
V rám ci kon tro ly plne nia úloh z
predchádza jú ce ho obdo bia Pa vol
Mi cha lík vy slo vil nespo kojnos� s
prístu pom ve dú cej slu žobné ho
úra du MV SR, s kto rou sa ve de niu
OZP napriek vy na lo že né mu úsi liu
ne po da ri lo osobne skontakto va�.
Ve de nie ju v záujme pružnejšie ho

plne nia úloh oslo ví pí somne. Pod-
predse da P. Mi cha lík sa pred plé -
nom zmie nil aj o zá me re vy ko na�
polroèný odpo èet plne nia ko -
lektívnych zmlúv za pr vý polrok
2015 – prvýkrát v histó rii OZP…

V sú vislosti s prá ce neschop -
nos�ou predse du Ma riá na Mag-
doška vy vstal pred ve de ním od -
bo rov pro blém s aktuálnym zne -
ním Sta nov OZP v SR, kto ré s
dlho do bejšou neprí tomnos�ou
pred se du ne rá ta li, ho ci predse da
je pri niekto rých úko noch pod¾a
zne nia sta nov ne zastu pi te¾ný. Ra -
da predse dov pre to schvá li la
predlo že ný struè ný do da tok Sta -
nov, kto rý umož òu je podpredse -
dom zastú pi� predse du do ukon -
èe nia prá ce neschopnosti.

Chce nie ne stačí…
Krát ko po za èa tí ro ko va nia pri -

šiel medzi odbo rá rov pre zi dent
PZ gen. Ti bor Gašpar. Pod stat né
z je ho vystú pe nia a následnú di-
sku siu s odbo rármi pri ná ša me na
inom mieste.

Èle no via Ra dy predse dov si po

odcho de pre zi den ta PZ vy po èu li
informá ciu o plne ní roz poè tu za
uply nu lý rok, plé num ju schvá li lo a
následne sa Pa vol Mi cha lík pod-
robne ve no val hodno te niu plne nia
aktuálnych úloh PZ.

K sta vu príprav no vé ho sa mo -
stat né ho zá ko na o štátnej službe
pre príslušní kov PZ podpredse da
konšta to val, že usta no ve ná ko mi -
sia na spra co va nie ná vr hu v tom -
to ro ku ani ne za sadla, z èo ho
mož no usú di�, že k zá sadnejším
zme nám v zá ko ne zrejme už v
tom to vo lebnom ob do bí neprí de,
ho ci zo stra ny odbo rov bol na prí-
pra ve no vé ho zá ko na emi nentný
záujem – pre dovšetkým pre úpra -
vu pla to vých tried, zru še nie „sláv-
ne ho“ pa ra gra fu 35 odsek 2 zák.
è. 73/1998 o štátnej službe prí-
slušní kov PZ… a pre sa de nie zá -
sad ka riérne ho po stu pu do zá ko -
na.

Podpredse da Pa vol Mi cha lík
priblí žil predse dom aj stav vy -
jedná va nia vyš ších ko lektívnych
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Ban ská Bys tri ca (on) – V neprí tomnosti cho ré ho predse -
du Ma riá na Magdoška ro ko va nie viedol podpredse da Pa -
vol Mi cha lík. Pô vodne pris¾ú bil úèas� aj mi nister vnútra
SR Ro bert Ka li òák, na po kon je ho úèas ti za brá ni li iné dô -
le ži té po vin nos ti (GLOBSEC).Po zva ný po li cajný pre zi dent
gen. Ti bor Gašpar však medzi odbo rá rov za ví tal a zotrval
v ži vej disku sii medzi ni mi ce lé tri ho di ny.

Príplatky vniesli cha os do sys té mu odme òo va nia po li cajtov
Z vystú pe nia pre zi den ta PZ gen. PaedDr. Ti bo ra Gašpa ra na jú no vom za sa da ní ra dy predse dov ZO OZP v SR

Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov

Pre zi dent PZ sa ve¾mi kri tic ky
vy jadril k celko vej si tuá cii a pra xi
ne systé mo vé ho odme òo va nia po -
li cajtov. Zdô raznil, že ne po va žu je
sú èasnú úro veò odme òo va nia po -
li cajtov za uspo ko ji vú a podpo rí
všetky kro ky, kto ré by viedli k zvý -
še niu prie mernej mzdy príslušní -
kov PZ: „Ne mys lím si, že vo vz�a -
hu k iným sme nadhodno te ní, na -
opak, plat po li caj ta tre ba ne ustá le
zvy šo va�, úlo hy sa plnia.“

Vy slo vil však ve¾kú nespo -
kojnos� s chao som, kto rý do od -
me òo va nia vnieslo rozší re né vy -
uží va nie rôznych príplatkov, èo
spô so bi lo hru bú de formá ciu vý -
zna mu pla to vých tried, príplatky
úplne ni èia princí py ka riérne ho
po stu pu. Ne pod po ru je do èasnos�
rôznych príjmo vých opatre ní, pre -
ká ža mu ce loplošné za vádza nie
rôznych príplatkov, kto ré po tie ra jú
princíp záslu ho vosti a spô so bu jú
aj medzi ¾uïmi ve ¾a rozpo rov.
Plne sa to uká za lo v prí pa de prí-
platku za ne rovno mernos�. Pod¾a
je ho slov až 2 230 po li cajtov po -
da lo s�ažnos� pro ti perso nálnym
rozka zom v tejto ve ci.

Ge ne rál Gašpar pri po me nul,
že ako dlho roèný vy šetro va te¾ vní -
ma, ako sa tieto príjmo vé de -
formá cie odzrkadli li prá ve v pro fe -
sii vy šetro va te ¾ov. Na za èiatku
svojho pô so be nia s¾ú bil, že bu de
pre zi dentom všetkých po li cajtov:
„Vždy som ubez pe èil, že sa ne bu -
dem zastá va� len vy šetro va te ¾ov,
veï za tri ro ky som pre nich
neuro bil niè…“ priznal. Sys tém
rôznych príplatkov pod¾a ne ho
zni ve li zo val pla to vé trie dy 1. až 6.,
osta li medzi ni mi mi ni málne roz-
die ly a dnes napríklad „skrá tenci“
ne ma jú záujem postú pi� do ra dov
vy šetro va te ¾ov, pre to že by sa im
zní žil plat. Pre to sa už te raz aj on
osobne za sadzu je za zvý še nie
príjmu vy šetro va te ¾ov o sto eur
me saène. Po tvr dil pri tom, že o
prá cu vy šetro va te ¾ov má záujem
ve ¾a uchádza èov z ci vi lu: „Ne cí ti -
me de fi cit ¾u dí, ale keï sa tí to ¾u -
dia rozhliadnu po re zorte, zistia,
že to ne má niè spo loèné so spra -
vodli vos�ou,“ po zna me nal.

Po li cajný pre zi dent pri pustil, že
pri sú èasnej pra xi odme òo va nia
sa mož no zaènú ozý va� aj „zni ve -

li zo va ní“ riadia ci pra cov ní ci. „Kaž -
dým zlým roz hod nu tím vytvá ra me
väèšiu ne rov no vá hu a nespra -
vodli vos�!“ zdô raznil a po ve dal na -
hlas, že ne systé mo vé rieše nia v
odme òo va ní už viac osobne ne -
podpo rí.

Pre zi dent vo svo jich vystú pe -
niach na ra de predse dov viackrát
vy slo vil kri ti ku aj do ra dov po li -
cajtov – najmä pre rozší re né zne -
u ží va nie PN a OÈR a neschop -
nos� po li cajtov vní ma� potre by a
vý znam prá ce príslušní kov iných
slu žieb.

Prista vil sa aj pri vý vo ji „testo -
va cej pre vádzky“ hodno tia ce ho
sys té mu aj v ro ku 2015, kto rý do
istej miery mô že po zi tívne mo ti vo -

va� po li cajtov k lepšie mu vý ko nu,
ho ci „ne rie ši rozdie ly v pla to vých
trie dach.“ Kri tic ky sa však vy jadril
k prá ci riadia cich pra covní kov,
kto rí ma jú tendenciu prikráš¾o va�
vý sled ky útva rov, za kto ré zodpo -
ve da jú. Dôsledkom je vý raz ný ná -
rast po è tu po li cajtov v stup ni A. „V
Spišskej Be lej bo li všetci v A, v
Kežmarku šty ria v B, ostat ní v A.
Ako to pôjde ïa lej?“ pý tal sa. Zno -
va zdô raznil: „Vní mam céèko ako
hodno te nie štandardné ho plne nia
si úloh. Po li cajt si odro bí svo je a
ho to vo. Stupne A a B ma jú by� za
nieèo na viac, za ini cia tí vu, za
ocho tu pra co va� nad èas, za skve -
lé vý sled ky.“ Väèšia èas� hodno te -
ných po li cajtov by pod¾a je ho ná -
zo ru ma la by� „v céèku“. Pod
„céèkom“ by ma li by� tí, èo si ne-
plnia ani základné po vin nos ti.
H¾a dám k¾úè, ako z to ho neuro bi�
for ma li tu,“ zhrnul.

PZ je sta bi li zo va ný
V ïalšej èasti svojho vystú pe -

nia po li cajný pre zi dent priblí žil od-
bo rá rom pripra vo va né zme ny v
zá ko ne è. 73 (predpokla dá v òom
len mierne úpra vy) a ešte raz
ubez pe èil, že na so ciálne vý ho dy
príslušní kov PZ v nadchádza jú -
com ob do bí pred vo¾ba mi nikto
ne siahne. Oce nil, že už tri ro ky je
Po li cajný zbor sta bi li zo va ný, „po li -
caj ti odchádza jú v mi ni málnej
miere“ najmä z dô vo du ve ku, niet

žiadne ho dô vo du na pa ni ku ani
na vl ny odcho dov, akých sme bo li
svedka mi v predchádza jú cich ro -
koch.

Spo kojnos� vy slo vil aj s prá cou
po lí cie, s dlho do bým pokle som
po è tu trest ných èi nov a rastom
objasne nosti. Ubez pe èil, že dal
pre ve ri�, èi ne do chádza k uplatòo -
va niu tzv. bulharskej konštanty,
te da k šta tistické mu vy lepšo va niu
výsledkov. Keïže však sú bežne
kle sá aj po èet priestupkov, èís la
mož no po va žo va� za hodno verné.
Ná rast po è tu priestupkov sa obja -
vil len v prá ci dopravnej po lí cie –
ale s celko vo men ším obje mom
vybra tých po kút, èo tiež po va žu je
za po zi tívny jav. Vážnym ri zi kom
dopravnej ne ho do vosti je pod¾a
je ho slov enormné množstvo re -
konštrukcií a opráv cestných ko -
mu ni ká cií, kto ré o. i. pre ve ru jú
schop nos ti dopravných inži nie rov.
Dobre sa vy ví ja aj po èet spi sov,
kto ré spra cú va jú „skrá tenci“, po -
kles po è tu umož òu je po ve re ným
príslušní kom po kojnejšiu, a tým aj
kva litnejšiu prá cu, èo po va žu je za
dob rý sig nál.

