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Na pra hu ro ka 2016, v èa se pred parla mentný mi vo¾ba mi ho vo rí me s predse dom OZP v SR Ma riá nom Magdoškom

„Bezpeènos� krajiny nie je najdôležitejšia, ale bez nej nie je niè“

Myšlienka me sia ca:  Šanca zaklo pe na dve re èastejšie, ako si èlo vek mys lí, ale väèši nou nie je nikto do ma. Will Ro gers, ame ric ký he rec, spi so va te¾ a hu mo ris ta, (1879–1935)

l Pán predse da, za èí na me
rok 2016, onedlho sú parla -
mentné vo¾by. S aký mi predsta -
va mi ste vkro èi li do no vé ho ro -
ka, èo od ne ho oèa ká va te a aké
má te ciele èi predsavza tia? Za -
ène te asi zá ko nom è. 73?

Nie, zaènem vo¾ba mi. Vša de
ich už je cí ti�, kam pozrie te, sa mý
billboard, predvo lebné s¾u by, sta -
ré i no vé tvá re, sta ré i no vé ví -
zie…, pred vo lebnou kampa òou
èlo vek neute èie. Ako po li cajt by
som sa chcel do ži� do by, keï ma
vo¾by bu dú zaují ma� len v tom
sme re, aby ich po li caj ti dobre za -
bez pe èi li, aby si v tom to sme re
spl ni li všetky po vin nos ti a aby za
to bo li pri me ra ne zapla te ní. Niè
viac by ma ako po li caj ta v štátnej
službe s de fi ni tí vou ne ma lo zaují -
ma� èi vy ru šo va�. Ne mal by ma
zaují ma� výsle dok vo lieb, pre to že
v mo jej prá ci po li caj ta by sa ani po
vo¾bách ne ma lo niè zá sadné
zme ni�. Tej do by by som sa chcel
do ži�.

l Drž me sa reálnej prí -
tomnosti… Èo oèa ká va te od
no vej vlá dy – bez oh¾a du na jej
farbu?

Viackrát som sa už aj pre PO -
LÍ CIU vy jadril, že náš štát je naj-
horší za mestná va te¾. Oèa ká vam,
že no vá vlá da za ène urýchle ne
pra co va� na zme nách ta rifných
pla tov za mestnancov v štátnej a
ve rejnej službe, pre to že ta ri fy sú
od 1.1. 2003 už neuve ri te¾ne
dokri ve né. Sku toènos�, že sám

štát použí va ta rifné trie dy, kto ré sú
pod úrovòou štá tom schvá le nej
mi ni málnej mzdy, ne má lo gic ké
vysvetle nie. Vo vše obec nos ti: dú -
fam, že štát bu de pokra èo va� vo
zvy šo va ní ži votnej úrovne obèa -
nov vrá ta ne na šich za mest -
nancov a po li cajtov. To je abso -
lútne pr vá po žia davka. Ve rím, že
náš re zort ne podle zie nasta ve nú
latku ani v ob las ti MTZ. Faktom je,
že v uply nu lých ro koch sa pra -
covné podmienky po li cajtov vý -
razne zlep ši li, stá le je však v tejto
ob las ti ve ¾a re zerv a priesto ru na
investí cie. Oso bitne sa to tý ka sta -
vu mno hých obvodných odde le ní

PZ, bu dov OR PZ i ïalších po li -
cajných objektov. Po li caj ti trá via
na pra co viskách ob rov ské množ-
stvo èa su, zaslú žia si prostre die
hod né 21. sto ro èia. Mi mo nášho
re zor tu oèa ká vam od vlá dy, že
zre for mu je školstvo i zdra -

votníctvo èi súdnictvo, sú to ob las -
ti, kto ré sa bez hlbo kých re fo riem
ne zao bí du. Vyššie pla ty a lepšie
pra covné podmienky žiada jú
školskí i zdra votnícki za mest nan -
ci, ako ob èan však oèa ká vam, že
bu de me ma� kva litnejšie školstvo
a ako pa ci ent kva litnejšu zdra -
votnícku sta rostli vos�. Lenže štát-
na ka sa je iba jed na a vo¾ba prio -
rít ne bu de pre žiadnu vlá du jed no -
du chá. Uèi te lia sa kvô li nízkym
pla tom vyhrá ža jú štrajkom, na èo
dopla tia de ti i ro di èia. Pri tom re -
zort ži ví neuve ri te¾né množstvo
rôznych ústa vov a inšti tú cií so
stov ka mi za mestnancov, kto ré
ma li by� v rám ci pro gra mu ESO
zru še né ale bo ze fektívne né. Ne -
za nik la tu ším ani jed na. Zdra -
votné sest ry dá va jú vý po ve de,
èím mô žu ohro zi� aj ži vo ty pa -
cientov. A èo ma jú po ve da� po li -
caj ti? Že bu dú igno ro va� bez -
peènos� obèa nov a kri mi na li tu, ak
vlá da ne nájde pe nia ze na pla ty a
na re konštrukciu obvodných od -
 de le ní PZ? Ta dia¾ predsa ces ta
ne ve die, ne mož no ob èa na, ško lá -
ka èi pa ci en ta použí va� ako ru ko -
jemní ka. Pre to ho vo rím, že oèa ká -
va me od no vej vlá dy hlbo ké re for -
my as poò v spo me nu tých oblas-
tiach, kto ré by odstrá ni li prí èi ny,
nie dôsledky prob lé mov. Po dobne
asi tre ba pristu po va� ku ko rupcii.
Tresta� ju je správne, ale dô le ži -
tejšie je utvo ri� v štá te prostre die,
kto ré zo be rie ko rupcii živnú pô du.
Obrazne po ve da né, v po¾no -

hospo dárstve použí va me che mi -
ká lie na ni èe nie vy raste nej bu ri ny.
Ro zum ný hospo dár ro bí všetko
pre to, aby tá bu ri na vô bec ne vy -
rástla, nevzišla. Mno hé sa v tom to
štá te zlep ši lo, ale potre bu je me ís�
ïa lej, k vyš ším mé tam a ešte viac
sa ve no va� da òo vým úni kom a ko -
rupcii pri ve rejných zá kazkách,
ale na dru hej stra ne aj v efektív-
nejších vý davkoch zo štátne ho
roz poè tu. A v tom vi dím dô le ži tú
úlo hu odbo rov. Ak no vá vlá da urý-
chle ne nepristú pi k spo me nu tým
re for mám, pri nú ti vyjs� do ulíc
ïalšie sku pi ny za mestnancov.

l Aj na pô de Euro COP–u
viackrát odzne lo, že vnú torná
bezpeènos� štá tu nie je všetko,
ale bez nej nie je niè…

