
Pro gram ro ko va nia ra dy bol
ve¾mi pest rý a bo lo zrejmé, že
niekto ré bo dy vy vo la jú aj ši ro kú
disku siu.

V úvo de predse da OZP v SR
Ma rián Magdoško priblí žil niekto -
ré aktuálne úlo hy. Na margo
prípra vy no vé ho zá ko na è. 73
konšta to val sklz a vy jadril oba vu,
èi sa vô bec po da rí ná vrh zá ko na
do konèi� a predlo ži� par la men tu
ešte v tom to ro ku.

Ïa lej in for mo val o ce loslo ven -
skej po ra de k so ciálne mu fon du,
kde vznik li podne ty pre no ve li zá -
ciu, resp. vznik do datkov k existu -
jú cim ko lektívnym zmlu vám pre
po li cajtov, ve rejnú i štátnu služ bu
– pre dovšetkým k pra vid lám po-
sky to va nia stravných lístkov za
nadèa sy. Ne sú lad v jed not li vých
ko lektívnych zmlu vách na stal aj v
otázke odchodné ho, v ko lektív -
nych zmlu vách pre „obèa nov“ bol
opo me nu tý prípla tok za da ro va nie
kr vi, ho ci v KZ pre po li cajtov má
svo je miesto, tieto ve ci je potreb-
né da� do sú la du v do datkoch –
po dobne pro blém, že SAP ne ak -
cep tu je úèas� na pre ventívnej le -
kárskej prehliadke ako pra covný
èas. 

Hodno tia ci sys tém
Ïalším bo dom pro gra mu bo li

otáz ky spo je né s hodno tia cim
systé mom. Dòa 30. ja nuá ra vy šla
no ve la na ria de nia, kto rá o. i. upra -
vu je zlo že nie odvo la cích ko na ní,
pre dovšetkým však sta no vu je
roèný, te da už nie šes�me saèný
in ter val hodno te nia jednotlivcov.
Predse da zdô raznil, že je ve¾mi
dô le ži té, aby od bo ry me no va li do
ko mi sií ¾u dí zna lých ve ci, kto rí sa

dôkladne obozná mia s konkrét-
nos�a mi kaž dé ho prí pa du a bu dú
po tom jed not ní v posto joch. Do te -
rajšie po znat ky z úèas ti na ro ko -
va niach odvo la cích ko mi sií sú
pod¾a je ho slov – až na je den prí -
pad – ve¾mi po zi tívne, v jed nom z
útva rov do konca úspešná prá ca
odbo rá rov v ko mi sii inšpi ro va la v
rozpä tí jedné ho týždòa piatich za -
mestnancov k vstu pu do OZP v
SR. Ma rián Mag doško oso bitne
po ïa ko val všetkým, kto rí sa na
èin nos ti ko mi sií po die ¾a li. 

Podpredse da OZP Pa vol Mi -
cha lík pri dal svoj postreh, že v ko -
mi siách sa èastejšie viedla disku -
sia o chy bách hodno tia cich funk-
cio ná rov, kto rí sa z tohto „ko la“
urèi te pouèia a bu dú viac dba� na
to, aby svo je hodno te nia jednotliv-
cov ve de li v bu dú com ro ku aj vec-
ne obhá ji�. Upo zor nil: ak nadria -
de ný spra cu je v prie be hu ro ka
nieko¾ko pí somných zázna mov,
kto ré hodno te ný podpí še, �ažko
sa už aj pred odvo la cou ko mi siou
bu de brá ni�. Odvo laèky sú úka -
zom ne dosta toènej ko mu ni ká cie
medzi hodno ti te¾mi a hodno te ný -
mi, konšta to val o. i. Pa vol Mi cha -
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Ban ská Bys tri ca (on) – Riadne jarné za sa da nie Ra dy
predse dov ZO OZP v SR sa usku toèni lo 20. marca 2015 –
tra diène v Banskej By stri ci. Ve de nie OZP po zva lo aj pre zi -
den ta PZ, ten sa však pre iné pra covné po vin nos ti ospra -
ve dl nil. Pozva nie pri jal Ing. Ró bert Pintér, ge ne rálny riadi -
te¾ Sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR,
kto rý vy èerpá va jú co odpo ve dal na ve¾ké množstvo otá -
zok z plé na (informá ciu z je ho vystú pe nia pri ná ša me na
inom mieste – pozn. red.).

„Za všetko môžu odbory!“
Predseda OZP v SR Marián Magdoško v rozhovore pre POLÍCIU:

Prípla tok za ne rovno mernos� je tvrd ší orie šok, ako sa zdal, mi nis tro vi išiel list

l Pán predseda, máme veľa
tém, ale začneme asi nečaka-
nou hrozbou, ktorá sa objavila
v podobe návrhu nepriamej no-
velizácie zákona č. 73 cez zá-
kon o civilnom spravodajstve.
OZP bol v strehu...

Áno, hovoril som o tejto hrozbe
už na rade predsedov. V rámci
medzirezortného pripomienkové-
ho konania OZP uplatnil prostred-
níctvom KOZ SR štyri zásadné
pripomienky k návrhu tohto záko-
na. Predkladateľ zákona našim
zásadným pripomienkam vo všet-
kých bodoch vyhovel.

l Je známe, že príprava no-
vely zákona č. 73 mešká. Nové
informácie?

Dňa 9. apríla sa uskutočnilo
stretnutie ministra vnútra Roberta
Kaliňáka a mňa v prítomnosti ge-
nerálneho riaditeľa sekcie perso-
nálnych a sociálnych činností On-
dreja Varačku a poradcu ministra
Miroslava Litvu. Prerokovali sme
viaceré  témy vrátane novely zá-
kona č. 73. Mám preto potvrdené
priamo od pána ministra, novela

zákona pôjde a predpokladám, že
by sme návrh mohli dostať už v
najbližších dňoch. Ako je známe,
náš odborový zväz od začiatku

trvá na tom, aby sa zo zákona vy-
pustil § 35, ods. 2. Požadujeme,
aby novela garantovala odpoliti-
zovanie Policajného zboru tak, že
budú presne vymenované posty,
na ktoré sa bude robiť výberové
konanie a všetky ostatné posty

sa budú obsadzovať podľa pres-
ne určených zásad kariérneho po-
stupu, zakotvených v zákone. V
nadväznosti na to bude potrebné
zaparcovať do zákona  hodnote-
nie policajtov, ktoré teraz pracov-
ne nazývame  priebežné hodnote-
nie. Hovorím teda o hodnotiacom
systéme, chceme, aby takisto bol
zakotvený priamo v zákone.  Aj na
porade krajských riaditeľov PZ s
prezidentom PZ na Šírave, z kto-
rej som sa včera vrátil, táto téma
rezonovala.  Vopred upozornu-
jem,  aby opäť nevznikla nejaká
panika, novela zákona č. 73 sa ur-
čite pripravuje s cieľom zlepšiť
pracovné podmienky policajtov a
spresniť ustanovenia, ktoré v sú-
časnosti spôsobujú problémy.
Chcem všetkých uistiť, že táto no-
vela zákona č. 73 nemá nič spo-
ločné so sociálnym zabezpeče-
ním, je to zákon o štátnej službe,
ktorý chceme kvalitatívne zlepšiť.

l Hovorilo sa aj o termíne
účinnosti novely zákona č. 73?

Ak chceme, aby bola novela
zákona účinná od 1.1.2016, tak je
potrebné, aby najneskôr v sep-
tembri bola predložená na roko-
vanie vlády SR. Pán minister už v
tomto vydal potrebné pokyny.

l Čo nové v „kauze 50 eur“?
Veľmi ma mrzí množstvo ne-

pravdivých  rečí okolo toho. Mô-

žem čestne prehlásiť, že nám mi-
nister ponúkol jeden jediný návrh
na predlženie pracovného času o
desať hodín mesačne za 50 eur
brutto. Viackrát som už vysvetľo-
val - aj na rade predsedov - dôvo-
dy, prečo je pre nás tento návrh
neprijateľný. My sme prišli s ná-
vrhom na ocenenie policajtov, kto-
rí počas mesiaca nebudú čerpať
PN ani OČR, pracovne tomu ho-
voríme dochádzkový bonus. Ten-
to návrh zasa odmietol minister.
Nejaký ďalší návrh na túto tému
nepoznáme. Sme ochotní disku-
tovať aj o iných návrhoch, ale
žiadne iné nám neboli predlože-
né. Pokúsime sa preto sami pred-
ložiť iný návrh na riešenie tejto
problematiky. Na spomenutom
stretnutí 9. apríla sme sa dohodli,
že sa opätovne stretneme v rov-
nakom zložení v pondelok 13. ap-
ríla a dodiskutujeme všetky témy,
ktoré sme otvorili. Žiaľ, toto stret-
nutie sa pre náhlu zmenu pracov-
ných povinnosti pána ministra do
chvíle nášho rozhovoru neusku-
točnilo, nič teda nie je uzatvorené.

l Dostávame sa k horúcemu
zemiaku, ak tak môžem nazvať
príplatok za nerovnomernosť.
Rada predsedov zaviazala ve-
denie OZP napísať list minis-
trovi vnútra a požiadať ho o od-
klad účinnosti nariadenia.

Povinnosť sme si bezodkladne
splnili hneď po rokovaní rady, kto-
rá bola 20. marca, teda ešte pred
účinnosťou nariadenia od 1. aprí-
la. Napísal som list ministrovi, v
ktorom som uviedol nejasnosti,
vzniknuté novelou nariadenia č.
17 a požiadal som ho o stretnutie.
Bezprostredne po rade predse-
dov som tiež absolvoval tri roko-
vania s policajným prezidentom,
jedno rokovanie s poradcom mi-
nistra pánom Litvom i s riaditeľom
odboru mzdovej politiky Štefanom
Dvorským, rokovali sme aj s ge-
nerálnym riaditeľom personálnej
sekcie. Napriek tomu 1.4. 2015
novela nadobudla účinnosť a po-
tom sme sa s ministrom stretli až
9. apríla, kde som pána ministra
informoval o zlej situácii v útva-
roch, lebo ľudia prišli o paušálny
príplatok za nerovnomernosť na-
priek tomu, že ho podľa nášho
názoru poberali jednoznačne
oprávnene podľa čl. 9 ods.3 pô-
vodného nariadenia č. 17 z roku
2008. Je pravdou, že náš odboro-
vý zväz návrh novely dostal na
stanovisko, aj keď s veľmi krát-
kym časom na vyjadrenie. V tom
čase sme netušili, že o príplatok
prídu aj ľudia, ktorí ho poberali
oprávnene. Na spomenutom
stretnutí padlo niekoľko návrhov,

(Pokračovanie na strane 2)

Nebolo jednoduché dohodnúť si v tomto období rozhovor
s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom, natrafiť
na voľnú chvíľu v jeho programe. Napokon sa rozhovor
uskutočnil doslova v poslednej fáze redakčnej uzávierky
16. apríla.

Operačné strediská čakajú veľké zmeny. Viac na s. 5

V Banskej By stri ci sa 20. marca ko na lo riadne jarné za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR



lík. Ak Pre zí dium PZ v ro ku 2016
pristú pi k tzv. ost ré mu hodno te -
niu, èo avi zu je, ne ga tívne hodno -
te nia už bu dú ma� dôsledky v
sankciách – tre bárs v zní že ní
osobné ho príplatku, èo by sa však
ma lo tý ka� aj hodno ti te ¾ov, ak po -
chy bia. Pri po me nul tiež dô le ži tos�
zve rejòo va nia výsledkov hodno -
te nia jednotlivcov v útva roch.

Kratšia disku sia odzne la aj na
té mu tvor by a zo sú la ïo va nia hod-
no tia cich kri té rií, kto ré vzni ka jú
„od spo du“. Niekto ré od bor né
služ by P PZ už ta ké to kri té riá
spra co va li aj dis tri buo va li, M.
Magdoško však in for mo val, že ich
netre ba bra� do úva hy, pre zi dent
PZ už 13. marca na po ra de s kraj -
ský mi riadi te¾mi PZ konšta to val,
že nie sú dob ré, bu dú potrebné
ïalšie úpra vy. Uká za lo sa naprík-
lad, že kri té riá ne mož no sta va� na
po rovna ní výsledkov len dvoch ro -
kov, ale v širšom èa so vom ho ri -
zonte. 
Ope račné stre diská po no vom

Dô le ži tou zme nou, kto rá sa
dotk ne po merne ve¾ké ho po è tu
po li cajtov, je pre bie ha jú ca reorga -
ni zá cia ope raèných stre dísk. Tá je
len èas�ou rozsiahle ho re zortné ho
pro gra mu elek tro nic kých slu žieb
informaèných systé mov, kto rý od-
štarto val mi nister vnútra svo jím
opatre ním z 23. októbra 2014.
Ako však pri po me nul Ma rián
Magdoško, ce lý pro ces je ešte ži -
vý a pro blé my sa prie bežne riešia.
Otáz ka dislo ká cií ciel osta ne v
prá vo mo ci kraj ských riadi te ¾ov
PZ, už dnes je však zrejmé, že
no vý mo del si vy žia da aj fi nanèné
prostriedky na vy še – najmä na re -
konštrukcie objektov. (Té me sa
ve nu je me v sa mostatnom èlán ku
– pozn. red.)

