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„Urobíme všetko pre to, aby sme pre zamestnancov vyjednali maximum z možného"
V èa se re zortné ho ko lektívne ho vy jedná va nia a pred kongre som Euro COP–u ho vo rí me s predse dom OZP v SR M. Magdoškom

Na ši po li caj ti na ma ïar sko – srbskej hra ni ci

l Pán predse da, vyššie ko -
lektívne zmlu vy pre rok 2016 sú
vcel ku so zda rom za na mi, na -
di šiel èas vy jedná va nia ko -
lektívnych zmlúv na úrov ni re -
zor tu pre po li cajtov i pre ïalšie
sku pi ny za mestnancov – pre
ha si èov, záchra ná rov i pre ob -
èianskych za mestnancov vo
ve rejnej i štátnej službe. Stre tá -
va me sa 10. no vembra 2015,
ako po kro èi lo ko lektívne vy -
jedná va nie so so ciálnym part-
ne rom?

Ak ho vo rím o vy jedná va ní zne -
nia ko lektívnej zmlu vy pre po li -
cajtov, zno va pri po me niem, èo
som po ve dal už mi nu le – za tie ro -
ky ko lektívne ho vy jedná va nia s
na ším so ciálnym partne rom sú
mno hé predme ty nášho záujmu
už do slo va vy ci ze lo va né, ani pre
rok 2016 pre to ne mož no oèa ká -
va�, že prí de me s nieèím zá sadne
no vým, prevratným. Na dru hej
stra ne, je zná me, že kaž dý rok za -
èí na me ko lektívne vy jedná va nie
takpo ve diac od nu ly, te da to, èo
pla ti lo v uply nu lom ro ku, ne mu sí
pla ti� v bu dú com ro ku. Z h¾a diska
vy jedna ných be ne fi tov pre rok
2015 sme na tom bo li pod¾a môj-
ho ná zo ru celkom slušne, v tom to
trende po kra èu je me aj pri vy -

jedná va ní pre rok 2016. Ve rím, že
bu de me úspešní. Pri tom ho vo rím
aj o problé moch, kto ré rieši me
takpo ve diac mi mo ko lektívnych
zmlúv. Ne bu dem si odka zo va� so
so ciálny mi partnermi cez no vi ny,
viace ré spor né okru hy rieši me aj
indi vi duálny mi ro ko va nia mi pria -
mo so za in te re so va ný mi, nie spo -
loène. V ko lektívnom vy jedná va ní
má me za se bou pr vé ko lo, kto ré
spl ni lo oèa ká va nia, to zna me ná,
že dru há stra na s na ši mi návrhmi
ne súhla si la, a to ani v prí pa doch,
kto ré bo li vy jedna né v ko lek -
tívnych zmlu vách ale bo v jej do -
datkoch už pre rok 2015. Uvi dí me,
èo bu de ïa lej, tá to si tuá cia sa
opa ku je prak tic ky kaž dý rok, ale
na ro ko va nie má me ešte dosta -
toèný priestor. Uro bí me všetko
pre to, aby sme pre na šich èle nov,
tým aj pre ostat ných za mestnan -
cov vy jed na li ma xi mum z mož né -
ho.

l Cí ti�, že vás hne vá ne záu -
jem èasti za mestnancov o èlen -
stvo v odbo roch…

Sa mozrejme. Stá le je to tak, že
od bo ry vy jedná va jú za všetkých,
nielen za svo jich èle nov. Pri tom
èas� neèle nov odbo rov na na šu
ad re su mno ho krát ne po vie dob ré
slo vo, ale ešte som sa nestre tol s

prí pa dom, aby ne ja ký ne èlen od-
mie tol na mi vy jed na ný be ne fit so
zdô vodne ním, že on od odbo rov
niè ne chce…

l Na èa li ste vážnu té mu… Je
prav dou, že aj v na šom re zorte
sa èas to stre tá va me s ne -
záujmom ¾u dí o ve ci ve rejné, s
ná rastom indi vi dua lizmu až se -
bectva. To sú vlast nos ti celkom
roz por né od kri té rií odbo rov,
po sta ve ných na so li da ri te, vzá -
jomnosti, záujme o dianie oko lo

se ba. Je tu už sil ná ge ne rá cia –
v po lí cii i v re zorte ako ta kom –
¾u dí vo ve ku oko lo 35 ro kov. Sú
vzde la ní, in te li gent ní, rozh¾a de -
ní, zdra vo se ba ve do mí, ambi -
ciózni a ve¾mi perspektívni, ale
ve ¾a z nich ne má záujem o ve ci
spo loèné. Prá ca ich ba ví, na -
påòa, ale zaují ma ich len „èo za
to“, aby ma li na splá ca nie dra -
hej hy po té ky na bý va nie, na
kva litné au to a dobrú do vo len -
ku. Nad odbormi máv nu ru kou,
to je pre mno hých z nich ne -
renta bilná stra ta èa su…

Slo ven sko prešlo od ro ku 1989
kus ces ty, dnes už má me v pra xi
do èi ne nia s po re vo luèný mi ge ne -
rá cia mi. Žia¾, do ba pri niesla aj be -
zoh¾adnos�, ne záu jem o dru hých.
Dnes ¾u dia uvi dia le ža� na ze mi
že nu, ale neprista via sa, ne zis�u -
jú, èi potre bu je po moc. Ak je
nieèom ja vom v spo loènosti, ne -
mô že sa to nepre ja vi� v po lí cii.
Mno hí so mnou ne mu sia súhla si�,
ale dneš ní po li caj ti sa najmä vïa -
ka zá ko nom, kto ré sme na sta vi li
aj vïa ka úsi liu odbo rov, ne ma jú –
v po rovna ní s iný mi sku pi na mi
oby va te¾stva – najhoršie. Ale
chcú sa ma� – prá vom a po záslu -
he – ešte lepšie. Som presvedèe -
ný, že aj tá to ge ne rá cia èa som
prí de k pozna niu, že keï ne bu dú
za se ba bo jo va� spo loène, prehra -
jú. Zistia, že je v ich vlastnom, naj -
o sobnejšom záujme zaují ma� sa o
ve ci spo loèné a pri da� ru ku k die-
lu. Tak fungu jú od bo ry vša de vo
sve te. Nie je ná ho da, že aj v po lí -
cii pô so bia od bo ry prá ve v tých
najvyspe lejších kra ji nách už od
19. sto ro èia a dnes ma jú v de mo -
kra tic kých zá padných kra ji nách
orga ni zo va nos�, o akej sa nám
za tia¾ ani nesní va. To je jas ný dô -
kaz to ho, že od bo ry nie sú žiaden
so cia lis tic ký pre ži tok. Na opak. My
sme ešte len na polceste, ne mô -
že me do siahnu� za 25 ro kov to, èo
inde – a ne raz v priazni vejších
podmienkach – tr va lo tre bárs 150
ro kov. Tak že si mys lím, že aj na še
mladšie ge ne rá cie na vlastnej ko -
ži zistia, pre èo je v ich vlastnom
záujme zdru žo va� v odbo roch a

pre èo mu sia postu po va� spo -
loène, ak chcú nieèo do siahnu�.

l Vrá�me sa k ku ko lektívne -
mu vy jedná va niu. Mno hých za-
ují ma hod no ta gastro lístkov
„pre všetkých“. Po ža du jú od -
bo ry na vý še nie hod no ty strav-
né ho lístka pre rok 2016?

Áno, da li sme ná vrh na na vý -
še nie hod no ty o 20 centov. Zá ro -
veò chá pe me, že je to pre re zort
vždy tvr dý orie šok, pre to že je ho
na vý še nie èo len o de sa� centov
predsta vu je v na šom ve¾kom re -
zorte naozaj ve¾ké pe nia ze. Pre to
je tá to té ma vždy jed nou z naj�až-
ších v ce lom vy jedná va ní. Sme si
ve do mí, že aj vïa ka predtým vy -
jedna ným be ne fi tom tá to té ma už
nepredsta vu je len je den stravný
lístok na oso bu a deò, ale vply -
vom posky to va nia stravné ho aj v
èa se po ho to vos ti na pracovisku a
v nadèa soch je tých lístkov na za -
mestnanca ove ¾a viac. Za mestná -
va te¾ nám už sig na li zo val, že aj v
skladbe použi tia so ciálne ho fon du
má na stravné me nej prostried-
kov, ako by potre bo val.

l Pro blé my na šich obèian -
skych za mestnancov?

Ako som už po ve dal, viace ré
pro blé my rieši me indi vi duálne so
sekcia mi, kto rých sa rieše nie bez-
prostredne do tý ka, nie sú te da
pria mo sú èas�ou spo loèné ho ko -
lektívne ho vy jedná va nia. Ale ne -
bu dem de tai li zo va�, le bo naozaj
pla tí, že kým nie je vy jedna né
všetko, nie je vy jedna né niè.

l Po èul som, že o úèas� na

Pra covný rok sa aj v podmienkach mi nis ter stva vnútra
po ma ly chý li k zá ve ru, ale po istom letnom útlme je mož -
no prá ve pre to v ma xi málnych obrátkach. Na ne dosta tok
tém sa pre to ne mo hol po no so va� ani predse da OZP v SR
Ma rián Magdoško, kto ré ho re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o
aktuálny roz ho vor.

M. Magdoško

Myšlienka me sia ca:     Mladosť by bola krásna, keby prišla v živote až trochu neskôr.                Charlie Chaplin

(Pokračovanie na strane 4)

Takmer kaž dý deò zazna me -
na jú na ru še nie jed not li vých úse -
kov oplo te nia s cie¾om ne le gálne -
ho pre cho du migrantov. Po li caj ti
do dnešné ho dòa odslú ži li viac
ako 4000 ho dín v 157 hliadkach.
Za ten èas zadrža li 100 cudzincov
a dvoch pre vádza èov, kto rí ne-
oprávne ne vstú pi li na úze mie Ma -
ïar ska a schengenské ho priesto -
ru. Slo venskí po li caj ti sa pria mo
spo lu po die ¾a li pri zadrža ní takmer
tridsiatky cudzincov.

Koordi ná cia a sú èinnos� s ma -
ïar skou po lí ciou je na vy so kej
úrov ni. Slo venskí po li caj ti už po -
èas krátke ho èa su pô so be nia svo -
jou pro fe sio na li tou do ka zu jú, že
pro jekt spo loèných ma ïar sko–
slo ven ských po li cajných hlia dok
je mi mo riadne efektívny a prí -
nosný pri ochra ne schengenskej
hra ni ce.

Slo ven sko vy sla lo 20. októbra
tohto ro ka 50–èlennú po li cajnú
jed not ku do su sedné ho Ma ïar -
ska na po moc pri rieše ní migraè -
nej krí zy a ochra ne schengen-
ských hra níc Európskej únie. Ide
o najpo èetnejšiu jed not ku v do te -
rajšej histó rii Po li cajné ho zbo ru,
kto rá pô so bí v za hra ni èí. Je zlo že -
ná z 20 po li cajtov z Úra du hra -
niènej a cudzi neckej po lí cie so
skú se nos�a mi s ochra nou hra níc,
kto rých dopåòa jú príslušní ci ob-
vodných po li cajných odde le ní naj-
mä z južných èastí Slo ven s ka z
Ko šic ké ho a Bansko bystrické ho
kra ja. Ma ïar ská stra na za bez pe -
èu je pre na šich po li cajtov uby to -
va nie, stra vu, ma jú k dispo zí cii le -
ká ra aj po silòovòu.

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

Slo venskí po li caj ti po má ha jú na ma ïar sko–srbskej hra ni ci. Po li caj ti sú ve le ní do pe ších
aj mo bilných hlia dok spo lu s ma ïar ský mi ko le ga mi v 12–ho di no vých interva loch. V
niekto rých hliadkach sú pod¾a potre by za ra de ní aj vo ja ci ma ïarskej ar má dy. Úsek, na
kto rom vy ko ná va jú hliadko vú služ bu, je dlhý približne 40 km. Mo ni to ru jú te rén, pátra jú
po ne le gálnych migrantoch, koordi nu jú èinnos� s ostatný mi zložka mi.

Po roku 1989 sú znova na hraniciach niektorých európskych štátov ostnaté zátarasy. Slo-
venskí a českí policajti slúžia aj na maďarsko-srbskej hranici...Taká je doba?



Ne ná pad ný ná zov skrý va po -
merne obsiahly do ku ment, kto rý
je konkrétnym pre ja vom úsi lia
odbo rov odstrá ni� je den ob rov ský
pro blém, a tým je ne systé mo vé,
so ciálne nespra vodli vé a zmä -
toèné odme òo va nie za mestnan -
cov v štátnej službe a v tzv.ve rej -
nom záujme.

Dô vo dov na èo najskoršiu ra di -
kálnu zme nu je viace ro, je den
vážnejší ako dru hý, všetky však
ma jú nieèo spo loèné s mi ni mál -
nou mzdou. Pri tom inšti tút mi ni -
málnej mzdy a jej každo roèný rast
v rôznej dy na mi ke je v tom úplne
ne vinne. Ale ten istý štát, kto rý zá-
služne dví ha mi ni málnu mzdu, z

ne po cho pi te¾ných dô vo dov ro ky
ne po hol ta rifný mi trie da mi, pod¾a
kto rých sú odme òo va né spo me -
nu té sku pi ny „je ho“ za mest nan -
cov. Aby to bo lo ešte zlo ži tejšie,
pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom zá-
ujme existu jú šty ri stup ni ce pla to -
vých ta ríf pre rôzne sku pi ny za -
mestnancov, za tia¾ èo v štátnej
službe len jed na. Ne hybnos� ta ríf
spô so bu je, že každo roène sa roz-
ši ru je okruh za mestnancov, kto rí v
základnom ta rifnom pla te za rá ba -
jú me nej, ako je mi ni málna mzda.
Absurdné, ale reálne. V tom to ro -
ku, te da v ta ri fách plat ných pre
rok 2015 tak už má me v niekto -
rých ka te gó riách pod úrovòou
me saènej mi ni málnej mzdy za -
mestnancov v 6., do konca až v 7.
ta rifnej trie de! V štátnej službe sú
pod úrovòou „mi ni málky“ aktuálne
pr vé dve pla to vé trie dy.