Ve ru tak, ja ne chcem po le mi -
zo va� o tom, kto je viac, ale bez
po chyb nos tí pla tí zná me, že
bezpeènos� kra ji ny nie je najdô le -
ži tejšia, ale bez nej nie je niè. Pri -
rodze ne, od no vej vlá dy oèa ká va -
me, že v zlo ži tých zahra nièno po li -
tických podmienkach zaistí vnú -
tornú bezpeènos� štá tu a za bez -
pe èí po koj ný ži vot pre obèa nov
tejto kra ji ny. To vô bec nie je jed -
no du chá úlo ha, ale je to pr vý
predpoklad aj pre eko no mic ké na-
pre do va nie Slo ven s ka. Sme èlen -
skou kra ji nou EÚ, zodpo ve dá me
za ochra nu vonkajšej hra ni ce
Schenge nu na na šom úse ku, na -
vy še od 1. jú la 2016 pre be rá me
predsedníctvo v EÚ. Pre to oèa ká -
vam, že vnú torná bezpeènos� bu -

de patri� medzi prio ri ty kaž dej no -
vej vlá dy. Za èal som tým, že má -
me pro blém s fi nanco va ním niek-
to rých ob las tí prá ce po lí cie a mu -
sí me bo jo va� o vyššie pla ty. Je to
smut ný pa ra dox, pre to že výsled-
ka mi sa slo ven ská po lí cia po kojne
už mô že po rovna� s úrovòou prá -
ce po lí cie v ho cikto rej kra ji ne tzv.
sta rej zá padnej Euró py. Ale s
podmienka mi a platmi je to slab-
šie. Skrátka, potre bu je me pokra -
èo va� v naštarto va ných pro ce -
soch, za bezpe èi� kon ti nui tu, vý -
razne zlepši� odme òo va nie a pri -
da� v re konštrukcii pra co vísk po lí -
cie bez oh¾a du na farbu no vej vlá -
dy. Na èo vždy po lí cia doplá ca la,
to bo li vý me ny mi nistrov kaž dé
šty ri, nieke dy aj kaž dé dva ro ky,
vždy pri šiel no vý mi nister, kto rý sa
tvá ril ako gé ni us a keï odi šiel,
neosta lo po òom niè, len zlé spo -
mienky. Klo búk do le pred tý mi, na
kto rých do dnes spo mí na me v
dobrom. Zákla dom ïalšie ho na-
pre do va nia po lí cie je pre to ve¾ká
no ve la, resp. úplne no vý zá kon o
štátnej službe po li cajtov, kto rý vy -
rie ši chro nic ky zná me pro blé my s
odme òo va ním, spevní zá kla dy a
isto ty štátnej služ by, te da tzv. de fi -
ni tí vu, odpo li ti zu je, vy rie ši otáz ky
indi vi duálne ho pra covné ho hod -
no te nia, ka riérne ho po stu pu, ce -
lo ži votné ho vzde lá va nia, vý be ro -
vých ko na ní, BOZP… a mo hol by
som ešte ho di nu vy ra tú va� všetky
ob las ti. Te raz plat ný zá kon je pre -

Ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR Vikto rom Kissom na té mu:

Èo sa po da ri lo vy ro ko va� v ko lektívnych zmlu vách pre rok 2016?

(Pokračovanie na strane 2)
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Ná vr hy ko lektívnych zmlúv
sme predkla da li 8. 10. 2015 a dòa
29. 10. 2015 sme bo li po zva ní na
pr vé ko lo ko lektívne ho vy jedná va -
nia na Mi nisterstve vnútra SR.
Keïže v prie be hu ro ka vzni kol aj
No vý od bo ro vý zväz po lí cie
(NOZP), ve de nie NOZP bo lo tiež
prizva né ku ko lektívne mu vy -
jedná va niu. Ko lektívne vy jedná -
va nie viedol JUDr. Ján No ciar,
PhD., riadi te¾ perso nálne ho od bo -
ru Sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí a osobné ho úra -
du MV SR, kto rý prí tomným odci -
to val z §–u 3a ods. 1 zá ko na è.

2/1991 Zb. o ko lektívnom vy jed -
ná va ní:

„Ak u za mestná va te ¾a pô so bia
popri se be viace ré od bo ro vé or -
ga ni zá cie, pri uzatvá ra ní ko lek -
tívnej zmlu vy v me ne ko lektí vu za -
mestnancov mô žu príslušné od -
bo ro vé or gá ny pô so bia ce u za -
mestná va te ¾a vystu po va� a ko na�
s právny mi dôsledka mi pre všet-
kých za mestnancov len spo loène
a vo vzá jomnej zho de, ak sa me-
dzi se bou ne do hodnú inak. Ak sa
od bo ro vé orga ni zá cie ne do hodnú
na postu pe pod¾a prvej ve ty, je

Dòa 17.12.2015 po viace rých zlo ži tých ro ko va niach bo li
na Mi nisterstve vnútra SR podpí sa né ko lektívne zmlu vy
vyššie ho stupòa pre príslušní kov Po li cajné ho zbo ru, pre
príslušní kov Horskej záchrannej služ by a pod ni ko vé ko -
lektívne zmlu vy pre za mestnancov v štátnej službe a pre
za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme.

(Pokračovanie na strane 2)

M. Magdoško



za mestná va te¾ oprávne ný uzatvo -
ri� ko lektívnu zmlu vu s od bo ro vou
orga ni zá ciou s najväèším poètom
èle nov u za mestná va te ¾a ale bo s
ostatný mi od bo ro vý mi orga ni zá -
cia mi, kto rých sú èet èle nov u za -
mestná va te ¾a je väèší ako po èet
èle nov najväèšej odbo ro vej orga -
ni zá cie.“

Vzh¾a dom k vyššie uve de né mu
by do ho da medzi od bo ro vý mi or -
ga ni zá cia mi ma la by� uzatvo re ná
pred týmto stretnu tím, avšak zo
stra ny NOZP ini cia tí va k do ho de
ne bo la žiadna a to ani pred a ani
po tom to stretnu tí. Predse da OZP
v SR Ma rián Magdoško zá ro veò
po žia dal predsta vi te ¾ov NOZP, aby
ne de ho nesto va li prá cu OZP v SR
na ve rejných so ciálnych sie �ach a
ve rejne sa na týchto stránkach
ospra vedl ni li. „Keï bu de te na dá -
va� na Magdoška, to mi ne va dí, ale
OZP v SR, to sú aj pred se do via,
èle no via vý bo rov základných orga -
ni zá cií a všetci èle no via OZP v SR,
kto rí 25 ro kov bo ju jú za lepšie pod-
mienky po li cajtov a obèianskych
za mestnancov a ne zaslú žia si, aby
ich prá cu niekto neoprávne ne bez
akýchko¾vek argu mentov oèieròo -
val,“ po ve dal predse da OZP. 

Ján No ciar následne skonšta -
to val, že ne do šlo k do ho de medzi
od bo ro vý mi zväzmi, a pre to ko -
lektívne vy jedná va nie bu de za -
mestná va te¾ vies� s tou od bo ro -
vou orga ni zá ciou, kto rá má väèší
po èet èle nov.

Po sun vpred
Ko lektívne vy jedná va nie už

ïa lej po kra èo va lo bez zástupcov
NOZP. Je potrebné po dotknú�, že
z nášho poh¾a du po stup ve de nia
NOZP ne bol ko rektný, le bo prišli
na ko lektívne vy jedná va nie bez
aké ho ko¾vek ná vr hu a chce li vy -
jedná va� bez predchádza jú cej do -
ho dy o ná vr hu ko lektívnej zmlu vy
inej odbo ro vej orga ni zá cie. Z ob -
sa hu ko lektívnych zmlúv pre za -
mestnancov v štátnej službe a pre
za mestnancov pri vý ko ne prá ce
vo ve rejnom záujme vyplý va, že
OZP v SR ne má pro blém ro ko va�
o návrhoch ko lektívnych zmlúv s
iný mi od bo ro vý mi orga ni zá cia mi,
avšak tieto ro ko va nia a do ho dy
pre bie ha jú po èas prípra vy ná-
vrhov ko lektívnych zmlúv, ale zo
stra ny NOZP ta ký to po stup ne bol
rea li zo va ný.   

Vždy sa začí na od nu ly
Ko lektívne vy jedná va nie pre -

bie ha lo v nieko¾kých ko lách, kde
sme mu se li tvr do obha jo va� aj
sku toènosti, kto ré už pla ti li a bo li
do hod nu té na rok 2015. Aj tu pla tí
sta ré zná me pra vid lo, 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.