Ïalši možnos� zlepše nia vi dí
ge ne rál Gašpar v skva litne ní prá -
ce riadia cich pra covní kov, keïže
èasti z nich sa napr. ne chce ís� na
miesto èi nu. „Roz ho du je po tom
skrá te nec, kto rý nie je príslušný,

(Pokračovanie na strane 2)

Po li cajný pre zi dent ve no val za sa da niu odbo rá rov ma xi -
málnu po zornos�, na úvod ve¾mi otvo re ne pre dostrel svo -
je ná zo ry na množstvo aktuálnych prob lé mov v ži vo te po -
lí cie a odpo ve dal na všetky po lo že né otáz ky. S predse da -
mi základných orga ni zá cií tak strá vil prak tic ky tri ho di ny.

Predsedovia o. i. schválili dodatok k stanovám a odštartovali podpisovú akciu

Z riadne ho letné ho ro ko va nia ra dy predse dov základných orga ni zá cií OZP v Banskej By stri ci 19. jú na 2015

Myšlienka me sia ca:    „V mla dos ti strá ca me ro zum pre lás ku, neskôr strá ca me lás ku pre ro zum.“    Fra ncois–Re né de Cha teaubriand, francúzsky spi so va te¾ a po li tik (1768 – 1848)

gen. Tibor Gašpar



le bo všetci kom pe tent ní sú do ma,
ho ci prípla tok be rú…“

Ope račné stre diská
Na margo prípra vy integro va -

ných ope raèných stre dísk a elek-
tro ni zá cie systé mov oce nil vý -
znam týchto pro jektov pre ïalšie
skva litne nie a ze fektívne nie èin -
nos ti po lí cie. Sys tém, schop ný ko -
mu ni ko va� s vy no ve ným ope raè -
ným stre diskom, má už oko lo 700
vo zi diel, pre bie ha jú ško le nia, pr vé
in te gro va né ope raèné stre disko
má by� spuste né na je seò v Nitre.
Reali zá cia pro jektov však na rá ža
na pro blé my so za bezpe èe ním
vhod ných priesto rov a s fi nancia -
mi na ten to úèel, niekde aj s per -
so nálny mi ne jasnos�a mi, chý ba
uby to va nie, ale pro jekt zá pa sí aj s
ne vô ¾ou èasti po li cajtov, kto rým sa
napríklad ne pá èi, že GPS má by�
aj v „ne po ma ¾o va ných“ vo zidlách.
Pod¾a pre zi den ta je však elektro -
ni zá cia èin nos ti ope raè ných stre -
dísk vý znam ným prís pev kom k
naplne niu cie¾a, aby bo li po li caj ti
„v správnom èa se na správnom
mieste.“

V zá ve re svojho úvodné ho vy-
stú pe nia pre zi dent zdô raznil spo -
kojnos�  s vý ko nom po lí cie, kto rý
oce òu je aj mi nister vnútra. Ge ne -
rál zdô raznil, že napriek rozdiel -
ne mu ná zo ru na niekto ré otáz ky
má ve¾ký záujem o ïalšiu spo -
luprá cu s OZP, s ve de ním je do -
hod nu tý na pra vi del ných stretnu -
tiach.

Priestor na otáz ky
Po tom už pre zi dent PZ po nú -

kol priestor na otáz ky. Bo lo ich na-
ozaj ve ¾a, ale mno ho z nich – spo -
lu s odpo ve ïa mi – ma lo interný
cha rak ter. Z disku sie pre to vy be -
rá me:

Podpredse da OZP Pa vol Mi -
cha lík nadvia zal na té mu príplatku
za ne rovno mernos� a pri po me nul,
že èas� riadia cich pra covní kov ob -
vi òo va la od bo ry z ne gá cie ve de -
nia po lí cie a re zor tu v tom to sme -
re. Z dru hej stra ny, konšta to val P.
Mi cha lík, èas� èlenskej základne
bo la nespo kojná, že OZP neutvo -
ril vzor tex tu odvo la nia pro ti
perso nálne mu roz ka zu v sú vis -
losti s priplatkom za ne rovno mer -
nos� a že sa ozva li vý zvy na od -
stú pe nie od bo ro vých pre dá kov.

Pri tom nespo kojnos� po li cajtov
chá pe, keï príplatky im svojho èa -
su bo li oprávne ne prizna né a te -
raz im ich bez zdô vodne nia be -
rú… Nadvia zal tiež na kri tic ké slo -
vá pre zi den ta PZ, kto rý vy tý ka ria-
dia cim pra covní kom sna hy po sú -
va� èo najviac po li cajtov do sku pi -
ny A, aby po tom sa mi bo li vní ma-
ní v dobrom svetle. „Ne ma jú od -
va hu po ve da� po li caj to vi, že ty si
déèkar,“ po zna me nal Mi cha lík.
Pri po me nul, že v ra doch odbo rá -
rov silnie potre ba ge ne rálne ho
audi tu ce lé ho mzdo vé ho sys té mu
po li cajtov, le bo ¾u dia vní ma jú de -
formaèný cha rak ter príplatkov,
kto ré ni ve li zu jú trie dy, ale je zrej-
mé, že bez na lia tia prostriedkov
do mzdo vé ho sys té mu ne bu de
mož né všetkým len dá va�, niekto -
rým sa bu de mu sie� ubra�. Od bo -
ry, po tvr dil P. Mi cha lík, sa zmien
ne bo ja, skôr je v tom to ob do bí už
vá ha vé mi nis ter stvo.

Oko lo miezd a príplatkov sa
roz vi nu la èu lá disku sia, v rám ci
kto rej do šlo aj k po rovná va niu
rôznych príplatkov v jed not li vých
po li cajných služ bách a k ziste niu
rozdie lov medzi krajmi, do konca i
medzi okresmi. Pre zi dent PZ upo -
zor nil, ako sa napríklad rozmá ha -
jú žiadosti o prípla tok za prá cu v
zdra viu škodli vom prostre dí, ku
kto ré mu je aj týždeò do datko vej
do vo len ky. Rozdielny je od bor ný
vý klad v re gió noch, ke dy má napr.
ky no lóg ná rok na prípla tok. V Bra -
tisla ve, napríklad, je po sudzo va -
nie v pl nej kompe tencii okresných
riadi te ¾ov PZ. „Tiež som si mys lel,
že by sa to ma lo zjedno ti�, niekde
si to aktívni ky no ló go via vy be ha li,
te raz to ma jú. A keï sa to dozve -
de li ko le go via, tak sa pý ta jú, pre -
èo oni ten prípla tok ne ma jú… je to
spúš�a cí me cha niz mus, ak je pre -
jav dob rej vô le nieèo pri da�, tak sa
zo búdza jú iní, èo bo li pár ro kov ti -
chúèko a za cí tia prí le ži tos�…. stá -
le nám to de for mu je sys tém. Ka -
te go ric ky tre ba uro bi� komplexnú
zme nu pla tovky vrá ta ne príplat-
kov!“ uzatvo ril pre zi dent.

Z disku sie vy ply nu lo, že pro -
blé my sú aj s osobným príplat-
kom, kto rý si po li cajt pri pre cho de
na iný post „ne mô že zobra� so se -
bou“, a tak je nezriedka prestu -
pom poško de ný. Pre zi dent zno va

pri po me nul, že v rám ci odme òo -
va nia sú zle na sta ve né ta ri fy, už
dlhé ro ky sa ko ri gu jú napríklad ri -
zi ko vým èi iným príplatkom.

Pre zi dent uvie dol aj prie mer
osobných príplatkov po li cajtov
pod¾a kra jov. V rám ci KR PZ bol
ce loslo venský prie mer 91, 8 eura,
ale rozdiel medzi najvyšším a naj-
nižším prie me rom predsta vu je
medzi krajmi sko ro 20 eur. Pod¾a
pre zi den ta by bo lo spra vodli vé,
aby sa kraj ské „prie merky“ v bu -
dúcnosti sta no vi li pod¾a výsledkov
hodno te ní, v da nom kra ji by sa
po tom moh li upra vo va� osobné
hodno te nia až po jednotlivca –
pod¾a výslednosti okre sov. Sa -
mozrejme, pri po me nul, v ni ja kom
prí pa de ne mô že ís� o odòa tie ce -
lé ho osobné ho príplatku, ale o
spô sob mo ti vá cie. Podmienkou
však pod¾a je ho slov je, aby ma li
všetky kra je rovna kú štarto va ciu
èiaru, te da aby dis po no va li rovna -
kým obje mom fi nancií na osobný
prípla tok pre da ný po èet po li -
cajtov. Pre zi dent predpokla dá za -
ve de nie hodno te nia aj v podmien-
kach NA KA.

Vý stroj
Reè prišla aj na výstrojné sú -

èiastky, po li cajný pre zi dent in for -
mo val o pripra vo va ných no vo -
tách, kto rá sa má o. i. dotknú�
rovno ša ty vzo ru 98. Bu de ma�
viac slávnostný cha rak ter. Na pri -
po mienku po li cajtky z plé na o ne-
praktickosti klo bú èi kov se bakri -
ticky priznal, že keï ich vo la li na
ukážky a po sú de nie no vých mo -
de lov, zväèša bo li prí tomní mu ži…
„To to som ne do ce nil, najbližšie by
ste ma li ís� so mnou,“ konšta to val
s úsme vom.

… a za sa pe nia ze!
V ïalšej disku sii za sa prišli na

pretras pe nia ze – konkrétne fakt,
že krajskí riadi te lia ne dispo nu jú
prostriedka mi na osobné odme ny.
Všetky ná vr hy sa sústre ïu jú až
na mi nisterstve a ani kraj ský riadi -
te¾ vlastne ne vie, ko¾kým a ko¾ko
pe òa zí mô že po li caj to vi za vý ni -
moèný úspech navrhnú�. Po li -
cajný pre zi dent priznal, že je na
tom rovna ko – ná vrh na odme nu
pre zí dium po sú di a odovzdá na
mi nis ter stvo bez uve de nia su my,
keïže ani pre zí dium ne vie, ko¾ko
po li cajtov by vlastne moh lo za rok

navrhnú� na odme nu a aký ob jem
fi nancií má k dispo zí cii. Ge ne rál
Gašpar ubez pe èil prí tomných, že
v tom to sme re sa po kú si o zme nu.

