrahšie, je to dané najmä množstvom špeciálnych materiálov,
ktoré sa spotrebujú pri praktickej
výuke.
Vždy je čo naučiť sa
Dostali sme možnos podrobnejšie sa oboznámi s celým

èas – okrem iného aj preto, aby až
tak neškodovali na èastiach platu,
postavených na výkone.
Zdokona¾ovací kurz, ktorý musí
absolvova kriminalistický technik
každých pä rokov, ak chce ïalej
pracova s oprávnením, je v trvaní
jedného týždòa, ktoré sa realizuje
formou praktického sústredenia
priamo v škole. Podiel praktickej
výuèby v kurze je 90 %. Podmienkou úspešného ukonèenia zdokona¾ovacieho kurzu, je – obdobne
ako u kurzu kvalifikaèného – absolvovanie praktickej závereènej
skúšky pred skúšobnou komisiou,
ktorú tvoria pedagógovia školy,
zástupca KEÚ PZ a zástupca úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Posledné roky,
pripomína pplk. Židov, sa situácia
vo vzdelávaní technikov už dostala do „normálu“, keïže roky od za-

systémom prípravy kriminalistických technikov v základnom, teda
kvalifikaènom, ale aj v špecializaènom kurze, ktorý škola realizuje. Základný kurz pozostáva z
trojdòového vstupného sústredenia, kde sa poslucháèi zoznámia
najmä so systémom výuky formou
e–learningu. Celú teoretickú èas
prípravy potom poèas piatich
týždòov (desa hodín týždenne)
realizujú na dia¾ku formou e–learningu, èo je najmä pri vyaženosti
technikov na pracovisku ve¾kou
výhodou. Preto aj druhú, praktic-

èiatku vzdelávania v roku 2007
vlastne doháòali rest z predchádzajúceho dlhého obdobia, kedy
kriminalistických technikov po
rozdelení republiky nemal kto
vzdeláva. Dnes by sa už pod¾a
jeho slov nemalo sta, aby technik
nemal možnos doplni, prehåbi a
rozšíri si vedomosti v pätroènom
intervale. Ani pedagógovia v škole nežijú uzatvorení v akademickom vákuu, sú vo ve¾mi èastom
kontakte s praxou, po uzatvorení
dohôd s vedením polície v Košickom i v Prešovskom kraji sú

Zabudli sme
na obeť?

V súvislosti s kauzou údajného šikanovania a týrania
rómskych chlapcov v Košiciach
chce pán Pollák spravodlivosť.
V tom, že spravodlivosť je potrebná, sme v zhode. Ale ak sa
jej domáha pán Pollák na generálnej prokuratúre, začať mal
niekde inde. Zabudol – tak ako
aj ostatné zaangažované organizácie (Ženská platforma, AI) –
na podstatu, prečo problém
vznikol? Rómski chlapci spáchali lúpež, pri ktorej zranili a
okradli starú pani. O tú sa však
nikto nezaujíma, ani ju nikto nerieši odškodnením. Jej trauma
zrejme nie je podstatná. Ako
tento stav zavinila ona? Ako sa
s traumou vyrovnala? A zaoberal sa tým vôbec niekto okrem
polície a policajtov?
Neschvaľujem postup policajtov, ktorý sa zgeneralizoval.
Ale prepustenie z PZ bez zohľadnenia prechádzajúcich výsledkov služby je príliš tvrdý
trest za skutok, ktorý sa stal. V
mnohých prípadoch policajti
utrpeli traumu. Ako boli vyriešení za lúpež rómski chlapci a tí,
čo zodpovedajú za ich výchovu? Bolo to ich prvé protiprávne
konanie? Ak bolo posledným,
potom to všetko malo význam.
Drzosť, pod ktorú sa svojím
listom podpisuje aj pán Pollák,
je požiadavka rómskych chlapcov na odškodnenie vo výške
30–tisíc eur pre každého. Toto
považujem za výsmech a prejav arogancie voči všetkým
ostatným občanom Slovenska.
Takže, pán Pollák, ak ste cítili
potrebu angažovať sa v záujme
týchto rómskych chlapcov, začnite tým, že sa písomne a verejne ospravedlníte obeti ich skutku a zároveň sa dištancujete od
požiadavky na odškodnenie
rómskych chlapcov. A prejavom
vašej úcty k práci poctivých policajtov by malo byť aj ospravedlnenie príslušníkom PZ, ktorí boli pri zákrokoch fyzicky napadnutí – napríklad naposledy v
Kapušanských Kľačanoch. Bol
by to váš prvý verejný prejav
úcty k práci konkrétnych policajtov.
A ešte poznámka pre „Ženskú platformu – nás nerozoštvete": skúste sa zaoberať aj chybami vo výchove detí a čo sa v
tomto dá zmeniť. A možno by
ste tiež mali vysloviť svoje poľutovanie obeti – ak, pravda, cítite zodpovednosť za rómskych
chlapcov.
Miroslav Litva

Upozornenie

kú èas kurzu v rozsahu siedmich
týždòov, uskutoèòovanú priamo
na pôde školy, rozdelili do troch
sústredení, aby ¾udia na pracovisku nechýbali v kuse taký dlhý

prizývaní na obhliadku miesta zá važných trestných èinov v pozícii
odborných konzultantov. Škola
má výbornú spoluprácu aj s KEÚ
(Pokraèovanie na strane 4)

Uzávierka budúceho čísla
je 13. apríla 2015
Redakcia
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Dobre zadokumentovaná, nespochybnite¾ná stopa je aj pred súdom najlepší dôkaz
(Pokraèovanie zo strany 3)

PZ, prednáša chodia odborníci
na jednotlivé forenzné disciplíny
nielen z Košíc, ale aj z Bratislavy,
priamo však riadia aj niektoré

v minulom vydaní POLÍCIE, v
èlánku o èinnosti bratislavských
kriminalistických technikov všimli
aj kritiku z úst bratislavských technikov „na kraji“, že niektorí mladší