Sys tém rekreácií
Útva ry v tom to èa se do sta li mi -

mo se zónne po nu ky rekreá cií v re -
zorte. Skú se nos� z posledných ro -
kov uka zu je, že až 75 percent po-
uka zov „z prvej vár ky“ sa vra cia
odde le niu rekreá cií. „Je to ve¾ký
pro blém,“ ko men to val M. Mag-
doško, keï, pa ra doxne, pri pria -
mej po nu ke v dru hom ko le sa
prak tic ky všetky preu ka zy – mi ni -
málne na všetky hlavné rekreaè -
né ter mí ny – do slo va rozchy ta jú.
„Dis ku tu je me o tom s ge ne rálnym
riadi te ¾om pá nom Va raèkom, roz-
mýš¾a me, ako to zme ni�, h¾a dá me
prí èi ny.“ Kla die si za cie¾ spružne -
nie ce lé ho sys té mu distri bú cie,
aby po uka zy už v prvom ko le na-
šli záujemcov. Jed nou z hlavných
�ažkostí je ve¾ká po nu ka dvo -
jlôžko vých po by tov, pri èom pre va -
žu je záujem o ro din né, te da spra -
vidla 4–lôžko vé po uka zy. Ce lý
pro blém do má cich rekreá cií je eš-
te v štá diu h¾a da nia opti mál nych
rieše ní.

Ne šťast né príplatky…
Dva k¾ú èo vé bo dy ro ko va nia

ra dy sa do tý ka li, ako inak, fi -
nanèných prostriedkov pre po li -
cajtov. Už dlho frek ven to va ná té -
ma príplatku za ne rovno mernos�
sa vlastne ma la zavàši� vy da ním
no ve ly pô vodné ho na ria de nia è.
17/2008, kto rá uzre la svetlo sve ta
v po do be na ria de nia MV SR è.
23/2015 s úèinnos�ou k 1. aprí lu
2015. Stal sa, žia¾, pra vý opak, v
disku sii predse do via ZO tlmo èi li
ve¾kú nespo kojnos� ne ma lej èasti
èle nov a ak sa oèa ká va lo, že no -
ve la vne sie do sys té mu viac spra -
vodli vosti, pod¾a ná zo ru disku té -
rov sa stal presný opak – presnej-
šie, ak bo la pô vodná dikcia
prizná va nia príplatku nespra vodli -
vá vo èi istej èasti po li cajtov, te raz

sa cí ti by� ukrivde ná iná èas� prí-
slušní kov.

Predse da Magdoško v skratke
zhrnul ce lý pro blém, keïže je, zdá
sa, ove ¾a šir ší, ako sa pô vodne
zda lo. Veï bý va lý predse da Mi ro -
slav Lit va viedol ro ko va nia so slu -
žobným ve de ním „vo ve ci ne -
rovno mernosti“ va ri je den a pol
ro ka, kým sa ustá lil ná vrh, že pod-

mienkou pre ná rok na 100–euro -
vý pau šál pre „dru hú sku pi nu“ po -
li cajtov bu de ma� po do bu už nie
90, ale mi ni málne 40 ho dín prá ce
na viac, a tzv. zbe ra èi dosta nú 2,5
eura za ho di nu. Základný rozdiel
medzi nadèasmi a príplatkom za
ne rovno mernos� je v tom, že
prípla tok sa za po èí ta va do zá kla -
du na vý po èet dô chodku i od -
chod né ho, ale nadèa sy nie. Pod¾a
slov predse du OZP v SR aj na po -
ra de kraj ských riadi te ¾ov PZ s pre -
zi dentom PZ 13. marca patri la ne -
rovno mernos� medzi k¾ú èo vé té -
my. Predse da následne ab sol vo -
val viace ré ro ko va nia so slu -
žobným ve de ním, v ko neènej ver-
zii no ve ly na ria de nia sa však
obja vi li le gisla tívne chyb né formu -

lá cie, kto ré – pod¾a ná zo ru odbo -
rá rov – zma ri li pô vodné oèa ká va -
nia, pre to že umožòu jú rôzny prak -
tic ký vý klad, no k do ho de so slu -
žobným ve de ním v tom to sme re
ne do šlo a zve rejne ný zoznam po -
zí cií, na kto rých po li caj ti mô žu by�
po be ra te¾mi paušá lu, ešte zväèšil
okruh postihnu tých. 

V tejto chví li – kvô li od stu pu èa -

su – ne má ve¾mi vý znam repro du -
ko va� ob sah ce lej naozaj „ko ša tej“
disku sie na za sa da ní ra dy. Dô le ži -
tý bol zá ver ro ko va nia ra dy pred -
se dov, kto ré drvi vou väèši nou hla -
sov (7 bo lo pro ti) za via za lo ve de -
nie OZP na pí sa� mi nis tro vi vnútra
SR pro testný list pro ti aktuálne mu
zne niu no ve ly a po žia da� mi nis tra
o odlo že nie jej úèin nos ti. Pri po -
meòme ešte raz, ro ko va nie ra dy
sa ko na lo 20. marca a ïalší vý voj
ne mo hol nikto predpokla da�.
(Viac o ïalšom prie be hu kauzy a
jej aktuálnom sta ve v rozho vo re s
predse dom OZP v SR na inom
mieste – pozn. red.)

Dlhšie v prá ci?
Ne do tiahnu tým prí pa dom by

sme moh li nazva� aj otáz ku

predåže nia pra covné ho èa su po li -
cajtov o 10 ho dín me saène za 50
eur brut to, kto rú na de cembro vej
ra de predse dov pre rok 2015 na-
vrhol mi nister vnútra. K pro blé mu
sa vrá til predse da Ma rián Mag-
doško, keï pri po me nul, že mi -
nistrov ná vrh bol odozvou na
posla neckú ak ti vi tu, vïa ka kto rej
MV SR do sta lo pre rok 2015 na -
viac 15 mi lió nov eur s cie¾om po -
silne nia po li cajné ho vý ko nu. Na
kaž dé ho po li caj ta by vy šlo za de -
sa� ho dín me saène na viac 50 eur
brut to, èo je v tom to prí pa de „èis -
tých“ 38 eur. Po dôkladnejšom
štú diu ná vr hu však ve de nie OZP
dospe lo k ná zo ru, že ná vrh je pre
po li cajtov ne vý hod ný a svo jou
výš kou aj – ako po ve dal M. Mag-
doško – ne dôstojný. Mi nistrov ná -
vrh pre to ve de nie odmietlo s odô -
vodne ním, že v ko neènom dô-
sledku by tá to su ma zní ži la ho di -
no vú prie mernú sadzbu nadèa -
sov. „Mi nister nás vy zval, aby sme
do týždòa pripra vi li vlastné ná vr -
hy. Za me ra li sme sa na pro ble ma -
ti ku èerpa nia PN a OÈR,“ priblí žil
predse da a uvie dol pre mno hých
šo ku jú ce èís la, z kto rých vy ply nu -
lo, že kaž dý je den slo ven ský po li -
cajt vy èer pá roène v prie me re 15
dní PN a OÈR, èo re zort sto jí 9 mi -
lió nov eur roène a ešte zhor šu je
šta tisti ku efektívnosti využi tia po li -
cajtov v službe v po rovna ní – na-
príklad – s Ra kúskom. Vzni kol te -
da ná vrh, aby bo li fi naène odme -
òo va ní po li caj ti, kto rí za me siac
ne èerpa jú PN ale bo OÈR.

Na otáz ku z plé na M. Magdoš-
ko po tvr dil, že po dob ný ná vrh na
50–euro vý prípla tok je pripra ve ný
aj pre obèianskych za mestnancov
vo ve rejnej a štátnej službe, na

APRÍL  20152

(Pokračovanie na strane 3)

Prípla tok za ne rovno mernos� je tvrd ší orie šok, ako sa zdal, mi nis tro vi išiel list

ako problém vyriešiť, minister jed-
noznačne prejavil vôľu odstrániť
preukázateľné chyby, ktoré sa
stali a ktoré poškodili policajtov.  V
tom sa vlastne zhodujeme všetci,
otvorená je otázka techniky, ako
ju dosiahnuť.  Policajný zbor v ce-
lom priereze činnosti dosahuje
posledné dva roky vynikajúce, po-
vedal by som až historicky najlep-
šie výsledky, nie je preto dôvod,
aby v Policajnom zbore vládla ta-
ká nervózna atmosféra.  Verím
preto, že v krátkom čase nájdeme
riešenie, ktoré upokojí negatívne
nálady.

l Hovorí sa aj o žalobách v
tomto smere...

V tejto chvíli neviem vylúčiť, že
sa niektorí policajti obrátia na súd,
ak sa cítia byť novelou poškodení.
Sú to individuálne rozhodnutia. V
prípade našich členov majú plné
právo požiadať o právnu ochranu
a my sme povinní sa takýmito žia-
dosťami zaoberať.

l Ďalšia dlhodobo nahneva-
ná skupina sú naši občianski
zamestnanci. Na rade predse-
dov odznela informácia o šírení
podpisovej akcie, ľudia si
všimli, že justiční zamestnanci
verejne protestovali a dosiahli

pokrok aj v mzdách. Pýtajú sa,
čo urobí OZP.

Nepátral som, kde petícia
vznikla a kto ju inicioval. Text začí-
na My, občianski zamestnanci MV
SR, ale je to, žiaľ, absolútne ano-
nymné. OZP je zdravá, funkčná
organizácia. Ak naši členovia, ob-
čianski zamestnanci dospeli k zá-
veru, že potrebujú nejakou for-
mou vyjadriť nespokojnosť, tak
majú možnosť využiť naše štruk-
túry a nájsť spôsob protestu. Mne
osobne je veľmi ľúto, že okrem
biednej valorizácie za celé roky
nevieme pohnúť s problémom
miezd občianskych zamestnan-
cov. V tabuľkách sme až po sied-
mu triedu v prvom platovom stup-
ni pod minimálnou mzdou.  Je aj
snaha KOZ SR, aby sa pohlo s ta-
buľkami vo verejnej a štátnej služ-
be. Venujeme sa tejto problemati-
ke veľmi intenzívne, ale faktom je,
že skupina 400-tisíc zamestnan-
cov verejného sektora je taká ma-
sa, že aj drobné, pre zamestnan-
ca takmer neciteľné zvýšenie
mzdy znamená stovky miliónov
eur zo štátneho rozpočtu. Ak
vznikne na pôde nášho odborové-
ho zväzu silná vôľa aj na verejné
protesty, je to úplne v poriadku a
pre členov som ochotný urobiť

maximum, čo je v našich silách,
ale pre nečlenov, otvorene to po-
viem, po tých skúsenostiach ne-
pohnem ani prstom. Veľa vecí vy-
rokujú odbory, hlavne v kolektív-
nom vyjednávaní  a potom benefi-
ty užívajú všetci, aj nečlenovia od-
borov. A paradoxne práve nečle-
novia ešte urážajú a znevažujú
prácu odborov. V tom je velký pro-
blém.  Na stretnutí s pánom minis-
trom sme sa venovali aj ušetre-
ným financiám z optimalizácie a
platí to, že ušetrené financie pôjdu
na zvýšenie osobných príplatkov
zamestnancov centier podpory.

l Prenikali informácie o nie
vždy férovom postupe nadria-
dených pri optimalizácii...

Faktom je,  že v niektorých prí-
padoch došlo pri optimalizácii na
centrách podpory k vážnym ne-
spravodlivostiam, upozornili sme
na ne príslušných generálnych
riaditeľov a budeme usilovať, aby
odbory mali možnosť byť bližšie
pri dianí v centrách účasťou odbo-
rárov na poradách vedení centier.
Urobil sa dodatok kolektívnej
zmluvy pre občianskych zamest-
nancov, obsahuje aj riešenie nad-
časov, ale sú tam ešte nejaké pro-
blémy a pri najbližšom stretnutí s
ministrom sa ich pokúsime od-

strániť, aby dobre mienený krok
nemal opačný efekt. Skrátka, robí-
me, čo sa urobiť dá.

l Naše stretnutie ste začali
„neštandardnou“ požiadavkou,
aby titulok nášho rozhovoru
znel: „Za všetko môžu odbory“.
Tuším, prečo asi,  práve ste sa
k tomu priblížili...

V odboroch som už veľa rokov
vo funkcii podpredsedu, ale pred-
sedom som iba štvrtý mesiac.
Takže vnímam ešte citlivejšie
všetko, čo sa sype na hlavu odbo-
rov. Zdá sa, že je pre náš rezort
veľkým šťastím, že tu existujú od-
bory, lebo si neviem predstaviť,
kto by bol inak označený za vinní-
ka akéhokoľvek problému, ktorý
má dopad na všetkých zamest-
nancov. Je jasné, že odborový
zväz je vždy medzi dvoma ka-

meňmi. V týchto dňoch, v tomto
čase to pociťujem oveľa intenzív-
nejšie, ale verím, že odborový
zväz prežije aj ťažké chvíle a ško-
dy budeme rátať potom. Nesmier-
ne ma to mrzí, ale musím priznať,
že takto som si začiatok svojho
pôsobenia vo funkcii predsedu
nepredstavoval. Obrazne pove-
dané, dostávam údery z každej
strany. Vo vedení sme si túto si-
tuáciu prebrali a poučili sme sa,
robíme všetko pre ochranu eko-
nomických a sociálnych istôt na-
šich členov. Môj predchodca na-
sadil latku  v našom odborovom
zväze dosť vysoko, ale aj my má-
me smelé,  no reálne predsavza-
tia. Verím, že o pár mesiacov to už
bude viditeľné.

Zhováral sa Peter Ondera
snímka autor

„Za všetko môžu odbory!“
(Pokraèovanie zo strany 1)

V prá ci bez stre su? Uzatvorte si poiste nie
zodpo vednosti za ško du pri vý ko ne 
po vo la nia s dvoj ná sob ným kry tím 

vo Wüstenrot pois�ovni. 

(Pokraèovanie zo strany 2)
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Marcové zasadanie rady predsedov bolo bohaté na diskusiu a
naozaj pracovné pre všetkých...  