Z Ora vy zazne la pri po mienka k
umý va niu slu žobných vo zi diel. V
pria mom vý ko ne mô žu da� po li -
caj ti umy� au to dvak rát za me siac,
re fe rentské vo zidlá len raz me -
saène, èo je má lo. „Je terèom
posme chu, keï je na po li cajnom
vo zid le ná pis Po má ha� a chrá ni�!,
ale je ne èi ta te¾ný,“ po zna me nal
dis ku tér. Po li cajný pre zi dent oce -
nil odbo rá ra za je ho záujem
udržia va� èis té slu žobné vo zid lo,
:–) pri pustil však, že pri ko mu ni ká -
cii s centra mi pod po ry, so sekciou
hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma -
jet ku MV SR i s ve dú cou úra du
MV SR sú ešte zlo ži tosti, ale bu de
uži toèné, keï ten to pro blém dis -
ku tér pre dostrie OZP ako ná met
na disku siu s mi nisterstvom.

Ma lé OO PZ
Ïalšou té mou, kto rá za u jí ma la

najmä po li cajtov na OO PZ, bo la
otáz ka obèianskych za mest nan -
kýò na OO PZ, ako aj doplne nia
sta vov na OO PZ pod 16 ¾u dí. Pri-
šlo aj na neúmernú admi nistra -
tívnu za �a že nos� vý kon ných útva -
rov, napríklad aj v ob las ti priestup-
ko vej šta tisti ky. Podpredse da Pa -
vol Mi cha lík v tejto sú vislosti pri -
po me nul, že v rám ci jedné ho pri -
po mienko vé ho ko na nia zís kal
údaj z od bo ru po riadko vej po lí cie
PPZ, keï po èet po ža do va ných
úda jov z niž ších zlo žiek do sia hol
èís lo 692. Neúmernú admi nistra -
tívnu zlo ži tos� po tvr dil aj po li cajný
pre zi dent, pri èom zdô raznil, že
pod hroz bou tres tu za medzil pre -
zi diálnym odbo rom, aby svojvo¾ne
pý ta li od útva rov ne ja ký ïalší údaj
bez je ho ve do mia a súhla su.

Pri proble ma ti ke po riadko vej

po lí cie sa prista vil bližšie. Skon -
šta to val, že „na stal èas na zme nu
vo fi lo zo fii rozvo ja tejto služ by.
Me nia sa podmienky, mu sí sa me -
ni� aj cha rak ter.“ Mi ni málny po èet
¾u dí na OO PZ je pod¾a je ho slov
16, pri chádza však èas, aby Po li -
cajný zbor h¾a dal ïalšie mož nos ti,
ako obsiahnu� te ri tó rium. Naprík-
lad, aby štátna po lí cia parti ci po va -
la na vy uží va ní obec ných ka mier,
kto ré mô žu by� ve¾mi ná po moc né
v pre vencii kri mi na li ty, zvý še ní
objasne nosti trestnej èin nos ti i pri
udržia va ní ve rejné ho po riadku.
Pri po me nul, že sys tém ka mier v
obciach a mestách sa ne ustá le
rozši ru je a zdo ko na ¾u je, vi dí v tom
ve¾kú per spek tí vu užšej spo lu prá -
ce obec ných a mestských po lí cií s
Po li cajným zbo rom.

Pro blém Bra ti sla va
Z ïalšej disku sie vy ply nu lo, že

ve ¾a po li cajtov i obèianskych za -
mestnancov v Bra tisla ve má oba vy
z do sa hu re dislo ká cií a orga ni zaè -
ných zmien v rám ci bu do va nia
klientske ho cent ra v priesto roch
bý  va lé ho IKEA are álu. Pre zi dent
však tiež ne mal dosta tok informá -
cií, pad lo pre to rozhodnu tie poz va�
na najbližšie za sa da nie ra dy pred -
se dov kompe tentných z MV SR.

Dô le ži tosť spo lu prá ce
Za tri ho di ny sa na pre zi den ta

PZ na ko pi lo od odbo rá rov naozaj
ve ¾a otá zok. Väèši nu z nich zod -
po ve dal, viace ré pôjdu k pre zi -
den to vi pí somne ako ofi ciálny
podnet z OZP. Ge ne rál Gašpar
predse dom po ïa ko val za po -
zornos� a zdô raznil, že si ve¾mi
vá ži spo luprá cu s OZP, je potreb-
né pri chádza� s konkrétny mi ná-
vrhmi na sys té mo vé rieše nia
prob lé mov.

(spra co val – po–)

Príplatky vniesli do systému odme òovania policajtov chaos
(Pokraèovanie zo strany 1)
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zmlúv na úrov ni KOZ SR. Ra da
predse dov od bo ro vých zvä zov,
zdru že ných v KOZ SR, aj na ná -
vrh predse du OZP v SR Ma riá na
Magdoška schvá li la po žia davku
na 7–percentnú va lo ri zá ciu pla tov
v štátnej a ve rejnej službe – na -
miesto pô vodne za mýš¾a ných
piatich percent. Pre zi dent KOZ
SR pris¾ú bil èo najskôr otvo ri� vy -
jedná va nie s vlá dou, KOZ už ma -
te ri á ly vlá de za sla la. Pod¾a P. Mi -
cha lí ka je po skú se nostiach z
uply nu lých ro kov v záujme odbo -
rov, aby ko lektívne vy jedná va nie s
vlá dou za èa lo èo najskôr.

Plé num do sta lo informá ciu o
vzni ku no vé ho po li cajné ho od bo -
ro vé ho zvä zu so sídlom v Ko ši -
ciach.

Predse da jú ci P. Mi cha lík in for -

mo val tiež o pod pi so vých akciách
v re zorte, kto ré ma jú podpo ri� zvý -
še nie pla tov obèianskych za mest -
nancov už v ro ku 2016. OZP v SR
s ini ciá tormi týchto pod pi so vých
ak cií ro ko val a akciu podpo ril s
podmienkou spra co va nia no vé ho
pod pi so vé ho hárku, kto rý by bol
vecne správny a v sú la de so zá -
ko nom, èo sa aj sta lo. Pod pi so vá
akcia bo la odštarto va ná, jej zá ver
bol sta no ve ný na 20. jú la 2015.
Há rok mô že podpí sa� dospe lý ob -
èan SR, kto rý sa sto tož òu je s ob-
sa hom pod pi so vé ho hárku.

Ce lý prístup OZP k tejto akcii
vysvetlil podpredse da Ro man La -
co. Cie¾om je o. i. vytvo ri� pro-
stredníctvom KOZ SR tlak na vlá -
du, aby ko neène no ve li zo va la pla -
to vé ta ri fy pre za mestnancov v
štátnej službe i v službe vo ve -

rejnom záujme tak, aby pla to vá
ta bu¾ka v I. ta rifnej trie de v prvom
stup ni za èí na la na úrov ni mi ni -
málnej mzdy, keïže v sú èasnosti
až šes� tried za èí na pod jej

úrovòou. Úèas� OZP v SR na tejto
podpi so vej akcii ra da predse dov
podpo ri la hla so va ním. P. Mi cha lík
po žia dal predse dov základných
orga ni zá cií o ma xi málnu ak ti vi tu v

tom to sme re – aj pre to, že už za -
èí na jú do vo len ky. Ne dá sa vy lú èi�,
že pod pi so vá akcia bu de pr vou,
zrejme však nie poslednou ak ti vi -
tou odbo rá rov v KOZ v záujme
zvý še nia neúnosne nízkych pla -
tov za mestnancov ve rejnej sprá -
vy. Pla ty obèianskych za mest -
nancov v Po li cajnom zbo re sú pri -
tom ešte nižšie, ako v iných re -
zortoch, kto rí sa už na hlas a ve -
rejne pri po mí na jú, napr. školstvo,
zdra votníctvo, ale aj justí cia.

Ne ví ta ná té ma?
Pa vol Mi cha lík ïa lej in for mo val

o ob sa hu po ra dy kraj ských riadi -
te ¾ov PZ s pre zi dentom PZ, na
kto rej sa zú èast nil ako zástupca
odbo rov. Keïže mal možnos� na-
vrhnú� té my na ro ko va nie riadi te -
¾ov, predlo žil ná vrh, aby sa po ra da

Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov
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Prezident PZ strávil s odborármi celé tri hodiny
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ve no va la aj pro blé mu 50 – euro -
vé ho príplatku pre príslušní kov
PZ.

Plé num hla so va ním za via za lo
ve de nie OZP vy ví ja� ma xi mum ak -
ti vi ty s cie¾om èo najskôr nájs�
prie chodný me cha niz mus a za -
bezpe èi� tak vypla te nie 50 – euro -
vé ho príplatku pre príslušní kov
PZ. Predse da jú ci vy zval prí tom -
ných, aby sa mi pri chádza li s ná-
vrhmi na me cha niz mus reali zá cie.

Prí du re ví zo ri…
V ïalšej èasti – na pro gram

ve¾mi bo ha té ho ro ko va nia – re ví -
zorka úètov Eva Mi há li ko vá pred-

niesla sprá vu o vý sled ku re víznej
kon tro ly hospo dá re nia na cent rá le
OZP v SR. Kon tro la pre behla bez
zá važnejších ziste ní, ne do stat ky
ma li len admi nistra tívny cha rak ter.

Predse do via základných orga -
ni zá cií sa tiež dozve de li, v kto rých
základných orga ni zá ciách OZP v
SR vy ko na jú re ví zo ri úètov kon -
tro ly v tom to ro ku. Kon tro ly bu dú
vy ko na né v ZO Pe zi nok a Se nec,
Bra ti sla va II., II. a IV., Nit ra, Zvo -
len, Ve¾ký Krtíš, Pieš�a ny, au to mo -
bi lo vé opra vovne v Bra tisla ve a v
Banskej By stri ci, základné orga ni -

zá cie Po prad, Sta rá ¼u bovòa,
Spiš ská No vá Ves, Pre šov – ok -
res a Ko ši ce – mesto. Predse dov
ZO OZP v SR P. Mi cha lík po žia -
dal, aby re ví zo rom úètov zodpo -

vedne pripra vi li a predlo ži li všetky
pod kla dy.

Predse do via si vy po èu li infor -
má ciu o dopåòa ní sta vu re ví zo rov
úètov, základné orga ni zá cie mô žu
navrho va� svo jich eko no mic ky
zdatných kandi dá tov na tú to funk-
ciu, ra da predse dov ich bu de
schva ¾o va� na septembro vom za -
sa da ní.

V ob las ti právnej ochra ny pod-
predse da Ro man La co po žia dal,
aby do žiadostí o právnu ochra nu
èle nov OZP v SR hneï pri pá ja li
èís la svo jich osobných banko vých
úètov, in for mo val tiež o pripra vo -
va nej no ve le šta tú tu právnej och -
ra ny.

