
Novelou uvedeného nariadenia
už nebude možné personálnym
rozkazom nadriadeného určovať
podľa vlastného výkladu, ktorá
služba je zaradená do nerovno-
merného času služby. Návrh na-
riadenia presne vymedzuje, že
personálnym rozkazom nadriade-
ného sa bez ohľadu na odslúžené
hodiny v noci a v dňoch služobné-

ho pokoja prizná príplatok za ne-
rovnomernosť času služby vo vý-
ške 100,-eur policajtom, ktorí vy-
konávajú štátnu službu v nepretr-
žitých zmenách, čo podľa čl. 9
ods. 2 uvedeného nariadenia zna-
mená taký spôsob organizácie
služby, ktorý si vyžaduje súvislý
výkon štátnej služby 24 hodín den-
ne po sedem dní v týždni (napr.

operačné stredisko).
Najviac 100 eur

Ostatným policajtom patrí prí-
platok za nerovnomernosť času
služby, t.j. výkon štátnej služby v
noci a v dňoch služobného pokoja
príplatok vo výške 2,50 eur za kaž-
dú takto odslúženú hodinu, naj-
viac však do výšky 100,-eur me-
sačne. Pre porovnanie: do účin -
nosti nového nariadenia ešte platí,
že za 0-5 hodín odslúžených v ne-
rovnomernom čase služby prinále-
ží len 5,-eur, za 6-20 hodín prinále-
ží 13,50 eur, za 21-40 hodín priná-
leží 26,50 eur, za odslúžených 41-
60 hodín prináleží 39,80 eur. Poli-
cajt, zaradený v rov nomernom ča-
se služby, teda mohol doteraz zís-
kať 100,-eur až po odslúžení 91 a
viac hodín v noci alebo v čase slu-
žobného pokoja. Čo sa týka nové-
ho nariadenia, predpokladám, že
vynásobiť hodiny sumou 2,50 eur
nie je pre nikoho ťažké a hneď sa
dá spočítať, že po odslúžení 40
hodín v noci alebo v čase služob-
ného pokoja prináleží policajtovi
príplatok za nerovnomernosť času
služby vo výške 100,-eur, aj keď
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Myšlienka me sia ca: Te raz, keï sme sa už na uèi li lieta� v po vetrí ako vtá ci a po tá pa� sa ako ry by, ostá va nám už len je di né: nauèi� sa ži� na Ze mi ako ¾u dia. Geor ge Ber nard Shaw

(Pokračovanie na strane 3)

Sig ná ly zo všetkých strán však
pouka zu jú na to, že približne tristo
techni kov, kto rí pô so bia na okres-
ných a kraj ských riadi te¾stvách
PZ, stá le ne ma jú utvo re né ná le ži -
té pra covné podmienky, ka tastro -

fálny je stav v ob las ti BOZP, ne vy -
ho vu je sys tém, resp. štruktú ra ria-
de nia, kto ré ne má „vlastnú stre -
chu“, jemne po ve da né „medze ry“
sa uka zu jú v ce lo ži votnom vzde -
lá va ní a na ši tech ni ci stá le ne ma-

jú ta ké ma te riálno–tech nic ké za -
bezpe èe nie, kto ré by sa da lo po -
va žo va� za európsky štandard.
Pod¾a slov odborní kov ne patrí me
v tom to sme re na špiè ku ani pri
po rovná va ní v rám ci kra jín vý -
chodnej Euró py, má me èo zá vi -
die� tre bárs Èe chom èi Ma ïa rom.

Ak si na jed nej stra ne náš KEÚ
PZ aj pri vlastných vážnych
problé moch (najmä so sta vom ob-
jektov v priesto roch APZ) udržia -
va vy so kú úro veò kva li ty prá ce,

odobre nú akre di taèný mi pro cesmi
na medzi ná rodnej úrov ni v mno -
hých fo renzných disciplí nach, „do -
dá va te¾“ stôp, te da pro fe sia kri mi -
na lis tic kých techni kov z ho reu ve -
de ných dô vo dov medzi ná rodné
kri té riá vždy neusto jí, ho ci medzi
technikmi je množstvo skú se -
ných, odborne zdatných a prá ci
od da ných pro fe sio ná lov, kto rým
ne chý ba za nie te nos� a schopnos�
aj v li mi to va ných podmienkach
odvies� ma xi mum.

Vieme, ako to má byť…
Po tvr dil nám to mjr. JUDr. Da -

ni el Èechva la, zástupca riadi te ¾a
od bo ru pátra nia a kri mi na listicko–
tech nic kých èin nos tí z Úra du kri -
mi nálnej po lí cie PPZ, ako i je ho
ko le ga z od bo ru, tech nik s 20–
roènou pra xou mjr. Mgr. Ján
Bolje šík. Pri tom predsta vy, ako by
to ma lo fungo va�, sú už dávnejšie
za de fi no va né vo viace rých kon -
cepèných ma te riá loch na úrov ni

(Pokračovanie na strane 4)

Kým akre di tá cia zaklo pe na dve re…
Posledné dva ro ky sa PO LÍ CIA viac zaují ma o podmienky
prá ce kri mi na lis tic kých techni kov, kto rí ma jú pri objasòo -
va ní trestnej èin nos ti naozaj ne zastu pi te¾né miesto. To az-
da ¾u ïom z pra xe netre ba vysvet¾o va�.

Dlho očakávaný návrh nariadenia ministra vnútra SR, kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Sloven-
skej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náleži-
tostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služ-
by nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní slu-
žobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v
znení neskorších predpisov je na svete! Platiť bude od 1.
marca 2015.

Na ši kri mi na listickí tech ni ci ma jú vz�ah k prá ci, ale za nie te nos� nieke dy ne sta èí

,,Odborár nikdy nemôže byť úplne spokojný...“
Aktuálne s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom
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Poriadok v pojmoch nerovnomernosť a rovnomernosť času služby

Novela nariadenia vnáša do systému spravodlivosť

l Pán predseda, obraz uply-
nulých dní a týždňov vašou
optikou?

Nič prevratné sa našťastie ne-
udialo, ale nejaké zmeny predsa
len nastali. Dôležité úpravy máme
v hodnotiacom systéme, keďže

30. januára 2015 nadobudla účin-
nosť novela nariadenia o hodno-
tiacom systéme, do ktorej sa pre-
mietli poznatky získané z doteraj-
šieho testovania. Novela zakotvila
niektoré zmeny v hodnotiacich ob-
lastiach, ako aj v dĺžke hodnotené-

ho obdobia, ktoré sa bude robiť už
len raz ročne. Rozšírilo sa tiež zlo-
ženie odvolacích komisií. V súčas-
nosti sa pripravuje metodika k no-
vele nariadenia, aby sme vypreci-
zovali postupy v súvislosti s hod-
notením, pretože systém už sme-
ruje k ukončeniu testovacej prevá-
dzky a k spusteniu ostrého štartu.

l Vieme, že v odvolacích ko-
misiách má OZP paritné zastú-
penie. Čo bolo cieľom rozšíre-
nia počtu členov komisií?

Chceme objektivizovať prácu

komisií a vyhnúť sa tak prípadné-
mu konfliktu záujmov, pretože sa
môže stať, že niektorý člen komi-
sie je zároveň aj hodnotený. Aby
sa teda nestalo, že ako člen komi-
sie bude spolurozhodovať o osude
svojho odvolania voči hodnoteniu.
Teraz je práve čas hodnotenia,
kým vyjdú noviny, budeme mať
možnosť overiť si pri odvolaniach,
ktoré určite budú, ako sa nám nový
systém osvedčí v práci odvolacích
komisií. Naším cieľom je jednoz-
načne zabezpečiť, aby aj hodnote-

ní policajti nadobudli pocit, že sú
hodnotení spravodlivo.

l Vy ste s touto novelou na-
riadenia spokojný?

Spokojnosť je relatívny pojem.
Odborár nikdy nemôže byť úplne
spokojný. Vždy sa dá dosiahnuť
viac, ale všetko je to o rokova-
niach, o dohodách a najmä o kom-
promisoch. To nie je o víťazstve na
jednej či druhej strane, my zastu-
pujeme svojich členov a hľadáme
so zamestnávateľom najlepší

(Pokračovanie na strane 2)

Rok 2015 sa po prvých oddychových dňoch rozbehol na-
ozaj dynamickým tempom, aj v našom rezorte je každý
deň plný udalostí - prostredie OZP nevynímajúc. O aktua-
litách uplynulých týždňov sa mesačník POLÍCIA zhováral
s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom. 



kompromis. Stále je to kompromis,
nie jednostranné rozhodnutie. Je
veľmi dôležité, že sa ten kompro-
mis nájde. Preto verím, že spoloč-
ne sa nám aj hodnotiaci systém
podarí doviesť do modelu, ktorý
zabezpečí spravodlivosť pre drvi-
vú väčšinu. Samozrejme, stoper-
centnú spokojnosť nezaručí aký -
koľvek hodnotiaci systém, aký -
koľvek model. To by bola ilúzia,
stále budú nejakí policajti nespo-
kojní. Hovorme o veľkej väčšine.
Ak ju dosiahneme, môžeme pove-
dať, že sme spokojní. Poviem te-
da, že sme spokojní s dote rajším
vývojom k stanovenému cieľu.

l V ďalšej etape sa zrejme
budú ladiť hodnotiace kritériá,
to je dosť vďačná téma...

Áno, to je tiež problém, s kto-
rým policajti asi nikdy nebudú spo-
kojní, nech už bude akýkoľvek vý-
sledok. Vrátim sa do minulosti
hodnotiaceho systému, ktorý začal
zavádzať bývalý policajný prezi-
dent. Nekompromisne uplatnil
hodnotiace kritéria takpovediac
zhora, v niektorých sa aj sekol a
potom bolo zle, všetci kritizovali,
že sú kritériá nadiktované zhora.
Terajší prezident prišiel s veľkory-
sou ponukou, aby si nadriadení
stanovili vlastné kritériá hodnote-
nia práce, samozrejme, vychádza-
júce zo zákona o Policajnom zbo-
re. A odrazu vznikol problém, že
máme všade iné kritériá... Myslím
si, že postupom času sa to takpo-
vediac utrasie, veď na to na pora-
de upozorňoval aj policajný prezi-
dent, že asi nie je v poriadku, keď
dokonca v rámci jedného okresné-

ho riaditeľstva malo každé obvod-
né oddelenie iné kritériá, že by to
šéf príslušnej služby mal koordino-
vať. Samozrejme, nosné kritériá
musia byť rovnaké, hoci určité
špecifiká je potrebné rešpektovať -
trebárs v závislosti na dislokácii
útvaru. Ale v základných kritériách
by sa útvary mali nájsť. Koniec
koncov, preto bola testovacia pre-
vádzka, aby sa všetky tieto excesy
a extrémy vyčistili. Aby sa trebárs
nestávalo, že bude vyhodnotený
najvyšším stupňom policajt, ktorý
by bol v inom okrese sotva prie-
merný. Je to živý proces, ktorý by
mala testovacia prevádzka odhaliť
a odstrániť.

l Poďme k druhému problé-
mu, ktorý ľuďom dlho žral ne-
rvy: nerovnomernosť...

To je ďalšia problematika, kde
musím skonštatovať, že určite ne-
existuje riešenie, ktoré by uspoko-
jilo úplne všetkých policajtov. My
sme aj pri tomto návrhu na rieše-
nie nerovnomernosti súhlasili s ve-
domím, že nejaká malá skupina sa
určite bude cítiť dotknutá. Ale je to
problematika, ktorú sme pretriasali
vyše roka na zasadaniach našich
orgánov. Podnet na riešenie ne-
rovnomernosti prišiel od našich
členov vzhľadom k tomu, že neboli
jasné pravidlá pre priznanie prí-
platku za nerovnomernosť. Bol do-
konca prípad, keď v jednom kraji
rovnaké služby mali rozdielne pri-
znaný príplatok za nerovnomer-
nosť. Chýbal jednoznačný výklad.
Preto si myslím, že teraz nastave-
né riešenie je dobré, je postavené
na zásluhovosti. Odmyslím si tzv.
smenárov, všetci ostatní majú prí-

platok za nerovnomernosť nasta-
vený na zásluhovosti a transpa-
rentnosti. Systém je citlivo spraco-
vaný a kontrolovateľný, mal by
vniesť oveľa väčší poriadok.   

l Vedenie OZP sa koncom ja-
nuára zúčastnilo porady kraj-
ských a okresných riaditeľov
PZ, ktorá sa koná raz za pol ro-
ka. Čo vás zaujalo? Nebol to len
výpočet čísel a štatistík za uply-
nulý rok?

Charakter tejto porady je v pr-
vom rade bilančný, pretože sa
hodnotí uplynulé obdobie. Bol som
milo prekvapený a potešený, že tie
výsledky sú naozaj na veľmi vyso-
kej úrovni, sú až obdivuhodné a
policajtom patrí veľké poďakova-
nie, že v daných podmienkach do-
siahli takéto výsledky.

l Hovorí sa, že je to až re-
kordný rok...

Je dosť možné, že bude pro-
blém obhájiť ich v ďalšom roku v
hociktorej oblasti trestnej činnosti,
ale trebárs aj v nehodovosti. Ako
vravím, v našich podmienkach je
to výborné. Netvrdím, že sa pod-
mienky postupne nezlepšujú, to by
nebola pravda, ale je asi ťažké po-
rovnávať podmienky slovenských
a trebárs nemeckých policajtov.
Myslím si, že naši policajti môžu
byť na výsledky svojej práce prá-
vom hrdí.

l Na porade bol prítomný
veľký počet riadiacich funkcio-
nárov. Nejaké inšpirácie pre prá-
cu odborov?