Zoči-voči: hodinu kriminalistickej fotografie dokumentoval redaktor, ktorý však bol aj na mieste činu...
praktické zamestnania v škole a,
samozrejme, poslucháèi majú
možnos detailnejšie sa oboznámi s èinnosou všetkých košických pracovísk KEÚ. Podplukov ník Židov zdôrazòuje význam tejto
spolupráce, tvorí spätnú väzbu,
keï si aj dlhoroèní praktici môžu
od odborníkov z KEÚ vypoèu, v
èom technici robia chyby napr. pri
zaisovaní èi expedícii stôp do laboratórií. „Viete, do zdokona¾ovacích kurzov chodia aj ¾udia s pätnás– èi dvadsaroènou praxou,
niektorí majú pocit, že už všetko
vedia a nemáme ich èo nauèi.
Svojho èasu nás krajské riadite¾stvo PZ požiadalo o úèas na
obhliadke miesta èinu vraždy, od
ktorej uplynuli už dva roky. Išiel
tam skúsený technik, ktorý si bol
istý, že po dvoch rokoch tam ne má èo nájs. Mal to prosto už vsugerované. Ale my sme možno po

technici nevedia fotografova. Košických pedagógov sa toto vyjadrenie dotklo, priznali. A na faktoch nám zdokladovali, aké ve¾ké

množstvo vyuèovacích, najmä
praktických hodín sa v kurzoch
venuje práve kriminalistickej fotografii, ktorá je dnes základom dokumentovania miesta èinu a príchodom digitálu sa jej otvorili úplné nové obzory. „Však poslucháèi
v praktickej èasti výuky pomaly
ani nedávajú fotoaparát dole z krku!“ reagoval zástupca riadite¾a
košickej SOŠ PZ plk. JUDr. Vác lav Vaško. Napokon sme sa zhodli, že nenauèí sa tu fotografova
len ten, kto nechce. Presnejšie, v
škole vidie, že tu majú utvorené
všetky predpoklady a aj sa vedia
nauèi, zlyhanie je skôr výnimkou,
ale v praxi – èlovek už je taký – u
niektorých vidie tendenciu z¾ahèova si povinnosti aj na mieste èi nu. „Najväèší problém vidím práve
v prístupe niektorých absolventov
kurzov, možno aj zá¾aha povin ností ich potom v praxi vedie k
zjednodušovaniu práce aj na poli
kriminalistickej fotografie,“ kon štatoval podplukovník Židov. Napriek tomu, potvrdila nám pani riadite¾ka, škola spracovala návrh

zdokona¾ovacieho kurzu špeciálne len pre oblas kriminalistickej
fotografie, ktorý bol po konzultácii
s úradom kriminálnej polície PPZ
predložený na akreditaènú komi siu pre vzdelávanie MV SR.
Košickí pedagógovia sa pohrávajú aj s ïa¾šou, pod¾a nás ve¾mi

rokoch 2005 a 2006 prezídium PZ
h¾adalo spôsob, ako zabezpeèi
vzdelávanie
kriminalistických
technikov. Košická SOŠ PZ sa
rozhodla prija túto výzvu a dnes
už je jasné, že to bolo rozhodnutie
ve¾mi dobré pre kvalitu prípravy
kriminalistických technikov, a teda

zaujímavou myšlienkou, ako posunú úroveò prípravy a následnej
kvality práce kriminalistických
technikov ešte vyššie. Už poèas
základnej policajnej prípravy je
pod¾a ich slov vidie, kto z poslucháèov javí záujem o kriminalistiku, škola im utvára podmienky pre
prácu v krúžkoch aj nad rámec
osnov. Už v škole by teda pedagógovia vedeli vyselektova, kto z
poslucháèov má v budúcnosti
väèšie predpoklady pre funkciu
kriminalistického technika – povedzme formou odporúèania pre
zamestnávate¾a, aby mal u¾ahèený výber, keï bude selektova ¾udí, ktorých vyšle na kurz. Podnetné!…
Summa summarum: Niekedy v

pre celý Policajný zbor. Dnes
SOŠ PZ Košice zabezpeèuje nielen špecializaèné vzdelanie pre
kriminalistických technikov z radov PZ, ale v súlade spolupráce
medzi rezortmi aj špecializaèné
vzdelávanie v oblasti kriminalisticko–technických èinností pre
príslušníkov Vojenskej políciie a
príslušníkov Kriminálneho úradu
Finanènej správy SR.
Pred vedením rezortu a polície
stojí teraz druhá úloha: posunú
vyššie prax kriminalistických technikov v policajnom výkone. To bude ešte tvrdší oriešok. Volá sa
norma ISO 17020.
Peter Ondera
Snímky SOŠ PZ Košice, autor

Dve percentá dane z príjmu sú
uš¾achtilou formou pomoci!

pplk. Ing. Ján Židov
piatich hodinách s použitím mo nochromatických svetiel našli použite¾nú stopu, bol to oter kože na
omietke a potvrdila sa individuálna zhoda s podozrivým. Skrátka,
keï im predvedieme, èo sa dá
dnes urobi pri vyh¾adávaní stôp,
musia uzna, že sa stále majú èo
uèi.“
Spolupráca funguje aj opaène:
novovymenovaní forenzní znalci
chodia do školy, aby v praxi videli,
ako vlastne vzniká stopa, èo sa dá
zabezpeèi a èo už nie, robia spo loèné praktické cvièenia a osoh z
toho majú obe strany.
S aparátom na krku
Pedagógovia košickej školy si