Podpredse da Vik tor Kiss uvie -
dol, že od základných orga ni zá cií
do stal za tia¾ len nieko¾ko pri po -
mie nok a podne tov na doplne nie
návrhov „pod ni ko vých“ ko lektív -

nych zmlúv pre rok 2016 (z Nitry,
Prie vidze, Banskej By stri ce a zo
Svidní ka), pri ví tal by viac. Schod-
né ná vr hy bu dú zapra co va né.

Me ní sa aj šta tút podporné ho

fon du, in for mo val V. Kiss, èle no -
via Ra dy predse dov ná vrh do sta li,
je ho zne ním sa zaobe ra lo aj pred-
sedníctvo. Priblí žil, že text sa
upra vo val v záujme je ho spresne -
nia, napríklad v kto rom mo mente

vzni ká prá voplatná re gistrá cia
èle na podporné ho fon du, kto rý
nesmie by� v deò re gistrá cie star-
ší ako 45 ro kov, ale no ve la ošetru -
je aj prí pa dy ne za vi ne né ho zá ni ku
èlen stva.

No ve lu šta tú tu podporné ho
fon du plé num schvá li lo hla so va -
ním bez pri po mie nok.

Ro man La co ïa lej in for mo val o
prípra ve do dat ku k zmlu ve s po-

is�ovòou Wuestenrot, s kto rou sa
po da ri lo vy ro ko va� 50 – percentnú
z¾a vu spo lu úèas ti pri likvi dá cii po-
istnej uda losti výhradne pre èle -
nov OZP v SR. „V sú èasnosti pri

ško de spô so be nej za mestná va te -
¾o vi je spo luú èas� 10 percent, tak -
že bu de te pla ti� len po lo vi cu,“
uvie dol. Pois�ovòa v prí pa de likvi -
dá cie poistnej uda losti bu de po ža -
do va� od ve de nia OZP v SR
zdokla do va nie èlen stva v OZP v
SR. Do da tok zmlu vy bu de plat ný
od 1.8.2015 aj pre èle nov, kto rí
uzatvo ri li poistnú zmlu vu pred
týmto dá tu mom.

Podpredse da Vik tor Kiss ïa lej
in for mo val o prie be hu tvor by no -
vej we bo vej strán ky OZP v SR.
Bu de len jed na, umiestne ná na in-
terne te, z intra ne tu MV SR bu de
vytvo re ný od kaz. Podpredse da
uví ta z èlenskej základne ïalšie
podne ty na jej doplne nie a skva -
litne nie.

Bod „Rôzne“:
Ro ko va nie ra dy sa „prepra co -

va lo“ až k bo du „Rôzne“, v kto rom
odzne lo množstvo najrozma ni -
tejších pri po mie nok, návrhov a
otá zok. Vy ber me as poò v struè -
nos ti:

Na otáz ku z plé na Pa vol Mi -
cha lík spresnil, že mi nu lo roèná
akcia dvoch percent da ní z príjmu
v prospech OZP v SR pri niesla 2
364 eur, kto ré bo li rozde le né me-
dzi šiestich žiada te ¾ov o fi nanènú
vý po moc. P. Mi cha lík predpokla dá
aj v tom to ro ku – keï na behnú na
úèet OZP pe nia ze z da òo vých
úra dov – pre rozde le nie týchto pe -

òa zí pod¾a po žia da viek z jed not li -
vých ZO OZP v SR a po vy hodno -
te ní da ných po žia da viek ko mi -
siou.

V rám ci disku sie odznel aj ná -
vrh, aby zá ve reèné zne nie ná-
vrhov pod ni ko vých ko lektívnych
zmlúv do pra co val nie je den, ale
viace ro ¾u dí z OZP – najmä zás -
tupco via obèianskych za mestnan -
cov. Ná vr hu niè nebrá ni, záujemci
sú ví ta ní, po tvr di lo ve de nie, sta èí
sa prihlá si� Vikto ro vi Kisso vi. „Bu -
de me len ra di, keï po mô že te,“
rea go val.

Ra da predse dov od hla so va la
vy lú èe nie jedné ho èle na OZP z
Ve¾ké ho Krtí ša, kto rý bol prá -
voplatne odsú de ný za úmy selný
trest ný èin – èl. 6 odsek 3 Sta nov
OZP v SR.

Odzne lo aj viace ro informá cií o
miestnych ak ti vi tách základných
orga ni zá cií, kto ré sa usi lu jú pre
svo jich èle nov získa� rôzne bo nu -
sy. Pa vol Mi cha lík tiež in for mo val
o niekto rých ak ti vi tách ve de nia v
tom to sme re. Ve de nie OZP v SR
sa tak v mi nu los ti, ako aj v sú -
èasnom ob do bí sna ží pre svo jich
èle nov získa� èo najviac vý hod, v
tejto ob las ti je však potrebné po-
stu po va� obozretne, pri po me nul.
Odzne la tiež pri po mienka, aby vy -
jedna né bo nu sy bo li aktuálne zve -
rejòo va né na we bo vej stránke.

V zá ve reènej èasti ro ko va nia
ra da predse dov schvá li la všetky
predlo že né ná vr hy na oce ne nia
zaslú ži lých èle nov OZP, kto ré pri-
šli z viace rých základných orga ni -
zá cií. (preh¾ad pri ná ša me na inom
mieste – pozn. red.)

Spra co val Pe ter Onde ra
sním ky au tor

Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov
(Pokraèovanie zo strany 2)

Na ši oce ne ní
Èle no via ra dy predse dov ZO OZP v SR na jú no vom za sa da-

ní schvá li li od bo ro vé oce ne nia zaslú ži lým èle nom a funkcio ná -
rom zvä zu:

Me dai la II. stupňa
Mi ku láš Guzlej, výslu ho vý dô chodca, èlen základnej orga ni zá cie

v Sta rej ¼u bovni od ro ku 1995, dlho roèný èlen vý bo ru ZO, predse da
re víznej ko mi sie. Stá le ve¾mi aktívny èlen orga ni zá cie.

Jo zef Vojtek, výslu ho vý dô chodca. Je èle nom ZO v Sta rej ¼u -
bovni od ro ku 1995, dlho roèný èlen vý bo ru, èlen re víznej ko mi sie.
Stá le ve¾mi aktívny èlen orga ni zá cie.

Ján Torbík, re fe rent CP Pre šov. Je po li cajtom 23 ro kov, èle nom
ZO v Sta rej ¼u bovni je od ro ku 1995. Dlhší èas pô so bí ako
podpredse da ZO.

Jo zef Krištan, èlen ZO vo Vra no ve nad Top¾ou, predse da zá-
kladnej orga ni zá cie tri vo lebné obdo bia, po 35 ro koch v slu žobnom
po me re od chá dza do výslu ho vé ho dô chodku

Ja ro slav Be neš, èlen ZO vo Vra no ve nad Top¾ou od ro ku 1993
Ivan Raèko, predse da ZO, Hor ská zá chran ná služ ba
Zu za na Se ke re šo vá, predsedníèka ZO, Ústredný sklad MV SR

B. Bys tri ca

Me dai la III. stupňa
Fran ti šek Forgáè, predse da ZO AO MV Ko ši ce
Ka rel Ja keš, predse da ZO 10–28 na PPZ

Pa mätná pla ke ta
Ju raj Bielik, predse da ZO AO MV SR B. Bys tri ca

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
pripra vil s Wüstenrot – pois�ov -
òou 3. do da tok k pô vodnej zmlu -
ve na poiste nie zodpo vednosti
za mestnancov MV SR za ško du,
spô so be nú pri vý ko ne po vo la nia.

Do da tok podpí sa li obe stra ny
10. jú la 2015 a bu de úèin ný od 1.
au gus ta 2015. Za bez pe èu je èle -
nom OZP v SR vý ho du opro ti
ostatným poistencom – za -
mestnancom MV SR. Od bo ro vý
zväz pre svo jich èle nov vy jed nal
po lo viènú z¾a vu pri poistnom
plne ní ško do vej uda losti v roz sa -
hu od min. 16, 60 po max. 663,
88 . Po diel poistenca z ra dov za -

mestnancov MV SR na plne ní
ško do vej uda losti je 10 percent,
v prí pa de èle na OZP v SR to bu -
de len 5 percent z celko vej výš ky
ško dy.

Príklad: poiste nec má zapla ti�
10 percent zo spô so be nej ško dy
vo výške 3000 €, èo predsta vu je
300 €. Za mestna nec MV SR,
kto rý je èle nom OZP v SR, za pla -
tí v zmysle do dat ku è. 3 len po lo -
vi cu z poistné ho plne nia, te da
150 €.

Pod¾a tohto do dat ku zmlu vy
„prá vo na z¾a vu vzni ká poiste né -
mu, len ak ozná mi a preu ká že,
že je èle nom OZP v SR. Èlen -

stvo v OZP v SR sa ozna mu je na
tla èi ve ozná me nia o poistnej
uda losti a preu ka zu je sa potvr -
de ním OZP v SR o existencii
èlen ské ho vz�a hu poiste né ho a
OZP v SR tak, že za mestna nec
Wüstenrot – pois�ovne za šle ve -
de niu od bo ro vé ho zvä zu 
(vik tor.kiss1@minv.sk ale bo
ro man.la co @minv.sk) žiados� o
potvrde nie èlen stva poiste né ho.
Èlen stvo je preu ká za né do ru èe -
ním spätné ho mailu lik vi dá to ro vi,
kto rý ob sa hu je potvrde nie èlen -
ské ho vz�a hu poiste né ho v OZP
v SR.“

(er)

Ïalšia vý ho da len pre èle nov OZP v SR: po lo vièná z¾a va na poistnom plne ní vo Wüstenrot – pois�ovni

Eva Miháliková

Pavol Michalík

Myšlienky a názory prezidenta PZ Tibora Gašpara boli hodné sústredenej pozornosti. V popredí pred-
sedníčka košickej krajskej rady Mária Molnárová

Predseda prešovskej krajskej
rady Andrej Ufnár patrí medzi

aktívnych diskutérov
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Se demnáste ho jú na 2014 sa
mal Pe ter zú èastni� na mi lej, hra -
vej, ale aj pouènej (edu kaènej) ak-
cii, kto rú už viac ro kov or ga ni zu je
súkromná ma terská ško la Lienka
v su sedných Smo le ni ciach pod
ve de ním riadi te¾ky Ja rosla vy So -
bo to vej. Už ne mo hol prís�…

Spo me nu tá akcia je vlastne
sú bor akti vít na špe cia li zo va ných
sta no vištiach, kto ré detvá kom for -
mou uká žok a prak tic kých hra -
vých cvi èe ní predsta vu jú všetky
zložky štá tu, chrá nia ce ži vot,
zdra vie a ma je tok obèa nov, te da
zdra votní kov – záchra ná rov, po li -
cajtov, ha si èov, príslušní kov CO…
a zá ro veò škôlká rov uèia, ako si
sa mi mô žu najlepšie uchrá ni� ži -
vot a zdra vie. Nuž a ro dák z Bo le -
rá zu Pe ter Opa lek, v de di ne vo la -
ný len „Opiš“, sa do týchto akti vít
pre de ti ma terskej škôlky od sa -
mé ho po èiatku v ro ku 2007 za po -
jil s ve¾kým nad še ním a zá pa lom,
ho ci vlastné de ti ne mal. Ko le go via
spo mí na li: Pe ter sa tak nadchol
pre prá cu s de�mi, že do ká zal do
ta kýchto po du ja tí za po ji� aj po lo vi -
cu príslušní kov trstínske ho OO
PZ… Pod¾a slov riadi te¾ky mal
vzácny dar ko mu ni ko va� s de�mi,
ve del, ako s ni mi a detvá ky si ho
rýchlo ob¾ú bi li. Pe ter si do konca
uro bil lektorský kurz, aby sa mo -
hol ra to lestiam ve no va� kva li fi ko -
va nejšie. „Pe �o však bol ro de ný
lek tor,“ odzne lo.