Zaujali ma niektoré námety na
zjednodušenie administratívy v sú-
vislosti so zavádzaním elektronic-
kých systémov. Všetko, čo smeru-

je k zjednodušeniu administratívy
a k odbúraniu byrokracie budeme
určite podporovať, je to správny
smer.

l V dňoch 9 až 11. februára
ste boli aj s kolegami z vedenia
OZP v Bruseli, išlo o akciu Euro-
COP-u?

Takpovediac nepriamo. Zúčast-
nili sme sa na medzinárodnom
vzdelávacom seminári, ktorý pri-
pravila ETUI, čo je vzdelávacia
zložka Európskej odborovej konfe-
derácie, teda ETUC-u. Témou se-
minára bola bezpečnosť a ochra-
na pri práci a psychosociálne rizi-
ká v práci príslušníkov polície. O
zorganizovanie tohto seminára po-
žiadal práve EuroCOP. Vypočuli
sme si teda sériu prednášok, ale
bol priestor aj na diskusiu a prácu
v pracovných skupinách. Na semi-
nári vystúpila pani Fabienne Scan-
della z ETUI s prehľadom psycho-
sociálnych rizík na pracovisku a
Marc Duplessis (CGSP) s transpo-
zíciou európskej legislatívy pre
problematiku BOZP. Zaujala aj
psychologička Aneta Langrová z
českého NOC PČR na tému príčiny
a následky psychosociálnych rizík
v Polícii ČR. Na seminári bol aj I.
viceprezident EuroCOP-u Miroslav
Litva a člen výkonného výboru Eu-
roCOP-u Milan Štěpánek, za
ETUC Patrick Intschert, ujasňovali
sme si kompetencie na spomenuté
dve problematiky, do akej miery je
to parketa ETUC-u a do akej Euro-
COP-u. Vystúpili predstavitelia via-
cerých krajín, zo seminára bude
pripravený celistvý materiál, ktorý
dostanú všetci účastníci. Sú to mi-
moriadne vážne témy, BOZP v po-

licajnej práci je veľmi dôležitá ob-
lasť. Obzvlášť v tejto dobe, keď v
okolitých krajinách už prestrelky
na ulici prestávajú byť niečím výni-
močným a obávam sa, že o pár ro-
kov to nebude, žiaľbohu, nič výni-
močné ani na Slovensku. O to je
dôležitejšie, aby boli policajti
správne periodicky školení, mali
dobrú výzbroj a kvalitné ochranné
prostriedky, pretože život je naj-
vyššia hodnota a každé podcene-
nie bezpečnosti pri našej práci mô-
že skončiť tragédiou, smrťou poli-
cajta, ako sa to nedávno stalo aj u
nás. Čo sa týka psychosociálnych
rizík, nemôžeme povedať, že by
nás to trápilo najviac, ale existujú
aj v našich podmienkach - či už je
to mobbing, bossing, šikanovanie,
sexuálne obťažovanie, ale trebárs
aj pracovný stres. Sú to mimoriad-
ne nebezpečné javy a ako ukazujú
informácie zo zahraničia, dokážu
dohnať policajta až k samovražde.
Práve nezvyčajne vysoký počet
samovrážd policajtov v Španiels-
ku, ale napríklad aj v Litve, nás v
EuroCOP-e viedol k tomu, aby
sme pozornosť obrátili aj týmto
smerom a odhaľovali príčiny taký-
chto javov. Nebolo príjemné počú-
vať o takýchto prípadoch v rôz-
nych krajinách Európy, no musíme
byť pripravení na to, že sa kedy-
koľvek môžu podobné javy vyskyt-
núť aj u nás. Je dobré predvídať a
odstrániť príčiny ešte pred ich dô-
sledkami. EuroCOP sa týmto té-
mam bude venovať aj naďalej,
pretože sú to silné parkety pre po-
licajných odborárov a nesmú sa
podceniť.

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

,,Odborár nikdy nemôže byť úplne spokojný..."

FEBRUÁR  20152

Mu sím sa však vrá ti� o pol ro ka
spä�, pre to že v sú vislosti s hodno -
te ním po li cajtov vi dí me na viace -
rých útva roch ešte stá le ne do rie -
še né kauzy. Ako predse da Kraj-
skej ra dy OZP v SR pri Krajskom
riaditeľstve PZ v Bra tisla ve som
sa v jú li 2014 zú èast nil na odvo la -
com ko na ní k hodno te niam na od-
bo re kri mi nálnej po lí cie OR PZ v
Bra tisla ve I. Za ra zi lo ma, že odvo -
la nie k hodno te niu si po da lo všet-
kých de vä� vy šetro va te ¾ov 1.
odde le nia vy šetro va nia. Vzh¾a -
dom k to mu, že som bol v tej do be
slu žobne za ra de ný ako ve dú ci
rovna ké ho odde le nia, ale na inom
okresnom riadi te¾stve, po vzá -
jomnej do ho de s predse dom ta -
mojšej základnej orga ni zá cie
OZP v SR som odbo ro vú orga ni -
zá ciu za stá val pria mo ako
predse da krajskej ra dy.

Z prvotných informá cii, kto ré
som zís kal, vyply nu li nasle dovné
sku toènosti: ve dú ca odde le nia

bo la hodno te ná stupòom Fx, na -
ko¾ko zís ka la 39 bo dov. So spô so -
bom hodno te nia nadria de nej som
sa osobne nesto tožnil, ale jej hod-
no te nie ne bo lo predme tom týchto
odvo la ní. Dva ja vy šetro va te lia bo li
hodno te ní stupòom C za 64 bo -
dov, šiesti vy šetro va te lia bo li
hodno te ní stupòom D – dva ja po
60 bo dov, tra ja po 58 bo dov, je -
den za 59 bo dov a je den vy šetro -
va te¾ stupòom E za 51 bo dov. Ïa -
lej som zistil, že hodno te nie vy -
šetro va te ¾ov sa odví ja lo od
hodno te nia ve dú cej odde le nia.
Sta lo sa tak zrejme nesprávnym
výkla dom Na ria de nia MV è.
118/2013 o testo va cej pre vádzke
hodno te nia príslušní kov PZ, kde
príslušní nadria de ní na da nom
útva re dospe li k zá ve ru, že vý-
slednos� hodno te nia podria de -
ných mu sí by� pria mo úmerná
hodno te niu ich nadria de né ho.

Vzh¾a dom k uve de nej pria mej
úme re medzi hodno te ním nadria -

de nej a jej podria de ných by tak to
mal by� prie mer do siahnu tých
hodno te ní na uvádza nom odde le -
ní 39 bo dov. Nadria de ní na vyš -
ších stupòoch riade nia však zrej-
me usú di li, že to to èís lo je prí liš
nízke, a tak prie mer na vý ši li na 59
bo dov. Rozdiel 20 bo dov ne bol z
ich stra ny ni èím pod lo že ný ani
zdô vodne ný! Pri tejto si tuá cii mi
prišla na um skvost ná ve ta mjr.
Ha lušku z fil mu Èer ní ba ró ni: „A
po vedzte mi, Ke fa lín, èo vy si
predsta vu je te pod ta kým slo vom
absurdný?“

Pri pre jedná va ní odvo la ní vy -
šetro va te ¾ov dòa 08.07.2014
riadi te¾ka od bo ru kri mi nálnej po lí -
cie tr va la na hodno te niach vy -
šetro va te ¾ov da né ho odde le nia.
Na ko¾ko sme sa nezhodli na ob-
jektívnosti tak to spra co va né ho
hodno te nia, po žia dal som o pre -
ru še nie ro ko va nia s tým, aby ve -
dú ca odde le nia spra co va la
hodno te nia na jed not li vých vy -
šetro va te ¾ov pod¾a reálne do -
siahnu tých výsledkov, te da bez
obmedze nia hodno te nia sta no ve -
ným prie me rom 59 bo dov. Na na -
šom následnom stretnu tí ve dú ca
odde le nia predlo ži la hodno te nia
jed not li vých vy šetro va te ¾ov, pri -
èom dvoch hod no ti la stupòom A,
šiestich stupòom B a jedné ho
stupòom C. Uve de né hodno te nie
vy chádza lo pri márne z úda jov v

denní ku vy šetro va cích spi sov. S
tak to spra co va ným hodno te ním
som súhla sil, ale ne súhla si la s
ním riadi te¾ka od bo ru kri mi nálnej
po lí cie a tr va la na pô vodných vý-
sledkoch hodno te nia s tým, že tie
sú objektívne.

Na ilustrá ciu uvádzam, že je -
den z po li cajtov, kto rí do siahli
hodno te nie stupòa C, mal pri de le -
ných 44 vy šetro va cích spi sov,
ukon èil za hodno te né obdo bie (te -
da za 6 me sia cov) 59 trest ných
spi sov, z kto rých bo li vrá te né pro -
ku rá to rom 2 spi sy, vy dal 56 me ri -
tórnych roz hod nu tí, z kto rých zru -
še ných bo lo 9, ne bol mu odòa tý
žiadny spis a ne bol disci pi nárne
rieše ný. Do vo lím si tvrdi�, že na
mnou vte dy riade nom útva re by
bol hodno te ný stupòom A a bol by
som ve¾mi rád, ke by som ta ké ho -
to po li caj ta mal na odde le ní. Tak-
tiež si do vo lím tvrdi�, že všetci ve -
dú ci odde le ní vy šetro va nia by po -
li caj ta s ta ký mi to výsledka mi s ra -
dos�ou uví ta li.

Keïže vte dajší hodno tia ci sys -
tém ni ja kým iným spô so bom ne -
rie šil stav, keï sa nadria de ný a
zástupca od bo ro vé ho or gá nu ne-
zhodnú, o uve de nej sku toènosti
som s vte dajším predse dom OZP
v SR in for mo val pre zi den ta Po li -
cajné ho zbo ru. Pre zi dent rozho -
dol o vy ko na ní kon tro ly na da nom
útva re. Výsle dok kon tro ly však nie

je za tia¾ ni ko mu zná my, aj keï pri
hodno te ní vy šetro va te ¾ov, kde sa
zo sys té mu DVS da jú pod kla dy o
èin nos ti vy šetro va te ¾ov vy ge ne ro -
va�, je mož né sta no vi� v pri me ra -
nom èa se zá ver o objektívnosti
hodno te nia vy šetro va te ¾ov.

S po ¾u to va ním mu sím konšta -
to va� a vyslo vi� mo je presvedèe -
nie, že v prí pa de spo me nu té ho 1.
odde le nia vy šetro va nia bo li vy -
šetro va te lia neprá vom poško de ní,
keïže v jú li 2014 odme ny ne do -
sta li, resp. bo li vypla te né len v
dvoch prí pa doch, aj to v mi ni -
málnej výške. Na �a ho va nie tohto
sta vu spô so bi lo de mo ti vá ciu vy -
šetro va te ¾ov a pod¾a môjho ná zo -
ru stá le vy vo lá va ne dô ve ru v
èinnos� nadria de ných. Mys lím si,
že sa ne na chádza me v èa se, keï
by sme pro blé my ma li potichu za -
me ta� pod ko be rec, ale posta vi�
sa k ich rieše niu ma xi málne zod-
po vedne.

Zá ve rom mo mentálne pre bie -
ha jú cich hodno te ní by ma lo by�
opä tovné fi nanèné ohodno te nie
po li cajtov za do siahnu té vý sled ky.
Vytvá ra sa priestor a zrejme by sa
moh li nájs� aj fi nanèné prostriedky
na odškodne nie dotknu tých. Ve -
rím, že sa za dos�u èi ne nia doèka jú
aj vy šetro va te lia z Okresné ho ria-
di te¾stva PZ v Bra tisla ve I.

Ro man La co, 
podpredse da OZP v SR

Aj v pra xi hodno tia ce ho sys té mu mož no vi die�, že keï dva ja ro bia to isté, ne mu sí to by� vždy to isté…

Ab surd nos ti mô žu ma� dlhý ži vot
Po vy še polro ku na stal èas opä tovné ho hodno te nia prí-
slušní kov PZ. Od 30.01.2015 do šlo k no ve li zá cii Na ria de -
nia mi nis tra vnútra SR è. 118/2013 o testo va cej pre vádzke
hodno te nia príslušní kov PZ. Všetci oèa ká va me, že po-
slednou no ve lou prí de k odstrá ne niu viace rých ne -
dostatkov, kto ré bo li ziste né v rám ci je ho predchádza jú cej
skú šobnej pre vádzky. (No ve lu a ko mentár k nej pub li ku je
ko le ga Vik tor Kiss na inom mieste.)
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Novela nariadenia vnáša do systému spravodlivosť
nie je rozkazom nadriadeného za-
radený do nerovnomerného roz-
vrhnutia času služby. Uvedená no-
vela nariadenia teda presne urču-
je výš ku príplatku za nerovnomer-
nosť času služby násobkom 2,50

eur za počet odslúžených hodín v
noci alebo v čase služobného po-
koja. 

Koniec nerovností
Nové nariadenie by tak malo

zmeniť stav, aký funguje ešte v
sú časnosti. Doteraz máme útvary,

ktoré musia zabezpečovať výkon
služby aj v noci alebo v čase slu-
žobného pokoja a policajti dosta-
nú príplatok len podľa vyššie uve-
dených čiastkových príplatkov.
Ale na útvare rovnakého charak-
teru v inom kraji pri zabezpečova-
ní rovnakých úloh a výkonu služby
v noci a v dňoch služobného po-
koja majú priznanú nerovnomer-
nosť personálnym rozkazom nad -
riadeného vo výške 100,-eur...

