
KOZ SR ve no va la po zornos�
najmä ná vr hu zá ko na z dielne mi -

nis ter stva fi nancií, kto rým sa me ní
a dopåòa zá kon è. 595/2003 Z. z.

o da ni z príjmov v zne ní neskor-
ších predpi sov, v kto rom v rám ci
medzi re zortné ho pri po mienko vé -
ho ko na nia (MPK) ma la pri po -
mienku tý ka jú cu sa zapra co va nie
po žia davky na oslo bo de nie príj -

mov od da ne po skyt nu tých ako
so ciálna vý po moc. Konkrétne k
Èl. I bod 10, kde odpo rú èa la, aby
sa v bu dúcnosti zvá ži lo rozší re nie
oslo bo de nia, a te da za ra di li sa
medzi príjmy oslo bo de né od da ne

všetky príjmy z prostriedkov so -
ciálne ho fon du po skyt nu té pod¾a
zá ko na è. 152/1994 Z. z. o so -
ciálnom fonde. Tá to pri po mienka
bo la akcep to va ná s tým, že MF
SR v bu dúcnosti zvá ži tú to mož-
nos� v nadväznosti na vý voj prí-
jmov štátne ho roz poè tu. Avšak
pô vodné zne nie Èl. I bo du 10, kto -
ré bo lo predme tom MPK, bo lo v
ná vr hu zá ko na predlo že né ho na
HSR zme ne né.

Ako vyplý va aj zo sa mot né ho
ná zvu „so ciálny fond“, použi tie je -
ho prostriedkov v prospech za -
mestnancov tre ba chá pa� v ro vi ne
so ciálnej po mo ci a vý po mo ci pre
za mestnancov. Z uve de né ho h¾a -
diska sa zda òo va nie príjmov zo
so ciálne ho fon du a za rá ta va nie
týchto príspevkov do vy me ria va -
cie ho zá kla du pre so ciálne a zdra -
votné poiste nie ja ví v rozpo re s
úèe lom tvor by a použi tia so ciálne -
ho fon du. Vy medze nie použi tia
so ciálnych vý po mo cí v zmysle zá -
ko na è. 42/1994 Z. z. o ci vilnej
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Na ro ko va ní HSR SR 25. má ja bo li predlo že né a pre ro ko -
va né bo dy, kto ré predkla da li viace rí re zort ní mi nistri. 

Zme ny v systé me pri de ¾o va nia sle du jú zrýchle nie ce lé ho po stu pu
Záujem o zahra nièné a do má ce rekreá cie v hlavnej se zó ne stá le pre vy šu je mož nos ti re zor tu
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Ako ïa lej so so ciálnym fondom?

l Pán podpredse da, sklad ba
zahra nièných zá jazdov v na -
šom re zorte sa každo roène
èias toène me ní, èo má me v po -
nu ke pre letnú se zó nu 2015?

Pri de ¾o va li sme po uka zy pre
po by ty v Bul har sku, Èes ku,
Po¾sku a v Chorvátsku, tohto ro ku
sme ne do sta li po nu ku z Ma ïar -
ska, èo je ve¾ká ško da, keïže po -
uka zy na Ba la ton, hlavne pre ob-
las� Siófo ku, bo li pre za mest -
nancov ve¾mi atraktívne. Záujem
bol aj v tom to ro ku vyš ší, ako
mož nos ti po nu ky. V prvom ko le
sme pri de li li po uka zy pre jú no vý
po byt v Bul har sku, tu ešte ne bol
po èet prihlá se ných ta ký ve¾ký, a
tak sa vlastne po uka zy ušli všet-
kým 21 záujemcom. V iných desti -
ná ciach a termí noch už bo la si tuá -
cia ove ¾a horšia.

l Kaž dý rok sú zahra nièné
rekreá cie takpo ve diac ka me -

òom úra zu, pre to že záujemcov
je ove ¾a viac ako dispo ni bil -
ných lôžkodní. Aké sú vlastne
kri té riá pre pri de le nie pou ka -
zu?

Odde le nie rekreá cií MV SR má
sústre de né všetky plat né žiadosti,
te da ta ké, kto ré bo li po da né vèas
a obsa ho va li súhlas nadria de né -
ho i rekreaènej ko mi sie. Ko mi sia
po sudzu je žiadosti pod¾a viace -
rých kri té rií – v prvom ra de je to
po èet do sia¾ pri de le ných do má -
cich èi zahra nièných rekreá cií.
Dru hým rozho du jú cich fakto rom
je dåžka pra covné ho, resp. slu -
žobné ho po me ru v re zorte, taktiež
pro porcio nálnos� žiada te ¾ov z rôz-
nych kra jov a útva rov, ako aj typ
izby, kto ré do sta lo Mi nis ter stvo
vnútra SR k dispo zí cii od zahra -
nièné ho part ne ra. Najväèšie šan -
ce uspie� má te da uchádzaè, kto-
rý už dlho pra cu je v re zorte, ale

ešte na ni ja kej rekreá cii ne bol, ale
tiež sme bra li oh¾ad na to, aby tie-
to rekreá cie bo li rozde ¾o va né pre
ro di ny, le bo sme ma li aj ta ké žia-
dosti, kde chce li ís� spo lu ko le go -
via, príp. za mestna nec so sa -
moplatcom.

l V tom to ro ku sa po prvý-
krát po užil no vý sys tém prá ce s
poukazmi…

Áno, odde le nie rekreá cií na na -
šom mi nisterstve spra co va lo
komplexnú po nu ku po by tov a e–
mailom ju za sla lo všetkým za -

mestnancom re zor tu. Dlhé ro ky
sa vyšpe ci fi ko va né po nu ky v pr-
vom ko le najprv po sie la li na jed -
not li vé útva ry, ale z viace rých prí -
èin sa vy še 70 percent pouka zov

vra ca lo spä� na cent rá lu. Ale v
dru hom ko le si už na šiel svojho
záujemcu prak tic ky kaž dý je den
po u kaz v po nu ke. Ten to sys tém
bol nesmierne zdåha vý, pre pra -
covní kov odde le nia rekreá cií ad -
mi nistra tívne ve¾mi prácny a v ko -
neènom dôsledku má lo efektívny.
Tak že ve rí me v progres no vej for -
my. Ži vot tiež uká zal, že prá ca
rekreaèných ko mi sií pri útva roch
už prak tic ky strá ca zmy sel. Po žia -
da li sme Sekciu perso nálnych a
so ciálnych èin nos tí a osobný úrad
MV SR, aby sa no ve li zo va lo na -
ria de nie Mi nis ter stva vnútra è.
32/2012 o rekreaènej sta rost li vos -
ti a zru ši li sa útva ro vé rekreaèné
ko mi sie, keïže prax uká za la, že
je to skôr zá �a žou pre žiada te ¾ov,
kto rí ani ne ve de li, kto je v rekre -
aènej ko mi sii pri útva re, kde pra -
cu je.

l Vrá�me sa te da ku konkrét-
nym po nu kám, za èa li sme Bul-
harskom…

Dru hý turnus rekreá cie v Bul -
har sku je jú lo vý a je za bez pe èe ná
ces ta auto bu som. Prišlo nám 109
žiadostí, vý ber bol ve¾mi ná roè ný,
keïže sme ma li len 16 miest, kto -
ré sme pri de li li pod¾a spo me nu -
tých kri té rií. Sta èí azda spo me nú�,
že slu žobne najmladší úèast ník
tohto zá jazdu má odslú že ných 17
ro kov a ne bol do po sia¾ na žiadnej
rekreá cii…

l Po èet žiadostí a po èet
pouka zov pre rekreá cie v Po¾ -
sku? Aká bo la po nu ka?

Na rekreá cie do Po¾ska (Swi -
noujscie a Miedzyzdro je) bo lo pri -
de le ných 27 pouka zov, avšak žia-
dostí do šlo 59. Bo li uprednostne ní
tí, èo ešte vô bec ne bo li na žiadnej
rekreá cii, ale bo do sia¾ ne bo li na
žiadnom zahra niènom po by te a
na do má com bo li ve¾mi dáv no.

l Po nu ka v Èes ku? Z èo ho
po zostá va la a aký bol záujem?

V po nu ke sme ma li za ria de nie
Spi ritka Pra ha, avšak len skrá te -
né po by ty. Týždòo vé po by ty bo li
na Šu ma ve – Kašperské ho ry.
Spo lu sme pri ja li 223 žiadostí a
pri de li li sme 97 pouka zov do Pra -
hy a 46 na Šu ma vu. Aj v prí pa de
èeskej po nu ky záujem te da vy so -
ko pre vy šo val mož nos ti, najviac
za mestnancov chce lo ís� na Šu -
ma vu, o èo si men ší záujem bol o
krát ko do bé po by ty v Pra he. V po -
nu ke bol aj no vembro vý ter mín, o
ten ve¾ký záujem ne bol.

l Tra diène je hi tom zahra -
nièných po by tov Chorvátsko.
Predpokla dám, že rok 2015 ne -
bol vý nimkou… Èo sme moh li
po núknu�?

Na rekreá cie do Chorvátska
(Valbandon) sme pri ja li 393 žia-
dostí, ale rozda� sme moh li len po -

(Pokračovanie na strane 2)

Letná se zó na je už do slo va pred dvermi, a tak v posled-
ných me sia coch intenzívne pra co va la mi nis ter ská
rekreaè ná ko mi sia, kto rá po sudzu je žiadosti za mest -
nancov o pri de le nie rekreaèné ho pou ka zu na zahra nièné,
neskôr aj do má ce po by ty. Ako je zná me, pra vidlá fi nanco -
va nia týchto po by tov sú pre za mestnancov ve¾mi vý hod -
né, keïže za mestna nec pla tí iba tre ti nu z cel ko vých nákla -
dov. Èle nom rekreaènej ko mi sie za od bo ry bol prvýkrát
podpredse da OZP v SR Vik tor Kiss. Re dakcia PO LÍ CIA ho
po žia da la o priblí že nie prá ce ko mi sie.

Trnavskí odborári pripravili deťom pekný deň v Galante. Viac na s.4 

Z ro ko va nia Hospo dárskej a so ciálnej ra dy SR

Myšlienka me sia ca:     „Ne uè sa, ži vot �a na uèí! Mòa na uèil, že sa mám uèi�.“ Jo han nes Ro bert Be cher, ne mecký spi so va te¾ a po li tik (1891–1958)

Viktor Kiss



Pla tí i Na ria de nie MV SR è. 50
z 11. 4. 2014 o za bez pe èe ní zvý -
še né ho pitné ho re ži mu pri zá �a ži
od tep lo ty 33 stupòov Celzia dva
dni po se be. Po vin nos ti za -
mestná va te ¾a upra vu je aj viace ro
no riem z ob las ti BOZP a zdra -
votníctva, konkrétne Vy hláš ka MZ
SR è. 544/2007 Z.z. o podrobnos-
tiach o ochra ne zdra via pred zá �a -
žou teplom a chla dom pri prá ci.
Zástupky òa riadi te¾ky od bo ru
zdra votníctva MV SR MUDr. Má -

ria Gazdo vá nám po tvr di la, že mi -
nis ter stvo zdra votníctva pripra vu -
je ná vrh no vej vy hláš ky o podrob-
nostiach a ochra ne zdra via pred
zá �a žou teplom a chla dom pri prá -
ci,  MZ SR ju ne dáv no po sla lo na
medzi re zortné pri po mienko vé ko -
na nie.

To¾ko te da le gisla tívny rá mec,
kto rý umož òu je aj riadia cim pra -
covní kom v re gió noch reago va�
na aktuálnu si tuá ciu bez po ky nu z
mi nis ter stva – najmä vo vz�a hu k

pitné mu re ži mu i k ústro ji. Ni ja ký
centrálny po kyn to tiž ne bol vy da -
ný. Pod¾a informá cií predsedníèky
krajskej ra dy Zu za ny Kochli co vej,
kto ré zís ka la od predse dov zá-
kladných orga ni zá cií, v Bansko -
bystrickom kra ji „ne bol za bez pe -
èe ný pitný re žim, na èo sa po li caj ti
ve¾mi s�a žu jú. Na Centre pod po ry
BB, kde pra cu jem aj ja, sme ma li
skrá te ný pra covný èas a tu ším
dvak rát skra co va li pra covnú do bu
aj v rám ci KR PZ.“

„V rám ci KR PZ Tr na va je tá to
ve ci rieše ná v spo lu prá ci s Cen-
trom pod po ry Tr na va. U nás by to
ma lo by� tak, že na vý kon ných
útva roch bu de ur èi tý ob nos fi -
nancií a príslušní nadria de ní bu dú
zodpo vední za pitný re žim pre po -
li cajtov v zmysle plat ných predpi -
sov – mys lím tým vy ka zo va nie.