V pra xi to zna me ná, že dar mo
má te vzde la nie a vy ko ná va te ná -
roènú prá cu, pre kto rú ste v pla to -
vej trie de 7, aj tak vám ten istý štát
mu sí do rovna� mzdu do úrovne
mi ni málnej mzdy. Iný mi slo va mi –

¾u dia v ta rifnej trie de 1 za rá ba jú
bez doplatkov to¾ko, ako za -
mestnanci v trie de 7. V sú èasnosti
je až štvrti na pla to vých tried a
stupòov pod hra ni cou mi ni málnej
mzdy! upo zor òu je KOZ SR.

Od bo ro vá cent rá la pre to prišla
s mo de lom, kto rý by tieto hru bé
ano má lie odstrá nil, a pri tom ne -
poško di l iné sku pi ny za mestnan -
cov. Vy pra co va la ná vrh pla to vých
ta bu liek, kto ré za èí na jú v prvej
pla to vej trie de a v prvom stup ni na
úrov ni aktuálnej mi ni málnej mzdy
a sta no ve ným koefi cientom po -
tom odzrkad¾u jú jed not li vé stupne
odme òo va nia tak, aby zoh¾adòo -
va li ná roènos� prá ce, zodpo ved -
nos�, vzde la nie a dåžku pra xe.
KOZ SR zdô razòu je, že si je ve -
do má ná roè nos ti splne nia tejto
úlo hy, urèi te ne je v si lách štá tu
odstrá ni� všetky de formá cie zo
dòa na deò, te da napríklad au to -
ma tic ky pre po èí ta� jed not li vé pla -
to vé trie dy pod¾a te raz na sta ve né -
ho mo de lu. Ale vzh¾a dom na ka -
tastro fálnu si tuá ciu v odme òo va ní
týchto za mestnancov za sa ne -

mož no zme nu rozrá ta� na mno ho -
roèné obdo bie. KOZ pre to zvo li la
„strednú ces tu“ v po do be konver -
gen èné ho va ri an tu, kto rý by zvý šil
základný ta bu¾ko vý plat za mest -
nanca vo ve rejnom záujme v jed -
not li vých spo me nu tých ka te gó -
riách o 7 až 9 percent, èo predsta -
vu je cca 50 eur me saène. Ná vrh
predpokla dá zní že nie po è tu ta -
rifných tried, tým aj ich no vý po pis
z h¾a diska pra covnej náplne a
kva li fi kaèných predpokla dov.

Ïalší krok je te raz na vlá de –
bez oh¾a du na blí žia ce sa vo¾by,
pre to že kaž dá vlá da, kto rá vzí de
z jarných parla mentných vo lieb,
bu de ma� ten to pro blém akútne
na sto le. KOZ SR pre to v sprie -
vodnom liste konšta tu je, že by
„uví ta la za èa tie vi tálne ho dialó gu
na té mu odme òo va nia za mest -
nancov ve rejnej a štátnej sprá vy v
èo najkratšej do be vrá ta ne vytvo -
re nia príslušnej ad hoc pra covnej
sku pi ny,“

Nuž, uvi dí me!

(er)

Je najvyšší èas skonco va� so sú èasným nespra vodli vým a zmä toèným systé mom odme òo va nia!

November  20152

To bo lo tem po!
Na slo ven ské po me ry – oso -

bitne zdra votníctva – priam
neuve ri te¾né: no vý, ar chi tek to nic -
ky do uli ce vhodne vèle ne ný areál
bol kompletne ho to vý a plne pri-

pra ve ný na vy so koodbornú zdra -
votnícku pre vádzku naozaj len za
dva ro ky! Ši ro kej ve rejnosti i prí-
slušní kom si lo vých zlo žiek je k
dispo zí cii 120 po ste lí, osem odde -
le ní a 50 ambu lancií, vy ba ve ných
najmo dernejšou zdra votníckou
tech ni kou, po chvá lil aj pre mi ér. To
všetko za cca 50 mi lió nov eur.

Pa mätní ci ve dia, že ne mocni ca
ma la stá� už dávnejšie, pe nia ze
na òu ma lo mi nis ter stvo vnútra
„odklepnu té“ už za prvej vlá dy R.
Fi ca, ale strie da jú ca vlá da Ive ty
Ra di èo vej pripra ve né mu pro jek tu

ne da la po žehna nie, vyèle ne né
pe nia ze vraj radšej da jú na nieèo
iné… Ge ne rálny riadi te¾ Ne moc ni -
ce sv. Mi cha la Ma rian Križko si tie
me sia ce hlbo kej neisto ty a depre -
sie mu sí dobre pa mä ta�. To¾ko od-
ve de nej prá ce v prípra ve ma lo
prís� navni voè?

Ve ru, za pô so bi lo až de si vo,

keï pri slávnostnom strí ha ní pás -
ky zazne la pri po mienka, že na
Cinto rínskej vy rástla pr vá no vá
ne mocni ca v SR, po sta ve ná po
ro ku 1989, po viac ako štvr�sto ro -
èí… Sta èí sa obzrie� po Bra tisla ve.
Na ho ri zonte mesta stra šia hru bé
kontú ry la maèskej ne moc ni ce, ro -
zosta va nej od ro ku 1987. Kú sok
od bu do vy mi nis ter stva vnútra –
na Bezru èo vej uli ci – stra ší od ro -

ku 1997 zatvo re ný, to tálne zde -
vas to va ný ne mocnièný areál v po -
do be pa miatko vo chrá ne né ho ob -
jek tu (vraj sa už ko neène za ène
re konštruo va�…) a tzv. Uni -
verzitná ne mocni ca na Mickie -
wiczo vej uli ci by už tiež ma la slú -
ži� skôr pre mu zeálne úèe ly, ako
pre zdra votníctvo v 21. sto ro èí…

Pr vý deň v ti chos ti…
Na po kon sa všetko na dob ré

obrá ti lo. V piatok, v predposledný
októbro vý deò 2015 sme bo li ešte
svedka mi ho rúèko vi tých fi nálnych
prác, na nádvo rí re me selní ci kládli
dlaž bu, ná klad né autá v hustom
sle de vy vá ža li z are álu sta vebný
ne po ria dok a na èelnej stra ne ob -
jek tu už sku pi na mu žov ro bi la po-
sledné sa dovnícke úpra vy, do ze -

Pra je me ve ¾a spo kojných, vy lie èe ných pa cientov
No vý areál Ne moc ni ce sv. Mi cha la v Bra tisla ve už slú ži ve rejnosti

(Pokračovanie na strane 4)

John Re mond, ge ne rálny ta -
jomník írskej odbo ro vej orga ni zá -
cie AGSI, pris¾ú bil pre zi dentke

Euro COP–u Anne Nellberg –
Dennis (Švéd sko), že Íri bu dú
dobrí hosti te lia približne 120 de le -
gá tov èlen ských orga ni zá cií Euro -
COP–u, kto rí repre zentu jú vy še
pol mi lió na po li cajných odbo rá rov
z 27 európskych kra jín a írsky mi -
nister spra vodli vosti Frances Fitz -
ge rald pri stretnu tí s pre zi dentkou
ne vy lú èil ani úèas� írske ho pre zi -
den ta na kon gre se.

Zaťažkávacia skúška? 
Posledné prípra vy na no -

vembro vý kong res odobril vý kon -
ný vý bor Euro COP–u na svo jom
septembro vom za sa da ní v Pra he.
Kong res naozaj má o èom ro ko -
va�, uply nu lých pä� ro kov v Euró -
pe bo lo silno po zna èe ných hos -
po dárskou krí zou, kto rá ma la na
po li cajné si ly jed not li vých štá tov
ve¾mi ne ga tívne do pa dy, spô so -
be né vládny mi škrtmi roz poètov.
A keï už sa zda lo, že je Euró pa
eko no mic ky z najhoršie ho vonku,
z arab ských kra jín sa pohli stá ti sí -

Írsky Dub lin bu de hosti� po li cajných odbo rá rov z ce lej Euró py

Riadny kong res Euro COP–u sa ko ná 16. – 18. no vembra 2015
O mieste ko na nia kon gre su roz ho do val Euro COP zo šty -
roch po núk èlen ských orga ni zá cií – èeskí ko le go via chce -
li uká za� Pra hu, v hre bol aj Am ster dam, bul har ská So fia
a špa nielsky rekreaèný Torre mo li nos. Na po kon pad la
vo¾ba na dáv nou histó riou dý cha jú ci, impo zantný krá -
¾ovský hrad v Dubli ne, kto rý po núkla írska vlá da. Tu sa v
dòoch 16. – 18. no vembra 2015 (po na šej uzá vierke no -
vembro vé ho èís la – pozn. red. ) usku toèní kong res Euro -
COP–u, kto rý o. i. zvo lí no vý vý kon ný vý bor a sta no ví
prio ri ty èin nos ti na ïalšie pä�roèné obdo bie.

Koncom septembra Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR
po sla la do rúk Igo ra Fe de ri èa, ve dú ce ho Úra du vlá dy SR
Ná vrh KOZ SR na úpra vu stupníc pla to vých ta ríf pre za -
mestnancov ve rejnej a štátnej sprá vy.

Na po èiatku bo la chátra jú ca bu do va bý va lej detskej fa -
kultnej ne moc ni ce. Po tom tu vznik la ve li kánska ja ma…
Áno, reè je o po zem ku na Cinto rínskej uli ci v Bra tisla ve,
kde – pri už dlhšie funkènom komple xe po li kli ni ky a le -
kárne – mi nister vnútra Ro bert Ka li òák a vte dajšia mi -
nisterka zdra votníctva Zu za na Zvo lenská 18. septembra
2013 poklo pa li základný ka meò vý stav by no vej Ne moc ni -
ce svä té ho Mi cha la… A 3. no vembra 2015 predse da vlá dy
SR Ro bert Fi co, mi nister vnútra Ro bert Ka li òák, mi nister
ob ra ny Mar tin Glváè a mi nister zdra votníctva Vi liam
Èislák slávnostne uviedli no vú ne mocni cu do pre vádzky.

(Pokračovanie na strane 4)

KOZ SR predlo ži la vlá de ná vrh no vé ho mo de lu pla to vých ta bu liek pre ve rejnú a štátnu sprá vu

Zo slávnostného otvorenia prvej novej nemocnice po roku 1989

Dublin castle
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Tieto tzv. „inte li gentné“ vo zidlá,
o kto rých sa na pô de MV SR za -
èa lo vážne ho vo ri� v ro ku 2012, sa
spo lu s ïalší mi krokmi v rám ci
pro jek tu Elek tro nic kých slu žieb
informaèných systé mov MV SR
(ESIS) postupne stá va jú vý znam -
nou po si lou akcieschopnosti PZ.
Pod¾a vy jadre ní do dá va te ¾ov sa
len nieko¾ko európskych po li -
cajných zbo rov mô že pochvá li� ta -
kým rozsiahlym servi som elek tro -
nic kých slu žieb, aký dostá va k
dispo zí cii slo ven ský po li cajt v
„inte li gentných vo zidlách“ po riad -
ko vej, dopravnej a že le niènej po lí -
cie.

Niekto mu sí byť pr vý…
Té me sme sa bližšie ve no va li

už v to ho roènom aprí lo vom èís le
PO LÍ CIE – najmä v sú vislosti so
spo me nu tým pi lotným pro jektom
pr vé ho in teg ro va né ho ope raèné -
ho stre diska pri KR PZ v Nitre,
pre to že vy ba ve nos� vo zi diel sys -
té mom Soitron (plus inšta lá cia
GPS) a je ho pl ná funkènos� je
podmie ne ná aj pl nou elektro ni zá -
ciou prá ce ope raèné ho stre diska.

Ve¾ký „Deò D“ pre Nitra nov na -
stal 8. októbra, ke dy – po urèi tých
odkla doch – in te gro va né ope -
raèné stre disko spus ti lo elektro -
nickú ko mu ni ká ciu najprv s jed-
ným, konkrétne s le vickým okre -
som, dòom 14. októbra 2015 už
Nitra nia na behli na ce lokrajskú
pre vádzku a po prvom týždni fun-
go va nia sme sa do priesto rov KR
PZ na nitrianskej Kal vá rii vy bra li
na návšte vu aj my.

Riadi te¾ ope raèné ho od bo ru
KR PZ v Nitre pplk. Mgr. Ma tej Po -
la èek nás pri ví tal s úsme vom, ho-
ci ne ta jil, že ce lý pro ces spúš�a nia
sys té mu bol ozajstnou kalvá riou,
keï sa až na poslednú chví lu do -
èka li re konštrukcie elektrickej sie-
te a do dáv ky zá ložné ho ge ne rá to -
ra, kto rý je za tia¾ len pro vi zórne
pri po je ný, ale ko neène je. A ešte
deò pred ost rým štartom sa v prie-
sto roch re ži mo vé ho pra co viska
po èas pl nej pre vádzky èi ni li re me -
selní ci s vàta cí mi kla di va mi… Ho -
ca ko, pr vý deò pre ži li bez mi mo -
riadnej uda losti, kto rá by ohro zi la
funkènos� ce lé ho sys té mu a po
dvoch týždòoch už ¾u dia i tech ni -
ka celkom súzvu èi li, konšta to val
riadi te¾ s uspo ko je ním.

No vé mož nos ti
V ce lej SR je v rám ci KR PZ

sys tém Soitron na monto va ný v
780 vo zidlách, ïalších 1 600 áut
(sa mozrejme, okrem vy sie laèky)
je vy ba ve ných GPS systé mom a
za ria de ním na sle do va nie po lo hy
vo zid la (AVL).