Plu sy pre po li cajtov
Na ko niec sa do ko lektívnej

zmlu vy pre príslušní kov PZ po da -
ri lo vy ro ko va� so za mestná va te -
¾om napr. aj:

– po vinnos� za mestná va te ¾a

pre ro ko va� s OZP v SR ná vr hy na
prizna nie èi zvý še nie osobné ho
príplatku pod¾a § 91 ods. 4 zá ko -
na è. 73/1998 Z. z., t. j. nad 30%
súètu funkèné ho pla tu a výslu ho -
vé ho príplatku

– možnos� vy jadro va� sa k ná -
vr hom všeo becne zá väzných
práv nych predpi sov a interných
predpi sov

– po vinnos� vopred pre ro ko va�
s predse dom OZP v SR ale bo ním
po ve re nej oso by ná vrh na ude le -
nie discipli nárnej odme ny, mi mo -
riadne po vý še nie do vyššej hod -
nos ti pod¾a § 51 ods. 1 písm. c)
zá ko na è. 73/1998 Z. z. pred je ho
predlo že ním mi nis tro vi, pre zi den -
to vi PZ ale bo ve dú ce mu slu žob -
né ho úra du MV SR

– po vinnos� za mestná va te ¾a

poskytnú� odme nu pri do siahnu tí
ve ku 50 ro kov, ale aj pri prvom
skon èe ní slu žobné ho po me ru za
urèi tých podmie nok, ale hlavne
výš ku odme ny vy po èí ta� pod¾a
rovna ké ho k¾ú èa

– zvý še nie funkèných pla tov o
4 % (OZP v SR bol pria mym
úèastní kom ko lektívne ho vy jedná -
va nia medzi zástupca mi Konfe de -
rá cie od bo ro vých zvä zov SR a zá-
stupca mi Úra du vlá dy SR)

V so ciálnej ob las ti bo lo najdô -
le ži tejším bo dom zvý še nie hod no -
ty stravných lístkov  o 20 centov s
platnos�ou od 1. 6. 2016, kde ta -
ké to ci te¾né zvý še nie ne bo lo vy ro -
ko va né už ve¾mi dáv no.

Prí no sy aj pre „obča nov“
V ko lektívnych zmlu vách pre

za mestnancov v štátnej službe a
pre za mestnancov pri vý ko ne prá -
ce vo ve rejnom záujme sa spo lu
so zástupca mi ïalších od bo ro vých
orga ni zá cií po da ri lo vy ro ko va�:

– za cho va nie skrá te nej pra -
cov nej do by

– pri pružnom pra covnom èa se
v prí pa de osobných pre ká žok vo
vý ko ne štátnej služ by (v prá ci za -
mestnanca) v trva ní ce lé ho dòa,
aby sa to to po sudzo va lo a po èí tal
sa slu žobný (pra covný) èas v roz -
sa hu prie merné ho denné ho slu -
žobné ho (pra covné ho) èa su

– zvý še ná do vo len ka o je den
týždeò

– u za mestnancov pri vý ko ne
prá ce vo ve rejnom záujme opro ti
do te rajšie mu sta vu na vý še nie o

jed no odchodné pri prvom odcho -
de do dô chodku

– poskytnu tie pla te né ho pra -
covné ho vo¾na na absolvo va nie
po vinnej le kárskej prehliadky pre
za mestnanca, kto rý sa po sudzu je
ako za mestna nec pra cu jú ci v no ci

– zvý še nie ta rifných pla tov o
4 % od 1. 1. 2016 bo lo vy ro ko va -
né ešte vo vyš ších ko lektívnych
zmlu vách medzi Konfe de rá ciou
od bo ro vých zvä zov SR a Vlá dou
SR

– zvý še nie hod no ty stravné ho
lístka o 20 centov od 1. 6. 2016

– za cho va nie mož nos ti nadèa -
so vej prá ce do výš ky 50 eur

– zvý še nie príspevku za -
mestná va te ¾a na doplnko vé dô -
chodko vé spo re nie na výš ku 20
eur

– ïalšie rozší re nie dô vo dov
pre ne návratnú so ciálnu vý po moc

– pre ro ko va nie výš ky osobné -
ho príplatku pred je ho zní že ním
ale bo odòa tím s príslušným od bo -
ro vým orgá nom.

Zá ve rom sa chcem po ïa ko va�
všetkým èle nom a tiež funkcio ná -
rom základných orga ni zá cií, kto rí
sa po die ¾a li na tvorbe návrhov ko -
lektívnych zmlúv. 

Vik tor Kiss, 
podpredse da OZP v SR

Pozn. re dakcie: Všetky ko -
lektívne zmlu vy pre rok 2016 sú
už zve rejne né na we bo vej
stránke OZP v SR

Január  20162

ži tý, takmer vo všetkých hla vách
potre bu je vý raz né opra vy.

l Poïme k obèianskym za -
mestnancom. Existencia dvoch
zá ko nov pre ve rejnú a štátnu
služ bu má ešte ne ja ký zmy sel?

Ko neène od februá ra by ma la
za èa� pra co va� ko mi sia, resp. pra -
covná sku pi na s návrhom na
zme nu ta rifných pla tov vo ve rejnej
a štátnej službe, kto rú Konfe de rá -
cia od bo ro vých zvä zov SR v sep-
tembri predlo ži la vlá de. Èle nom
tejto sku pi ny som aj ja. Vo februá -
ri by sme ma li ma� pr vé pra covné
stretnu tie sku pi ny, kde zrejme pri-
pra ví me pr vé té zy. Uvi dí me, èi sa
do ká že me sto tožni� aj s myšlien-
kou jedné ho zá ko na, ale bo osta -
nú odde le né tak ako doteraz.

l Podpí sa li ste vyššie i pod -

ni ko vé ko lektívne zmlu vy pre
rok 2016. Spo kojnos�?

Ak ho vo rím len o ko lektívnej
zmlu ve pre po li cajtov, mys lím si,
že je celkom dob rá. Ïalšie hodno -
te nie ne chám na ¾u dí, všetkým
odpo rú èam po zorne ju naštu do -
va�. Je to pod¾a mòa celkom zaují -
ma vé èí ta nie.

l Ako hod no tí te prie beh vy -
jedná va nia? Èa ka li ste väèší
od por zo stra ny za mestná va te -
¾a? Bo lo ne ja ko cí ti� vplyv blí -
žia cich sa vo lieb?

Z na šej stra ny som blízkos� vo -
lieb ne cí til. Mys lím si, že ro ko va -
nia bo li zlo ži té, úprimne sa pri-
znám, mys lel som si, že to bu de o
èo si ¾ahšie.

l Vieme, èo sa po da ri lo vy -
ro ko va�. A èo sa ne po da ri lo?

