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Nemecký GdP ukonèil èlenstvo, Slováci spolu s Èechmi a Holanïanmi budú h¾ada� východisko
4. riadny kong res Euro COP–u v Dubli ne oèa mi predse du OZP v SR Ma riá na Magdoška

V írskom Dubli ne sa 16. – 18. no vembra 2015 ko nal 4. riadny kong res Euro COP–u

Ro ko va nie bo lo po zna èe né at mos fé rou te ro ris tic kých úto kov v Pa rí ži

l Kong res sa ko nal v dòoch
16. až 18. no vembra v tu ris tic ky
zná mom Dub lin Castle, to to vý -
znam né po du ja tie za èí na lo len
tri dni po tra gickom piatku 13.
no vembra v Pa rí ži…

Už v ne de ¾u, keï sme do Dub -
li nu ces to va li, bo lo všetko po zna -
èe né strašný mi te ro ris tic ký mi
útok mi, aj na bra tislavskom le -
tisku pa no va li mi mo riadne bez -
peè nostné opatre nia. Kon tro ly ce-

stu jú cich i ba to ži ny bo li ove ¾a dô-
kladnejšie a le tisko v Dubli ne sa
do slo va hem ži lo po li cajtmi. ¼u dia
èa ka li v dlhých ra doch, ale nefrf¾a -
li, zná ša li to s po cho pe ním, ve de-
li, že to nie je ne ja ké zby toèné ši -
ka no va nie, ale že sú to opatre nia
na ich ochra nu. Aj ce lý kong res
bol po zna èe ný at mos fé rou pa -
rížskych úto kov. Keï sa v mé -
diách obja vi li sprá vy o zru še ní
medzištátne ho futba lo vé ho zá pa -
su v Hanno ve ri, ne meckí ko le go -
via hneï vo la li do mov, zis�o va li,

èo sa de je… Medzi de le gátmi bo -
lo cí ti� stiesne nos�, kong res sa za -
èal pietnou spo mienkou na všet-
kých po li cajtov, kto rí prišli o ži vot
pri vý ko ne služ by. Ale pietny akt
ro bí me na každom kon gre se.

l Írska vlá da po núkla na ro -
ko va nie Euro COP–u svoj zá -
mok, kto rým dis po nu je mi nis -
ter stvo vnútra. Pô so bí ve¾mi re-
pre zenta tívne…

Áno, je to zná me miesto vý -
znam ných stretnu tí a mno hých
ofi cia lít, pri svo jich vý jazdoch tam

za sa dá aj brit ská vlá da. Zá mocký
areál bol dobre za bez pe èe ný,
vša de slú ži li kla sickí konstábli bez
zbra ní, ho ci je to pre nás ne-
zvyk…

l Najdô le ži tejšie bo dy du-
blinské ho kon gre su?

So záujmom sme si vy po èu li
prí ho vor írskej mi nisterky spra -
vodli vosti a rov nos ti pa ni Frances
Fitz ge rald, za me ra ný z po cho pi -
te¾ných dô vo dov najmä na te ro -
rizmus a úlo hy po lí cie v bo ji pro ti

Na 4. riadnom kon gre se Euro COP–u v írskom Dubli ne re -
pre zen to va li Od bo ro vý zväz po lí cie v SR dva ja de le gá ti:
predse da OZP v SR Ma rián Magdoško a podpredse da Vik -
tor Kiss. O priblí že nie prie be hu kon gre su sme po žia da li
predse du Ma riá na Magdoška.

Myšlienka me sia ca:  „Keï si pri šiel na svet, pla kal si a všetci sa ra do va li. Ži tak, aby všetci pla ka li, až ho bu deš opúš�a�.“       Konfu cius, èín sky fi lo zof a po li tik (551–479 pred Kristom)

(Pokračovanie na strane 3)

Spo medzi uchádza èov o uspo -
ria da nie kon gre su (záujem ma la
aj Pra ha, Am ster dam, So fia a
špa nielsky Torre mo li nos) vý kon ný
vý bor Euro COP–u zvo lil na po kon
Dub lin, hosti te¾skou orga ni zá ciou
kon gre su sa tak sta la írska po li -

cajná od bo ro vá orga ni zá cia AGSI
(Asso cia tion of Gar da Sergeants
and Inspectors) pod ve de ním ge -
ne rálne ho ta jomní ka Joh na Red-
monda, kto rá vïa ka po cho pe niu a
podpo re írskej vlá dy pripra vi la pre
de le gá tov kon gre su naozaj repre -

zenta tívne miesto ro ko va nia vo
vládnom, his to ric ky pô so bi vom
dublinskom zám ku.

Pre zi dentka Euro COP–u An na
Nellberg Dennis vo¾bu Dub li nu
zdô vodni la írskou „ži vos�ou ka pi -
tá lu“ a vy ni ka jú ci mi konfe renèný -
mi za ria de nia mi. Faktom tiež je,
že Euro COP celkom ne dáv no
prostredníctvom Európske ho vý -
bo ru pre so ciálne prá va riešil aj
pro blé my AGSI s írskou vlá dou pri
uplatòo va ní niekto rých odbo -
rárskych práv a prispel tak k do -
ho de oboch strán.

Že ny na če le
Na kon gre se Euro COP–u de -

le gá ti pri ví ta li írsku mi nisterku
spra vodli vosti a rov nos ti pa ni

Frances Fitz ge rald i ko mi sárku
Nóirín O'Sulli van, kto rá od no -
vembra 2014 sto jí na èe le írskej
Gar da Sióchá na ako vô bec pr vá
že na vo vy še 90–roènej histó rii

gar dy. At mo sfé ra ro ko va nia kon -
gre su bo la pozna èe ná tra gé diou
te ro ris tic kých úto kov v Pa rí ži a
oko lí, väèši na úèastní kov kon gre -
su po cí ti la sprísne né bez peè nost -
né opatre nia už po èas svo jej ne -
de¾òajšej ces ty do Dub li nu a té me
te ro rizmu sa prio ritne ve no va la vo
svo jom príspevku aj spo me nu tá

mi nisterka spra vodli vosti. (jej prí -
ho vor pri ná ša me na inom mieste
– pozn. red.)

Po nastú pe nej ceste
Kong res, kto rý sa ko nal od 16.

do 18. no vembra, mal v plá ne via-
ce ré pa ne lo vé disku sie na té mu
sú èasnosti i bu dúcnosti pô so be -
nia Euro COP–u, de le gá ti ab sol -
vo va li aj viace ro uzatvo re ných di-
sku sií k prie be hu a výsledkom ro -
ko va nia kon gre su v rôznych sku -
pi nách. Schvá li li viace ro dô le ži -
tých do ku mentov, o. i. zme nu sta -
nov, de tailne sa ve no va li problé -
mom v hospo dá re ní Euro COP–u
a for mám prá ce v nadchádza jú -
cich ro koch, kto ré vyústi li do

Len tri dni po tra gickom pa rížskom piatku, 16. no vembra
2015 sa v írskom Dubli ne stretli de le gá ti 4. riadne ho kon -
gre su Európskej konfe de rá cie po li cajných odbo rov
(Euro COP), kto rá zastre šu je oko lo pol mi lió na po li cajných
odbo rá rov z 27 európskych kra jín. Slo ven ský Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR re pre zen to va li (pod¾a k¾ú èa po è tu èle -
nov orga ni zá cie) dva ja de le gá ti: predse da OZP v SR Ma -
rián Magdoško a podpredse da Vik tor Kiss, v Dubli ne ne -
chý bal ani Mi ro slav Lit va, predchádza jú ci predse da OZP,
vo funkcii I. vi ce pre zi den ta Euro COP–u.

Po li cajný pre zi dent prvýkrát v histó rii oce nil funkcio ná rov OZP v SR osobnou me dai lou

K¾ú èo vou po žia davkou odbo rov pre rok 2016 bu de ve¾ká no ve la zá ko na è. 73 – aj s no vou „pla tovkou“

Prezident PZ gen. Tibor Gašpar na zimnom zasadaní rady predsedov zodpovedal všetky
otázky z pléna

(Pokračovanie na strane 6)
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Ro ko va nie otvo ril predse da
OZP v SR Ma rián Magdoško. Pri
kon tro le plne nia úloh s dáv kou
iró nie ko men to val fakt, že od
pred se dov ZO ve de nie ne do sta lo
ani jed nu informá ciu o prí pa de ne-
zve rejne nia výsledkov hodno te -
nia jednotlivcov v útva roch. Plé nu
priblí žil de tai ly z re ví zie súdnych
spo rov v uply nu lých ro koch a stav
vy má ha nia poh¾a dá vok vo vyhra -
tých spo roch. Ïalšiu sprá vu o si -
tuá cii v právnej ochra ne predlo ží

ve de nie na marco vú ra du predse -
dov.

Predse da M. Magdoško ïa lej
in for mo val o si tuá cii v ko lek tív -
nom vy jedná va ní. Za tia¾ èo vy -
jedná va nie vyš ších ko lektívnych
zmlúv pre za mestnancov vo ve -
rejnej a štátnej službe už KOZ SR
s vlá dou uzatvo ri lo s výsledkom
4–percentnej va lo ri zá cie na rok
2016, v re zorte ešte vyššie ko -
lektívne vy jedná va nie pre bie ha,

Lip tov ský Ján (on) – Zimné za sa da nie ra dy predse dov ZO
OZP v SR sa ko na lo v dòoch 10. a 11.de cembra 2015 v
zná mom re zortnom za ria de ní Byst rá v Liptovskom Já ne.
Po zva ný mi nister vnútra Ro bert Ka li òák sa ospra ve dl nil
pre nutnú úèas� na mi mo riadnom za sa da ní vlá dy SR, po -
li cajný pre zi dent gen. Ti bor Gašpar však medzi odbo rá rov
pri šiel a zostal s ni mi až do zodpo ve da nia poslednej otáz -
ky z plé na.

(Pokračovanie na strane 2)



rovna ko vy jedná va nia o pod ni ko -
vých zmlu vách. M. Magdoško po -
zna me nal, že OZP spra co val aj
vy hodno te nie plne nia ko lektívnej
zmlu vy v ro ku 2015, kto ré predlo -
žil ve de niu re zor tu s konšta to va -
ním neplne nia v
prí pa de predlo že -
nia no ve ly zá ko na
è. 73/1998 na ro -
ko va nie vlá dy bez
vnútro re zortné ho
pri po mienko vé ho
ko na nia.

Keïže ko lek tív -
ne zmlu vy sa kaž -
do roène za èí na jú
vy ro kú va� „od nu -
ly“, tre ba pri po me -
nú�, že v hre sú
dô le ži té bo nu sy,
kto ré si po li caj ti èi
obèianski za mest -
nan ci nie vždy
uve do mu jú. Je to
napríklad o týždeò
dlhšia do vo len ka,
vý hod nejšie fi -
nanco va nie prá ce -
neschop nosti pr -
vých de sa� dní èi stravné. Po žia -
davka odbo rov je zvý ši� hod no tu
gastro lístka o 20 centov – z 3.30
na 3.50 eura – s tým, že aj v po -
mernej èasti na vý še nia bu de pla ti�
za mestna nec len je den cent, šes�
centov sa uhra dí zo so ciálne ho
fon du. Ten to bo nus je, pri po me nul
predse da OZP, ve¾mi prob lé mo vý,
ide približne o osem mi lió nov
gastro lístkov roè ne, sú to te da na-
ozaj ve¾ké pe nia ze z roz poè tu re -
zor tu. Otvo re né sú ešte otáz ky
výš ky odme ny pri prvom ukon èe ní
pra covné ho po me ru, otáz ky výš -
ky so ciálne ho fon du a rozde le nia
je ho použi tia. „Kým nie je vy -
jedna né všetko, nie je vy jedna né
niè,“ opä tovne zdô raznil.

Plne nie úloh
V bo de 4 kon tro ly plne nia úloh

išlo o preskú ma nie mož nos tí po-
sky to va nia zvý hodne ných re -
zortných rekreá cií aj pre dô -
chodcov z ra dov obèianskych za -
mestnancov. Le gisla tí va to tiž s
tou to možnos�ou ne rá ta, vý ho dy
sa do tý ka jú len výslu ho vých dô -
chodcov, ostá va pre to len mož-
nos� poskytnú� prostriedky zo so -
ciálne ho fon du ale bo pria mo zo
základných orga ni zá cii OZP.
Predse da však pri po me nul, že
dô chodco via ma jú možnos� využi�
vlá dou do to va né rekreá cie, kto ré
za bez pe èu je KOZ SR v sú èinnosti
s Jed no tou dô chodcov ve rejnou
sú �a žou, aktuálne v za ria de niach
SO REY.