Nitriansky kraj má v spo me nu -
tých po li cajných služ bách vy še
200 vo zi diel, Soitron je inšta lo va -
ný v 65 autách. Ich osádky ma jú
te da možnos� pria mo elek tro nic ky
ko mu ni ko va� s in teg ro va ným ope -
raèným stre diskom.

Pre tých, èo ešte o „inte li -
gentných autách“ ve ¾a ne ve dia,
priblížme základné funkcie. S vy -
ba ve ním „A“ má po li cajt k dispo zí -
cii na vádza cí sys tém GPS, AVL a
ka me ru s di gi tálnym zázna mom.
Ïa lej má po li cajt možnos� pria mo
vo vo zid le cez integro va nú èí -
taèku v mo ni to re s do ty ko vou ob -
ra zov kou lustro va� osobné do kla -
dy i do kla dy od vo zid la, mô že tak
získa� o vo di èo vi všetky informá -
cie – vrá ta ne plat nos ti emisnej
kon tro ly èi úhra dy po vin né ho

poist né ho. Rovna ko mô že získa�
všetky informá cie o vo zid le – vlo -
že ním EÈV ale bo pria mo ka me -
rou, kto rá sa ma na èí ta a iden ti fi -
ku je EÈV. Po sád ka tak získa aj
úda je o ma ji te ¾o vi vo zid la. Sys tém
au to ma tic ky upo zor ní, ak je vo zid -
lo v pátra ní. Ka me ra má aj exter-
ný, te da pre nosný hardisk na ulo -
že nie vi deo zázna mov. Sa mozrej -
me, s ope raèným stre diskom po li -
cajt ko mu ni ku je pí somne pro-
stredníctvom do ty ko vej ob ra zov -
ky. Sú èas�ou vý ba vy je aj bezpeè -
nost né tla èidlo, kto ré v prí pa de
použi tia au to ma tic ky ro zošle os -
tat ným hliadkam v do sa hu a ope -
raèné mu stre disku informá ciu o
ohro ze ní.

A te raz k prá ci nitrianske ho in -
teg ro va né ho ope raèné ho stre dis -
ka: V histo rickej bu do ve má po lí -
cia najmo dernejšie elek tro nic ké
sy sté my, aké sú do stup né – v
rám ci fi nanèných mož nos tí re zor -
tu vnútra. Sku pi na ope raèných
dôstojní kov pre jed not li vé okre sy
(Nit ra, Ko már no, No vé Zám ky a
Ša ¾a, Le vi ce, To po¾èa ny) se dí pri
mo ni to roch a má preh¾ad o po li -
cajných si lách a prostriedkoch v
ce lom kra ji. Sem sa sústre ïu jú
vo la nia na èís lo 158 z ce lé ho úze -
mia kra ja a je tu aj sa mo stat ný in -
teg ro va ný pult pre chrá ne né ob -
jek ty. Ce lá ko mu ni ká cia vo vnútri

PZ pre bie ha pre dovšetkým elek -
tro nic ky. Keï re fe rent tiesòo vé ho
vo la nia prijme te le fo nic ké ozná -
me nie, na mo ni to re sa lo ka li zu je
miesto, odkia¾ te le fo nát pri -
chádza, obja ví sa te le fónne èís lo i
úda je o ma ji te ¾o vi kar ty. Ak sa vo -
la jú ci predsta ví, dôstojník si mô že
vy lustro va� aj oso bu vo la jú ce ho,
má k dispo zí cii všetky da ta bá zy.
To isté pri vo zidlách a ich ma ji te -
¾och. Ope raèný dôstojník násled-
ne už pra cu je s ce lým sú bo rom zí-
s ka ných informá cií, má preh¾ad o
vo¾ných i „za mestna ných“ po li -
cajných hliadkach v blíz kos ti, vi dí
ma pu ozna èe né ho miesta, ne mu -
sí te da ma� ani bezprostrednú
miestnu zna los�, mô že da� vo¾ným
hliadkam presné po ky ny a roz -
hod ne, ko ho je potrebné o uda -
losti vy ro zu mie�. Ce lý informaèný
tok sa tak ma xi málne zrýchlil a

spresnil a je jas né, že ten to uce le -
ný sys tém na po má ha k efektívnej-
šie mu riade niu síl a prostriedkov,
odha ¾o va niu a objasòo va niu trest-
nej èin nos ti, rovna ko však mô že
by� ma xi málne uži toèný aj v prí pa -
de zá chra ny ¾udských ži vo tov.

Na po kon, „elek tro nic ké“ ope -
raèné stre disko bu de podstatne
zjedno du šo va� aj spra co va nie ce -
lé ho po stu pu do tzv. Zvodky. K
dispo zí cii tak bu de v elektro nickej
po do be kaž dý je den prí pad de -
tailne a chro no lo gic ky, te da od pri -
ja tia te le fo ná tu až po je ho vý sled -
né rieše nie, nielen sa mot ný zá ver.
Sys tém tak po núkne ohrom né
mož nos ti, kto ré predtým ope -
raèné stre disko ne ma lo k dispo zí -
cii, ale bo bo lo vyh¾a dá va nie a
získa va nie informá cií ve¾mi zdåha -
vé, zdô razòu je riadi te¾.

Če si ešte o krok vpred
V podsta te ten istý po stup

umož òu je sys tém na integro va -
nom pulte centra li zo va nej ochra -
ny objektov. Pro ble ma ti ku nám
priblí žil riadi te¾ od bo ru ochra ny
objektov PPZ pplk. Ing. Ján Ko -
neè ník so svo ji mi ko le ga mi. V prí-
pravnej fá ze pri ja li pozva nie ko le -
gov z Èes ka, keï do sta li možnos�
de tailne sa obozná mi� so systé -
mom prá ce na najväèšom ope -
raènom stre disku v Pra he –
Zbras la vi, kto ré o. i. po sky tu je

och ra nu asi 1 500 objektom v
Stre do èeskom kra ji. Stre do èe si
ma jú stre disko kompletne zinte-
gro va né, to zna me ná, že ope -
raèné mu dôstojní ko vi sa na mo ni -
to re obja vi sig nál o na ru še ní ob -
jek tu so všetký mi informá cia mi a
de tailnou lo ka li zá ciou, sú bežne
sa mu au to ma tic ky uká žu aj všet-
ky hliadky, kto ré sú najbližšie –
„vlastné“ i „cudzie“. Rozdiel je v
tom, vysvet¾u je pplk. Po la èek, že
v Nitre sa pre tech nic ké pre kážky
neutvo ril je den spo loèný pult, ale
cen tra li zo va ná ochra na objektov
pre ce lý kraj je v inom, nepre po je -
nom systé me, ko mu ni ko va� medzi
se bou te da mu sia dva ja ko le go via
ope raèné ho stre diska. Riadi te¾
od bo ru ochra ny objektov PPZ
podèiarkol, že pre ich prá cu je dô -
le ži té ma� èo najpresnejšie a naj-
de tailnejšie ma po vé pod kla dy, na
kto rých by vi de li všetky dô le ži té
ob jek ty, aj vo dá ren ské, ob jek ty
oso bitnej dô le ži tosti, skrátka všet-
ko. A ïalším problé mom je otáz ka
kva li ty pre no so vých sietí medzi
okresmi a „kra jom“, kde ešte všet-
ko ne jde, ako má ís�. Ïalším
fakto rom je skú se nos� a schop -
nos ti re fe rentov na PCO, keïže
ná ro ky na ich prá cu v podmien-
kach in teg ro va né ho stre diska
ve¾mi podstatne vzrástli. „Nie je to
ta ké jed no du ché, ako sa zdá lai-
kom, všetko so všetkým sú vi sí,“
po zna me nal, „v ïalších kra joch to
už však bu de jedno duchšie.“

V ná zo re sa celkom zho dol s
riadi te ¾om nitrianske ho ope raèné -
ho stre diska. In te gro va né pra co -
visko v prvom me sia ci pre vádzky
èe li lo množstvu tech nic kých prob -
lé mov, èas� z nich rieši li prostred-
níctvom servisdesku, denne však
bol k dispo zí cii aj od bor ník z do dá -
va te¾skej fir my a pplk. Po la èek
tech nic ké pro blé my de fi no val ako
cho ro by, kto ré sa postu pom èa su
vy lie èia. „Najdô le ži tejšie však je,
aby na ši ¾u dia do sta li ce lý sys tém
do kr vi, aby sa ho na uèi li ru tinne
využí va�. Oce nil, že „je ho“ ¾u dia z
ope raèné ho stre diska ma li od au -
gus ta k dispo zí cii „cviè né zosta vy“
a na väèši ne z nich vi del záujem
uèi� sa. Pri pustil však aj to, že
mlad ším sa uèi lo ¾ahšie. „Sme pi -
lotný pro jekt, na ši ¾u dia sú v po zí -
cii prvo lezcov. Je to vý ho da v ne -
vý ho de, ïalšie kra je to už bu dú
ma� mož no o po lo vi cu ¾ahšie, ve ¾a
chýb vy chy tá me a bu dú sa môc�
uèi� od nás. S problé mom ¾udské -
ho fakto ra však bu de zá pa si� kaž -
dý kraj, o tom som presvedèe ný.“

Se dem kra jov v po ra dí
Pod¾a pre zi diálne ho plá nu

ïalší v po ra dí integrá cie ope -
raèných stre dísk bu dú Bansko -
bystri èa nia, azda ešte v tom to ro -
ku, po nich prí de – mož no v marci
2016 – na rad Bra ti sla va. Už te raz
sa však uká zal pro blém, kto rý
predpokla dal má lokto: èas� ra do -
vých po li cajtov nepri ja la Soitron a
AVL v aute s nad še ním, ako sa
oèa ká va lo, ale skôr opaène. Niek-
to rých mož no odrádza li tech nic ké
pro blé my so spo je ním, kto ré sa vo
viace rých lo ka li tách naozaj vy -
skyt li, iní ma jú oba vy, že sú s vo -
zidlom „za me ra ní“ a ne pá èi sa im
nepretrži tá kon tro la to ho, kde sú a

èo ro bia èi prá ve ne ro bia, ho ci by
ma li. Na po kon, mno ži li sa po znat -
ky, že èas� po li cajtov ne vie sys -
tém vo vo zid le obslu ho va� buï
pre to, že neabsolvo va li ško le nie,
ale bo sa na nich zo ško le nia niè
ne na le pi lo. Presvedèi li sme sa o
tom aj osobne pri ná hodnej kon -
tro le v okru hu KR PZ Nit ra, ale aj
v iných kra joch. Pri tom ob slu ha
Soitro nu nie je niè zlo ži té, v mno -
hých prí pa doch sta èi lo vysvetle -
nie a ma lá ukážka od skú se -
nejšie ho ko le gu. To sa tý ka po li -
cajtov, kto rí sa CHCÚ nauèi� nieèo
no vé, pre to že to k svo jej prá ci po-
tre bu jú.

V každom prí pa de však aj skú -
se nosti riadi te ¾a „pi lotné ho“ OS v
Nitre viedli k odpo rú èa niu opä -
tovne preško lo va� príslušní kov PZ
z ob slu hy tech ni ky nainšta lo va nej
v „inte li gentných vo zidlách“ – aj s
no vým systé mom prá ce ope raè -
ných stre dísk – a v dosta toènom
predsti hu pred spuste ním „ostrej“
pre vádzky. Dvojná sobne to pla tí
pre bu dú cich ope raèných dôsto j -
ní kov integro va ných ope raèných
stre dísk v ïalších siedmich kra -
joch, kto rých tá to „kalvá ria“ ešte
len èa ká. Ideálne je, aby v predsti -
hu ma li k dispo zí cii cviè né zosta vy
pria mo na pra co viskách. Pres -
ved èi li sme sa aj u informa ti kov na
PPZ, že o ško le nia je na útva roch
na ïa lej záujem, zbie ha jú sa sem
žiadosti z ce lé ho Slo ven s ka a pre -
zi diálni informa ti ci im v rám ci svo -
jich mož nos tí ra di vy ho ve jú, ho ci
si tieto úlo hy už dáv no ma li plni�
nižšie orga ni zaèné zložky, na kto -
rých pripra vo va li ško li te ¾ov.

Ho ca ko, ne jde o nepre ko na -
te¾né pro blé my a ESIS sa ne po -
chybne za pí še do histó rie slo -
venskej po lí cie ako ve¾mi vý znam -
ný mí¾nik v skva litòo va ní pra -
covných podmie nok príslušní kov
PZ.

Pe ter Onde ra
Sním ka au tor

SOITRON a integrá cia ope raèných stre dísk po sú va slo venskú po lí ciu o ob rov ský krok vpred

Systém Soitron je namontovaný v 780 policajných hliadkových vo-
zidlách. Podľa odborníkov je systém užívateľsky "friendly". Niekto-
rí policajti s ním majú problém, aj keď funguje...

Že lez niè ní po li caj ti už
ne bu dú „dvojfa rební“

Po vèle ne ní Že lezniènej po lí -
cie do Po li cajné ho zbo ru k 1. ja -
nuá ru 2011 ma li príslušní ci pô -
vodnej Že lezniènej po lí cie mož-
nos� no si� aj na ïa lej pô vodné
rovno ša ty ŽP, ale i rovno ša tu
príslušní ka PZ. Ten to stav však
pod¾a pre chodné ho usta no ve -
nia § 82aa tr vá len do 31. de -
cembra 2015. In for mo va li sme
sa u riadi te ¾a od bo ru že -
lezniènej po lí cie PPZ plk. Mgr.
Norbert Be recza, ako po kra èu je
pro ces „prestro jo va nia“. Pod¾a
slov riadi te ¾a bo lo pä�roèné pre -
chodné obdo bie dosta toène
dlhé, aby si po li caj ti za do vá ži li
výstrojné sú èiastky príslušní ka
PZ a osobne neobdržal k do -
stat ku výstrojných sú èiastok ani
jed nu s�ažnos� èi po no su. „Sám
som si bol pre sú èiastky a do -
stal som všetko, èo som potre -
bo val,“ uvie dol.  