Je dobré ma veci pod zámkom…
V európskych mestách sa rozmohla nová móda veša zámky
na rôzne zábradlia, najmä na mostoch. Za¾úbenci si vraj takto istia
svoju lásku, keï po „uzamknutí“ svojej lásky spoloène hodia k¾úèik do rieky. Miestne sú s týmto rituálom už aj problémy, v Paríži
sa pod archou tisícok zámkov èas zábradlia mostu na Seine zrú tila do vody…
Táto móda už dorazila aj do Košíc. Stovky (zatia¾) zámkov visia
na zábradlí mostíka pri Jakabovom paláci. Ktovie, èi mu miestni
policajti venujú zvýšenú pozornos, faktom je, že pri¾ahlý naozaj
krásne vynovený mestský park je doslova pod drobnoh¾adom kamier a policajných hliadok, milenci si tu asi ve¾mi neužijú… Park
je celý oplotený a na noc ho správca zamyká – zrejme na znak
lásky k mestskému majetku...
(po)
Snímky web a autor

Je marec 2015 a OZP v SR opakovane vyzýva všetkých zamestnancov Ministerstva vnútra SR, aby prejavili svoju solidaritu a
poukázali 2% z daní z príjmu prostredníctvom OZP v SR svojím kolegom, ktorí sú preukázate¾ne na takúto pomoc odkázaní. Ešte je
èas, ale ve¾mi sa kráti!
Spôsob pomoci je jednoduchý.
1/Každý, kto chce poukáza svoje 2% dane z príjmov, musí
požiada svojho zamestnávate¾a o vystavenia tlaèiva „ Potvrdenie o zaplatení dane“ /Tento krok už máte zrejme za sebou – zvykne sa to robi do 31. januára aktuálneho roka/
2/ Následne si vyzdvihnite na vašej „mzdovej úètárni“ /Cent rum podpory, Jednotka podpory– ekonomické oddelenie/ tlaèi vo „ Potvrdenie o zaplatení dane“.
3/ Z našej webovej stránky OZP v SR si stiahnite
„predvyplnené“ tlaèivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby….“.
4/ Toto tlaèivo staèí jednoducho vyplni v riadkoch 01 – 11, v
spodnej èasti tlaèiva vypísa miesto vyplnenia tlaèiva a deò
vyplnenia, podpísa v pravom dolnom rohu a spoloène s Potvrdením o zaplatení dane zasla poštou, alebo osobne zanies
na miestne príslušný daòový úrad do 30.04.2015 – alebo tieto
tlaèivá odovzda predsedovi ZO OZP na príslušnom pracovisku, prípadne niektorému z èlenov výboru ZO OZP, ktorí túto
èinnos urobia.
Poukázanie svojich dvoch percent je možné realizova do konca
apríla 2015, ale nenechávajme to na koniec lehoty. Skúsme prekona sami seba a nechysta si už teraz výhovorky, ako sme na to pozabudli, nikto nás neoslovil, nevedeli sme ako to treba urobi… a podobne. Staèí minimum našej èinnosti, aby sme pomohli druhým. Je
to naším poslaním – Pomáha a chráni. Ešte je èas….
Pavol Michalík, podpredseda OZP v SR
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Klub policajnej histórie v Luèenci má neuverite¾ný rozbeh

Zopár nadšencov dokáže pritiahnu ïalších, v tom je základ
Klub policajnej histórie v Luèenci (KPH) dal o sebe oficiálne vedie, keï 1. septembra 2014 sprístupnil verejnosti svoju expozíciu v priestoroch luèeneckého OR
PZ, o èom sme vïaka ich aktivite informovali aj èitate¾ov
POLÍCIE. Potom nás oboznámili s ïalšími svojimi skutkami, a to nám už nedalo, poprosili sme o osobné stretnutie
a zašli za nimi do Luèenca. Privítal nás predseda klubu
mjr. Mgr. Kamil Kolesár, tajomník klubu plk. Mgr. Juraj
Štaudinger a èlen klubu npor. Bc. Robert Václavík.
Juraj Štaudinger: „Nás nie je
ve¾a, základ tvorili traja aktívni po licajti, traja vo výslužbe a traja civili. No a èestný predseda je otec
nášho predsedu Ladislav Kolesár,
ktorý sa ve¾mi zaslúžil aj tým, že
oslovoval starších kolegov…“
Nuž, oficiálnych (donedávna)
devä èlenov klubu: Kamil Kolesár, Juraj Štaudinger, Robert
Václavík, Ivan Krupa, trojèlenná
rodina Obrtalovcov a „asociovaní
èlenovia “ Roman Záò a Tibor Devát… – to naozaj nie je ve¾a. (Pod
pojmom „asociovaný èlen“ rozumejme èlena, ktorý si musí èo – to
odrobi, až potom sa stane riadnym èlenom…) Ale ten výkon!
Už sama expozícia, rozsah poètu vystavených exponátov a ich
výnimoènos budí úctu, nehovoriac o tom, že umiestenie akejko¾vek „relikvie“ (ich výraz) v
expozícii v budove luèeneckého
okresného riadite¾stva PZ je vlastne už len úspešné zavàšenie celého predošlého úsilia tímu nadšencov.
Aby po nás niečo ostalo…
„Celé to zaèalo v roku 2013,
keï kolega Kamil Kolesár prišiel
za mnou, že má po otcovi z èias
VB Ladu 2105 a èi by sme ju znova neurobili ako policajnú…“ spomína Juraj Štaudinger. Tak sa
pod¾a jeho slov rozbehla diskusia
medzi kolegami a priate¾mi, že by
bolo dobré venova sa policajnej
histórii tu v regióne nejako syste matickejšie, lebo si to zaslúžia ¾udia, ktorí policajnej práci obetovali
desiatky rokov – aby po nich
nieèo ostalo a aby sa o tom mohli
dozvedie aj tí mladší. Pýtali sa ¾udí v okolí, èo si myslia o tejto myšlienke a èi by boli ochotní pomôc. „Skrátka, aby z toho bolo