V úvo de vysvetlil rieše nie pro -
blé mu pre zú va nia pneu ma tík a
umý va nia vo zi diel na èerpa cích
sta ni ciach Slovnaft – MOL. No vý
kon trakt s týmto do dá va te ¾om bol
podpí sa ný koncom lanské ho ro -
ka, vo di èom bo lo vy da ných vy še
8–ti síc no vých ka riet, kto ré však
neumožòu jú využi� aj služ by umý -
va èiek, ne umož òu je to le gisla tí va,
kto rou sa re zort mu sí riadi�, „keï -

že ben zín je to var a umý va nie je
služ ba“. Na umý va nie vo zi diel te -
da vo di èi v krátkom èa se dosta nú
sa mo stat né kar ty, pri èom ve de nie
po lí cie ešte ur èí in ter va ly mož nos -
ti umý va nia na kar tu pre jed not li vé
dru hy po li cajných slu žieb.

Ïalším problé mom je pre zú va -
nie pneu ma tík, kto ré re zort riešil
sú �a žou vo ve rejnom obsta rá va ní.
Po žia davka na vý hodnejšiu ce -

loslo venskú sú �až na ra zi la na
fakt, že tú to služ bu v re gió noch
èas to posky tu jú drob ní živ nost ní -
ci, kto rí nie sú prihlá se ní v elektro -
nickom kontraktaènom systé me.
Po konzultá cii a súhla se Úra du
pre ve rejné obsta rá va nie sa for -
mou vý nimky uplat ní spô sob
podli mitných zá ka ziek s vy uži tím
re gio nálnych mož nos tí na úrov ni
okre su.

Kšeftu je sa s obu vou!
Ïalšou zaují ma vou té mou bo la

otáz ka po li cajných ka nád z do má -
cej pro dukcie, kto ré pod¾a hla su z
plé na nie sú vo vý dajniach, má ís�
o ve¾kosti 8 a 9. Ge ne rálny riadi te¾
uvie dol, že sú �a že na ten to druh
obu vi v dvoch ty poch bo li reali zo -
va né, do má ca fir ma z Bo šian ich

vy rá ba pre ne meckú po lí ciu a do -
dá va ich aj pre PZ. Informá cie o
ne do stat ku však ni ja ké ne mal, na -
opak, stre tol sa s prí padmi, keï
po li caj ti pre dá va li ka na dy cez in-
ternet, v troch prí pa doch sa náš
špe cia li zo va ný útvar zahral na zá-
ujemcu a „kú pil“ ka na dy od po li -
cajtov, aby do ká zal kšefto va nie. V
inom prí pa de za sa je den po li cajt
vo vý dajni na ku po val 25 pá rov tej-
to obu vi. „S¾ú bi li sme ne meckej
po lí cii, že ta ké to prí pa dy sa ne bu -
dú stá va�,“ po zna me nal riadi te¾,
keïže ne mecká stra na na ku pu je
obuv zo Slo ven s ka oveľa drahšie,
u nás sa na zákla de rámco vej do -
ho dy ka na dy pre dá va jú po 61 eur.
Ge ne rálny riadi te¾ odpo ru èil po li -
cajtom, aby sa pozre li aj do vlast-

ných ra dov, ak niekde vznik ne ne -
dosta tok tohto dru hu to va ru.

Na ïalšiu otáz ku generálny ria-
diteľ ubez pe èil predse dov, že na -
pl no be žia aj zmlu vy na ná kup ná -
byt ku po štvr�ro koch s pred nost -
ný mi do dáv ka mi pre OO PZ a pra -
co viská kri mi nálnej služ by, kde je
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vý roèných èlen ských schôdzach
sa však tiež nestre tol so súhla -
som èlenskej základne. Ïalší
osud tohto ná vr hu te da v èa se za -
sa da nia ra dy predse dov ne bol
zná my.

Atrak ti vi ta člen stva
V otázke zvy šo va nia atraktív-

nosti èlen stva v OZP aj for mou
posky to va nia rôznych be ne fi tov
Ma rián Magdoško in for mo val o
ro ko va ní s èes ký mi ko le ga mi v zá-
ujme získa nia bliž ších poznatkov
o ich prá ci s be ne fitmi. Ho vo ril aj o
prepra co va ní we bo vej strán ky
OZP, kto rá by sa ma la sta� k¾ú èo -
vou for mou vnútrozvä zo vej ko mu -
ni ká cie a hlavným zdro jom in for -
mo va nos ti. Ve de nie pripra vu je
no vú gra fi ku zna ku OZP, vý ro bu
pro pa gaèných predme tov a h¾a dá
mož nos ti zliav pre èle nov naprík-
lad aj ro ko va nia mi s mo bilný mi
ope rá tormi.

Ïa lej in for mo val, že z funkcie
vý konnej ta jomníèky OZP od chá -
dza k 1. 4. 2015 Ale xand ra Moc -
ko vá, kto rá vstú pi la do Po li cajné -
ho zbo ru a pre chádza na iné pra -
co visko. K 1. má ju 2015 od chá -
dza do penzie dlho roèná eko -
nómka na šej cen trá ly O¾ga No vá -
ko vá. Na uvo¾ne né miesto prišla
èlen ka OZP Zu za na Zedko vá, do -
sia¾ hospo dárka ZO z ra dy mi nis -
ter ských a pre zi diálnych ZO, s
ïalší mi záujemca mi sa ešte ve dú
po ho vo ry.
Ná vrh no ve ly zá ko na č. 73 bez

odbo rá rov?
Podpredse da OZP v SR Ro -

man La co in for mo val o ná vr hu no -
vé ho zá ko na o ci vilnej spra vo -
dajskej službe, kto rá nepria mo
no ve li zu je aj zá kon è. 73. OZP ho
prostredníctvom KOZ SR zá -
sadne pri po mienko val. (viď roz-
hovor s M. Magdoškom) Ma rián
Magdoško vy slo vil pred predse -
da mi ve¾kú nespo kojnos� so spo -
me nu tým návrhom, kto rý pri ná ša
škanda lózne, pre OZP nepri ja -
te¾né ná vr hy usta no ve ní. Predkla -
da te¾ ná vr hu zá ko na je pri tom MV
SR, Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie v
SR ho však mi nis ter stvo nepred -
lo ži lo na vnútro re zortné pri po -
mien ko va nie, ho ci sa nepria ma
no ve la zá ko na è. 73 by tostne do -
tý ka aj príslušní kov PZ.

Dis cip lí na je zá klad
S informá ciou o fi nanènej dis-

ciplí ne základných orga ni zá cií
predstú pil podpredse da Pa vol Mi -
cha lík. Po ve dal, že dis cip lí na je na
úrov ni 92 percent, na za sa da ní ra -
dy však ne bo li prí tomní tí predse -
do via, kto rých sa kri ti ka tý ka, tak -
že ne me no val… Pa vol Mi cha lík
upo zor nil, že základné orga ni zá -
cie, kto ré si nesplnia svo je od vo -
do vé, informaèné èi iné po vin nos -
ti, bu dú už na ïalšej ra de adresne
kri ti zo va né, zve rejne né na na šej
we bo vej stránke a prijmú sa vo èi
nim opatre nia v po do be pra covnej
návšte vy èle nov re víznej ko mi sie.

Nespo kojní „obča nia“
Plé num bo lo ïa lej obozná me -

né s pod pi so vou akciou obèian -
skych za mestnancov, kto rá vy -
jadru je ve¾kú nespo kojnos� s ich
odme òo va ním. Predse da Ma rián

Magdoško tú to ini cia tí vu po va žu je
za odô vodne nú aj vo vz�a hu k po -
ža do va né mu zvý še niu pla tov, aj k
potre be ra di kálnej zme ny existu -
jú cej „pla tovky“. Po tvr dil, že tejto
otázke sa ve de nie OZP bu de ïa -
lej intenzívne ve no va�, pri po dob -

ných ini cia tí vach je však dô le ži té,
aby bo li pre ro ko va né v orgá noch
OZP a jasne sa do ho dol spo loèný
po stup. Predse dov ZO po pro sil,
aby v ta kýchto prí pa doch bo li sú -
èinní s ve de ním.
Centrá pod po ry pod kon tro lu

So zaují ma vých ná me tov, kto ré
odzne li na ra de v rám ci „rôzne ho“,
spo meòme ešte kri ti ku na ne -
dosta toènú informo va nos� odbo -
rov o postu poch centier pod po ry.
Pa dol ná vrh, aby zástupco via od-

bo rov ma li svo je zastú pe nie na
rôznych po ra dách s centrom pod -
po ry na MV SR, ale aj pri po ra -
dách zástupcov sekcií s príslušný -
mi odde le nia mi centier na kraj -
ských riadi te¾stvách PZ. Pod¾a
slov predse du sa od bo ry už o ta -

kú to možnos� usi lo va li, ale do sia¾
neúspešne. Do za pí sa ných úloh
zo za sa da nia marco vej ra dy pre
èle nov ve de nia OZP pri budla po -
vinnos� pre ro ko va� s ve dú cou slu -
žobné ho úra du MV SR možnos�
úèas ti zástupcov OZP na po ra -
dách ge ne rálnych riadi te ¾ov sekcií
s ve dú ci mi odde le ní centier pod -
po ry pri KR PZ.

Ne jas nos ti v opti ma li zá cii
K 1. aprí lu 2015 by ma la by�

do kon èe ná opti ma li zá cia centier
pod po ry, z kto rej vzišla o. i. nad -

by toènos� 88 ta bu¾ko vých miest, z
èo ho bo lo 83 obsa de ných a pä�
vo¾ných, uvie dol M. Magdoško.
Mi nis ter stvo ohlá si lo hro mad né
pre púš�a nie. Orga ni zaèné zme ny
a ra cio na li zaèné opatre nia sa do-
tknú oko lo 1 600 za mest nancov
centier pod po ry, me nia sa im pla -
to vé trie dy i osobné príplatky pri
za cho va ní pla to vej úrovne. Uspo -
re né prostriedky idú na úèet pro -
gra mu ESO, èas� z nich by sa
však pod¾a slov predse du ma la
použi� na zvy šo va nie osobných
príplatkov. O ce lej si tuá cii ro ko va -
lo aj predsedníctvo OZP, keï
pod¾a signá lov z te ré nu mô že by�
na po kon pre puste ných viac ¾u dí,
ako sa ho vo ri lo. Ve de nie OZP bu -
de o té me ro ko va� s predsta vi -
te¾mi ve de nia re zor tu.

V zá ve reènej fá ze ro ko va nia
ra dy predse dov, podpredse da
Vik tor Kiss predlo žil ná vr hy na
oce ne nia odbo rá rov za ich dlho -
roènú prá cu. Ná vr hy ra da jedno -
my selne schvá li la.

Rovna ko predse do via odsúh -
la si li poskytnu tie fi nanèných pô ži -
èiek pre základné orga ni zá cie
OZP v No vom Meste nad Vá hom
a v Ústrednom skla de MV SR v
Slo venskej ¼upèi. Ná vr hy odô -
vodnil podpredse da OZP Pa vol
Mi cha lík.

V zá ve re ro ko va nia si èle no via
ra dy mi nú tou ti cha ucti li pa miatku
zosnu lé ho ko le gu, èle na Ra dy
predse dov ZO OZP v SR Ja ro sla -
va Fi li pa zo Spišskej No vej Vsi,
kto rý 28. 2. 2015 tra gic ky za hy nul.

Spra co val Pe ter Onde ra

Prípla tok za ne rovno mernos� je tvrd ší orie šok, ako sa zdal, mi nis tro vi išiel list

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 13. mája 2015
Redakcia

(Pokraèovanie na strane 4)

(Pokraèovanie zo strany 2)

Z vystú pe nia Ing. Ró berta Pinté ra, gen. riadi te ¾a sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR na za sa da ní Ra dy predse dov ZO OZP v SR

V re konštrukcii po li cajných objektov vý datne po mô žu euro fondy
Ge ne rálny riadi te¾ sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma -
jet ku MV SR Ing. Ró bert Pintér pri jal pozva nie ve de nia
OZP v SR a zno va za ví tal medzi predse dov základných or-
ga ni zá cií. Ten to raz sa zrie kol úvodné ho slo va a hneï po -
nú kol priestor na otáz ky z plé na. Predse dom otvo re ne ho -
vo ril aj o rôznych zá me roch sekcie, v kto rých ešte nie sú
zná me de fi ni tívne a schvá le né rieše nia.

Na ši oce ne ní:
Me dai la II. stupòa – npor. Norbert Csé pe,
ZO OZP Lu èe nec
Me dai la III. stupòa – Ing. Zden ko Kristín,
ZO OZP To po¾èianky
Me dai la III. stupòa – kpt. ¼u bo mír Bajs,
ZO OZP To po¾èianky
Pa mätná pla ke ta – npor. Mi ro slav Ku ba la,
ZO OZP No vé Zám ky
Pa mätná pla ke ta – pplk. Ing. Ján Ihnát,
ZO OZP RHCP Sobrance
Pa mätná pla ke ta – Ing. Ja ro slav Ta la ro viè,
ZO OZP pri PPZ Bra ti sla va

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR,
ako odzne lo na ra de predse dov,
prostredníctvom KOZ SR pri po -
mienko val ná vrh no vé ho zá ko na
o Úra de ci vilné ho spra vo dajstva
a Vo jen ské ho spra vo dajstva, pre -
to že ob sa ho val aj nepria mu no -
ve li zá ciu viace rých usta no ve ní
zá ko na è. 73. OZP v SR vznie sol
šty ri zá sadné pri po mienky k
usta no ve niam ná vr hu v èlán ku
VI.

Pr vá sa tý ka la sku toènosti, že
MV SR vypra cú va v sú èasnosti
sa mostatnú no ve lu zá ko na è. 73,

od bo ro vý zväz pre to zá sadne ne -
súhla sí s tým, aby sa nepria mou
no ve lou tak to, cez zá kon o do te -
rajšej SIS, za sa ho va lo do ob sa hu
aktuálne ho zá ko na nedlho pred
je ho zme nou.

Dru há zá sadná pri po mienka
upo zor òu je na fakt, že no ve la
zne nia § 35, ods. 3 zá ko na è. 73
by umož òo va la pod plášti kom
orga ni zaènej zme ny pre vies� ale -
bo pre lo ži� kaž dé ho po li caj ta na-
priek to mu, že je ho funkcia by
osta la za cho va ná.