Predse do via ïa lej schvá li li no -
vých re ví zo rov úètov, vy po èu li si
zoznam základných orga ni zá cií
OZP, kto ré ešte ne do da li aktua li -
zo va ný stav èlenskej základne
pod¾a úlo hy z je sennej ra dy a v
poslednom bo de odpoètu úloh M.
Magdoško in for mo val o ro ko va -
niach s ve dú cou úra du MV SR
De ni sou Sa ko vou, kto ré sa do tý -
ka li odmien pre za mestnancov
centier pod po ry. Tieto odme ny,
resp. zvý še nie osobných príplat-
kov išli z prostriedkov, zís ka ných
opti ma li zá ciou po è tu za mest nan -
cov na centrách pod po ry, kde za -
mestnanci do sta li v prie me re po

16 eur. S ge ne rálnou riadi te¾kou
sekcie syste mi zá cie MV SR Mo ni -
kou Ši mo vou ve de nie OZP pre ro -
ko va lo pro blé my, kto ré vznik li pri
zahladzo va ní trestov po li cajtov ku
koncu septembra vo vz�a hu k
ude ¾o va niu odmien, keï niekde

nad ria de ní za hla di li tres ty až k 1.
októbru, a tak po li caj ti prišli o od-
me nu. Predse da OZP spo me nul
aj pro blém obèianskych za -
mestnancov, kto rí ma jú v re zorte
dva pra covné po me ry, pl ný a
ved¾ajší, èiastoèný. Za oba im pri-
slú cha la odme na, no do sta li len
jed nu. Pod¾a ubezpe èe nia ve de -
nia re zor tu tieto pro blé my bu dú
vy rie še né v ja nuá ri, od bo ry ich
dosle du jú. Ma rián Magdoško kri ti -
zo val aj fakt, že ne bo li zve rejne né
kri té riá „ce loplošných“ odmien.

„Ne šťast ná“ no ve la
V bo de aktuálnych úloh si

predse do via vy po èu li aj po drob -
nos ti k schvá le nej no ve le zá ko na
è. 73, predse da opä tovne vy slo vil
nespo kojnos� s tým, že ve de nie
re zor tu ne rešpekto va lo pri po -
mien ky a ná vr hy odbo rov, v
schvá le nej no ve le sa na po kon
obja vil aj ïalší prípla tok pre zdra -
votníckych pra covní kov, kto rý ani
v ná vr hu ne bol uve de ný. Ne jas -
nos ti sú aj v zne ní no ve ly, do tý ka -
jú cej sa úhra dy mzdy poslu chá -
èov SOŠ PZ v prí pa doch po ho to -
vos ti, slu žieb po èas ví ken du, v no -
ci a po èas sviatkov. Pod¾a slov M.
Magdoška schvá le ná no ve la v
tom to sme re „za vá òa diskri mi ná -
ciou poslu chá èov“, tieto vý hra dy
ešte pre ro ku je pri stretnu tí s mi -
nistrom. Niekto ré v disku sii
nadho de né pro blé my zrejme vy -
rie ši až tzv. ve¾ká no ve la zá ko na
è. 73.

Slo vo má pre zi dent
Po prvej prestávke ro ko va nia

ra dy predse dov už do stal slo vo
pre zi dent PZ gen. Ti bor Gašpar.
Ne ma lú èas� tém, o kto rých ho vo -
ril, pribli žu je me v rozho vo re s ním
na inom mieste, z ïalšie ho vy be -
rá me:

Pre zi dent po zi tívne hod no til
vý voj kri mi na li ty v tom to ro ku, keï
po èet trest ných èi nov ku koncu ro -
ka mô že by� až o de sa�ti síc niž ší,
ako v ro ku 2014. Do konca aj po -
èet odcudze ných vo zi diel kle sol o
325. Oso bitne te ší objasne nos�,
kto rá sa ce loslo vensky po hy bu je
na his to ric ky najvyššej úrov ni 57

percent, po zi tívne prekva pu je
Bra ti slav ský kraj, kto rý sa ku kon-
cu ro ka vy špl hal už na 40, 5 per-
centa.

So zní že ním „ná pa du“ ide ru ka
v ru ke aj po kles po è tu trest ných
èi nov na jedné ho vy šetro va te ¾a. V

sú èas nos ti, po ve dal pre zi dent,
predsta vu je rozpra co va nos� 12
spi sov na vy šetro va te ¾a pri pokle -
se o 1,2 opro ti ro ku 2014. Najviac
(15,45) ma jú vy šetro va te lia v Bra -
tislavskom kra ji, najme nej (9,56)
Ži linèa nia, ostatné kra je sa po hy -
bu jú na úrov ni de sia tich spi sov. V

skrá te nom vy šetro va ní je aktuálny
ce loslo venský prie mer rozpra co -
va nosti 9, 68, Bra tislavèa nia ma jú
oko lo 15, Pre šovèa nia 6,44. Tieto
èís la, upo zor nil pre zi dent, však

niè ne ho vo ria o po ète príslušní -
kov, kto rí sa spismi zaobe ra jú.

Pre zi dent sa prista vil aj pri do-
pravnej ne ho do vosti, kto rá pri ne -
patrne vyššom po ète ne hôd v po -
rovna ní s vla òajškom má men ší (o
36) po èet �ažkých zra ne ní, smr te¾ -

ných prí pa dov
však bo lo o se dem
viac ako v tom is-
tom ob do bí 2014.
Od 33. týždòa do -
prav né ne ho dy so
smrte¾ným násled-
kom prudko pri -
budli, pod¾a pre zi -
den ta je ob zvláš�
šo ku jú ce, že na
ces tách od za -
èiatku ro ka zomre -
lo až 75 chodcov,
èo je v po rovna ní s
iný mi rokmi ex-
trémne èís lo.

Po de tailnom
priblí že ní bez peè -
nostnej si tuá cie v
SR pre zi dent po -
kra èo val v odpo -
ve diach na po èet -
né otáz ky z plé na,

ve ¾a pri po mie nok si pozna èil,
pris¾ú bil podne ty pre ve ri� a pri ja�
zá ve ry. Na zá ver gen. Ti bor Gaš-
par takmer štvorroènú spo luprá cu
s OZP ozna èil za ve¾mi dobrú, po-
trebnú a ve no val kaž dé mu èle no -
vi predsedníctva OZP osobnú me -
dai lu pre zi den ta PZ.

Ešte tie fá my!
Na úvod po po ludòajšie ho ro -

ko va nia predse da pri po me nul, že
stá le sa obja vu jú fá my k zme nám
v zá ko ne è. 328. Po žia dal predse -

dov, aby opä tovne èle nov ubez -
pe èi li, že fá my obsa hu jú nezmys-
ly, ni ja ké zní že nie so ciálnych vý -
hod ve de nie re zor tu nepripra vu je.

Predse da in for mo val plé num aj
o osu de ná vr hu na 50–euro vý
prípla tok za predåže nie pra covnej
do by po li cajtov, kto rý od bo ry pod-
po ri li, mi nister vnútra však na po -
kon od do ho dy ustú pil. Èrta jú sa
iné mož nos ti oce ne nia po li cajtov
za zvý še ný vý kon, do sia¾ však ne -
ma jú de fi ni tívnu le gisla tívnu for -
mu.

Pod¾a slov M. Magdoška bu dú
od bo ry hneï po vo¾bách tla èi� na
no vé ve de nie MV SR, aby
okamži te po kra èo va lo v prípra ve
ve¾kej no ve ly zá ko na è. 73 a tým
aj no vej „pla tovky“ po li cajtov.
Zmie nil sa tiež o úva he zria di�
penzión pre osa mo te ných výslu -
ho vých dô chodcov, prí padne aj
dô chodcov z ra dov obèianskych
za mestnancov re zor tu, pre to že
ich po èet sa stá le zvy šu je a potre -
bu jú po mocnú ru ku.

V ïalšom predse do via dis ku to -
va li na té mu preplá ca nia nadèa -
sov pre obèianskych za mest nan -
cov, keï niekto rí nadria de ní ta kú -
to možnos� za mestnancom ne da -
li, ho ci ve de nie mi nis ter stva i po lí -
cie ape lo va li na nadria de ných,
aby nadèa sy v opodstatne ných
prí pa doch po vo ¾o va li.

No vý znak OZP v SR
Ži vú po le mi ku vy vo lal aj no vý

gra fic ký ná vrh zna ku OZP, kto rú
ukon èi lo až hla so va nie. Ve¾ká
väèši na prí tomných predse dov sa
vy slo vi la za schvá le nie no vé ho
stvárne nia zna ku.

M. Magdoško priblí žil úsi lie ve -
de nia odbo rov pri získa va ní ïal -
ších be ne fi tov pre èle nov OZP,
kto ré sú aktuálne zve rejòo va né aj
na web stránke OZP v SR a oso -
bitne po ïa ko val Da no vi Èu ka -
lovské mu, predse do vi ZO na SOŠ
PZ v Ko ši ciach za vy na lo že nú ná -
ma hu a do siahnu té vý sled ky v
tom to sme re.

V zá ve re za sa da nia èle no via
ra dy schvá li li roz po èet OZP pre
rok 2016, predlo že ný podpredse -
dom Pavlom Mi cha lí kom a odsú-
hla si li ná vr hy základných orga ni -
zá cií OZP na ude le nie oce ne ní
zaslú ži lým èle nom OZP. (Ich me -
noslov pri ná ša me na inom mies-
te)

Spra co val Pe ter Onde ra
sním ky au tor
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K¾ú èo vou po žia davkou odbo rov pre rok 2016 bu de ve¾ká no ve la zá ko na è. 73 – aj s no vou „pla tovkou“

Rok sa s rokom zišiel, chceme preto
zo srdca a úprimne všetkým funkcioná-
rom, členom a priaznivcom nášho od-
borového zväzu, ale aj všetkým ostat-
ným zamestnancom MV SR poďakovať
za dobre odvedenú prácu a všetkým po-
priať v roku 2016 len to dobré,  veľa
pracovných úspechov a spokojnosti v
osobnom živote.

Vedenie Odborového zväzu polície v SR

Predseda OZP v SR odovzdal odborové ocenenia zaslúžilým čle-
nom a funkcionárom
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ne mu na medzi ná rodnom po li.
Írsko, ako je zná me, má s te ro -
rizmom bo ha té skú se nosti, mi -
nisterka však zdô razni la, že te raz
sto jí vo èi po lí cii no vý typ te ro ris tu,
kto rý je ochot ný pri úto ku zomrie�,
ne bo jí sa smr ti, do konca si ju sám
pri vo dí odpá le ním vý buš ni ny na
te le. O to je pre po lí ciu boj s ta -
kou to for mou te ro rizmu ná roè -
nejší. Èo sa tý ka prie be hu kon gre -
su, de le gá ti od hla so va li viace ré
zme ny v sta no vách, v ro ko va com
po riadku, ve ¾a sa dis ku to va lo o fi -
nanco va ní èin nos ti Euro COP–u,
kde vzni ka jú vážne pro blé my,
keïže je ho èinnos� je hra de ná vý -
luène z èlen ských príspevkov.
Schvá li li sme aj akèný plán èin -
nos ti na najbližšie obdo bie, v pí -
somnom podkla de je ve¾mi de -
tailne roz pra co va ný.

l V ne poslednom ra de bol
ten to kong res aj vo lebný…

Áno, viace rí èle no via vý kon né -
ho vý bo ru vrá ta ne pre zi dentky
An ny Nellberg Dennis i 1.vi ce pre -
zi den ta, nášho Mi ra Lit vu, kon èi li
vo funkciách. No vý vý kon ný vý bor
je te da vý razne obme ne ný. Už
dlhšie pred kongre som sa ho vo ri -
lo o odlišnom po sto ji èlen ských
orga ni zá cií Nemcov a Ho lanïa -
nov k niekto rým postu pom Euro -
COP–u, na po kon na kon gre se
naozaj po tvr di li svoj úmy sel odís�
z tejto orga ni zá cie. Pre to na kon -
gre se pre bie ha li intenzívne ofi -

ciálne aj ku loá ro vé ro ko va nia. V
záujme udrža� ne mecký GdP v
Euro COP–e prišli Dá ni s ur èi tým
kompro mi som, ná vrh bol pre
Nem cov akcepto va te¾ný a my
sme ho podpo ri li. Po búrli vej
disku sii sme žiada li, aby na kandi -
dátke na no vé ho pre zi den ta a vi -
ce pre zi den ta Euro COP–u fi gu ro -
va li do te rajší èle no via vý kon né ho
vý bo ru Han Busker a Jorg Bru-
chmüller, ale po ïalšej ostrej vý -
me ne ná zo rov na po kon oba ja
svo je kandi da tú ry stiahli a hla so -
va� sme moh li iba o pô vodnej zo-
sta ve na vrh nu tých kandi dá tov. V
jed nom prí pa de pod¾a nás vo¾by
nepre behli celkom ko rektne, ale
no vé ve de nie vo¾by odobri lo. Vý-
sledkom kon gre su je te da aj od -
chod ne mecké ho GdP z Euro -
COP–u, za tia¾ èo Ho lanïa nia sa
roz hod li osta�.

l Pre èo vlastne ne mecký
GdP vo lil od chod?