Mr zí ma, že sa ne po da ri lo do -

hodnú� vplyv odbo rov na osobné
príplatky obèianskych za -
mestnancov pri ich prizná va ní a
zvy šo va ní. Vy ro ko va li sme na šu
úèas� len pri odòa tí a zní že ní. Dlho
sme ho vo ri li, že v tejto ob las ti ešte
pa nu je netranspa rentnos�, prizná -
va nie príplatkov chro nic ky tr pí
subjekti vizmom nadria de ných.
Pre to sme sa usi lo va li o spo luú -
èas� odbo rov pri rozho do va ní,
uro bi li sme krok vpred, ale po da ril
sa len po lo vièný. O tom však je
ko lektívne vy jedná va nie, èo sa
ne po da rí je den rok, mô že sa po -
da ri� dru hý. Mne osobne sa zle
po èú va, ak niekto rí riadia ci pra -
cov ní ci na mie ta jú, že za sa hu je me
do ich prá vo mo cí. Na opak, mys -
lím si, že kaž dý nadria de ný, kto rý
to mys lí úprimne, by mal spo luú -
èas� odbo rov uví ta�. Ak to pre ro -
ku je so svo jím so ciálnym partne -
rom a nájde s partne rom zho du,
tak aj nadria de ný z to ho mu sí ma�
dob rý po cit, že sa rozho dol správ-
ne, že je to v po riadku. Vy hne sa
tým ïalším konfliktom èi úska liam
vo vz�a hoch s podria de ný mi. Na -
vy še tak od odbo rov získa prí le ži -
tos� dozve die� sa o problé moch,
kto ré by mu inak nikto ne po ve dal,
le bo by sa bál.

l Osobné príplatky sú
vïaènou té mou na každom pra -
co visku. Po dobne mi mo riadne
odme ny. Vo ¾a ke dy mal kaž dý
kraj ský riadi te¾ PZ prostriedky,
aby mo hol bezprostredne oce -
ni� po li caj ta za vý ni moèné úsi -
lie, tre bárs za zá chra nu ži vo ta.
Te raz mu sí da� ná vrh „ho re“,
vlastné prostriedky ne má. Do -

konca ani pre zi dent PZ, kto rý
ná vrh odsúhla sí, ne po zná vý -
sle dok, le bo roz ho du je mi nis -
ter stvo. A najmä ce lý ten pro -
ces dlho tr vá, strá ca sa bezpro-
strednos�….

Aj pri sú èasnom mo de le je
mož né po li caj ta rýchlo odme ni� za
mi mo riadny èin. Ak by tieto zložky
chce li, ve dia to uro bi� aj rýchlo.
Ale prax je ta ká, aká je. Dru há vec
je, ve rím, že no vý zá kon vy rie ši aj
ten to pro blém a presnejšie na sta -
ví sys tém odmien za mi mo riadne
èi ny. U nás pod odme nou už te raz
najradšej ro zu mie me len for mu
mi mo riadne ho po vý še nia a fi -
nanènej odme ny. Ja si mys lím, že
by sme ma li ho vo ri� skôr o oce ne -
ní, nie o odme ne ní. Má me re -
zortné i po li cajné me dai le, má me
vecné da ry. Napr. vo ¾a ke dy dá val
mi nister vnútra ho din ky s ve no va -
ním a po li caj ti bo li na to ve¾mi hr -
dí. Ja nie som pro ti mi mo riadnym
po vý še niam ale bo fi nanèným od-
me nám, len ho vo rím, že oce ne nie
by ma lo by� vždy úmerné hodno te
skut ku. Je rozdiel, èi po li cajt na-
príklad zachrá ni ži vot takpo ve diac
v rám ci ru tinné ho plne nia svo jich
slu žobných po vin nos tí, ale bo pri
záchra ne iné ho vážne ohro zu je aj
vlastný ži vot.

l Prejdi me k vnútrozvä zo vej
èin nos ti. Má te za se bou pr vý
rok pô so be nia vo funkcii pred-
se du, rozbeh na ru ši li va še
zdra votné �ažkosti. Predsavza -
tia, zá me ry v ro ku 2016?

Žia¾, zdra votné pro blé my v le te
ma zasko èi li, na bú ra li mi pra -
covné plá ny a niekto ré ve ci idú

�ažšie, ako by moh li ís� a ako sme
si mys le li. Sme te raz v urèi tom ob -
do bí formo va nia no vých prístu -
pov, náš od bo ro vý zväz sa za
predchádza jú cich 25 ro kov má
èím pochvá li�, ale dozrel èas na
ur èi té zme ny a po sun vpred. Mu -
sí me prejs� ur èi tou mo derni zá ciou
s cie¾om vyššej efektívnosti a
úèin nos ti na šej prá ce. Chce to ne -
ja ký èas. Z do te rajších skú se ností
vieme, že nikto niè lepšie ne vy -
mys lel, ako je pria my kon takt s
èlen skou zá klad nou. Mô že by�
osobný, cho dí me na èlen ské
schôdze i na za sa da nia kraj ských
rád, nepria my kon takt je rovna ko
dô le ži tý. We bo vá strán ka tu má
najdô le ži tejšiu úlo hu, umož òu je
rýchlu spätnú väzbu a vzá jomnú
disku siu. Tu chce me vy na lo ži�
ma xi mum úsi lia. Chce me by� mo -
derným od bo ro vým zvä zom, kto rý
bu de vytvá ra� pre svo jich èle nov
dosta toène atraktívne podmienky
a na dru hej stra ne posky to va�
ochra nu právnych a so ciálnych is-
tôt èle nov. Týmto by som sa chcel
ospra vedlni� všetkým èle nom
OZP, že niekto ré ve ci nám tr va li
dlhšie, ako sme predpokla da li.
Mám na mys li najmä re -
konštrukciu we bo vej strán ky. No -
vý for mát na šej webstránky už
fun gu je – ne ho vo rím, že na sto
percent, ale už je schop ný èe li�
kri ti ke.

l Ve ¾a sa vo ve de ní dis ku to -
va lo i dis ku tu je takpo ve diac o
for mách i ob sa hu èin nos ti
OZP…

V uply nu lom ob do bí sme váž-

(Pokraèovanie zo strany 1)

(Pokraèovanie zo strany 1)

(Pokračovanie na strane 3)

Èo sa po da ri lo vy ro ko va� v ko lektívnych zmlu vách pre rok 2016?

V. Kiss

„Bezpeènos� krajiny nie je najdôležitejšia, ale bez nej nie je niè“



Od ve de nia re zor tu vnútra, kto -
ré vzí de z marco vých parla -
mentných vo lieb, by som v záuj-
me príslušní kov PZ oèa ká val pre -
dovšetkým:

l Dlho do bé za ga ranto va nie
so ciálnych istôt v sú vislosti s
odcho dom do výslu ho vé ho dô -
chodku. Pra vi delne sa to tiž z rôz-
nych zdro jov obja vu jú informá cie
o zme nách pripra vo va ných v
systé me so ciálne ho za bezpe èe -
nia po li cajtov – sa mozrejme, vždy
v neprospech po li cajtov a nie je
niè horšie, ako ži� v neisto te a

perma nentne rozmýš¾a� o tom, èi
už skonèi� slu žobný po mer, ale bo
ešte nie.

l Zlepše nie ma te riálno–
tech nic ké ho za bezpe èe nia po li -
caj tov. Je pekné, že sa obme nil
vo zo vý park, ale to je len jed na
èas� MTZ. Chý ba jú napr. alko -
teste ry, vi deo ka me ry, èas to je
pro blém s náplòa mi do tla èiarní,
ba té ria mi, nieke dy aj s kance -
lárskym pa pie rom, vo výstrojných
skla doch bý va pro blém s odevmi
najèastejšie po uží va ných kon -
fekè ných ve¾kostí a tak to by sa
da lo pokra èo va�. Keï sa zria ïo -
va li Centrá pod po ry, ma li by�
servi som pre vý kon né útva ry a
ma lo sa ve ¾a fi nancií ušetri� na
hro madnom obsta rá va ní. Sku -
toènos� je však ta ká, že sa ve¾mi
skompli ko va lo za bezpe èe nie aj
tých najzákladnejších potrieb pre
vý kon služ by. A z to ho servi su pre

po li cajtov sa znaè ná èas� „servis-
ných èin nos tí“ vrá ti la na vý kon né
útva ry (napr. vkla da nie ne zapla te -
ných po kút do sys té mu SAP).