(er)

Inšta lá cia mo bilných elek tro nic kých za ria de ní SOITRON v
po li cajných vo zidlách a ich vzá jomné pre po je nie s in teg -
ro va ným ope raèným stre diskom v Nitrianskom kra ji je –
bez zá ¾u by vo ve¾kých slo vách – ob rov ským sko kom, kto -
rý po su nul slo venskú po lí ciu (za tia¾ v po do be pi lotné ho
pro jek tu) vpred o ce lé de sa�ro èia.

Na za èiatku je to kalvá ria, ale ná ma ha sto jí za to



ko lektívnom vy jedná va ní sa
usi lo val aj tzv. no vý od bo ro vý
zväz po lí cie…

Áno, ale po krátkom vysvetle ní
vý zna mu niekto rých usta no ve ní
zá ko na o ko lektívnom vy jedná va ní
mu se li z ro ko va nia odís�, pre to že
príslušný na ro ko va nie je Od bo ro -
vý zväz po lí cie v SR.

l Èo èa ká te od dru hé ho ko la
vy jedná va nia?

Ter mín bol ur èe ný, ale ko li du je
s na šou úèas�ou na kon gre se Eu-
ro cOP–u v Dubli ne, pre to sme po -
žia da li o pre lo že nie ter mí nu na ne-
skôr.

l Stretli ste sa už s mi -
nistrom vnútra? Ma li ste na ne -
ho �ažké srd ce najmä kvô li no -
ve le zá ko na è. 73, kto rú v au-
guste pred lo žil na ro ko va nie
vlá dy bez vnútro re zortné ho pri -
po mienko va nia, te da aj bez ve -
do mia odbo rov. Sta no vis ko
OZP pri tom mal k dispo zí cii, ale
tvorco via no ve ly pri po mienky
odbo rov vô bec ne zobra li do
úva hy.

S pá nom mi nistrom som ho vo -
ril krát ko v so bo tu 7. no vembra a
dnes do po ludnia sme si vo dvo ji ci
prebra li všetky té my, kto ré nás za -
ují ma li.

l Spo kojný?
Áno, ma xi málne. Išiel som na

stretnu tie pl ný oèa ká va ní, ale i
obáv, do akej miery sa naplnia.

Mu sím po ve da�, že sme sa do hod -
li na všetkom podstatnom. Pán mi -
nister mi vysvetlil si tuá ciu oko lo
no ve ly zá ko na è. 73, je ho
vysvetle nie som pri jal a do stal
som mi nistrov osobný prís¾ub, že
ta ká si tuá cia sa už ne zo pa ku je.
Do hod li sme si tiež ur èi té pra vidlá
ïalšej spo lu prá ce, napríklad pra vi -
del né stretnu tia. Náš dialóg vy so -
ko oce òu jem a aj keï ne pôjdem v
tom to rozho vo re do kon krét nos tí,
chcem aj èi ta te ¾ov PO LÍ CIE
ubezpe èi�, že výsle dok ro ko va nia
je ve¾mi po zi tívny pre po li cajtov i
pre ostat ných za mest nan cov re -
zor tu. Sa mozrejme, som si ve do -
mý, že idú vo¾by a aj niekto rí na ši
èle no via mô žu mo je vy jadre nie
chá pa� rôzne, ale opa ku jem, od-
chádzal som ve¾mi uspo ko je ný v
záujme na šich èle nov i ostat ných
za mestnancov.

l Poïme te da k dru hej té me
– náš roz ho vor ro bí me krát ko
pred kongre som Euro COP–u v
Dubli ne, na kto rom sa ako de le -
gá ti zú èastní te vy a podpredse -
da Vik tor Kiss.

Kong res je vo lebný, to zna me -
ná, že sa bu de vo li� no vý pre zi dent
Euro COP–u, oba ja vi cepre zi denti
a ostat ní èle no via vý kon né ho vý -
bo ru. Ako je zná me, do te rajší I. vi -
ce pre zi dent, náš bý va lý predse da
Mi ro Lit va už ne kandi du je na žiad-
nu funkciu.

l Je ale dô le ži té, aby èle no -

via Euro COP–u z kra jín vý chod -
nej Euró py ma li svojho zá stu -
pcu v najvyššom vý konnom or-
gá ne medzi za sa da nia mi vý bo -
ru…

Na post vo vý konnom vý bo re
kan di du je náš ko le ga, predse da
èes  ké ho od bo ro vé ho zvä zu Mi lan
Štì pá nek, je ho vo¾bu bu de me
pod po ro va�.

l Ne uva žo va li ste skú si� pre-
vzia� žez lo vo vý konnom vý bo re
Euro COP–u po Mi rosla vo vi Lit-
vo vi?

Naozaj som o tom ani ná ho dou
ne uva žo val. Ve¾mi dobre viem,
ako to Mi ra za �a žo va lo, aké obe ty
mu sel pri ná ša�, a ja po va žu jem
môj post predse du OZP v SR za
ta ký zodpo vedný a ná roè ný, že
naozaj mi to ani na um neprišlo.
Okrem to ho ani je den cudzí ja zyk
neovlá dam tak dobre, aby som si
trú fol na ná roènú prá cu v medzi -
ná rodnom prostre dí. S tlmoèní kom
by som cho dil ne rád.

l V sú vislosti s migraènou
vl nou, so s�a ho va ním ná ro dov,
èi ako to nazva�, oci ta jú sa aj
ná rodné po lí cie v európskych
po lí ciach v nesmierne �ažkých,
ne raz nezvládnu te¾ných si tuá -
ciach. Ta ké po hy by oby va te¾ -
stva sme tu ne ma li od posled-
nej voj ny, na vy še te raz ide o
ma so vý po hyb ¾u dí inej ra sy,
inej kultú ry, iné ho ná bo žen -
stva… Kong res Euro COP–u

zrej me tú to té mu ne mô že
obís�…

Áno, dá sa to predpokla da�. Si -
tuá cia v Euro COP–e je však v po-
slednom èa se ve¾mi kom pli ko va -
ná, Nemci a Ho lanïa nia uva žu jú o
odcho de z Euro COP–u, uvi dí me,
ako sa na kon gre se bu de vy ví ja�
disku sia.

l Prá ve Nemci? Veï èle no -
via GdP tvo ria prak tic ky tre ti nu
z ce lej èlenskej základne Euro -
COP–u!

Žia¾, a to patria medzi zakla da -
jú cich èle nov. Bu dem dip lo mat,
ne chcem po sto je repre zentantov
GdP te raz pred kongre som de -
tailne ro zo be ra�. Do šlo tam k
viace rým perso nálnym zme nám
po se be, ma jú niekto ré poh¾a dy, s
kto rý mi ne mô že me súhla si�. Mô -
žem s pl nou zodpo vednos�ou vy-
hlá si�, že OZP v SR sa v po sto ji k
migraènej po li ti ke plne sto tož òu je
s poh¾a dom na šej vlá dy. Všetci
má me ešte v ži vej pa mä ti, aké mu
tla ku bo lo Slo ven sko vy sta ve né
pri plne ní podmie nok na pri ja tie do
schengenské ho priesto ru, ako nás
kon tro lo va li a úlo ho va li z Fronte xu
i zo stra ny európske ho ko mi sá ra,
zodpo vedné ho za tú to oblas�.
Dnes mô žem hrdo vyhlá si�, že na -
ša ochra na vý chodnej schengen-
skej hra ni ce je najlepšia v Euró pe
po technickej, orga ni zaènej i per-
so nálnej stránke. Iné kra ji ny na
vo najších hra ni ciach Schenge nu

za ne dba li, igno ro va li svo je po vin -
nos ti v tom to sme re, a to je te raz v
po riadku? Sa mo zrejme, chá pem,
že ochra na mor ské ho pobre žia je
o nieèom inom, ale za tia¾ èo Špa -
nie li vý razne po kro èi li, Gré ci
neuro bi li prak tic ky niè a dôsledky
zná ša me všetci. Pri tom my, ma lí
Slo vá ci, sme už pred dvo ma rokmi
aj na pô de Euro COP–u upo zor òo -
va li, že z migrá cie mô že by� ve¾ký
pro blém. Ani ne meckí ko le go via to
vte dy tak ne vní ma li. Pri tom najmä
Nemci ma jú s cudzinca mi už de -
sa�ro èia bo ha té, a zïa le ka nie len
dob ré skú se nosti. Ne chá pal som
ich vte dajšiu nepre zie ra vos�. Pri -
tom je jas né, že najmä ra do ví ne -
meckí po li caj ti, kto rí sú už me sia ce
v dennom kontakte so zá ¾a hou
pris �a ho valcov, ma jú iný, realistic-
kejší poh¾ad než ich po li tic ká špiè -
ka. Tak že predpokla dám, že na
kon gre se bu de té ma migrá cie
frek vento va�. Bez oh¾a du na to, èo
uro bia Nemci, po va žu jem Euro -
COP za ve¾mi dô le ži tú a ne zastu -
pi te¾nú orga ni zá ciu. Som pre sved -
 èe ný, že po lí cie v európskych štá -
toch potre bu jú ma� re pre zen tan ta,
kto rý bu de zastu po va� a brá ni� ich
záujmy v ko mu ni ká cii s európsky -
mi štruktú ra mi, s najvyšší mi or-
gánmi Európskej únie. Tú to úlo hu
mô že plni� len Euro COP. Ne chá -
me sa te da prekva pi�, èo kong res
pri ne sie.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

ce pútni kov. Spo me nu té praž ské
septembro vé za sa da nie v tejto
sú vislosti schvá li lo text „Pražskej
dekla rá cie“, ve no va nej európskej
ute èe neckej a azy lo vej po li ti ke.
Dekla rá cia konšta tu je, že v arab -
ských kra ji nách ži je oko lo 60 mi -
lió nov ¾u dí v podmienkach, kto ré
mo ti vu jú na od chod. Denne pri -
chádza jú na hra ni ce Európskej
únie ti sícky ute èencov, po lí cia v
ná rodných európskych štá toch sa
s tou to si tuá ciou mu sí vy rovná va�,

èas to však na tieto úlo hy nie je
dosta toène pripra ve ná a vy ba ve -
ná. Euro COP pre to vy zval Eu-
rópsku ko mi siu a štá ty EÚ „k lep-
šej orga ni zá cii“ spo loèných opat -
re ní. Vý bor Euro COP–u ve de niu
EÚ zno va pri po me nul, že re -
dukcia po li cajných síl v uply nu lých
ro koch „bo la zlým roz hod nu tím“.
Dekla rá cia upo zor ni la, že sú -
èasná si tuá cia uka zu je na ne -
dosta tok, a tým aj prepra co va nos�
po li cajtov, kto rí kvô li ná va lu mi-
grantov ne ma jú ka pa ci ty úèinne

èe li� iným výzvam, najmä všetkým
for mám medzi ná rodné ho zlo èi nu.
Za ťažká va jú ca skúška Nemcov

No vembro vý kong res Euro -
COP–u tak bu de ma� o èom
disku to va�, le bo aj medzi po li -
cajný mi odbo rármi štá tov Euró py
sa v sú èasnosti rôznia ná zo ry,
ako migraènej krí ze èe li�. Pod¾a
ne meckej tla èe tú to rôzno ro dos�
poh¾a dov cí ti� aj v ná la dách ne -
meckých po li cajtov, zdru že ných v
GdP (Ge werkschaft der Po li zei,
za lo že né 14. septembra 1950).

Ne mecká po li cajná od bo ro vá
orga ni zá cia je do sia¾ jed not ná a v
Euró pe su ve rénne najpo èetnej -
šia, keï – aj po urèi tom pokle se v
uply nu lých ro koch – zastre šu je
vy še 170–ti síc po li cajtov s preu -
ka zom GdP. Jej slo vo a ná zor pre -
to mô že ma� na nadchádza jú com
kon gre se ve¾kú vá hu.

Pri po meòme, že I. vi cepre zi -
dentom Euro COP–u je až do kon -
gre su náš bý va lý predse da Mi ro -
slav Lit va, kto ré ho funkèné obdo -
bie kon èí. Dlhý èas bol je di ným

zástupcom po li cajných odbo rá rov
kra jín vý chodnej Euró py. Od bo ro -
vý zväz po lí cie v SR bu dú na kon -
gre se zastu po va� predse da Ma -
rián Magdoško a pod predse da
Vik tor Kiss. Vo vý konnom vý bo re
Euro COP–u ma jú kra ji ny vý -
chodnej Euró py aktuálne re pre -
zen tan ta v oso be predse du èes -
kých odbo rov (Ne zá vis lý od bo ro -
vý svaz Po li cie ÈR) Mi la na Štì -
pán ka.

Pe ter Onde ra
Sním ka web

me išli ma lé tujky. K dispo zí cii už
bol len ví kend…

Brá ny are álu sa v ti chos ti, tak-
po ve diac predpre mié ro vo otvo ri li

pre ve rejnos� už v ponde lok 2. no -
vembra, fun go va la aj le ká reò, a
tak po slávnostnej utoròajšej chví li

ne mocni ca už na bie ha na pl ný
každo denný re žim. Sa mozrejme,
pr vé dni sú po zna èe né detský mi
cho ro ba mi techno ló gií, podchví -
¾ou štrajku jú no vé te le fó ny, po tom

za sa nieèo iné, ne fun gu je ešte
no vi no vý stá nok na prí ze mí, ale to
už je len otáz ka pár dní a po tom

za ène hlavný boj: o dô ve ru pa -
cien ta.