Je den krát za me siac sa to vyúètu -
je,“ in for mo val predse da Mar tin
Mly ná rik z Trna vy. „Po kia¾ viem,
ne bo li schvá le né gastro lístky na
pitný re žim tak ako mi nu le, ale aj
to to bo lo do rie še né. Ak je nad 30
st. C, tak po li cajt si za kú pi mi ne -
rál ku ale bo vo du v hodno te 50
centov a následne sa mu to
prepla tí a vyúètu je. Všetko to strá -
žia nadria de ní. Ne ga tívne postre -
hy u nás za tia¾ ne bo li. Urèi te sa
h¾a dá najlepšie mož né rieše nie,
verme, že èo najme nej by ro kra tic -
ké. Na skrá te nie pra covné ho èa su
ne re a go val nikto, vždy èa ká me na
po ky ny z nadria de ných zlo žiek.“

V Bra tisla ve, hlá sil predse da
Mar cel Paška, sa asi èa ká na po -
kyn, kto rý však prí de, až keï tep -
lo ty klesnú, po zna me nal.

uka zy pre 57 záujemcov. O Chor-
vátsko bol te da záujem naozaj
enormný. K slo vu prišlo uplatne -
nie kri té rií, na predse zónne a po -
se zónne po by ty sa do sta li aj
niekto rí uchádza èi, kto rí sí ce už
bo li na rekreá cii, ale len na do má -
cej.

l Na rad prišli do má ce re-
kreá cie, aká je si tuá cia?

Do sta li sme oko lo 2000 žia-
dostí, èo je viac, ako ro ky pred-
tým. Ak v niekto rom za ria de ní zá-
ujem pre vý ši do pyt, odde le nie re-
kreá cií bu de záujemcom po nú ka�
po byt v inom termí ne ale bo aj v
inom za ria de ní. Pri tejto prí le ži -
tosti mu sím po ve da�, že odde le nie
rekreá cií pra cu je vo ve¾mi zlej,
poddi menzo va nej perso nálnej si -
tuá cii, odi šiel už dru hý ve dú ci
odde le nia a dve pra covníèky len s

ve¾kým vy pä tím zvlá da jú ob rov -
ské množstvo admi nistra tívnej
prá ce, ne ho vo riac o stov kách te -
le fo ná tov, kto ré mu sia vy ba vi�.
Klo búk do le pred ich vý ko nom,
zaslú ži li by si vý raz né oce ne nie
od nadria de ných. Na do bu dol som
však do jem, že ve¾ké množstvo
prá ce im už dáv no mo hol u¾ahèi�
ne ja ký vhod ný po èí ta èo vý pro -
gram. Pre èo ho doteraz ne ma jú,
je pre mòa zá ha da. Tiež mu sím
konšta to va�, že prípra va rekreá cií
ma la v tom to ro ku ur èi tý èa so vý
sklz. Chorvá ti meška li s kon -
krétny mi termínmi a nesko ro sa
roz ho do va lo aj o pr vých, te da už
jú no vých termí noch do má cich re-
kreá cií. Ak sa má po li cajt tre bárs
5. jú na dozve die�, že na ko niec jú -
na do stal preu kaz, tak mô že ma�
vážny pro blém s do vo len kou na
pra co visku kvô li roz pi su slu žieb.

Isté onesko re nie po núk spô so bil
aj fakt, že mi nis ter stvo mu se lo
vyèle ni� ur èi té kvó ty pre tá bo ro vé
po by ty so ciálne slab ších ro dín, èo
bo la sú èas� vládne ho tzv. ïalšie -
ho so ciálne ho ba líèka. Tým sa
onesko ri lo vypra co va nie ostat -
ných po núk. Nuž a na dô va žok:
ako zástupco vi odbo rov sa mi zdá
nepreh¾adná si tuá cia pri pri de ¾o -

va ní po by tov v tzv. ma lých
rekreaèných za ria de niach, kto ré
osta li ešte mi mo pô so be nia cen -
trá ly. Za tia¾ to vy ze rá tak, že kto
sa pr vý prihlá si, ten aj pr vý po byt
do sta ne. Má me sna hu, aby aj tie-
to za ria de nia bo li v lukra tívnych
termí noch pro porcio nálne pre -
rozde ¾o va né.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Zme ny v systé me pri de ¾o va nia sle du jú zrýchle nie ce lé ho po stu pu
(Pokraèovanie zo strany 1)

Ako ïa lej so so ciálnym fondom?
ochra ne oby va te¾stva a zá ko na è.
601/2003 Z. z. o ži votnom mi ni me
obmedzu je možnos� ich uplatne -
nia. Tvor bu so ciálne ho fon du re -
gu lu je oso bitný predpis, kto rý zá -
ro veò upra vu je aj mož né spô so by
použi tia prostriedkov so ciálne ho
fon du a to mu zodpo ve da jú ce prí-
jmy za mestnancov ply nú ce zo so -
ciálne ho fon du. Z tohto dô vo du
KOZ SR odpo rú èa po ne cha� de fi -
ní ciu ži vel ných uda lostí, hmotnej
núdze ale bo inej �a ži vej so ciálnej
si tuá cie za mestnanca na interný

predpis za mestná va te ¾a vytvo re -
ný v sú èinnosti so zástupca mi za -
mestnancov. KOZ SR sa nazdá -
va, že hra ni ca oslo bo de nia príjmu
do výš ky 2000 eur je dosta toèná
na to, aby za brá ni la zneu ží va niu
so ciálnych vý po mo ci na vy hý ba -
nie sa da òo vej a odvo do vej po vin -
nos ti a nie je potrebné bližšie špe -
ci fi ko va� dô vo dy jej poskytnu tia.
KOZ SR pre to na ro ko va ní tri parti -
ty zá sadne tr va la na pô vodnom
zne ní.

(KOZ SR, 25. 5. 2015)
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Ži vot sa me ní rýchlo
V dobrom aj v zlom – s no vým ri zi ko vým poiste ním

Wa ria bil. Jed no du ché a va ria bilné ri z iko vé poiste nia
pre ce lú ro di nu, s poiste ním de tí zdar ma a s je di neè -
nou možnos�ou vrá te nia èasti poistné ho.

(Pokraèovanie zo strany 1)

Nielen školskí
odbo rá ri…

V ostatnom èa se sme v mé -
diách èas to po èú va li a èí ta li vy -
jadre nia škol ských odbo rov o
zvý še nie pla tov pe da go gic kých
a ne pe da go gických za mest -
nan cov. Všetci, kto rí sa zaují -
ma jú o dianie oko lo se ba a na
Slo ven sku, mu se li ba da�, že vo
väèši ne mé dií no vi ná ri pa sú po
senzá cii a nie po zve rejne ní
reálnych faktov, i keï sa my opi -
so va né sku toènosti ve ¾akrát
klamstvom nie sú. Avšak v kon-
texte èlán ku vyzne jú celkom
inak. Na margo èlánkov spo me -
nu té ho ty pu pre to mu sím po -
dotknú�: Nie je prav dou, že len
školskí odbo rá ri idú žiada� vyš-
šie pla ty!

Konfe de rá cia od bo ro vých
zvä zov v Slo venskej re publi ke
(KOZ SR) vy pra co va la ná vrh
ko lektívnych zmlúv vyššie ho
stupòa pre za mestná va te ¾ov,
kto rí pri odme òo va ní postu pu jú
pod¾a zá ko na è. 553/2003 Z. z.
o odme òo va ní niekto rých za -
mestnancov pri vý ko ne prá ce
vo ve rejnom záujme na rok
2016 a ko lektívnu zmlu vu
vyššie ho stupòa v štátnej služ-
be na rok 2016, kto ré bo li
odsúhla se né èlenmi Ra dy pred-
se dov od bo ro vých zvä zov. Vy -
jedná va nie bu de pre všetkých
za mestnancov pri vý ko ne prá ce
vo ve rejnom záujme i v štátnej
službe, ni ko ho ne vy ní ma júc
(obèianski za mestnanci všet-
kých štátnych inšti tú cií, te da ve -
rejná sprá va). Pô vodný zá my -
sel KOZ bol vo výške 5% va lo -
ri zá cie pla tov dotknu tých za -
mestnancov. Avšak predse da
OZP v SR navrhol zvý ši� po žia -
davku va lo ri zá cie na 7 % s od-
vo la ním sa na pre zentá cie vý -
bor ných mak ro eko no mic kých
výsledkov z úst predse du vlá dy
a ostat ných èle nov vlá dy (je den
z najvyšších ná rastov HDP v
rám ci EÚ, zasta ve nie zvy šo va -
nia zadåže nosti atï..)

Ra da predse dov od bo ro vých
zvä zov, zdru že ných v KOZ SR,
ten to ná vrh pri ja la a v tejto výš -
ke bu de po ža do va� va lo ri zá ciu
pla tov dotknu tých za mest nan -
cov pri ko lektívnom vy jed ná va -
ní. Ná vrh ko lektívnych zmlúv
pre rok 2016 ob sa hu je aj ïalšie
štandardné po žia davky, kto ré
bo li do hod nu té aj v ko lektívnej
zmlu ve pre rok 2015 (zní že nie
pra covné ho èa su, na vý še nie
do vo len ky a pod.).

Ve rím, že aj tieto informá cie
po mô žu na šim èle nom lepšie
sa oriento va� v množstve me -
dia li zo va ných informá cií, èí ta�
medzi riadka mi a ve die� si vy-
bra� informá cie, kto ré sú sku -
toène reálne. Nie je, ni kdy ne -
bo lo a ani ne bu de na ším záuj-
mom, aby na ši èle no via bo li za -
vádza ní nesprávny mi informá -
cia mi, príp. ne ma li informá cie o
dianí v re zorte vnútra i mi mo
ne ho.

Od jú la 2015 spúš�a me web-
stránku OZP v SR v no vom for-
má te a v no vom di zajne, kde
chce me aktuálne informá cie
ihneï zve rejòo va�, prí padne ne-
správne ale bo klamli vé me dia li -

(Pokračovanie na strane 3)

Ortu� v teplo me ri osci lo va la ve ¾a jú no vých dní oko lo èís la
30 i vyššie, oslo vi li sme pre to na šich predse dov kraj -
ských rád s otáz kou, èi a ako nadria de ní reagu jú na zvý -
še nú teplotnú zá �až. Ove ri li sme si tiež, že v ob las ti le -
gisla tí vy ne má me za tia¾ niè no vé. Pod¾a hlavnej hy gie -
nièky MV SR MUDr. Va lé rie Mi še ko vej stá le pla tia opatre -
nia, kto ré vy da la v ro ku 2003 pod è.p: SPC–409/5–2003 z
12. 6. 2003 (do stup né na intra ne te v sekcii SCP).

V stre du 27. má ja od 08.00 ho -
di ny pre bie ha la na KR PZ v Ži li ne
dobro vo¾ná akcia pod názvom
„Po li cajná kvapka kr vi“. Zá šti tu
nad uš¾achti lou akciou prevzal
riadi te¾ kraj ské ho riadi te¾stva plk.
Mgr. Ivan Špá nik, kto rý ju aj spon-
tánne ini cio val. Cie¾om akcie bo lo
podpo ri� da ro va nie kr vi, tejto ne -
nahra di te¾nej a vzácnej te ku ti ny, a
tak rozší ri� ra dy dobro vo¾ných dar-
cov kr vi aj na krajskom riadi -
te¾stve.

O dobro vo¾né da ro va nie kr vi

pre ja vi lo záujem celko vo 62 po li -
cajtov a obèianskych za mest nan -
cov – vrá ta ne Cent ra pod po ry Ži li -
na, kto rí da ro va li do vedna 25 li-
trov ži vo to darnej te ku ti ny. Medzi
dobro vo¾ný mi darca mi bo li aj
èastejší návštevní ci transfúznej
sta ni ce. Akcia urèi te ne bo la po-
sledná, kraj ské riadi te¾stvo bu de
„Po li cajnú kvapku kr vi“ aj na ïa lej
orga ni zo va�, a tak ne zištne po má -
ha� tým, kto rí to bezprostredne
potre bu jú.

Radko Mo ravèík, KR PZ Ži li na

Po li cajná kvapka kr vi v Ži li ne

Tep lo, teplúèko…

(Pokračovanie na strane 3)



Jún  2015 3

Ta ký to, na poh¾ad ba nálny prí -
beh sa pred èa som oci tol v zložke
prí pa dov právnej ochra ny na cent -
rá le OZP. Ne bu de me me no va� je -
ho úèastní kov, je ho ob sah ho vo rí
sám za se ba a má aj bez mien vy -
so kú vy po ve da ciu hod no tu.

Októ ber 2014: v istom bulvár-
nom denní ku sa obja vil èlá nok o
ná le ze dvoch màtvol v bra -
tislavskom by te. Po lí cia za bezpe -
èi la miesto èi nu a fo to graf denní ka
nasní mal po li cajtov, kto rí za -
bezpe èu jú vcho do vé dve re by tu.
Je den z nich sa nechtiac stal hlav-
ným akté rom nášho prí be hu, pre -
to že na zve rejne nej fo to gra fii pri
dve rách do by tu ne mal po krýv ku
hla vy. „Predpi so vý“ riadi te¾ OO PZ
ne vá hal a za èal pro ti po li caj to vi –
tzv. skrá tenco vi – discipli nárne
ko na nie pre po ru še nie Na ria de nia
MV SR è. 39/2009 o pra vidlách
no se nia slu žobnej rovno ša ty.
„Prehre šok“ bol pod¾a ne ho o to
vážnejší, že bol zve rejne ný v mé -
diách, te da v rozší re nom denní ku.