Táto novela nariadenia podob-
né nerovnosti odstráni. Vznikali
rôznym vlastným výkladom nad -
riadených ako aj v závislosti od
rozpočtu krajského riaditeľstva
PZ. Novela teda prinesie spravod-
livejšie a adresnejšie odmeňova-
nie v príplatkoch za nerovnomer-
nosť času služby. 

Pre doplnenie a zjednotenie
postupov k používaniu tlačív "Prí-
kaz na vykonanie služby nad zá-
kladný čas služby v týždni a slu-
žobnej pohotovosti..." a "Výkaz o
vyúčtovaní služby vykonávanej
nad základný čas služby v týžd-
ni..." v zmysle nariadenia ministra
vnútra SR č. 17/2008...", označe-
né ako príloha č. 4 a č. 5 k uvede-
nému nariadeniu, je potrebné dať
do pozornosti stanovisko kancelá-
rie prezidenta PZ zo dňa
18.9.2014 pod číslom PPZ-KA1-
28-313/2014, ktoré znie: „príkaz a
výkaz, ktoré sú zapracované do
reportov v Pláne služieb, obsaho-
vo zodpovedajú prílohám č. 4 a 5
k N MV SR č. 17/2008, preto je
možné tieto tlačivá v plnom rozsa-
hu používať.“ 

V konečnom dôsledku to zna-
mená, že nie je potrebné samo-
statne vypracúvať tlačivá uvede-
né ako príloha č. 4 a č. 5 k uvede-
nému nariadeniu, ale po vložení
do SAP-u služby prikázanej na
vykonanie nad základný čas, ako
aj po ukončení mesiaca, stačí tieto
tlačivá vytlačiť v aplikácii Plán slu-
žieb a je to plnohodnotnou náhra-
dou za doteraz fyzicky vypisova-
né tlačivá. Z uvedeného dôvodu je
dôležité, aby policajti pracovali s
aplikáciou Plán služieb v SAP-e,
kde si vedia odkontrolovať, či ma-
jú zapísané všetky služby a prí-
platky, ktoré odslúžili.

Viktor Kiss, 
podpredseda OZP v SR

(Pokraèovanie zo strany 1)

No ve li zo va né na ria de nie ob sa -
hu je opro ti pô vodné mu zne niu
nieko¾ko dô le ži tých zmien. Hod -
no te nie sa tý ka v prvom ra de

dåžky a pe rio di ci ty hodno te né ho
obdo bia, èo zna me ná, že hodno ti�
sa bu de za obdo bie ce lé ho ka -
lendárne ho ro ka vte dy, ak po li cajt

slú žil na útva re as poò šes� me sia -
cov.

Nadria de ný mu sí pripra vi� a
vies� pod kla dy k hodno te niu tzv.
me ra te¾ných kri té rií, kto ré v rám ci
rôznych útva rov ne mu sia by�
rovna ké, avšak mu sia zoh¾adòo -
va� vy ko ná va nú èinnos� a výsled-
nos� po li cajtov na tom-ktorom
útva re. V èl. 5a sa možnos�
zoh¾adòo va� vý sled ky hodno te nia
na hra di lo po vinnos�ou zoh¾adni�
vý sled ky hodno te nia pri ukla da ní

odme ny. Z to ho dô vo du je upra -
ve ná aj po vinnos� nadria de né ho
obozná mi� po li cajtov s hodno te -
ním na útva re, èo zna me ná, že
po li caj ti bu dú obozná me ní aj s vý-
sledka mi ostat ných ko le gov na
útva re, aby sa moh li po rovna� me-
dzi se bou. V prí pa de neob -
jektívne ho hodno te nia mô že po li -
cajt po žia da� – s odô vodne ním –
o preskú ma nie hodno te nia ko mi -
siou, kto rá má zlo že nie pa ritné ho
zastú pe nia zo stra ny OZP v SR a

za mestná va te ¾a. V prí pa de rov -
nos ti hla sov preskú ma ná mietky
po li caj ta ko mi sia zlo že ná na úrov -
ni pre zí dia Po li cajné ho zbo ru. Je
to vý zva pre nadria de ných, kto rí
spra co vá va jú hodno te nie, aby tie-
to hodno te nia ma li dosta toène
pod lo že né me ra te¾ný mi kri té ria mi
a vý sled ky hodno te ní bo li po -
rovna te¾né medzi po li cajtmi v
rám ci útva ru.

Vik tor Kiss,
podpredse da OZP v SR

Nieko¾ko pozná mok k zme nám v systé me hodno te nia príslušní kov PZ

Pre nadria de ných me nej admi nistra tí vy, pre hodno te ných viac isto ty

Na za bezpe èe nie jed not né ho po stu pu v pô sobnosti Po li cajné ho zbo ru na úse ku hod-
no te nia vý ko nu štátnej služ by príslušní kov Po li cajné ho zbo ru usta no vu jem:

Èl. I
Na ria de nie mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky è. 118/2013 o testo va cej pre vádzke

hodno te nia príslušní kov Po li cajné ho zbo ru v zne ní na ria de nia Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 54/2014 sa me ní a dopåòa tak to:

1. V èl. 1 sa za odsek 2 vkla dá no vý odsek 3, kto rý znie:
„(3) Hodno te nie po li caj ta sa vz�a hu je na po li caj ta, kto rý v hodno te nom ob do bí vy ko -

ná val štátnu služ bu v súhrne mi ni málne šes� me sia cov.“.
Do te rajšie odse ky 3 a 4 sa ozna èu jú ako odse ky 4 a 5.
2. V èl. 1 ods. 4 pís me no f)znie:
„f) pre ve de né ho ale bo pre lo že né ho z útva ru, na kto rom sa ne vy ko ná va hodno te nie,

ak po li cajt viac ako šes� me sia cov v ka lendárnom ro ku bol za ra de ný na tom to útva re.“.
3. V èl. 2 odsek 2 znie:
„(2) Hodno te nie sa vy ko ná va raz za ka lendárny rok a to najneskôr do 1. marca ka -

lendárne ho ro ka, kto rý nasle du je po hodno te nom ro ku. Ak nie je mož né vy ko na� hodno -
te nie z objektívnych dô vo dov v termí ne pod¾a prvej ve ty, vy ko ná sa najneskôr do jedné-
ho me sia ca po po mi nu tí objektívne ho dô vo du, pre kto rý ne bo lo mož né hodno te nie vy ko -
na�. Hodno te nie sa zazna me ná va na zázna me o hodno te ní po li caj ta a o pre ro ko va ní zá -
ve rov hodno te nia (ïa lej len “zá znam o hodno te ní„), kto ré ho vzor je usta no ve ný v prí lo -
he.“.

4. V èl. 2 ods. 3 sa za slo vom „rám ci“ slo vo „polroèné ho“ nahrádza slo vom „roèné ho“
a za slo vom „pre“ slo vo „polroèné“ slo vom „roèné“.

5. V èl. 2 sa za odsek 4 vkla dá no vý odsek 5, kto rý znie:
„(5) Pri zme ne slu žobné ho za ra de nia po li caj ta k 1. ja nuá ru ka lendárne ho ro ka hodno -

te nie po li caj ta spra cu je predchádza jú ci bezprostredne nadria de ný pod¾a odse ku 4 a za -
šle ho no vé mu bezprostredne nadria de né mu. No vý bezprostredne nadria de ný hodno te -
nie po li caj ta ne vy ko ná.“.

Do te rajšie odse ky 5 a 6 sa ozna èu jú ako odse ky 6 a7.
6. V èl. 3 odsek 2 znie:
„(2) Vý kon štátnej služ by po li caj ta sa hod no tí spra vidla cez me ra te¾né kri té riá, kto ré

pripra vu je bezprostredne nadria de ný s vyš ší mi nadria de ný mi na zákla de do sa ho va nej
a) kvan ti ty, kva li ty a vèasnosti vý ko nu štátnej služ by,
b) sa mo stat nos ti a ini cia tí vy pri vý ko ne štátnej služ by.“.
7. V èl. 3 ods. 5 písme ná a) až d) zne jú:
„a) odse ku 2 písm. a) v roz sa hu 0 až 70 bo dov,
b) odse ku 2 písm. b) v roz sa hu 0 až 10 bo dov,
c) odse ku 3 v roz sa hu 0 až 10 bo dov,
d) odse ku 4 v roz sa hu 0 až 10 bo dov.“.
8. Èl. 3 sa dopåòa odse kom 7, kto rý znie:
„(7) Bezprostredne nadria de ný ve die evi denciu podkla dov k hodno te niu pod¾a

interné ho predpi su.4a)“.

Po znám ka pod èiarou k od ka zu 4a znie:
„4a) Po kyn pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è. 125/2013 o podrobnostiach k testo va cej

pre vádzke hodno te nia príslušní kov Po li cajné ho zbo ru v zne ní po ky nu Pre zi den ta Po li -
cajné ho zbo ru è. 63/2014.“.

9. V èl. 5a sa slo vá „mô že zoh¾adòo va� pri“ nahrádza jú slo va mi „zoh¾adòu je pri ude le-
ní odme ny4b) vý sled ky hodno te nia a dåžku sku toèné ho vý ko nu štátnej služ by v hodno -
te nom ob do bí.“.

Po znám ka pod èiarou k od ka zu 4b znie:
„4b) § 51 a § 102a ods. 1 zá ko na è. 73/1998 Z. z.“.
10. V èl. 6 ods. 2 sa slo vo „vy ko na te¾ným“ nahrádza slo vom „zá väzným“.
Èiastka 7 Vestník Mi nis ter stva vnútra Slo venskej re pub li ky è. 12/2015 Stra na 71
11. V èl. 6 odsek 4 znie:
„(4) Po li cajt, kto rý ne súhla sí s hodno te ním, mô že pí somne s odô vodne ním po žia da� o

preskú ma nie hodno te nia ko mi siou, kto rú vy me nú va v pô sobnosti
a) pre zí dia Po li cajné ho zbo ru pre zi dent Po li cajné ho zbo ru,
b) kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru riadi te¾ kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho

zbo ru,
c) okresné ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru riadi te¾ okresné ho riadi te¾stva Po li cajné -

ho zbo ru.“.
12. V èl. 6 sa za odsek 4 vkla da jú no vé odse ky 5 až 8, kto ré zne jú:
„(5) Zá ver ko mi sie je zá väzný a ko neè ný. V prí pa de rov nos ti hla sov hodno te nie pre-

skú ma ko mi sia vy me no va ná pod¾a odse ku 4 písm. a) a vy jadre nie ko mi sie je ko neè né.“

(6) Ko mi sia pod¾a odse ku 4 písm. a) je šes�èlenná; troch èle nov de le gu je pre zi dent
Po li cajné ho zbo ru a troch èle nov Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke.

(7) Ko mi sia pod¾a odse ku 4 písm. b) a c) je štvorèlenná; dvoch èle nov de le gu je riadi -
te¾ kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru ale bo riadi te¾ okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru a dvoch èle nov príslušný od bo ro vý or gán.

(8) Bezprostredne nadria de ný po vy ko na ní hodno te nia ale bo po preskú ma ní hodno -
te nia obozná mi po li cajtov s hodno te ním na útva re.

Do te rajší odsek 5 sa ozna èu je ako odsek 9.
13. Za èl. 7a sa vkla dá èl. 7b, kto rý znie
7b
Pre chodné usta no ve nie k 30. ja nuá ru 2015
Bezprostredne nadria de ný spra cu je hodno te nie do 28. februá ra 2015 za obdo bie od

1. jú la 2014 do 31. de cembra 2014, ak ne bo lo spra co va né pod¾a do te rajších predpi sov.
Èl. II
To to na ria de nie na do bú da úèinnos� dòom vy da nia.
È. p.: PPZ–KA12–16–022/2015

Ro bert Ka li òák v. r.

Zne nie no ve ly na ria de nia mi nis tra vnútra SR è. 12/2015

Do no vé ho ro ka vy kro èi lo hodno te nie príslušní kov PZ
zme na mi, kto ré ob sa hu je Na ria de nie mi nis ter stva vnútra
SR è. 12 z 30. ja nuá ra 2015, kto rým sa me ní a dopåòa na -
ria de nie mi nis tra vnútra SR è. 118/2013 o testo va cej pre -
vádzke hodno te nia príslušní kov PZ v zne ní na ria de nia mi-
nistra vnútra SR è. 54/2014.

V práci bez stresu? Uzatvorte si Poistenie
zodpovednosti za škodu pri výkone povola-

nia s dvojnásobným krytím vo Wüstenrot 
poisťovni. 
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Pre zí dia PZ. Neuviedli sa však do
ži vo ta, resp. neprešli schvá le ním,
a tak sa podstatnejšie niè nezme -
ni lo ani v ostat ných dvoch ro koch
– azda s vý nimkou zá so bo va nia
techni kov potrebným ma te riá lom.