Pria nia na ces tu
No vé mu prí rastku mo derných

zdra votníckych ka pa cít v centre
Bra ti sla vy sa tak mož no len po te -
ši�. Prav da, ko¾ko Slo vá kov, to¾ko
ná zo rov, a tak zaznie va – dnes už
vlastne bezpredmetná – pri po -
mienka, že z h¾a diska prístu pu nie
je Cinto rínska uli ca pre ne mocni -
cu ideálna lo ka li ta, le bo pre
upcha té úzke ko mu ni ká cie tu ma -
jú pro blém prejs� aj tro lej bu sy, sa -
nit ky ne bu dú vý nimkou. Vi de li
sme, už v piatok pred otvo re ním
mestskí po li caj ti usi lovne zakla da -
li pa pu èe „cudzincom“, kto rí za -
bra li vyhra de né parko va cie mies-
ta pred bu do vou ne moc ni ce…
Podze mie sí ce skrý va parking pre
200 vo zi diel, lenže do are álu sa
tre ba najprv dosta�, a po tom za sa
tre ba vyjs� von… He li port nepri -
chádzal do úva hy, a tak ne mocni -
ca zrejme bu de kvô li dopra ve

potre bo va� èastú asistenciu mest-
skej po lí cie. Nuž a skôr tra gi ko -
micky vyznie va ïalšia ve rejná
disku sia, èi je pre pa cientov psy -
cho lo gic ky vhod né, aby no vá ne -
mocni ca síd li la
na Cinto rínskej
uli ci… Ve ru,
vlast ne je tu aj
Raj ská uli ca :–),
a tak mož no vy-
hrá ná vrh zme -
ni� ad re su na
pri ¾ahlú no vo -
utvo re nú uli cu,
po me no va nú po
láska vom sa ti ri -
ko vi Ju lo vi Sa -
tinskom…

Ho ca ko, no vej ne moc ni ci MV
SR tre ba zo srdca popria� ve ¾a
spo kojných vy lie èe ných pa cientov
a za ob rov ské pra covné úsi lie po -
ïa ko va� všetkým v na šom re -
zorte, kto rí sa o zrod no vej ne -
moc ni ce pri èi ni li.

PS: Škoda len, že organizátori
slávnostného otvorenia nepova-
žovali za potrebné pozvať na túto
významnú udalosť aj zástupcu
vedenia Odborového zväzu polí-

cie v SR. Ani redakcia POLÍCIA
neuspela vo svojich opakovaných
pokusoch urobiť do aktuálneho
vydania rozhovor s generálnym
riaditeľom Nemocnice sv. Michala
Marianom Križkom. Tiež škoda.

Pe ter Onde ra
Sním ky Vla do Benko, au tor
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Pra je me ve ¾a spo kojných, vy lie èe ných pa cientov

„Urobíme všetko pre to, aby sme pre zamestnancov vyjednali maximum z možného"

(Pokraèovanie zo strany 3)

V piatok sa ešte pred areálom sadili tuje, v pon-
delok už prichádzali pacienti...

(Pokraèovanie zo strany 2)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Nemocnica v centre mesta je obkolesená úzkymi komunikáciami s
hustou dopravou. Budú mať sanitky a vlastnými autami prichádzajúci
pacienti problémy? 



l Pa ni riadi te¾ka, tri na še kú -
pe¾né za ria de nia pozna jú ti -
sícky za mestnancov z lieèeb -
ných, re ha bi li taèných, èi – v prí -
pa de Bystrej – aj z rekreaèných
po by tov. Laik však �ažko po sú -
di, èi na še re zortné za ria de nia
ka pa citne posta èu jú potre bám,
prí padne záujmu za mestnan -
cov.

Posky to va nie lieèebných èi
rekreaèných po by tov je vý ra zom
sta rost li vos ti mi nis ter stva vnútra o
zdra vie svo jich za mestnancov. Z
h¾a diska ka pa cít uby to va cích za -
ria de ní, ich vy ba ve nos ti a najmä z
h¾a diska spekt ra indi kaèných sku -
pín pre kú pe¾nú lieèbu má re zort
posta èu jú ce mož nos ti, li mi tu jú cim
fakto rom je ob jem vyèle ne ných
prostriedkov na ten to úèel z roz -
poè tu mi nis ter stva vnútra. Pre rok
2015 sme ma li na kú pe¾nú sta -
rostli vos� pod¾a § 70 zá ko na è.
328/2002 Z. z. o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov (
lieèebné po by ty v trva ní 14, resp.
21 dní) k dispo zí cii 1, 04 mi lió na
eur, èo nám umož ni lo vysta vi� 1
754 pouka zov na po byt. Na pre -
ventívnu re ha bi li tá ciu sme z roz -
poè tu MV SR zís ka li 440–tí síc eur,
re ha bi li taèný po byt tak v tom to ro -
ku ab sol vu je 976 po li cajtov. Až 80
percent lieèebných po by tov je za -
me ra ných na lieèbu po hy bo vé ho
apa rá tu, v zozna me indi ká cií tieto
cho ro by v na šich podmienkach
su ve rénne ve dú. Da rí sa nám
však vcel ku rovno merne obsa -
dzo va� všetky tri spo me nu té za -
ria de nia, ale je jas né, že pe nia ze
z roz poè tu a z oso bitné ho úètu so -
ciálne ho za bezpe èe nia sú li mi tu -
jú ce.

l Ko¾ko za mestnancov (po li -
caj tov, ha si èov, záchra ná rov)
spåòa podmienky sta no ve né zá -
ko nom, resp. „zdra votnú indi -
ká ciu“, ale po byt mu nie je
umož ne ný prá ve z tohto dô vo -
du?

Roène ne vie me uspo ko ji� pri-
bližne 400 – 500 opodstatne ných
žiadostí o lieèebný po byt. Schvá -
le ný ná vrh na kú pe¾nú lieèbu má
platnos� je den rok, tí to žiada te lia
sa te da pre sú va jú na najbližší
mož ný ter mín v ïalšom ro ku.

l Akým me cha nizmom sa
mô že za mestna nec dosta� na
lie èeb ný po byt?

Ho vorme zno va len o príslušní -
koch v slu žobnom po me re: Oše-
tru jú ci vše obec ný le kár po pre -
ventívnej prehliadke vy sta ví ná vrh
na konkrétny typ lieèe nia, ak usú -
di, že ho pa ci ent potre bu je a po šle
ná vrh na náš od bor. Dostá va me
aj ná vr hy od le ká rov – špe cia -
listov, najmä po ope raèných vý ko -

noch. Na ši po sudko ví le ká ri ma jú
k dispo zí cii všetky od bor né infor-
má cie, aby zodpo vedne roz hod li
o pri de le ní pou ka zu s konkrétnym
termí nom a miestom lieèe nia. To
isté pla tí o pre ventívnej re ha bi li tá -
cii for mou lieèebno pre ventívnej
sta rost li vos ti pod¾a § 146 zá ko na
è. 73/1998 Z.z. .

l Ma jú aj výslu ho ví dô -
chodco via možnos� zís-
ka� po u kaz na lieèebný
po byt?

Áno, v zmysle § 70 no -
ve li zo va né ho zá ko na è.
328/2002 Z.z. ) kú pe¾ná
sta rostli vos� indi ko va ná
pre tú istú sku pi nu cho rôb
sa mô že poskytnú� raz za
dva ro ky.

l Pri poslednej
„ve¾kej“ no ve le 328–ky
sa mož nos ti lieèeb nej
sta rost li vos ti pre prí-
slušní kov i výslu ho -
vých dô chodcov z ús -
por ných dô vo dov o èo -
si zú ži li…

Obmedze nie bo lo prá -
ve v tom, že príslušník a
výslu ho vý dô chodca  mô -
že na tú istú indi kaènú sku pi nu
cho rôb ( napr. Indi kaèná sku pi na
cho ro by po hy bo vé ho ústro -
jenstva, cho ro by obe ho vé ho
ústro jenstva a pod.) získa� po u kaz
len kaž dý dru hý rok a za viedla sa
aj pä�percentná spo luú èas� z ce ny
pou ka zu v me sia coch júl a au -
gust.. Podmienkou pre po be ra te ¾a
výslu ho vé ho dô chodku je dovàše -
nie ve ku 55 ro kov ale bo najme nej
30 odslú že ných ro kov.

l Vrá�me sa k pre ventívnej
re ha bi li tá cii. Tam asi fi nanèné
mož nos ti re zor tu ne posta èu -
jú…

Spo me nu la som, že na ten to
úèel sme ma li v ro ku 2015 k
dispo zí cii 440–ti síc eur, v mi nu los -
ti to bo lo len oko lo 300–ti síc eur.
Re ha bi li tá ciu tak mô že me roène
poskytnú� ne ce lej ti sícke po li -
cajtov, ho ci ná rok na 14–dòo vý
po byt spåòa až oko lo 11–ti síc po li -
cajtov. Je te da jas né, že na še
mož nos ti sú podstatne menšie. V
pra xi, ako vieme, sa pre to uplat -
òu je špe ci fický inšti tút 14– dòo vej
pra covnej re ha bi li tá cie.

l Áno, ¾u dia si svojpo mocne
re konštruu jú by ty èi do my a s
tro chou nadsádzky po viem, že
po tom má te pl né ordi ná cie po li -
cajtov s rôzny mi úrazmi èi
„sek nu tý mi krí ža mi“…

My by sme ich radšej do sta li do
rúk na riadnej pre ventívnej re ha bi -
li tá cii for mou lieèebno – pre -
ventívne ho po by tu v na šich za ria -
de niach, ale ta ká je rea li ta. Ho ci

sa nám po da ri lo li mit fi nanèných
prostriedkov v posledných dvoch
ro kov ci te¾ne zvý ši�, pe nia ze sú
stá le obmedze ním.

l Ako sú vlastne ce lo roène
vy �a že né spo me nu té tri na še
za ria de nia?

V prie me re je to asi 70 percent
ce lo roènej ka pa ci ty, kto rú obsa-
dzu je me my. Zvy šok mô že ve de -
nie za ria de ní obsa di� vlastný mi
marke tingo vý mi ak ti vi ta mi, te da
po nu kou iným subjektom.

l Ma jú možnos� získa� lie -
èeb ný ale bo pre ventívno–
lieèebný po byt v týchto troch
za ria de niach aj tzv. obèianski
za mest nanci vo ve rejnej a štát-
nej službe?

Tzv. obèianskym za mestnan -
com ne po sky tu je me ani kú pe¾nú
ani pre ventívno–lieèebnú sta -
rostli vos�, pre to že v príslušných
zá ko noch nie sú tieto inšti tú ty

usta no ve né. Tzv. obèianski za -
mestnanci ma jú možnos� získa�
len krát ko do bý, te da štvordòo vý
ale bo týždenný lieèebný po byt v
Bystrej v Liptovskom Já ne, hra de -
ný z roz poè tu MV SR . Po kusne
sme vla ni za èa li s tou to for mou aj
v Barde jo ve, ale pre ne dosta tok
prostriedkov sme už v nej po pr-
vom kvartá li ne pokra èo va li, ho ci
by sme ra di, le bo odozva bo la po -
zi tívna. Mys lím si, že keï je mi nis -
ter stvo zria ïo va te ¾om týchto za -
ria de ní, tak by ma li by� pa cientmi
v prvom ra de na ši za mestnanci. V
sú èasnej si tuá cii sa po by ty obsa-
dzu jú aj for mou spo lu prá ce so
zdra votný mi pois�ovòa mi, Vo jen -
ským úra dom so ciálne ho za -
bezpe èe nia, Ná rodným bezpeè -
nost ným úra dom a Jed no tou dô -
chodcov.

l Arco, Byst rá aj Druž ba
pos ky tu jú ¾u ïom sluš ný, ho ci
nie lu xusný ser vis, nie prá ve
najmladšie za ria de nia ne ustá le
potre bu jú fi nanèné prostriedky
na údrž bu, re konštrukcie, ale aj
rozší re nie slu žieb, ak chcú
udrža� krok. For ma ich pre vádz -
ko va nia v po do be re zort ných
príspevko vých orga ni zá cií má
svo je plu sy aj mí nu sy. Èo sa
po da ri lo v poslednom ob do bí?

Som ve¾mi vïaèná ve de niu ná-
šho re zor tu, že aj v ne raz zlo ži tej
eko no mickej si tuá cii do ká za lo
nájs� prostriedky na tieto za ria de -
nia aj vo forme ka pi tá lo vých in-
vestí cií, le bo chá pem, že tých

prio rít v opti ke re zor tu je neúre -
kom. V Arcu bo li v priam ha va -
rijnom sta ve vý �a hy, èo je pre za -
ria de nie, prednostne za me ra né
na lieèbu po hy bo vé ho apa rá tu,
ho to vou ka ta stro fou. Fi nanèná in-
jekcia z re zor tu umož ni la kom-
plexnú re konštrukciu vý �a hov. V
Arcu sa tiež úplne vy no vi la vo do -
lieèba a vïa ka prostriedkom z
roz poè tu re zor tu bo lo mož né
ukonèi� aj re konštrukciu ne ïa le -
ké ho ho te la Sa ra tov, kto rý re zort
zís kal be zodplatným pre vo dom
od mi nis ter stva ob ra ny. Ka pa ci ta
Arca sa tak rozší ri asi o 40 po ste -
lí.

l Ïalšie za ria de nia?
V Družbe Barde jov nám do da -

toèné prostriedky umož ni li re -
konštrukciu vo do lieèby a ná kup
no vých prístro jov èi za ria de ní. Má -
me ve¾ký cie¾ do bu do va� Druž bu z
h¾a diska bezba rié ro vosti, aby

sme moh li po žia da� mi -
nis ter stvo zdra votníctva
o rozší re nie lieèeb ných
indi ká cií aj o po hy bo vé
ús tro jenstvo. Nuž a v
Liptovskom Já ne sa ko -
neène po da ri lo zrea li zo -
va� úpl nú re konštrukciu
ba zé na, kto rý ve¾mi
chý bal. Byst rá však bu -
de potre bo va� ïalšie
pe nia ze na za teple nie,
vý me nu okien i ob no vu
zdra votníckych za ria de -
ní.

l Ma na žé ri týchto
za ria de ní, kto rí sa
predsta vi li aj na strán-
kach PO LÍ CIE, stá le
zá pa sia s di le mou –
sna ha udrža� si klien-

tov vy ža du je aj tech nic ky, vy ba -
ve ním ho te lov i po nu kou slu -
žieb krá èa� s do bou, ale tzv. ná -
kla do vá ce na lôžkodòa, kto rú
ur èu je mi nis ter stvo, tvor bu zis -
ku ve¾mi ne umož òu je.