Nespra vodli vosť!
Sa mozrejme, náš po li cajt, ho -

vorme mu „Skrá te nec“, do stal
možnos� vy jadri� sa k údajné mu
pre vi ne niu. Uvie dol, že v da nom
by te vy ko ná val doobhliadku mies-
ta èi nu, kde sa predtým ce lé tri
týždne na chádza li dve màtvo ly.
Kto vie, ako vo nia ta ký to byt, ne -
potre bu je ïalšie vysvetle nie. Po li -
cajt si pre to dal do le èiapku a bun -
du a ne chal ich vonku, aby mu ne -
na páchli a po kra èo val vo svo jej
prá ci. Keï skon èil, z by tu vy šiel
von a vcho do vé dve re spo lu s ko -
le ga mi, kto rí do by tu ne vošli, za -
bez pe èil – ešte bez bun dy a po -
krýv ky hla vy. Vte dy ho nasní mal
fo to graf. Vo svo jom vy jadre ní pre -
to „Skrá te nec“ na mie tal, že bol na

scho disku by tovky a pra co val te -
da v miestnosti, kde pod¾a predpi -
su ne mu sí ma� po krýv ku hla vy.
Zá ro veò dal do po zor nos ti sta no -
vis ko pre zi den ta PZ, kto rý sa pred
èa som vy jadro val k po dob né mu
pro blé mu a jednoznaène po tvr dil,
že v miestnosti po li cajt ne mu sí

ma� èiapku na hla ve. Do šlo aj na
de fi ní cie to ho, èo sa vlastne po va -
žu je za miestnos�. Medzi iným
náš „pre vi ni lec“ pri po me nul, že v
te le ví zii èas to vi dí ho vorcov Pre zí -
dia PZ, nasní ma ných vo vesti bu le
ob jek tu Pre zí dia PZ bez po krýv ky
hla vy a nie je mu zná me, že by bol
èo len je den z nich discipli nárne
stí ha ný za ta ký to prehre šok vo èi
ustro jo va cej disciplí ne. Ešte pri -
po meòme, že náš po li cajt do tej
chví le ne bol discipli nárne tres ta ný
a v hodno tia com systé me do sia -
hol „áèko“. Pod¾a je ho ná zo ru mu
najviac pri �a žil fakt, že je je den zo
zakla da te ¾ov základnej orga ni zá -
cie OZP v da nom bra tislavskom
okre se.

Ani odvo la nie ne po moh lo
Vysvetle nie ne po moh lo, nad -

ria de ný „Skrá tenco vi“ discipli nár -
nym rozka zom prikle pol trest 5–
percentnej zrážky zo slu žobné ho

pla tu na obdo bie jedné ho me sia -
ca. „Skrá te nec“ prosto po ru šil
predpis a ho to vo. Fakta mi, kto ré
uvie dol na svo ju obra nu, sa nad -
ria de ný vô bec ne zao be ral.

„Skrá te nec“ sa s verdiktom ne-
zmie ril, rozhodnu tie riadi te ¾a OO
PZ na pa dol odvo la ním, ale ne po -
cho dil ani „na okre se“. Riadi te¾
od bo ru po riadko vej po lí cie da né -
ho okre su aku rát na Sil vest ra ro ku
2014, te da 31. de cembra odvo la -
nie za mie tol a po tvr dil pô vodný
trest 5–percentnej zrážky.

Na ra de sú od bo ry
A tak neosta la iná možnos�:

ako èlen OZP vo februá ri 2015
po žia dal od bo ry o právnu ochra -
nu. Po kladnom vy jadre ní prísluš-
nej základnej orga ni zá cie ce lý
spis pu to val na cent rá lu OZP v
SR a predsedníctvo OZP v zmys-
le šta tú tu právnej ochra ny èle nov
OZP v SR a OZP schvá li lo fi -
nanco va nie právnej ochra ny ná-
šho „Skrá tenca“, èím sa na pl nil
základný predpoklad, aby ce lý
pro blém išiel na súd. Pod¾a § 248
zá ko na o štátnej službe bo la
advo ká tom v zá konnej le ho te po -
da ná ža lo ba o preskú ma nie roz-
hodnu tia nadria de né ho sú dom.
Všetky ná kla dy s tou to právnou
ochra nou tak uhra dí OZP v SR.
Vzh¾a dom k to mu, že v da nom prí -
pa de bol mož ný ešte je den krok
pod¾a § 246 zá ko na o štátnej služ-
be, podpredse da OZP pplk. Mgr.
Ro man La co, kto rý má pri de le nú
agen du právnych ochrán, spra co -
val v me ne nášho „Skrá te n ca“ žia-
dos� mi nis tro vi vnútra Ro ber to vi
Ka li òá ko vi o preskú ma nie rozhod-
nu tia mi mo odvo la cie ho ko na nia,
kde bo li opä tovne po uži té ar gu -
men ty, na kto ré dovte dy nadria de -
ní, rozhodujúci vo veci, neprihlia-
dali. Aj keï im ta ký to po stup jasne
sta no vu je a ukla dá zá kon o štát-
nej službe.

Aj zdra vý ro zum
Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li -

òák mi mo odvo la cie ho ko na nia
preskú mal rozhodnu tia riadi te ¾a
OO PZ i riadi te ¾a po riadko vej po lí -

cie da né ho okre su. „Rozho dol
som predmetné rozhodnu tia zru -
ši�,“ uvie dol mi nister a zdô vodnil,
že v každom po sudzo va nom prí -
pa de „discipli nárne rozhodnu tie
mu sí vy chádza� z presne a úplne
ziste né ho sku toèné ho sta vu ve ci.
Rovna ko dô le ži tá je právna kva li -
fi ká cia, kto rá vy chádza zo sku -
toèné ho sta vu ve ci a jej pod sta tou
je apli ká cia predmetnej nor my na
konkrétny prí pad. Predpokla dom
je správna identi fi ká cia a interpre -
tá cia právnej nor my,“ podèiarkol a
konšta to val, že spo me nu té „roz-
hodnu tie však nie je spra co va né v
sú la de s uve de ným.“ Mi nister
konšta to val, že v zmysle plat ných
no riem mô že sám po li cajt rozhod-
nú� o zosta ve slu žobnej rovno ša ty
vzh¾a dom na okol nos ti štátnej
služ by a kli ma tic ké podmienky, ak
o nej ne rozho dol nadria de ný. V
da ných podmienkach, pri prá ci v
by te, kde tri týždne le ža li dve
màtvo ly a zá pach bo lo cí ti� až na
chodbe, mo hol po li cajt odlo ži�
èiapku a bun du, aby ne na páchli.
„Ta kú to si tuá ciu je mož né subsu -

mo va� prá ve pod vyššie uve de né
usta no ve nia na ria de nia, kto ré za
urèi tých okol nos tí umožòu jú po li -
caj to vi ú¾a vy z inak striktne usta -
no ve ných pra vi diel no se nia kon-
krétne ho vzo ru slu žobnej rovno -
ša ty“. Mi nister vnútra zá ro veò pri -
po me nul, že v na padnu tých roz-
hodnu tiach, ani ni kde v spi so vom
ma te riá li nie je zmienka o tom, že
by nadria de ný výslovne pri ká zal
no si� po krýv ku hla vy, po li cajt te da

mo hol ko na� pod¾a usta no ve ní è.
4 ods. 1 a èlán ku 15, ods. 6 Na ria -
de nia MV SR è. 39/2009 o pra -
vidlách no se nia slu žobnej rovno -
ša ty. Pod¾a mi nis tra pre to „nie je
mož né konšta to va� po ru še nie
ustro jo va cej dis cip lí ny, príslušné
or gá ny sa dosta toène ne vyspo ria -
da li s ob ha jo bou me no va né ho,
kto rú uplat òo val už vo vy jadre ní k
za èa tiu discipli nárne ho ko na nia v
tejto ve ci.“

Ko niec dob rý?
Mi nistro vo rozhodnu tie na do -

budlo prá voplatnos� 4. má ja 2015,
a tak mož no ce lý ten to prí pad ulo -
ži� do skri ne. Spra vodli vosti bo lo
uro be né za dos�, �ažko však po ve -
da�: ko niec dob rý, všetko dob ré.
Spo me nu tý „Skrá te nec“ osobne
vy na lo žil ve ¾a úsi lia, aby sa do stal
do sta vu, v akom bol predtým: te -
da bez zá zna mu v rubri ke trestov.
Mô že me len dú fa�, že ten to prí pad
ne bu de pre je ho nadria de ných
podne tom, aby o to usi lovnejšie
h¾a da li ïalšie „blšky“.

Sa mo zru še nie tres tu pre to nie
je žiadna vý hra. „Skrá tenca“ mož -
no pochvá li� za to, že sa dôsledne
brá nil, vy u žil všetky mož nos ti na
svo ju obra nu, a te da aj for mu
právnej po mo ci, kto rú po sky tu je
svo jím èle nom OZP. A, sa -
mozrejme, mô že me s uspo ko je -
ním konšta to va�, že mi nister vnút-
ra rozho dol v sú la de s predpismi,
pre dovšetkým však so zdra vým
ro zu mom a nadh¾a dom, aký mi -
nis tro vi svedèí.

Ove ¾a horšiu vi zit ku si zaslú žia
oba ja spo me nu tí nadria de ní náš -
ho „Skrá tenca“. Spusti� ta kú to
pa¾bu kvô li èiapke jedné ho odbo -
rárske ho ka cí ra, kto rý bol dovte dy
vý borne slu žobne hodno te ný a ni -
kdy ne bol discipli nárne tres ta ný?
Azda by si tí to pá ni moh li za trest
po budnú� as poò zo pár ho dín v
priesto re, vo òa jú com po dvoch
trojtýždòo vých màtvo lách. To len
na to, aby po cho pi li rozdiel medzi
su chou úradníckou teóriou a po li -
cajnou pra xou, keï bu dú prí le ži -
tostne èí ta� ne ja ký bulvárny den-
ník.                         Pe ter Onde ra

Aj v prí pa de ustro jo va cej dis cip lí ny by mal hra� hlavnú úlo hu zdra vý ro zum
Èo spô so bí je den èlá nok v bulvárnom denní ku…

Slo ven ský po li cajt sa pri svo jej prá ci mu sí riadi� ne spo -
èet ným množstvom zá ko nov, interných predpi sov a na ria -
de ní. Ak niekto rý po ru ší a prí de sa mu na to, nasle du je
discipli nárne opatre nie. Ten to zdanli vo jed no znaè ný pro -
ces má v pra xi svo je úska lia, pre to že sme všetci len ¾u dia,
má me prá vo na svo ju op ti ku a ná zor, ale len niekto rí ma -
jú aj prá vo rozhodnú� o treste.

Tep lo, teplúèko…
Po nieko¾ko roèných vý bor ných

skú se nostiach sa aj ten to rok, od
1. jú la do 31. au gus ta, po sta rá o
bezpeènos� do vo lenká rov v Chor-
vátsku osem slo ven ských po li -
cajtov. Cie¾ vy sla ných po li cajtov je
rovna ký, za bezpe èi� vyš ší po cit
bez peè nos ti slo ven ských tu ristov
do vo lenku jú cich na Jadranskom
pobre ží a poskytnú� im po moc a
asistenciu po èas tran zi tu cez úze -
mie Chorvátska. Kaž dý ich ¾ahko
spozná, pre to že bu dú vo svo jich
slo ven ských po li cajných rovno ša -
tách. Stov ky prí pa dov, pri kto rých
slo venskí po li caj ti po má ha li osob-
ne, je dô ka zom správne ho vý be ru
lo ka li ty pre èinnos� slo ven ských
po li cajtov. Pre to aj po èas tohto le -
ta bu dú pô so bi� v najnavšte vo va -
nejších rekreaèných oblastiach:

l Podgo ra, Tu èe pi, Bre la,
Baška vo da (Splitsko–dalma -
tínske po  li cajné riadi te¾stvo, po li -
cajná sta ni ca Ma karska). V prí pa -
de núdze bu dú k dispo zí cii na

zná mom te le fónnom èís le +385
99 7201 001.

l Crikve ni ca, No vi Vi no dolski,
Opa ti ja, Cres, Krk, Ma li Lo šinj,
Rab, Baška, Ma linska, Mo šće -
nièka Dra ga (Pri morsko–go ran -
ské po li cajné riadi te¾stvo, po li -
cajná sta ni ca Crikve ni ca) mô žu
slo venskí obèa nia kontakto va� na -
šich po li cajtov na te le fónnom èís -
le +385 99 7201 002.

Chorvátska po lí cia spus ti la v
ro ku 2006 pro jekt „Bez peè ná tu -
ris tic ká se zó na“. Slo ven sko sa do
tohto pro jek tu za pá ja od ro ku
2008. Od za èiatku na šej úèas ti
slú ži lo v Chorvátsku 56 slo ven -
ských po li cajtov. V ro ku 2014 sa
na pro jekte zú èast ni lo celko vo 56
po li cajtov z rôznych kra jín, z to ho
8 slo ven ských. Ten to rok do vedna
se demnás� kra jín vy šle do Chor-
vátska 74 svo jich po li cajtov.

mjr. Ing. De ni sa Ba logho vá,
ho vorky òa Pre zí dia PZ

Slo venskí po li caj ti bu dú opä� po má ha� tu ristom v Chorvátsku

zo va né informá cie, ako aj za -
vádza jú ce, tzv. chodbo vé
informá cie ope ra tívne da� na
správnu mieru. S ra dos�ou pri -
ví tam ná vr hy na té my, kto ré
zaují ma jú èle nov OZP v SR,
otáz ky, na kto ré ne do sta li
jedno znaènú odpo veï, ale aj
èlán ky do no vín PO LÍ CIA, kto ré
pre zentu jú èinnos� èle nov OZP
v SR v jed not li vých základných
orga ni zá ciách. Èinnos� v OZP v
SR vy ko ná va jú aj ra do ví èle no -
via, avšak nie vždy sa im do sta -
ne vïa ka za ich odve de nú ne -
zištnú prá cu v prospech ostat -
ných. Aj tou to ces tou chce me
da� priestor na pro pa gá ciu akti -
vít základných orga ni zá cií.