nieèo poriadne, lebo v tom èase
som napríklad už spolupracoval s
kynológom Petrom Nevolným na
dejinách policajnej služobnej ky-

ubera. Nové obèianske združenie Klub policajnej histórie Luèenec (KPH) zaregistrovali na MV
SR a zaèali rozvíja èinnos vlastne v polovici roku 2013.
„Autoservis VB“
V prvom roku èinnosti pod¾a ich
slov dominovali renovácie vozidiel, ku ktorým sa dostávali tým
najrôznejším spôsobom. Hoci nikto z èlenov KPH nie je vyuèený
automechanik, s pomocou kamarátov (jeden z nich je už èlenom
KPH) to zvládli a dnes už slušná
flotila zrenovovaných dopravných
prostriedkov ich predchodcov sa

ale nebolo to ono, napokon sa
ukázala šanca získa priestor priamo v objekte nášho okresného
riadite¾stva PZ – v miestnosti bývalej jedálne. Z nevyužitého

blém vznikol, keï centrum podpory vyrubilo im, teda obèianskemu
združeniu nájomné za miestnos
„múzea“. Suma vraj – v pomere k
poètu štvorcových metrov – nebo -

Robert Václavík a Juraj Štaudinger: Tie stroje sú ako nové, ale tej
driny...

Predseda KPH Lučenec Kamil Kolesár: Každá rovnošata má
svoju históriu...
nológie, história polície je mi ve¾mi
blízka.“
Juraj Štaudinger je, mimocho dom, „celoživotný psíèkar“ a chodiaca kronika policajnej služobnej
kynológie, keï s òou zaèínal v roku 1982. Umiestení na rôznych
kynologických súažiach má už
nepoèítane, je prezidentom Zväzu
športovej kynológie SR i spoluzakladate¾ Klubu policajnej histórie v Luèenci…
Tak sa v kolektívnom duchu
myšlienky Thomasa Manna: „Kto
nepozná minulos, nepochopí bu dúcnos“ zrodili stanovy klubu,
ktoré jasne definovali, èo malá
skupina nadšencov policajnej histórie chce robi a èo tým chce dosiahnu, aké ciele si kladie a akou
cestou sa k týmto cie¾om bude

stala ve¾kým magnetom na rôznych podujatiach, ktorých sa za èali zúèastòova. Dnes sa záujemca aj o priebehu týchto renovácií dozvie všetko podstatné na
rozvíjajúcej sa webovej stránke
www.kph.ilumin.sk. Stránka už
dnes stojí za štúdium!
Hovoria to s ¾ahkosou a jednoducho, ale za týmito slovami je
množstvo úsilia a ve¾a, ve¾a hodín
èasu, ktorý autám venovali.
Medzièasom sa skontaktovali s
podobným klubom v Èeskej republike i s múzeom èeskej polície,
dali si poradi, nadviazali nové
kontakty a ako sa rozširovala sie
kontaktov, tak zaèali pribúda aj
exponáty.
Vznikol
problém
priestoru. „H¾adali sme po známych, nieèo nám ponúklo mesto,

priestoru sa tak vlani na jeseò sta la expozícia, ktorá je – na požiadanie – prístupná aj verejnosti. A
keïže sa im poèet exponátov stále rozširuje, už rozmýš¾ajú o
ïalších vhodných priestoroch v
blízkosti.“
Významná pomoc odborov
Zdá sa to by neuverite¾né, ale

la ve¾ká, ale pre obèianske združenie tohto typu likvidaèná.
Keïže sa však tunajšia základná
organizácia OZP v SR pod vedením Tomáša Èaslovského od myšlienky klubu neodahovala, naopak, sú takpovediac na jednej lodi, základná organizácia OZP problém vyriešila tak, že nájomné za

Máte po svojich otcoch èi dedoch policajné súèiastky? Rozšírte našu zbierku!

Pátrame…

Pátrame po rôznych výstrojných súèiastkach (uniformy, èiapky,
opasky, puzdrá, preukazy a podobne) príslušníkov bezpeènostných
zborov. Ak nejaké takéto veci máte a nepotrebujete ich, ponúknite
ich nám! My ich zaevidujeme, ošetríme, zakonzervujeme a budú
tvori súèas našej zbierky. Dovo¾ujeme si tiež poprosi o zaslanie
dobových fotiek príslušníkov èetníctva, žandárstva, ZNB, PS a pod.
Uchovajme históriu pre našich potomkov!
Kamil Kolesár, predseda Klubu policajnej histórie Luèenec
OR PZ Luèenec
Kontakt: kamil.kph.lc@gmail.com
Mobil 0911 310 469
prvú hodinu ich rozprávania naši
nadšenci pojem peniaze vlastne
nespomenuli. V klube nevyberajú
èlenské, na nevyhnutný materiál
èi na benzín platia zo svojich. Pro-

rok 2014 uhradila. V roku 2015 sa
už podarilo dosiahnu dohodu s
OR PZ, pod¾a ktorej už nájomné
plati nemusia.

(Pokračovanie na strane 6)

Obmena vozového parku rezortu vnútra sa týka viacerých automobilových tried

Nové autá pre rezort vnútra
Rezort plánuje nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu,
zámer zverejnili vo Vestníku verejného obstarávania. V
pláne je dodávka približne 60 kusov automobilov triedy
G1ÚVK pre kynológov ministerstva vnútra, uviedli v predbežnom oznámení. Hodnotu tendra odhadujú na 2,1 milió na eur.
Obmena vozového parku re zortu vnútra sa týka viacerých automobilových tried. Ministerstvo
tiež pripravuje súaž na nákup približne 300 vozidiel triedy SUV G2,
teda ve¾kých off–roadov. Hodnotu
predbežne vyèíslili na takmer 12
miliónov eur.
Menší druh terénnych áut SUV

ministerstvo objednávalo nedáv no, tender na túto kategóriu s
hodnotou viac ako 17 miliónov eur
uzavreli vlani na jeseò. Policajti
tak dostanú Hyundai ix35, Kia
Sportage a Volkswagen Tiguan.
Okrem terénnych áut menili v re zorte aj vozidlá nižšej strednej
triedy.