Áno, je to di le ma. Keï si po rov -
ná me vy ba ve nos� a ce ny v na šich
a v ko merèných za ria de niach, na -
ša po nu ka je ove ¾a lacnejšia, je to
vý raz sna hy re zor tu po núknu�
možnos� po by tu èo najväèšie mu
okru hu za mestnancov. Ná kla do vá
ce na tzv. lôžkodòa v na šom za ria -
de ní je sta no ve ná napr. v Arcu pri
kú pe¾nej lieèbe na 35,50 eur a ne -
me ní sa ani pre rok 2016. Vo vo -
jen ských za ria de niach, te da v ich
akcio vej spo loènosti, je to 50 eur.
Sna ží me sa ce nu udrža� v reál-
nych hra ni ciach, riadi te ¾ov ve die -
me k úspornosti, a zá ro veò k po-
sky to va niu vy so kej kva li ty slu žieb.
Ro bí me všetko pre to, aby re zort
týmto za ria de niam fi nanène po -
mo hol.

l Pristavme sa ešte pri pro-
blé me obsa de nosti týchto
troch za ria de ní. Tiež do istej
miery zá pa sia so se zónnos�ou,
ho ci v prí pa de lieèebných po -
by tov by sa ten to jav ne mal vy-
sky to va�. Je predsa rozdiel, keï
chcem rekreá ciu v da nom
termí ne, a keï mi re zort umož ní
lieèebný po byt.Tam by som si
ne mal vy be ra�…

Žia¾, s týmto ja vom sa stre tá va -
me èas to, mno ho pa cientov si na -
chádza najrôznejšie dô vo dy, pre -

èo ne mô že nastú pi� na lieèe nie
napríklad vo februá ri, ale v le te sa
tieto dô vo dy ako si ne vysky tu jú.
Vla ni sme napríklad je den po u kaz
na ja nuá ro vý ter mín pri de ¾o va li tri
i pä�krát. Sa mozrejme, pa ci ent,
kto rý bez naozaj vážne ho dô vo du
odmietne ter mín, v zozna me žia-
da te ¾ov sa au to ma tic ky ra dí za sa
na ko niec.

l Ako sa vlastne tvo rí po ra -
dovník?

Pri posky to va ní zdra votnej sta -
rost li vos ti v po do be kú pe¾nej lieè -
by roz ho du je na lie ha vos�, zdra -
votný stav. Najèastejšie dostá va jú
prednos� poope raèné sta vy, je dô -
le ži té, aby po byt nasle do val èo
najskôr po ope raènom zá kro ku.
Ako som už spo me nu la, chvá lim
na šich po sudko vých le ká rov, pre -
to že vy ko ná va jú ve¾mi zodpo ved -
nú prá cu nielen pri indi ko va ní kú -
pe¾nej sta rost li vos ti a pre ven tívnej
re ha bi li tá cie, ale oce òu jem kom-
plexnos� ich poh¾a du pri po sudzo -
va ní zdra votné ho sta vu na šich
prís lušní kov, ich spô so bi losti pre
vý kon štátnej služ by èi pri objek -
tív nom po sudzo va ní dôsledkov
slu žobných úra zov, pre to že, èo si
bu de me navrá va�, je tu dos� po ku -
sov o zneu ži tie. Na ši po sudko ví
le ká ri ma jú dosta tok podkla dov a
in formá cií, aby objektívne roz hod -
li.

l Ako vy ze rá prípra va za ria -
de ní pre rok 2016 z poh¾a du mi -
nis ter stva?

Už viac ro kov ro bí mi nis ter stvo
s na ši mi za ria de nia mi riadne
roèné zmlu vy, kto ré obsa hu jú úpl -
ne všetko, aby riadi te lia ve de li, s
èím mô žu rá ta�, ko¾ko lôžkodní si
u nich zá väzne objedná va me.
Tieto zmlu vy uzatvá ra me v prie -
be hu no vembra a z nášho poh¾a -
du neoèa ká va me ne ja ké zá važ né
pro blé my. Mys lím si, že v sú -
èasnosti nasta ve ný mo del riade -
nia a for ma príspevko vých orga ni -
zá cií vy ho vu je úèe lu, pre kto rý sú
zria de né.

l Hlavné zá me ry?
Spo me nu la som už náš zá mer

do bu do va� v Družbe bez ba rié ro vé
prístu py a rozší ri� možnos� posky -
to va� v týchto kú pe ¾och komplex-
nú lieèbu po hy bo vé ho apa rá tu.
Trá pi ma tiež, že k lieèbe v na šich
za ria de niach ne ma jú dosta toèný
prístup obèianski za mestnanci, si -
tuá cia sa dá rieši� le gisla tívnou
zme nou, ale aj v sú èasnosti vi dím
isté mož nos ti šir ším využí va ním
so ciálne ho fon du aj na tieto úèe ly,
ne mu sí ís� všetko na stra vu, do -
pra vu èi kultú ru. To je do istej mie-
ry aj par ke ta odbo rá rov, dosta� tie-
to aspek ty do ko lektívnych zmlúv.
Z na šej stra ny pro blém ne vi dím,
na opak, na šich za mestnancov
vždy ra di pri ví ta me. Na zá ver mi
ešte do vo¾te vyslo vi� po ïa ko va nie
per so ná lu kú pe¾ných za ria de ní re -
zor tu za vy na lo že nú kva litnú prá -
cu a odbornú lieèebnú sta rostli -
vos� o na šich za mestnancov. Kú -
pe¾né za ria de nia MV SR ma jú vy -
so ký kre dit a ve rím, že sa nám
spo loène po da rí v tom to trende
kva li ty a od bor nos ti aj naïalej
pokra èo va�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor
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Kú pe¾ná lieèba a pre ventívna re ha bi li tá cia je vý ra zom sta rost li vos ti re zor tu o zdra vie príslušní kov
Ho vo rí me s riadi te¾kou od bo ru zdra votníctva MV SR plk. MUDr. Má riou Gvozdja ko vou, MPH

V predchádza jú cich èíslach PO LÍ CIE sme postupne priblí -
ži li tri re zortné kú pe¾no – lieèebné, resp.kú pe¾no–re ha bi li -
taè né za ria de nia: Druž bu v Barde jo ve, Bystrú v Liptov-
skom Já ne a Arco v Trenèianskych Tepli ciach. O zhrnu tie
sú èasnej si tuá cie v kú pe¾nej lieèbe pre po li cajtov, prís -
lušní kov HaZZ a HZS, (resp. po be ra te ¾ov dá vok z výslu ho -
vé ho za bezpe èe nia) i v posky to va ní pre ventívnej re ha bi li tá -
cie pre po li cajtov v na šom re zorte sme po žia da li plk. MUDr.
Má riu Gvozdja ko vú, MPH, riadi te¾ku od bo ru zdra votníctva
sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR.

plk. MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH



Opä tovne vznik la disku sia, kde
do chádza k zlé mu vý kla du usta -

no ve nia § 143ag. Pod¾a uve de né -
ho usta no ve nia, ak slu žobný po -

mer po li caj ta a pro fe sio nálne ho
vo ja ka vzni kol pred 1. má jom
2013 a skon èí po 31. de cembri
2015 a tr val kratšie, ako je rozho -
du jú ce obdo bie na ziste nie zá kla -
du na vý po èet odchodné ho,
úmrtné ho a inva lidné ho výslu ho -
vé ho dô chodku pod¾a § 143ac
ods. 1, zis�u je sa zá klad na vý po -
èet týchto dá vok z ce lé ho obdo bia

pre do dòom skonèe nia slu žobné -
ho po me ru.

Uve de né usta no ve nie bo lo da -
né do zá ko na z dô vo du, že vzni -
kal apli kaèný pro blém pri vý poète
odchodné ho pod¾a § 143ac písm.
j) u po li cajtov, kto rým skon èil slu -
žobný po mer a od pra co va li me nej
ako 10 ro kov. Ná rok na odchodné
u po li cajtov, kto rých slu žobný po -
mer vzni kol pred 1. má jom 2013,
vzni ká po odpra co va ní 5 ro kov,
ale usta no ve nie § 143ac písm. j)
vy ža du je 10 skon èe ných ka -
lendárnych ro kov pre ten to vý po -
èet. Pre to bol vytvo re ný § 143ag,
aby bo lo jednoznaène umožne né
vy po èí ta va� odchodné po li cajtom
po 5 od pra co va ných ro koch a je -

ho slu žobný po mer skon èí do 10
ro kov.

Ostat ných po li cajtov sa uve de -
né usta no ve nie ni jak ne do tý ka a
všetci po li caj ti, kto rých slu žobný
po mer vzni kol pred 1. má jom
2013, nájdu spô sob vý poè tu v §
143ac.

Ro man La co, podpredse da
OZP v SR
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Dòa 01.01.2016 na do budne úèinnos� zá kon è. 281/2015 Z.
z. o štátnej službe pro fe sio nálnych vo ja kov a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov, kto rým v èl. IV do chádza k
no ve le zá ko na è. 328/2002 Z. z. o so ciálnom za bez pe èe ní
po li cajtov a vo ja kov a o zme ne a doplne ní niekto rých zá -
ko nov.

Pod¾a je ho slov ne mô že sku -
toènos�, že ich vní ma me ako obe -
te, zna me na�, že aj my zo se ba
ne chá me uro bi� obe te. „Je na šou

mo rálnou po vinnos�ou vrá ti� týmto
¾u ïom do mo vy a kra ji ny. Ne mô že
by� na šim cie¾om po núknu� im no -
vý európsky ži vot,“ zdô raznil Or-
bán. „Ak Európska únia ne do ká že
ochrá ni� svo je hra ni ce v Grécku,
kto ré je po va žo va né za vý chodnú
brá nu Bal ká nu, tak to mu sí me
uro bi� pri zá padnej brá ne – pri
Ma ïar sku a Slo vin sku,“ podèiar -
kol ma ïar ský pre mi ér, kto rý na lie -
hal na otvo re nie európskej disku -
sie o tom, èo si Euró pa mys lí o
svo jom ci vi li zaènom de dièstve, èi

je mož né vy nú ti� si zvonka zme nu
kultúrnych vzo rov, èi prijme pa ra -
lelné spo lo èenstvá ale bo èi si
ochrá ni me to le rantný ži vot ný štýl

za lo že ný na právnom štá te, kto rý
sme do po sia¾ ži li.

Pod¾a Orbá na si tre ba vy jasni�,
že to, èo mu èe lí Euró pa, nie je
migraèná krí za, ale s�a ho va nie
ná ro dov, kto ré po zostá va z eko -
no mic kých migrantov, ute èencov,
ale aj zahra nièných ozbro jencov.
„Je to ne kon tro lo va ný a ne re gu lo -
va ný pro ces,“ po zna me nal Orbán
a do dal, že po èet ¾u dí, kto rí sa na
tom to pro ce se zú èastòu jú, je ne-
obmedze ný.

(www.te raz.sk, 21. 10. 2015)

Ma ïar ský pre mi ér o migrantoch

V po ra dí už 8. Majstrovstvách
Euró py po li cajtov sa v ta lian -
skom Mi lá ne zú èast ni la vý pra va
po li cajnej repre zentá cie v nasle -
dovnom zlo že ní: Ing. Ju raj Fi lan,
de le gát UNI TOP SR, Šte fan Krá -
lik, tré ner, Mar tin Smolka, ve dú ci
muž stva, hrá èi: Ro man Kušnír,
Jo zef Macko, Ma rek Frišták a
Pe ter Ho fe ri ca. Majstrovstiev sa
zú èast ni lo 18 štá tov Euró py –
do vedna 112 te nistov a te nistiek.

Na ši re pre zen tan ti sú �a ži li v
sú �a ži dvojhier a štvorhier. Naj-
lepšie skon èil Jo zef Macko, kto rý
postú pil do 3. ko la medzi najlep-
ších 16 te nistov, do dru hé ho ko la
sa pre bo jo val Ro man Kušnír. V
prvom ko le vy pad li na ši ïalší
dva ja re pre zen tan ti Ho fe ri ca s
Frištá kom. Ho fe ri ca po tom v ce -
ne úte chy postú pil do 2. ko la. Vo
štvorhre na še dve dvo ji ce (Friš-
ták, Kušnír a Macko s Ho fe ri com)
postú pi li do dru hé ho ko la, te da
skon èi li taktiež medzi 16 naj -
lepší mi dvo ji ca mi. Tre ba zdô -
razni�, že až de sa� zú èastne ných
hrá èov sa v mi nu los ti do sta lo v

rebríèku ATP do prvej stov ky, èo
sa odzrkadli lo aj vo zvý še nej
kva li te jed not li vých zá pa sov op -
ro ti predchádza jú ce mu šam pio -
ná tu.

Po orga ni zaènej a športo vej
stránke bo li majstrovstvá ve¾mi

dobre za bez pe èe né a na vy so kej
úrov ni bo lo aj uby to va nie a stra -
vo va nie. Ško da že turna ju ne -
pria lo po èa sie, keï kaž dý deò

hlavne v do po ludòajších ho di -
nách prša lo a jed not li vé ter mí ny
zá pa sov sa mu se li pre sú va�, èo
bo lo pre hrá èov znaène únav né.
Zá ve rom mož no konšta to va�, že
na ša repre zentá cia po športo vej
stránke odviedla ma xi mum svo -

jich mož nos tí a s jej vystú pe ním
mô že me vyslo vi� spo kojnos�. 