Vik tor Kiss,
podpredse da OZP v SR

(e–mail: vik tor.kiss1@minv.sk)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Nielen školskí
odbo rá ri…

Jo zef Pa zúr, predse da krajskej
ra dy v Trenèianskom kra ji uvie dol:
„Útva ry v Trenèianskom kra ji rea -
go va li na zá �až teplom rôzne.
Pod¾a mo jich informá cií KR PZ
Tren èín, OR PZ Tren èín, OR PZ
Prie vidza, OR PZ Bá novce nad
Bebra vou, OR PZ Parti zánske a
OR PZ No vé Mesto nad Vá hom
umož ni li svo jim za mestnancom,
kto rí pria mo nestránku jú, po su nu -
tie za èiatku pra covnej do by zo
07,30 hod na 06,00 hod. V No -
vom Meste nad Vá hom to to bo lo
podmie ne né po žia da ním riadi te ¾a
OR PZ, pri èom do dnešné ho dòa
(12. 06. 2015) o po su nu tie nikto
ne po žia dal. Cent rum pod po ry
Tren èín skrá ti lo pra covnú do bu
za mestnancom v je den deò, keï
bo la zá �až teplom najvy puklejšia.
Takmer po lo vi ca pra covní kov

Cen t ra pod po ry má však po hybli -
vú pra covnú do bu, tak že do ká žu
sa mi reago va� na vý voj si tuá cie.
Na OR PZ Po važská Bys tri ca ne -
do šlo k po su nu pra covnej do by s
konšta to va ním, že ten to okres je
si tuo va ný se vernejšie a ešte tu
ne bo li za zna me na né ta ké tep lo ty,
kto ré by si vy ža do va li reago va� na
zá �až teplom.“   

Z iných kra jov re dakcia infor -
má cie v po ža do va nom termí ne
ne do sta la. Predsa len pri po -
meòme: zá klad ochra ny za mest -
nancov tvo rí už spo me nu té odpo -
rú èa nie hlavnej hy gie nièky z ro ku
2003. Sto jí za to, aby je ho zne nie
ovlá dal mi ni málne kaž dý predse -
da základnej orga ni zá cie OZP,
aby ve del, èo reálne mô žu za -
mestnanci MV SR po ža do va� na
každom pra co visku.

– po–

(Pokraèovanie zo strany 2)
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V ja nuá ri 2015 oslo vi la Strednú
odbornú ško lu Po li cajné ho zbo ru
Pe zi nok (ïa lej len „SOŠ PZ Pe zi -
nok“) s po nu kou zahra nièné ho
štu dijné ho po by tu pre poslu chá -

èov SOŠ PZ Pe zi nok
ne mecká Po li cajná
Aka dé mia v Dol-
nom Sas ku, kto rá
sídli v meste Nien-
burg. Medzi ná rod -

ný štu dijný po byt bol
ur èe ný pre poslu chá -

èov po li cajných škôl z kra jín Eu-
rópskej únie a ko nal sa v termí ne
13. až 30. aprí la 2015. Napriek to -
mu, že štu dijný po byt orga ni zo va -
la ne mecká vzde lá va cia inšti tú cia,
podmienkou úèas ti všetkých vy -
sla ných poslu chá èov bo la vý bor -
ná zna los� an glic ké ho ja zy ka. Ná -
kla dy na stra vu a uby to va nie
(okrem do pra vy do Ne mecka a
stra vy po èas ví kendov) hra di li
hosti te lia.

Zo SOŠ PZ Pe zi nok bo li vy bra -
ní dva ja poslu chá èi, stržm. Mgr.
Ma tej Cho dák a stržm. Mgr. Gá -
bor Ollé, PhD. Pri vý be re z 257
poslu chá èov bo lo podmienkou
ovlá da nie an glic ké ho ja zy ka a vý -

bor né štu dijné vý sled ky. Obidva ja
me no va ní perfektne ovlá da jú an -
glic ký ja zyk a  štú dium v ško le do -
po sia¾ zvlá da jú bez najmenších
prob lé mov. Je potrebné si uve do -
mi�, že štu dijný po byt v Ne mecku
zna me nal pre nich trojtýždòo vú
absenciu v štú diu, èo si sa mo -
zrejme mu se li doštu do va�. Vzh¾a -
dom k množstvu uèi va a tem pu
výuèby základnej po li cajnej príp -
ra vy po èas 8–me saèné ho štú dia
ich èa ka la ne ¾ahká úlo ha.

Okrem na šich poslu chá èov zo
SOŠ PZ Pe zi nok sa štu dijné ho
po by tu v Ne mecku zú èast ni li pos -
lu chá èi po li cajných škôl z Èeskej
re pub li ky, Ma ïar ska, Chorvátska,
Špa nielska, Lo tyšska, Lit vy, Es-
tónska a Nórska. Štu dijný po byt
bol za me ra ný na vý me nu skú se -
ností z ob las ti vzde lá va nia po li -
cajtov, prá va Európskej únie, in-
terkultu rálnych spô so bi lostí, po li -
cajných miero vých mi sií a na vý -
cvik si mu lu jú ci vý kon po li cajnej
služ by.

Sú èas�ou štu dijné ho po by tu
bo la aj úlo ha pre kaž dé ho zú -
èastne né ho: for mou pre zentá cie
poskytnú� ostatným úèastní kom

po by tu základné informá cie o or-
ga ni zá cii po lí cie a systé me vzde -
lá va nia po li cajtov v do movskej
kra ji ne.

Poslu chá èi SOŠ PZ Pe zi nok
sa k tejto úlo he po sta vi li naozaj
zodpo vedne. Roz hod li sa priblí ži�
at mo sfé ru bežné ho dòa poslu -

chá èa SOŠ PZ Pe zi nok for mou
krátke ho vi dea, kto ré bo lo nakrú -
ca né po èas nieko¾kých týždòov
pred odcho dom na štu dijný po byt.
K to mu pri da li pre zentá cie, za me -
ra né na histó riu Slo ven s ka ako
ma terskej kra ji ny a vzde lá va nie
po li cajtov so za me ra ním na SOŠ
PZ Pe zi nok.

Vo vi deu, kto ré bo lo pre zen to -

va né po èas štu dijné ho po by tu,
bo li zostri ha né ná zor né ukážky z
orga ni zá cie bežné ho dòa poslu -
chá èa SOŠ PZ Pe zi nok a teore -
tickej a praktickej výuèby predme -
tov služ by po riadko vej po lí cie, kri -
mi na listi ky, služ by dopravnej po lí -
cie, slu žobnej a te lesnej prípra vy.

Po návra te zo štu dijné ho po by -
tu sa obidva ja poslu chá èi SOŠ PZ
Pe zi nok bez prob lé mov za èle ni li
do vyuèo va cie ho pro ce su. Pre
stá ly stav, ale aj pre všetkých
poslu chá èov bo la ve de ním SOŠ
PZ Pe zi nok zor ga ni zo va ná pre -
zentá cia vi dea, s kto rým sa vy bra -
ní poslu chá èi pre zen to va li v Ne -
mecku, ako aj s fo togra fia mi a

krátkym ka me ro vým zázna mom
zo štu dijné ho po by tu. Stržm. Mgr.
Ma tej Cho dák následne odpo ve -
dal na otáz ky stá le ho sta vu a
poslu chá èov SOŠ PZ Pe zi nok,
kto ré sa tý ka li hlavne po rovná va -
nia a rozdie lov medzi jed not li vý mi
vzde lá va cí mi inšti tú cia mi na Slo -
ven sku a v Ne mecku. Z disku sie
vy ply nu lo, že SOŠ PZ Pe zi nok
roz lo hou svojho are álu naozaj po -
zi tívne vy bo èu je z prie me ru eu-
rópskych po li cajných škôl a aj keï
má v sú èasnosti ur èi té pro blé my v
ob las ti ma te riálne ho za bezpe èe -
nia, tak najmä èo sa tý ka za me ra -
nia a spô so bu praktickej výuèby
sa v po rovna ní s ostatný mi zú -
èastne ný mi kra ji na mi viac pribli -
žu je reálne mu vý ko nu služ by na
základných útva roch Po li cajné ho
zbo ru.

Obidvom úèastní kom štu dijné -
ho po by tu za SOŠ PZ Pe zi nok
patrí po ïa ko va nie za vzornú re-
pre zentá ciu ško ly i re zor tu a ší re -
nie dob ré ho me na Slo ven s ka v
za hra ni èí. Po ïa ko va nie urèi te
patrí aj ve de niu sekcie perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí a
osobné ho úra du MV SR, ako aj
cent ra vzde lá va nia a psy cho ló gie
za súhlas a pod po ru zahra nièné -
ho štu dijné ho po by tu na šich pos -
lu chá èov.

mjr. Mgr. Lu káš Amtmann,
SOŠ PZ Pe zi nok

Poslu chá èi SOŠ PZ Pe zi nok ab sol vo va li štu dijný po byt v Ne mecku
Nestá va sa èas to, že poslu cháè po li cajnej ško ly sa po èas
štú dia do sta ne na trojtýždòo vý štu dijný po byt do zahra ni -
èia. O to viac sme si vá ži li po nu ku po li cajnej ško ly v Ne -
mecku a po va žo va li sme ju za vý zvu.

Pr vá jú no vá so bo ta ma la pre
odbo rá rov z Trna vy (a oso bitne
pre ich ra to les ti) svia toèné èa ro:

osla vo va li to tiž Medzi ná rodný deò
de tí. Po iné ro ky Trnavèa nia
pripra vo va li de �om mi lé pro gra my

na ma lom kú pa lisku v Cí fe ri, v
tom to ro ku sa roz hod li vyskú ša�
termálny aqua park v Ga lante, kto -
rý sa už za pí sal ve rejnosti do pa -
mä te pod nazvom GA LANDIA.
„Vodný svet“ patrí pria mo mestu a

po nú ka návštevní kom všetko, èo
od za ria de nia tohto dru hu mož no
oèa ká va�: vnú torné i vonkajšie
tep lé ba zé ny, to bo ga ny, sauno va -
nie, ma sá že a množstvo atrakcií i
športo vých mož nos tí. Sem te da
predse da trnavskej základnej
orga ni zá cie Ján Hunè v so bo tu 6.
6. 2015 nasme ro val svo jich èle -
nov – vlastne v pr vý deò otvo re nia
letnej pre vádzky aqua parku. Kto
pri šiel, neo¾u to val, areál naozaj
po nú ka de �om i dospe lým dosta -
tok zá ba vy a sluš ný ser vis. Ga -
lantský „Vodný svet“ má vý ho du aj
v tom, že pri redšej ve rejnej
dopra ve je do stup ný aj pe šo: od
že lezniènej sta ni ce je vzdia le ný
ani nie polho dinku vo¾nej chôdze

cez pekne upra ve né hlavné uli ce
mesta.

Keïže trnavskí odbo rá ri ma jú
zrejme kon tak ty aj na najvyšších
miestach, po èa sie bo lo ce lý deò
rozprávko vo dob ré. Zá slu hu na

prípra ve ce lej akcie má pod¾a slov
ne únav né ho predse du Já na
Hunèa najmä èlen vý bo ru Ivan
Hu lík a ve de nie orga ni zá cie po-

chvá li lo aj spo luprá cu s ko na -
te¾kou spo loènosti GA LANDIA
Ive tou Mi cha lí ko vou.

Bo nus pre čle nov
Pri po meòme ešte: Ini cia tí vou

trnavskej orga ni zá cie VŠETCI
ÈLE NO VIA OZP v SR ma jú prá vo

na 20–percentnú z¾a vu zo vstup -
né ho do aqua parku GA LANDIA –
po predlo že ní èlen ské ho preu ka -
zu a preu ka zu to tož nos ti.

Text a sním ky Pe ter Onde ra

GA LANDIA pri ví ta la trnav ských odbo rá rov s otvo re nou ná ru èou



Jánska do li na sa na chádza v
Ná rodnom par ku Nízke Tat ry
(vyhlá se ný v ro ku 1978). V ro ku
1933 Jánska do li na bo la vyhlá se -
ná za štátnu prí rodnú re zervá -
ciu. So svo jou bo ha tou fló rou a
fau nou, s cca 150 km podzem-
ných priesto rov a jaskýò (sprí-
stupne ná je Ma lá Sta ni šovská
jasky òa), s množstvom mi ne -
rálnych a termálnych pra me òov
(let né termálne kú pa lisko), s tu ris -
tic ký mi tra sa mi sme ru jú ci mi na
konèia re Nízkych Ta tier, s mož-
nos�ou cyklo tu risti ky, be žecké ho
ly žo va nia, zjazdo vé ho ly žo va nia a
plá va nia patrí k na jatraktívnejším
do li nám Nízkych Ta tier. Spo lu s
obcou Lip tov ský Ján, kto rá prí -
rodné bo hatstvo dopåòa histó riou (
Lip tov ský Ján je sta rá ze mianská
obec s cca 21 kaštie¾mi a kú ria -
mi), je to miesto, kto ré roène pri lá -

ka ne spo èet né množstvo náv -
štev ní kov. 