Tre tia zá sadná pri po mienka

po uka zo va la na sku toènos�, že
pri da ný no vý odsek v § 192 zá ko -
na è. 73 by umož òo val opä tovne
pre pusti� po li caj ta, kto ré ho pre -
puste nie súd predtým zru šil
pod¾a Obèianske ho súdne ho po -
riadku.

Na po kon no ve la na vr ho va la
obmedze nie dopla te nia ná hra dy
slu žobné ho príjmu len za de vä�
me sia cov odo dòa neplatne zru -
še né ho slu žobné ho po me ru. Aj v
tom to prí pa de OZP uplat nil zá -
sadnú pri po mienku.

(er)

Èo bo lo v nepria mej no ve le zá ko na è. 73 cez ná vrh zá ko na o ci vilnom spra vo dajstve?
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Očakávaná novela zákona č. 73 má pohnúť ďalej aj rezortné škol-
stvo, po stabilizácii je už čas na systém celoživotného vzdelávania
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si tuá cia najhoršia. Do dáv ka ná -
byt ku vo IV. štvr�ro ku 2014 však
bo la ce lá ur èe ná pre no vozria ïo -
va né pra co viská KA MO.

K otázke na do dáv ky alko -
teste rov ge ne rálny riadi te¾ spres-
nil, že cez sekciu informa ti ky sa –
v zá vis los ti na fi nanèných mož-
nostiach – zrea li zu je ná kup cca
870 ku sov (je den cca za 1700
eur), ho ci po žia davky bo li su ma ri -
zo va né až na 1 400 ku sov. Rieši
sa ešte otáz ka ka librá cie, kde do -
šlo k vý raz né mu zvý še niu ce ny za
tú to služ bu, pro blém je ešte ne do -
tiahnu tý.

Investí cie do ob no vy
Ve ¾a otá zok na ge ne rálne ho

riadi te ¾a sa tý ka lo sta vu po li -
cajných objektov a plá no va né ho
ob je mu re konštrukcií èi opráv.
Inži nier Pintér pri po me nul, že v
rám ci tzv. WC pro gra mu sa zrea li -
zo va li opra vy v 114 za ria de niach.
Na opra vy a re konštrukcie bo lo
ur èe ných – mi mo Bra ti slav ské ho
kra ja, kto rý je vy òa tý z èerpa nia
euro fondov – oko lo 240 objektov
na opra vy, re konštrukcie fa sád a
za teple nie, zá mer bol však po -
zasta ve ný, keïže no vé plá no va -
cie obdo bie využi tia euro fondov
otvo ri lo aj mi nis ter stvu vnútra
možnos� èerpa� z ur èe ných pro-
striedkov v no vom progra me te -
pelné ho hospo dárstva. Na osem-
de siat objektov už bo la spra co va -
ná aj pro jek to vá do ku mentá cia. Z
prostriedkov EÚ bu de pod¾a slov
ge ne rálne ho riadi te ¾a mož né fi -
nanco va� za teple nie bu dov, vý -
me nu okien, za teple nie a opra vu
stre chy, prí padne aj podre za nie
bu do vy, opra vu a vý me nu vy ku ro -
va cích systé mov vrá ta ne riadia cej
jed not ky me ra cej a re gu laènej
tech ni ky. Do reali zá cie re zort na-

vrhol 238 bu dov. „Má me to odskú -
ša né, sme tech nic ky pripra ve ní,“
ubez pe èil. V prí pa de potre by te da
re zort do fi nancu je iné potrebné
opra vy už z vlastných prostried-
kov, kto rých je však – v po rovna ní

s potre ba mi – me nej. Na viace ré
otáz ky z plé na rea go val Ing. Pin-
tér pri po mienkou po ky nu mi nis tra
vnútra, kto rý sta no vil po ra die dô -
le ži tosti „od spo du“, te da postu -
pom opráv v po ra dí OO PZ, OR
PZ, KR PZ. Na pri po mienku Má rie
Molná ro vej, predsedníèky ko -
šickej krajskej ra dy o potre be re -
konštrukcie objektov KR PZ ge ne -
rálny riadi te¾ rea go val pro ti otáz -
kou: „Bo li ste u mòa na Ko šickej?“
(síd lo mno hých eko no mic kých sú -
èastí re zor tu v Bra tisla ve – pozn.
red.) „Na miesto Ko šickej sa uro bi -
lo OO PZ v Modre…“

Viace ro otá zok z plé na (napr.
aví za na ne dosta tok chladni èiek,
mikrovlniek èi te le ví zo rov) na ob-
vodných odde le niach svedèi lo o
ne dosta toènej ko mu ni ká cii s prí-
slušný mi centra mi pod po ry,
keïže pod¾a slov riadi te ¾a s bielou

tech ni kou by pro blém ne mal by�,
rieši ju však sekcia eko no mi ky.
Po dobne otáz ky spo je né so za -
bezpe èe ním ochra ny objektov a
pre vádzku pultov ochra ny má rie-
ši� pre zí dium.

V disku sii odzne li aj
otáz ky, èi sekcia dosta -
toène ko mu ni ku je s
centra mi pod po ry a èi
dobre po zná si tuá ciu.
Ing. Pintér ubez pe èil, že
je v úzkom kontakte s ve -
dú ci mi odde le ní centier
pod po ry, s kto rý mi kom -
pe tenène spo lu pra cu je.
„My ne má me per so nálnu
prá vo moc na centrá,
osobne však po znám
všetkých 24 ve dú cich na
Slo ven sku a pre šiel som
asi 180 obvodných odde -
le ní PZ,“ po zna me nal s
tým, že „je ho“ sekcia rieši
množstvo prob lé mov,

kto ré nevznikli 15. má ja 2012…
O „ne potrebné“ autá je záujem

Té ma, kto rá tro chu podvihla
ge ne rálne mu riadi te ¾o vi adre na -
lín, sa tý ka la sto viek ne potreb -
ných, resp. vy ra de ných, ale po -
uži te¾ných vo zi diel, o kto ré ma jú
ve¾ký záujem ob ce, ale napr. aj
obèianske zdru že nia, už dlho
však hrdza ve jú na po li cajných
dvo roch. Na èasti z nich sa len ne-
dlho predtým mon to va li no vé
GPS, po tom sa za sa de mon to va li
a inšta lo va li na no vo na kú pe né
autá, èo dis ku tér kri ti zo val. „Èo
sme ma li tie no vé autá ne na kú -
pi�?“ rea go val ge ne rálny riadi te¾.
„Keï som nastú pil, stá li autá na
dvo roch šty ri ro ky a to ni ko mu ne -
va di lo…“ Po tvr dil, že re zort do stal
od sa mospráv oko lo 380 žiadostí
na pre vod uží va ných vo zi diel, ob-
ciam sú už pri de le né, ce lý pro ces

sa však ko mu ni ku je s mi -
nisterstvom fi nancií, kto ré je cen-
trálnym správcom ma jet ku štá tu.
Istý èas za bra li prá ce znalcov,
kto rí by ma li do konca marca oce -
ni� ešte oko lo 600 vo zi diel, tie
však bu dú na zákla de po ky nu z
ve de nia za me ne né za mikro bu sy
for mou zá mennej zmlu vy, èo je
tiež podmie ne né súhla som mi nis -
ter stva fi nancií. Mi nister obme nil
2 100 vo zi diel, ale spo kojnos� tu
nie je, spo chybòu je me rozhodnu -
tie mi nis tra, do dal riadi te¾ s
chví¾ko vou ne chu �ou v hla se.

No vé autá: veľký bo nus
Ná ku pom no vých vo zi diel v

ïalšej èasti ve no val Ing. Pintér
de tailnú po zornos�, do re zor tu v
tom to ob do bí pri chádza jú – ale bo
vo ve¾mi krátkom èa se ešte prí du
– ïalšie stov ky no vých vo zi diel
všetkých tried pre rôzne po li cajné
služ by, ve ¾a pre dopravnú po lí ciu,
kri mi nálnu služ bu, špe ciá ly pre
kri mi na lis tic kých techni kov, ky no -
ló giu i pre PPÚ. Prevza tých už je
165 ma lých te rénnych vo zi diel a
mno hé ïalšie. Ge ne rálny riadi te¾
pri po me nul, že keï sústre ïo va li
po žia davky, na po èí ta li do vedna
žiadosti o do da nie 111 rôznych ty -
pov vo zi diel (!), re dukcia bo la ne -
vyhnutná.

Bra ti sla va je pro blém…
V ïalšej èasti sa inži nier Pintér

de tailnejšie ve no val sta vu objek-
tov v Bra tisla ve, keï v re -
konštrukcii je už OR PZ Bra ti sla va
I na Sa sinko vej uli ci, opráv sa
doèka jú aj okre sy III., IV. a V.,
opra va síd la OR PZ Bra ti sla va II
na Miero vej je však pod¾a pro jek -
tu ve¾mi dra há, pre to mo mentálne
ne reálna.

Predse do via si vy po èu li aj
ïalšie de tailné informá cie, do tý -
ka jú ce sa príprav na spuste nie

bra ti slav ské ho KA MO v bý va lom
objekte IKEA na Rožòavskej uli ci,
obèa nom lepšie poslú žia aj ïalšie
ob jek ty v Bra tisla ve. Aby ¾u dia
najmä zo vzdia le nejších èastí ne -
mu se li cesto va� cez ce lé mesto,
niekde sa zria dia len po da te¾ne a
žiadosti bu de do cen trá ly (napr.
na ka taster) zvá ža� re zortný vo -
diè. Viace ré zá me ry však ešte nie
sú do tiahnu té do konca, prí padne
sa zva žu jú alterna tí vy. Cie¾ je,
podèiarkol ge ne rálny riadi te¾, aby
sa služ by re zor tu priblí ži li obèa -
nom. S tým sú vi sí aj ur èi tá re dislo -
ká cia útva rov. Za mestnanci asi
pla ka� ne bu dú, veï v niekto rých
objektoch pra cu jú v podmien-
kach, kto ré ne mô žu vy ho vo va� ani
klientom, ani za mestnancom – viï
Hro bá ko va uli ca…

Naosta tok si ge ne rálny riadi te¾
ne chal ešte dve, pre ochra nu ži -
vo ta a zdra via po li cajtov ve¾mi dô -
le ži té informá cie. Ozná mil, že mi -
nister vnútra po vo lil štart pro ce su
obsta rá va nia dvoch dru hov krát-
kych gu ¾o vých zbra ní: takticko–
zá sa ho vých a slu žobných vo via-
ce rých ty poch. Re zort vnútra má
ná kup krátkych zbra ní za bezpe èi�
aj pre mi nis ter stvo ob ra ny, pre
ZVJS a pre špe ciálnu jed not ku
mi nis ter stva fi nancií. V podmien-
kach MV SR rozde le nie ty pov
zbra ní v jed not li vých služ bách ur -
èí Pre zí dium PZ. Dru hou, pod¾a
slov ge ne rálne ho riadi te ¾a ve¾mi
ná roè nou sú �a žou (najmä z h¾a -
diska špe ci fi ká cie) je vý ber do dá -
va te ¾a ba listických viest pre PZ v
troch ty poch – podko še ¾o vá, štan-
dard a �ažká pre PPÚ. Pri po me -
nul, že ta kú istú sú �až si už trikrát
neúspešne vyskú ša li èeskí ko le -
go via. Tak uvi dí me…

Spra co val Pe ter Onde ra

V re konštrukcii po li cajných objektov vý datne po mô žu euro fondy
(Pokraèovanie zo strany 3)

V do dat ku ko lektívnej zmlu vy
vyššie ho stupòa pre príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru na rok 2015
bo lo na vy še do hod nu té, že:

– èas po li caj ta, kto rý strá vi na
po vinnej pre ventívnej prehliadke,
sa pri po sudzo va ní ná ro ku na
stra vo va nie bu de po sudzo va� ako
vý kon štátnej služ by.

V do dat ku ko lektívnej zmlu vy
pre za mestnancov v štátnej služ-
be na rok 2015 a rovna ko v do dat -
ku ko lektívnej zmlu vy pre za -
mestnancov s vý ko nom prá ce vo
ve rejnom záujme bo lo na vy še do -
hod nu té, že obèianske mu za -
mestnanco vi:

– bu de po skyt nu tý plat za služ -
bu (prá cu) nadèas ma xi málne do
výš ky 50 eur me saène,

– sa po skyt ne hlavné jed lo, ak
služ ba (prá ca) nad ur èe ný týžden-
ný slu žobný (pra covný) èas bu de
dlhšia ako 4 ho di ny, ïa lej sa po -
skyt ne ïalšie hlavné jed lo, ak
služ ba (prá ca) tr vá viac ako 11

ho dín, a to aj v prí pa de, ak služ ba
(prá ca) nad ur èe ný týždenný slu -
žobný (pra covný) èas nadvä zu je
pria mo na plá no va nú služ bu (prá -
cu) a spo lu tr vá viac ako 11 ho dín,

– sa vy pla tí zo so ciálne ho fon -
du ne ná vrat ná so ciálna vý po moc,
kto rý zís kal v ro ku 2015:

a) bronzo vú Jánské ho pla ke tu
– príspe vok vo výške 40€,

b) strie bornú Jánske ho pla ke tu
– príspe vok vo výške 60€,

c) zla tú Jánske ho pla ke tu – prí-
spe vok vo výške 80€,

d) diamanto vú Jánske ho pla -
ke tu – príspe vok vo výške 100€,

e) me dai lu MUDr. Já na Kòa zo -
vické ho – príspe vok vo výške
130€.