„Opi šo va“ smr� tri dni pred akci-
ou bo la te da pre všetkých ve¾kým
šo kom. „Zhro ze ní ko le go via z je -
ho odde le nia nám v prvej chví li
po ve da li, že ne do ká žu prís�…“
spo mí na riadi te¾ka. „Da li sme tam
kondo lenènú lis ti nu a ko le go via z
trstínske ho odde le nia predsa len
na sta no vis ko prišli a pra co va li s
de�mi, že keï to Pe ter s¾ú bil, tak
sú predsa len tu, le bo by si to urèi -
te aj on prial…“

Riadi te¾ka Ja ro sla va So bo to vá:
„Svo jím nevšedným osobným prí-
kla dom pri po mo ci na šej škôlke
Pe ter Opa lek, ten to neoby èajný
po li cajt –  správnejšie “Pán po li -
cajt„ – strhol aj iných nadšencov a
uká zal, že Po li cajný zbor ne mu sí
by� len repre sívnou zložkou, ale
na ve rejnosti mô žu je ho príslušní -
ci vystu po va� vyslo ve ne ¾udsky,
sym pa tic ky. A ten to Pe �ov od kaz
nás za vä zu je, aby sme ob dob né
akcie v ïalšom ob do bí or ga ni zo -

va li a vy ko ná va li ná roène, so
srdcom a ro zu mom, ale zá ro veò
prístupne ve rejnosti, hlavne sme -
rom k nášmu dro bizgu a dô -

chodcom. A tak v nás dozre lo
rozhodnu tie pre ta vi� tie ro ky spo -
lu prá ce do spo mienky na Pet ra v
po do be Me mo riá lu. Oslo vi li sme
¾u dí, orga ni zá cie a za èa li sa dia�
di vy…“

Me mo riál nadchol a za po jil do
príprav ve ¾a ¾u dí. Ako vždy ne chý -
bal Ing. Ka rol Volner za Smo le -
nický zá mok, ¾u dia zo sa mo sprá -
vy Smo le níc na èe le so sta rostom
Anto nom Chrva lom, oslo vil aj
smo le nických dô chodcov, dobro -
vo¾ných ha si èov, ky no ló gov z Ja-
blo ni ce, po moc neodmie tol ani
predse da ZO OZP v SR Tr na va
Ján Hunè, Pet ro vi ko le go via z OO
PZ Trstín, py ro tech ni ci KR PZ v
Trna ve, ky no ló go via z OR PZ v
Trna ve, príslušní ci PPÚ Tr na va,
zástupco via Èer ve né ho Krí ža,
Me mo riál oslo vil ro di èov i tri smo -
le nické obèianske zdru že nia. tak
sa zro dil asi 35 – èlenný tím vo
forme ope ra tívne ho do zo ru. Úèas�
pris¾ú bi li de ti škôlky Bu ko vá,
Trstín, Horné Ore ša ny, Dolné
Ore ša ny, Lo šo nec, obe smo le nic -
ké škôlky i I. stu peò ZŠ Smo le ni -
ce, Vo de ra dy a Blatné.

Od bor ným ga rantom Me mo riá -
lu bol dlho roèný nad še nec a spo -
lu or ga ni zá tor edu kaèných po du ja -
tí Lienky, od bor ný pra cov ník CO
Ing. Ka mil Schön (prezra dí me, že
je brat riadi te¾ky škôlky), kto rý za -
sa do prípra vy za po jil množstvo
„svo jich“ ¾u dí z prostre dia Ci vilnej
ochra ny, ko le gov z okresných
úra dov v Ga lante, Se ni ci, Trna ve i
v Ska li ci, dobro vo¾ných záchra ná -

rov zo Se ni ce a Ska li ce i re dak tor -
ky Re vue CO…

Pod zámkom…
A tak sa v Smo le ni ciach, v ro -

disku vy ná lezcu pa dá ka Šte fa na
Ba ni èa, v uto rok 16. jú na 2015 za -
èa li na lú ke pod impo zantným zá-
mkom ako prví zhro maždo va� èle -
no via prípravné ho štá bu. Všetko
išlo pod¾a plá nu… Po sta vi li de vä�
sta no vísk, èosko ro pri chádza li

pod do zo rom pe da gó gov pr vé
sku pi ny detvá kov a ešte aj po èa -
sie bo lo ako vy ma ¾o va né… Všet-
ky de ti ešte pred vstu pom na lú ku
prešli „pro ti che mickou“ ochra nou,
do sta li na no hy antiklieš�o vý po-
strek a uèi te¾ky sa de tí zo škô lok
pý ta li, èi ve dia presnú ad re su, kde
bý va jú – pre prí pad, že by sa na-
priek ostra ži tos ti èle nov štá bu v
oko li tom le sí ku za tú la li. „Kon tro la“

do pad la na jed not ku, a tak sa Me -
mo riál v prí tomnosti mat ky i sú ro -
dencov ne bo hé ho Pet ra Opa le ka
mo hol odštarto va� prí ho vo rom or-

ga ni zá to rov. Myšlienku Me mo riá lu
a úsi lie orga ni zá to rov oce nil pod-
predse da OZP v SR Vik tor Kiss,
pri dal sa sta ros ta Smo le níc, orga -
ni zá to ri roz da li po ky ny a de ti za -

èa li plni� „úlo hy“. Po èú va li vý klad
po li cajtov, vi de li ukážky slu žobnej
ky no ló gie, prak tic ky si odskú ša li
ochran né prostriedky jednotlivca

vrá ta ne ply no vej mas ky, uèi li sa
posky to va� prvú po moc, vyskú ša li
si po li cajnú ochrannú ves tu… Za -
bá va li sa, a zá ro veò sa uèi li.

Inži nier Ka mil Schön všetkých

pri ze ra jú cich hos tí už v úvo de vy -
zval: „Èo sa vám ne bu de pá èi�,
po vedzte nám, èo sa vám bu de
pá èi�, po vedzte ostatným…“ Nuž,
pá èi lo sa, a tak „ostat ných“ ubez -
pe èu je me, že orga ni zá to ri I. roèní -
ka Me mo riá lu Pet ra Opa le ka v
Smo le ni ciach si naozaj zaslú žia
vïa ku a uzna nie!

Pe ter Onde ra

Zá služ ná, pokra èo va nia hod ná akcia
Je to už vy še ro ka (noc zo 14. na 15. jú na 2014), èo opi tý
vo diè Mi lan Sza lay (1,38 pro mi le) pri dopravnej kon tro le v
Bo le rá zi zastre lil príslušní ka OO PZ Trstín, èle na OZP v
SR Pet ra Opa le ka (34).

Ne dosta tok kr vi po èas letných
me sia cov 10. jú la 2015 po moh li
rieši� po li caj ti a za mestnanci

Kraj ské ho riadi te¾stva PZ v Ko ši -
ciach ako aj z iných útva rov MV
SR, sídlia cich v Ko ši ciach. KR

PZ v spo lu prá ci s Ná rodnou
transfúznou služ bou SR zor ga ni -
zo va lo mo bilný odber kr vi. Aj na-

priek do vo lenko vé mu obdo biu
prišlo dobro vo¾ne da ro va� krv 18
darcov, pri èom vzácnu te ku ti nu

moh lo da ro va� 16. Medzi darca -
mi bo li mu ži i že ny. To, že tá to te -
ku ti na je vzácna, si ve¾mi dobre
uve do mu jú, pre to že mno hí
zachra òu jú ¾udské ži vo ty a ne raz
sú svedka mi tra gé dií, ke dy je
¾udská krv ne nahra di te¾ná.
Dobro vo¾ne da ro va� krv pri šiel aj
kpt. Ing. Bla žej Re daj, zástupca
riadi te ¾a OO PZKy sak, kto rý bol v
týchto dòoch oce ne ný Slo ven -
ským Èer ve ným krí žom me dai -
lou J. Kòa zo vické ho za 100 ná -
sobné bezpríspevko vé da ro va -
nie kr vi.: „Krv da ru jem pra vi delne
24 ro kov, za tie ro ky som bez-
platne da ro val asi 40 litrov a bu -
dem i na ïa lej, kým bu dem
môc�.“, skromne uvie dol. Za je ho
hu mánnos� patrí nášmu ko le go -
vi, dlho roèné mu darco vi, vïa ka a
uzna nie.

Ja na Me sá ro vá, 
KR PZ Ko ši ce

Ko šickí po li caj ti da ro va li vzácnu te ku ti nu

Bo li sme v Smo le ni ciach na I. roè ní ku Me mo riá lu Pet ra Opa le ka

Stonásobný darca kpt. Ing. Blažej Redaj

Policajti z OO PZ Trstín pri tejto príležitosti spomínali na nebohého kolegu 



l Ve rejnos� vní ma tú to no ve lu
najmä ako zostre ný boj štá tu
pro ti mož nos ti zneu ži tia tzv. ex-
panzných zbra ní. Ako to už u nás
bý va, le gisla tívne úpra vy sa aj v
na šom re zorte ne raz ro bia na zá-
kla de vonkajších podne tov. V
tom to prí pa de to bo la zve rejne ná
zmienka o údajnom po uži tí „zno -
vasfunkène ných“ ex pan zných
zbra ní niekto rý mi za hra nièný mi
te ro ris tic ký mi sku pi na mi. Pred-
chádza jú ca no ve la z ro ku 2011
bo la za sa reakciou na stre¾bu v
De vínskej No vej Vsi, kde stre lec
Harman po užil sa mo pal vz. 58 v
le gálnej držbe, upra ve ný na
stre¾bu jed not li vý mi ra na mi „na
športo vé úèe ly“.