l Po ne cha nie urèi té ho za -
behnu té ho orga ni zaèné ho sys -
té mu po dlhšie obdo bie. Po èas
svo jej po li cajnej ka rié ry sa ne -
ustá le stre tá vam so zme na mi sys -
té mu orga ni zá cie prá ce. Raz vy -
šetru je me nej zá važ né trest né èi -
ny OO PZ, po tom OSV, následne
sa to to za ra dí pod OO PZ  raz sa
„ne ho dovka“ zlú èi s „hliadkou“,
po tom sa za se odde lia, najskôr

existu jú sa mo stat né úra dy vy -
šetro va nia, po tom UJKP, násled-
ne OKP, raz má by� „ope ra tí vec“
zlú èe ný s vy šetro va te ¾om, násled-
ne bu de kaž dý sa mostatne atï.
Kaž dý no vý sys tém potre bu je ur -
èi tý èas, po èas kto ré ho si ¾u dia na
no vé pra vidlá zvyknú, po kia¾ sa
im prispô so bia. V PZ mám do jem,
že ako náhle to to na sta ne, do -
chádza k no vej zme ne, èas to sa
postupne vrá ti me až k to mu, èo tu
už bo lo pred mno hý mi rokmi. Tie-
to ná be ho vé fá zy sú však pre PZ
urèi te stra tou.

l Lepšie vyšpe ci fi ko va nie
po vin nos tí po li cajtov, ale aj
kompe tencii nadria de ných. V
do be, keï sa právna teória rozví-
ja vo všetkých oblastiach ži vo ta a

keï ži vot spo loènosti nás nú ti by�
obozretný mi na všetky stra ny, je
potrebné kaž dý je den po jem v zá -
ko ne upra vu jú com èinnos� PZ
pre cízne vyšpe ci fi ko va�, aby sa
ne dal vykla da� rôzne a te da aj
úèe lo vo. Už ne sta èí to, èo bo lo v
to mto sme re posta èu jú ce pred
nieko¾ký mi rokmi. Pri avi zo va nej
„ve¾kej no ve le“ zá ko na č. 73/98 by
kaž dý po jem mal by� abso lútne
jed no znaè ný a pre ad re sá ta bez
vý nimky zá väzný. Zastá vam ná -
zor, že ak po jem umož òu je rôzny
vý klad, vždy hro zí je ho úèe lo vé
vy lo že nie èi už z jed nej ale bo z
dru hej stra ny.

l Zre du ko va nie ale bo lepšie
zauto ma ti zo va nie vkla da nia in -
formá cií do informaèných sys -
té mov. V PZ sa ne ustá le za -
vádza jú no vé informaèné sy sté -
my, èo je po zi tívne. Horšie je to už
s tým, že do týchto systé mov tre -
ba vkla da� stá le viac a viac úda -
jov, èo ukra ju je z pra covnej do by
pre dovšetkým nadria de ným.
Niek to rí funkcio ná ri väèších odde -
le ní, ak chcú ko rektne povkla da�
do IS všetky potrebné úda je, tak
už snáï ani ne ma jú èas na riade -
nie a kon tro lu, a po tom tá to èas�
ich èin nos ti sa rea li zu je len vo for-
málnej ro vi ne, èo zá ko ni te zna -
me ná po kles kva li ty èin nos ti od -
de le nia.

Jo zef Pa zúr, 
predse da krajskej ra dy Trenčín

Èo by sme chce li? Dob ré ve de nie
na všetkých úrovniach

Èo by sme chce li od no vé ho ve de nia? Pekná otáz ka. Po dobnú som
v rozho vo re po lo ži la jedné mu ko le go vi, ten po ho to vo odpo ve dal: „chcel
by som dob ré ho mi nis tra vnútra, dob ré ve de nie PZ, dob ré ve de nie kraj -
ské ho riadi te¾stva a okresné ho riadi te¾stva PZ.“

Ko le ga bol struè ný, ale vo svo jej odpo ve di to presne vysti hol. Po
pre ži tí všetkých uda lostí v ro ku 2015 si že lám po ro zu me nie, po koj,
zdra vie, š�astie a no vé pra covné prí le ži tosti. Ako predsedníèka krajskej
ra dy si že lám ústre to vých pra covných partne rov, sta bilnú prá cu bez
orga ni zaèných zmien. Pre mo jich ko le gov z vý cho du si pra jem, aby no -
vé ve de nie za bez pe èi lo dosta tok pe òa zí na za teple nie bu dov, vý me nu
okien, vý me nu vo do vodných inšta lá cií, opra vu striech a odkva pov, na
opra vu a vý me nu vý �a hov vo výško vých bu do vách, na vy ma ¾o va nie
pra covných a hy gie nic kých priesto rov. Pra jem si, aby za bez pe èi lo
dosta tok pe òa zí na vý me nu doteraz po uží va né ho kance lárske ho ná -
byt ku a aby za bez pe èi lo ochran né a pra covné prostriedky pre za -
mestnancov, ob no vi lo použí va nú vý poèto vú, te le ko mu ni kaènú tech ni ku
– vrá ta ne ná ku pu no vých ope raèných systé mov a bezpeènostné ho
softvé ru. Aby na kú pi lo no vé zbra ne a vy bu do va lo vo všetkých kraj -
ských mestách no vé plno hod not né strelni ce so všetkým potrebným na
získa nie správnych stre leckých ná vy kov. Aby opra vi lo te locviène, za -
bez pe èi lo obuv a všetky sú èasti uni fo riem vo všetkých konfekèných
ve¾kostiach. Ve¾mi by som si že la la, aby sa pri napåòa ní me no va ných
že la ní ne za èí na lo Bra ti sla vou, ale nech sa za èí na Ko šickým kra jom.
Rovna ko by som si pria la, aby kaž dý za mestna nec za svo ju odve de nú
prá cu do stal mzdu zodpo ve da jú cu je ho pra covnej po zí cii a vzde la niu,
èím by už ne do chádza lo k ni ve li zá cii vzde la nia za mestnancov. To však
predpokla dá vytvo re nie a za ve de nie no vej pla tovky pre obèianskych
za mestnancov a tiež napra ve nie pokri ve ní v po li cajnej pla tovke. Viem,
že som neskromná. Nuž ale keï ste sa pý ta li…

Má ria Molná ro vá, predsedníèka krajskej ra dy Ko ši ce
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„Každý nový systém potrebuje určitý čas, počas ktoré-
ho si ľudia na nové pravidlá zvyknú, pokiaľ sa im pri-
spôsobia. V PZ mám dojem, že akonáhle toto nastane,
dochádza k novej zmene, často sa postupne vrátime
až k tomu, čo tu už bolo pred mnohými rokmi. Tieto
nábehové fázy sú však pre PZ určite stratou.“