Tu sa si tuá cia – v po rovna ní s
predchádza jú ci mi ka tastro fálny mi
lapsusmi pri tempe a kva li te ob -
sta rá va nia – vo vše obec nos ti
zlep ši la, pro blé my sa uka zu jú
skôr miestne, v zá vis los ti na kva li -
te a tempe prá ce príslušných cen-
tier pod po ry, prí padne na kva li te
spo lu prá ce po úrov ni lí nie prí -
jemca (tech ni ci) – objedná va te¾
(ve de nie OR PZ a KR PZ) – reali -
zá tor (centrá pod po ry). Pri tom ná -
ro ky a tlak na vý kon kri mi na lis tic -
kých techni kov – aj pri všeo bec -
nom pokle se po è tu trest ných èi -
nov – rastú v obje me i v tempe,
keïže sa zvy šu je ná roènos� do ka -
zo va nia v prípravnom ko na ní. Po -
lí cia (NA KA) v ostatnom ob do bí
(to je inak dobre) pra co va la na
ve¾kých kau zách s de siatka mi
obvi ne ných èi po dozri vých, kto ré
sa ne zao bišli bez dôkladných
obhlia dok ve¾ké ho množstva by -
to vých èi ne by to vých priesto rov
(vrá ta ne ve¾kých vý robných hál,
obchodných priesto rov s ti sícka mi
návštevní kov èi ve¾koskla dov).
Keïže však NA KA ani ïalšie mi -
nis ter ské èi pre zi diálne špe cia li -
zo va né zložky ne ma jú vlastné
odde le nia OKTÈ, ce lá zá �až aj ta -
kýchto me gaakcií (napr. zná my
prí pad banko ma to vej ma fie) ostá -
va na existu jú cich sta voch techni -
kov príslušných OR PZ, resp. KR
PZ. Pod¾a slov oboch me no va -
ných je te da aj ne dosta tok techni -
kov na jed not li vých útva roch (ad
hoc) jedným z prob lé mov, kto rý sa
dlho do bo ne rie ši. Je to otáz ka ta -
bu liek ale bo vzde lá va cích ka pa -
cít?

Má lo nás!
Bližšie sme sa o tom pres ved -

èi li aj pri návšte ve odde le nia kri -
mi na listicko–tech nic kých èin nos tí
(OKTÈ) na bra tislavskom KR PZ.
V zná mej bu do ve „U dvoch le vov“
nás pri ví tal ve dú ci odde le nia mjr.
Mgr. Du šan Vi tá loš so svo jím ko -
le gom mjr. Jo ze fom Koštia lom,
tiež ve¾kým za nie tencom svo jej
prá ce, kto rý ro bí tech ni ka „na kra -
ji“ od ro ku 1994. Pro blé my, kto ré
vní ma jú so svo jej prá ci, mož no
rozde li� do nieko¾kých okru hov.
Pr vý, ho ci mož no nie najdô le ži -
tejší, je prá ve perso nálny stav.
Konkrétne na odde le ní je osem
techni kov a ve dú ci odde le nia,
pod¾a mjr. Koštia la sú dni, ke dy
jedno du cho ka pa citne nesta èia.
Aj na ve¾ký prí pad, kde by mal
pra co va� ce lý tím techni kov, ako je
to bežné v oko li tých kra ji nách, idú
vo väèši ne prí pa dov dva ja. Na
každom mieste èi nu je èas li mi tu -
jú cim fakto rom, ofi ciálne sa však
nesmie nepretrži te pra co va� viac
ako 18 ho dín. Mjr. Koštial sa „po -
chvá lil“ osobným re kordom v mi -
nu los ti: 52 ho dín. Psy cho hy gie -
nické prestávky sú po tom len fik-
ciou, efektívnos� prá ce sa prudko
zni žu je, pri tom je zná me, že ak
tech nik nieèo za ne dbá, opo me nie
ale bo uro bí nekva litne, ce lý oko li -
tý tím ¾u dí na èe le s vy šetro va te -
¾om sa už mô že aku rát tak škrab-

ka� vo vla soch. Po jem „ne od klad -
né a neopa ko va te¾né úko ny“ te da
nie je slovná flosku la, ale tvr dá
po žia davka pre kaž dé ho na mies-
te èi nu. S ne dostatkom techni kov
však pod¾a ich slov zá pa sia prak -
tic ky všetky odde le nia OKTÈ v
kra ji.

Dru hý fak tor: oblas� ma te riál -
no–tech nic ké ho za bezpe èe nia.
„Kraj“ si uro bil prieskum na všet-
kých okresných riadi te¾stvách v
rám ci KR PZ. Napriek miestnym
rozdie lom prak tic ky vša de do mi -
no va li pro blé my s ne dostatkom
kva litnej fo to techni ky a jej príslu -
šenstva, pre ká ža zdåha vos� ob-
jedna ných do dá vok ma te riá lov na
èinnos�, je ne dosta tok ochran -
ných pra covných prostriedkov
(èiž my, ru ka vi ce, prilby) a ne -
dosta tok kva litné ho pre nosné ho
osvetle nia. Miestne chý ba hard-
vér (externé HDD dis ky) a aktuál-

ny softvér na spra co va nie stôp.
Pri tom tech ni ci konšta tu jú, že slu -
žobné mu ve de niu na úrov ni kra ja
ne mož no uprie� sna hu tieto �až-
kosti konti nuálne rieši�, za vý -
bornú ozna èu jú aj spo luprá cu s
KEÚ PZ.

Najväèší pro blém vi dia v aktu-
álne má lo pružnom systé me za -
bezpe èo va nia MTZ prostredníc-
tvom centier pod po ry. „Má me na-
príklad pl ný sklad vriec a ostatné -
ho základné ho ma te ri á lu. Ale prí -
du dve ve¾ké akcie po se be a
sklad je prázdny. Na mieste èi nu
predsa ne mô žem po ze ra� na to, èi
potre bu jem tri ale bo de sa� vriec
na za ba le nie stôp,“ prízvu ku je mjr.
Koštial. „A po tom za sa èa ká me,
ke dy prí de ïalšia zá sielka…“

Do dajme, že po dob ná si tuá cia,
ako „hlá si“ Bra ti slav ský kraj, je v
podsta te aj v ostat ných kra joch,
rozdielna však mô že by� za �a že -
nos� techni kov z h¾a diska „ná pa -
du“ trestnej èin nos ti a jej cha rak -
te ru.

No vé vo zidlá?
Tech ni ci vo vše obec nos ti sní -

va jú o vo zidlách, kto ré by bo li
upra ve né a vy ba ve né špe ciálne
pre potre by vý jazdu na mieste èi -
nu. Pod¾a posledných informá cií z
PPZ by sa moh lo zablýska� na
lepšie èa sy, vý be ro vé ko na nie na
vo zidlá pre „kraj ské vý jazdy“ už
be ží, tak uvi dí me…

Nuž a ïalšie té my? Tre bárs
vzde lá va nie. Te rajší riadia ci pra -
cov ní ci na úrov ni PPZ i KR PZ v
Bra tisla ve, kto rí prešli dlho roènou
pra xou kri mi na lis tic kých techni -
kov, po va žu jú základné vzde lá va -

nie techni kov – napriek ve¾ké mu
uzna niu prá ce, kto rú pre techni -
kov odvádza tím pe da gó gov na
SOŠ PZ Ko ši ce – za ne posta èu jú -
ce najmä z h¾a diska množstva
pra xe. „Najväèšie sla bi ny vi dím vo
výuke fo togra fo va nia, mla dí ab -
sol ven ti kurzov ne ve dia fo togra fo -
va�,“ ho vo rí mjr. Mgr. Du šan Vi tá -
loš. „Chý ba im väèšia prax, mno hí
ne ma jú zvlád nu té základné zá sa -
dy fo togra fo va nia miesta èi nu, ani
prá cu v do ku mento va ní stôp vo
fo to la bo ra tó riu. A keï si k to mu
pri dá me aj pozna tok, že na väèši -
ne pra co vísk v Bra tisla ve èi aj in-
de po Slo ven sku ma jú tech ni ci
má lo fo toa pa rá tov, ne ho vo riac o
ich kva li te a vy ba ve nos ti príslu -
šentvom z h¾a diska na šich po-
trieb, tak sa to na kva li te výstu pov
mu sí pre ja vi�. My napríklad má me
kaž dý svo ju braš nu s ma te riá lom
a vy ba ve ním, svoj fo to apa rát a

príslu šenstvo, kaž dý tech nik je te -
da takpo ve diac sa mostatne zá so -
bo va ný, ale nie je to tak vša de.“

Tech ni ci si ve¾mi pochva ¾u jú
zdo ko na ¾o va cie kurzy, kto ré pre
nich ta kisto ro bí ko šická SOŠ PZ,

kde cho dia predná ša� aj ex per ti z
KEÚ PZ, do vzde lá va nia by sa
však pod¾a nich ma la vnies�
väèšia syste ma tickos�. Pod¾a ich
ná zo ru by tech ni ci ma li ma� aj
možnos� èastejšie sa obozna mo -
va� najmä s no vin ka mi zo sve ta v
ob las ti vyh¾a dá va nia a do ku -
mento va nia stôp no vý mi fo -
renzný mi me tó da mi. S tým, sa -
mozrejme, ide ru ka v ru ke otáz ka
do dá vok najmo dernejšej tech ni ky,
napr. na zobra zo va nie a za me ria -
va nie priesto ru miesta èi nu 3D fo -
togra fiou v kombi ná cii s la se ro -
vým ske no va ním priesto ru a s
me ra èom vzdia le ností, keïže sú -
èasná prax za me ria va nia na
mieste èi nu je me nej presná a naj-
mä ve¾mi prac ná, tým aj zdåha vá.
Ne jde pri tom o túžbu po „fajno -
vosti“. Aktuálne pre behla Európ -
skou úniou or ga ni zo va ná an ke ta
na Slo ven sku i v oko li tých kra ji -
nách, kto rá ma po va la úro veò
podmie nok a kva li ty prá ce kri mi -
na lis tic kých techni kov. „Na ši“ upo -
zoròu jú, že tak ako mu se la prejs�
európskou akre di tá ciou èinnos�
ná rodných expertíznych fo renz-
ných ústa vov, v na šom prí pa de
KEÚ PZ, pri chádza èas, ke dy bu -
dú mu sie� vy ho vie� kri té riam Únie
for mou akre di tá cie aj vý stu py kri -
mi na lis tic kých techni kov z miesta
èi nu. Sme na ten to zá vä zok
pripra ve ní?

Tá ne šťast ná hy gie na…
Naosta tok sme si ne cha li té -

mu, kto rá vô bec nie je posledná:
BOZP v podmienkach prá ce kri -
mi na lis tic kých techni kov. Už sme
svojho èa su ten to pro blém v PO -
LÍ CII nadniesli: drvi vá väèši na
pra co vísk OKTÈ na Slo ven sku
ne vy ho vu je ani základným po žia -
davkám hy gie ni kov a re zort ní hy -
gie ni ci tieto pra co viská ne zatvo ria
len pre to, že ich v drvi vej väèši ne
ani ni kdy ne po vo li li. A ke by v nich

miestne èinnos� aj za ká za li, po li -
cajné zložky by priesto ry aj tak
uží va li ïa lej, pre to že bez každo -
dennej prá ce kri mi na lis tic kých
techni kov sa jedno du cho ne zao -

bí du. Zre te¾ne – a už nie krátky
èas – sa uka zu je, že re zort, vrá ta -
ne kraj ských riadi te¾stiev PZ, ne -
po va žu je tú to oblas� za pri o ri tu a
pod¾a to ho sa aj k pra co viskám
OKTÈ sprá va – z h¾a diska uvo¾ -
ne nia potrebných fi naèných pro-
striedkov a reali zá cie re kon štruk -
cií. Azda aj tu po mô žu euro fondy?

Bez nadsádzky – tech ni ci den-
ne risku jú svo je zdra vie, to im to-
tiž ni ja ký prípla tok neuchrá ni. Ten -
to pro blém nám zdô raznil aj mjr.
Mgr. Du šan Vi tá loš: v podmien-
kach KR PZ Bra ti sla va ma jú k
dispo zí cii použi te¾né priesto ry i
jasnú predsta vu, ako by sa da lo
vy bu do va� pra co visko OKTÈ, kto -
ré by nielenže vy ho ve lo po žia -
davkám hy gie ni kov, ale v prvom
ra de by chrá ni lo zdra vie techni kov
a ostat ných za mestnancov v bu -
do ve. V sú èasnosti tre bárs mok ré
ode vy ne bo hých a ïalšie zaiste né
sto py su šia vo¾ne v miestnosti bez
akejko¾vek ochra ny oko lia pred ší -
re ním biolo lo gických èi che mic -
kých ohro ze ní, bez vlastnej – nú -
te nej venti lá cie a filtrá cie ovzdu -
šia, kto ré by za brá ni lo ší re niu
mož ných infekcií! V su šiarni sú
pri tom èas to tre bárs ode vy po ne -
bo hých aso ciá loch èi narko ma -
noch, je tu ri zi ko ší re nia TBC, HIV
a iných infekèných ocho re ní – a to
v blíz kos ti za mestna neckej je -
dálne a bu fe tu!

Ve de niu KR PZ ne mož no
uprie� úsi lie rieši� ten to hro zi vý
pro blém, prio ri ty sú však inde, na -
ko¾ko prá cu kri mi na lis tic kých
tech ni kov ve rejnos� tak bezpro-
stredne nevní ma, ako tre bárs
èinnos� dopravnej i po riadko vej
po lí cie ale bo vy šetro va te ¾ov. Aj
pre vádzka OKTÈ KR PZ Bra ti sla -
va te da fun gu je s po ru šo va ním
viace rých zá ko nov a v rozpo re –
napríklad – s Na ria de ním vlá dy
SR è.338/2006 o ochra ne zdra via
za mestnancov pred ri zi ka mi sú vi -
sia ci mi s expo zí ciou bio lo gic kých
fakto rov pri prá ci. Pri tom bra ti -
slav ské kraj ské pra co visko so
svo ji mi problé ma mi ani zïa le ka
nie je oje di ne lé, skôr ty pic ké.
Nech ce me ku vi ka�, ale èo keï?
Že by kompe tentných pri viedla k
akti vi te ne ja ká menšia epi dé mia
medzi za mestnanca mi?