Podne tom na vypra co va nie ná -
vr hu zá ko na je za ve de nie evi den cie
expanzných zbra ní, kto ré vznik li
upra ve ním zo zbra ní ka te gó rie A,
ka te gó rie B a ka te gó rie C z dô vo du
ich ma sívne ho rozší re nia, èo by
moh lo vies� k reálne mu ohro ze niu
bezpeènostnej si tuá cie v SR. V tejto
sú vislosti sa usta no vu je po vin nos�
ohlá si� na do budnu tie ta kejto zbra ne
po li cajné mu útva ru a pred lo ži� ju na
zaevi do va nie. Na zákla de zaevi do -
va nia bu de vy da ný pre u  kaz zbra ne.
Zá ro veò bu de jej drži te¾ po vin ný pri
trva lom vý vo ze ale bo trva lom do vo -
ze po žia da� o vy da nie zbroj né ho
sprie vodné ho lis tu rovna ko, ako je
to aj u zbra ní ostat ných ka te gó rií.
Upra vu jú sa tiež po vin nos ti drži te ¾a
sku pi ny B zbrojnej li cencie a po stup
vo vz�a hu k úpra ve zbra ní na ex-
panzné zbra ne. Konkrétne sa usta -
no vu je po vin nos� upra ve nú zbraò

ozna èi� ex panznou znaè kou a rozši -
ru je sa spl no moc òo va cie usta no ve -
nie pre Úrad pre norma li zá ciu, me-
tro ló giu a skú šob níctvo Slo venskej
re pub li ky o sta no ve nie po stu pu pri
úpra ve na expanznú zbraò. Ná-
vrhom zá ko na sa opä tovne za -
vádza zá kaz pre da ja zbra ní na
dia¾ku aj na vy bra né zbra ne ka te gó -
rie D vrá ta ne expan z nej zbra ne.
Najnovšia no ve la zá ko na o zbra -
niach a stre li ve te da sprís òu je držbu
a pre daj expanzných zbra ní, má
pre ventívno – bez peè nostný cha -
rak ter. Do po sia¾ tiež ne exis to val le -
gisla tívny predpis, kto rý by jasne
sta no vo val spô sob úp ra vy strelnej
zbra ne na expanznú.

l To fakt?
Áno, kaž dá auto ri zo va ná oso ba

s li cenciou schva ¾o va la tieto úpra vy
pod¾a predlo že nej do ku mentá cie
drži te ¾om zbrojnej li cencie. Úrad
pre norma li zá ciu, metro ló giu a skú -
šobníctvo SR vy pra co val vy hláš ku
na úpra vu, kto rá už èosko ro bu de
úèin ná. Všetky pod stat né zme ny v
zá ko ne, tý ka jú ce sa expanzných
zbra ní, sú dosta toène zro zu mi te¾né
z dostupnej dô vo do vej sprá vy k
predlo že né mu ná vr hu no ve ly zá ko -
na (tlaè 1539) na we bo vej stránke
NR SR, ako aj na info servi se von-
kajšej we bo vej strán ky MV SR.

l Aktuálna no ve la zá ko na o
zbra niach a stre li ve má vy še 40
bo dov, lai ko vi sa bez do stup nos -
ti aktua li zo va nej pl nej verzie zá -
ko na èí ta a najmä chá pe dos�
�ažko. Vieme však, že zme ny sa
do tý ka jú aj ïalších ob las tí tejto
pro ble ma ti ky.

Najdostupnejšia možnos�  získa�
pl né aktua li zo va né zne nie aj tohto
zá ko na je prístupná cez
https://www.slov-lex.sk/domov, kto -
rá je do stup ná aj na intra ne te. No -
ve la usta no vu je aj podmienky na
na do budnu tie a odòa tie zbroj né ho
preu ka zu vy da né ho na po ¾ovné
úèe ly. V nadväznosti na to sa za -
vádza po vinnos� Slo venskej po -
¾ovníckej ko mo ry ozná mi� stra tu
plat nos ti a odòa tie po ¾ovné ho lístka
po li cajné mu útva ru, kto rý má by�
podmienkou na vy da nie zbroj né ho
preu ka zu na po ¾ovné úèe ly. Rozši -
ru jú sa tiež dô vo dy na predbežné
zaiste nie zbra ne. Ide o prí pa dy, ke -
dy mô že by� ohro ze ný ži vot ale bo
zdra vie osôb, ale bo sú po chyb nos ti
o zdra votnej, psy chickej ale bo od-
bornej spô so bi losti drži te ¾a zbroj né -
ho preu ka zu.

l Ako je to so zbrojným preu -
ka zom pre príslušní kov ozbro je -
ných zbo rov? Kaž dý si asi pa mä -
tá to zde se nie v ra doch po li -
cajtov v ro ku 2011, kto rí zva žo va -
li, že si po žia da jú o zbrojný preu -
kaz. Ak by to tiž psy cho testy na
„súkromný zbro ják“ neuro bi li,
sta li by sa zrejme nespô so bi lí
pre vý kon služ by, keïže kli nic ký
psy cho lóg bol i je po vin ný ta kú -
to sku toènos� ozná mi� pria mo
za mestná va te ¾o vi.

Áno, v prí pa de, že by po li cajt bol
psy chic ky nespô so bi lý na drža nie
ale bo no se nia zbra ne a stre li va,
mo hol bol by to by� je den z dô vo -
dov podro be nia sa psy cho lo gic ké -
mu vy šetre niu na ziste nie zdra -
votnej a du ševnej spô so bi losti na
vý kon štátnej služ by. No ve la pri ná -
ša zme nu v tom, že príslušní ci
Ozbro je ných síl SR vy ko ná va jú cich
pro fe sio nálnu služ bu, príslušní ci
ozbro je ných bezpeè nost ných zbo -
rov, ozbro je ných zbo rov, SIS ale bo
NBÚ predkla da jú pri po da ní žiados-
ti o vy da nie zbroj né ho preu ka zu
ale bo no vé ho zbroj né ho preu ka zu
pí somné potvrde nie nadria de né ho
s perso nálnou prá vo mo cou, kto rým

sa osvedèu je be zú honnos�, spo -
¾ahli vos� a zdra votná a psy chic ká
spô so bi los�. To zna me ná, že už ne -
mu sia predlo ži� psy cho lo gic ký po -
su dok o psy chickej spô so bi losti na
drža nie ale bo no se nie strelnej
zbra ne a stre li va.

l Čo zaují ma vé ešte no ve la
zá ko na pri niesla?

Zaují ma vý, i keï z nášho poh ¾a -
du pro ble ma tic ký, èi skôr po ten -
ciálne prob lé mo vý bol pozme òo va -
cí ná vrh, s kto rým pri šiel po sla nec
NR SR Ma rián Ra do šovský. Na-
vrhol vlo ži� do no ve ly ïalší bod, kto -
rý by umož nil drži te ¾o vi zbroj né ho
preu ka zu po žia da� po li cajný útvar o
úscho vu zbra ne za doteraz aktuál-
ny popla tok 16.50 €. Ná vrh odô -
vodnil si tuá cia mi, ke dy drži te¾ zbroj -
né ho preu ka zu ne do ká že za ru èi�
bez peè né ulo že nie zbra ne vo svo -
jej do mác nos ti, napríklad pri odcho -
de do zahra ni èia, pri s�a ho va ní èi
pri ro din ných nezho dách. Aj ten to
ná vrh po slan ci schvá li li. Nevní mam
tú to myšlienku ako zlú, skôr mám
oba vu, èi sú na še útva ry na ta kú to
úscho vu vy ba ve né –  mám na mys li
bez peè né ulo že nie uve de ných
zbra ní, kto ré mô žu ma� aj väèšiu
hod no tu. Uvi dí me. Ve¾mi dô le ži tá je
aj zme na v § 53 zá ko na, kto rá
rozši ru je oprávne nia po li caj ta pred-
bežne zaisti� zbra ne, stre li vo a prí-
slušné do kla dy, ak vznik ne po -
dozre nie, že od drži te ¾a zbra ne
mož no oèa ká va� útok na ži vot,

zdra vie, slo bo du ale bo ob zvláš� zá -
važ ný útok na ¾udskú dôstojnos�
ohro ze nej oso by. Tá to možnos�
predbežné ho zaiste nia zbra ne je v
no ve le presne vyšpe ci fi ko va ná i
èa so vo vy medze ná. Dô vo dy úpra -
vy sú azda zrejmé, aj v uply nu lých
ro koch sme bo li svedka mi prí pa -
dov, ke dy sa ta ké to sig ná ly o mož-
nom zne uži tí zbra ne aj pre le gisla -
tívne ne jas nos ti èi ne rozhodnos�
po li cajtov prehliadli a dôsledkom
bo li vážne tra gé die, konèia ce aj
smr�ou. Te raz ma jú po li caj ti pri roz-
ho do va ní o zaiste ní zbra ne predsa
len lepšiu le gisla tívnu opo ru. Z tý-
chto dô vo dov sa pre ci zu jú aj pod-
mienky drža nia zbra ne pre po ¾ovní -
kov.

l Nieèo na zá ver?
No ve la ob sa hu je aj viace ré zá -

važ né zme ny v sankcio no va ní prie-
stupkov na úse ku zbra ní a stre li va.
Je dô le ži té, aby sa s tý mi to zme na -
mi dôkladne obozná mil kaž dý drži -
te¾ zbroj né ho preu ka zu, inak mu
hro zí, že sa tre bárs èo len z ne ve -
do mosti èi ne po zor nos ti do pus tí
priestupku a tak mu mô že by� zbroj-
ný preu kaz odòa tý na dva ro ky.

l Moh li by sme sa tejto té me
podrobnejšie ve no va� v augus to -
vom èís le PO LÍ CIE?

Sa mozrejme, v ta kejto zá važ nej
proble ma ti ke, ako sú zbra ne a stre -
li vo, je dô le ži té dôkladne pozna� aj
najnovšiu le gisla tí vu.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

O ten to tur naj v na šom najpo -
pu lárnejšom športe je zo stra ny
príslušní kov Po li cajné ho zbo ru
stá le ve¾ký záujem. V tom to ro ku
sa do zá po le nia za po ji li všetky

kraj ské riadi te¾stvá PZ vrá ta ne
muž stva útva rov MV SR, kto ré
bo li rozde le né do troch kva li fi -
kaèných sku pín. Z nich postú pi li

mužstvá kraj ských riadi te¾stiev PZ
z Trna vy, Nitry a Ži li ny.