Kú pe¾no – re ha bi li taèný ús -
tav Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky
BYST RÁ je v pre -
vádz ke od ro ku 1992.
Po nú ka lieèebné po -
by ty, re kondièné a
pre ventívno – re ha -
bi li taè né po by ty. V
práz dni no vom ob do -
bí sa posky tu jú aj
rek reaèné po by ty s
ná ro kom na jed nu
kú pe¾nú pro ce dú ru zdar ma.

Lieèe nie v Kú pe¾no – re ha bi li -
taènom ústa ve MV SR Byst rá je
vhod né pre klientov trpia cich
ocho re nia mi dý cha cích ciest, aler-
gia mi, cho ro ba mi z po vo la nia,
cho ro ba mi po hy bo vé ho apa rá tu,
post trau ma tický mi, reuma tický mi

a kožný mi ocho re nia mi. Za -
mestnanci ri zi ko vých za mestna ní,
ako po li caj ti, ha si èi a záchra ná ri
tu ma jú možnos� vy la di� svo ju
kondí ciu v ideálnych podmien-
kach. Okrem kla sic kých pro ce dúr
ako inha lá cie, pod vod né, reflexné
a kla sic ké ma sá že, ra še li no vé zá -
ba ly, su ché uhli èi té kú pe le je k

dispo zí cii aj hydro ki ne zio te ra pia,
oxy ge no te ra pia, magne to te ra pia,
la se ro te ra pia, ply no vé injekcie,
aku punktú ra, va kuumte ra pia a iné
vo do lie èebné a elektro lie èebné
pro ce dú ry. K dispo zí cii je aj uni -
kátny elek tro mag ne tic ký sti mu lá -
tor Sa lus Ta lent ur èe ný pre -

dovšetkým na lieèbu de ge ne ra -
tívnych ocho re ní kåbov a chrbti ce.

Dô le ži tá sú èas� pre ventívnej
re ha bi li tá cie, re kondièných po by -
tov, ako aj kú pe¾nej lieèby v KRÚ
Byst rá Lip tov ský Ján je po hy bo vá
lieèba s vy uži tím lieèi vej klí my s
pô so be ním na dý cha cie a obe ho -
vé ústro jenstvo a celko vú fy zickú

kondí ciu.
Po èas po by tu v KRÚ

Byst rá klien ti absolvu jú
pod ve de ním ško le né ho
zdra votné ho per so ná lu
re ha bi li taèné cvi èe nia a
pro ce dú ry, kto ré ve dú k
zlepše niu ich zdra votné -
ho sta vu a k celko vej re -
la xá cii. Pri pro ce dú rach
Nordic Walking, kyslí ko -

vá drá ha a cvi èe nie na no vých
outdoo ro vých stro joch sa  využí va
pô so be nie lieèi vej klí my Jánskej
do li ny na dý cha cie ústro jenstvo a
fy zickú kondí ciu.

KRÚ MV SR BYST RÁ po nú ka
uby to va nie v 2–lôžko vých izbách
s možnos�ou prístelky, v 3–lôžko -

vých izbách a apartmá noch. Kaž -
dá izba je vy ba ve ná kú pe¾òou so
spr chou, WC, TV so sa te litným
príjmom, te le fó nom, rá dio bu dí -
kom a balkó nom. Priestrannú je -
dá leò so stra vo va cí mi služ ba mi
dopåòa bar s let nou te ra sou, z kto -
rej si mô že te vy chutna� poh¾ad na
Nízke Tat ry.

Hos�om je k dispo zí cii bi liard,
stolný te nis, viacú èe lo vé ihrisko s
možnos�ou využi tia na te nis, vo -
lej bal, no hejbal, mi ni futbal a há-
dza nú, s ume lým povrchom „co ni -
pur“, fitnes, kry té oh nis ko s mož-
nos�ou ope ka nia za kaž dé ho po -
èa sia, vonkajšie detské ihrisko a
vnú torný detský kú tik, outdoo ro vé
po silòo va cie stro je. Parko va nie je
za bez pe èe né v areá li KRÚ. V se -
zónnom ob do bí je po nu ka pre
využi tie vo¾né ho èa su pre ná-
vštevní kov bo ha tá – rôzne kultúr-
ne a športo vé po du ja tia po nú ka
stre disko cestovné ho ru chu Lip -
tov ský Ján, Jánska do li na, mesto
Lip tov ský Mi ku láš a ostatné blízke
stre diská Lipto va.

Kú pe¾no – re ha bi li taèný ústav MV SR Byst rá Lip tov ský Ján:
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Balzam na te lo i na du šu
Kú pe¾no – re ha bi li taèný ústav Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky BYST RÁ je si tuo va ný  v prostre dí Ján-
skej do li ny v nadmorskej výške 672 mnm. 

l Pán riadi te¾, pa cien ti i re -
krean ti hodno tia BYSTRÚ zväè ša
ve¾mi kladne a ra di sa sem vra ca -
jú. Za každým nájdu nieèo no vé,
èo ich prí jemne prekva pí…

Sme príspevko vá orga ni zá cia,
prostriedkov ne má me nazvyš, ale
pri na šej prie mernej roènej obsa de -
nosti na úrov ni 70 percent do ká že -
me utvo ri� aj ne ja ké vlastné zdro je,
kto ré použí va me na opra vy, ale aj
na zve ¾a de nie are álu a rozší re nie
po nu ky pre rôzne vo¾no èa so vé ak ti -
vi ty.

l Ar chi tek to nic ky pô so bí ob -
jekt ešte stá le ve¾mi dobre, ale
ne ja ké ro ky už má za se bou.

KRÚ MV SR Byst rá sa za èal sta -
va� v ro ku 1984…

l Po tom pri šiel rok 1989 a ne -
bo lo jas né vô bec niè…

Naš�astie, vý stav ba po kra èo va -
la. Náš kú pe¾no–re ha bi li taèný ústav
je v pre vádzke od ro ku 1992. Pred-
sa len je to už viac ako dvadsa� ro -
kov a ob jekt tr pí viace rý mi ne duhmi,
kto ré mu sí me prie bežne lieèi�. Sme
však príspevko vá orga ni zá cia a na
ve¾ké akcie by sme pe nia ze ne ma li.
Z vlastných prostriedkov sme na-
príklad za tepli li stro py a zre -
konštruo va li pr vé poscho die. Ale
má me tre bárs 4–ti síc štvorco vých
metrov plo chých striech, kto ré stá le
le pí me, keï na ne ja kom mieste za -
te èú. Sám vi dím, že ná by tok a za -
ria de nia ústa vu sú už zasta ra né,
opotre bo va né, ¾u dia dnes oèa ká va -
jú väèší kom fort. Trá pia nás ener ge -
tic ké úni ky z ce lé ho ob jek tu, vy me -
ni li sme èas� okien mi mo izieb, ale v
tejto ob las ti ešte má me èo ro bi� a je

to zväèša o pe nia zoch. V ob las ti ka -
pi tá lo vých vý davkov nám pre to pri
rozsiahlejších akciách viackrát po -
moh lo aj mi nis ter stvo vnútra. V mi -
nu los ti to bo la napríklad kompletná
re konštrukcia ka na li zá cie, fi nanène
najná roènejšou akciou posledných
ro kov je za sa re konštrukcia nášho
ba zé na.

l Ma� dnes mo derný funkèný
ba zén je úžas ná, ale dra há vec. S
potre bou ge ne rálnej opra vy ba -
zé na sa napríklad trá pi aj Aka dé -
mia PZ.

Nám od sta vi li ba zén v de cembri
2010 pre sta tic ké po ru chy. Stá lo
nás to ve ¾a úsi lia, ale mi nis ter stvo
nám na po kon po skyt lo potrebné
prostriedky na re konštrukciu. Pô -
vodný roz po èet vy chádzal na vy še
800–ti síc eur, nieèo sme okre sa li,
do sta li sme na po kon 600–ti síc eur
bez DPH s tým, že DPH uhra dí me
my. Na kon ci mi nu lé ho ro ka sme
spus ti li re konštrukciu, mo mentálne
pre bie ha pre be ra cie ko na nie. Bo lo
to zlo ži té obdo bie, ve¾ká víchri ca
nám napríklad po èas vý stav by ba -
zé na zrú ti la prak tic ky ce lú jed nu
ste nu. Ale už je to za na mi a ba zén
je pekný, ve¾mi sa – spo lu s na ši mi
návštevníkmi – te ší me. K to mu má -
me no vú tzv. gentle zó nu, v kto rej
mô že by� na raz 4– 6 pa cientov na
lieèebných pro ce dú rach a cvi èe -
niach.

l Ako ste na tom ka pa citne?
Na ša lôžko vá ka pa ci ta pre pa -

cientov predsta vu je 146 stá lych lô -
žok a v rám ci rekreaèných po by tov
ešte 44 príste liek v dvoch – a
trojposte ¾o vých izbách. Roène tak

prijme me na po byt oko lo dve ti síc
za mestnancov re zor tu. Má me aj
ne ja ké apartmá ny pre prí le ži tostné
použi tie. O ce lý areál sa sta rá 57
na šich za mestnancov. Keï som
sem pri šiel v ro ku 2008, ma li sme
64 za mestnancov, nieèo sme mu se -
li skre sa�, bo li ne ja ké perso nálne
zme ny, v zá sa de však má me sta bi -
li zo va ný tím ¾u dí,
niekto rí tu ro bia aj
dvadsa� ro kov. Pod¾a
mòa má me v zdra -
votnej, ale aj v pre -
vádzko vej èasti ve¾mi
kva litnú zosta vu ¾u dí,
kto rí ma jú svo ju prá cu
ra di, ro bia ju so za nie -
te ním a te šia sa, keï sú
na ši pa cien ti a re krean -
ti spo kojní s kva li tou slu žieb. Usi lu -
je me sa kaž dý rok na šu po nu ku
rozší ri�. Tak sme napríklad zria di li
detský kú tik, kde sa de ti za ba via a
ro di èia ma jú v tom èa se možnos�
oddýchnu� si pri ká ve. Ve¾mi si to
ce nia.

l Lip tov ský Ján, vlastne ce lá
do li na je úchvatná, v posledných
dvadsia tich ro koch tu pri budlo
množstvo súkromných rekreaè -
ných za ria de ní, re kreant sa tu ne -
nu dí ani v le te, ani v zi me…

Má te prav du, je to úžas ná lo ka li -
ta. Spo lu s blízkym oko lím do ká že
po núknu� návštevní kom množstvo
atraktí vít na zimnú i letnú se zó nu.
Pre cha rak ter nášho za ria de nia je
hlavnou de ví zou úžas ný vzduch a
hor ská klí ma, pre to sme napríklad
nainšta lo va li aj nieko¾ko outdoo ro -
vých stro jov na vonkajšie cvi èe nie.
Má me však v ho te li aj slušne vy ba -
ve nú po silòovòu. Ja som pô vo dom
z Po važskej By stri ce, ale tú to do li nu
som si za mi lo val. Kto má rád ho ry,
tu nájde fan tas tic ké miesto na od-
dych a nabra tie síl. My to mu to cie¾u
prispô so bu je me služ by. Pred ro kom
sme napríklad za èa li po nú ka� rôzne
tú ry v štý le nordic walking. S po -

èiatku sa stretli s ne dô ve rou, èi skôr
s po hodlnos�ou. Napríklad ha si èi,
te da príslušní ci HaZZ, ma jú ve¾mi
ná roè né po vo la nie, èas to pra cu jú v
prostre dí, kde nie je èo dý cha� a
mu sia ma� mas ky, prí padne aj dý -
cha cie prístro je, aby sa neotrá vi li.
Ale ma li predsta vu, a pá èi la sa im,
že u nás bu dú stá le len le òo ši� a le -

ža� vo ví rivkách. Na ko -
niec po cho pi li, že aktív-
ny po hyb na èerstvom
vzdu chu na šej horskej
klí my im len po mô že.
Zaúèinko va la na ša
osve ta.

l Ako sa k vám ¾u -
dia na po byt vlastne
dosta nú? Ste je di né
za ria de nie tohto dru -

hu, kto ré po nú ka lieèeb no – re ha -
bi li taè né, ale aj rekreaèné po by ty.