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, ar chív

Kým akre di tá cia zaklo pe na dve re…
(Pokraèovanie zo strany 1)

Dve percentá da ne z príjmu sú
uš¾achti lou for mou po mo ci!

Je február 2015 a OZP v SR opa ko va ne vyzýva všetkých za -
mestnancov Mi nis ter stva vnútra SR, aby pre ja vi li svo ju so li da ri tu a
po uká za li 2% z da ní z príjmu prostredníctvom OZP v SR svo jím ko -
le gom, kto rí sú preu ká za te¾ne na ta kú to po moc od ká za ní. Ešte je
èas, ale ve¾mi sa krá ti!

Spô sob po mo ci je jed no du chý.
1/Kaž dý, kto chce pouká za� svo je 2% da ne z príjmov, mu sí

po žia da� svojho za mestná va te ¾a o vysta ve nia tla èi va „ Potvrde -
nie o zapla te ní da ne“ /Ten to krok už má te zrejme za se bou – zvyk -
ne sa to ro bi� do 31. ja nuá ra aktuálne ho ro ka/

2/ Následne si vyzdvihni te na va šej „mzdo vej úètárni“ /Cent -
rum pod po ry, Jed not ka pod po ry– eko no mic ké odde le nie/ tla èi -
vo „ Potvrde nie o zapla te ní da ne“.

3/ Z na šej we bo vej strán ky OZP v SR si stiahni te
„predvyplne né“ tla èi vo „Vyhlá se nie o pouká za ní su my do výš ky
2% zapla te nej da ne z príjmov fy zickej oso by….“.

4/ To to tla èi vo sta èí jedno du cho vyplni� v riadkoch 01 – 11, v
spodnej èasti tla èi va vy pí sa� miesto vyplne nia tla èi va a deò
vyplne nia, podpí sa� v pra vom dolnom ro hu a spo loène s Po-
tvrde ním o zapla te ní da ne zasla� poš tou, ale bo osobne za nies�
na miestne príslušný da òo vý úrad do 30.04.2015 – ale bo tieto
tla èi vá odovzda� predse do vi ZO OZP na príslušnom pra co -
visku, prí padne niekto ré mu z èle nov vý bo ru ZO OZP, kto rí tú to
èinnos� uro bia.

Pouká za nie svo jich dvoch percent je mož né reali zo va� do konca
aprí la 2015, ale ne ne chá vajme to na ko niec le ho ty. Skúsme pre ko -
na� sa mi se ba a ne chysta� si už te raz vý ho vorky, ako sme na to po -
za budli, nikto nás ne oslo vil, ne ve de li sme ako to tre ba uro bi�… a po -
dobne. Sta èí mi ni mum na šej èin nos ti, aby sme po moh li dru hým. Je
to na ším posla ním – Po má ha� a chrá ni�. Ešte je èas….

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Dodávka kriminalistických technikov sa niekedy vracia z miesta či-
nu takto plná zaistených stôp...

Precíznosť a dôkladnosť...



Nuž nám ostávajú dve funkčné
lietadlá Jak-40 a jeden vrtuľník.
Vážna situácia... Nie sú zamest-
nanci Leteckého útvaru MV SR v
ohrození? Nebude sa prepúšťať?
Redakcia POLÍCIA aj v tejto súvi-
slosti požiadala o rozhovor riadi-
teľa Leteckého útvaru MV SR Ing.
Dalimíra Pišťanského, PhD.

l Pán riaditeľ, lietate, nehro-
zí vám prepúšťanie?

Naša práca je taká odborná a
špecifická, že sme stavy nemuseli
redukovať. Letecká preprava je v
prvom rade o vysokej miere bez-
pečnosti pri preprave, tú musíme
zabezpečiť vždy a bez ľudí to ne-
jde. Hocako máme zložitú situá-
ciu, sme pripravení v súčinnosti s
naším zastupiteľským úradom do-
stať do vlasti našich občanov, kto-
rí sa v zahraničí ocitnú v nebezpe-

čí a plníme aj základné úlohy pre
Policajný zbor či iné rezortné zlož-
ky – hoci je jasné, že aj požiadav-
ky polície by najmä v oblasti výcvi-
ku boli väčšie. Tie sú vlastne per-
manentne väčšie, ako naše mož-
nosti. Takže lietame, z hľadiska
počtu hodín dokonca viac ako v
predchádzajúcom období.  

l Naša armáda, teda Ozbro-
jené sily SR sa stále hlásia, že
môžu plniť úlohy tzv. štátnej
letky, ako je to vo väčšine štá-
tov. Váš pohľad?

Tieto otázky, pochopiteľne, rie-
ši vláda SR. Môžem povedať len
svoj pohľad. Prepravu ústavných
činiteľov môže zabezpečovať aj
rezort obrany, aj vnútra. Legislatí-
va to umožňuje. Ich piloti takisto
majú potrebnú kvalifikáciu, ale
operujú iný typ techniky, konkrét-
ne L-410 Turbolet. Konštrukčne je
to vojenský špeciál, operuje aj na

nespevnených krátkych dráhach
a je ľahký. Ale nie je klimatizova-
ný, nemá pretlakovú kabínu. Je sí-
ce vyhrievaná, ale nie chladená a
bolia v nej ušné bubienky. Je to
ako by ste sa viezli na korbe ta-
trovky. 

l Armáda oficiálne oznámila
nákup lietadiel typu Spartan. 

Spartan je výborné nákladné
lietadlo, ale nie je to lietadlo, ktoré
by sa dalo rýchlo upraviť do kom-
fortu na prepravu ústavných čini-
teľov. Ak by mal mať ústavný či-
niteľ v Spartane aký-taký komfort,
najlepšie by bolo naložiť ho aj s
vozidlom, to sa dá.

l Vraj aj pre Spartan vyrába-
jú nejaké moduly na prepravu
cestujúcich. 

Áno, o cene sa teraz ani ne-
bavme, ale ten modul nemá okná.
Je to skriňa, ktorá sa vloží do lie-
tadla. Skúste sa zavrieť do skrine

a leťte ňou. Alebo v lietadle za-
tvorte oči. To je niečo podobné.
Taký modul môže mať aj sprchu,
aj televízor, ale nemá okno. Osob-
ne by som si to nechcel vyskúšať.

l Lenže lietadlá MV SR...
Naše lietadlá sú ročníky výroby

1974, 1979, 1989 a 1998. Samo-
zrejme, prešli etapami modernizá-
cií, ale... Všetky naše – aj tie
funkčné – lietadlá sú už morálne
zastarané, hoci sú to technicky
mimoriadne vydarené stroje. Má-
me aj vynikajúco pripravených,
skúsených pilotov, ktorí lietali po
celom svete, väčšina z nich prišla
z ČSA, o lietadlách vedia všetko.
Ale nie je tajomstvom, že je naj-
vyšší čas na výmenu strojov. Roz-
hodovať bude vláda, či potrebuje
špeciál na prepravu športovej re-
prezentácie, filharmónie, evakuá-

Na ko¾ko ide o èin nos ti ná roè né
na odbornos� a èas, bo lo potrebné
pripra vi� sa na ich reali zá ciu vy bu -
do va ním no vých ka pa cít ako na
Mi nisterstve vnútra SR, tak aj na
Pre zí diu Po li cajné ho zbo ru. Dô le -
ži tým medzní kom bol vznik Sek-
cie európskych progra mov Mi nis -
ter stva vnútra SR (SEP MV SR) k
1.9.2014, kto rá zastre šu je pro ble -
ma ti ku euro fondov za ce lý re zort
Mi nis ter stva vnútra SR. SEP MV
SR pl ní úlo hy riadia ce ho or gá nu
pre Ope raèný pro gram Efektívna
ve rejná sprá va a sprostredko va -
te¾ské ho or gá nu pre Ope raèný
pro gram „Kva li ta ži votné ho pro -
stre dia“ a ope raèný pro gram
„¼ud ské zdro je“. Ko or di nu je aj
ïalšie ak ti vi ty sme ru jú ce k èerpa -
niu po mo ci z ïalších Ope raèných
progra mov, kto rých riadia ci mi or-
gánmi sú iné re zorty, ako naprík-
lad ope raèný pro gram „Výskum a
ino vá cie“ a ope raèný pro gram „In -
teg ro va ná infraštruktú ra“.

V záujme efektívne ho èerpa nia
fi nanèných prostriedkov z európ-
skych zdro jov útvarmi Po li cajné ho
zbo ru bol zria de ný od bor pro gra -
mo vé ho riade nia a medzi re zortnej
koordi ná cie kance lá rie pre zi den ta
Po li cajné ho zbo ru. Vïa ka vytvo -
re niu špe cia li zo va né ho pra co -
viska je mož né de fi no va� úlo hy na
stra ne posky to va te ¾a ako aj na
stra ne žiada te ¾a po mo ci. Rozde -
le ním kompe tencii medzi SEP MV
SR a od bor pro gra mo vé ho riade -
nia a medzi re zortnej koordi ná cie
kance lá rie pre zi den ta Po li cajné ho
zbo ru zá ro veò predchádza me
mož né mu kon flik tu záujmov pri
èer pa ní európskych prostriedkov.
Od bor pro gra mo vé ho riade nia a

medzi re zortnej koordi ná cie kan -
ce lá rie pre zi den ta Po li cajné ho
zbo ru má dve odde le nia, kto rý mi
sú odde le nie imple mentá cie pro -
jektov a se kre ta ri át medzi re -
zortné ho Expertné ho koordi naè -
né ho or gá nu pre boj so zlo èin -
nos�ou (se kre ta ri át ME KO). 

Aktuálnou prio ri tou sú pro jek ty
v rám ci ope raèné ho pro gra mu „In -
teg ro va ná infraštruktú ra“, kto rých
cie¾om je zvý ši� bezpeènos� èo
najvyššie ho po è tu úèastní kov
cestnej pre mávky, zní ži� dopravnú

ne ho do vos�, ag re si vi tu v cestnej
pre mávke a za bezpe èi� právnu a
fi nanènú transpa rentnos� za ve de -
ním auto ma ti zo va né ho doh¾a du.
Au to ma ti zo va ný doh¾ad predpo-
kla dá taktiež zvý še nie a zlepše nie
prepravnej ka pa ci ty, slu žieb pre
ve rejnos� z poh¾a du zvý še nia mo -
bi li ty a kom for tu cesto va nia. Po -
núkne informá cie pre správcov

infraštruktú ry, bezpeènostný a zá -
chran ný sys tém ako aj pre fi -
nanèné, kontrolné a bezpeènost -
né inšti tú cie (identi fi ká cia vo zi diel
a ná kla du, vyh¾a dá va nie odcu -
dze ných vo zi diel a po dob ne). Po -
li cajný zbor po zná predmetný pro -
jekt skôr pod názvom „Objektívna
zodpo vednos�“, èo však presne
neodzrkad¾u je pod po ro va ný zá -
mer. Prio ri tou nie je ukla da nie a
vý ber sankcií, ale po stup né zvy -
šo va nie bez peè nos ti cestnej pre -
mávky.

Po li cajný zbor plá nu je v nasle -
du jú com progra mo vom ob do bí
použí va� taktiež fi nanèné pros -
triedky z ope raèné ho pro gra mu
„Kva li ta ži votné ho prostre dia“ naj-
mä v oblastiach ako sú ener ge tic -
ká efektívnos� bu dov, vy bu do va -
nie špe ciálnych tre na žé rov pre
vý cvik slu žobných psov, ako aj in-
tegro va ných pra co vísk na za -

bezpe èe nie po ho to vos ti Pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru a útva rov Po li -
cajné ho zbo ru pri plne ní úloh sú vi -
sia cich s rieše ním krí zo vých si tuá -
cií vy vo la ných kli ma tic ký mi zme -
na mi. Plá no va né je zria de nie in -
teg ro va né ho ope raèné ho cent ra
bezpi lotných prostriedkov, kto ré
bu dú na po má ha� pri mo ni to ro va ní
postihnu tých úze mí a poskytnú in-

formá cie potrebné pre koordi ná -
ciu zá chran ných i bezpeènost -
ných zlo žiek. Fe no mé nom mo -
dernej do by sú ri zi ká te ro ris tic -
kých úto kov a ohro ze nie oby va -
te¾ stva èi ži votné ho prostre dia
tak zva ný mi „CBRN ma te riálmi“
(che mic ké, bio lo gic ké, rá dio ak -
tívne a jadro vé lát ky). Ïalším zá -
me rom je pre to vy bu do va nie ka -
pa cít Po li cajné ho zbo ru pre oblas�
envi ronmentálnej bez peè nos ti v
kontexte hro zieb CBRN ma te riá -
lov a envi ronmentálnej kri mi na li ty.
Prio ri tou sú špe ciálne vo zidlá s
vy ba ve ním na rýchlu de tekciu ne -
bez peè ných lá tok, kto ré by bo li
schop né za siahnu� v èo najkrat-
šom èa se.