Ma li po cit, že pri svo jej po èet -
nos ti – GdP je su ve rénne najväèší
po li cajný od bo ro vý zväz v Euró pe
– Euro COP ne dosta toène akcep -
tu je ich ná vr hy, tvr di li, že sa ne ve -
dia v tom to prostre dí reali zo va�.
Faktom je, že niekto ré ne mecké
ná vr hy naozaj aj pod¾a nášho ná -
zo ru ne bo li akcepto va te¾né, na
dru hej stra ne je GdP sku toène ob -
rov ský zväz, s kto rým mu sí by�
efektívna ko mu ni ká cia. Mys lím si,
že bý va lý vý kon ný vý bor tieto sig -
ná ly pod ce nil.

l Je to ob rov ský šok, veï
GdP predsta vu je približne tre ti -
nu z cel ko vé ho po è tu èle nov
Euro COP–u!

Naozaj si mys lí me, že èlen stvo
ta kej ve¾kej orga ni zá cie je pre
Euro COP ve¾mi dô le ži té – okrem
iné ho aj z fi nanèné ho h¾a diska, na
èlen ských príspevkoch je to stra ta
cca 225–ti síc eur. Ne ho vo rím, že
bez Nemcov Euro COP nepre ži je,
som však hlbo ko presvedèe ný, že

GdP ne mož no len tak jedno du cho
vy ma za� z odbo rárskej ma py
Euró py. Pre to sme sa my ako
OZP po du ja li na úlo hu sprostred-
ko va te ¾a, ešte v de cembri by sme
sa v Bra tisla ve ma li stretnú� s Ho -
lanïanmi, Nemca mi a s Èechmi,
spo loène by sme si ma li po ve da�,

èo a ako ïa lej. Ne mecko jedno du -
cho má v Európskej únii do mi -
nantnú vá hu, ma li by sme uro bi�
všetko pre to, aby sa GdP do
Euro COP–u èo najskôr vrá til.
Roztriešte nie síl ni kdy ne veští niè
dob ré a sig na li zu je skôr �ažké èa -
sy vo vz�a hu k Bru se lu. Aby sme
do ká za li pre sa di� na úrov ni EÚ
na še po žia davky, potre bu je me
by� jed not ní a sil ní. Pre to vlastne
Euro COP vzni kol, aby po li cajní
odbo rá ri ma li pri ro ko va niach s or-
gánmi EÚ èo najväèšiu vá hu. Od -
chod GdP je jedno du cho ve¾ká
ško da.

l No vá pre zi dentka Euro -
COP–u Angels Bosch sto jí v èe -
le ka ta lánskej po li cajnej odbo -
ro vej cen trá ly, na medzi ná -
rodnom po li je však jej me no
za tia¾ dos� ne zná me…

Tre ba si uve do mi�, že Špa nie li
ma jú v Euro COP–e nieko¾ko or -
ga ni zá cií a súètom ich èle nov sú
dru hí najpo èetnejší po Nemcoch.
Špa nie li aj his to ric ky ma li vždy
svo je miesto vo vý konnom vý bo -
re. Pod stat né je, ako sa no vá pre -
zi dentka cho pí šan ce, ako do ká že
pô so bi� stme ¾u jú co. Bu de me po -
zorne sle do va� jej kro ky, èas uká -
že.

l Ako vi dí te ïalšie sme ro va -
nie Euro COP–u?

Neostá va iné, ako pokra èo va�
v na èa tej ceste, kto rú – žia¾, až v
dru hej po lo vi ci svojho vo lebné ho
obdo bia – naštarto val bý va lý vý -
kon ný vý bor. Je to sme ro va nie k
èo na južšej spo lu prá ci s vý kon ný -
mi orgánmi Európskej únie, rozvi -
nu tie lo bingu v úsi lí získa� vplyv v
európskych štruktú rach, kde sa o
nás roz ho du je. V tom to sme re bý -
va lý vý kon ný vý bor uro bil kus prá -
ce, za èal ko mu ni ko va� s euro -
poslanca mi. Tú to ko mu ni ká ciu
tre ba ïa lej rozví ja�.

l Konkrétne?
Napríklad: Euro COP sa do ho -

dol s ETUC–om, èo je Európska
konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov,
že Euro COP bu de zastre šo va�
ce lú po li cajnú odbo ro vú pro ble -
ma ti ku. To zna me ná, príslušnú
pro ble ma ti ku, do tý ka jú cu sa prá -
ce po lí cií v ce lej Euró pe, po su nie
k nám a my, te da Euro COP bu de
vypra cú va� sta no viská pre ETUC.
Pre nás je ve¾mi dô le ži té by� èo
najbližšie k euro ko mi sá ro vi pre
vnú tornú bezpeènos�, k euro ko mi -
sii mi nistrov vnútra a spra vodli -
vosti, ako aj k branno   bez peè nost -
né mu vý bo ru euro parla mentu. Na
týchto po zí ciach má Euro COP
svo jich pri rodze ných partne rov, èo
na južšia spo luprá ca s ni mi je ab-
so lútnou prio ri tou pro gra mu Euro -
COP–u aj v najbližších ro koch.
Môj osobný ná zor je, že zástupca
Euro COP–u by mal by� au to ma -
tic ky pri zý va ný aj na kaž dé za sa -
da nie ko mi sie mi nistrov vnútra a
spra vodli vosti. To to je najdô le ži -
tejšie, pokra èo va� v na èa tej ceste
a je spo loènou úlo hou, aby na še
slo vo v prostre dí orgá nov EÚ ma -
lo èo najväèšiu vá hu, inak na ša
prá ca stra tí zmy sel. Uda losti v Pa -
rí ži uká za li, aká dô le ži tá je spo -
luprá ca po lí cií v Euró pe, aké dô le -
ži té je po stup né vy rovná va nie
podmie nok prá ce a úrovne v jed -
not li vých ná rodných po lí ciách.

l Zdá sa, že to to je k¾ú èo vá

té ma, Pa ríž ju naozaj od ha lil v
pl nej na ho te…

Pro blém má dve ro vi ny: spo -
luprá ca po lí cií mu sí ma� ešte väèší
rozmer, ako to mu bo lo do sia¾, ne-
smú by� žiadne pre kážky pri odo-
vzdá va ní informá cií, ne mô že do -
chádza� k ich se lekcii, to by bo lo
ce lé zle. V dru hej ro vi ne ho vo rí me
o vy rovná va ní podmie nok prá ce
ná rodných po lí cií, ale bo lo by
zcest né li mi to va� spo luprá cu tým-
to fakto rom. Nikto nám ne dá pe -
nia ze na pla ty ani na tech nic ké
vy ba ve nie, vý stroj a vý zbroj, po -
moc euro fondov je mož ná len v
úz ko vy medze ných prí pa doch. V
ostatnom ne sú zodpo vednos� za
úro veò a kva li tu prá ce po lí cie ná -
rodné vlá dy, ony mu sia ru èi� za
vnú tornú bezpeènos� štá tu, za
bez peè ný ži vot všetkých obèa nov.

l Najmä pre kra ji ny vý -
chodnej Euró py je stá le ve¾kou
ba rié rou rozvo ja medzi ná rod -
nej spo lu prá ce po li cajtov nez -
na los� ale bo sla bá zna los� cu-
dzích re èí. Slo ven sko asi nie je
vý nimkou…

Na še mladšie ge ne rá cie už ta -
ký pro blém ne ma jú, ale pre ge ne -
rá cie, kto ré vy rástli za so cia lizmu,
je reè naozaj váž nou ba rié rou, aj
sám to po ci �u jem. V mno hých eu-
rópskych kra ji nách je an gliè ti na
ako dru hý ma te rinský ja zyk, my
má me èo do há òa�. Ve do mostne
sme na tom mi ni málne tak dobre
ako Nemci èi Špa nie li, ale naozaj
dob rá zna los� cudzie ho ja zy ka je
pre mno hých na šich po li cajtov eš-
te pro blém. Ve rím, že o dvadsa�
ro kov to už ne bu de aktuálna té -
ma, te raz ide o to, aby sme sa tej-
to sla bi ny zba vi li èo najskôr.

l Ešte k te ro rizmu ako no vé -
mu medzi ná rodné mu fe no mé -
nu: èo z týchto ja vov vyplý va
pre prá cu po lí cií v Euró pe?

Potre by po lí cie vlastne vo všet-
kých štá toch ko li du jú s eko no mi -
kou. V èa se te ro ris tic kých úto kov
mno hé vlá dy škr ta li aj roz poè ty
pre po lí ciu. Euro COP už viackrát
konšta to val, že je ve¾kou chy bou
zahrá va� sa s bezpeènos�ou vlast-
ných obèa nov. Rozho do va nie ne -
mož no ne cha� v ru kách eko nó -
mov, tí na potre by spo loènosti po -
ze ra jú len svo jou opti kou, rozho -
do va� o prio ri tách však mu sia po -
li ti ci. Tre ba po ïa ko va� vlá dam,
kto ré sa ne pus ti li ces tou škrte nia
nákla dov na vnú tornú bezpeè -
nos�, te raz sa uka zu je, pre èo bo la
i je ta ká to pre zie ra vos� na mieste.
Mu sím po ve da�, že medzi vlá dy,
kto ré sa ne da li na ces tu ne uvá že -
ných škrtov, patrí i tá slo ven ská. V
èa se krí zy tiež mu se la pri jí ma�
úspor né opatre nia, všetci sme ich
po cí ti li, ale po stup slo venskej vlá -
dy vo vz�a hu k vnú tornej bez peè -
nos ti bol zodpo vedný, uváž li vý.
Maastrichtské kri té riá na zni žo va -
nie schodkov štátnych rozpoètov
sú dô le ži té a mô žu dobre pô so bi�
v èa se mieru, po ko ja a konjuktú ry.
Te raz, keï èe lí me najväèším hroz -
bám a zverstvám vo èi ne vin né mu
ci vilné mu oby va te¾stvu od II. sve -
to vej voj ny, ne mô že by� bezpeè -
nos� obèa nov ohro zo va ná ešte aj
nezmy selným šetre ním len pre to,
aby sme spl ni li ne ja ký na dikto va -
ný uka zo va te¾.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Nemecký GdP ukonèil èlenstvo, Slováci spolu s Èechmi a Holanïanmi budú h¾ada� východisko
(Pokraèovanie zo strany 1)