Volkswagen Tiguan

Napríklad vlani dostali policajti
740 vozidiel VW Golf za takmer
17 miliónov eur. Okrem toho kupovali aj vozidlá Kia a Hyundai a
tiež menšie Peugeoty. Ministerstvo mení aj dodávky a mikrobu sy, dodávate¾om je v tomto segmente Porsche Slovakia s vozidlami VW Transporter a VW
Crafter. Vyhodnotili aj tender na
luxusnejšiu triedu, kde uspeli vo zidlá Audi A4, Škoda Superb a
Volkswagen Passat.
(www.sme.sk; 05.03.2015)
Snímka archív
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Naša minimálna mzda vzrástla skokovo
(Pokraèovanie zo strany 1)

iné veci,“ povedal v decembrovom rozhovore pre Aktuálne.sk.
Minimálnu mzdu nepoznajú
všetky èlenské krajiny Európskej
únie. Dánska, talianska, cypers ká, rakúska, fínska èi švédska
ekonomika fungujú aj bez hranice, ktorá urèuje minimálny možný

zárobok. Donedávna k nim patrila
aj nemecká. Od januára 2015 sa
však hrubá minimálna hodinová
mzda vo všetkých spolkových
krajinách Nemecka pohybuje na
úrovni 8,50 eura.

Za Jánom Zemeníkom, kolegom a priate¾om
Smr – tá najkrutejšia podoba
života – nám vzala vzácneho
èloveka, dobrého priate¾a a kolegu. A zrazu zisujeme, že svet
okolo nás akosi ochudobnel.

(aktualne.sk, 1.3.2015,
Jozef Rybár, krátené)

Plk. Ing. Ján Zemeník sa narodil 9. januára 1964 v obci Ladomirová neïaleko Dukly. Možno aj miesto prežitia jeho detských rokov spôsobilo, že už
odmala mal vzah k zbraniam.
Aj preto jeho kroky po skonèení
strednej školy smerovali na Vojenskú akadémiu v Brne. Po jej
absolvovaní pôsobil pä rokov
vo viacerých funkciách v armáde ako profesionálny vojak.
K Policajnému zboru a zároveò na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
nastúpil v roku 1991 ako starší
expert oddelenia balistiky a pyrotechniky. Tu pôsobil nielen
ako balistik, ale vykonával aj
práce pyrotechnika. V roku
1993 bol ustanovený do funkcie
vedúceho oddelenia, v ktorej
pracoval až do svojej smrti, teda
22 rokov.
Jeho práca mu bola nielen
povinnosou, ale aj koníèkom a
životom. Venoval sa jej zodpo-

Zdroj: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches
Institut) – Mindestlohndatenbank, Stand January 2014, ČTK

Zopár nadšencov dokáže pritiahnu ïalších, v tom je základ
(Pokraèovanie zo strany 5)

Medzièasom pribúdali akcie:
prezentácia na celoslovenskom
Dni polície v Banskej Bystrici, rekonštrukcia a pietny akt pri náhrobku policajta Bidelnicu, ktorý
zahynul v boji s okupantmi pri
oslobodzovaní Èeskoslovenska v
Kalinove, ukážka èinnosti klubu
na medzinárodnom stretnutí kynológov v Malom Lapáši… To
všetko aj vïaka podpore a priazni, ktorú èinnosti klubu venuje aj
osobne krajský riadite¾ PZ v Banskej Bystrici plk. Marián Slobodník, najmä však množstvo ko legov, kamarátov a ich starších
rodinných príslušníkov.
Odvážne ciele
Èlovek si musí dáva ve¾ké ciele, ak chce ve¾a dosiahnu, hovo ria o budúcnosti. Krátko po na šom odchode zasadalo predsedníctvo klubu, na ktorom prijali
troch nových èlenov (Martin Kle baško, Adrián Garaj a Gabriel Bá lint) a urèili si priority èinnosti v
tomto roku. Už 17. apríla zamieria
do Plumlova v okr. Prostìjov na
Deò histórie polície, 1. mája budú
v obci Vidiná na I. roèníku zrazu
historických vozidiel, potom ich
èaká konferencia policajných his-

torikov v Bratislave a následne
celoštátny Deò polície v Nitre.
Okrem toho majú v pláne už v
tomto polroku urobi na svojej webovej stránke „virtuálny pamätník“
všetkým slovenským policajtom,
ktorí zahynuli pri výkone služby
po roku 1918. Majú už takmer 220
mien… A potom uvažujú aj o riadnom, kamennom pamätníku, kde
by boli vytesané všetky mená nebohých policajtov, rozmýš¾ajú o
umiestení pamätníka, o jeho
stvárnení, ale aj o financovaní, lebo to už je nároèná akcia… Písali
aj na sekciu ekonomiky MV SR,
že by mali záujem o niektoré poli cajné zariadenia, ktoré sa vyraïu jú alebo už dávno ležia kdesi
hlboko v skladoch ako nefunkèné,
nepotrebné, bezcenné… Zákon
to umožòuje, ostatné je vecou do hody, tak uvidia. Medzièasom si
ešte zbierajú podklady do pripra vovanej publikácie o histórii
bezpeènostných zborov na Slo vensku…
Takže elán i fortie¾ luèeneckým
èlenom klubu nechýba. Neostáva,
než im vyslovi obdiv a popria ve ¾a úspechov do ïalšej èinnosti!
Peter Ondera
Snímky autor