Ju raj Fi lan, UNI TOP SR 

8. Po li cajné Majstrovstvá Euró py v te ni se: Mi lá no 2015

Na ši re pre zen tan ti sa v silnej konku rencii nestra ti li

Nauèi� de ti a mlá dež, ako sa
správne za cho va� a rieši� si tuá -
cie v cestnej pre mávke si dá va
za cie¾ dopravno–pre ventívny
pro jekt „POZNAJ PRA VIDLÁ,
CHRÁÒ SI ŽI VOT NA CESTE“.
Pro jekt vzni kol
v spo lu prá ci
OR PZ v Bar -
de jo ve a Stred-
nej prie my sel -
nej ško ly v Bar-
de jo ve, vy vr -
cho lil koncom
októbra v špor-
to vej ha le v
Bar de jo ve.

Pred zrakmi
svo jich spo lu -
žia kov sa vo fi -
ná lo vom ko le
stretli pä� èlen -
né družst va
pia ta kov a
šies  ta kov z
bar de jovských základných škôl.
Žiaci sú �a ži li v rôznych teo re tic -
kých a prak tic kých disciplí nach,
pri kto rých si pre ve ri li svo je teo -
ret ic ké ve do mosti z cestnej pre -
mávky a posky to va nia prvej po -
mo ci, kto ré zís ka li na predná-
škach v predchádza jú cich týžd -
òoch. Té my bo li prio ritne za me -

ra né k po vinnostiam chodcov,
korèu lia rov, cyklistov, spo lu -
jazdcov, keïže piata ci a šiesta ci
sú bežne v týchto po zí ciach v
reálnom ži vo te sú èas�ou cestnej
pre mávky. S teo re tic kou prípra -

vou žiakov po má ha li štu denti
SPŠ v Barde jo ve od bo ru  pre -
vádzka do pra vy, kto rí bo li zá ro -
veò ka pi tánmi jed not li vých druž-
stiev. Hodno tia ca ko mi sia zlo že -
ná z po li cajtov dopravnej po lí cie,
uèi te ¾ov autoškôl, SPŠ a pra -
covní kov SÈK, ce lú sú �až vy -
hodno ti la a pr vé tri družst va bo li

odme ne né diplo ma mi a vecný mi
ce na mi.

Sú èas�ou fi ná le pro jek tu bol aj
sprie vodný pro gram pred športo -
vou ha lou, v rám ci kto ré ho žiaci
vi de li ukážku záchrannej akcie

spo je nej s vyslo -
bodzo va ním osôb
z mo to ro vé ho vo -
zid la po zrážke
cyklistu a chodca,
si mu lá tor vzni ku
dopravnej ne ho -
dy a mo bilné do -
prav né ihrisko.  

Do pro jek tu
bo li za po je né bar-
de jovské základ-
né ško ly, po li caj ti
ODI Barde jov a
odde le nia ko mu -
ni ká cie a pre -
vencie KR PZ v
Pre šo ve, štu denti
a uèi te lia SPŠ v

Barde jo ve od bo ru  pre vádzka
do pra vy, BE CEP, HaZZ Barde -
jov, zá chran ná zdra votná služ ba,
Slo ven ský Èer ve ný kríž, barde -
jovské au to ško ly, Horno ša rišské
osve to vé stre disko v Barde jo ve
a Ko mu nitná na dá cia Barde jov.

mjr. JUDr. Da ni el Džo ba nik,
KR PZ Pre šov

Poznaj pra vidlá, chráò si ži vot na ceste

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 11. decembra 2015

Redakcia

K no ve le zá ko na o so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov

Po li cajná kvapka kr vi
Do re dakcie sme krát ko po se be do sta li dve informá cie o úspeš-

ných akciách da ro va nia kr vi. Na SOŠ PZ Bra ti sla va zor ga ni zo va li
Po li cajnú kvapku kr vi 13. októbra 2015, prišlo 74 dobro vo¾ných dar-
cov. Ži linské KR PZ po zva lo dobro -

vo¾ných darcov na 11. no vembra
2015, odber ab sol vo va lo
69 darcov a „nakvapka lo“
sluš ných 29 litrov kr vi.

Ïalšia vý bor ná sprá va
prišla z Pre šo va. Predse da

na šej mla dej základnej orga -
ni zá cie OZP v SR pri RHCP KR PZ v
Pre šo ve Vla di mír Mi ha liè (r. n. 1977)
sa 5. no vembra 2015 stal drži te ¾om

zla tej Janské ho pla ke -
ty za 40 bez plat ných
odbe rov!

Všetkým darcom
vy slo vu je me ve¾ké uz -
na nie!

(on),
snímky KR PZ Žilina

Pár policajtov a stonásobná presila... Všednejúci obrázok z
hraníc európskych štátov?



November  2015 7

Pred šampio ná tom sme ne ma li
„ve¾ké oèi“ keïže je zná me, že
WA KO je najväèšia orga ni zá cia
kickbo xu na sve te. Me dai la, prí -
padne európsky èi sve to vý ti tul je
vša de ce ne ný.

Zu za na Gá bo vá napriek vý raz -
ným úspe chom v mi nu lej se zó ne
/vi ce majsterka Euró py/ ešte stá le
patrí k pre te kárkam, kto ré zbie ra jú
skú se nosti. Tré nu je v na šom klu -
be dva ro ky a za ten èas sa jedno -
du cho ne da jú nabra� väèšie skú -
se nosti, kto ré rozho du jú zá pa sy
pro ti najlepším. To to roz hod lo aj v
zá pa se pro ti sú perke z Rus ka Ma -
rii Kozlo vo vej. Zuzka sa sna ži la,
dobre bo xo va la, ale rus ká sú -
perka bo la tvrdšia a do ká za la sa
pre sa di� v èas tých vý me nách. Zu -
za na ne postú pi la, faktom však je,
že sme ma li �ažký žreb, veï Ma ria
Kozlo vo vá to na ko niec do tiahla až
do fi ná le, tak že Zuzka sta toène
odo la la jed nej z fa vo ri tiek majstro-
vstiev.

S �ažkým žre bom sa mu se la
vy rovna� aj Ve ro ni ka Petrí ko vá,
kto rá v 1. vy ra ïo va com zá pa se v
uto rok 27.10.2015 nastú pi la pro ti
bronzo vej me dai listke z ME 2014
v Bilbau Eri ke Rinne z Fínska. Pre
Ve ro ni ku to bol pr vý štart v ka rié re
na ta komto po du ja tí v disciplí ne
K1, pre to sme do zá pa su nastú pi li
obozretne. Rinne hneï zís ka la
bo do vý ná skok, kto rý po tom
umne brá ni la. Od dru hé ho ko la
však Ve ro ni ka zapla „tur bo“ a Fín-
ku do stá va la èas to pod tlak. V 3.
ko le bo lo všetko na vážkach, ale
Ve ro ni ka bo la aktívnejšia, ma la
viacej zá sa hov a výhrou v tom to
ko le vyhra la aj ce lý zá pas a
postú pi la do najlepšej os miè ky
MS.

Na dru hý zá pas Ve ro ni ka na-
stú pi la pro ti Ale sii Kli ma vets z
Bielo ruska. Ta kisto �ažká sú perka
– me dai listka z mi nu lé ho ro ka,
zís ka la 2.miesto na ME v Bilbau.
Ten to zá pas bol ná roè ný tým, že

už sa bo jo va lo o po stup medzi
najlepšie šty ri a tým aj o isto tu
me dai ly. Bielo ruska je
mi mo riadne odol ná
bo jovníèka a zá pas bol
po ce lý èas vy rov na ný,
ale Ve ro ni ka ne ustá -
lou ak ti vi tou a pro tiú -
tokmi do ká za la sú -
perku zasko èi� a
zaslú že ne zví �a zi la.

Už s me dai lo vou
isto tou Ve ro ni ka Petrí -
ko vá nastú pi la ešte v
ten istý deò v tre �om
zá pa se pro ti na sa de -
nej jednotke majstro-
vstiev: Švédke Ca mi le
Ri va ro la zo Švéd ska.
Ve ro ni ka sa odvážne
pus ti la do TOP fa vo -
ritky a ašpi rantke na
zla to. Po pr vom vy -
rovna nom ko le však v
na s le du jú com opä� za-
pla vyššie otáè ky a po-
stupne sa za èa la pre -
sadzo va� v bo xer -
 ských vý me nách.
Zlep ši la po hyb a dobre
kombi no va la úde ry a
ko py, pro ti èo mu Ca -
mi la ne na šla zbraò.
Ve ro ni ka postú pi la do
fi ná le šam pio ná tu!

Naj�ažší, posledný krok nás èa -
kal v štvr tom zá pa se, v so bot nom
fi ná le 31.10.2015 pro ti Chris ti ne

Fiedler z Ra kúska. Opä� sme bo li
v mi mo riadne ná roènej si tuá cii, le -

bo v má ji na tur na ji v ma ïarskom
Sze ge de s òou Ve ro ni ka prehra la.
Christin ta kisto prešla vy ra ïo va cí -
mi zá pasmi bez za vá ha nia a vo fi -

ná le sa tak stretli dve najlepšie
bo jovníèky. Skó re zá pa su sa pre -

lie va lo z jed nej stra ny na
dru hú, Ve ro ni ka však ne-
ustá lym tla kom úde rov a
ko pov do stá va la Ra kú -
šanku do úzkych. Na ko -
niec bo lo rozhodnu tie všet-
kých troch bo do vých roz-
hodcov jed no znaè né: Ve -
ro ni ka zví �a zi la a vy bo jo va -
la tak his to ric ky pr vý ti tul
Majsterky Sve ta v kickbo -
xe WA KO!

Ve ro ni ka Petrí ko vá tým
po tvr di la fakt, že je dlho do -
bo na júspešnejšia kickbo -
xerka na Slo ven sku. Cie¾a -
ve do me, sve do mi to a bez
za vá ha nia pl ní tré ningo vý
plán v na šom klu be ŠKP
Po li cajná Ško la Ko ši ce.
To to je ces ta, ako by�
úspešný. Jej tri umf re pre -
zen tu je Slo venskú re pub li -
ku, Slo ven ský zväz kickbo -
xu, mesto Ko ši ce, Ve ro ni -
ku, náš klub a je i ve¾kou
odme nou za mo ju dlho do -
bú tré nerskú prá cu. Po ïa -
ko va nie patrí všetkým vy -
me no va ným a na ším part-
ne rom.

P.S. prí padné viac info na Fa -
ce boo ku v sku pi ne Kickbox Ko si -
ce

Pe ter Bonk, tré ner

Slo ven ská kickbo xerka je prvýkrát v histó rii majsterkou sve ta!
V srbskom Be lehra de sa od 24. do 31. októbra 2015 usku -
toèni li Majstrovstvá sve ta v kickbo xe WA KO 2015 v disci-
plí nach kick light, low kick a K1. Po du ja tia sa zú èast ni lo
669 pre te ká rov z 55 kra jín piatich konti nentov. Ne chý ba la
ani slo ven ská repre zentá cia a jej èle no via z klu bu ŠKP
Po li cajná Ško la Ko ši ce, Zu za na Gá bo vá K1 (52 kg), Ve ro -
ni ka Petrí ko vá K1 (56 kg), Ro man Mož ný ako rozhodca a
klu bo vý tré ner Pe ter Bonk.

Ve ro ni ka Petrí ko vá (ŠKP Po li cajná ško la Ko ši ce) do siahla ži vot ný úspech

Dnešná pro testná akcia je vo francúz-
skych mé diách ozna èo va ná za najväèšiu
od ro ku 1983, keï po dob ným de monštrá -
ciám po li cajtov
èe lil vte dajší mi -
nister spra vodli -
vosti Ro bert Ba -
dinter, kto ré mu
vy èí ta li laxný prí-
stup po vražde
svo jich dvoch ko -
le gov.

Podnet na
dnešnú akciu bol
po dob ný: bol ním
útok na po li caj ta,
kto rý spá chal
muž pre puste ný na prie pustku z vä ze nia.
In ci dent sa odohral na pa rížskom pred-
mestí Seine–Saint–De nis a po li cajt pri
òom utrpel vážne zra ne nie.

Ako na pí sa la agentú ra Reuters, fran-
cúzski po li caj ti na mie ta jú pro ti pra xi
justièných úra dov, kto ré pá cha te ¾om trest -
ných èi nov umožnia zosta� na slo bo de ale -
bo na ria dia ich pre puste nie z vy šetro va cej
väzby. Fakt, že dnešnú akciu pod po ru je ši -
ro ké spekt rum po li cajných od bo ro vých
zvä zov, francúzske mé diá pertraktu jú aj
ako ri zi ko, že mi nisterka spra vodli vosti
Christia ne Taubi ro vá by moh la prís� o
úrad, keïže je ve¾mi èas to terèom ostrej

kri ti ky za ne ocho tu pri jí ma� vo svo jom re -
zorte tvrdšie a ne po pu lárne opatre nia.

Okrem pa rížske ho ná mestia Pla ce
Vendô me, kde už tra diène sídli mno ho lu -
xusných kle not níctiev a kde pre to spo ra -
dic ky do chádza k lú pe žiam, sa pro testné
zhro mažde nia po li cajtov dnes ko na li aj v
iných mestách kra ji ny.

V reakcii na pro tes ty by dnes francúz-
sky pre mi ér Ma nuel Valls mal ozná mi� no -
vé opatre nia, kto ré vlá da prijme v sna he
upo ko ji� oba vy po li cajtov. Ako ozná mil ho -

vorca vlá dy, pre zi -
dent Fran cois Hol-
lande na bu dú ci
týždeò prijme zá-
stupcov po lí cie aj
sú dov, aby s ni mi
de ba to val o pro-
blé moch v ich re -
zortoch. Mi nister
vnútra Ber nard
Ca ze neu ve sa za -
sa za via zal, že v
ro ku 2016 bu de
pokra èo va� v ten to

rok za èa tom trende a bu de pre po lí ciu žia-
da� viac fi nanèných prostriedkov i ma te -
riálne ho za bezpe èe nia.