Snem KOZ SR, kto rý sa usku -
toènil 19. no vembra 2015, zhod -
no til na svo jom dru hom za -
sadnu tí v ro ku 2015 èinnos� kon-
fe de rá cie od jej posledné ho sne -
mu v marci 2015. Rovna ko sa
zaobe ral Hlavný mi úlo ha mi KOZ
SR na rok 2016, zá sa da mi po -
stu pu pri prípra ve a orga ni zo va ní
podporných a pro testných ak cií,
èi pri vyhla so va ní štrajko vej po -
ho to vos ti a štrajku. Snem zá ro -
veò rozho dol aj o zvo la ní VIII.
zjazdu KOZ SR v no vembri bu -
dú ce ho ro ka. Ako hos� sa Sne mu
KOZ SR zú èast nil mi nister prá ce
Ján Rich ter. Od bo ry sú pod¾a ne -
ho jedným z najvýznamnejších
so ciálnych partne rov. „Ak tu má -
me so ciálny zmier, je to ve¾ká zá -
slu ha aj repre zentantov za -
mestnancov, te da KOZ SR. Spo -
luprá ca s ni mi bo la a je dob rá,
vy jedná va nia s ni mi bý va jú však
ve¾mi tvr dé. KOZ SR je part ner,
kto rý má záujem obha jo va� ka te -
gó riu ¾u dí, kto rú re pre zen tu je, te -
da za mestnancov. Tre ba však
zá ro veò po ve da�, že vie po cho pi�
aj isté mož nos ti zo stra ny vlá dy.
Vie tiež po cho pi� v ma xi málnej
miere aj partne rov, kto rí repre -
zentu jú za mestná va te ¾ov,“ uvie -
dol. Pa rížsky kong res Európskej
odbo ro vej konfe de rá cie pri jal vo
svo jom Ma ni feste 2015 základné
hod no to vé orientá cie európ-
skych odbo rov. Pri po ji la sa k nim
aj KOZ SR, a to ich za kompo no -
va ním do svo jich hlavných úloh
pre rok 2016. Pre to v ro ku 2016
upria mi KOZ SR svo ju po zornos�
na oblas� tvor by kva litných pra -
covných miest, za mestna necké

prá va a spra vodli vú spo loènos� v
Euró pe. V ob las ti pra covnopráv -
nych vz�a hov bu de konfe de rá cia
podpo ro va� všetky opatre nia
sme ru jú ce do ob las ti zvý še né ho
pokry tia za mestnancov ko lektív -
ny mi zmlu va mi v sú vislosti s vy -
ži tím inšti tú tu extenzie ko lektív -
nych zmlúv. Zá ro veò bu de pre -
sadzo va� reali zá ciu spra co va né -
ho ná vr hu „Ná vrh KOZ SR na
rieše nie stupníc pla to vých ta ríf“,
kto rý bol predlo že ný na Úrad vlá -
dy SR. KOZ SR bu de pokra èo va�
v nastú pe nom trende pre sadzo -
va ných zmien v sú vislosti s oslo -
bo de ním príjmov po sky to va ných

za mestnancom v sú la de so zá -
ko nom è. 152/1994 Z. z. v zne ní
neskorších predpi sov zo so -
ciálne ho fon du od da ne z príjmu
a pla te nia príspevkov do poist-
ných fondov. Taktiež od bo ro vá
cent rá la vy vi nie ma xi málne úsi lie
s vy uži tím zá ko nom sta no ve ných
mož nos tí na zabrá ne nie pre sa -
de nia le gisla tívnych zmien, kto ré
by ma li ne ga tívny do pad na za -
mestnancov a od bo ry a predsta -
vo va li by zhorše nie platnej pra -
covnoprávnej ochra ny za mest -
nancov a obmedze nie funkènosti
a pô so be nia odbo rov na pra co -
viskách u za mestná va te ¾a. Po -
èas predsedníctva SR v Ra de
EÚ plá nu je KOZ SR viace ro akti -

vít. Jed nou z nich bu de aj konfe -
rencia na té mu „Akú chce me Eu-
ró pu?“. V sú vislosti s pri ja tým
18–me saèným progra mom pred-
sednícke ho Tria, Ho land sko –
Slo ven sko – Mal ta, plá nu je kon -
fe de rá cia zorga ni zo va� stretnu tie
so zástupca mi od bo ro vých cent -
rál z uve de ných štá tov a pre -
disku to va� s ni mi pripra vo va né
ini cia tí vy s do pa dom na za mest -
nancov. V ob las ti bez peè nos ti a
ochra ny zdra via pri prá ci sa bu de
KOZ SR na ïa lej aktívne po die ¾a�
na zvy šo va ní právne ho ve do mia,
in for mo va nos ti odbo rá rov, zás -
tup cov za mestnancov pre BOZP
a za mestnancov v ob las ti bez -
peè nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci. Ïalšou z ob las tí akti vít
KOZ SR v nasle du jú com ro ku je
aj oblas� so ciálnej ochra ny a di -
menzie kva li ty ži vo ta. KOZ SR
bu de podpo ro va� EOK v sna he
na európskej úrov ni pri ja� a plne
rešpekto va� Európsky pro to kol k
so ciálne mu po kro ku, pri po je ný k
zmlu vám EÚ, z kto ré ho vyplý va,
že základné so ciálne prá va ma jú
prednos� pred hospo dársky mi
slo bo da mi. KOZ SR bu de zá ro -
veò od EOK po ža do va�, aby ini -
cio va la vznik „So ciálnej únie“. Na
do má cej pô de bu de konfe de rá -
cia pokra èo va� v za èa tých ro ko -
va niach s kompe tentný mi zá-
stupca mi ústredných orgá nov
štátnej sprá vy a vlá dy SR s
cie¾om postupne pre sadzo va�
opatre nia sformu lo va né v do ku -
mente „Da òo vo–odvo do vý ba lí -
èek KOZ SR“.

(KOZ SR, 19. 11. 2015)

Z ro ko va nia Sne mu KOZ SR

M. Magdoško



l Pán pre zi dent, zaènem
netra diène: ší ri sa, že ste si už
po da li žiados� do ci vi lu.

Aj ja som to už po èul. Nie je to
prav da, ni ja kú žiados� som ne po -
dal a ak sa ne sta ne niè mi mo -
riadne, osobne plá nu jem plno -
hodnotne plni� po vin nos ti pre zi -
den ta Po li cajné ho zbo ru mi ni -
málne do 5. marca 2016.

l Pri chádza èas bi lanco va -
nia nielen tohto ro ka, ale po ma -
ly už aj vášho štvo roèné ho pô -
so be nia vo funkcii. Zho vá ra me
sa iba nieko¾ko dní pred ko na -
ním zimnej ra dy predse dov na -
šich základných orga ni zá cií, na
kto rú ste pris¾ú bi li úèas�, na še
no vi ny však vyjdú až po ko na ní
ra dy. O èom te da bu de te ho vo -
ri� s odbo rármi? Va še po ci ty?

Je to prí hodný èas uro bi� pred
odbo rármi urèi tú bi lanciu, odpo -
èet, èo sa po da ri lo uro bi� a èo ešte
chce me do tiahnu�, a zá ro veò pre -
dostrie� ïalšie zá me ry, aj keï v
tom to ob do bí by sa ne ja ké zá -
sadnejšie ve ci pre sadzo va li už
dos� �ažko. Mu sím na to h¾a die�
prag ma tic ky. Ak mám tie po ma ly
už šty ri ro ky zovšeo becni�, mys lím
si, že sa po da ri lo uro bi� dob ré sys -
té mo vé kro ky v ob las ti riade nia a
orga ni zá cie PZ, vý razne sa tiež
zlep ši la ma te riálno–tech nic ká zá -
klad òa PZ. Prav da, niekto ré zá -
me ry z rôznych dô vo dov napre do -
va li po malšie, ako sme ma li pred-
sta vu a niekto ré sa ne po da ri lo
reali zo va� vô bec, iné sú však ešte
v reali zá cii.

l Skoème takpo ve diac in
me dias res.

Najbližší cie¾ je napríklad uro bi�
po ria dok v štruktú rach okresných
riadi te¾stiev PZ. Mo mentálne má -
me tri rôzne ty py štruktú ry, je po-
trebné da� im sys tém, upra vi� vzá -
jomné vz�a hy, a sú èas�ou týchto
kro kov sú aj úva hy o spra vodli -
vejších príplatkoch za riade nie.
Ma te ri ál na potrebné zme ny je pri-
pra ve ný, ale ne pôjdem te raz do
de tai lov, je to úlo ha pre rok 2016.

l Takpo ve diac hý ba nie so
štruktú ra mi je vždy pro blém,
za ži li ste to pri syste mi zá cii ob-
vodných odde le ní PZ…

Od za èiatku som oèa ká val roz-

siahlu disku siu, vždy po má ha od-
strá ni� ne do stat ky pr vé ho ná vr hu,
ale vždy mu sí ma� aj ne ja ký ko -

niec. Dnes, mys lím si, je ty pi zá cia
OO PZ na sta ve ná dobre a ve rím,
že drvi vá väèši na ¾u dí sa s ním
sto tožni la, no vá ty pi zá cia ur èi la
pra vidlá aj pre spra vodli vejšie od -
me òo va nie, keïže tu bo lo množ-
stvo ne rov nos tí v riadia cich prí-
platkoch. Sú da né jas né pra vidlá
pre fungo va nie OO PZ. Po va žu -
jem to za dob rý krok, kto rý utvá ra
predpokla dy pre ïalšie pro fi lo va -
nie základných útva rov do bu -
dúcnosti aj z h¾a diska poètov
príslušní kov – z poh¾a du vý vo ja
bezpeènostnej si tuá cie a no vých
bezpeènostných hro zieb. Po dob -
ne po zi tívne vní mam re for mu na
odde le niach kri mi nálnej po lí cie,
sú to fle xi bilné štruktú ry s presný -
mi pra vidla mi, kto ré umož òu jú
reago va� napr. na zme ny v štruk -
tú re dru hov kri mi na li ty v da nom
re gió ne prispô so bo va ním poètov
po li cajtov pod¾a špe cia li zá cie.
Keï už sme pri zme nách, spo me -
niem aj náš zá mer pokra èo va� v
opra vách syste mi zá cie štruktúr
PPÚ, kde tiež pa nu je znaè ná ne -
jednotnos� medzi krajmi, chce me
do to ho vnies� viac systé mo vosti.
Opä�: nech sa nikto nepla ší, zo
zmien ne bu dú ne ga tívne do pa dy
na ni ko ho, len chce me, tak ako v
prí pa de OR PZ, za vies� aj v
štruktú rach PPÚ väèší po ria dok.

l Stav základných útva rov i
OR PZ by mal reago va� na rea li -
ty da né ho re gió nu, pre to sa na-
ozaj �ažko po rovná va prá ca po -
li caj ta v ne ja kej ob ci na vý cho -
de re pub li ky a po li caj ta miest -
ne ho odde le nia v Bra tisla ve…

Isto viete, že sme zá sadne ne -
me ni li po è ty po li cajtov, da li sme
len syste ma ti ku štruktú ram. Po li -
caj ti ma jú k dispo zí cii ve¾mi pres-
nú ana lý zu všetkých re gió nov z
h¾a diska štruktú ry kri mi na li ty, kri -
mi no génnych fakto rov, za �a že -
nos ti po li cajtov, efektívnosti ich
prá ce… Tieto úda je umožòu jú ria-
dia cim pra covní kom navrho va�
syste mi zaèné zme ny útva rov, aby
rea go va li napríklad na za �a že nos�
po li cajtov v tom – kto rom dru hu
služ by. Dô le ži té je, že sme po

všetkých disku siách sta no vi li mi -
ni málny po èet príslušní kov OO PZ
na šestnás�. Ta ké to OO PZ by
ma lo za bezpe èi� as poò jed nu
hliad ku v dennej i noè nej službe.
Sa mozrejme, je to mi ni mum, má -
me záujem na väèších ka pa ci -
tách. Pro blém nám ro bí, a èas to to
spo mí nam, ne raz neodô vodne né
èerpa nie rôznych so ciálnych vý -
hod, najmä PN a OÈR, èo má po -
tom vážny do pad na plá no va nie
základné èa su služ by.

l Ne chý ba vám no vý zá kon
o štátnej službe po li cajtov? Pô -
vodne už mal by� v tom to ro ku
úèin ný…

�ažko sa mi odpo ve dá, viete,
že zá ko ny nepredkla dá pre zí dium
PZ. Sa mozrejme, na stal èas na
zá sadnú no ve lu resp. pri ja tie no -
vé ho zá ko na. Pra covný ná vrh je
pripra ve ný a vrá ti sa do hry zrej-
me až po nástu pe no vé ho ve de -
nia re zor tu.

l V mé diách sa obja vi li in-
formá cie o úva hách re zor tu na -
vý ši� po èet po li cajtov v najbliž-
ších troch ro koch o 2 500 ¾u dí.
Informá cia okamži te ob no vi la
disku siu o tom, èi má me v po -
me re k po è tu oby va te ¾ov Slo -
ven s ka už te raz pri ve ¾a ale bo
stá le má lo po li cajtov – v po rov -
na ní s iný mi európsky mi štát-
mi.