Pre všetky tri ko lektívne zmlu vy
sa v do datkoch do hod lo, že:

– príspe vok na re ge ne rá ciu
pra covných síl a príspe vok na do -
pra vu do miesta vý ko nu štátnej
služ by a spä� (ïa lej len „príspe -
vok“) sa po skyt ne bez predlo že -

nia dokla dov vo forme pe òažné ho
plne nia raz za rok po li caj to vi (ob -
èianske mu za mestnanco vi), kto -
ré ho slu žobný (štátno za mest na -
necký ale bo pra covný) po mer k
30. no vembru príslušné ho ka -
lendárne ho ro ka tr vá. Výš ka prí-
spevku sa ur èí pod¾a cel ko vé ho
po è tu po li cajtov (obèianskych za -
mestnancov), zostatku fi nan è -
ných prostriedkov so ciálne ho fon -
du, vytvo re né ho na uve de ný úèel
v príslušnom ka lendárnom ro ku a
po è tu ka lendárnych me sia cov,
kto ré po li cajt (obèiansky za mest -
na nec) v príslušnom ka lendárnom
ro ku odslú žil (od pra co val). Prís -
pe vok sa ne po skyt ne po li caj to vi
(obèianske mu za mestnanco vi)
kto ré mu vznik ne slu žobný (štát -
no za mestna necký ale bo pra cov -
ný) po mer k 1. no vembru prísluš-
né ho ka lendárne ho ro ka a neskôr
a po li caj to vi (obèianske mu za -
mestnanco vi), kto rý bu de k 30.
no vembru príslušné ho ka len dár -
ne ho ro ka na ma terskej do vo -
lenke, ro di èovskej do vo lenke, vo
vy šetro va cej väzbe ale bo uvo¾ne -
ný na vý kon funkcie.

– pri posky to va ní ne návratnej
so ciálnej vý po mo ci v prí pa doch
úmrtia po li caj ta (obèianske ho za -
mestnanca), do èasnej ne schop -

nos ti trva jú cej viac ako dva me -
sia ce, ži velnej po hro my, získa nia
Jánske ho pla ke ty nie je potrebné
dokla do va� výš ku príjmu spo lu s
príjmom osôb tr va lo s ním ži jú cich
v spo loènej do mác nos ti, kto rá
neprekro èí dvojná so bok prie mer -
nej no mi nálnej me saènej mzdy
za mestnanca v hospo dárstve Slo -
venskej re pub li ky, ziste nej Šta -
tistickým úra dom Slo venskej re -
pub li ky za ka lendárny rok pred-
chádza jú ci dva ro ky ka lendárne -
ho ro ka, za kto rý sa tvo rí so ciálny
fond, ak ïa lej nie je usta no ve né
inak. Tá to po vinnos� ostá va len v
prí pa de inej nepredví da nej so -

ciálnej si tuá cie, znaène zni žu jú cej
dovte dajší ži vot ný štandard po li -
caj ta (obèianske ho za mestnan -
ca).

Kompletné zne nie do datkov ku
ko lektívnym zmlu vám, kto ré bo li
vy da né vo vestní ku MV SR
èiastka 24 zo dòa 8.aprí la 2015,
nájde te na intra ne te pod Útva ry
MV SR–Kance lá ria mi nis tra vnút-
ra SR–Interné predpi sy a ozná -
me nia uve rejne né vo Vestní ku MV
SR – pod¾a èiastok–roè ník 2015–
C_024_2015_(43–45).pdf.

Vik tor Kiss, 
podpredse da OZP v SR

Do dat ky ku ko lektívnym zmlu vám, úèin né od 1. 4. 2015
S úèinnos�ou ku dòu 1. 4. 2015 bo li dòa 27. 3. 2015 podpí -
sa né do dat ky ku ko lektívnym zmlu vám po li cajtov, obèian -
skych za mestnancov v štátnej službe, ako aj pre za -
mestnancov odme òo va ných pod¾a zá ko na è. 553/2003 Z.
z. (vý kon prá ce vo ve rejnom záujme), v kto rých do šlo k
doplne niu nieko¾kých bo dov.

Spo mienka 
Dňa 07. 04. 2015 uplynulo päť rokov odvtedy, ako
nás náhle opustil manžel, otec a kolega 
kpt. Ján Kožička
nar. 25. 05. 1957 z Brezna. V Policajnom zbore
slúžil od 01.07.1979, kedy nastúpil do funkcie
starší inšpektor poriadkovej služby OS ZNB Bans-
ká Bystrica. V roku 1994 bol ustanovený do funk-

cie operačný dôstojník OR PZ v Brezne a v roku 2008 do funkcie
operačný dôstojník KR PZ Banská Bystrica až do 31. 05. 2009,
kedy odišiel z radov polície  do výsluhového dôchodku. 
Tí,  ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomína manželka s deťmi

Ing. Róbert Pintér



Na úlo he sa po die ¾a osem pra -
covných sku pín a množstvo ma -
na žé rov v zlo že ní riadia ce ho vý -
bo ru. Reali zo va né pro jek ty bu dú
tvo ri� chrbti cu kraj ských ope -
raèných stre dísk, ich sú èas�ou je
te da aj integrá cia ope raèných
stre dísk na úro veò kra ja, kto ré bu -
dú kompletne vy ba ve né informa ti -
kou, resp. elek tro nic ký mi služ ba -
mi a ich do te rajší spô sob prá ce –
ale i mož nos ti – sa zá sadne zme -
nia.

Riadi te¾ka ústredné ho ope -
raèné ho stre diska PPZ mjr. Mgr.
Ale na Ko vá èo vá je ve dú ca v troch
pro jekto vých tí moch, v ïalších
dvoch je èlen kou a z jej slov si èlo -
vek mô že utvo ri� plas tic ký ob raz o
roz sa hu a ná roè nos ti ce lé ho zá -
me ru, kto rý prekle nie väèšie èa -
so vé rozpä tie a za siahne èinnos�
nieko¾ko sto viek pra covní kov ope -
raèných stre dísk. Za tia¾ èo kra je
Pre šov, Ban ská Bys tri ca, Ži li na už
ma jú prvú eta pu, t. j. sa mu
integrá ciu úspešne za se bou v ro -
koch 2008 až 2010 (rovna ko mes-
tá Bra ti sla va a Ko ši ce), po urèi tej
„odmlke“ èa ká ten to krok ïalších
pä� kra jov.

„Ope raèné stre diská pra co va li
posledných tridsa� ro kov v
podsta te rovna ko, bol už najvyšší
èas na zme nu,“ dô vo dí riadi te¾ka.
„V za èiatkoch sme si ujasòo va li,
èo všetko by ma li kraj ské ope -
raèné stre diská ro bi� a èo už ro ky
ro bia okresné ope raèné stre diská
na vy še – mi mo rá mec svojho
hlav né ho posla nia, kto ré má pria -
mo v názve. Si tuá cia skrátka nú ti
k centra li zá cii a k elektro ni zá cii,
veï v sú èasnosti má me na Slo -
ven sku – z h¾a diska riade nia – pä�
dru hov ope raèných stre dísk. Cie -
¾om je takpo ve diac upra ta� ce lý
sys tém a da� ope raèným stre dis -
kám jednotnú štruktú ru, utvo ri� ur -
èi tý mo dul,“ vysvet¾u je.

Zá sadnou zme nou je okrem in-
tegrá cie najmä mo derni zá cia èin -
nos tí, aj s pod po rou euro fondov
sa na ope raèné stre diská do sta ne
najmo dernejšia elek tro nic ká vý -
ba va v po do be hardvé ru a
techno ló gie v po do be softvé ru,
kto ré pokry jú všetky hlavné èin -
nos ti ope raèných stre dísk, te da
riade nie síl a prostriedkov na úze -
mí ce lé ho kra ja, (napr. bu dú ma�

cez GPS preh¾ad o po hy be všet-
kých po li cajných hlia dok v da nom
úze mí), tiesòo vé vo la nia na è. 158
resp. 112, pul ty centrálnej ochra -
ny i ce ly po li cajné ho zaiste nia (za -
tia¾). Riadi te¾ka však zdô razni la,
že KR PZ bu dú ïa lej svo ji mi
rozhodnu tia mi zodpo ve da� za ce -
lú reali zá ciu pro jek tu a je ho ži vú
pre vádzku – vrá ta ne perso nálne -
ho pokry tia.

Ak sa zá mer po da rí, pe ro, zá -
pis ník, fax a kla sic ké te le fónne
slú chadlo by už na týchto re ži mo -
vých pra co viskách kraj ských ope -

raèných stre dísk ne ma li do mi no -
va� – èo ne pla tí len pre PZ, ale aj
pre HaZZ, ktorý integroval OS k 1.
4. 2015.

Už v septembri?
Prvým v po ra dí je Nitriansky

kraj, kto rý by mal spusti� „ostrú“
pre vádzku informaèných systé -
mov – už s pl ným vy uži tím no vých
techno ló gií – zrejme v auguste
(opti misti) ale bo septembri tohto
ro ku (realisti), prí padne ešte ne-
skôr (pe si misti).

Nitra nia mô žu pri pri sa motnej
integrá cii èerpa� zo skú se ností
kra jov, kto ré ju už ab sol vo va li. No -
vé techno ló gie však prak tic ky eš-
te ne ma jú odskú ša né ani v jed -
nom kra ji. Tým bu de ce lý pro ces
ná roènejší a mož no aj pre to avi -
zo va né zá me ry už za èiatkom toh-
to ro ka vzbu di li medzi ¾uïmi na
ope raèných stre diskách záujem,
ale po tom aj oba vy, spre vádza né

rôzny mi „ruchmi“ èi „šu mom“ ešte
skôr, než sa ce lý pro ces ofi ciálne
odštarto val, èo za re gi stro va li aj
od bo ry.

Ro man ti ka s problé ma mi
Riadi te ¾om ope raèné ho od bo -

ru KR PZ v Nitre je od februá ra
2014 pplk. Mgr. Ma tej Po la èek:
„Mo jou úlo hou bo lo posta vi� kraj -
ské ope raèné stre disko, kto ré bu -
de naozaj sústre ïo va� svo ju
èinnos� na to pod stat né, èi že pria -
my vý kon, riade nie, koordi no va -
nie a kon tro lu èin nos ti hlia dok, pri -
jí ma nie opatre ní v sú vislosti s
tiesòo vým vo la ním, odbre me ne -
nie stre diska od servisných èin -
nos tí, ako bo lo napr. pre be ra nie
k¾ú èov, otvá ra nie brá ny a po -
dobne.“

O vý ho dách va ri ani netre ba
ho vo ri�, stre diská sa ma jú vrá ti� k
pô vodné mu posla niu, da né mu už
sa mot ným názvom „ope raèné“ –
ale v mo dernej po do be. Sústre de -
nie ¾u dí z okre sov na jed no cen -

tra li zo va né pra co visko má za -
bezpe èi� rýchlejšiu, efektívnejšiu a
komplexnejšiu èinnos�. Ako po -
zna me nal, už sa ma inšta lá cia mo -
dernej tech ni ky podmie òu je cen-
tra li zá ciu.

V Nitrianskom kra ji integrá ciu
odštarto va li už v ro ku 2008
sústre de ním síl pria mo v krajskom
síd le, od 1. februá ra 2014 sa pri -
dal okres To po¾èa ny. „Išli sme z
to ho, èo sme ma li,“ pozna me ná va
pplk. Po la èek.

Kraj ské ope raèné stre disko te -
raz sídli v pô vodnej bu do ve KR
PZ na Kalvárskej uli ci, vlastne v
priesto roch, kto ré predtým uží val
kraj ský riadi te¾. Je to sí ce ve¾mi
ro man tic ký, pô vodne cirkevný ob -
jekt v sta rej, ti chej èasti Nitry, pa -
mä tá ešte 18. sto ro èie a je, sa -
mozrejme, pa miatko vo chrá ne ný,
bez súhla su tu ne mô žu ani vy me -
ni� ok no. Stre disko vy bu do va li aj s
tý mi to obmedze nia mi bez ne ja -
kých väèších sta vebných úprav a
postupne sa sem s�a ho va li ¾u dia z
pô vodných okresných ope -
raèných stre dísk. Mo mentálne je
stav sústre de né ho ope raèné ho
stre diska „osem plus je den“ v zlo -
že ní kraj ský ope raèný dôstojník,
po jed nom dôstojní ko vi pre okre sy
No vé Zám ky (vrá ta ne Ša le), To -
po¾èa ny, Ko már no, Le vi ce a, sa -
mozrejme Nit ra, ne chý ba perso -
nálne pokry tie pre tiesòo vé vo la -

nia, krí zo vé riade nie a PCO. Do -
vedna má od bor aj s riadi te ¾om a
zástupcom 54 ¾u dí, èo už je v

iných podmienkach celkom sluš -
né obvodné odde le nie PZ, zlo že -
né však z ¾u dí, kto rí predtým ne -
pra co va li spo lu a na 24–ho di no vé
služ by do Nitry do chádza jú z ce lé -
ho kra ja, sú te da zväèša
„cezpo¾ní“.