Jozef Pazúrne dis ku to va li na té mu, ako za-
traktívni� èlen stvo v OZP, èo po -
núknu� èle nom, ako zmo derni zo -
va� takpo ve diac outlook i èinnos�.
Jedným z kro kov je zme na lo ga,
de tailnejšie sme o òom dis ku to va -
li na de cembro vej ra de predse -
dov, kde sa na po kon no vé lo go
schvá li lo. Sta ré poslú ži lo 25 ro -
kov, ale, prav du po ve diac, okrem
ná zvu ni ja ko ne vy jadro va lo ob sah
odbo ro vej èin nos ti. No vé lo go
sme utvo ri li zo symbo lov, zla -
tostrie borné me èe sú èas to po uží -
va ným symbo lom v na šom re -
zorte ako sym bol po lí cie, štít sym -
bo li zu je ochra nu, spo je né ru ky sú
symbo lom spo lu prá ce, odbo rár -
skej súdržnosti, so li da ri ty. Nuž a
tri ko ló ra vy jadru je štátnu prísluš-
nos�. Ten to rok bu de me no vé lo go
postupne uvádza� do ži vo ta,
chce me ho už použí va� na na šich
su ve ní roch, chce me za èa� vy rá -
ba� aj no vé preu ka zy už vo forme
„plastovej“ kar tiè ky, èo, sa mo -
zrejme, ne ja ký èas po tr vá. Pre to
ten to rok chá pe me ako pre cho do -
vý, na niekto ré té my ešte dis ku tu -
je me. No vé lo go je sú èas�ou ná-
šho úsi lia do siahnu� medzi èlenmi
väèší po cit súdržnosti a hr dos ti k
príslušnosti do ko lektí vu èle nov
OZP, aby sa nikto ne hanbil za to,
že je odbo rár, ale na opak, aby bol
na to hr dý a aby neèle no via
takpo ve diac ma li èo èle nom zá vi -

die�. Tak to pred ro kom som ho vo -
ril o tom, že marke tingo vo sme v
uply nu lom ob do bí zly ha li, ne po -
da ri lo sa nám dosta toène pre da�,
èo všetko ro bí me pre èle nov.
Tak že pre to som spo mí nal
potre bu intenzív-
nejšej ko mu ni ká -
cie a sna ží me
sa 

ur -
èi tý mi for ma -
mi, kto ré ešte
ne bu dem konkre -
ti zo va�, uro bi� v tom to sme re
ma xi mum, za nedho to po cí tia
všetci èle no via. Ne ho vo rím, že
to bu de zá zraè ný prú tik na zvý še -
nie èlenskej základne, ale chce -
me využi� všetky mož nos ti, kto ré
sa nú ka jú. Pre to chce me investo -
va� aj do kance lá rií, kto ré uží va jú
predse do via ZO a kraj ských rád,

aby kaž dý vi del, že je to miestnos�
pred se du odbo ro vej orga ni zá cie.
Má me na týchto pos toch kva -
litných ¾u dí, ne má me sa za èo

hanbi�, na opak. Na še úsi lie
ide v tom to sme re až ku kaž -

dé mu èle no vi
OZP. Na pl né

obrát ky ro bí -
me 

na
be ne fi toch,

vy chádza me z
to ho, že ta ký po -

èet ný ko lektív, ako je náš, je
aj ko merène zaují ma vý pre

rôzne podni ka te¾ské sub jek ty, od
kto rých chce me získa� rôzne
množ stevné z¾a vy, kto ré bu dú
ma� len èle no via OZP, nie naprík-
lad všetci po li caj ti. Po vedzme do
me sia ca už bu dem konkrétnejší.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 2)

„Bezpeènos� krajiny nie je najdôležitejšia, ale bez nej nie je niè“

Èo oèa ká va te od no vej vlá dy?
Na za èiatku no vé ho ro ka sa re dakcia PO LÍ CIA ob rá ti la na
na šich od bo ro vých funkcio ná rov s otáz kou, èo v ro ku
2016 oèa ká va jú od bu dú cej vlá dy, resp. ve de nia re zor tu –
bez oh¾a du na farbu no vej exe ku tí vy. 

Prio ri tou by ma li by� „obèa nia“
Mys lím si, že jed nou z prio rít by ma li by� mzdy za mestnancov vo ve -

rejnom záujme.  Za mestnanci mi nisterstiev, pre zí dia, okresných úra dov
sú v štátnej službe so sluš ný mi platmi. Opti ma li zá cia sa uro bi la za sa
len na bý va lom bezpeènostnom úse ku za mestnancov, na centrách
pod po ry. Mys lím si, že ke by sa opti ma li zá cia pohla ïa lej, tak by sa na-
šli prostriedky na na vý še nie pla tov for mou zvý še nia osobných príplat-
kov pre za mestnancov vo ve rejnom záujme do chví le, kým sa týmto
problé mom na podnet KOZ SR ne bu de zaobe ra� vlá da. Dnes na mzdu
na úrov ni 7. pla to vej trie dy ne potre bu ješ žiadne vzde la nie. Sta èí sa za -
mestna� ako upra to vaè a be rieš mi ni málnu mzdu na úrov ni mzdy stre -
doškolskej ta bu¾ky za mestnanca v siedmej pla to vej trie de.

Du šan Harvát, predse da ZO OR PZ Ban ská Bys tri ca

Jednoznaène: no ve la zá ko na è. 73/98
Pod¾a môjho ná zo ru by prvo ra dou otáz kou ma la by� no ve la zá ko -

na 73/98.
Mar cel Paška, predse da krajskej ra dy predse dov ZO Bra ti sla va

Dho do bé ga rancie vo všetkých oblastiach



– Pro ble ma ti ku BOZP v jed not -
li vých od bo ro vých zvä zoch
zastre šu je KOZ SR, kto rá usta no -
vu je do funkcie od bo ro vých
inšpekto rov bez peè nos ti a ochra -
ny zdra via pri prá ci. V sú èasnosti
sme tra ja inšpekto ri, okrem mòa

na ša ko le gy òa Zu za na Zedko vá a
Imrich Žil ka, dlho roèný odbo rár,
pra cov ník bý va lé ho od bo ru VTR
pri PPZ. Sme po ve re ní vy ko ná va -
ním kont rol dodržia va nia predpi -
sov v zmysle zá ko na o BOZP na
pra co viskách. Do prá ce sme za -
po ji li aj príslušný od bor ný útvar,
kto rým je odde le nie BOZP a PO
Cent ra bezpeènostno–tech nic -
kých èin nos tí so sídlom v To -
polèiankach. Orga ni zaène je sú -
èas�ou Sekcie krí zo vé ho riade nia
MV SR. Na sklon ku mi nu lé ho ro -
ka sme uro bi li prvú sé riu kont rol,
od bor ní pra cov ní ci bo li pri kon tro -
lách s na mi.

l Ko¾ko pra co vísk ste na -
vští vi li?

Do vedna šes� pra co vísk. Bo li
sme na obvodných odde le niach
PZ vo Svi te, v Spišskej No vej Vsi,
v Liptovskom Hrád ku, v Slo -
venskej ¼upèi i v Po važskej By -
stri ci, ako aj na odde le ní fy zickej
ochra ny od bo ru ochra ny objektov
KR PZ v Banskej By stri ci.

l Èo roz hod lo o vo¾be cie¾ov
kon tro ly?

Na za èia tok sme vy bra li miesta
viac–me nej ná hodne, v niekto -

rých prí pa doch sme ma li sig ná ly o
ne dostatkoch. Aj pre bu dúcnos�
sa chce me oriento va� na najpro-
blé mo vejšie pra co viská, sig ná ly
oèa ká va me od èle nov na šich zá-
kladných orga ni zá cií, od od bor -
ných pra covní kov BOZP, ale aj od
riadia cich pra covní kov, kto rí sa aj
v mi nu los ti na nás ne raz ob rá ti li s
pros bou, aby sme ich na vští vi li,
uro bi li kon tro lu a vlastne im tak
po moh li pri tla ku na odstrá ne nie
ne dostatkov. To je najmä v prí pa -
doch, keï aj riadi te lia útva rov ve -
dia, že ma jú v ob las ti BOZP na
pra co viskách vážne pro blé my èi
ne do stat ky. Cie¾om na šich kont rol
to tiž nie sú ne ja ké sankcie, na ším
cie¾om je upo zorni� príslušných
zodpo vedných na existu jú ci pro -

blém a ve rejnou kon tro lou utvá ra�
tlak na ich odstrá ne nie. Vo ve¾mi
ve ¾a prí pa dov spô so bu je pro blé -

my najmä ne dosta tok fi nancií na
opra vy a re konštrukcie objektov
PZ.

l Aké sú te da po znat ky z vy -
ko na ných kont rol?