Ne súhla sím s ta ký mi to po rov -
na nia mi, spra vidla sa uká že, že
sú tu rozdie ly v me to di ke, v mno -
hých kra ji nách sú rôzne bez peè -
nostné zložky èi agentú ry, kto ré
sa po die ¾a jú na ochra ne vnú tornej
bez peè nos ti, ale ne patria do
štruk túr po lí cie. Je to prosto hra
èí siel. Ne mys lím si, že sme ne ja ký
po li cajný štát, ako niekto rí tvrdia.
Dô le ži té je iné: dôkladné po sú de -
nie bezpeènost ných ri zík nielen
na Slo ven sku, ale aj v Euró pe
resp. vo sve te. Ve¾mi blíz ko – z
geo gra fic ké ho h¾a diska – má me
vo jen ské kon flik ty, má me do èi ne -
nia s ob rov ský mi migraèný mi vl -
na mi, kto ré sú jed no znaè ným
bez peè nost ným ri zi kom, medzi
ute èenca mi sú aj kri mi nálni ci, a
mož no aj oso by, kto ré mô žu zna -
me na� te ro ristickú hroz bu do bu -
dúcna. Slo ven sko, ale aj oko li té
kra ji ny sto ja pred otáz kou, èi da�
pe nia ze na školstvo, zdra vot -
níctvo ale bo investo va� do bez -
peè nos ti, te da na ar má du resp.
po lí ciu. My sa prispô so bí me, ale
po li ti ci sa následne bu dú zodpo -
ve da� obèa nom, èi sa naplne ným
ri zi kám da lo pre dís�. Tak to dnes
uva žu jú urèi te mno hí zodpo vední
po li ti ci. Vždy je otázne, kde je hra -
ni ca ri zi ka. Dnes ro bí me len kvan -
ti fi ká ciu potrieb pod¾a na šich
pred stáv, nie sú to de fi ni tívne ani
zá väzné èís la. No disku to va� mu -
sí me už dnes a uvi dí me, ako sa
bu de vy ví ja� bezpeènostná si tuá -
cia. Urèi te však potre bu je me po -
silni� od bo ry bo ja pro ti te ro rizmu a
extré mizmu, bo ja pro ti po èí ta èo -
vej kri mi na li te, ale aj špe ciálne
zložky, kto ré bu dú schop né rýchlo
a efektívne eli mi no va� bezpro-
stredne hro zia ce te ro ris tic ké ri zi -
ká, napr. tzv. vlkov sa mo tá rov. Cí -
ti me však aj potre bu na vý še nia
poètov kontaktných po li cajtov vo

vý ko ne, v základných útva roch.
Ne jde te da o ta bu¾ky pre kance -
lárske sto liè ky. Mu sí tam by� po li -
tic ké rozhodnu tie, po tom mô že me
disku to va�.

l Ve¾kou té mou je dnes och -
ra na štátnych hra níc. Vonkajšiu
schengenskú hra ni cu má me,
zdá sa, dobre za bezpe èe nú. A
za tia¾ je tam po koj. Èo se ver?
Èo juh? Už nieko¾ko me sia cov
sa pre sú va jú po li caj ti z vý chod -
nej hra ni ce na juh, k to mu pri -
bud lo zdvojná so be nie po è tu
hlia dok vo všetkých re gió noch.
Je to ve¾ká zá �až na ¾u dí v te ré -
ne.

Áno, sú to do urèi tej miery ex-
trémne opatre nia, od za èiatku
sme však ho vo ri li o èa so vej ob-
medze nosti týchto opatre ní. Pe -
nia ze na nadèa sy má me, ale prá -
ve dnes (3. de cembra – pozn.
red.) som ro bil konfe ru, da li sme
po kyn zní ži� po èet po li cajtov v
pria mom vý ko ne o 30 percent,
aby sme umož ni li èerpa� ¾u ïom
do vo len ky a re ha bi li tá cie. Pri tejto
prí le ži tosti však mu sím po ve da�
dô le ži tú vec: šty ri ro ky po èú vam
od niekto rých ko le gov o prá vach
po li cajtov, ako sa im ubli žu je, ako
sú neúnosne za �a že ní, èas� z nich
be dá ka, že mu sia cho di� do prá ce
aj v no ci, aj cez ví kend. Áno, mu -
sia. Nie sme ma terská škôlka.
Kaž dý, kto si po dal žiados� o pri ja -
tie do PZ, si mu sí by� ve do mý, že
na stu pu je k ozbro je né mu zbo ru,
kto rý mu sí by� k dispo zí cii obèa -
nom 24 ho dín denne, se dem dní v
týždni. By� po li cajtom je ce lo ži -

votné po vo la nie, kaž dý, kto chce
osta� v zbo re, si mu sí by� ve do mý,
aká je to prá ca, aké má posla nie,
s èím všetkým mu sí po èí ta� v tom -
to po vo la ní. Sa mozrejme, oddych,
dodrža nie zá kon ných le hôt od po -
èin ku sú dô le ži té. To sa tý ka aj ria-
dia cich pra covní kov: Niekto rí z
nich sú nespo kojní s ne dosta toè -
ným riadia cim príplatkom, resp. s
nepreplá ca ním nadèa so vej prá ce.
Mu sia za tia¾ rešpekto va� na sta ve -
né pra vidlá. Mám záujem, aby
sme aj v ob las ti odme òo va nia ria-
dia cich pra covní kov uro bi li isté
zme ny. Spo me nu té opatre nia si
vy žia da la bez peè nostná si tuá cia,
resp. uda losti v Pa rí ži. Te raz po è -
ty na sa de ných po li cajtov zni žu je -
me a chce me sa postupne dosta�

na efektívnu úro veò. Je na šou po -
vinnos�ou kon tro lo va� vonkajšiu
hra ni cu Schen ge nu, ak bu de tlak
na òu pokra èo va�. Mož no sa obja -
via no vé tra sy migrantov a už sa
nás bu dú pria mo do tý ka�. Te raz je
re la tívny po koj, ale mu sí me by�
pripra ve ní na rôzne alterna tí vy.
Ani do ro ku 1989 sme ne ma li ost -
na tý drôt na každom metri na šej
štátnej hra ni ce, chrá ni� ze le nú
hra ni cu nie je jed no du ché a keï
te raz po má ha me ko le gom v Ma -
ïar sku, tak sú bežne tým po má ha -
me chrá ni� aj na šu hra ni cu. Vý voj
v obje me a v sme ro va ní migraè -
ných vån sa mô že zme ni� za ve¾mi
krátku do bu. Pre to štáb, utvo re ný
na boj s ile gálnou migrá ciou ïa lej
pra cu je, vy hod no cu je si tuá ciu a
mož né ri zi ká. Tla èí me ich k to mu,
aby to to re la tívne obdo bie po ko ja
útva ry vy uži li na vý cvik, na lepšiu
prípra vu utvá ra nia spo loèných
hlia dok s ar má dou, prípra vu na
vnútro zemské kon tro ly atï. Mož -
no to všetko ne bu de me potre bo -
va�, ale mu sí me by� pripra ve ní a
pripra ve ným aj š�astie pra je.

l Tak že je �ažké prognó zo -
va�…

Prav da že, sú to len úva hy. Ak v
takpo ve diac normálnom èa se má -
me v te ré ne oko lo 400 hlia dok, pri
zvý še nom bezpeènostnom ri zi ku
by to ma lo by� v bu dúcnosti oko lo
700 a kaž dé mu je jas né, že ta ké -
to za �a že nie pri sú èasných sta -
voch po li cajtov ne mô že trva� dlho,
¾u dí to vy si ¾u je. Nech si nikto ne -
mys lí, že to ne vie me, že si to ne-
uve do mu je me. Aj pre to ho vo rí me

o potre be na vý še nia sta vov vo vý -
ko ne.

l Tlak na vý kon sa pre ná ša
aj na na šich obèianskych za -
mestnancov, napriek to mu do-
stá va me sig ná ly, že niekde ria -
di te lia nechcú obèianskym za -
mestnancom preplá ca� nad èa -
sy – aj s odô vodne ním, že ich
ne potre bu jú.

Aj ja som sa stre tol s rozdiel-
nym prístu pom nadria de ných. Do -
sta li úpra vu, aby v odô vodne ných
prí pa doch prá cu nadèas po vo ¾o -
va li bez vá ha nia. Na poslednej
po ra de s kraj ský mi riadi te¾mi PZ
som otáz ku nadèa sov pre po li -
cajtov i pre obèianskych za mest -
nancov zno va prízvu ko val. Ak
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niekde riadia ci pra cov ník svojvo¾ -
ne po vie, že na nadèa sy ne má
pe nia ze a bu de po li caj ta tla èi� do
èerpa nia náhradné ho vo¾na, hneï
bu dem pri jí ma� opatre nia s prí-
slušným riadia cim pra covní kom.
Dám pre ve ri�, èi bo li všetci po li caj -
ti presne usmerne ní a ak zistím
po chy be nie pri pre ná ša ní prí ka -
zov zvrchu, vy vo dím dôsledky.
Pre nos presných informá cií resp.
prí ka zov a usmerne ní v zbo re,

kto rý má 23–ti síc príslušní kov, je
mi mo riadne dô le ži tý, svojvô ¾a
niek to rých riadi te ¾ov tam ne má
miesta. A èo sa tý ka obèianskych
za mestnancov: ak sa nieko mu
sta ne, že je prá ce dosta tok a na-
dria de ný mu efektívnu prá cu nad -
èas ne po vo lí, kaž dé ho vy zý vam,
aby sa listom ob rá til pria mo na
mòa.

l Vrá�me sa k bi lanco va niu.
Ako som už po ve dal, vytvo re -

nie NA KA, no vú ty pi zá ciu OO PZ

a no vú syste mi zá ciu OKP, opra -
ve né štruktú ry PMJ, po va žu jem
za dob ré kro ky správnym sme -
rom. Sa mozrejme, kaž dý zá mer si
nájde aj odporcov, kto rý uro bia
všetko pre to, aby sa niè nezme ni -
lo. Pre to dá vam ta ký dô raz na
vèas né vysvet¾o va nie, pres vied -
èa nie, argu mentá ciu, že zme ny
sú v ich prospech a že ce lé šty ri
ro ky som naozaj ne mal záujem
ve ci zhoršo va� a ¾u dí zneis�o va�.
Lo gic ky ta ké presviedèa nie dlhšie
tr vá, ale vzá jomnú ko mu ni ká ciu
pri zme nách po va žu jem za dô le ži -
tú. Ak as poò väèši na zme nu ne-
prijme za svo ju, dar mo èlo vek bú -
cha do sto la. Te raz, zdá sa, to to
úsi lie pri ná ša ovo cie, perso nálna
sta bi li zá cia v zbo re je ta ká, ako
dáv no ne bo la. Na na še po me ry
má me ve¾mi vy so kú obsa de nos�
ta bu liek, aj pre to sme si moh li do -
vo li� zvý ši� ve ko vú hra ni cu na pri -
jí ma nie do Po li cajné ho zbo ru na
21 ro kov. Te raz by som už len bol
rád, ke by po li caj ti presta li kaž dé -
ho pol ro ka spúš�a� fá my o ne ga -
tívnych zme nách v so ciálnom za -
bez pe èe ní.

l Fá my ma jú naozaj tu hý ko -
reò. A keï už ho vo rí me o po me -
roch vo vnútri Po li cajné ho zbo -
ru, po tom ne mô že me vy ne cha�
ani èas té váš ni vé disku sie o
tom, kto rá služ ba je dô le ži tejšia
a kto rá èinnos� si zaslú ži vyššie
príplatky…

Po ve dal som už na za èiatku
svojho pô so be nia, že ne bu dem
rozli šo va�, kto rá služ ba je dô le ži -
tejšia, mo jou po vinnos�ou je brá ni�
oprávne né záujmy a potre by všet-
kých slu žieb PZ. Vra ví sa, že bliž-
šia je ko še ¾a ako ka bát, chá pem,
ak to tak niekto vní ma. Keï sme

za èa li rieši� príplatky za ne rovno -
mernos�, hneï sa tie ne du hy uká -
za li. V pra xi však nie je mož né rie-
ši� len potre by – tre bárs – po -
riadká rov a neh¾a die� pri tom na
potre by ope ra tívcov ale bo vy šet -
ro va te ¾ov. Rôzne príplatky naozaj
spô so bu jú len ïalšie so ciálne
skri vodli vosti a brá nia normálne -
mu ka riérne mu po stu pu. Opti -
málne vyjs� v ústre ty kaž dé mu
však tiež nie je mož né, na to by
sme prostriedky ni kdy ne na šli. Ak

te da h¾a dá me a usi lu je me sa
uplat òo va� aj v odme òo va ní pri-
ncíp ob jek ti vi ty a spra vodli vosti,
tak mu sím po ve da�, že chcem,
aby väèši na bo la spo kojná, le bo
všetci ne bu dú ni kdy. A to ho vo rím
aj o riadia cich pra covní koch v jed -
not li vých služ bách. Za tie ro ky sa
tu vy vi nul ur èi tý syndróm, mno -
hým sa zdá, že sú vo funkcii len
formálne, sprá va jú sa ali bi stic ky,
ve¾mi sa im ne chce nies� zodpo -
vednos� za èo ko¾vek, fungu jú len

ako po sú va èi po ve lov èi rozka zov,
prí padne sa tak cí tia, ale zá ro veò
sa po no su jú, pre èo ne ma jú prí-
platky za nadèa sy, ale len prípla -
tok za riade nie. Nie som s tým
spo kojný. Rád by som zme nil aj
ich posta ve nie, o úpra vách prí-
platkov za riade nie sa tiež ho vo rí,
urèi te bu de potrebné ich zme ni�,
ale tým mu sí vzrás� aj ich osobná

zodpo vednos� za kva li tu riade nia
a vý sled ky ko lektí vu.

l Ve ¾a z riadia cich pra covní -
kov na niž ších stupòoch nám
po vie, že sú enormne za va le ní
admi nistra tí vou, a po tom ne-
stihnú ro bi� niè iné, len admi -
nistra tí vu a rozpi sy slu žieb.