vedne, svedomito a nikdy nemal
problém pracova aj nad rámec
pracovného èasu. Okrem štandardnej pracovnej náplne vykonával aktivity v oblasti zbraní a
výbušnín a aj z tohto dôvodu
spolupracoval na rôznych projektoch, tvorbe noriem, zákonov, vyhlášok, prezentácií èi
prednášok.
Od roku 1998 bol èlenom slovenskej pracovnej skupiny pre
C.I.P. (Medzinárodná komisia
pre skúšky palných zbraní), kde
redigoval anglické preklady príslušných európskych smerníc o
zbraniach a aktívne sa snažil o
ich aplikáciu do slovenských zákonov, nariadení a technických
noriem. Nieko¾ko rokov bol èlenom licenènej komisie na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pre obchodovanie s vojenským materiálom a
aj v súèasnej dobe pôsobil ako
odborný poradca v tejto oblasti.
Svoje skúsenosti posudzovate¾a Slovenskej národnej
akreditaènej služby prenášal do
každodennej práce v oblasti
kvality, bol spoluautorom nieko¾kých štandardných pracovných postupov a pracovných inštrukcií. Obdobne využíval aj
svoje vedomosti a skúsenosti
znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, èi už pri posudzovaní a ohodnocovaní zbraní, posudzovaní strelníc, èi pri úèasti v
znaleckých komisiách Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky. Znaèná èas strelníc
na Slovensku bola Jankovým
znaleckým dielom.
Oddelenie balistiky pod jeho
vedením kvalitatívne a odborne

vzrástlo a dostalo sa na úroveò
vyspelých krajín. Aktívne spolu pracoval s klubmi vojenskej histórie pri organizovaní ukážok
pre verejnos, rovnako so streleckými klubmi, kde pôsobil ako
uznávaná autorita. Za príkladný
výkon služby, svedomité a ini ciatívne plnenie služobných po vinností poèas takmer 30 roènej
služby pre štát bol plk. Ing. Ján
Zemeník 75–krát odmenený a
bola mu udelená medaila za
službu v Policajnom zbore III.
stupòa.
Janko bol nielen dobrým kri minalistickým expertom, ale i
kolegom – priate¾om. Tešil sa z
dobre vykonanej práce, zo života a túto rados rozdával ïalej.
Obdivovali sme jeho ¾udskú vyrovnanos a pohodu, ktorú si ne nechával iba pre seba. Bol èlo vekom s ve¾kým otvoreným srdcom, ktorý pomáhal každému a
svoje sily, um a životné skúsenosti venoval tam, kde pôsobil.
Jeho náhly odchod spôsobil, že
sme mu za to ani nemali èas poïakova sa. Smr nášho kolegu
je zavàšením bohatého, èinorodého života naplneného túžbou
po harmónii.
Priate¾stvo a úsmev bola najkrajšia vec, ktorú vedel nosi. V
našej pamäti zostane Janko ako
èlovek s ve¾kým srdcom, veselý
a úprimný.
S plk. Ing. Jánom Zemení kom sme sa navždy rozlúèili 4.
marca 2015 v bratislavskom
krematóriu.
Èes jeho pamiatke!
Kolegovia a kolegyne
z Kriminalistického
a expertízneho ústavu PZ

Smútoèné oznámenie
Dòa 28. 2. 2015 nás náhle, bez rozlúèky, vo veku nedožitých 44
rokov navždy opustil náš kolega, príslušník OR PZ a èlen Rady
predsedov OZP v SR za ZO OZP SR v Spišskej Novej Vsi,

npor. Bc. Jaroslav FILIP,
naposledy služobne zaradený vo funkcii
starší referent odboru kriminálnej polície
OR PZ v Spišskej Novej Vsi.
V snahe zmierni boles a zo straty
milovaného otca dvoch dospievajúcich dcér
a manžela
rodiny, skúsme aspoò materiálne podpori
rodinu a pomôc jej v tejto životnej situácii.
Kto sa rozhodne pomôc, môže priamo prispie
na èíslo úètu 3556706002/5600 v Prima banke Slovensko a.s.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kolektív OR PZ Spišská Nová Ves
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Najúèinnejším liekom je prevencia a vzdelávanie

Násilie ako závažný sociálny problém
Èlovek bez spoloènosti vlastne nemôže existova. Iba v
nej môže v plnej miere realizova svoju sociálnu podstatu
a tiež pochopi poznanie, že spôsob života jednotlivých
spoloèností sa v rôznych oblastiach vyvíjal diferencovane. Socializáciou prechádza každý ¾udský tvor, ak sa chce
sta sociálnou a kultúrnou bytosou, òou sa stáva a sprá va ako èlen urèitej spoloènosti. Treba si však uvedomi,
že socializácia má aj svoje problematické dôsledky. Prenáša nielen kultúrne hodnoty, ale aj sociálne nerovnosti.
Rodina, škola, vrstovnícke sku piny, ale aj masmédiá, politické
strany a tiež celý rad ïalších socializaèných èinite¾ov vytvárajú na
každého èloveka znaèné proti kladné socializaèné tlaky. ¼udské
správanie je tak výsledkom spolu pôsobenia osoby,
ako aj situácie.
Každý èlovek prináša do jedineènej
situácie
jedineènú osobnos (Tavel, Geckova, 2008). Odraz zmien, premien spoloèen ských hodnôt vo
fungovaní rodiny
bol zaznamenaný predovšetkým
po roku 1989, keï sme sa stali
svedkami rozširovania individualistických postojov, zamerania sa
na sebarealizáciu, slobodu vo¾by,
zaznamenali sme prudký rozvoj
konzumného spôsobu života, èo

spôsobilo uprednostòovanie libe rálnych hodnôt pred tradiènými
hodnotami, a tak vzrástla hedonistická hodnotová orientácia,
ktorá je v súèasnej dobe dominu júca.
Keï sa povie domov, zvyèajne
sa nám vybavia
¾udia, ktorí nás
majú radi a kto rých máme aj
my radi. Ide o
miesto bezpe èia a istoty, kde
nás akceptujú
takých,
akí
sme.
Domov
býva èasto ide alizovaný ako
miesto istoty a šastia, ale pritom
sa stal najnebezpeènejším miestom modernej spoloènosti (Ševèík
et al., 2011). Násilie a agresivita
sa stávajú všeobecnou otázkou,
ktorá zaujíma takmer všetkých ¾u dí.