Citli vo s ľuďmi
Ta ké to „pre sa de nie“ ¾u dí ne bý -

va ni kdy celkom bezproblé mo vé,
najmä v po èiatkoch, takpo ve diac
ešte v zá be hu èin nos ti no vé ho od -
bo ru. Pod¾a slov riadi te ¾a si ¾u dia
mu sia pri vyknú�, že prišli o svoj
„štandard dvoch ¾u dí v pa pu èiach
za zatvo re ný mi dverami ope -
raèné ho stre diska“, aký ma li „na
okre se“, pra cu jú už všetci spo lu
pri ne po merne väèšom vy �a že ní
po èas ce lé ho trva nia služ by. Mno -
hé – z poh¾a du ope ra tívne ho –
zby toèné èin nos ti však už ne ro -
bia, aby ma li èis té hla vy a moh li
sa hlavnej èin nos ti ve no va� na sto
percent. „S kraj ským riadi te ¾om
sme sa hneï na za èiatku do hod li,
že s kaž dým po li cajtom bu de me
ro bi� v predsti hu, te da ešte pred
orga ni zaènou zme nou ne -
formálny po ho vor, aby sa ¾u dia
moh li aj du ševne pripra vi� a ne -
ma li po chyb nos ti, keïže všetci
dôstojní ci z okre sov do sta li po nu -
ku „prejs� na kraj“. Ale, prizná va
riadi te¾, mal oba vy, èi a ako ¾u dia z
okre sov prijmú po nu ku na pre -
chod do in teg ro va né ho kraj ské ho
stre diska a priznal aj to, že si v du -
chu ro bil „zá ložný zoznam ¾u dí“,
kto rí by eventuálne pri chádza li do
úva hy na neobsa de né miesta.
Hlá si li sa do konca aj vy šetro va te -
lia z Ko már na…“ „Na mo je
prekva pe nie väèši na ¾u dí s pre -
cho dom súhla si la. Z To polèian
šty ria z piatich, z No vých Zámkov
de vä� z de sia tich, v Le vi ciach ta -
kisto, z Ko már na šty ria z piatich.“

Oba vy ma li aj okres ní riadi te lia
PZ, pri púš�a pplk. Po la èek. „Vní -
ma li okresné ope raèné stre diská
ako svo ju pra vú ru ku, ma li oba vu,
že osta nú bez informá cií. Ani tá to
oba va sa ne na plni la, aj chod in-
formá cií a hlásna služ ba má už
svo je pra vidlá, sú presne ur èe né,
na opak, aj stá le služ by sú zba ve -
né niekto rých po vin nos tí a ne mô -
žu fungo va� zauží va né, ale ne-
správne me cha nizmy, kto rým ja
ho vo rím zvy ko vé prá vo. Ope -
raèný dôstojník mu sí ma� do ko na -

lý preh¾ad, ko¾ko a kde má hlia -
dok, na ši ko le go via z okre sov sú
tu na ope raènom ako by vy slan ci
na kra ji. Sa mozrejme, indi vi -
duálne zly ha nia mô žu by� vša de,
ale dbám na to, aby sme bo li dob-
re in for mo va ní. Je urèi te lepšie,
keï viem pria mo, ako ke by som
sa to mal dozve die� od okresné ho
riadi te ¾a ale bo kde si na po ra de,“
prizná va.

Tme le nie
Zhrnu té: ope raèné stre disko je

v ob do bí tme le nia ko lektí vu, kto rý
má �a ha� za je den povraz. Riadi te¾
pri dal svoj osobný ná zor: „S ¾udmi
tre ba uro bi� s dosta toèným pred -
sti hom ne formálne po ho vo ry ešte
pred za èiatkom orga ni zaè ných
zmien, aby ve de li, èo ich èa ká,
aby sa ne dozve da li infor má cie od
iných, nepresne ale bo aj úplne od
ve ci, tak to tiž vzni ká priestor pre
fá my. Pre to som mal na každom
okre se mi ni málne dve èi tri po ra dy
s ¾uïmi aj s riadi te ¾om okresné ho
riadi te¾stva i so šé fom vnú torné ho
a mys lím si, že to ¾u dia oce ni li, le -
bo dovte dy zo všetkých strán po -
èú va li nieèo iné. To je zá klad pre
dob rý ko lektív, pre to že keï ko -
lektív ne fun gu je ¾udsky, tak ne fun -
gu je ani pro fesne.“

Te raz už všetkých èa ká inten-
zívny zá cvik. Informa ti ci vraj ma jú
na ope raèné stre disko do da� aj
„cviènú zosta vu“ sys té mu, s akým
bu dú už o nieko¾ko me sia cov pra -
co va� na ostro. Dostatnú tak mož-
nos� pripra vo va� sa v podmien-
kach ve¾mi blízkych reálu, kým
prí de „Deò D“.

Do na šej disku sie sa medzi èa -
som pri dal riadi te¾ KR PZ Nit ra
plk. JUDr. Mi ro slav Mi chalèík i je -
ho zástupca plk. Ing. Ja ro slav Es-
terka. Do ob jek tu na Kalvárskej sa
prišli pozrie�, ako sa da rí stre -
disku, kto ré má už pripra ve né „no -
vé“ priesto ry na prí chod techno ló -
gií elek tro nic ké ho informaèné ho
sys té mu. Riadi te¾ ne má z integrá -
cie ve¾ké oba vy. „Ne mu sí me obja -
vo va� teplú vo du, pred na mi už bol
Pre šov, Ban ská Bys tri ca aj Ži li na,
nie je to niè zá sadne no vé.“ Ná de -
já sa a ve rí, že sys tém bu de po
nainšta lo va ný plne funkèný a bez-
po ru cho vý, ne za budne však pri -
po me nú�, že na centre pod po ry už
dlho le ží je ho po žia davka na no vý
vý kon ný ge ne rá tor, kto rý by pri
vý pad ku elektrickej ener gie spo -
¾ahli vo „utia hol“ ce lé ope raèné
stre disko. Po dobne ve rí, že je ho
¾u dia zvlád nu aj ná beh no vé ho
sys té mu a ve rí, že to bu de mo -
derný, dy na mic ký a funkèný ce -
lok. „Kto mal záujem, do stal mož-
nos�, ¾u dia z h¾a diska za bezpe èe -
nia do sta li, èo zá kon a ko lektívna
zmlu va ukla dá,“ do dá va s úsme -
vom.

Pro blém: CPZ
A tak ostá va na do rie še nie ešte

pro blém ciel po li cajné ho zaiste -
nia, kde, ako pri púš�a aj kraj ský
riadi te¾, ešte nie je všetko ako má
by�. Pro blém je s dostatkom ¾u dí
na sta rostli vos� o ce ly. Zdá sa, že
aj v kra ji sa rôznia predsta vy, kto -
rá zložka by ich ma la obhospo da -
ro va�, aj na Slo ven sku sú v tom to
sme re ve¾ké rozdie ly. Veï vlastne

Najdô le ži tejšia vec pre po li caj ta je rýchla a presná informá cia
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Operaèné strediská PZ èakajú ve¾ké zmeny
V októbri mi nu lé ho ro ka mi nister vnútra SR vy dal opatre -
nie „o orga ni zaènom za bez pe èe ní pro jek tu Elek tro nic ké
služ by informaèných systé mov MV SR (ESIS) na úse ku
Po li cajné ho zbo ru“ a ob dob né ho pro jek tu „na úse ku ve -
rejné ho po riadku, bez peè nos ti osôb a ma jet ku“. Mi nister
týmto opatre ním zria dil rozsiahly tím ¾u dí pod ve de ním
ge ne rálne ho riadi te ¾a sekcie informa ti ky, te le ko mu ni ká cií
a bez peè nos ti MV SR Ing. Jo ze fa Èa pušku.

(Pokračovanie na strane 6)

Riaditeľ OS KR PZ Nitra
pplk. Mgr. Matej Polaček

Riaditeľ KR PZ Nitra plk. JUDr. M. Michalčík pri návšteve operač-
ného strediska diskutuje so starším referentom npor. Vladimírom
Masarykom (vľavo)

Zmlu va, kto rú predvla -
ni podpí sal OZP v SR so
súkromný mi uby to va te¾ -
mi v chorvátskom Su èu ra -
ji (Hvar) stá le pla tí, po sky -
tu je záujemcom z ra dov
èle nov OZP v SR rôzne
z¾a vy.

(viac na intra ne to vej
web  stránke OZP v SR)

Vý hod né rekreá cie v chorvátskom Su èu ra ji
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Oce òu jem záujem no vín PO -
LÍ CIA o podmienky prá ce kri mi -
na lis tic kých techni kov. V èlán -
ku „Kým akre di tá cia zaklo pe na
dve re…“ uve rejne nom vo fe-
bruá ro vom vy da ní, sa obja vi lo
aj mo je me no, pre to by som èi -
ta te ¾om chcel poskytnú� nie-
ko¾ko svo jich osobných postre -
hov k uve rejne nej té me.

Kri mi na listicko-tech nic kým èin -
nostiam sa na úrov ni útva ru s ce -
loslo venskou pô sobnos�ou (ÚKP
P PZ) ve nu jem 10 ro kov. V uply -
nu lom de sa�ro èí som te da mal
možnos� celkom zblíz ka sle do va�
a v rám ci svo jich kompe tencií aj
ovplyvòo va� vý voj na tom to úse ku
po li cajných èin nos tí. Hneï v úvo -
de svojho príspevku mu sím kon-
šta to va�, že sa s viace rý mi pub li -
ko va ný mi tvrde nia mi nesto tožòu -
jem, sú èasný stav a úro veò kri mi -
na listicko – tech nic kých èin nos tí
roz hod ne ne po va žu jem za „ka ta -
stro fu“.

Vzde lá va nie
Kva li fi kaèný kurz kri mi na lis tic -

kých techni kov v SR sa obsa hom
a rozsa hom ne lí ši od ob dob ných
kurzov v kra ji nách zá padnej Euró -
py. V podsta te rovna ký roz sah a
ob sah má kurz krim. techni kov v
Èes ku ale bo v Po¾sku. Pre zaují -
ma vos� uve diem, že ná kla dy na
kva li fi kaèný kurz vo Ve¾kej Bri tá nii
predsta vu jú na jedné ho úèast ní ka
su mu 10 350 li bier plus 2 565 li -
bier na stra vu a uby to va nie. Ne -
mu sím pri po mí na�, že na še re -
zortné školstvo bo hu žia¾ pra cu je
iba so zlomka mi týchto súm, a
pre to najmä tech nic kým vy ba ve -
ním za tia¾ ne mô že konku ro va�
najlepším po li cajným ško lám v
Euró pe.

MTZ
Ne zastá vam ná zor, že na ši kri -

mi na listickí tech ni ci ne ma jú ma te -
riálno–tech nic ké za bezpe èe nie,
kto ré by sa da lo po va žo va� za eu-
rópsky štandard. Mys lím si, že v
uply nu lých dvoch ro koch bo li na
ma na žérskej úrov ni pri ja té opat -
re nia, kto ré na po má ha jú si tuá ciu
v ob las ti MTZ zlepšo va�. Prvým
dô le ži tým roz hod nu tím bo lo za ve -
de nie centrálne ho obsta rá va nia.
V ro ku 2014 bo la uzatvo re ná rám-
co vá do ho da na ná kup kri mi na -
listickej tech ni ky a spotrebné ho
ma te ri á lu vrá ta ne ochran ných po -
mô cok.

V èlán ku sa spo mí na napr. ne -
dosta tok kva litné ho pre nosné ho
osvetle nia. Mi nu lý rok bo lo pre
kaž dé kraj ské riadi te¾stvo za kú pe -
né špiè ko vé LED osvetle nie na
miesto èi nu No mad 360 Fox Fu ry.
Má me prís¾ub zo sekcie hnu te¾né -
ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV
SR, že v ro ku 2015 bu de za kú pe -
ných ïalších 8 ku sov tohto osvet-
le nia. Len na ilustrá ciu uve diem,
že ce na jedné ho ta ké ho to svetla
pre sa hu je su mu 2 000,– €. Kri mi -
na listickí tech ni ci žiada li tiež
ruèné svie tidlá s vý kon nou LED
diódou, tieto im bu dú v tom to ro ku
ta kisto do da né (Ult ra Bright
CREE XR–E P4 LED).

Ïalšiu sku pi nu ma te ri á lu tvo rí
fo to techni ka a la bo ra tórna tech ni -
ka. Tá to ma te riá lo vá trie da nie je
obsiahnu tá v spo mí na nej rámco -
vej zmlu ve, ale na ku pu je sa na
zákla de roèných zmlúv pod¾a pri -

de le ných fi nancií pre da nú ko mo -
ditnú sku pi nu. V ro ku 2014 bo lo
pre kri mi na lis tic kých techni kov
za kú pe ných 80 di gi tálnych zrkad-
lo viek Ni kon 5300 a 7100 s
objektí vom. Za kú pe né bo lo tiež
sys té mo vé príslu šenstvo ako
bles ky, objektí vy, sta tí vy. V tom to
ro ku bo lo za kú pe ných 75 sys té -
mo vých bleskov Ni kon Speedli te
910 €, 55 ku sov di gi tálnych zrkad-
lo viek Ni kon s objektí vom a 50
sta tí vov Velbon DF 60.

V èlán ku spo mí na né vý jazdo vé
vo zidlá na miesto èi nu o kto rých
„tech ni ci sní va jú“ sa naozaj stá va -
jú rea li tou. Pripra vu je sa celko vo
16 vo zi diel VW Transporter s mo -
du lárnou zástavbou urèe nou na
ulo že nie kri mi na listickej tech ni ky.
V sú èasnosti sa sna ží me získa�
do týchto vý jazdo vých vo zi diel

ïalšie vy ba ve nie, ako napr. mo -
bilné chlad niè ky s kompre so rom
na pre voz bio lo gic kých stôp, in-
verto ro vé elektro centrá ly, te lesko -
pické rebrí ky a pod. Všetko sa -
mozrejme bu de zá vi sie� od fi -
nanèných prostriedkov.