Do fi ná lo vé ho turna ja sa okrem
už spo me nu tých mužstiev kva li fi -
ko va lo aj muž stvo KR PZ Ko ši ce

– ví �az predchádza jú ce ho roèní -
ka.

Fi ná lo vé zá pa sy sa hra li za
pekné ho po èa sia na futba lo vom

šta dió ne Lo ko mo tí vy Ko ši ce na
ve¾mi kva litnom trávni ku s nasle -
dovný mi výsledka mi:

Se mi fi ná lo vé zá pa sy:
KR PZ Ko ši ce – KR PZ Ži li na 8:1 
KR PZ Tr na va – KR PZ Nit ra 0:2
Zá pas o tre tie miesto:
KR PZ Ži li na – KR PZ Tr na va 3:2 
Fi ná le:
KR PZ Ko ši ce – KR PZ Nit ra 2:1 
Po zá ve reènom sú bo ji si všet-

ky mužstvá prevza li me dai ly a ob-
hajca – ví �azné muž stvo KR PZ
Ko ši ce – zís ka lo zno va do svo jich
rúk aj Pu tovný po hár mi nis tra
vnútra SR.

Sú èasne bo li vy hodno te ní z
kaž dé ho muž stva za indi vi duálne
vý ko ny nasle dovní hrá èi:

– Bra nislav Fabri ci z KR PZ
Ko ši ce

– Mi chal Podluckýz KR PZ Nit -
ra

– Patrik Šte funda z KR PZ Ži li -
na

– Vla di mír Obuch z KR PZ Tr -
na va

(UNI TOP 24. 6. 2015)
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Futba listi z KR PZ Ko ši ce ob há ji li prvenstvo, zís ka li Pu tovný po hár mi nis tra vnútra
V dòoch 2. až 4. jú na a 17. jú na 2015 uspo ria da la Únia te lo -
vý chovných orga ni zá cií po lí cie SR (UNI TOP SR) v úzkej spo -
lu prá ci s Odbo rom vý cvi ku P PZ v po ra dí už XVIII. roè ník fut-
ba lo vé ho turna ja O Pu tovný po hár mi nis tra vnútra SR.

Od 1. jú la 2015 je úèin ná v po ra dí už tri násta no ve la zá ko -
na è. 190/2003 o strelných zbra niach a stre li ve, kto rá me -
ní aj zne nie zá ko na è. 145/1995 o správnych poplatkoch v
zne ní neskorších predpi sov. No vá le gisla tívna úpra va sa
do tý ka prak tic ky kaž dé ho príslušní ka PZ, o bliž ší vý klad
no ve ly sme pre to po žia da li mjr. JUDr. Já na Mu rá òa, zá-
stupcu riadi te ¾a od bo ru dokla dov a evi dencií a sú èasne
ve dú ce ho odde le nia zbra ní a obèianskych preu ka zov toh-
to od bo ru Pre zí dia PZ.

Za Františkom Ro sí kom
Ne rád zvestu jem zlé sprá vy. Zvláš�,

keï sa tý ka jú èlo ve ka, kto ré ho si vá žim, a
kto rý je sú èas�ou to ho, èo nás fas ci nu je.
Mo ja smú toèná spo mienka je ve no va ná
významnej ky no lo gickej osob nos ti, kto rá
sa nezma za te¾ne vpí sa la do his to rio gra -
fie slo venskej a èeskoslo venskej ky no ló -
gie – mjr. v.v. Fran tiš ko vi Ro sí ko vi.

Fran ti šek Ro sík zomrel dòa 1. jú la
2015 v Bra tisla ve vo ve ku 87 ro kov.
„Fran to“, ale bo „De do“, ako sme ho fa mi -

liárne oslo vo va li, bol pro fe sio nálnym ky no ló gom PS FMV, tvorcom
ple me na èes ko slo ven ský vlèiak a èle nom Siene slá vy slu žobnej
ky no ló gie. Na ro dil sa 27. no vembra 1927 na Mo ra ve v ob ci Ma le -
no vi ce, kto rá je dnes sú èas�ou Zlí na.

Nie kaž dý sa na ro dí pod š�ast nou hviezdou. Tých, kto rí siahnu
na hviezdy, je ešte me nej. Fran tiš ko vi Ro sí ko vi bo lo dopria te obo -
je. On a èes ko slo ven ský vlèiak tvo ria dve by tos ti, kto ré ne rozluène
patria k se be.

F. Ro sík patril medzi zakla da jú cich èle nov Klu bu cho va te ¾ov èes -
ko slo ven ské ho vlèia ka v ÈSSR, kto rý viedol od 20. marca 1982 až
do ro ku 1990. Po èas je ho predse do va nia bol èes ko slo ven ský
vlèiak, v ro ku 1989 na za sadnu tí Medzi ná rodnej ky no lo gic kej fe de -
rá cie – FCI, za ra de ný medzi no vo do bé ple me ná psov s per spektí -
vou sve to vé ho uzna nia. Ten to cie¾ bol do siahnu tý o de sa� ro kov ne-
skôr – v ro ku 1999 bol èes ko slo ven ský vlèiak na tr va lo za pí sa ný me-
dzi mo derné ple me ná psov re gist ro va né FCI. Ako ve dú ci tí mu
Fran ti šek Ro sík pripra vo val so spo lupra covníkmi príslušné do ku -
men ty k de fi ni tívnej medzi ná rodnej akceptá cii ple me na.

Od vzni ku sa mostatnej Slo venskej re pub li ky bol èest ným
predse dom  Klu bu cho va te ¾ov èes ko slo ven ské ho vlèia ka v Slo -
venskej re publi ke a vo ve rejnosti je ho ve¾kým pro pa gá to rom.
Fran ti šek Ro sík spo lutvo ril štandard èes ko slo ven ské ho vlèia ka.
Hlavne je ho zá slu hou sa sta lo Slo ven sko, po rozde le ní èeskoslo -
venskej fe de rá cie, gesto rom tohto ple me na.

Som ve¾mi rád, že som mo hol Fran tiš ka Ro sí ka osobne pozna�.
Stre tol som len má lo ta kých pro fe sio nálnych ky no ló gov, kto rí sa
prá ci ve no va li s entu ziazmom a ve rvou bez ná ro ku na oso bi té
uzna nie…

Èes� je ho pa miatke!

V Bra tisla ve, 4. jú la 2015         RNDr. Vla di mír Ïu ri šin, plk. v.v.

Príslušní ci ozbro je ných zlo žiek už ne mu sia ro bi� psy cho testy na zbrojný preu kaz
Èo ob sa hu je ostatná no ve la zá ko na è. 190/2003 Z. z. o zbra niach a stre li ve, úèin ná od 1. jú la 2015?



V Gru zínsku ro bi li prieskum
prí èin dlho ve kosti ta mojších
mu žov. Ko mi sia spo ve da la
star èe kov, akú ma jú ži vo -
tosprá vu, aké zá ¾u by, èo jed li a
pi li… Si vovla sý Gru zí nec od -
po ve dá: „Tak ja rá no vsta nem,
dám si de ci nášho dob ré ho
gru zínske ho ko òa ku, po tom
sa po mi lu jem so že nou, dám
si litrík nášho dob ré ho vín ka,
idem k su se de, po mi lu jem sa
aj s òou, po tom si dám na šu

dobrú ba ra ninku k obe du a po -
po ludní idem za ka ma rátmi,
po pí ja me na še dob ré vínko,
hrá me kar ty a bafká me si z fa -
jo èiek náš dob rý ta bak až do
pozdné ho ve èe ra…“

„Íha,“ ho vo rí èlen ko mi sie,
„ve¾mi sa èu du jem, že ste sa
pri ta kejto ži vo tosprá ve do ži li
ta ké ho vy so ké ho ve ku!“

„Aký vy so ký vek?“ èu du je
sa Gru zí nec. „Ja mám 35 ro -
kov, ja len tak sta ro vy ze rám!“
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Tro cha hu mo ru na ho rú ce let né me sia ce…
Prekva pe nie

Chlap ho vo rí ka ma rá to -
vi: „Predstav si, èo sa sta -
lo! Do ma som na šiel svo ju
že nu zavražde nú!“

Aký to bol po cit? pý ta
sa ka ma rát.

„Najviac ma prekva pi lo,
že niekto ne ná vi del mo ju
že nu viac ako ja…“

Jááá no šík…

Za pís kal Já no šík na
ska le vy so kej… a prišlo k
ne mu tri ti síc slo ven ských
ju ná kov. Zde se ný Já no šík
im vra ví: „Chla pi, ne mô že -
te všetci na zboj! Niekto
mu sí aj ro bi�!“

A slušne sa sprá vaj…

Ma miè ka vypre vádza
svoj ho ne po da re né ho sy na
na ná stup vý ko nu tres tu
odòa tia slo bo dy a vra ví mu:
„Sy ná èik, slušne sa tam
sprá vaj, nie aby �a za sa vy -
ho di li ako mi nu le z Do -
prasta vu!“

Na po ľo vačke

Z ho nu sa vrá til man žel
podna pi tý a s úsme vom
ozna mu je manželke:

„Dra há, me siac ne mu -
síš na ku po va�!“

To si ulo vil to¾ko zve ri -
ny?

„Nie, pre pil som s po -
¾ovníkmi ce lú vý pla tu…“

No vý oby va teľ

Do ce ly v Leopoldo ve pri šiel no vý vä zeò. „Ahoj,“ ví ta ho chlap
na ce le. „Ko¾ko si do stal?“

„Pä� ro kov.“
„Tak si uste¾ pri dve rách, ty pôjdeš skôr do mov…“

(z we bu)

Ta jomstvo dlho ve kosti

Už za se? Ko¾kokrát som ti ho vo ri la, že sa ne máš v ne de ¾u po ze-
ra� na disku sie s po li tikmi?!

Najmä si dá vaj po zor na je ho ¾a vaèku!

Zaspal si!

Mi lá èik, krásna bás niè ka! Ale na to, aby si ma po mi lo val, by
si na bu dú ce mo hol zvo li� nieèo kratšie…

Do vo lí te, pro sím vás?! Chcem sa len na nieèo opý ta�!

Najprv de ti,
po tom 
že ny!

Ma mi, mô žem po ze ra� te le ví zor?