Všetky na vští ve né pra co viská
bo li po zna èe né zu bom èa su,
dlho do bým ne dostatkom údrž by a
základnej sta rost li vos ti o ob jek ty.
Za te ka jú ce stre chy, vlh ké mú ry,
podmo ka nie, zlý stav inži nier -
skych sietí. Napríklad OO PZ Svit

sídli v pre na ja tej bu do ve, kto rej
èas� predtým patri la banke, najmä
dre ve né okná má v ka tastro -
fálnom sta ve, �a há cez ne, ne da jú
sa zatvo ri�. V èa se na šej návšte vy
bo li vonku asi 4 stupne Celzia, vo
vnútri sme se de li v bun dách, le bo
ob jekt sa ne dá vy kú ri� na viac ako
15 stupòov. No a slúž na ta komto
pra co visku osem èi viac ho dín!
Zho dou ná hod sa však prá ve vo
Svi te èrtá ná pra va, sto jí tu to tiž
ne vyu ži tá bu do va, kto rá patrí MV
SR a aj zá slu hou nášho bý va lé ho
predse du, te raz po radcu mi nis tra
Mi ra Lit vu ako aj sa mot né ho mi -
nis tra sa stá va re ál nou šanca
pres�a ho va� ce lé obvodné odde le -
nie do týchto priesto rov, ma la by
tu by� aj po li cajná uby tovòa. Tá by
sa tiež ve¾mi zišla, pre to že v blíz-
kom Popra de slú ži ve ¾a
cezpo¾ných po li cajtov, kto rí ma jú
znaè né pro blé my s uby to va ním.
Tak dú fajme.

l Zís ka li ste ne ja ké informá -
cie o fungo va ní centier pod po -
ry?

Tá to pro ble ma ti ka má te raz
takpo ve diac dvoch pá nov, za stav

bu dov, vnú torných priesto rov a
vy ba ve nos ti zodpo ve da jú prísluš-
né centrá pod po ry, v iných oblas-
tiach za sa OR PZ, resp. KR PZ. Z
poh¾a du BOZP ide napríklad o
sys tém plá no va nia slu žieb, do-
držia va nie prestá vok v prá ci a po -
dobne. Zá ve reèné me sia ce mi nu -
lé ho ro ka bo li po zna me na né vý -
razne zvý še ným vý ko nom služ by.
Mu sím po ve da�, že pri na šich kon -
tro lách sme v tom to sme re ne -
zisti li žiadne ne do stat ky zo stra ny
riadia cich orgá nov, prestávky na
oddych bo li v kon tro lo va ných
útva roch dodržia va né. Èo sa tý ka
prá ce centier pod po ry, je to zlo ži-
tá pro ble ma ti ka. Na všetkých pra -
co viskách, kto ré sme na vští vi li,
sme vi de li opotre bo va ný ná by tok,
po pras ka né ste ny, preš¾a pa né po -
dla ho vé kry ti ny. Za tia¾ èo obvodné
odde le nia sú dnes už dobre vy ba -
ve né po èí taèmi, ma jú no vú kance -
lársku tech ni ku, ¾u dia sú dobre
ob le èe ní do služ by a ma jú no vé
autá, sa mot né priesto ry s tech ni -
kou ve¾mi kontrastu jú, sú èas to
ne dôstojné pre návštevní kov, te -
da pre strán ky i pre sa mot ných
slú žia cich po li cajtov. V tejto ob las -
ti mu sí dôjs� k vý raznej zme ne,
ve rím, že sa na opra vy a re -
konštrukcie bu dú da� as poò
miestne využi� prostriedky z euro -

fondov – prednostne tam, kde je
stav až ka tastro fálny. Ja viem, že
mno hí na dá va jú na centrá pod po -
ry, ale mno ho krát ani ich za -
mestnancom a riadia cim pra -
covní kom nie je èo zá vi die�, z roz -
poè tu, kto rý dosta nú, sa zá zra ky
ne da jú ro bi�, mno ho krát led va do -
ká žu rieši� ha va rijné sta vy.

l Star ší po li caj ti spo mí na jú:
vo ¾a ke dy bo lo bežné, že si po li -
caj ti sa mi tre bárs vy ma ¾o va li
obvodné odde le nie v rám ci pra -
covnej re ha bi li tá cie, vy me ni li
vo do vodnú ba té riu, spla cho vaè

na WC, žiarovky… ma te ri ál do -
sta li. Dnes by ta kisto mno hí bo -
li ochot ní prispie� k este ti zá cii
pra co vísk, ale na kú pi� ma te ri ál
mô žu aku rát tak za vlastné, nik-
to im ho neprepla tí, ani hlú pu
žiarovku. Na každú ma lièkos�
tre ba žiadanky, ko pu pa pie rov,
pe èia tok, podpi sov a ne ko -
neène dlho to tr vá, s�a žu jú sa
po li caj ti…

Áno, sku toène to tak fun go va -

lo. Dnes sa ho vo rí o re zortných
pra covných èa tách, kto ré bu dú
za bezpe èo va� vý me nu plasto vých
okien do re konštruo va ných objek-
tov, vy ro be ných vo vlastnej re -
zortnej firme na vý ro bu plasto -
vých okien vo Svidní ku. Faktom
je, že najmä ná kup drob nos tí a
sys tém ma lých opráv by sa mal
ne ja ko zjedno du ši�, nájs� na to
efektívny me cha niz mus.

l Nespo me nu li sme ešte
cieľ kont rol na odde le niach fy -
zickej ochra ny objektov…

Na tieto odde le nia nás pri viedli
informá cie o problé moch s plá no -
va ním slu žieb pre obèianskych
za mestnancov. Zisti li sme, že
prax je naozaj v rozpo re so zá -
konní kom prá ce. Keï to zos -

truèním, ide takpo ve diac o tech -
nic ko–admi nistra tívny ce loslo ven -
ský pro blém, spo je ný so za ra de -
ním za mestnancov v progra me
SAP. Ve rím, že ten to pro blém v
krátkom èa se vy rie ši me v spo lu -
prá ci so sekciou syste mi zá cie.

l Otvorme ešte otáz ku ne-
priestrelných viest a nekva li ty
stre li va do pišto lí vz. 82.

V rám ci kon tro ly ulo že nia zbra -
ní sme ne zisti li ne do stat ky. O pro-
blé moch s vesta mi a ná bojmi sme
de tailnejšie ho vo ri li na de cembro -
vej ra de predse dov. Aj pri na šich

kon tro lách sme zisti li, že po li caj ti
mu sia použí va� ves ty, kto ré sú už
po do be ži vot nos ti. Vieme, že do -
dáv ka no vých viest je už na
doh¾ad, bu de o pro blém me nej.
Èo sa tý ka stre li va, presvedèi li
sme sa, že tzv. ma ïar ské stre li vo
je po ru cho vé a mô že by� pri po -
uži tí aj ve¾mi ne bez peè né. To je
ve¾mi vážna vec. Kraj ský riadi te¾ v
Trenèí ne na zákla de uve de ných
ne dostatkov po za sta vil vy ko ná va -

nie stre lieb. Po kia¾ viem, do obe -
hu medzi po li cajtov sa do sta la len
jed na chyb ná šarža stre li va, po li -
caj ti bo li upo zorne ní, faktom však
je, že je bežným zvy kom použi� na
strelni ci sta ré stre li vo a do služ by
si zobra� no vé. V prí pa de tejto šar -
že to nie je mož né, tzv. ma ïar ské
stre li vo, kto ré je kva li tou na hra ni -
ci nor my, sa pod¾a usmerne nia z
PPZ smie použí va� len na cviènú
stre¾bu pri po uži tí všetkých och -
ran ných po mô cok. Aby sme vy lú -
èi li aké ko¾vek ri zi ko, osobne by
som odpo rú èal dôslednú kon tro lu
pa leb ných prie me rov. Sa mo zrej -
me, najlepšie by bo lo urýchle né
prezbro je nie na pišto le so stre li -
vom ty pu Lu ger 9 mm.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Mnohé objekty sú ešte v katastrofálnom stave
S podpredsedom OZP v SR Romanom Lacom o poznatkoch z kontrol na obvodných oddeleniach PZ

Bezpeènos� a ochra na zdra via pri prá ci (BOZP) patrí me-
dzi základné ob las ti pô so be nia kaž dé ho od bo ro vé ho zvä -
zu, OZP v SR ne vy ní ma júc. Po perso nálnych zme nách vo
ve de ní zvä zu do stal vla ni tú to pro ble ma ti ku do vienka
podpredse da OZP Ro man La co. Re dakcia PO LÍ CIA ho po -
žia da la o roz ho vor.