Dlho do bý pro blém s vhod ný mi
priestormi na vý cvik špe ciálnych
útva rov Po li cajné ho zbo ru by ma -
lo vy rie ši� vy bu do va nie vý cvi ko vé -
ho stre diska vo vo jenskom pries -
to re „Leš�“ , kto ré bu de vy uží va né
spo loène s Ha sièským a záchran-
ným zbo rom. Oèa ká va ný prí nos
bu de spo èí va� v lepšej koordi ná cii
zá chran ných a bezpeè nostných
zlo žiek, dosta toèných priesto ro -
vých ka pa ci tách a vy uži tí priesto -
ru, kto rým ne bu de do chádza� k
ru še niu ci vilné ho oby va te¾stva.
Jed nou z prio rít Európskej únie
pre no vé pro gra mo vé obdo bie
2014 – 2020 je pod po ra výsku mu
a ino vá cií, kto ré je mož né reali zo -
va� aj v podmienkach Po li cajné ho
zbo ru. Vy bu do va nie mo derné ho
výskumné ho cent ra za me ra né ho
na bezpeè nostný výskum by ma lo
v sú la de so Stra té giou výsku mu a
ino vá cií pre inte li gentnú špe cia li -
zá ciu Slo venskej re pub li ky pod -
po ro va� odvetvia ako sú ma te riá -
lo vý výskum a na no techno ló gie,
informaèno–ko mu ni kaèné tech -
no ló gie ako aj biotechno ló gie a
biome di cí na. Vý sled ky výsku mu v
predmetnom centre bu dú ma� prí -
nos nielen pre Po li cajný zbor v
ob las ti fo ren zných vied, ale aj pre
pri vátnu sfé ru a podpo ria eko no -
mic ký rast Slo venskej re pub li ky.

Pro jek to vé zá me ry Po li cajné ho

zbo ru je potrebné vní ma� v kon-
texte jed not li vých ope raèných
pro gra mov, kto ré dos� podrobne
vy medzu jú ob las ti pod po ry a špe -
ci fické ciele Bo lo by nesprávne
chá pa� pro jekto vý ma nažment eu-
ro fondov zjedno du še ne ako „po -
žia davky na ná kup“, s kto rý mi
sme sa stre tá va li v mi nu lých ro -
koch. Možnos� získa nia fi nan -
èných prostriedkov z EÚ spo èí va
vo vhodnom špe ci fi ko va ní potrieb
útva rov Po li cajné ho zbo ru na
pod po ro va né špe ci fické ciele
ope raèných progra mov a to je
prá ve úlo ha od bo ru pro gra mo vé -
ho riade nia a medzi re zortnej ko-
ordi ná cie kance lá rie pre zi den ta
Po li cajné ho zbo ru a SEP MV SR.
V princí pe mož no po ve da�, že
kaž dá myšlienka je dob rá, ak s
òou mož no ïa lej pra co va�. Vždy
je lepšie, ak pro jekto vý zá mer pri-
pra vu jú útva ry Po li cajné ho zbo ru,
kto ré ma jú ve do mosti o fungo va ní
sys té mu euro fondov a najmä so
zna los�a mi o príslušnom ope -
raènom progra me, z kto ré ho by
chce li èerpa� fi nanèné prostriedky.
Aktuálne ma jú prak tic ké skú se -
nosti pre dovšetkým pra cov ní ci
Kri mi na lis tic ké ho a expertízne ho
ústa vu Po li cajné ho zbo ru a Úra du
kri mi nálnej po lí cie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru. Po zi tívne je, že
mno hé útva ry Po li cajné ho zbo ru
pro jek to vé zá me ry predkla da jú,
sú ochot né spo lupra co va� pri ich
ko rekcii a spá ja ní jed not li vých zá -
me rov do zmysluplných a reali zo -
va te¾ných celkov.

Ve ¾a prá ce bo lo doteraz vy ko -
na nej, ve ¾a prá ce nás ešte èa ká,
ale bo la by ve¾ká ško da tú to no vú
prí le ži tos� pre márni�. Pre to je dô -
le ži té ešte vyššie na sa de nie a
koope rá cia všetkých za in te re so -
va ných útva rov Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru ako aj ústre to vos�
ve de nia Po li cajné ho zbo ru.

plk. Ing. Sta ni slav Ši šu lák, PhD.
riadi te¾ od bo ru pro gra mo vé ho ria-

de nia a medzi re zortnej koordi ná cie,
kance lá ria pre zi den ta PZ

Vo vy uži tí euro fondov sa re zor tu otvá ra jú v ïalšom ob do bí ove ¾a väèšie mož nos ti
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Pro jek to vé zá me ry Po li cajné ho zbo ru v progra mo vom ob do bí 2014 – 2020
V marco vom vy da ní no vín Po lí cia v ro ku 2014 sme Vás in -
for mo va li o mož nos ti èerpa nia fi nanèných prostriedkov
Európskej únie v obje me, aký doteraz ne bol pre re zort Mi -
nis ter stva vnútra SR a Po li cajný zbor umožne ný. Iste je
na mieste otáz ka, èo sa za ten takmer rok udia lo a ako po -
kra èu je pro ces naštarto va ný ešte v ro ku 2013 zria de ním
technickej sku pi ny na Pre zí diu Po li cajné ho zbo ru.

Začiatok roka 2015 svojím spôsobom vojde do histórie
Leteckého útvaru MV SR ako celkom neštandardný, pre-
tože sa ocitol v situácii, keď piloti takmer nemajú s čím
lietať. Zo štyroch vrtuľníkov M-171 je prevádzkyschopný
jeden, z dvoch TU-154 ešte vlani lietal jeden, aj ten musel
kvôli poruche výškového kormidla ísť na opravu do Sa-
mary, takže napr. aj naši ústavní činitelia sú pri dlhších
trasách momentálne odkázaní na komerčné linky. "Tučko"
malo byť opravené do konca roka, teraz sa hovorí o mar-
ci. 

Netradičná otázka pre riaditeľa Leteckého útvaru MV SR: Lietate?

Ministerská letka zažíva ťažké časy, ale vraj sa blýska na lepšie...

(Pokračovanie na strane 6)

Snímka z úvodnej konferencie k Operačnému programu
Efektívna verejná správa za účasti ministra vnútra SR a mi-
nistra spravodlivosti SR                      snímka SEP MV SR



A. Vše obec né usta no ve nia :
1. Or ga ni zá tor: Únia te lo vý chovných orga ni zá cií po lí cie SR, Od bo ro vý zväz po lí cie v

SR,  ŠKP pri APZ Bra ti sla va a od bor vý cvi ku Pre zí dia PZ.
2. Ter mín ko na nia : 20. 3. 2015
3. Miesto ko na nia : Stolno te ni so vá ha la SSTZ v Bra tisla ve – Krasòa noch, Èernocké -

ho ul. è. 6.
4. Riadi te¾ turna ja : Sta ni slav ZÁ TORSKÝ
4a. Orga ni zaèný vý bor turna ja
Predse da : La di slav GRA ÈÍK
Podpredse da : Ju raj FI LAN

Ta jomník : Ján KU KUÈKA
Or ga ni zaè ní pra cov ní ci : Teodor NÉ METH, Pe ter BA JUS

Hlavný rozhodca : Ján VA NIAK
5. Prihlášky : me no vi té prihlášky zašlú kraj ské riadi te¾stvá PZ za ce lý kraj, sekcie a

útva ry MV SR pod¾a sta no ve né ho k¾ú èa a ka te gó rie, prí padne indi vi duálne v termí ne do
12.3.2015 na od bor vý cvi ku Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru pí somne ale bo fa xom na fa xo vé
èís lo 09610– 59 057.

V prihláške je potrebné uvies� : me no, priezvisko, rok na ro de nia, pra co visko s ozna -
èe ním èi ide o príslušní ka PZ ale bo OP, èi je prihlá se ný re gist ro va ný v SSTZ (ak áno,
uvies� i oddiel a sú �až v kto rej hrá) a záujem o uby to va nie.

Uvo¾ne nie úèastní kov: V zmysle Na ria de nia mi nis tra vnútra SR o za bezpe èo va ní
a vy ko ná va ní slu žobnej prí pra vy prís lušní kov PZ è.147/2012, èl. 17, ods. 3.

6.Uby to va nie : za bez pe èí uspo ria da te¾ na zákla de pí somnej prihlášky pre úèastní kov
z Ko šic ké ho, Pre šov ské ho, Bansko bystrické ho a Ži linské ho kra ja.

7.Úhra da nákla dov : ces tov né do miesta ko na nia turna ja hra dí vy sie la jú ca orga ni zá -
cia, ob èer stve nie a obed po èas turna ja za bez pe èí or ga ni zá tor. Uby to va nie si hra dí úèast -
ník sám.

B.Tech nic ké a iné usta no ve nia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pra vi diel stolné ho te ni su. Neprí pustné sú biele trièká.
9. Sú �ažné dis cip lí ny: Dvojhra mu žov a žien,
Mu ži : I. ka te gó ria – majstrovstvá MV SR a PZ mu ži re gi stro va ní v SSTZ, hra jú ci

dlho do bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, kraj ský mi, re gio nálny mi a okresný mi stolno te ni so -
vý mi zväzmi, hrá èi Ko šickej mi ni li gy, Open li gy a ne re gistro va ní hrá èi, kto rí ma jú záujem
hra� o ti tul majstra MV SR a PZ na rok 2015.

II. ka te gó ria – Sú �až o Pu tovný po hár Po lí cie, mu ži ne re gistro va ní, nehra jú ci dlho do -
bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, re gio nálny mi a okresný mi stolno te ni so vý mi zväz mi, Ko -
šickej Mi ni li gy a Openli gy a mu ži  re gi stro va ní v SSTZ a ko šic kých líg nad 65 ro kov – roè.
1950 a star ší (ich za ra de nie do ka te gó rie si vyhradzu je or ga ni zá tor).

Že ny: bez ve ko vej ka te gó rie – majstrovstvá MV SR a PZ.

10. Sys tém sú �a že: V 1. stup ni sa hrá v  sku pi nách pod¾a vyžre bo va nia kaž dý s kaž -
dým. V 2. stup ni sa hrá vy lu èo va cím systé mom. Do sku pín bu dú úèast ní ci vyžre bo va ní na
zákla de výsledkov do siahnu tých v predchádza jú com roè ní ku turna ja s prihliadnu tím na
slo ven ský rebrí èek. Všetky zá pa sy sa hra jú na tri ví �azné se ty z piatich.

11. Podmienky úèas ti: Turna ja sa mô žu zú èastni� pre te ká ri pod¾a sta no ve né ho po è tu
pre jed not li vé kra je – príslušní ci PZ, obèianski za mestnanci re zor tu MV SR, èle no via ŠKP
re gi stro va ní v UNTOP SR, výslu ho ví dô chodco via z re zor tu MV SR a príslušní ci ZVJS. V
prí pa de, že niekto rý kraj ne naplní po èet, mô žu sa turna ja zú èastni� ïalší hrá èi z iných kra -
jov.

12. Žre bo va nie: usku toèní sa dòa 19.3.2015 o 17.00 h v stolno te ni so vej ha le SSTZ.
13. Èa so vý roz pis dòa 20.3.2015
07.30 – 08.15 h – pre zentá cia v stolno te ni so vej ha le SSTZ, 
08.30 h – prí padné ko rektú ry vo vyžre bo va ní sú �a ží na zákla de pre zentá cie, 
09.00 h – otvo re nie turna ja,
09.30 h – za èia tok sú �a ží,
Bezprostredne po skon èe ní všetkých sú �a ží bu de vy ko na né vyhlá se nie výsledkov a

odovzda nie cien. 
Predpokla da né ukonèe nie turna ja je do 18.00 h.
14. Rozhodco via : Zá pa sy v I. a II. stup ni si rozho du jú hrá èi sa mi. Na se mi fi ná lo vé a

fi ná lo vé zá pa sy rozhodcov k sto lom ur èí hlavný rozhodca.
15. Ce ny : Prví šty ria sú �a žia ci v kaž dej disciplí ne získa jú po há re a dip lo my.
Ví �az I. ka te gó rie re gis tro va ných hrá èov mu žov a ka te gó rie žien získa va ti tul Maj-

ster MV SR a PZ pre rok 2015, Ví �az ka te gó rie ne re gistro va ných hrá èov mu žov
získa va Pu tovný po hár Po lí cie ve no va ný OZP SR. Všetci sú �a žia ci umiestne ní na 1.–
3. mieste získa va jú tiež dip lo my a vecné ce ny.

Ïalšie informá cie tý ka jú ce sa prípra vy a orga ni zá cie turna ja je mož né získa� na
tel. linke 02–64761106, mo bil 0902/258 793, e–mail: teodor.ne meth@minv.sk, u p.
Grá èi ka 0905/712 194 a u p. Va nia ka 0905/593 773, e–mail: sstz6@sstz.sk.

Tohto roèný tur naj je sú èasne aj no mi naèný na 7. Majstrovstvá Euró py po li cajtov,
kto ré sa bu dú ko na� v bulharskej Varne v dòoch 27. – 31. má ja 2015.

Pri sta no ve ní poètov pre jed not li vé kra je bo la zoh¾adne ná úèas� pre te ká rov a do siahnu -
té vý sled ky v predchádza jú cich. roèní koch turna ja.

U žien je mož né prihlá si� ¾u bo vo¾ný po èet sú �a žia cich z kra ja (uve de né po è ty sú
orientaèné).

Pre vý ber úèastní kov na tur naj odpo rú èa me obdobne ako pri pred chádza jú cich roèní -
koch zorga ni zo va� kraj ské ko lo, prí padne vý be ro vý tur naj, z kto ré ho bu de mož né vybra�
úèastní kov.