Aj vïa ka to mu má me dobrú vy -
�a že nos�. Zákla dom sú kú pe¾né,
lieèebné a re ha bi li taèné po by ty
pod¾a množstva pouka zov, kto ré
umož òu je stav oso bitné ho úètu
náš ho re zor tu a vyèle ne né fi nanèné
prostriedky z roz poè tu MV SR, za
tieto po by ty to tiž pa cien ti nepla tia
niè a my vlastne dostá va me z re zor -
tu zozna my ¾u dí, kto rí k nám prí du.
V rekreaènej ob las ti skú ša mi nis ter -
stvo no vý mo del s cie¾om ce lý pro -
ces pri de ¾o va nia pouka zov zrýchli�.
Sme pripra ve ní aj na dru hú fá zu,
keï bu dú záujemci ko mu ni ko va� už
pria mo s na mi, na še obmedze nia
spo èí va jú len v ka pa ci te. Zväèša
má me oko lo 140 kú pe¾ných hos tí,
mi ni málne je ich 120 a ide me ce lo -
roène, s vý nimkou obdo bia od 10.
de cembra, ke dy bez hos tí ro bí me
ge ne rálne upra to va nie a opra vy,
kto ré sa ne da jú ro bi� po èas pl nej
pre vádzky. A po tom už na stu pu je
sil ve strov ský turnus. Inak ce lo roène
po nú ka me aj KLP – krát ko do bé
lieèebné po by ty, vo vo¾ných ter mí -
ny, keï tu ne má me kú pe¾ných a
rekreaèných hos tí, po nú ka me re -

zortným orga ni zá ciam možnos�
uspo ria da� slu žobné aktí vy, po ra dy
èi se mi ná re. Záujem o tieto for my je
tiež ve¾mi ve¾ký.

l Poste¾ a pl ný ta nier dnes už
vo väèši ne ho te lov ne po sta èu je
na udrža nie klien te ly. Rastú ná ro -
ky hos tí na vy ba ve nos� ho te lov,
ale aj na dostupnos� po núk v
oko lí. Obsto jí te v týchto kri té -
riách?

Mys lím si, že áno. Ve¾kým plu -
som bu de sfunkène ný ba zén, ale v
oko lí sme pre na šich hos tí po vy ba -
vo va li množstvo zliav na rôzne ak ti -
vi ty, sta èí, keï predlo žia uby to va cí
preu kaz – poènúc za ria de nia mi na
Liptovskej Ma re èi návšte vou jasky -
ne. S ly žo va ním je to horšie, ne da rí
sa nám do hodnú� sa na z¾a vách s
ve¾ký mi pre vádzko va te¾mi ski -
parkov, ale napríklad v Zá važnej
Po ru be sme do siahli konsenzus,
po nú ka me sluš né z¾a vy a záujem
bol už mi nu lú se zó nu mi mo riadny,
pre da li sme perma nentky asi za
osemti síc eur. Mož nos ti sú a v záuj-
me na šich hos tí ich aktívne vyh¾a -
dá va me.

l Èo vás ešte trá pi?
Pro blé my s fi nanco va ním údrž -

by, opráv a skva litòo va nia slu žieb
som už spo me nul. Ale priznám sa,
že nieke dy ma zamrzí aj sprá va nie
sa niekto rých na šich hos tí, kto rí
sem prí du na po byt, ma jú ho za dar -
mo a na do budnú po cit, že ho tel je
ich, do ká žu na ro bi� ne po ria dok a ru -
ši� ostat ných aj po ve èierke. Ta ká je
však prá ca s ¾uïmi a ja v tejto bran -
ži ro bím už vy še 40 ro kov. Krompáè
odlo ží te po prá ci do kú ta a viete, že
ho tam rá no nájde te, že vás po èká,
ale s hos�a mi je to zlo ži tejšie. Som
už asi sta rá ško la a vie ma nahne -
va�, že niekto rí na ši hostia ne ve dia
vždy oce ni�, èo pre nich re zort ro bí a
že náš per so nál denne vy nakla dá
ve¾ké úsi lie, aby sa tu cí ti li èo naj-
lepšie.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Zho vá ra me sa s JUDr. La disla vom Hro bá ri kom, riadi te ¾om KRÚ MV SR BYST RÁ v Liptovskom Já ne

Zdra vie je na prvom mieste, aktívny oddych je je ho sú èas�ou
V rám ci nášho cyk lu Predsta vu je me na še kú pe¾no–
lieèebné ústa vy v jú no vom èís le pribli žu je me Kú pe¾no–re -
ha bi li taèný ústav MV SR BYST RÁ v Liptovskom Já ne. Re -
dakcia PO LÍ CIA sa s pros bou o roz ho vor ob rá ti la na riadi -
te ¾a KRÚ MV SR Byst rá JUDr. La di slav Hro bá ri ka, kto rý
kú pe¾nú lieèebòu ve die od ro ku 2008.

JUDr. L. Hro bá ri k



Prá cu vy šetro va te ¾a PZ si ne-
smierne vá žim a plne chá pem jej
opodstatne nos�. Mož no sa pre to
oprávne ne domnie va�, že jej pre to
aj zá ko no darca priznal ur èi tý sta -
tus tým, že ra do ví okres ní vy šetro -
va te lia sú au to ma tic ky za ra de ní
do 6. pla to vej trie dy. Na pro ti to mu
príslušní ci kri mi nálnej po lí cie, te da
ope ra tívci, sme na okre soch
ohodno te ní 4. pla to vou trie dou.
Nejdem tu vy pi so va� kla dy a zá -
po ry týchto slu žieb, ale si do vo lím
tvrdi�, že nie je mož né ge ne ra li zo -
va�, kto rá služ ba je dô le ži tejšia,
nadra de nejšia, èi do konca potreb-
nejšia, pre to že kaž dá z nich pl ní
iné úlo hy, aj keï sú podria de né
identické mu cie¾u. Ako som už
na zna èil, cha rak ter slu žobnej èin -
nos ti vy šetro va te ¾a PZ, tak aj ope -
ra tívca, je je di neè ný a ne mož no
ho po rovná va�, na ko¾ko sa tu
plnia úplne iné úlo hy.

Uve de nou kla si fi ká ciou pla to -
vých tried zá ko no darca jedno -
znaène odstupòo val, tým pá dom
aj vyššie ohod no til prá cu vy šetro -
va te ¾a PZ v po rovna ní s ra do vým
ope ra tívcom. Lenže slu žobný prí -
jem sa skla dá z viace rých zlo žiek,
te da okrem funkèné ho pla tu aj z
príplatkov. A tu sa dostá va me ku
ka me òu úra zu. Od mo men tu ce -
loplošné ho za ra de nia okresných
ope ra tívcov do ne rovno merné ho
re ži mu a te da aj oprávne né
prizna nie príplatku v zmysle § 97
za ne rovno mernos� èa su služ by
zá ko na èís lo 73/1998 Z.z. vo vý-
ške 100,– eur, pre bie ha disku sia o
ade kvát nos ti odme òo va nia ope -
ra tívcov. Ko le go via vy šetro va te lia
nám vy tý ka jú, že te raz sa im prá -
ca vy šetro va te ¾a PZ z fi nanèné ho
h¾a diska neopla tí, a pre to je lepšie
by� ope ra tívcom, ako vy šetro va te -

¾om PZ. Veï ope ra tí vec na okre se
za ro bí mi ni málne rovna ko, ako
vy šetro va te¾ PZ. Sku toènos�, že
slú ži me v inom re ži me, v týchto
disku siách už väèši nou uni ká.
Kaž dý vi dí len tých 100,– eur v
hru bom, ale do noèných ale bo ví -
ken do vých slu žieb, rôznych
bezpeènostných opatre ní sa už
kaž dé mu ne chce. Taktiež som ne -
za chy til, že by bol predme tom
búrli vej disku sie ko le gov vy šetro -
va te ¾ov PZ napr. ri zi ko vý prípla tok
ko le gov z PPÚ.

S ta kýmto absurdným vy ra tú -
va ním, ko mu je prizna ný aký prí-
pla tok a aký slu žobný prí jem s tým
príplatkom do siahne, by sme
moh li pokra èo va� ešte dlho. Veï
ko le go via, kto rý po be ra jú ho reu -
ve de né príplatky, ma jú slu žobný
prí jem mož no rovna ký, ale bo do -
konca aj väèší, ako ko le go via vy -
šetro va te lia PZ, aj keï nie sú za -
ra de ní v 6. pla to vej trie de a ich
slu žobné za ra de nie ne vy ža du je
ku mu la tívne úpl né vy so ko škol ské
vzde la nie dru hé ho stupòa, èa ka -
te¾skú prax a do konca aj vy šetro -
va te¾ské skúšky. Tam sa už
niekto rým vy šetro va te ¾om neopla -
tí ís� slú ži�?

Súhla sím, že pla to vé ná le ži tos -
ti v sú èasnom PZ nie sú ani zïa -
le ka ideálne. Ta kisto súhla sím a
po va žu jem za správne, aby bol
vy šetro va te¾ PZ fi nanène ohodno -
te ný funkèným pla tom vyš ším,
ako ope ra tí vec na rovna kej okres-
nej úrov ni, ale depre sívne konšta -
to va nie, že vy šetro va te lia OR PZ
sú na úplnom okra ji záujmu
riadia cich zlo žiek MV SR, po va žu -
jem za mi mo riadne sar kas tic ké.

Ne po chybne aj vy šetro va te¾
OR PZ v sú vislosti s vý ko nom slu -
žobných úko nov pod stu pu je ri zi ko
a pre to si mys lím, že ur èi tá èiastka
ri zi ko vé ho príplatku by im pri ná le -
ža� ma la, to sa ne dá uprie�. Avšak
po rovná va� to to ri zi ko napr. s ri zi -
kom ope ra tívca, kto ré mu pod¾a

zá ko na pri ná le ží ri zi ko vý prípla tok
vo výške 33,50,– € podpo re né
tvrde ním, že veï sto ja na mieste
èi nu ved¾a se ba, je znaène ma ni -
pu la tívne a skresle né.

Môj ná zor je, že vážnos� posta -
ve nia vy šetro va te¾ské ho sta vu v
rám ci Po li cajné ho zbo ru ne sto jí
na slu žobnom príjme, kto rý je po -
rovná va ný s ko le ga mi z iných slu -
žieb. Keï bu dú ko le go via vy šetro -
va te lia za rá ba� aj 10 x viac ako
rov no cen ní ope ra tívci, vážnos� im
to abso lútne nevrá ti. Aku rát bu de
tá to funkcia fi nanène lukra -

tívnejšia. Vážnos� sto jí pre -
dovšetkým na sa mých vy šetro va -
te ¾och a spô so be vý ko nu ich prá -
ce a je di ne zodpo vedným prístu -
pom k prá ci sa dá spra vi� nieèo,
aby po jem vy šetro va te¾, a to aj na
OR PZ, predsta vo val všeo becne
uzná va ný po jem, a nie len funkè -
né za ra de nie v rám ci PZ.

Na zá ver po va žu jem za mi mo -
riadne vhod né uvies� vý rok „Di vi -
de et impe ra“ (Rozde¾ a pa nuj).
Skúsme sa nad tým za myslie�,
pre to že roz bro je vie ro bi� kto -
ko¾vek. Vrá�me vážnos� ce lé mu

Po li cajné mu zbo ru komplexne, a
nie len vy šetro va te ¾om PZ.

npor. JUDr. Mar tin Ju hás,
OR PZ Le vi ce, èlen OZP v SR

Èlen OZP v SR

Schvá le ná no ve la pô vodné ho
zá ko na o vy so kých ško lách è.
131/2002 predåži la o rok aj ba ka -
lárske, aj ma gisterské dia¾ko vé
štú dium. Prav da, tá to zme na bo la
viaza ná na no vé akre di tá cie štu -
dijných progra mov, tak že sa ni ja -
ko ne do tkla ani už štu du jú cich
poslu chá èov na Aka dé mii PZ. Ten
èas sa však rýchlo blí ži a v ra doch
záujemcov o vy so ko škol ské štú -

dium za vlád la pa ni ka, le bo no ve la
v pra xi zna me ná, že aj dia¾ko vo
štu du jú ci po li cajt APZ ukon èí ex-
terné dru hostupòo vé, te da ma -
gisterské štú dium až za se dem
ro kov. Tohto pro blé mu sme sa do-
tk li aj v rozho vo re s rektorkou A
PZ v mi nu lom vy da ní PO LÍ CIE,
kto rá, po cho pi te¾ne, v èa se pri po -
mienko va nia zmien v zá ko ne ešte
na Aka dé mii PZ ne pô so bi la. Aký

bol po stoj predchádza jú ce ho ve -
de nia? Pri po mienko va lo ná vrh?