Nie je to tak. O admi nistra tí ve
sme sa už aj na stránkach PO LÍ -
CIE rozprá va li, sám som kri tik ad-
mi nistra tívne ho štý lu riade nia. Na
dru hej stra ne, niekto rí riadia ci pra -

cov ní ci admi nistra tívnu èinnos�
ako by sa mi vyh¾a dá va li, se die� v
tep le kance lá rie je predsa len po -
hodlnejšie. Pri tom pod¾a môjho
po ky nu pri rieše ní opatre ní v sú -
vislostí s doh¾a dom nad ply nu -
los�ou a bezpeènos�ou cestnej
pre mávky v mi nu lom ro ku 50 per-
cent ich èin nos ti ma lo spo èí va� v
riade ní, v rozho do va ní a v kon tro -
le vý ko nu služ by podria de ných
pria mo v te ré ne a dru hých 50 per-
cent v admi nistra tívnej èin nos ti.

Ná ro ky na vý kon služ by sa však
objektívne zvy šu jú, niekde ne ma li
ta ký ná pad trestnej èin nos ti ani
ne ho do vos� èi dopravnú za �a že -
nos�, a zra zu sa im zdá, že nestí -
ha jú. Chce me, aby riadia ci pra -
cov ní ci bo li ope ra tívnejší, takpo -
ve diac on li ne, aby ma li preh¾ad o
všetkom a hneï rea go va li. Za -
vádza me no vé techno ló gie, vi dí -
me, kde má me hliadky, ope raèné
stre disko vi dí, èi sa hliadky hý bu,
èi plnia inštruktážny zá znam, a to
vy vo lá va u èasti po li cajtov ne vô ¾u,
zdá sa im, že sú pod drobnoh¾a -
dom. Ale tak to bu de a mu sia si
zvyknú� èím skôr. Rá ta me s tým,
že vo zi diel vy ba ve ných rôznou
techno ló giou bu de pri bú da�, kaž -
dé na še au to mu sí by� vy ba ve né
as poò základným informaèným
servi som – vrá ta ne tzv. ne po ma -
¾o va ných áut. Tam pôjde bu dúc -
nos�, o tom som presvedèe ný.

lOpä� otáz ka, kto rá nie je vo
va šej kompe tencii: ke dy slo -
venskí po li caj ti dosta nú no vé
krátke zbra ne?

Obsta rá va nie, po kia¾ viem, je
už v zá ve re reali zá cie. Aj dnes
som mal stretnu tie s pá nom mi -
nistrom, na kto rom sme spresòo -
va li, kto ré služ by aký typ zbra ne
bu dú ma�, keïže ne jde o je den
typ zbra ne. Rozprá va li sme sa aj
o tzv. mestských sa mo pa loch,
kto ré by do ká za li efektívne eli mi -
no va� akútne te ro ris tic ké hroz by,
ale bo napr. tzv. osa me lých vlkov,
plá nu je me v tom to sme re vý cvik
pre príslušní kov PMJ, no nielen.
Keï sa dovàši prezbro je nie, bu -
dem s posledný mi štyrmi rokmi
celkom spo kojný. Chcem po ïa ko -
va� mi nis tro vi, že otáz ku vy ba ve -
nos ti po li cajtov po va žo val za pri o -
ri tu. Po li caj ti ma jú no vé autá, no -
vú vý stroj, ve rím, že dosta nú aj
vý zbroj, podstatne sa zlep ši li ich
mož nos ti získa va� a využí va� in-
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Na ši oce ne ní
Ra da predse dov ZO OZP v SR na svo jom za sa da ní 11. 12. 2015 v Liptov-

skom Já ne schvá li la oce ne nia zaslú ži lým èle nom a funkcio ná rom OZP v SR

Pa mätná pla ke ta
Eve Mi ku lá šo vej– re ví zorka úètov, èlen ka ZO OZP v SR Žiar nad Hro nom
plk. JUDr. Ma riá no vi Slo bodní ko vi– riadi te¾ KR PZ Ban ská Bys tri ca – za dlho -
roènú spo luprá cu s OZP v SR
kpt. ¼u bo mí ro vi Bajso vi– predse da ZO OZP v SR Ústredné skla dy MV SR To -
po¾èianky

Me dai la I. stupòa
mjr. Mgr. Pav lo vi Pa raèko vi– podpredse da ZO OZP v SR Po prad
O¾ge Otèe ná šo vej– èlen ka vý bo ru ZO OZP v SR Po prad
Da ri ne Šuste ko vej– predsedníèka ZO OZP v SR Žiar nad Hro nom
PaedDr. Zu za ne Holèí ko vej– èlen ka vý bo ru, hospo dárka ZO OZP v SR Žiar nad
Hro nom
¼u bi ci Pa rillo vej – èlen ka ZO OZP v SR Ban ská Bys tri ca
mjr. Bc. Ju ra jo vi Smolko vi– predse da ZO OZP v SR pri OR PZ v Ži li ne
npor. Mar ti no vi Sojko vi– predse da ZO OZP v SR Èadca
kpt. Iva no vi Kopto vi– predse da ZO OZP v SR Ná mesto vo
Ing. Vi ta li jo vi Džo ga ní ko vi– predse da KR útva rov P PZ a MV SR
pplk. Mgr. Da nie lo vi Èu ka lovské mu– predse da ZO OZP v SR SOŠ Ko ši ce
Ja rosla vo vi Kla di ví ko vi– podpredse da ZO OZP v SR Ve¾ký Krtíš

Me dai la II. stupňa
Zu za ne Uhe ro vej– ta jomníèka ZO OZP v SR Ga lanta
npor. Já no vi Hunèo vi– predse da ZO OZP v SR Tr na va
mjr. JUDr. Jo ze fo vi Horvátho vi– predse da ZO OZP v SR Du naj ská Stre da
npor. Bc. Pav lo vi Ke he ro vi– predse da ZO OZP v SR Ska li ca
npor. Pav lo vi Koprlo vi– predse da ZO OZP v SR Se ni ca
kpt. Andre jo vi Ufná ro vi– predse da ZO OZP v SR Svidník, predse da KR OZP
Pre šov
pplk. Mgr. Pav lo vi Do ri co vi– predse da ZO OZP v SR Mar tin
pplk. Ing. Vla di mí ro vi Pa la jo vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Lip tov ský Mi ku láš
kpt. Ema nue lo vi Nesvadbo vi– èlen ZO OZP v SR Ru žombe rok
npor. Ti bo ro vi Ba ná šo vi – èlen vý bo ru ZO OZP v SR Ru žombe rok
npor. Mar ti no vi Medvecké mu– predse da ZO OZP v SR Ru žombe rok
kpt. ¼u bo mí ro vi Faltí no vi– predse da ZO OZP v SR Po prad
kpt. Mgr. Beáta Šta fu rí ko vá– predsedníèka ZO OZP v SR Barde jov
npor. Mi rosla vo vi Burja ko vi– hospo dár, èlen vý bo ru ZO OZP v SR Svidník
pplk. Mgr. Ja rosla vo vi Ty èo vi– èlen ZO OZP v SR Svidník
Jo ze fo vi Urba no vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
La disla vo vi Urminské mu– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Pav lo vi Po mothy mu– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Šte fa no vi Ki no vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Jo ze fo vi Ha ta lo vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Ti bo ro vi Lojkóo vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Ju ra jo vi Pa lu šo vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
Ing. Jo ze fo vi Vilha no vi– podpredse da ZO OZP v SR Lu èe nec
Mgr. Mi losla vo vi Pla šienko vi– ta jomník, èlen vý bo ru ZO OZP v SR Lu èe nec
Má rii Sa dí le ko vej– hospo dárka, èlen ka vý bo ru ZO OZP v SR Lu èe nec

Me dai la III. stupňa
npor. Mgr. Arnoldo vi Poplu há ro vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Ga lanta
kpt. Jo ze fo vi Mo rongo vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Ga lanta
npor. Bc. Alberto vi Prá gaio vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Ga lanta
Beáte Cza fí ko vej– èlen ka ZO OZP v SR Ga lanta
kpt. Ing. Mar ti no vi Ho lu be ko vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Ga lanta
mjr. Mgr. Pav lo vi Po lesné mu– predse da ZO OZP v SR Lip tov ský Mi ku láš
kpt. Pet ro vi Ko pá èo vi– èlen ZO OZP v SR No vé Zám ky
Ve ro ni ke Ry banskej– predsedky òa ZO OZP v SR Cent rum po lygraf. slu žieb
Igo ro vi Húšèa vo vi– predse da ZO OZP v SR Cent rum úèe lo vých za ria de ní
Ing. Pet ro vi Glvá èo vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR pri Sekcii krí zo vé ho riade nia
por. Patri ko vi Ma lí še ko vi– èlen ZO OZP v SR pri OR PZ Pe zi nok a Se nec
npráp. Mi rosla vo vi Še bo vi– èlen ZO OZP v SR pri OR PZ Pe zi nok a Se nec
npor. Mgr. Ró berto vi Mi ke so vi– èlen ZO OZP v SR pri OR PZ Pe zi nok a Se nec
npor. Bc. Ka ro lo vi Škerle co vi– podpredse da ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
npráp. Jo ze fo vi Dú ho vi– hospo dár, èlen vý bo ru ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
ppor. Bc. Pet ro vi Sá ho vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
npráp. Mgr. Mar ti no vi Ro sinské mu– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
npor. Sza bolcso vi Kremme ro vi– èlen vý bo ru ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
npor. Adria ne Zlejšej– èlen ka ZO OZP v SR Bra ti sla va II.
npor. Anto no vi Ja na to vi– èlen ZO OZP v SR Bra ti sla va II.

(Pokračovanie na strane 6)

Ocenení predsedovia krajských rád OZP v SR
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formá cie v te ré ne v elektro nickej
po do be, v tzv. inte li gentných au-
tách, ve¾kým pokro kom sú a bu dú
in te gro va né ope raèné stre diská.
Zre konštruo va lo sa ve ¾a objektov
obvodných odde le ní PZ, ho ci na
tom to po li ešte re zort èa ká ve ¾a
prá ce. Na obvodných odde le -
niach pri budlo množstvo no vej

admi nistra tívnej tech ni ky, do vý -
ko nu prišli no vé po èí ta èe, tla -
èiarne èi ske ne ry naozaj vo ve¾ -
kých poètoch.

l Ho vo ri li sme o admi nistra -
tí ve. Zni žu je sa za �a že nos� vy -
šetro va te ¾ov a po ve re ných po li -
cajtov v po ète pri de le ných
trest ných spi sov?