PO ZNÁM KA: Obèerstve nie –  bu de za bez pe èe né v bu fe te v ha le v prie be hu ce lé ho
turna ja. Viac na www.ozpsr.sk
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„O PU TOVNÝ PO HÁR PO LÍ CIE“
VI. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ V  STOLNOM TE NI SE a XIX. roè ník turna ja v stolnom te ni se jednotlivcov

Ministerská letka zažíva ťažké časy, ale vraj sa blýska na lepšie...
ciu zastupiteľstiev SR v prípade
ohrozenia, prepravu zranených
Slovákov a obetí živelných katas-
trof mimo územia SR či ústavných
činiteľov alebo nie, naozaj to nie
je lacný špás.

l Začnime vrtuľníkmi. 
Ako sme si už povedali, lieta

nám momentálne jeden vrtuľník
po celom Slovensku pre všetky
zložky MV SR, problém je, že na
východe nemáme technickú bá-
zu, takže sa vrtuľník vždy musí
vrátiť do Bratislavy. Samozrejme,
usilujeme sa ho maximálne vy-
užiť. 

l Čo ostatné tri vrtuľníky?
Jeden je momentálne v gene-

rálnej oprave, jej ukončenie sa
plánuje na august tohto roku a
dva vrtuľníky sú predurčené na
zámenu.

l Aj médiami už prebehli in-
formácie, že MV SR odštartova-
lo akciu na získanie ľahších
vrtuľníkov, ktoré by viac vyho-
vovali potrebám MV SR.

Áno, už môj predchodca začal
pracovať na výmene našich stro-
jov za ľahšie vrtuľníky. Je to po-
merne zložitá realizácia, kde ko-
munikujeme s americkou stranou
v Texase a s ďalším účastníkom
výmeny v Dubaji. Treba povedať,
že rezortné právne oddelenie v
spolupráci so sekciou ekonomiky
utvorili odborne zdatný tím, ktorý
rieši všetky otázky, ale smerom k
arabskému svetu sa nezaobíde-

me bez externistu, je to agentúra,
ktorá je odborníkom na arabské
právo. Výsledkom by mohli byť
ľahšie vrtuľníky značky Bell v na-
šich službách, nadobudnuté for-
mou zámennej zmluvy. Nejde te-
da o verejné obstarávanie.

l Čím vlastne disponuje náš
útvar z hľadiska mož-
ností údržby lietadiel či
vrtuľníkov?

Máme klimatizovaný
hangár, dobré technické
vybavenie a predovšetkým
mimoriadne schopných
za mestnancov, ktorých ve-
domosti a skúsenosti oce-
nili aj ľudia z výrobných
závodov, preto môžeme v
našich podmienkach robiť
aj takú údržbu, ktorá by si
inak vyžadovala pobyt
stroja u výrobcu. Pritom
mechanik musí mať u nás
aspoň päťročnú prax, aby
sa stal dobrým. Piloti sú v nepretr-
žitom výcviku, na trenažéroch, aj
počas preskúšavacích letoch na
lietadlách a vrtuľníkoch. 

l Úprimne, keď sa nezainte-
resovaný človek pozrie čo len
zvonka na objekt tzv. letky MV
SR, chytí ho skepsa. A vnútri to
nie je o nič lepšie. Z každého
kúta tu dýcha hlboký socializ-
mus... Pritom lietate do celého
sveta, je to určite odborne aj
administratívne veľmi náročná
činnosť, každý let potrebuje
veľké množstvo rôznych povo-

lení, vrátane preletov, komuni-
kujete s množstvom štátov...

Stav budovy a blížiace sa pred-
sedníctvo Slovenska v EÚ nás pri-
nútilo riešiť túto situáciu a verím,
že Letecký útvar MV SR sa čosko-
ro presťahuje do budovy Letovo-
prevádzkových služieb, ktorá je

hneď oproti pôvodného objektu.
Ale čo sa týka prevádzky, aj keď
sa to nezdá, sme absolútne auto-
nómna inštitúcia, počnúc letovými
plánmi, cez letové povolenia, dip -
lomatické povolenia, to všetko vy-
bavujeme sami. Fungujeme teda
ako každá iná komerčná letecká
spoločnosť. Sme držiteľmi AOC
certifikátu,  nie je problém eva-
kuovať našich ľudí trebárs z voj-
nových zón, napríklad z Bagdadu.
Máme poistku na celý svet vráta-
ne vojnových zón, nebýva pro-
blém s udelením povolenia na pri-

státie kdekoľvek vo svete, pretože
máme poverenie nášho štátu za-
bezpečovať ochranu a prepravu
našich občanov aj v prípade ohro-
zenia. 

l Ako zabezpečujete údržbu
strojov, objektov, ďalšej techni-
ky? Cez centrá podpory? 

Čo sa týka lietadiel, ob-
starávame si súčiastky
sami. Problém je s dikciou
nášho zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý je za-
meraný na domáce pod-
mienky. V našich pod-
mienkach je veľkou brz -
dou. Letecké spoločnosti
sú naučené isť najkratšou
cestou rovno za výrob-
com bez cla, lebo lietadlo,
ktoré stojí, nezarába.
Všade vo svete to fungu-
je, len my musíme obsta-
rávať podľa nášho záko-
na a ruský trh je špecific-

ký, naši dodávatelia nechápu, čo
od nich chceme, lebo nerozumejú
nášmu zákonu o verejnom obsta-
rávaní, nepoznajú napríklad pred-
bežnú cenovú ponuku. Ťažko sa
napríklad žiada od ruskej kon-
štrukčnej kancelárie, aby nám po-
slali potvrdenie, že nemajú zavä-
zok voči sociálnej alebo zdravot-
nej poisťovni... Súčiastky objed-
návame zväčša z Ruska, ale avio-
niku, teda letecké navigačné a ko-
munikačné prístroje aj z USA. Sú
s tým problémy, ale vždy hľadáme
schodnú strednú cestu. Takže čo

sa týka leteckého materiálu, pora-
díme si sami. Ale keď nám tečie
odkvap na objekte, tak nemôžem
kúpiť rínu a tmel za sto eur, mu-
sím o opravu žiadať centrum pod-
pory, medzitým zatečie celý objekt
a voda spôsobí škodu za desaťti-
síc eur.

l Neriešili by sa aj tieto pro-
blémy jednoduchšie v spolu-
práci s rezortom obrany?

Rezort obrany má vlastné op -
ravovne, určite by v niektorých ob-
lastiach bola možná bližšia spolu-
práca. Pokiaľ viem, aj sa na tom
pracuje. 

l Vráťme sa k personálu....
Ako som už povedal, ľudí ne-

prepúšťame, pretože bezpečnosť
leteckej prevádzky takéto šetrenia
neakceptuje. Zvonka to možno
tak vyzerá, že sú naši ľudia ne-
využití, ale nie je to pravda. Pro-
blém skôr máme vo vysokom ve-
kovom priemere, ja mám 40 rokov
a som tu najmladší kapitán, ale na
generačnú obmenu už možnosti
nemám. A, ako som už povedal,
príprava dobrého leteckého me-
chanika trvá päť – šesť rokov. Pi-
loti sme – aj so mnou – piati, v mi-
nulosti sme brali aj externistov,
sama letka by to personálne ne-
zvládla. V komerčných spoločnos-
tiach sa ráta so šiestimi posádka-
mi na jedno lietadlo, takže realita
je iná, ako si myslia laici. 

Zhováral sa Peter Ondera
snímka autor

(Pokraèovanie zo strany 5)

Ing. Dalimír Pišťanský, PhD
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Podmie neène od lo že ný vý -
kon tres tu odòa tia slo bo dy

s pro baèným doh¾a dom je mo di fi -
ká ciou podmie neène od lo že né ho
vý ko nu tres tu odòa tia slo bo dy.
Ten to trest je ukla da ný pá cha te -
¾om, u kto rých je ne vyhnutná
sprísne ná kon tro la po èas skú -
šobnej do by pod¾a § 51 ods. 1,
ods. 2 Trest né ho zá ko na.

Zá kon ukla dá obli ga tórnu po -
vinnos� sú du ulo ži� pá cha te ¾o vi
spo lu s podmie neène odlo že ným
vý ko nom tres tu odòa tia slo bo dy s
pro baèným doh¾a dom aj po -
vinnos� èi obmedze nie pod¾a § 51
ods. 3, ods. 4 Trest né ho zá ko na,
pri èom tieto obmedze nia a po vin -
nos ti sú základné, je mož né ich
upra vi� a prispô so bi� indi vi dua li te
pá cha te ¾a a spá cha né mu trest né -
mu èi nu.

Podmie neène od lo že ný trest
odòa tia slo bo dy s pro baèným
doh¾a dom v se be spá ja kontrolný i
re so cia li zaèný aspekt. Na to, aby
kon tro la ulo že ných po vin nos tí èi
obmedze ní bo la èo najkva lit -
nejšia, je pre pro baèné ho a me -
diaèné ho úradní ka nesmierne dô -
le ži tá sú èinnos� s príslušným OO
PZ, kto rá vyplý va z § 3 ods. 1
Trest né ho po riadku.

Miestna zna los� a kva litná prá -
ca príslušní kov OO PZ je pre plne -
nie úloh pro baèné ho a me diaèné -
ho úradní ka ne zapla ti te¾ná. Spo -
meòme mo de lo vý príklad. Ob ža -
lo va né mu J. O. súd podmie neène
od lo žil vý kon tres tu odòa tia slo bo -

dy s pro baèným doh¾a dom na
skú šobnú do bu v trva ní tri ro ky –
za trest ný èin po kus zlo èi nu ublí -
že nia na zdra ví a pre èin výtržníct-
va. Súd ulo žil obvi ne né mu
obmedze nie, spo èí va jú ce v zá ka -
ze po ží va nia al ko ho lic kých ná po -
jov a iných ná vy ko vých lá tok, ako
aj v zá ka ze vstu pu na vyhra de né
miesta ale bo priesto ry (po -
hostinstva), na kto rých trest ný èin
spá chal.

Príslušný pro baèný a me -
diaèný úradník sú du po žia dal o
sú èinnos� vo vy ko ná va com ko na -
ní OO PZ Tren èín, spo èí va jú cu
najmä v kon tro le sú dom ulo že né -
ho obmedze nia zá kaz po ží va nia
al ko ho lic kých ná po jov a iných ná -
vy ko vých lá tok vy ko ná va ním ne -
pra vi del ných dy cho vých skú šok u
odsú de né ho. Na pro baènom ko -
na ní bol odsú de ný po uèe ný a vy -
zva ný k dy cho vej skúške. Odsú -
de ný sa následne do znal, že po žil
al ko ho lic ký ná poj do ma, domnie -
val sa, že al ko ho lic ké ná po je ne-
smie po ží va� v po hostinstvách.
Dy cho vá skúška u odsú de né ho
bo la po zi tívna s výsledkom 0,31
mg/l. Príslušní ci OO PZ pri plne ní
žiadosti o sú èinnos� odsú de né ho
kon tro lo va li v doobedòajších i ve -
èerných ho di nách v mieste bydlis-
ka. Pri jed nej z návštev príslušní ci
za stih li odsú de né ho v mieste byd-
liska, vy zva li ho k podro be niu sa
dy cho vej skúške, kto rú odmie tol s
odô vodne ním, že prá ve vy pil dve
pi vá a isto by na fú kal. O vy ko na -

nej kon tro le odsú de né ho bo la prí-
slušníkmi obvodné ho odde le nia
zasla ná sprá va pro baèné mu a
me diaèné mu úradní ko vi sú du.
Ten po žia dal odsú de né ho o vy-
svetle nie, odsú de ný uvie dol, že
nie je spo kojný s kon tro lou prí-
slušníkmi PZ, na ko¾ko sú èas té a

obmedzu jú ho v pi tí pi va. Násled-
ne bo lo vy ko na ných nieko¾ko
výslu chov odsú de né ho v pro -
baènom ko na ní spo lu s dy cho vý -
mi skúška mi – s ne ga tívnym vý-
sledkom. Odsú de ný bol že na tý,
mal dve de ti. Za mestna ný bol ako
strážnik v súkromnej bezpeè -
nostnej službe. Odsú de ný v mies-
te svojho bydliska ne po ží val dob-
rú po ves�, nadmerne po ží val al ko -
ho lic ké ná po je, èo bo lo príslušník-
mi OO PZ Tren èín ziste né od oby -
va te ¾ov do mu. V priestupko vom
ko na ní ne bol rieše ný. Odsú de ný
bol prvýkrát súdne tres ta ný vo ve -
ku 19 ro kov, ke dy mu bo lo ná -
prav né opatre nie pre me ne né na
trest odòa tia slo bo dy za trest ný
èin poškodzo va nia cudzích práv.

Následne mu bol ulo že ný trest
odòa tia slo bo dy ne podmie neène
celko vo šes�krát – vrá ta ne krá de -
že, lú pe že, ublí že nia na zdra ví. V
ro ku 2007 do stal odsú de ný šancu
a za spá cha ný trest ný èin po kus
zlo èi nu ublí že nia na zdra ví a pre -
èin výtržníctva mu sudca podmie -
neène od lo žil vý kon tres tu odòa tia
slo bo dy s pro baèným doh¾a dom v
trva ní tri ro ky.