„Po stoj predchádza jú ce ho ve -
de nia k uve de nej zme ne Zá ko na
o vy so kých ško lách bol ta ký, že
tú to zme nu chá pa li èle no via ve de -
nia ako ce lospo lo èenskú ob jed -
náv ku skva litni� externé štú dium
na vy so kých ško lách, pri èom k tej-
to zme ne sa dospe lo po dlhej a
rozsiahlej disku sii v aka de mickej
ob ci. Aka dé mia PZ, kto rá je sí ce
štátnou vy so kou ško lou, je taktiež
vy so kou ško lou uni verzitné ho ty -
pu so štandardný mi po žia davka -
mi na svo jich štu dentov v otázke
kva li ty vzde la nia a zís ka ných ve -
do mosti,,“ uviedla rektorka na na -
šu žiados�. „Z tohto dô vo du Aka -

dé mia ne rozpo ro va la uve de ný
ná vrh, na ko¾ko si ve de nie Aka dé -
mie PZ uve do mo va lo, že nie je
mož né zaisti� rovna kú kva li tu
vzde lá va nia pre denných aj exter-
ných štu dentov, pri za cho va ní
rovna kej dåžky štú dia (3r/2r), kto ré
je pre externistov sústre de né blo -
ko vou for mou. To to rieše nie nepri -
nieslo po ža do va ný výsle dok, a
tak sa uni verzitná obec roz hod la
pristú pi� k predåže niu externé ho
štú dia. Aka dé mia PZ to to rieše nie
ak cep to va la.“

Zdá sa te da, že zme na je ne -
zvrat ná. Pod¾a pro rek to ra A PZ
Ma re ka Kordí ka po ukon èe ní
akre di tá cií sa predåže nie externé -
ho ba ka lárske ho i ma gisterské ho

štú dia o je den rok dotk ne už
poslu chá èov, kto rí nastú pia v bu -
dú com školskom ro ku. Mož no
predpokla da�, že sa tak zní ži zá-
ujem slú žia cich po li cajtov o exter-
né štu dium? Takmer s isto tou
mož no, le bo štu do va� dia¾ko vo
na miesto piatich ro kov až se dem
je ve¾ká zá �až pre slú žia cich po li -
cajtov a pre ich ro di ny. Uvi dí me.
„Z kru hov blízkych mi nis ter stvu“
sme za èu li úva hu, že by sa moh la
as poò skrá ti� do sia¾ pä�roèná do -
ba služ by, kto rou je mo mentálne
podmie ne ný súhlas nadria de né ho
so štú diom na APZ, pre to že ta ká -
to ú¾a va je plne v kompe tencii mi -
nis ter stva.

Pe ter Onde ra

Dia¾ko vo štu du jú ci po li cajt získa ti tul Mgr. aj na Aka dé mii PZ za se dem ro kov…

Èo uro bí predåže nie štú dia s poètom záujemcov o externé vzde la nie?
Vte dajší mi nister školstva Eu gen Jurzy ca už v ro ku 2011
na hlas ho vo ril o potre be predåži� externé vy so ko škol ské
štú dium, aby sa kva li tou vy rov na lo úrov ni denné ho štú -
dia. Ten to úmy sel sa po da ri lo do tiahnu� do konca až je ho
nástupco vi mi nis tro vi Dušana Èaplovièa

V to ho roènom 5. èís le me saèní ka PO LÍ CIA bol pub li ko va -
ný èlá nok s názvom Vrá ti me vážnos� vy šetro va te ¾om PZ?
Chcem poskytnú� aj poh¾ad ope ra tívca na disku siu v rám -
ci odme òo va nia na okresných odbo roch kri mi nálnej po lí -
cie.
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Pri spätnom poh¾a de mno -
hých „èe choslo vá kov“ fas ci -
nu je his to ric ký vý znam le to -
poètov, konèia cich na èís lo 8 v
mi nu lom, te da 20. sto ro èí, ich
do sah na ži vot bratských ná -
ro dov. Sú to ro ky 1918, 1938,
1948 a 1968, vý nimkou je len
aty pický rok 1989… Mô že me
iba dú fa�, že v ro ku 2018, pri
stom vy ro èí vzni ku ÈSR sa ne -
sta ne niè mi mo riadne, le bo je
sym pto ma tic ké, že v týchto ro -
koch a v ob do bí prevratných
po li tic kých zmien, kto ré po
nich nasle do va li, si to vždy
najviac odniesli príslušní ci
ozbro je ných síl, vo ja ci a po li -
caj ti, ho ci sa vždy zdô razòo va -
la potre ba ich apo li tickosti –
až tak, že za prvej Èeskoslo -
venskej re pub li ky napr. vo ja ci
a po li caj ti ne ma li ani vo lebné
prá vo…

Po ro ku 1918 no vá èes ko slo -
ven ská garni tú ra vy hádza la z
ozbro je ných zbo rov takmer všet-
kých Ra kú ša nov a Ma ïa rov, prí-
slušní kov dovte dajšie ho ci sársko
– krá ¾ovské ho èetníctva a žan -
dárstva. Keïže Slo ven sko v tom
èa se ne ma lo dosta tok pripra ve -
ných ¾u dí, na uvo¾ne né pos ty v
armá de a v èetníctve za mie ri li ti -
sícky Èe chov a zotrva li tu až do
vzni ku tzv. slo ven ské ho štá tu.
Veï ma li de fi ni tí vu, as poò si to
mys le li… Po tom však Ti so va
gar ni tú ra vy hádza la všetkých
Èe chov do pro tek to rá tu a Ži dov

v služ bách po lí cie po sla la rov no
do koncentrá kov. Hit ler ne chal v
rozpä tí jedné ho ro ka zatknú�,
odsú di� a popra vi� prak tic ky ce lý
ge ne rálny štáb èeskoslo venskej
ar má dy i ve de nia po lí cie. Zvy šok
tiež pu to val do koncentraèných
tá bo rov s po ky nom „Ná vrat ne -
žia dú ci“.

Po skon èe ní II. sve to vej voj ny
za sa no vá „de mo kra tic ko – ko -
mu nis tic ká“ garni tú ra aj na Slo -
ven sku v ro koch 1945 – 1947 vy -
hádza la väèši nu tých, èo slú ži li v
¾u dáckom èetníctve a žandárstve
v ro koch 1939 až 1945. Nuž a po
ví �azstve „februá ro vej re vo lú cie“
v ro ku 1948 za sa Gott wald, Ši ro -
ký a ïalší súdru ho via po pra vi li,
uväzni li, prí padne len vy ho di li z
ozbro je ných zbo rov v Èe chách i
na Slo ven sku všetky „buržoázne
živ ly“ – vrá ta ne príslušní kov tzv.
zá padné ho odbo ja èi úèastní kov
SNP. V no voutvo re nom Zbo re
ná rodnej bez peè nos ti pre nich
ne bo lo miesto miesta…

Po ro ku 1968 sa si tuá cia zo -
pa ko va la, zme na bo la už len v
tom, že sme zra zu ma li v rám ci
fe de ra tívne ho uspo ria da nia tri
mi nister stvá vnútra a zo Zbo ru
ná rodnej bez peè nos ti ko mu nis ti
vy hadzo va li z riadia cich postov
iných ko mu nistov. Dubèe kovcov
na Slo ven sku mu se li nahra di� bi -
¾a kovci a pezlá rovci.

A už sme v ïalšom histo -
rickom, „za ma to vom“, ale ne ty -
pickom ro ku 1989. Už sa ne po -

pra vo va lo, ani ne zatvá ra lo, „iba“
sa po kaž dých parla mentných
vo¾ bách me ni lo a me ní ve de nie
po lí cie na úrov ni re pub li ky a kra -
jov, nezriedka aj na úrov ni okre -
sov. V po rovna ní s predchádza -
jú ci mi le to poèto vý mi mí¾nikmi sú
však tieto ge ne rálne obme ny ria -
dia cich garni túr ove ¾a frekven to -
va nejšie. Najèastejšie kaž dé šty -
ri ro ky, nieke dy i za rok èi dva ro -
bí me aj zo schop ných riadi te ¾ov
pre zi diálnych a kraj ských útva -
rov tre bárs re fe rentov OO PZ èi
OR PZ ale bo pria mo ci vi lov…
Pod¾a ana lý zy obèianske ho
zdru že nia Al fa sa od ro ku 2002,
te da od prvej vlá dy Mi ku lá ša
Dzu rindu do konca ro ka 2014 vy -
me ni lo na postoch riadi te ¾ov
kraj ských riadi te¾stiev PZ a ich
zástupcov 402 dôstojní kov….

Kla si ci ho vo ria: Histo ria ma -
gis t ra vi tae, histó ria je uèi te¾kou
ži vo ta. My sme, zdá sa, histó riou
a ži vo tom do sia¾ ne pou èi te¾ní.
Le da že by sa ko neène, mož no
už od za èiatku ro ka 2016 prvý-
krát v histó rii po lí cie po da ri lo
schvá li� zá kon, kto rý by za medzil
ta kýmto po li tic kým kádro váèkam
v ce lom spektre riadia cich po zí cií
v Po li cajnom zbo re a na hra di lo
by ich fé ro vé vý be ro vé ko na nie
bez oh¾a du na ná rodnos�, pohla -
vie, po li tickú èi ná bo ženskú prí-
slušnos�, prí bu zen ské vz�a hy…
Po da rí sa to ko neè ne, pouèí me
sa ko neène z histó rie?? 

Pe ter Onde ra

Ne pou èi te¾ní?

Poh¾ad ope ra tívca

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 10. júla 2015

Redakcia
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V zmysle no ve ly zá ko na
úèinnej od 01. 01. 2015 sa vy me -
ria va cí zá klad za mestnanca, kto rý
vy ko ná va zá robko vú èinnos� v
pra covnom po me re, štátno za -
mestna neckom po me re, slu žob -
nom po me re ale bo obdobnom
pra covnom vz�a hu, z kto ré ho má
prá vo na prí jem zo zá robko vej
èin nos ti, zni žu je o odpo èí ta te¾nú
po lož ku (ïa lej len „OP“).

OP sa nevz�a hu je napr. na za -
mestnanca pra cu jú ce ho na zákla -
de do hôd o prá cach vy ko ná va -
ných mi mo pra covné ho po me ru,
za mestnanca s odvo do vou ú¾a -
vou.

OP sa uplat òu je:
1. me saène (tzn. pri vy ka zo va -

ní preddavkov):
l len za mestna nec za mestna -

ný u za mestná va te ¾a v pra cov -
nom po me re, štátno za mest na -
neckom po me re, slu žobnom po -
me re ale bo obdobnom pra cov -
nom vz�a hu a sú èasne nie je v
tom to me sia ci za mestna ný u iné -
ho za mestná va te ¾a ale bo sú -
èasne nie je SZÈO 

l pí somne ozná mi za mestná -

va te ¾o vi, že si uplat òu je ná rok na
OP

l Mi nis ter stvo zdra votníctva
SR zve rejni lo na svo jej interne to -
vej stránke https://www.vszp.sk/fi -
les/tla ci va/2015/ozna me nie–za -

mestnanca–upla tne nie–na ro ku–
odpo ci ta telnu–po lozku.rtf  tla èi vo
Ozná me nie za mestnanca na up -
lat ne nie ná ro ku na odpo èí ta te¾nú
po lož ku

l OP je najviac 380 € me -
saène; je ho výš ka sa zni žu je v
dvojná sobnej výške k miere zvý -
še nia príjmu zo za mestna nia

l pre prí jem, kto rý je niž ší ako
380 €, OP nesmie by� vyššia ako
výš ka príjmu

l prí jem za mestnanca 570 € a
viac – ná rok na OP je 0 €

l ak za mestna nec ne bol za -
mestnancom po èas ce lé ho me -

sia ca, OP sa alikvotne krá ti pod¾a
po è tu ka lendárnych dní me sia ca,
ke dy bol za mestnancom

Po vin nos ti za mestnanca v sú -
vislosti s OP uplat òo va nou pri vy -
ka zo va ní preddavkov:

– pí somne ozná mi� za mestná -
va te ¾o vi v le ho te do 8 dní odo dòa
vzni ku pra covné ho po me ru, štát-
no za mestna necké ho po me ru,
slu žob né ho po me ru ale bo ob dob -
né ho pra covné ho vz�a hu ná rok na
OP

– ozná mi� zme nu / zá nik ná ro -
ku na OP do 8 dní odo dòa zme ny

– tieto zme ny ozna mu je za -
mestna nec pí somne na vyššie
uve de nom tla èi ve

– za mestna nec bol po vin ný pí -
somne ozná mi� za mestná va te ¾o -
vi, že chce uplatòo va� OP prvýkrát
do 25. 01. 2015 (uve de né sa tý ka -
lo za mestnancov, kto rých pra -
covný po mer, štátno za mestna -
necký po mer, slu žobný po mer
ale bo ob dob ný pra covný vz�ah
vzni kol pred úèinnos�ou zá ko na,
t.j. pred 01. 01. 2015)

2. v roènom zúèto va ní poistné -
ho na ve rejné zdra votné poiste -
nie:

l nie je potrebné žiada� o
uplatne nie – zdra votná pois�ovòa
vy ko ná au to ma tic ky kaž dé mu za -
mestnanco vi, kto rý spåòa ná rok

na uplatne nie OP a kto ré mu sa je -
ho prí jem me saène nezni žo val o
OP (výš ka roènej OP je najviac
4 560 €; ak je vy me ria va cí zá klad
v rozho du jú com ob do bí 6 840 € a
viac, OP je 0 €)

l za mestna nec, kto rý mal v
ka lendárnom me sia ci sú èasne
viace rých za mestná va te ¾ov ale bo
bol sú èasne SZÈO a mal prí jem
pre uplatne nie OP

l ak mal za mestna nec prí jem
pre uplatne nie OP u viace rých za -
mestná va te ¾ov v rozho du jú com
ob do bí, v roènom zúèto va ní poist-
né ho sa OP uplat ní po merne
pod¾a výš ky príjmu pre uplatne nie
OP u jed not li vých za mestná va te -
¾ov.