Za �a že nos� úz ko sú vi sí s vý vo -
jom kri mi na li ty, v tom to ro ku oèa -
ká va me po kles trest ných ve cí pri-
bližne o de sa�ti síc, prie merná roz -
pra co va nos� nám kle sá. Èís la sú
te da ve¾mi op ti mis tic ké, po zorne
som sle do val, èi ne fun gu je ne duh
pre su nov trest ných ve cí do pries -
tupko vých, èo bol rozší re ný jav,
ale nie je to už tak, kle sá nám sú -
bežne aj po èet priestupkov. To
umož òu je vy šetro va te ¾om i po ve -
re ným po li cajtom ve no va� sa zve -
re ným spi som pe dantnejšie, v sú -
la de s predsta va mi pro ku ra tú ry.
Naozaj ne potre bu je me šta tistické
klamstvá. Za tie šty ri ro ky sa mi
po tvr di la aj ïalšia skú se nos� –

najlepšou pre venciou je po li cajt
na uli ci. Vždy, keï sa obja vi lo na
ces tách viac po li cajtov, ho ci zväè -
ša v sú vislosti s dopravno–bez -
peènostný mi akcia mi, kles la nám
trest ná èinnos� i po èet priestup-
kov. Aj te raz, po piatku 13. no -
vembra, keï uli ce za pl ni li po li caj ti
v ove ¾a väèších poètoch, kri mi na -
li ta išla ba da te¾ne do le. Ta ký to vý -

voj by som ví tal. Keï bu dú ma�
tre bárs tzv. úze má ri me nej admi -
nistra tívnej prá ce s priestupka mi,
niè im nebrá ni vy ko ná va� pre -
ventívnu èinnos� v hliadkach von-
ku, v te ré ne.

l To bo la i je ïalšia èas tá té -
ma disku sií, kto z obvodné ho
odde le nia PZ má, a kto ne má ís�
slú ži� na uli cu…

Bo hu žia¾, už aj na úrov ni OO
PZ sa roz moh lo aké si kastovníc-
tvo, ška tu¾ko va nie funkcií. Na OO
PZ by pri tom mal by� na ju ni -
verzálnejší cha rak ter služ by, na-
ozaj nie je han ba, keï na uli cu ide
po li cajt v ta rifnej trie de 4. Po li cajt
v prvej trie de ne mô že ro bi� spi sy v
trestnom ko na ní, to je fakt, ale po -
li cajt v štvorke po kojne mô že slú -
ži� ako re fe rent, keï ne má inú
prá cu, bu dem ta ký to prístup ïa lej
pre sadzo va�.

l Naozaj ste vy vi nu li ve¾ký
tlak, aby èo najviac po li cajtov
slú ži lo v uli ciach, aby tam bo li
najmä v èa se rannej èi po po -

ludòajšej špiè ky, v èa se, keï
de ti idú do ško ly a ¾u dia do prá -
ce. A aby po li caj ti boli vonku aj
ve èer, keï vy chádza jú do ulíc
kri mi nálni ci. Vzni kol ná vrh po -
su nú� kvô li to mu aj pra vi del ný
èas ná stu pu do služ by. Na po -
kon sa ne uplat nil, na ra zil na sil -
ný od por ¾u dí, kto rí ar gu men to -
va li, že po tom by ne mal kto od-
viez� ich de ti èi man žel ku do
ško ly a na pra co visko, ve èer
po dobne, že sú pro blé my so
spojmi ve rejnej do pra vy atï.

Aj v ci vi le exis tu je množstvo
po vo la ní, kde sa za mestná va te¾
ne pý ta, ako vy rie šiš ro di nu. Ta ký
pe kár na stu pu je do prá ce o dru hej
ho di ne rá no, le bo vie, že sko ro rá -
no sa mu sí chlieb po rozvá ža� do
obcho dov. A nikto sa pe ká ra ne -
pý ta, kde má že nu a de ti. Po vo la -
nie po li caj ta je aj o tom, že má po -
vinnos� by� na mieste v èa se, keï
je najväèší po hyb ¾u dí – a vte dy,
keï sa pá cha najviac trestnej èin -
nos ti, resp. to vy ža du je bezpeè -
nostná si tuá cia. Pra covná do ba
po li cajtov mu sí ko pí ro va� tieto
potre by, nie opaène, aby si v kan-
ce lá rii OO PZ ro bi li admi nistra tí vu
aku rát v èa se dopravnej špiè ky.

l Pán pre zi dent, poïme ešte
k jed nej pálèi vej té me. Azda je
to len subjektívny, šta tisticky
ne pod lo že ný do jem, že rastie
nespo kojnos� najmä mla dých
po li cajtov s platmi, v posled-
ných ro koch do šlo k stagná cii
až po kle su ich reálnych príj -
mov, tak že po urèi tom zlep še ní
si tuá cie po prvej eta pe pla to vej
re for my zno va za èí na pa no va�
depre sia.

Èas to na tú to té mu dis ku tu je -
me s odbo rármi, jasne dekla ru je -
me, že sys tém rôznych príplatkov
zde for mo val ka riérny rebrí èek.
Bežne sa nám stá va, že po li cajt v
štvrtej ta rifnej trie de ne chce ís�
vyššie, le bo by kvô li rôznym prí-
platkom stra til na pla te. Ho cikto rý
no vý mi nister vnútra tak bu de stá�
pred úlo hou za bezpe èi� zdro je na

dru hú eta pu pla to vej re for my, ak
chce me uplatni� normálny ka -
riérny po stup. Ten predsa mu sí
mo ti vo va� pre dovšetkým pla to vo.
Naozaj dozrel èas.

l Ten to pro blém úz ko sú vi sí
aj s hodno tia cim systé mom.
Svojho èa su sme už po uka zo -
va li aj na fakt, že do konca me-
dzi jed not li vý mi krajmi sú v
prie mernej mzde po li caj ta roz -
die ly najmä pre rozdielnos� ob -
je mu prostriedkov na osobné
príplatky, kto ré má ten – kto rý
kraj k dispo zí cii.

Vždy ho vo rím, že hodno tia ci
sys tém je beh na dlhú tra� a nie
som ešte celkom spo kojný s tým,
ako fun gu je. Hodno tia ci sys tém je
jedným z nástro jov riade nia a naj-
mä spra vodli vé ho odme òo va nia.
Ak si sprie me ru je me osobné prí-
platky medzi krajmi na jednotliv-
ca, naozaj sa nám uká žu rozdie ly,
ho ci nie markantné. Ten to ná stroj
riade nia, te da hodno tia ci sys tém,
sme ešte ideálne ne do tiahli. Ak si
po rov ná me rozdie ly, tak ešte by
som bol spo kojný, ke by mal naj-
vyššiu prie merku najlepší kraj z

h¾a diska výsledkov. Ale nie je to
tak. Úlo ha, kto rá nás ešte èa ká.
Ho ca ko, rieši li sme v tom to ob do -
bí množstvo vážnych prob lé mov a
ja by som sa aj tou to ces tou chcel
na sklon ku ro ka úprimne po ïa ko -
va� po li cajtom a za mestnancom
re zor tu za vy ko na nú prá cu, za do -
siahnu té vý sled ky. Vá žim si prá cu
kaž dé ho, kto k nej pristu pu je zod-
po vedne a dbá na plne nie svo jich
pra covných po vin nos tí. Ta kýchto
za mestnancov má me ve ¾a, je to
ve¾ká väèši na a patrí im vïa ka.
Rovna ko chcem po ïa ko va� prí -
buzným, ich ro di nám za utvo re nie
podmie nok. Je aj ich zá slu ha, že
Po li cajný zbor v uply nu lom ob do -
bí do sia hol ve¾mi dob ré vý sled ky
a ve rím, že aj vïa ka nim sa nám
po da ri lo zvý ši� dô ve ru obèa nov v
na šu prá cu. Všetkým zdra vým že -
lám mi ni málne ta ké zdra vie aj v
ce lom ro ku 2016 a cho rým pra -
jem, aby bo li v bu dú com ro ku
zdra ví, pl ni li si pra covné úlo hy
pod¾a svo jich predstáv a aby s ni -
mi nadria de ní bo li spo kojní!

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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schvá le nia akèné ho plá nu èin nos -
ti Euro COP–u na ro ky 2015–
2020. Ve¾mi v skratke: zákla dom
pô so be nia mu sí by� úzka spo -
luprá ca s vý kon ný mi orgánmi Eu-
ropskej únie a po odbo ro vej lí nii
na po je nie na štruktú ru ETUC (Eu-
rópska od bo ro vá konfe de rá cia)

De le gá ti ne mecké ho GdP
ozná mi li, že tá to poètom èle nov
najväèšia orga ni zá cia vy stu pu je z
Euro COP–u, na vážkach bo li aj
predsta vi te lia ho land ské ho NPB,
na po kon si však rozhodnu tie odís�
roz mys le li.

Dô le ži tým bo dom ro ko va nia
bo li vo¾by èle nov no vé ho vý kon -
né ho vý bo ru. No vou pre zi dentkou
Euro COP–u sa sta la Angels
Bosch (SPC Ka ta lánsko), prvým
vi cepre zi dentom sa stal Ro ger
Merca to ris (SLFP Belgicko), dru -
hým vi cepre zi dentom Ca lum
Stee le (SPF Škótsko), pokladní -
kom Mark Nelson (CNPF Ve¾ká
Bri tá nia), èlenmi vý kon né ho vý bo -
ru sú Georgios Sta ma ta kis (PFP
Grécko) a Mi lan Štì pá nek

(NOSPÈR, Èes ká re pu bli ka). No -
vým audi to rom pre Euro COP sa
stal Henry Bautista (GPA Gib ral -
tar).

De le gá ti po ïa ko va li za vy ko -
na nú prá cu a rozlú èi li sa s
odchádza jú ci mi èlenmi vý kon né -
ho vý bo ru Annou Nellberg Den-

nis, Mi rosla vom Litvom a Jorgom
Bruckmülle rom.

(Viac o kon gre se v rozho vo re s
predse dom OZP Ma riá nom Mag-
doškom na inom mieste –
pozn.red.).

No vá pre zi dentka Euro COP–u
Angels Bosch (v predchádza jú -

com ob do bí pô so bi la vo vý kon -
nom vý bo re Euro COP–u, sto jí na
èe le ka ta lánske ho po li cajné ho od -
bo ro vé ho zvä zu SPC) po ïa ko va -
la de le gá tom za vyslo ve nú dô ve ru
a zdô razni la, že po li caj ti kaž dý
deò v uli ciach risku jú svo je ži vo ty

na ochra nu obèa nov. Od štá tu za
to oèa ká va jú adekvátne pra covné
podmienky, dôstojné mzdy pre
svo je ro di ny a dosta tok zdro jov na
kva litnú èinnos� po lí cie.

(po)

Ro ko va nie bo lo po zna èe né at mos fé rou te ro ris tic kých úto kov v Pa rí ži
(Pokraèovanie zo strany 1)

Komisárka Nóirín O'Sullivan stojí na čele írskej polície ako prvá
žena v jej 90 - ročnej histórii

Novou prezidentkou EuroCOP-u je pani Angels Bosch, reprezen-
tantka katalánskej odborovej centrály SPC

Horný rad z¾a va: pr vý vi ce pre zi dent Ro ger Merca to ris, po klad -
ník Mark Nelson, èlen Georgios Sta ma ta kis, dru hý vi ce pre zi dent
Ca lum Stee le

Dolný rad z¾a va: pre zi dentka Angels Bosch, audi tor Henry Bau-
tista, èlen Mi lan Štì pá nek

No vý vý kon ný vý bor Euro COP–u

„Keď sa dovŕši prezbrojenie, budem s poslednými štyrmi rokmi celkom spokojný“
(Pokraèovanie zo strany 5)

Prezident PZ gen. Tibor Gašpar (vpravo) a predseda OZP v SR
Marián Magdoško skonštatovali vzájomnú dobrú spoluprácu po
celé štyri roky 
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Na mi nisterstve
Na mi nis ter stvo prí de chla pík, rozhliadne sa a vra ví

informá to ro vi: „To to je ve¾ké mi nis ter stvo, že?“ „Ve ru
ve¾ké,“ pri ta ká in for má tor. „A ko¾ko ¾u dí tu pra cu je?“ „Ja
by som to odha dol tak na po lo vi cu,“ mieni in for má tor.

O mu žoch
„Mám do ma psa, ko cú -

ra a pa pa gá ja. Ti tra ja mi
celkom nahra dia mu ža.
Pes stá le vr èí a napchá va
sa, pa pa gáj koldo ko la
opa ku je ne ja ké sprostos-
ti a ko cúr ce lé no ci nie je
do ma.“

Otáz ka?
Pre èo že ny viac dba jú o

svoj zovòajšok, než na kva -
li tu svojho mysle nia?

Pre to že je ove ¾a viac bl -
bých chla pov, ako sle pých.

Tro cha hu mo ru na vianoèné po koj né i sil vest rov ské ve se lé chví le
Ideálna kombi ná cia

Vedci ozná mi li, že sa im
po da ri lo skrí ži� zla tú rybku
so žra lo kom. Vznik la tak ry -
ba, kto rá úspešné mu ry bá -
ro vi spl ní je ho posledné tri
že la nia.

Má lo uve do me lá
Ve¾ry bí sa mec plá va oko lo

svo jej dra hej po lo vièky a vy-
svet¾u je jej: „Eko lo gickí akti -
visti, viace ré vlá dy po ce lom
sve te i rôzne na dá cie vy ví ja jú
enormné úsi lie, aby za chrá ni li
náš druh. A ty mi po vieš, že �a
bo lí hla va?!“

Lás ka ide cez ža lú dok
Idú dva ja po li caj ti v hliad-

ko vej službe a ba via sa o
všetkom možnom. Ve li te¾:
„Po èú vaj, Fe ro, a u vás do -
ma sa pred jedlom mod lí -
te?“ „Nie, pre èo, mo ja že na
va rí vý borne!“

Re la ti vi ta ve ku

Vo diè ku za sta vil po li cajt. „Mi lá dá ma, prekro èi li ste šes�de -
siatku!“ Vo diè ka si zlo ži la oku lia re, pre pudro va la nos, na ma ¾o -
va la pe ry, skontro lo va la sa v zrka dielku a pý ta sa: „Už je to lep-
šie?“

V reštau rá cii
Vo lám vás, pán hlavný!
A èo si pra je te, pa ne?
Dve pi vá na úèet vo la -

né ho!