Najtrvalejšia realita
Násilie predstavuje jednu z
najtrvalejších sociálnych realít; aj
keï v rôznom rozsahu a rôznej
intenzite. Pod¾a definície Rady
Európy z roku 1986, je „násilie
akýko¾vek akt alebo zanedbanie,
ktoré ovplyvòuje život, fyzickú a
psychickú integritu alebo slobodu
osobnosti, alebo ktorý závažne
poškodzuje rozvoj osobnosti“ (Bakošová, 2008, s. 100). V súèasnej
etape vývoja spoloènosti máme
do èinenia s jasnou globalizáciou
násilia, ktoré sa môže od prípadu
k prípadu líši, môže nadobúda
rôznu intenzitu, preniknú do všetkých oblastí nášho života a to v
podobe individuálnej, skrytej i
zjavnej, až celkom otvorenej. Tu
ide vlastne o nebezpeèenstvo, že
globalizácia násilia v spoloènosti
dosiahne taký moment, v ktorom
môže ohrozi samotné základy
¾udskej civilizácie. Násilie je i špe cifickým prejavom negácie ¾udskej slobody.
Problém definície
Dlho tabuizovaná téma domáceho násilia sa postupne stáva
predmetom skúmania a odborného záujmu, a to nielen z poh¾adu
teórie, ale aj praxe. Jednoznaèné
vymedzenie pojmu „domáce násilie“ ale neexistuje, je to spôsobené tým, že každá disciplína, ktorá
sa násilím zaoberá, usiluje sa o
vytvorenie vlastnej definície. Nási-

lím sa zaoberajú aj rakúski bádatelia B. Cizek a O. K. Kápella
(2001), ktorí hovoria o týchto základných typoch definícií domáceho násilia:
– normatívne definície,
– klinické definície,
– výskumné definície,
– spoloèenské definície,
–
feministické
definície
(Bodnárová, Filadelfiová, 2002).
Definícií násilia je ve¾a, rozdiely
sú v tom, aké je ich zameranie, èi
ide o postihnutie všetkých foriem
násilia, ich príèin a dôsledkov, èi o
úmysel páchate¾a násilia. Násilie
v rodine možno vymedzi ako bezprávne vynútenú nadvládu niektorého èlena rodiny nad iným èlenom, respektíve èlenmi (Špateková, 2011). Najèastejšou obeou
domáceho násilia bývajú ženy,
preto sa používa pojem násilie na
ženách (violence against wo men). Najvyššia incidencia domáceho násilia je v partnerskom
vzahu, preto býva domáce násilie
v užšom chápaní popisované ako
násilie medzi partnermi (partner
violence), respektíve partnerské
násilie (Marvánová, et. al., 2008).
Hartl a Hartlová (2001) vymedzujú domáce násilie aj ako fyzické zneužívanie, týranie zamerané proti životnému partnerovi,
alebo inému èlenovi rodiny (Ševèík, et. al., 2011). Štruktúra
partnerov obetí násilia potvrdzuje,

že výskyt domáceho násilia nemá
žiadne hranice, a teda prekraèuje
všetky kategórie – vzdelanostné,
ako aj vekové a pracovné (Bodnárová, Filadelfiová, 2002). Rozozna násilie nie je vždy ¾ahké,
pretože významnú rolu zohrávajú
formy násilia. Medzi najèastejšie
formy násilia patria tieto:
– fyzické násilie – kopanie, bitie, sácanie, bitka s úmyslom až
usmrti,
– vyvolávanie strachu –
najèastejšie nástroje útlaku,
– obažovanie a teror – listy s
vyhrážkami, telefonovanie, pre nasledovanie na pracovisku, vyhrážky…,
– psychické násilie – citové,
slovné týranie, osoèovanie…,
– sociálne násilie – násilie, ktoré má za cie¾ ženu izolova, èi už
ide o zákaz stretáva sa s rodinou,
priate¾mi…,
– ekonomické násilie – muž
zneužíva svoju moc tým, že disponuje s finanènými prostriedkami, tají svoje príjmy…,
– sexuálne násilie – zahàòa
všetky sexuálne èiny, ktoré sú žene nanútené, nútenie k rôznym
sexuálnym aktivitám… (Fröschl,
Löw, 1998).
Pojem moci a nadvlády
Všetky formy domáceho násilia
majú spoloèný cie¾ – získa moc a
udrža si plnú moc nad druhým.
(Pokračovanie na strane 8)
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Piatok 13–teho mal v Trebišove svoje èaro
Piatok trinásteho je vo väèšine
prípadov vnímaný ako nešastný
deò plný rôznych nehôd. Tento
mýtus sa však podarilo vyvráti
policajtom v Trebišove, keï práve
v piatok trinásteho februára sa
tam konal 24. reprezentaèný ples