Po èas pre bie ha jú ce ho pro -
baèné ho doh¾a du odsú de ný stra til
za mestna nie a zaevi do val sa ako
uchádzaè o za mestna nie na úra -
de prá ce. Po èas výslu chu v pro -
baènom ko na ní odsú de ný vy po -
ve dal, že dodržia va ulo že né ob-
medze nia, ro zu mie ulo že ným ob-
medze niam a pred týmto výslu -
chom ne po žil žiadne al ko ho lic ké
ná po je. Odsú de ný bol pod ro be ný
dy cho vej skúške pro baèným a
me diaèným úradní kom, s po zi -
tívnym výsledkom. Na ko¾ko odsú -
de ný mal vo èi na me ra nej hodno te
ná mietky, že ne po žil žiadne al ko -
ho lic ké ná po je, bo li pri vo la ní prí-
slušní ci PMJ, kto rí u odsú de né ho
vy ko na li dy cho vú skúšku certi fi ko -
va ným prístro jom s výsledkom
0,25 mg/l. Na zákla de uve de ných
sku toèností pro baèný a me diaèný
úradník vy pra co val sprá vu z vý ko -
nu pro baèné ho doh¾a du, kto rá bo -
la spo lu so sprá va mi o po vesti od-
sú de né ho predlo že ná sudco vi.
Okresný súd odsú de né mu na ria -
dil vý kon tres tu odòa tia slo bo dy
vo vý me re dva ro ky a osem me -

sia cov, èím pre me nil podmie neè -
ne od lo že ný vý kon tres tu odòa tia
slo bo dy s pro baèným doh¾a dom.
Odsú de ný sa vo èi rozhodnu tiu
od vo lal. Kraj ský súd však v da nej
ve ci je ho s�ažnos� za mie tol.

Uve de ný prí pad nie je oje di ne -
lý. Uvádzam ho pre to, že po uka -
zu je na dô le ži tos� spo lu prá ce a
sú èinnosti príslušní kov OO PZ a
pro baèné ho a me diaèné ho úrad -
ní ka pri plne ní úloh sú du, kto ré sú
spo je né s vý ko nom tres tu. Ne by�
tejto spo lu prá ce už od po èiatku
prí pa du, ne bo la by intervencia
pro baèné ho a me diaèné ho úrad -
ní ka ta ká intenzívna vo èi odsú de -
né mu, pre to že by ju žiadne okol -
nos ti ne podpo ro va li. Tým, že sú -
èinnos� príslušní kov PZ v prí pa de
po kra èo va la, po da ri lo sa odha li�
po ru šo va nie obmedze nia ulo že -
né ho sú dom odsú de ným už v za -
èiatku a zabrá ni� odsú de né mu v
pokra èo va ní po ží va nia al ko ho lic -
kých ná po jov, èo vzh¾a dom k je ho
za mestna niu strážni ka bez peè -
nostnej služ by a trestnej mi nu los ti
zvy šo va lo je ho ri zi ko re ci dí vy a
predpoklad pá cha nia trestnej èin -
nos ti odsú de ným.

Sú èinnos� príslušní kov po lí cie s
pro baèný mi a me diaèný mi úrad-
níkmi sú du vo vy ko ná va com ko -
na ní je pre to jedným z ne -
vyhnutných nástro jov pre vencie
re ci dí vy odsú de ných.

PhDr. Ale na Gu lá no vá, 
pro baèný a me diaèný úradník,

Okresný súd Tren èín

Sú èinnos� po lí cie s pro baèným a me diaèným úradní kom



Problé mom nie je islam v
Euró pe, ale Euró pa, res-

pektí ve „zá padná li be rálna“ spo -
loènos� ako ta ká. Lepšie po ve da -
né „pseu do li be rálna“. Ona to tiž je
li be rálna iba po tia¾, po kia¾ ten Tu -
rek, èi Pa kista nec èis tí to pánky,
šo fé ru je ta xík, ale bo pe èie ke bab.
Ešte sa tvá ri li be rálne, keï umož -
ní sem–tam posta vi� me ši tu. No
ne do ká že po cho pi�, že ve ria ci
moslim v èo si ve rí. A ve rí tak silno,
že sa svo jej viery a tra dí cií
nevzdá va ani v centre Bru se lu, èi
Pa rí ža. A tu nastá va pro blém.

Viera „ná bo ženstiev Kni hy“ (ju -
daizmus, kres�anstvo a islam) vy -
ža du je od ve ria cich aj dodržia va -
nie urèi tých pra vi diel, kto ré sú nie-
len ich mo rálnym kó de xom, ale aj
vy jadre ním ich kul tu na vo nok. Eu-
ró pa si pô vodne mys le la, po sta ví -
me ne ja ké me ši ty a do vo lí me ži -
dom no si� pejzy a vy so ké klo bú ky,
a bu de všetko v po riadku. A na -
zve me to „multi kultu ra lizmom“.

No tu na stal pro blém. Po vý še -
nectvo tak zva ných li be rá lov za èa -
lo na rá ža� na obrannú po zí ciu naj-
mä európskych mosli mov, kto rí sa
ešte viac uzavre li do svo jich ko -

mu nít a odmietli sa integro va� do
– pod¾a nich – hrie chom pre raste -
nej spo loènosti.

A ne jde iba o mosli mov. Keï sa
pozrie me na ne vy be ra né úto ky
mé dií pro ti kres�a nom, tre bárs aj u
nás na Slo ven sku, po cho pí me, že
aj oni za èí na jú zaují ma� obran né
po zí cie, napríklad vy pí sa ním re fe -
ren da za ro di nu. Tiež je to ur èi tá
for ma ob ra ny pro ti po vý še nectvu
li be rá lov, kto rí napriek svojmu „li -
be ra lizmu“ nie sú schop ní po cho -
pi�, že sú tu aj inak zmýš¾a jú ci ¾u -
dia. ¼u dia, pre kto rých viera èo si
zna me ná.

Pro blém je te da v ne po cho pe -

ní. V ne po cho pe ní a v po vý še -
nectve. V po sie la ní „do stre do ve -
ku“, vo výsme chu v interne to vých
disku siách, èi v sna he ero do va�
mo rálne pra vidlá. Kres�a nia, ani
ži dia naš�astie ne ma jú v Biblii, èi v
Tó re tak ra di kálne myšlienky ako
mosli mo via a sna žia sa rieši� pro -
blé my v rám ci pra vi diel ci vi li zo va -
ných de mo kra cií. No moslim, keï
niekto ura zí je ho Pro ro ka, naprík-
lad zob ra ze ním s ho lým zadkom,
do ká že si spo me nú� aj na ra di -
kálnejšie ver še Ko rá nu.

(Ti bor Ja vor, blog SME, 
krá te né)
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HOSPO DÁRSKA KRÍ ZA
Pe nia ze pe nia.

NE DO SIAHNU TE¼NÝ IDE ÁL
Kvan tum kva li ty.

RA NÝ KA PI TA LIZMUS
Spô so bu je ra ny.

PO LI TIC KÁ TEÓRIA
Té zy.

PO LI TIC KÁ PRAX
Pro té zy.

BANKO VÝ OPTI MIZMUS
Kto sa sme je na spo ro ží re,
ten sa sme je najlepšie.

PO PU LÁRNE OPATRE NIA
PO Plat ky.

POSTE NIE
Poiste nie pro ti obe zi te.

EKO NO MIC KÁ NÁ DEJ
Kontú ry konjunktú ry.

Z aforizmov Pav la Ja ní ka

Krí že v krí ze

Mi lí na ši partne ri!
Ví ta me Vás v ro di ne Sportry sy.sk

korpo rátnych klientov. Pri ná ša me
Vám pár zaují ma vých z¾avne ných pro -
duktov, kto ré vïa ka nášmu partner-
stvu získa te v na šich ka men ných pre dajniach za ešte vý hodnejšie
ce ny.

Napriek ich z¾avne niu mô že te na nich uplatni� Va šu plnú korpo -
rátnu z¾a vu 15%.

Náš darèek pre Vás: od 1. 1. 2015 získa va te u nás do da toènú
z¾a vu aj na už z¾avne ný to var vo výške 3%.

Všetko, čo stačí urobiť, je prísť na naše predajne a preukázať sa
preukazom člena OZP v SR. 

www.sportrysy.sk

Z¾a vy len pre èle nov OZP v SR
l Zľavy vo wellnesscentre

Mest s ká plaváreň Košice Flipper

l Z¾a vy vo wellnesscentre
TEMPUS (pri showroo me BMW v
Ko ši ciach)

Viac o vý ho dách pre èle nov na intra ne to vej stránke OZP
v SR a na stránke

www.ozpsr.sk

Pre èo ne fun gu je „multi kulti“

Vá že ní partne ri,

na ša ak cio vá spo loènos� AO
MV SR, a.s. – pre vádzka v Bra -
tisla ve, zís ka la po úspešnom
audi te dòa 11.12.2014 cer ti fi kát
auto ri zo va né ho servi su na
znaè ky VW, VW úžitko vé vo -
zidlá a SEAT. Pre Vás, na šich
partne rov to zna me ná, že v tejto
pre vádzke bu de za bez pe èe ný
zá ruèný a po zá ruèný ser vis Va -
šich mo to ro vých vo zi diel v ta -

kom roz sa hu a kva li te ako v kto -
romko¾vek auto ri zo va nom servi -
se spo mí na ných zna èiek.

Podrobnejšie informá cie o
kva li ta tív nych zme nách a no -
vých možnostiach objedná va nia
do servi su vo všetkých pre -
vádzkach AO MV SR, a.s., náj-
de te na na šej we bo vej stránke
www.aomvsr.sk

Ing. Mi ro slav Do li na
ve dú ci úse ku PS

Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR, a.s. 
Skla binská 20, 831 06 Bra ti sla va

e–mail: mi ro slav.do li na@aomvsr.sk

Vja nuá ro vom èís le sme pub -
li ko va li podnetný príspe vok

Mgr. Ji øí ho Mlèo cha, do prav né ho
psy cho ló ga z Trna vy, kto rý upo -
zor nil na viace ré kompli ká cie v
systé me testo va nia psy cho lo -
gickej spô so bi losti uží va te ¾ov slu -
žobných mo to ro vých vo zi diel MV
SR (drži te ¾ov slu žobné ho ku pó -
nu), spo je ných s prá vom pred-
nostnej jazdy (PPJ) èi s prá vom
použí va� zvláštne vý straž né zna -
me nie (ZVZ).

Au tor v èlán ku po uká zal o. i. na
fakt, že le ho ty plat nos ti oprávne ní
sú rôzne, resp. sa aj pre lí na jú, a
tak sa vo di èi cí tia „nadtesto va ní“,
ne ho vo riac o tom, že tieto testo -
va nia predsta vu jú ne ma lú èa so vú
i psy chickú zá �až pre vo di èov a
sluš né fi nanèné ná kla dy pre re -
zort, keïže roène ni mi prejdú len
v Po li cajnom zbo re stov ky vo di -
èov, ïalšie stov ky v HaZZ èi CO.

Bo li sme te da zve da ví, ako na
èlá nok skú se né ho psy cho ló ga za -
rea gu jú kom pe tent ní z ve de nia
mi nis ter stva vnútra. Mailom sme
sa ob rá ti li na ge ne rálne ho riadi te -
¾a perso nálnej sekcie MV SR Ing.
Ondre ja Va raèku s ofi ciálnou žia-
dos�ou o zauja tie sta no vis ka, kto -
ré by sme v zmysle tla èo vé ho zá -
ko na moh li publi ko va� v nasle du -
jú com (februá ro vom) èís le. Žia¾, z
perso nálnej sekcie sme sa te le fo -
nic ky dozve de li, že po ža do va nú
reakciu, resp. sta no vis ko k ter mí -

nu uzá vierky februá ro vé ho èís la
nášho me saèní ka nestihnú vypra -
co va� pre množstvo iných na lie ha -
vých úloh.

No, èo už. Pro blém ži je ïa lej.
Onedlho sme sa však dozve de li,

že prá ve tú to „kompli ká ciu“ otvo ril
na ja nuá ro vej po ra de kraj ských
riadi te ¾ov PZ (28. 1. 2015) ži linský
riadi te¾ KR PZ plk. Mgr. Ivan Špá -
nik, keï o .i. upo zor nil na potre bu
zo sú la de nia le hôt psy cho lo gic -
kých vy šetre ní, event. aj ich úpra -
vu z te rajších troch tre bárs na pä�
ro kov, keïže po è ty vo di èov, kto rí
mu sia vy šetre nie na prá vo pred-
nostnej jazdy absolvo va�, sú ne-
únosne vy so ké, len v tom to kra ji
ide aktuálne takmer o 370 žiada -

te ¾ov. Po li cajný pre zi dent konšta -
to val, že ter mí ny pe rio dic ké ho
psy cho lo gic ké ho vy šetre nia, ur -
èe ných na ria de ním MV SR è.
103/2011, je potrebné v sú -
èinnosti s perso nálnou sekciou
mi nis ter stva zjedno ti� úpra vou prí-
slušnej le gisla tí vy a v tom to du chu
je sformu lo va ná aj jed na z úloh
po ra dy pre riadi te ¾a kance lá rie
pre zi den ta. Heure ka!

Tak že uvi dí me, azda sa tak po -
da rí za sa èo si pohnú� k lepšie mu,
ro zumnejšie mu a aj lacnejšie mu.
Èo, prav da, ne zna me ná, že ne bu -
de me o to ra dostnejšie oèa ká va�
sta no vis ko kompe tentných z mi -
nis ter stva do marco vé ho èís la
PO LÍ CIE, keï už je pre spo me nu -
tú sekciu pro blém pružne reago -
va� v me saènom interva le…

Pe ter Onde ra

K èlán ku Mgr. Ji øí ho Mlèo cha v ja nuá ro vom èís le PO LÍ CIE

Aké bu dú le ho ty psy cho lo gic kých vy šetre ní vo di èov s PPJ a ZVZ?

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 10. marca 2015
Redakcia

Mám pocit, že
to je zo stresu!