OKRESNÝ SÚD

Aký máte
problém?

Toto je ten agresívny zurvalec, čo lakťom
drgol do dverí vášho auta?

Áno, ja
viem!



V do mo ve ne bol Vik tor Kiss
pr vý raz, ako nám po ve dal, zvyk -
ne prís� s ve ca mi, kto ré už je ho ra -
to les ti ne pou ží va jú, ale de �om v
do mo ve sa mô žu zís�. A na bá da

aj ostat ných odbo rá rov: „Roz-
hliadni te sa, kde má te v oko lí naj-
bližší detský do mov a skúste de ti
po te ši� darèekmi – nielen pred
Viano ca mi, ale ho ci ke dy. Odme -
nou bu de ich vïaèný úsmev, pre -

to že tieto de ti zïa le ka ne ma jú
všetko to, èo va še ra to les ti v úpl -
ných uspo ria da ných ro di nách. Ale
aj tak sú tieto de ti mno ho krát
vïaènejšie za mi lé slo vo a pre jav
záujmu, ako za vecný dar,“ pri po -
me nul.

Riadi te¾ „štátne ho“ detské ho
do mo va v De di ne mlá de že Mgr.
Ja ro slav Sza bó v me ne cho -
vancov dar od OZP v SR so slo -
va mi vïa ky pri jal, no te boo ky ne -
osta nú le ža� kde si v skri ni. V roz-
ho vo re s na mi však tiež vy jadril
ná zor, že v ich do mo ve, kde ži je aj
ve ¾a te lesne èi du ševne postihnu -
tých de tí, je cho vancom mno ho -
krát cennejšie v¾údne slo vo, pre -
jav úprimné ho záujmu, najmä
však aktívna po moc ochot ných ¾u -
dí s ve¾kým srdcom pri prípra ve
cho vancov na ži vot „vonku“ – po
do siahnu tí ve ku dospe losti a
opuste ní detské ho do mo va.

(po)

Opý ta li sme sa za vás, ale…
Na na šu re dakciu sa ob rá til prí-

slušník PZ z jedné ho ODI s
problé mom: „Som aj dobro vo¾ný
ha siè a vy ko ná vam tak èinnos�
pre obec. Obec spo ra dic ky vyplá -
ca aj dobro vo¾ným po žiarni kom
„odme nu“ za èinnos� pre obec.
Zá ro veò v zmysle ce loplošné ho
rozde le nia síl a prostriedkov (vy -
hláš ka MV SR è. 611/2006 o ha -
siè ských jed not kách) pri vý jazde
mi mo ka taster ob ce vyplá ca za -
sa hu jú cim dobro vo¾ným po žiarni -
kom prípla tok za ri zi ko. Prípla tok
vyplá ca DPO SR za každú ho di nu

pri zá sa hu na kaž dé ho èle na za -
sa hu jú cej jed not ky. Mo ja otáz ka:
Dá sa zaèle ni� odme na od ob ce a
prípla tok za ri zi ko, resp. zá sa ho vá
èinnos� dobro vo¾né ho ha si èa me-
dzi èin nos ti uve de né v § 48, ods.
7 zá ko na o štátnej službe po li -
cajtov?“

V te le fo nickom rozho vo re nám
po li cajt spresnil, že má oba vu z
po ru še nia zá ko na, pre to od ob ce
ani od DPO za svo ju dobro vo¾nú
èinnos� ni ja ké pe nia ze ni kdy ne -
zobral, ho ci – pod¾a je ho slov –
naozaj ne jde o ve¾ké èiastky a ne -
pá èi sa mu, že zá kon o štátnej
službe v spo me nu tom ods. 7 ne -
mys lel (na rozdiel od príslušní kov
HaZZ) aj na èle nov DPO,
príslušní kov PZ. Vní ma to ako
skri vodli vos�, cí ti sa tým poško de -
ný, dis kri mi no va ný.

Nuž, ne pá èi sa to ani nám a
vní ma me to rovna ko. Veï dnes už
aj v dobro vo¾níckej sfé re má lo èo
fun gu je úplne bez pe òa zí, pri tom
èle no via mno hých spo lo èenských
orga ni zá cií èi obèianskych zdru -
že ní vo svo jom vo¾nom èa se vy -
ko ná va jú naozaj záslužnú èin -
nos�, kto rú ne ro bia pre pe nia ze,
ale pre po cit uži toènosti. Ak za òu
ob èas dosta nú pár eur v ne ja kej
forme da ru èi odme ny, je to len
fajn. V sú èasnosti plat né zne nie
spo me nu té ho odstavca do ká že
mno hé èin nos ti bezbo lestne „po-

kry�“ . A keï si po zornejšie pre èí -
ta te jed not li vé je ho formu lá cie,
priam je mož né vy tu ši�, kto všetko
si v rám ci pri po mienko vé ho ko na -
nia do ká zal v pa ragra fe „ošetri� to
svo je“, ho ci v niekto rých prí pa -
doch ide mož no len o pár jedno-
tlivcov na Slo ven sku. Ale služ ba
dobro vo¾ných po žiarni kov v pa -
ragra fe nie je, ne nájdu sa tam ani
po li caj ti – èle no via iných spo lo -
èenských orga ni zá cií. Èo te da po -
ra di� nášmu dopra vá ko vi – a nie-
len je mu?

Pri konzultá ciach s príslušným
ve dú cim pra covní kom perso nál -

nej sekcie nášho mi nis ter stva,
kto ré ho ne bu de me me no va�, sme
sa ve ¾a ne dozve de li. Sa mozrej -
me, pri pustil možnos� zapra co va�
aj èinnos� (as poò) v DPO do pri-
pra vo va nej no ve ly zá ko na o štát-
nej službe po li cajtov. Ale keï sme
sa pý ta li, akú for mu vypla te nia
(formálne ná le ži tos ti) by ma la ma�
v sú èasnosti tre bárs odme na od
ob ce, aby sa po li cajt za pár eur
ne do stal do ma lé ru, tam sme už
ne po cho di li. Zostruène né: pre èo
by ma lo mi nis ter stvo po li cajtom
ra di�, ako obís� zá kon?

Prav da je. Ale aké vý cho dis -
ko? Jednoznaène by bo lo fajn vlo -
ži� do pripra vo va nej no ve ly zá ko -
na formu lá ciu, kto rá by mys le la aj
na èinnos� dobro vo¾ných ha si èov
– po žiarni kov. Inak len mô že me
po li cajtom v po dobnej si tuá cii po -
šepnú�, aby sa do hod li s obcou na
vhodnom po me no va ní spo me nu -
tej transakcie. Ako sa vra ví: vlk
sý ty, ovca ce lá. V prí pa de spo me -
nu té ho Príplatku za ri zi ko by sme
to však radšej už ani neskú ša li.
Pri ve¾ké ri zi ko…

Pe ter Onde ra
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„Nej hor ší jsou ko sovští Al bán -
ci,“ vy svìt lu jí po li cis té. „Ne ustá le
hle da jí no vé fin ty, jak nás do bìh -
nout, na pøí klad si v no ci pøi pra ví
dí ru, za pí ší si sou øad ni ce GPS a v
dal ší no ci se s k ní již je nom vra -
ce jí. Všim nì te si, že v plo tech
jsou bran ky za jiš tì né vi sa cí mi zá-
m ky, aby chom se my moh li do stat
na dru hou stra nu. Po nì ko li ka
dnech jsme se di vi li, proè ne pa su -
jí klí èe. To by lo pro to, že pøe va dì -
èi v no ci na še zám ky ustøi ha li a

vy mì ni li je za své. Teï je ješ tì pe -
èe tí me a to už ko neè nì po má há,
te dy než za se pøe va dì èi vy mys lí
no vou fin tu.“

Po kra èu je me dál ko lem plo tu,
mí jí me dal ší a dal ší pøe váž nì smí -
še né hlíd ky. Aè ko liv všich ni ho vo -
øí an glic ky, roz má há se tu i no vý
ja zyk „šengenšti na“, kdy se Ma -

ïar se Slo vá kem do mlu ví bez
pro blé mu, Èech s Po lá kem pak
ta ké a me zi Èe chy a Slo vá ky sa -
mo zøej mì pro blém ne ní. Do to ho
se ob èas pøi ho dí nì ja ké to rus ké
ne bo an glic ké slo vo a vzni ká tak
zce la no vý me zi ná rod ní ja zyk,
kte ré mu ta dy ro zu mí kaž dý. Po li -
cis té ale ne zù stá va jí pou ze u slo -
ví èek, vel mi se tu mì ní i ná šivky,
tak že jsme v úža su po zo ro va li Po -
lá ka Stra ze gra niczne, po le pe né -
ho ma ïar ský mi po li cej ní mi ná -
šivka mi ne bo Ma ïa ra s jas nì žlu -
tý mi, èes ký mi ná pi sy PO LI CIE,
kte rý nám nad še nì opa ku je „Na-
ssdááár!“ a smì je se, jak mu to
pìk nì jde.

(z re por tá že na ma ïar sko–
srbskej hra ni ci 

in: www.krimi-plzen.cz

Ako vznik la „šengenèi na“
Èas od èa su na ži letko vém drá tu vi dí me zbyt ky dek ne bo
ob le èe ní, jak se ho uprch lí ci po kou še li pøe ko nat. Na mno -
ha mís tech za plo tem hni jí hro ma dy dek, oša ce ní ne bo
jíd la, kte ré zde uprch lí ci po ho di li. Nej èas tì ji ale vi dí me zá -
pla ty na plo tu, po dí rách, kte ré pro fe sio nál ní pøe va dì èi
prostøí ha li. 

Za èiatkom de cembra do sta li v detskom do mo ve v De di ne
mlá de že (okre. Ko már no) návšte vu z cen trá ly Od bo ro vé -
ho zvä zu po lí cie v SR. Podpredse da Vik tor Kiss v me ne
od bo ro vé ho zvä zu pri nie sol de �om tri staršie funkèné no -
te boo ky a tla èia reò.

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 15. január 2016

Redakcia

Nieèo to pri po mí na?
Li tovské or gá ny sa roz hod li pristú pi� k ne li cho ti vé mu, no lo gic ké -

mu kro ku. Z ulíc a rúk po li cajtov stiahnu zná me so vietske sa mo pa ly.
Ka lašni ko vy pri tom roz da li iba pred de sia ti mi dòa mi, te da krát ko po
smrtia cich pa rížskych úto koch.

Po li cajné zložky v po baltskej kra ji ne si no vú vý zbroj ani ne stih li
zvyknú� a už sú bez nej. Vrchné
ve le nie po lí cie tak to rea go va lo
na dva in ci den ty, kto ré vy sta vi li
po lí ciu do nie prá ve li cho ti vé ho
svetla, pí še agentú ra AP.  Najprv je den z po li cajtov ka lašni ko vom
postre lil bezdo movca v hlavnom meste Vilnius. In ci dent vyplá val na
po vrch až po tom, ako zra ne ný muž na dru hý deò vyh¾a dal ošetre -
nie v ne moc ni ci. O nieko¾ko dní neskôr sa zná my sa mo pal oci tol vo
ved¾ajšej úlo he v pátra cej drá me po re ci di visto vi. To mu sa pri úte ku
z po li cajné ho zadrža nia po da ri lo uko risti� ka lašni kov, kto rý zostal ne-
strá že ný v jed nom z po li cajných áut. Odsú denca, kto rý so zbra òou
pre cesto val ve¾kú èas� hlavné ho mesta ve rejnou do pra vou, na ko -
niec zadrža li až po piatich ho di nách. Skrý val sa v sprchárni ne ïa le -
ko hlavnej sta ni ce.

Mi nister vnútra Saulius Skverne lis ce lú vec oko mento val slo vom
– „trápne“. Dôsledky však neobišli ani je ho oso bu. Pod tla kom na ko -
niec mu sel re zigno va�.                                                              (AP)

Pro blém § 48 zá ko na è. 73/1998Po môžte de �om v detských do mo voch

Na snímke spra va: riadi te¾ detské ho do mo va v De di ne mlá de že
Mgr. Ja ro slav Sza bó, cho va nec Ni co las, podpredse da OZP v SR Vik -
tor Kiss a vy cho vá va te¾ Ti bor Kürty.