ZO OZP s netradièným, ale vtipným zaèiatkom o 18:59 hod.
Úvodné slovo patrilo predsedovi základnej organizácie Jozefovi Pilátovi, ktorý privítal všetkých
prítomných. Keïže èlenom tu najšej ZO OZP je aj Marián Mag-

doško, ktorý v Trebišove plesá so
železnou pravidelnosou, J. Pilát
mu adresoval aj gratuláciu k zvoleniu do funkcie predsedu OZP v
SR.
Prekvapenie, ktoré nikto neèakal, prišlo presne o polnoci, keï
každý pár dostal „lampión šastia“. Všetci ho vypustili z terasy
pred hotelom, kde sa ples konal.
Spokojnos zabávajúcich sa bolo
vidie na ich tvárach aj pri losovaní tomboly, kde bolo množstvo
kvalitných cien.
Za zmienku stojí aj fakt, že ple su sa zúèastnilo celkovo 90 párov,
z ktorých až 73 párov bolo s
úèasou príslušníka PZ. Trebišovské odbory si tak znovu po rokoch stagnácie pripisujú ïalšiu
úspešnú akciu na svoje konto.
Jaroslav Lièák,
ZO OZP Trebišov
Foto: Marián Va¾ovský
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Násilie ako závažný sociálny problém
(Pokraèovanie zo strany 7)

Násilní jedinci používajú množstvo praktík, aby to dosiahli, èi už
ide o fyzické násilie, psychické,
ekonomické, sociálne, sexuálne.
V násilí sa realizuje hodnotová
hierarchia, a to prostredníctvom
násilníckeho èloveka, jeho správania ovládaním iného èloveka –
ide o súèas logiky ovládania.
Osoby, ktoré sú ohrozované
domácim násilím, v prvom rade
potrebujú pomoc, ktorá je žiaduca
pri obnove sebadôvery a tiež
praktické rady, ktoré sa týkajú zaistenia základných potrieb pre
prežitie. Je dôležité, aby odborní
pracovníci dokázali s ohrozenou
osobou nadviaza kontakt, ktorý
je založený na úcte, rešpekte, na
vytváraní atmosféry a bezpeèia.
Dochádza k vytvoreniu vzahu –
klient – sociálny pracovník. Ide o
vzah, ktorý kladie znaèné nároky
na jeho osobnos, odbornos, kvalifikáciu, prax a pripravenos. Je to
vzah nároèný z poh¾adu sociálno
– medzi¾udského – etického.
Dôležité je bra na zrete¾ dôstojnos a hodnotu èloveka a tiež
¾udské vzahy, bez ktorých by so ciálna prevencia nebola v dostatoènej miere úèinná a efektívna.
Nesporne nezastupite¾nú rolu v
systéme pomoci osobám ohrozovaným domácim násilím majú takzvané intervenèné centrá (IC),
bez ich existencie by systém ako
celok nefungoval. V rámci prevencie treba uvies aj programy,
ktoré sú zamerané na uèenie žien
sebaobranným technikám, napríklad Wen Do–Women’ s Self
Deference alebo Wenlido (Schavel, 2012).
Aj európsky problém
Od roku 1986 Rada Európy
prijala devä odporúèaní k problematike násilia. Téme násilia pá-

chaného na ženách vo svojej
agende venuje vážnu pozornos.
Pod vedením Komisie Rady Euró py bol vypracovaný Akèný plán na
boj proti násiliu páchanému na
ženách. V roku 1999 sa v Štrasburgu konal seminár na tému:
„Muži a násilie páchané na ženách“. Žiada sa spomenú aj konferenciu ministrov EÚ, ktorí sú
zodpovední za rovnos príležitostí
o násilí voèi ženám. Konala sa v
roku 2002 v Španielsku a Sloven ská republika na nej mala zastúpenie. V èlenských štátoch EÚ
panuje zhoda, že „domáce násilie
je mnohotvárny jav…, ktorý je výrazom sociálneho poriadku založeného na nerovnosti, tvoreného
na základe uèenia rôznych rolí
pre mužov a ženy… Toto násilie,
ktoré je manifestáciou rodovej nerovnosti, je formulou, ku ktorej sa
uchy¾ujú mnohí muži, aby dominovali ženám a aby udržali svoje
privilégia v rámci rodiny a má
hrozné dôsledky pre obete…, je
príèinou a zároveò i dôsledkom
diskriminácie žien vo všetkých aspektoch ich súkromného i ve rejného života“ (Action…, 2002).
Zhoda je tiež v tom, že „…poli tiky zamerané na rovnos príležitostí žien a mužov by mali domáce násilie považova za jednu zo
základných oblastí svojej aktivity.
Aby boli intervenèné opatrenia
realizované, musia by zamerané
na vykorenenie násilia prostredníctvom prevencie – zabraòovania útokom; a to je možné do siahnu iba takým vzdelávaním,
ktoré bude založené na rovnosti a
bude zbavené rodovej diskriminácie.“ (Bodnárová, Filadelfiová,
2012).
pplk. PhDr. Stanislav Palka,
MV SR

Z aforizmov Pavla Janíka

Slovné hry a výhry

DIÉTARIUM
Èím viac diétnych jedál ješ,
tým silnejšiu diétu držíš.
STRATÉGIA SPOTVORENIA
Eidam a Eva.
STRATÉGIA URÝCHLENIA
Èo môžeš utopi dnes,
neodkladaj na zajtra!

ZÁHADA
Zatoèené pivo.
TROCHA DUŠEVNÉHO
OSVIEŽENIA
Hladné pivo.
OPAK
Príjemný a prídrsný.

SILNÉ SLOVÁ
Slovná kulturistika.

OBYÈAJE
Obyèajné èaje.

SVETOBEŽNÍK
Obežník, ktorý obehol
celý svet.

KOŠICKÉ OBYÈAJE
Obyèajné devy.

ROVNOBEŽKA
Kolobežka s priamou trasou.
SMEÈ
Stratil som reè,
zmizla mi preè.
SLOVENSKO
Vlas slov.

HRÔZOSTRAŠNÁ
DOVOLENKA
Horský horor.
VNEM
Nepreèuchnute¾né pachy.
VZÁCNOS
Inteligentleman.
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