Roèné zúèto va nie poistné ho
zdra votná pois�ovòa vy ko ná:

– za za mestnanca, kto ré ho prí -
jem pre uplatne nie OP sa zní žil
ale bo mal zní ži� o OP

Roèné zúèto va nie poistné ho
zdra votná pois�ovòa ne vy ko ná:

– za za mestnanca, kto rý bol
po èas ce lé ho ka lendárne ho ro ka
sú èasne za mestnancom len u
jedné ho za mestná va te ¾a a spl nil
tieto podmienky:

§  je ho prí jem pre uplatne nie
OP sa me saène zni žo val o OP

§  je ho prí jem pre uplatne nie
OP v každom ka lendárnom me -
sia ci bol niž ší ako 380 € ale bo ne -
bol niž ší ako 380 € a sú èasne ne -
bol vyš ší ako 570 €

§  ne mal iný prí jem zo zá robko -
vej èin nos ti.

Z uve de né ho vyplý va, že od -
po èí ta te¾ná po lož ka je úèin ná už
od za èiatku ro ka 2015, ke dy si ju
za mestna nec mo hol prvýkrát up -
latni� do 25. 01. 2015.

V re zorte mi nis ter stva vnútra
má me ku dòu 01. 06. 2015 za -
mestna ných 3 774 za mest -
nancov, kto rí ma jú prizna ný
plat niž ší ako 570 €.

Nie je mož né však vy chádza� z
tohto èís la pre urèe nie po è tu za -
mestnancov s ná ro kom na up -
latne nie odpo èí ta te¾nej po lož ky,
na ko¾ko me saène do vy me ria va -
cie ho zá kla du vstu pu jú ïalšie
zložky pla tu, na zákla de èo ho mô -
že dôjs� u za mestnanca k na vý še -
niu vy me ria va cie ho zá kla du, a te -
da k prekro èe niu hra ni ce 570 €.

pplk. Ing. Ka ta rí na Balco vá,
MV SR

Sekcia syste mi zá cie 
a mzdo vej po li ti ky

Obèianski za mestnanci: ako je to s odpo èi ta te¾nou po lož kou zo zdra votné ho poiste nia pri príjme do 570 eur?
Na zákla de Va šej po žia davky Vám za sie lam informá cie k
odpo èí ta te¾nej po ložke z vy me ria va cie ho zá kla du na zdra -
votné poiste nie v zmysle § 13a zá ko na è. 580/2004 o zdra -
votnom poiste ní a o zme ne a doplne ní zá ko na è. 95/2002
Z. z. o pois�ovníctve a o zme ne a doplne ní niekto rých zá -
ko nov v zne ní neskorších predpi sov (ïa lej len „zá kon“):



Únia te lo vý chovných orga ni -
zá cií po lí cie Slo venskej re pub -
li ky v úzkej spo lu prá ci s MV SR
a odbo rom vý cvi ku P PZ za -
bezpe èi la po orga ni zaèno –
technickej stránke mi mo riadne
úspešné vý jazdy po li cajných
športo vých repre zentá cii na
sve to vé resp. európske športo -
vé po du ja tia, kto ré orga ni zo va -
la Sve to vá fe de rá cia po li cajné -
ho športu (USIP) resp. Európs-
ka športo vá po li cajná fe de rá cia
(USPE).

Majstrovstvá sve ta v po li cajnej
streľbe

V dòoch 4. – 7. má ja 2015 sa
usku toèni li pr vé majstrovstvá sve -
ta v po li cajnej stre¾be z pišto le v
Bu da peš ti. Za Slo venskú re pub li -
ku sa majstrovstiev sve ta zú èast -
ni li ve dú ci vý pra vy pplk. Mgr. Pa -
vol Fran ce, pplk. Mgr. Ma rián Fe -
dor, por. Pe ter Dri maj, ppor. Er-
nest Na gy, ppor. Ma rek Mi ka. Slo -
ven ská vý pra va vy bo jo va la na pr -
vých majstrovstvách sve ta hneï
dve bron zo vé me dai ly.  V jedno-

tlivcoch zís kal tre tie miesto Ma -
rián Fe dor. V sú �a ži štvorèlenných
družstvách zís ka lo druž stvo v zlo -
že ní Fe dor, Dri maj, Mi ka, Na gy
krásne tre tie miesto.

Majstrovstvá Euró py po li cajtov
v ju de

Ïalším me dai lo vým umiestne -
ním sa mô že pochvá li� na ša rep -
re zentá cia v ju de. Na 17. Majstro-
vstvách Euró py, kto ré  sa ko na li
10.–14. má ja v ne meckých
Drážïa noch zís ka la Ade la Ja -
kubco vá (štu dentka Aka dé mie
PZ) v ka te gó rii do 63 kg fantastic-
kú strie bornú me dai lu. Ve¾mi pek-
ný výsle dok v ka te gó rii do 66 kg
do sia hol aj mjr. Mgr. Ma túš Ko -
nársky – 4. miesto a na 6. mieste
sa umiestnil v ka te gó rii nad 100
kg ppor. Mgr. Ma rek Madzin.

Všetkým na ším repre zen tan -
tom patrí ve¾ká vïa ka za do -
siahnu té vý sled ky ako aj za vzor-
nú repre zentá ciu Slo venskej re -
pub li ky a Po li cajné ho zbo ru.
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
M Á J   2 0 1 5

Čiastka 38
38 Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polície
Policajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 39
39 Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného zbo-
ru zásahovej skupiny národnej kri-
minálnej agentúry Prezídia Policaj-
ného zboru a odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru

Čiastka 40
40 Opatrenie prezidenta Policaj-

ného zboru o spoločnom písom-
nom poverení

Čiastka 41
41 Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti prí-
slušníkov obecnej polície v Nitre

Čiastka 42
42 Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného zbo-
ru útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky zaradených do I.
výcvikovej skupiny

Čiastka 43
43 Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zabezpečení 59. ročníka
medzinárodných cyklistických pre-
tekov Okolo Slovenska

Čiastka 44
44 Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti prí-
slušníkov obecnej polície v Koši-
ciach

Čiastka 45
45 Oznámenie riaditeľa kance-

lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej
spravodajskej jednotky národnej
kri minálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi OTP Bankou
Slovensko, a. s. a Ministerstvom
vnút ra Slovenskej republiky

46 Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej
spravodajskej jednotky národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi Národnou
bankou Slovenska a Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky

47 Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej
spravodajskej jednotky národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi Všeobecnou
úverovou bankou, a. s. a Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky

48 Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej

spravodajskej jednotky národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi Slovenskou
Sporiteľňou, a. s. a Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky

49 Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej
spravodajskej jednotky národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi Sberbank
Slovensko, a. s. a Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky

50 Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o vzájomnom
spôsobe doručovania písomností
elektronickou formou, elektronický-
mi prostriedkami s použitím elektro-
nického podpisu, prostredníctvom
elektronickej podateľne finančnej
spravodajskej jednotky národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru medzi Tatra bankou,
a. s. a Ministerstvom vnútra Sloven-
skej republiky

Čiastka 46
51 Oznámenie riaditeľa kance-

lárie prezidenta Policajného zboru
o neplatnosti preukazu dobrovoľné-
ho strážcu poriadku č. KE 000066

Čiastka 47
52 Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 22/2013 o činnosti
základných útvarov služby poriad-
kovej polície Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

Čiastka 48
53 Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru o organizačnom poriad-
ku Prezídia Policajného zboru

Ïalšie úspe chy na šich po li cajných repre zentá cií

SPO MIENKA
Dòa 15. 05. 2015 nás ná hle vo ve ku ne do ži tých 53
ro kov opus til náš ko le ga
npor. Pe ter ŠA LA MON,
dlho roèný príslušník PZ, kto rý na po sle dy za stá val
funkciu star ší re fe rent OHK PZ Èierna nad Ti sou.

Týmto chce me po ïa ko va� ve de niu RHCP Sobrance, ako aj
všetkým bý va lým ko le gom, kto rí si svo jou úèas�ou na poslednej
rozlúèke kve ti no vý mi darmi a pre javmi sústrasti ucti li je ho pa -
miatku.

Èes� je ho pa miatke!
Smú tia ca ro di na

Odde le nie hra niènej kon tro ly PZ Èierna nad Ti sou

Kraj ské riadi te¾stvo PZ Tren èín
v spo lu prá ci s OZP Tren èín, IPA
Tren èín a OR PZ Bá novce n/B,
uspo ria da li v športo vom areá li TJ
Miezgovce (okr. Bá novce n/B ) I.
roè ník turna ja v mi ni futba le o „Pu -
tovný po hár R KR PZ a OZP
Tren èín“. Do turna ja bo lo prihlá -
se ných celkom osem družstiev,
kto ré bo li rozlo so va né do dvoch

hra cích sku pín, kde družst vá odo-
hra li zá pa sy medzi se bou. Ví �a zi
jed not li vých sku pín sa na po kon
stretli v zá pa se o 1–2. miesto.
Muž stvá na dru hom mieste v sku -
pi ne odohra li zá pas o 3.–4. mies-
to. Vo vzá jomne vy rov na ných a
di vác ky prí �ažli vých zá pa soch si
na ko niec cen né ví �azstvo vy bo jo -
va lo druž stvo OR PZ Tren èín, kto -

ré vo fi ná le po ra zi lo spo lu or ga ni -
zá to ra turna ja OR PZ Bá novce
n/B 2:0. V zá pa se o tre tie miesto
si OR PZ Prie vidza po ra di la s
PMJ KR PZ Tren èín v po me re 9:3.
Najlepším strelcom turna ja sa stal
prap. Lu káè (OR PZ PD), kto rý
nastrie ¾al 18 gó lov. Najlepším
branká rom bol vy hodno te ný pplk.
Pra že nec (OR PZ BN). Ce nu pre
najlepšie ho hrá èa zís kal npor.
Sle zák (OR PZ PD).

Pu tovný po hár, ako aj ce ny
najlepším ko lektí vom a jednotliv-
com odovzda li: riadi te¾ KR PZ
Tren èín plk. Vla di mír Šrám ka, zá-
stupca R KR PZ Tren èín plk. Ras -
ti slav Pe lech a ta jomník turna ja
plk. Mi loš Ša gát. Tur naj, kto ré ho
sa zú èast ni lo vy še 100 hrá èov, aj
vïa ka orga ni zá to rom a fi nanènej
podpo re OZP Tren èín spl nil svoj
cie¾ a popri  zvý še ní fy zickej
pripra ve nosti po li cajtov prispel aj
k obo ha te niu ži vo ta príslušní kov
KR PZ Tren èín.

Elena Antalová, OZP Trenčín

I. roè ník mi ni futba lu o Pu tovný po hár R KR PZ a OZP v Trenèí ne

Na pozva nie Arci die céznej
cha ri ty Ko ši ce a Wethaus Dieze -
se Graz–Seckau sa se demèlenné
druž stvo po li cajtov OO PZ Li pa ny
OR PZ v Pre šo ve dòa 07.05.2015
v Li pa noch zú èast ni lo VIII. roè ník
futba lo vé ho turna ja pre hrá èov
pre šov ské ho a ko šic ké ho kra ja
pod názvom „ NIE JE DO LE ŽI TÁ
FARBA PLE TI, ALE FARBA DRE -
SU“ .

Futba lo vé ho turna ja sa zú èast -
ni lo celko vo de sa� zmie ša ných
rómsko–ne rómskych družstiev.
Hlavným cie¾om tejto ak ti vi ty bo lo
nadvia za nie kontaktov, pria te¾ -
stiev a repre zentá cia PZ SR. Dru -
hým mo mentom ak ti vi ty bo la tvor -
ba po zi tívnych vzo rov. Or ga ni zá -
tor turna ja chcel uká za�, že aj na-
priek �ažkým so ciálnym podmien-
kam, v kto rých sa mno ho Ró mov
na chádza, je mož né sa z tej izo lá -
cie ne ja kým spô so bom dosta�.
Prá ve šport a futbal mô že by� jed-
ným z prostriedkov.

Družstvá tvo ri li uèi te lia Špe -
ciálnej základnej ško ly v Li pa -
noch, žiaci špe ciálnych škôl Pre -

šov ské ho a Ko šic ké ho kra ja, ¾u -
dia bez do mo va, Ró mo via, pra -
cov ní ci Cha ri ty a ko mu nitných
centier. Tur naj vyhra lo druž stvo
OO PZ Li pa ny, ale vyhra li vlastne
všetci, kto rí sa tohto podnetné ho
turna ja zú èast ni li.

Mgr. Sla vo mír Ve rešpej
ZO OZP v SR v Pre šo ve

Futba lo vé druž stvo OO PZ Li pa ny tvo ri li 
čle no via ZO OZP v Pre šo ve

Nie je dô le ži tá farba ple ti…

Nehody od začiatku
roka

Od za èiatku ro ka do ne de le
7. jú na po lí cia evi du je 5.346
dopravných ne hôd, èo je v po -
rovna ní s rovna kým ob do bí v
mi nu lom ro ku o 106 ne hôd
me nej, �ažko sa zra ni lo 398
osôb, èo je o 49 zra ne ných
osôb me nej a o ži vot prišlo 96
osôb (56 vo di èov a spo lu -
jazdcov, se dem mo to cyklistov,
29 chodcov a šty ria cyklisti), èo
je o 17 me nej.