Mô žeš, ale ne za pí naj ho!
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Riadi te¾ od bo ru ky no ló gie a hi -
po ló gie PPZ (OKH PPZ) plk. Mgr.
Bc. Bra nislav DI ÏÁK vy me no val

do funkcie riadi te ¾a tohto roèných
majstrovstiev svojho zástupcu
plk. Ing. Ma ria na CHARVÁ TA, do
funkcie hlavné ho rozhodcu ve dú -
ce ho stre diska kla sic ké ho a špe -
cia li zo va né ho vý cvi ku slu žobných
psov pplk. Ing. Patri ka VINCÚ RA,

do funkcií rozhodcov – ve dú ce ho
stre diska me tó dy pa cho vej identi -
fi ká cie kpt. Bc. Já na VARGU a in-

štrukto ra vý cvi ku slu -
žobných psov npor.
Zden ka KO RE ÒA.

Majstrovstvá orga ni -
zaène za bez pe èo va la ta jomníèka
por. Mgr. An na HAMBÁLKO VÁ,
po technickej stránke inštruktor

špe cia li zo va né ho vý cvi ku slu -
žobných psov por. Ma rian SEN-
DREI a pso vod špe cia lista KR PZ
v Bra tisla ve kpt. Emil FEJTL.

Rozhodcovský tím po vy hod -
no te ní bo do vých ziskov jednotliv-
cov a sú �a žia cich dvojèlenných
druž stiev rozho dol o nasle dov -
nom po ra dí.

V ka te gó rii „vyh¾a dá va nie vý -
bušnín“ v sú �a ži jednotlivcov zís -
kal:

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka vo vyh¾a dá va ní vý bušnín
na rok 2015 kpt. JUDr. La di slav

FI LIP so slu žobným psom YKAR
z KR PZ v Nitre,

2. miesto práp. Jo zef GANÈÁR

so slu žobným psom QUITO z KR
PZ v Ži li ne,3. miesto práp. Barbo -
ra PŠENKO VÁ so slu žobnou su -
kou ANKA z RHCP Bra ti sla va.
obr. 01

V ka te gó rii „vyh¾a dá va nie
omam ných a psy chotropných lá -
tok (drog)“ v sú �a ži jednotlivcov zí-
s kal:

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka vo vyh¾a dá va ní drog na
rok 2015npor. Mi ro slav SCHER-
HAU FER so slu žobným psom ZA-
IRO z KR PZ v Trna ve, 

2. miesto práp. Jo zef VA JAS
so slu žobným
psom ONUR z
KR PZ v Bra -
tisla ve, 

3. miesto
npor. Ja ro slav
ÈA  ÈÍK so slu -
žob ným psom
ŠA RO z KR PZ
v Nitre.

V ka te gó rii
„sú �až druž-
stiev“ re pre  zen -
tu jú cich vy sie la -
jú ce útva ry Po li -
cajné ho zbo ru,
zís  ka li:

1. miesto a
ko lektívny ti tul
Maj stri Slo ven s -

ka v špe ciálnej ky no ló gii na rok
2015, a Pu tovný po hár riadi te ¾a
OKH P PZ, tím Kraj ské ho riadi -

te¾stva PZ v Nitre, v zlo že ní: kpt.
JUDr. La di slav FI LIP so slu -
žobným psom YKAR a npor. Ja ro -
slav ÈA ÈÍK so slu žobným psom
ŠA RO,

2. miesto tím Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Bra tisla ve, v zlo že ní:
por. Fran ti šek TO MÁ NEK so slu -
žobnou su kou KO NA a práp. Jo -
zef VA JAS so slu žobným psom
ONUR,

3. miesto tím Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Ži li ne, v zlo že ní: npor.
Bc. Pa vol STRÝ ÈEK so slu -
žobným psom ZI XO a práp. Jo zef
GANÈÁR so slu žobným psom
QUITO. 

Trnavské mu pso vo do vi špe cia -
listo vi por. Mi rosla vo vi SCHER-
HAU FE RO VI so slu žobným psom
ZAIRO sa po prvýkrát v do te rajšej
je de nás�roènej histó rii majstrov -
stiev Slo ven s ka vo vý ko ne po li -
caj ných psov v špe ciálnej ky no ló -
gii po da ri lo po tre tíkrát po se be
vy  bo jo va� ví �azný ti tul Majstra Slo -
ven  s ka vo vyh¾a dá va ní omam -
ných a psy chotropných lá tok. 

Doteraz ne ví da né a ne slý cha -
né – tre tie miesto si v tvr dej muž -
skej konku rencii vy bo jo va la za tia¾
na júspešnejšia pso vodka Po li -
cajné ho zbo ru práp. Barbo ra
PŠENKO VÁ z RHCP Bra ti sla va.
Dip lom a po hár jej odovzdal riadi -
te¾ OPP KR PZ v Nitre pplk. Mgr.
Pe ter ME LE NEC.

Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne volný

Na stup ni ví �a zov po prvýkrát v histó rii že na
V dòoch 15. až 19. jú na 2015 sa v areá li No vé ho ranèa Z Po -
ly ta nu SK v Ma lom La pá ši (okres Nit ra), a na vy bra ných
pra co viskách v Nitre usku toèni li XI. majstrovstvá Slo ven s -
ka vo vý ko ne po li cajných psov v špe ciálnej ky no ló gii, v de -
tekcii vý bušnín a drog. Na sú �a ži sa zú èast ni li dvojèlenné
družstvá repre zentu jú ce všetky kraj ské riadi te¾stvá PZ, ako
aj družstvá z Riadi te¾stva hra niènej a cudzi neckej po lí cie
(RHCP) : Bra ti sla va, Pre šov a Sobrance.

Uni kát: Npor. Mi ro slav SCHERHAU FER tre tíkrát majstrom Slo ven s ka v špe ciálnej ky no ló gii

Naši najlepší "drogári"

Barbora Pšenková
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Bul har ské le to visko Varna
pri ví ta la v dòoch 2. 5. – 1. .
2015 najlepších stolno te ni so -
vých po li cajtov na 7. Majstro-
vstvách Euró py. Na ša repre -
zentá cia v zosta ve: nadstrm.

Mar tin Gajdoš, nadstrm. Sla vo -
mír Král, mjr. Mi ro slav Urban,
ppráp. Ti cho mír Re vaj a štu -
dentka A PZ Lu cia Trukso vá po -
kra èo va la v tohto roènej me dai -
lo vej žatve slo ven ských po li -

cajtov – športovcov, kto rú roz-
behli ho ke jisti, po kra èo va li
strelci a ju disti…

Ani Varna ne bo la pre na šich
stolných te nistov márnou vartou.
Po vý bor ných vý ko noch sme do -
siahli zá slu hou Mar ti na Gajdo ša a
Lucky Trukso vej dve me dai lo vé
umiestne nia. Až do fi ná le dvojhry
to do tia hol Mar tin Gajdoš, kto rý v
òom prehral s dánskym repre -

zentantom Finskom. V ženskej
ka te gó rii do siahla bron zo vý stu -
pie nok Lu cia Trukso vá, kto rú v se -
mi fi ná le vy ra di la neskoršia ví -
�azka z Francúzska Plai santo vá.

Blíz ko k ïalším me dai lo vým
umiestne niam ma li aj oba muž ské
pá ry (Gajdo š+Urban a Re -
vaj+Král) a mix (Gajdoš+Trukso -
vá), kto ré skon èi li vo štvr�fi ná le.
Všetci na ši re pre zen tan ti po da li
po èas ce lé ho ná roè né ho turna ja
špiè ko vé vý ko ny za kto ré im ïa -
ku je me.

Ju raj Fi lan, UNI TOP

Na ši stol ní te nisti sa na Majstrovstvách Euró py nestra ti li

Vše obec né usta no ve nia:
Uspo ria da te¾: Ob ce Skla bi -

òa, Skla binský Podzá mok,
Tur èianska Štiavnièka, Su èa -
ny a Klub be žecké ho ly žo va -
nia Mar tin

Ter mín ko na nia: 28. au gus -
ta 2015 (piatok)

Miesto ko na nia: Skla bi òa,
okres Mar tin

Prihlášky: Zasla� do 26.8.
2015 na ad re su Ján Ho li ga,
Jed¾o vi ny 90, 03608 Mar tin
ale bo mailom na: jan.ho li ga -
@centrum.sk tel. èís lo: 0905
744715, 0905 418052 v deò
pre te kov na futba lo vom ihris-
ku v Skla bi ni

Kance lá ria pre te kov: Fut -
ba lo vé ihrisko v Skla bi ni

Informá cie: na klu bo vej
stránke www.kblskp mar tin
.web node.sk,

Tech nic ké usta no ve nia:
Predpis: pre te ky sa usku -

toènia pod¾a plat ných pra vi -
diel atle ti ky

Pre zentá cia: dòa 28.8.2015
od 16.00 do 17.00 hod. na fut-
ba lo vom ihrisku v Skla bi ni

Po pis tra te: tra� ve die po
asfalto vej ko mu ni ká cii z ob ce
Skla bi òa, ïa lej cez obec Skla -
binský Podzá mok, Turèiansku
Štiavnièku, Su èa ny, popri Pre -
fe v Su èa noch spä� do Tur -

èianskej Štiavnièky, Skla bin -
ské ho Podzámku a Skla bi ne.
Tra� me ria 19 km, štart a cie¾ je
na futba lo vom ihrisku v Skla -
bi ni.

Žiaci na futba lo vom ihris-
ku, dåžka tra te od 400 do 800
metrov

Štartovné: 3 €, žiaci nepla -
tia

Ka te gó rie: mu ži A do 39 ro -
kov

mu ži B od 40–49 ro kov
mu ži C od 50–59 ro kov
mu ži D od 60 ro kov
že ny E do 35 ro kov
že ny F nad 36 ro kov
po li caj ti a po li cajtky PZ SR
žiaci (najmladší, mlad ší a

star ší žiaci)
Štart: hro mad ný o 17.30

hod., žiaci o 17.45 hod.
Ce ny: odme ne ní bu dú prví

tra ja pre te ká ri v kaž dej ka te -
gó rii

Pro tes ty: pod¾a pra vi diel
at le ti ky

Vyhlá se nie výsledkov: 30
min. po do behnu tí posledné -
ho pre te ká ra

Obèerstve nie: za bez pe èí
us po ria da te¾

Rôzne: pre te ká ri, èi nov ní ci,
di vá ci sa zú èastòu jú pre te kov
na vlastné ne bezpe èenstvo.
Pre mávka bu de èiastoène re -
gu lo va ná príslušníkmi po lí cie.

Zdra votná služ ba: ha si èi
Su èa ny

Beh v srd ci SNP
3. roč ník

Pri prí le ži tosti osláv 71. vý ro čia SNP
M–SR v cestnom be hu po li cajtov

Ján Ho li ga Jú lius Ondrej
predse da orga ni zaèné ho vý bo ru riadi te¾ pre te kov

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 14. augusta 2015

Redakcia