V èlán ku sa ïa lej spo mí na la -
se ro vé 3D ske no va nie miesta èi -
nu. Ta ký to ske ner sto jí viac ako
100 000,– €. Má me sa mozrejme
záujem pri nies� tú to techno ló giu
na miesto zá važ ných trest ných èi -
nov aj u nás. Neprezra dím va ri
žiadne ta jomstvo, keï po viem, že
ve de nie Po li cajné ho zbo ru plne
pod po ru je no vé techno ló gie a že
sekcia hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku MV SR h¾a dá rieše nie,
ako tú to špièko vú, ale zá ro veò aj
ve¾mi dra hú tech ni ku fi nanco va�.
Bezpečnosť a ochra na zdra via

pri prá ci
V publi ko va nom èlán ku sa tiež

spo mí na „ka tastro fická“ úro veò
bez peè nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci kri mi na lis tic kých techni kov a
do konca sa na vodzu je do jem, že
reálne hro zí vy puknu tie bližšie ne-
špe ci fi ko va nej epi dé mie. Nie som
le kár ani hy gie nik, ale po kú sim sa
reago va� aj na tú to èas� èlán ku.
Pod¾a pro fe sio nálnych zdra votní -
kov nie je strach zo ší re nia cho rôb
z màtve ho ¾udské ho te la (v èlán ku
spo mí na né „mok ré ode vy ne bo -
hých“) opodstatne ný. Ne exis tu je
ve decký dô kaz, že by màtve te lá a
zvláš� ná silne usmrte né obe te

zvy šo va li ri zi ko vzni ku epi dé mie,
to to ri zi ko je do konca menšie ako
pravde po dobnos� vzni ku epi dé -
mie medzi ži vý mi ¾uïmi. Medzi ná -
rodný vý bor Èer ve né ho krí ža
(ICRC) uvádza vo svo jich ofi -
ciálnych publi ká ciách, že „màtve
¾udské te lá predsta vu jú za nedba -
te¾né zdra votné ri zi ko“. Pri ná sil -
ných úmrtiach ne bý va prí èi nou
úmrtia cho le ra, tý fus, ma lá ria ale -

bo mor. Aj v prí pa de týchto
infekèných ocho re ní hro zí väèšie
ri zi ko od ži vých na ka ze ných ¾u dí
než od màtvol. Rovna ké sta no vis -
ko zastá va aj Sve to vá zdra -
votnícka orga ni zá cia (WHO). Ne -
mož no sa mozrejme vy lú èi� krvné

ná ka zy, ako napr. he pa ti tí du ty pu
B a C, HIV.

Po vinnos�ou za mestná va te ¾a
je za bezpe èi� kri mi na listickým
techni kom adekvátne priesto ry
(pra covné, oddy cho vé, slú žia ce
na osobnú hy gie nu), úèin né osob-
né ochran né pra covné prostried-
ky, ciele né le kárske pre ventívne
prehliadky a bez plat né oèko va nie,

ak je k dispo zí cii na tr hu s liekmi
úèin ná oèko va cia lát ka.

Si tuá cia sa aj v tejto ob las ti po-
stupne zlep šu je (ochran né pra -
covné prostriedky, pre ventívne
prehliadky, oèko va nie), aj keï
niekto ré ob las ti, ako napr. adek-
vátne priesto ry, nie je mož né vy -
rie ši� bez vý raz ných investí cií do
prestavby priesto rov, resp. tech -
nic ké ho vy ba ve nia pra co vísk. Sú -

èas�ou kaž dé ho pra co viska by
ma li by� ¾ahko umý va te¾né a de -
zinfi ko va te¾né pra covné sto ly na-
pr. z ne re zo vej oce le (niekto ré
pra co viská ma jú k dispo zí cii už
dnes), re gá ly na ulo že nie stôp,
germi cídne žiari èe, la bo ra tórne
chlad niè ky a pod. Ïalšie investí -
cie do infraštruktú ry pra co vísk kri -
mi na listickej tech ni ky te da bu dú
ne vyhnutné.

Oblasť riade nia
Poslednou oblas�ou, na kto rú

by som chcel za rea go va�, je oblas�
riade nia a orga ni zá cie kri mi na -
listicko–tech nic kých èin nos tí.
Osobne ne po va žu jem za prí liš
š�ast né vytvo re nie spo loèných od-
de le ní pátra nia a kri mi na listicko–
tech nic kých èin nos tí (a to sú tam
za ra de ní ešte aj pra cov ní ci OTE).
Na väèši ne kra jov a okre sov je
syste mi zo va ný prí liš nízky po èet
ta bu¾ko vých miest kri mi na lis tic -
kých techni kov a z tohto dô vo du
asi ne bo lo mož né vytvo ri� sa mo -
stat né odde le nia kri mi na listicko–
tech nic kých èin nos tí (s vý nimkou
OKP KR PZ Bra ti sla va, kde ta ké to
sa mo stat né odde le nie s ve dú cim
exis tu je). Sú èasné orga ni zaèné
zaèle ne nie slo ven ských kri mi na -
lis tic kých techni kov tiež pravde po -
dobne zodpo ve dá ich „posta ve -
niu“ v pro ce se trest né ho ko na nia.
Trest ný po ria dok, bo hu žia¾, ne po -
zná po jem „kri mi na lis tic ký tech -
nik“, a te da ani ne de fi nu je úlo hy,
kto ré má kri mi na lis tic ký tech nik na
mieste èi nu plni�. Èin nos� kri mi na -
lis tic ké ho tech ni ka upra vu jú inter-
né predpi sy a kri mi na lis tic ký tech -
nik je u nás po va žo va ný za oso bu,

kto rá po sky tu je ur èi tý od bor ný
„ser vis“ ale bo pod po ru pre vy -
šetro va te ¾a. Kri mi na listickí tech ni -
ci sú dnes te da vní ma ní ako
posky to va te lia podporných, ser-
visných èin nos tí pre vy šetro va nie,
na miesto to ho, aby bo li vní ma ní
ako oso by pria mo zú èastne né na
vy šetro va ní, resp. aby bo li do vy -
šetro va nia pria mo integro va ní.

Otáz ka, na kto rú by bo lo vhod -
né h¾a da� odpo veï te da znie, èi
chce me ma� kri mi na lis tic kých
techni kov, kto rí posky tu jú technic-
kú pod po ru vy šetro va te ¾o vi a sú
te da v podsta te len „zbe raèmi
stôp“, ale bo na mieste èi nu chce -
me ma� kompe tentných „vy šetro -
va te ¾ov miesta èi nu“, kto rí ob-
hliadku a zais�o va nie stôp vy ko -
ná va jú sa mi a svo je ná le zy a
ziste nia z miesta èi nu aj interpre -
tu jú (napr. navrhu jú stra té giu
ïalšie ho zna lecké ho skú ma nia).
Paul L. Kirk vo svo jej mo no gra fii
Cri me Investi ga tion už v ro ku
1953 konšta tu je, že „ne sta èí ve -
die� ako sto py zisti� a zaisti�, je ne -
vyhnutné ve die�, èo má by� zaiste -
né a pre èo to má by� zaiste né.“
Po li cajný zbor bu de pravde po -
dobne mu sie� reago va� na eu-
rópske ini cia tí vy v ob las ti miesta
èi nu (vytvo re nie európske ho fo -
renzné ho priesto ru do ro ku 2020,
sta no ve nie mi ni málnych štandar-
dov pre obhliadku miesta èi nu,
akre di tá cia èin nos tí na mieste èi -
nu). Predse da pra covnej sku pi ny
ENFSI pre miesto èi nu Fernando
Viegas otvo re ne ho vo rí o ne -
vyhnutnosti akre di tá cie èin nos tí
vy ko ná va ných na mieste èi nu v
európskom priesto re. Au tor èlán -
ku po užil ako nad pis ne do konèe -
nú ve tu „Kým akre di tá cia zaklo pe
na dve re …“ , ja do plním: …na
úse ku kri mi na listicko–tech nic kých
èin nos tí bu de potrebné vy ko na�
ešte ve ¾a prá ce. Pre to bu dem
vïaèný za aké ko¾vek va še ná vr -
hy, podne ty, ví zie k ïalšie mu sme -
ro va niu kri mi na listicko–tech nic -
kých èin nos tí v Po li cajnom zbo re.

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 ÚKP P PZ

Kým akre di tá cia zaklo pe na dve re… (Po lí cia 2/2015)

len Bra ti sla va vy rie ši la �ažkosti
zria de ním odde le nia, kto ré sa o
„hos tí“ v ce lách po sta rá komplex-
ne, te da aj stra vou a eskor tou.
Riadi te¾ KR PZ v Nitre zastá va ná -
zor, že by v sta rost li vos ti o ce ly a
ich klientov ma la do mi no va� po -
riadko vá služ ba, nie ope raèné
stre diská. Kraj ské ope raèné stre -
disko sa sna ží odbre me ni� okre sy
od zá �a že „cudzích klientov“, kto -
rých do dá va napr. NA KA.
Predsta vy na ra zi li z jed nej stra ny
na po žia davky okresných riadi te -
¾ov, kto rí chcú ma� „vlastné ce ly“,
kraj mal za sa predsta vu väèšej
centra li zá cie. A tak je za tia¾ rieše -
nie otvo re né pre èo na jopti -
málnejší výsle dok. To po¾èa ny sú v
re konštrukcii, funkèné ce ly za tia¾
ne ma jú, v No vých Zámkoch sa
úlo hy mu se la uja� že leznièná po lí -
cia, v Ko márne bol po silne ný vý -
kon stá lej služ by OO PZ, v rieše ní
sú aj Le vi ce, kto rých pre vádzku

ciel za bez pe èu je ope raèný od bor
KR PZ v Nitre. „Stá le sa to kreu je
a h¾a dá sa najlepší spô sob,“ pri -
pustil kraj ský riadi te¾. Ne vy lu èu je,
že po ne ja kom èa se sa uká že
sku toèná za �a že nos� ¾u dí na ope -
raènom stre disku a vzniknú re zer -
vy, kto ré po mô žu si tuá cii v CPZ,
pre to že hlavným cie¾om je ne za -
�a žo va� vý kon sta rostli vos�ou o
ce ly. Te rajší mo del, keï napríklad
na väèši ne OO PZ je v stá lej služ-
be iba je den èlo vek, kto rý má ma�
na sta ros ti aj ce ly, naozaj nie je
š�ast ný. Ak potre bu je ís� do ce ly,
mu sí si stiahnu� najbližšiu hliadku
na vý po moc… Ne ho vo riac o tom,
že absenciu zá chy tiek pod ku ra te -
lou zdra votníctva najviac po ci �u jú
prá ve po li caj ti.

Do dajme: pro blém sa zväèšil
nástu pom tzv. su perrýchle ho
trest né ho ko na nia v èas tých prí -
pa doch opi tých vo di èov, keï sa
dá va jú do ciel prá ve ta kí ¾u dia,
kto rí by tam by� ne ma li…

Ra di te¾ KR PZ plk. Mi chalèík
ne za bu dol spo me nú� aj pro jekt,
kto rý je, zdá sa, je ho srdcu ve¾mi
blízky. Nit ra sa má sta�  no si te ¾om
pi lotné ho pro jek tu In teg ro va né ho
bezpeènostné ho cent ra Nitrian-
ske ho kra ja (IBC), na Le vickej uli -
ci, kto ré má dosta� pod jed nu stre -
chu všetky zložky In teg ro va né ho
zá chran né ho sys té mu pod èíslom
112 v koope rá cii s ope raèným
stre diskom PZ. Pre to sú èasnos�
OS na Kalvárskej vní ma jú len ako
stav do èas ný. Od cent ra oèa ká va,
že po skyt ne po li cajtom naozaj
opti málne podmienky na služ bu.
Pro jekt vý stav by IBC za bez pe èu -
je MV SR pod¾a osvedèe né ho
ostrav ské ho mo de lu. Prav da, za -
tia¾ iba v pro jekto vej po do be. Èas
však be ží a tre ba sa len ná de ja�,
že aj euro fondy, kto ré sa na ten to
úèel ma jú využi�, ne vyjdú navni -
voè.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Operaèné strediská PZ èakajú ve¾ké zmeny
(Pokraèovanie zo strany 5)
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l Pa ni predsedníèka, v re -
dakcii zvyk ne me da� slo vo no -
vým funkcio ná rom. Tak
sa nám pro sím pred-
stavte…

Som po li cajtka, mám
45 ro kov, v jú li 2005 som
nastú pi la na eko no mic ký
od bor KR PZ v Banskej
By stri ci ako zástupky òa
riadi te ¾a od bo ru a sú -
èasne ve dú ca fi nanèné -
ho odde le nia. Po tom som
tu na kra ji pô so bi la tri ro -
ky ako riadi te¾ka eko no -
mic ké ho od bo ru, neskôr
riadi te¾ka vnú torné ho od -
bo ru, pol ro ka som bo la
zástupky òa riadi te ¾a eko -
no mic ké ho od bo ru KR
PZ BB a sú èasne ve dú ca
odde le nia MTZ. No a od
1. ja nuá ra 2013 pô so bím
na Centre pod po ry Ban -
ská Bys tri ca, najprv na
odde le ní roz poè tu, od 1.
októbra 2013 som ve dú -
ca odde le nia úètov níc tva.

l Ako ste sa do sta li do kon -
tak tu s OZP v SR?

Hneï v ro ku 2005 som vstú pi la

do základnej orga ni zá cie OZP pri
KR PZ v Banskej By stri ci pod ve -

de ním Du ša na Harvá ta. Od ro ku
2008 som èlen kou základnej
orga ni zá cie OZP pri OR PZ v
Banskej By stri ci. V sú èasnosti

som èlen kou vý bo ru tejto základ-
nej orga ni zá cie pod ve de ním Ma -
riá na Pe nia ka. Na post pred -
sedníèky krajskej ra dy ma navrhol
dnes už bý va lý predse da Du šan
Harvát. Za èiatkom februá ra bo li
vo¾by a z dvoch kandi dá tov som
bo la zvo le ná za predsed níèku
krajskej ra dy OZP.  Uve do mu jem

si, že prevzia� funkciu po
Du ša no vi Harvá to vi a
za cho va� vy so kú úro veò
prá ce na šich od bo ro -
vých orga ni zá cií bu de
mi mo riadne ná roè ná
úlo ha. Ale v kontakte s
predse dom som bo la od
za èiatku mo jej pro fe sio -
nálnej ka rié ry, na eko no -
mickom odbo re KR PZ
BB som s Du ša nom Har-
vá tom úz ko spo lu pra co -
va la najmä pri pre ro kú -
va ní slu žobných zá le ži -
tos tí do tý ka jú cich sa za -
mestnancov i príslušní -
kov PZ kraj ské ho riadi -
te¾stva, pra vi delne sme
ro ko va li o rozpoète
mzdo vých prostriedkov,
ale aj ma te riá lo vom za -
bez pe èe ní útva rov. Tak
som sa od ne ho i ïalších
èle nov vše li èo na uèi la o

prá ci a prístu pe odbo rov.
l Ako by ste hod no ti li vz�a -

hy medzi základný mi orga ni zá -
cia mi a slu žobným ve de ním na

okre soch i v rám ci bansko bys -
trické ho KR PZ?