Ná ro ky na francúzskych po li cajtov sa
zvý ši li v sú vislosti s uplatòo va ním plá nu
Vi gi pi ra te, kto rý pla tí od te ro ris tic kých úto -
kov v Pa rí ži zo za èiatku tohto ro ku a v sú -
vislosti s oba va mi z isla mis tických atentá -
tov. V na sa de ní sú aj kvô li migraènej krí ze.
V doh¾adnom èa se sa mu sí po lí cia pripra -
vi� na ochra nu po du ja tí sú vi sia cich s
konfe renciou o kli ma tic kých zme nách, kto -
rá sa usku toèní v Pa rí ži v de cembri tohto
ro ku, ako aj na futba lo vé majstrovstvá v jú -
ni 2016.             (TASR, 14. októbra 2015)

Po li caj ti pro testu jú pro ti sla bej
podpo re justièných orgá nov

Ti sí ce po li cajtov sa zišli pred bu -
do vou francúzske ho mi nis ter stva
spra vodli vosti, aby odsú di li ne -
dosta tok fi nanèných prostriedkov
pre po lí ciu a jej ne dosta toènú
pod po ru zo stra ny justièných or -
gá nov.



November  20158

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesačník. l Zodpovedný zástupca vydavateľa: mjr. Mgr. Viktor Kiss l Redak-
cia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Ra-
čianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: peter ondera @gmail.com,
ozpvsr@minv.sk, viktor.kiss1@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzávierka nasledovného čísla 11. decembra 2015. Toto číslo bolo vytla-
čené v 46. a expedované v 47. týždni. l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlačia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819
46  Bratislava. l Náklad: 9 500 kusov l Nepredajné

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 81
86. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru na vykonanie opatrení
v IV. štvrťroku 2015 s cieľom pozi-
tívneho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky

Čiastka 82
87. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy  príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Poli-
cajného zboru a príslušníkov Poli-
cajného zboru odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru

Čiastka 83
88. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 19/2015 o zriadení skú-
šobných komisií na vykonanie zá-
verečných vyšetrovateľských skú-
šok príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 84
89. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o rozpracovaní úloh z
Národného akčného plánu boja
proti terorizmu na roky 2015 – 2018
na podmienky Prezídia Policajné-
ho zboru

Čiastka 85
90. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení komisie na
prípravu nariadenia Prezídia Poli-
cajného zboru o pláne služieb

Čiastka 86
91. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 87
92. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o typovom pláne poli-
cajnej akcie „Beta“

Gestor: OŽP P PZ 
Stupeň utajenia: V

Čiastka 88
93. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
4/2015 o realizácii úloh na zabez-
pečenie odporúčaní Európskeho
výboru na zabránenie mučenia a
neľudského či ponižujúceho zaob-
chádzania alebo trestania (CPT)

94. Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o neplatnosti preukazu dobrovoľ-
ného strážcu poriadku č. NR
000032

Čiastka 89
95. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení odbornej ko-
misie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v Nitre

Čiastka 90
96. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení odbornej ko-
misie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v Žili-
ne

Čiastka 91
97. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zrušení rozkazu pre-
zidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri kto-
rých výkone sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami v znení neskorších
predpisov

„Mi nister má prá vo vy me no va�
vr chol ných predsta vi te ¾ov po lí cie
a tým aj pre be ra� zodpo vednos�
za po lí ciu,“ zhrnul vèe ra Ka li òák
zá ve ry ro ko va nia branno-bez peè -
nostné ho vý bo ru par la men tu o je -
ho ná vr hu.

Opo zí cia pri tom tvr dí, že pro ti
vý be ro vým ko na niam by ne ma la
niè, no ne pozdá va lo sa jej zlo že -
nie ko mi sií a spô sob, akým mi -
nister s no ve lou pri šiel. „Prís� s vý -
be ro vým ko na ním, kto ré de fac to
nie je vý be ro vým ko na ním, je Po -
temki no va de di na. Ne viem, na èo
s tým mi nister pri šiel, keï s tým
sám ne súhla sí,“ po ve dal bý va lý
mi nister vnútra Da ni el Lipšic z No -
vy.

Po sla nec Siete Mar tin Fe dor
zas pri šiel s pozme òo va cím ná-
vrhom, kto rý na no ve le me nil zlo -
že nie ko mi sie, aby bo lo ne zá -
vislejšie, no ne po cho dil ani s tým.

Ešte za èiatkom septembra
denník SME upo zor nil na to, že
no ve la, kto rú do sta la vlá da bez
pri po mienko vé ho ko na nia, by Ka -
li òá ko vi umož ni la za be tó no va� ve -
de nie po lí cie. No ve la rá ta la s tým,
že ve dú cich ¾u dí v po lí cii by už ne -
vy bral pod¾a svojvô le mi nister
vnútra tak, ako je to dnes. Tí to ¾u -
dia ma li vzís� z vý be ro vých ko na -
ní. No me cha niz mus mal by� ta ký,
že pä�èlennú vý be ro vú ko mi siu by
na vr ho val pria mo mi nister. Pri po -
sudzo va ní kandi dá tov mal od nej
pri tom dosta� iba po ra die hodno -
te ných uchádza èov o pos ty, no
ko neè né slo vo by mal ma� aj tak
len on. V po lí cii už ne ma lo by�
mož né ani odvo lá va nie bez uve -
de nia dô vo du. Zo zá sadných ná-
vrhov zosta ne v ná vr hu zá ko na
na po kon len ten to.

„Zme na by len po silni la po li ti -
zá ciu po lí cie,“ zhod no ti la pô vodnú

no ve lu podpredsedníèka par la -
men tu Eri ka Ju ri no vá z O¼a NO. S
kri ti kou prišli aj ïalší opo ziè ní po -
slan ci, po li cajní odbo rá ri a pri da la
sa aj mi movládka Via Iuris.

„Vý be ro vé ko na nie na pos ty
najvyšších po li cajných predsta vi -
te ¾ov bol krok správnym sme rom.
Ostal však na polceste,“ po ve da la
ad vo kát ka Zu za na Èa pu to vá, kto -
rá spo lu pra cu je s Via Iuris. Pod¾a
nej by po moh lo, ke by bo li vý be ry
ve rejné a zme ni lo by sa spo mí na -
né zlo že nie ko mi sie. „Bo lo by

vhodnejšie otvo ri� ju zástu pom aj
iných inšti tú cií a pro fe sií, napríklad
aka de mickej ob ci,“ do da la.

Ka li òák pri tom spätne tvr dí, že
o úpra vách zá ko na bol ochot ný
disku to va�. „Sklad ba ko mi sie je
vec, kto rá sa dá rieši� ke dy ko¾vek.
Vý be ro vé ko mi sie mô že te ke dy -
ko¾vek zme ni� a bo li sme pripra ve -
ní o tom disku to va�,“ po ve dal.
Sám však tvr dí, že aby ako mi -
nister niesol zodpo vednos� za ve -
dú cich funkcio ná rov po lí cie, mu sí
ma� na ich vý ber do sah.

Lipšic zas uzná va, že mi nistri
by ma li ma� prá vo vy be ra� si ve de -
nie po li cajné ho zbo ru, no zostal

by iba pri funkciách pre zi den ta, vi -
cepre zi dentov èi šé fa inšpekcie.

Aj keï vý be ry z aktuálne ho ná -
vr hu zá ko na ma jú vy padnú� pro-
stredníctvom pozme òo va cie ho
ná vr hu, opo zí cia aj ïalší kri ti ci sa
zho du jú, že da nú otáz ku bu de tre -
ba v bu dúcnosti rieši�.

Odbo rá ri by pod¾a svojho pod-
predse du Ro ma na La ca uví ta li vý -
be ry na všetky pos ty v po lí cie, no
pri ja li by hlavne presne de fi no va -
ný sys tém ka riérne ho rastu. „Aby
sa na vr cho lo vé prieèky mu se li
da ní ¾u dia prepra co va� postupne a
ne mo hol ich zastá va� kto ko¾vek,“
do dal La co.    (SME, 3. 11. 2015)

Ka li òák už vý be ro vé ko na nia na ve de nie po lí cie ne chce
Ako rýchlo sa obja vil vo vlá de, tak rýchlo ho aj stiahli z
par la men tu. No vý sys tém obsadzo va nia ve de nia po lí cie,
kto rý rá tal s vý be ro vý mi ko na nia mi na pos ty po li cajné ho
pre zi den ta a vi ce pre zi den ta, na po kon ne bu de. Mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák zo Sme ru ho z no ve ly zá ko na o
štátnej službe po li cajtov vy pus tí.

Po li caj ti v južnej Ka ro -
lí ne po dozrie va li miest ne -
ho ob èa na Bren ta Ni -
cholso na z dro go vej
trest nej èin nos ti (ópium,
he roín)v se vernej Ka ro lí -
ne, za kto rú bol stí ha ný.
Prehliadka je ho obydlia a
pri ¾ahlých hospo dárskych bu dov
pri Pa ge lande pri niesla zú -
èastne ných po li cajtom ob rov ský
šok: v priesto roch na šli neuve ri -
te¾né množstvo dlhých i krátkych
strelných zbra ní, èastí zbra ní i

mu ní cie, kto ré tu Ni cholson sú-
stre dil. Miestny še rif Jay Brooks

ich po èet odha dol na se -
dem až de sa� ti síc, na pl ni li
ve¾kú vleè ku. Pod¾a Brook-
sa je pravde po dobné, že
väèši na zbra ní po chádza z
krá de ží, po lí cia sa po kú si
identi fi ko va� ich ma ji te ¾ov.
„Nikto z nás nieèo ta ké eš-
te ne vi del,“ vy hlá sil še rif.

(– on – pod¾a zahra -
niènej tla èe, 

AP a Daily mail,
24. 10. 2015)

Neuve ri te¾ný ná lez v južnej Ka ro lí ne

Ti rol Sport, s. r. o. Krpe ¾a ny
ka men ná pre vádzka Sta ré Ho ry 391 (na hlav-

nom �a hu)
15% z¾a va na no vý a jazde ný to var, z¾a va eš-

te 3 % na zlacne ný to var, 20% z¾a va v po ži èovni
i v servi se

Bližšie: www.ti rolsport.sk, tel.: 0905 455 265
ThermalPark Vrbov

po sky tu je 20% z¾a vu na vstu py do Thermal-
Parku Vrbov z pulto vých cien aktuálne ho cenní -
ka pre èle na OZP a ïalšie 4 oso by

Bližšie: www.termalne ku pa lisko.com
Vy so ké Tat ry – No vá Lo pušná do li na
20% z¾a va na 3hod lístok na ve èerné ly žo va -

nie 20% z¾a va, ce lo denný lístok 20% z¾a va
http:// www.ski tatry.sk/akcie.php, tel. kon takt:
+421 903 992 292

Vy so ké Tat ry – Lo pušná do li na
na všetko 20%, 20% na 4 hod. lístok a 20% na

ve èerné ly žo va nie
www.svitlo pusna do li na.sk, Kon takt tel: 0903

471 100
Vy so ké Tat ry – Snowpark Lu èivná

20% z¾a va na ce lo denný lístok, 20% na 4 hod
lístok, 20% na viacdòo vé líst ky a 20% z¾a va na
ve èerné ly žo va nie,

http://www.snowpark.sk, tel. kon takt: +421
917 973 269

SKI Plejsy, a.s.
25 % z¾avu z ceny celodenného skipasu pre

 dospelého alebo die�a a seniora v lyžiarskom
 stredisku Relax center Plejsy, v Krompachoc
h, z¾avy sa uplatòujú z platných cien skipasov
 zverejnených v stredisku na web stránke 

www.plejsy.sk

Ski centrum Le vo èa
10 % z ce ny ce lo denné ho ski pa su, 20 % z ce -

ny ce lo se zónne ho ski pa su pri ná ku pe do
22.12.2015, 20 % z ce ny na pre ná jom bowlingo -
vej drá hy, 10 % z ce ny uby to va nia, 5 % z ce ny
perma nentky na 10 vstu pov do sáun

Kon takt: Ski centrum Le vo èa s.r.o, http://
www.ski centre le vo ca.sk/zimna/sk,

Ly žiarske stre disko: 0903 906 512
Black sport, Va la li ky

po sky tu je be ne fi ty pre èle nov OZP v svo jej
pre dajni Black sport vo Va la li koch a po ži èovni
ly ží v športo vo–rekreaènom stre disku Ka ve èa -
ny. Po ži èovòa ly ží Ka ve èa ny: z¾a va – 20%, po ži -
èovòa ly ží v pre dajni Black sport Va la li ky: 10%
zåa va a pre dajòa Black sport  vo Va la li koch pre -
daj no vé ho to va ru 15% – z¾a va.

Kon takt: http://www.blacksport.sk/
Uby to va cie za ria de nia MM CLASS

Pre vádzka:
Ho tel Plejsy***, Cinto rínska 1173/3, 053 42

Krompa chy
Ho tel Kri váò**, Podbanské 1336, 032 42 Pri by -

li na
Hor ský ho tel Hut ník, Cinto rínska 3, 053 42

Krompa chy
Z¾a vy: 25% na uby to va nie z pulto vé ho cenní -

ka v každom uby to va com za ria de ní, 10% z ak -
cio vých ba líèkov v každom za ria de ní, 20% z
ostat ných slu žieb pod¾a do stup nos ti v uby to va -
com za ria de ní a to: Wellnes, ma sá že, zá ba ly v
ho te li Plejsy a v ho te li Kri váò, Bowling, te ni so -
vý kurt, gol fo vý si mu lá tor v ho te li Plejsy, KON -
TAK TY: Tel.–Fax: 053/429 8015, 016, mo bil:
0904 303 777, e–mail: marke ting@mmmmm.sk

www.ho telplejsy.sk

Be ne fi ty pre èle nov OZP v SR – Ly žiarske stre diská a iné
(všetko po predlo že ní preu ka zu OZP, prí padne aj OP)