Vz�a hy na úrov ni základných
orga ni zá cií sú dob ré, predse do via
ko mu ni ku jú s riadi te¾mi okresných
riadi te¾stiev, v poslednom ob do bí
ne bo li potrebné žiadne zá sa hy do
èin nos ti základných orga ni zá cií,
èo do ka zu je aj orga ni zo va nos�
èlenskej základne v Bansko bys -
trickom kra ji a z to ho vyplý va jú ca
akcieschopnos�. S riadi te ¾om KR
PZ plk. JUDr. Ma riá nom Slo bodní -
kom má me dlho do bo ko rektné
vz�a hy, pra vi delne sa zú èastòu -
jem po rád ve de nia KR PZ a on sa
zúèast òu je na za sa da niach kraj-
skej ra dy OZP. V sú èasnosti rieši -
me pro blé my tý ka jú ce sa príplatku
za ne rovno mernos�, otáz ky slu -
žobné ho hodno te nia príslušní kov
PZ, zaobe ra li sme sa vy ko na ním
syste mi zaèných zmien schvá le -
ných opatre ním mi nis tra vnútra
SR v ta bu¾kách zlo že nia a poètov,
te da opti ma li zá ciou po è tu za -

mestnancov na Centre pod po ry
Ban ská Bys tri ca  k 1. aprí lu 2015.
V blízkej bu dúcnosti nás èa ká no -
ve li zá cia zá ko na è. 73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušní kov PZ,
èo bu de vy ža do va� mi mo riadnu
po zornos� a prá cu ce lej èlenskej
základne.

l Èo vás najviac trá pi?
Osobne ma najviac trá pi fi -

nanèné ohodno te nie obèianskych
za mestnancov v na šom re zorte,
kto ré je v niekto rých prí pa doch na
úrov ni mi ni málnej mzdy a je to
dlho do bo ne rie še ný pro blém. Vi -
dím nespo kojnos� za mestnancov,
kto rí nie sú ná le ži te ohodno te ní za
vy ko na nú prá cu. Sa mozrejme, že
sa bu dem sna ži� o udrža nie a zvý -
še nie èlenskej základne základ-
ných orga ni zá cií v Bansko bystric -
kom kra ji, spo lupra co va� pri zat -
rak tívne ní èlen stva v odbo roch
po skyt nu tím rôznych vý hod a be -
ne fi tov.

Spra co val Pe ter Onde ra

Ho vo rí me s no vou predsedníèkou Krajskej ra dy ZO OZP v SR v Banskej By stri ci

„Trá pi ma fi nanèné ohodno te nie obèianskych za mestnancov v na šom re zorte“
Po dlho roènom obe ta vom pô so be ní Du ša na Harvá ta vo
funkcii predse du KR ZO OZP v SR v Banskej By stri ci za -
uja la uvo¾ne né miesto mjr. Ing. Zu za na Kochli co vá. Re -
dakcia PO LÍ CIA ju pri tejto prí le ži tosti po žia da la o roz ho -
vor.

Spo mienka 
Pä� ro kov spí svoj veèný spá nok na farnadskom
cinto rí ne náš mi lo va ný

Bc. práp. Ti bor Sá dovský
13.8.1976 – 11.5.2010 – z PPÚ Nit ra.
Ïa ku je me všetkým, kto rí na ne ho spo mí na jú.

Smú tia ca ro di na

mjr. Ing. Zuzana Kochlicová



Z h¾a diska po è tu úèastní kov si
aj ten to roè ník udržal vy so ký štan-
dard, ale športo vou úrovòou pre -
ko nal všetky predchádza jú ce. Z
92 prihlá se ných hrá èov sa turna ja
zú èast ni lo spo lu 86 úèastní kov zo
všetkých KR PZ, z ra dov výslu ho -
vých dô chodcov, z klu bov ŠKP a
prvýkrát sa turna ja zú èast ni li aj re -
pre zen tan ti HaZZ.

Vyššia športo vá kva li ta
Tur naj otvo ri li za OZP v SR La -

di slav Gra èík a predse da SSTZ
Zden ko Kríž. Už po de -
vätnástykrát funkciu hlavné ho

rozhodcu vy ko ná val Ján Va niak,
predse da ko mi sie rozhodcov a
èlen VV SSTZ.

V hlavnej ka te gó rii re gis tro va -
ných hrá èov sa sú �a že zú èast ni lo
57 hrá èov od 1. li gy až po 7. li gu v
rám ci re gió nov. Športo vú úro veò
vý razne zdvih li zástupco via
HaZZ, medzi kto rý mi bo li aj hrá èi
z prvo– a dru ho li go vých klu bov.
Všetci hrá èi preu ká za li vy so ké
majstrovstvo v ovlá da ní stolno te -
ni so vej loptièky a pre dovšetkým
zá pa sy v dru hom stup ni, kde sa
hra lo vy ra ïo va cím systé mom,

ma li vy so kú športo vú úro veò, kto -
rú by zniesli aj prísne prvo li go vé
kri té riá. Vo fi ná lo vom zá pa se sa
stretli mi nu lo roèný ví �az M. Gaj-
doš a bron zo vý me dai lista T. Re -
vaj. Ti tul majstra MV SR a PZ pre
rok 2015 zís kal a mi nu lo roèný ti tul
ob há jil Mar tin Gajdoš, kto rý re pre -
zen to val KR PZ Nit ra.

Ka te gó ria žien, aj keï za po-
sledné ro ky sme za zna me na li naj-
nižšiu úèas� (7), z h¾a diska športo -
vej úrovne pre ko na la všetky do te -
rajšie roè ní ky. Ozdo bou majstro-
vstiev bo la Lu cia Trukso vá, poslu -
cháèka 1. roèní ka APZ, kto rá je
èlen kou repre zentaèné ho družst -
va žien SR a 5. hráè ka aktuálne ho
slo ven ské ho rebríèka žien. Aj keï
v základnej sku pi ne a v se mi fi ná -
le nestra ti la ani set, cel ko vou ví -
�azkou sa ne sta la, na ko¾ko na fi -
ná lo vý zá pas ne nastú pi la z dô vo -
du, že mu se la cesto va� na extra li -
go vé stretnu tie za ma terský klub
do ÈR. Z dô vo du do vo len ky sa
turna ja ne zú èast ni la ani strie -
borná me dai listka z mi nu lé ho ro -
ka L. Vi ca no vá, a tak si pr vé tri
miesta rozde li li medzi se bou I.
Ha ta lo vá, L. Trukso vá a 9–ná sob -
ná ví �azka turna ja žien D. La -

banco vá ( predtým Fuchso vá).
Všetky tri sú bý va lé ale bo sú -
èasné aktívne hráèky stolné ho te -
ni su.

V ka te gó rii ne re gistro va ných
mu žov a re gis tro va ných hrá èov

nad 65 ro kov z prihlá se ných 28
hrá èov hra lo o Pu tovný po hár PO -
LÍ CIE 26. Aj keï športo vou
úrovòou nie je mož né po rovná va�
obidve muž ské ka te gó rie, aj tá to
sa vy zna èo va la urput ný mi bojmi o
cel ko vé ví �azstvo a aj vy so kou
úrovòou, najmä od štvr�fi ná lo vých
zá pa sov. Z dô vo du po su nu tia ve -
ko vej hra ni ce re gis tro va ných hrá -
èov v tejto ka te gó rii zo 60 na 65
ro kov neobha jo val ví �azstvo z mi -
nu lé ho ro ku P. Ma ky ta, kto rý hral
medzi re gis tro va ný mi hráèmi. Z

ví �azstva sa te šil mi nu lo roèný fi -
na lista J. Sza lay z KR PZ Tr na va,
kto rý vo fi ná lo vom zá pa se po ra zil
I. Andrá ša z KR PZ Bra ti sla va. Po
disku sii s hráèmi a na zákla de vy -
jadre nia èle nov orga ni zaèné ho
vý bo ru, od bu dú ce ho roèní ka v
tejto ka te gó rii ne bu de umožne ná
úèas� re gis tro va ných hrá èov v
SSTZ, ale bo hrá èov hra jú cich
dlho do bé sú �a že v re gió noch.

Celko ve je mož né hodno ti� tur -
naj po športo vej stránke ako je -
den z najlepších. Všetky zá pa sy
sa niesli v športo vom a pria -
te¾skom du chu. A  tak, ako sa
všetci úèast ní ci te ši li na tur naj, aj
spo kojní odchádza li do mov. Plne
to po tvr di li aj ich slo vá vïa ky
orga ni zá to rom za prípra vu a orga -
ni zo va nie po du ja tia, oso bitne
UNI TOP–u, Od bo ro vé mu zvä zu
po lí cie v SR za poskytnu tie fi -
nanèných prostriedkov, ŠKP pri
APZ a Slo ven ské mu stolno te ni so -
vé mu zvä zu za poskytnu tie repre -
zentaèných priesto rov a vytvo re -
nie prí jemné ho prostre dia pre tur -
naj. Všetci vy slo vi li presvedèe nie,
že sa v ta kom du chu stretnú aj v r.
2016 na ju bi lejnom 20. roè ní ku
PPP a 7. Majstrovstvách MV SR.

Na zákla de výsledkov 6. majs-
trovstiev UNI TOP SR zosta vil
repre zentaèné druž stvo mu žov a
jed nu že nu, kto rí bu dú PZ SR re-
pre zento va� koncom má ja na
Majstrovstvách Euró py PZ vo Var-
ne. Dr ží me im pal ce a pra je me ve -
¾a športo vých úspe chov.

Spra co val Ján Va niak, 
hlavný rozhodca
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Čiastka 22
22. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Modrá 24“

Čiastka 23
23. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zabezpečení jednot-
ného postupu príslušníkov Policaj-
ného zboru pri uhrádzaní poplatkov
za vyhotovenie kópií spisov, ich
častí a kópií elektronických nosičov

Čiastka 24
24. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru národnej kriminálnej agentú-
ry prezídia Policajného zboru a od-
delenia jazdnej polície Bratislava
odboru kynológie a hipológie prezí-
dia Policajného zboru vyzbrojených
služobným revolverom

Čiastka 25
25. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej

prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 26
26. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy pracovníkov oddelenia fy-
zickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
kancelárie prezidenta Policajného
zboru prezídia Policajného zboru

Čiastka 27
27. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní opatrení v II.
štvrťroku 2015 s cieľom pozitívne-
ho ovplyvnenia bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky

Čiastka 28
28. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru o zrušení niektorých in-
terných predpisov v pôsobnosti
pre zidenta Policajného zboru

Čiastka 29
29. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru č.

65/2014 o zriadení špecializované-
ho tímu v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 119/2014

Čiastka 30
30. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru,  ktorým sa mení  naria-
denie prezídia Policajného zboru č.
80/2014 o vykonávaní dohľadu nad
bezpečnosťou a plynulosťou cest-
nej premávky, konaní o dopravných
nehodách a dopravno-inžinierskej
činnosti v znení nariadenia prezídia
Policajného zboru č. 118/2014

Čiastka 31
31. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 20/2013 o postupe
pri evidovaní vozidiel v znení naria-
denia prezídia Policajného zboru č.
98/2014

Čiastka 32
32. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov Poli-
cajného zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

Vý sled ky:
Ví �a zi v ka te gó rii re gis tro va ných mu žov a v ka te gó rii žien zís -

ka li ti tu ly majstrov PZ a MV SR pre rok 2015.
Že ny:
1. Ivi ca HA TA LO VÁ –  ŠKP Tr na va
2. Lu cia TRUKSO VÁ –  APZ Bra ti sla va
3. Da na LA BANCO VÁ –  KR PZ Pre šov
4. Edi ta GE LO VÁ – PPZ
Mu ži re gi stro va ní:
1. Mar tin GAJDOŠ, KR PZ Nit ra
2. Ti cho mír RE VAJ –  KR PZ Ko ši ce
3. Sla vo mír KRÁL –  KR PZ Ko ši ce

To máš KU KUÈKA – ŠKP SOŠ PZ Ko ši ce
Mu ži ne re gistro va ní a re gi stro va ní nad 60 ro kov:
1. Ján SZA LAY –  KR PZ Tr na va
2. Igor ANDRÁŠ –  KR PZ B. Bys tri ca
3. Mi ro slav PO RUBÈAN – ZVJS

Ivan ŠVAJÈÍK –  KR PZ Nit ra

Tra dièný stolno te ni so vý tur naj PPP a majstrovstvá MV SR oèa mi hlavné ho rozhodcu

Vý ko ny vy so kej športo vej hod no ty
19. roè ník Pu tovné ho po há ra PO LÍ CIE (PPP) a 6. ofi ciálne
majstrovstvá  MV SR v stolnom te ni se sa usku toèni li v
netra diènom termí ne, už 20. marca 2015 v stolno te ni so vej
ha le SSTZ na Èernocké ho uli ci v Bra tisla ve. Opro ti
predchádza jú cim roèní kom bol zvo le ný skorší ter mín, le -
bo tur naj bol zá ro veò kontrolným a vý sled ky zohra li dô le -
ži tú úlo hu pri no mi ná cii repre zentaèné ho družst va PZ SR
na má jo vé Majstrovstvá Euró py PZ, kto ré sa usku toènia v
bulharskej Varne.

Dana Labancová

Šťastní viťazní registrovaní hráči...

Víťazní neregistrovaní hráči

Ivica Hatalová Lucia Truksová