R. Laco
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Me diálnym prostre dím
posledných týždòov a

me sia cov sa ana ly zu jú rôzne
po do by ¾udskoprávnych posto -
jov, po zí cií, sta no vísk a hodno -
te ní. Má to sú vis s rôzny mi po -
do ba mi  vní ma nia ute èe neckej
krí zy. Mno hí ¾u dia s hrô zou sle -
du jú besne nie a pripra vo va né
ne ¾udské plá ny islamské ho štá -
tu s ne verca mi, kam pod¾a nich
pre važná èas� Euró pa nov patrí.

Ne ná ro ku jem si hodno ti� geo -
po li tic ký vý vin, ani ambí cie šialen-
cov IS ni èi� ci vi li zá ciu v me ne dži -
há du. Mo jou ambí ciou je pouká -
za� na sprá va nie sa ¾u dí, ko mu nít,
kto ré sú ve¾mi blíz ko mòa sa mot -
né ho, mo jej ro di ny, mo jich ko le -
gov po li cajtov, kto rí pra cu je me a
slú ži me v prospech všetkých sluš -
ných ¾u dí ži jú cich tu na Slo ven -
sku, konkrétnejšie na vý chodnom
Slo ven sku, v Pre šovskom a v Ko -
šickom kra ji.

Chcem sa s Va mi, pa ni om -
budsmanka Du bovco vá, po de li� o
vi de nie, o na šu op ti ku na rómsku
ko mu ni tu, ži jú cu v podmienkach
chu dob ných osád. Chcel som na -
pí sa� „ko mu ni tu ži jú cu a pra cu jú cu
v podmienkach…“, to sa ale tak
na pí sa� a konšta to va� ne dá, pre to -
že za mestna nos� v osa dách PO a
KE kra ja u cca 240.000 ¾u dí je
max. pä�percentná a vzh¾a dom k
nízkej vzde la nostnej úrov ni osad -
ní kov �ažko predpokla da� jej ná -
rast.

Vy chádzam z faktov o miere
za mestna nosti v rómskych ko mu -
ni tách a pre mýš¾am o tom, èo je
hyb nou si lou ich sa motnej exis-
tencie. Aké sú hod no ty pesto va né
v tom to prostre dí, èo vlastne tých -
to ¾u dí ro bí š�ast ný mi? V èo a ko-
ho ve ria? Po cho pe nie vnú torné ho
me cha nizmu fungo va nia týchto
osád predpokla dá pozna nie vz�a -
hov, hie rar chie a posta ve nia auto -
rít, ži jú cich v denno denných zlo ži -
tostiach pre ží va nia.

Vo svo jej po li cajnej pra xi som
mal možnos� a š�astie, a ïa ku jem
zaò, by� prí tomný na rôznych se -

mi ná roch, aktí voch, slu žobných
ces tách, kde sa tieto „håbko vé
ana lý zy ži vo ta Ró mov“ pretria sa li
v rôznych po do bách, èas to aj v
emo cio nálnych neštandardných
ro vi nách, z mo jej po zí cie to však
stá le bo lo o úprimnosti a bez fa ri -
zejstva.

Z uve de né ho pozna nia mi vy -
chádza nasle du jú ci obèiansko–
po li cajný po stoj. Na ša sudcovská
obec èas to krát v prí pa de ospra -
vedlòo va nia pohnú tok, mo tí vov
kri mi na li ty Ró mov argu mentu jú
tvrde ním o ich „obvyklom spô so be
ži vo ta“, napr. v prí pa doch se -
xuálne ho zneu ží va nia, èi prí pa dov
do má ce ho ná si lia. Po dob ný slov -
ník použí va jú sa mozrejme aj
obhajco via obvi òo va ných, im to
ale vyplý va zo sa mot né ho posta -
ve nia v pro ce se. Ar má dy na dá cií,
ne zisko viek, ¾udskoprávnych inš -
ti tú cií, aj keï vo ve¾kej sna he, svo -
ju opodstatne nos� v prí pa de róm-
skej agen dy po ro ku 1989 ne ob -
há ji li a neobha ju jú. Dô ka zom toh-
to môjho tvrde nia je sú èasný
poh¾ad na najchu dobnejšie osa dy
PO a KE kra ja, kde sa ako by za -
sta vil èas. Ne za sta vi li sa však ne -
ko neè né to ky fi nancií prú dia cich
do rôznych pro jektov, spra vidla
vý hod ných pre ich reali zá to rov,
nie však pre sa mot ných Ró mov,
kto rí sú už de sa�ro èia v de fenzí ve
a aj v neute še nom ma te riálnom,
vzde la nostnom a hodno to vom
sta tu se.

Ša ca, Rudòa ny a v najbližšom
èa se mož no Herma novce, Chmi -
nianske Ja ku bo va ny èi Ja rovni ce,
Jurské v okre se Kežma rok èi Zbo -
rov v okre se Barde jov pri ne sú
ïalšie eska lá cie stre tu váš ní
(hlavne v èa se vyplá ca nia so -
ciálnych dá vok). Na jed nej stra ne
bu dú osadní ci s ich spô so bom ži -
vo ta a na stra ne dru hej my po li -
caj ti, kto rým sa deò èo deò pri po -
mí na nezvládnu tie zá sa hov, nep -
ri me ra nos� zákro kov vo èi ini ciá to -
rom návštev na šich prob lé mo -
vých osád. My prí de me a za sa hu -
je me pre dovšetkým pre to, že sme

právny štát, do sta li sme ozná me -
nie o po dozre ní z pá cha nia pro -
tiprávnej èin nos ti a je mo jou po -
vinnos�ou dispo no va� kompe -
tenciou k vy da niu po ky nu na zá -
sah vo èi tým, kto rí si nectia zá ko -
ny plat né v na šej kra ji ne.

Vá že ná pa ni ombudsmanka,
chcem Vás upo zorni� na vý znam
slo va REŠPEKT. Za po ma ly
štvr�sto ro èie mo jej po li cajnej pra -
xe je rešpekt Po lí cie jed nou z naj-
vzne še nejších cností, pre kto rú
chcem na ïa lej by� sú èas�ou toh-
to, chvá la bo hu v na šej kra ji ne ne -
vyhnutné ho bezpeènostné ho sys -
té mu spo loènosti. Iba že ak bu de -
me usta viène ži vi� pseu do hu ma -
nistické myšlienky akceptá cie
pro tiprávnych ko na ní v osa dách –
a má lo ich nie je – ak bu de te spo -
chybòo va� na šu mieru ra zantnosti
v na šom bu do va ní a udržia va ní
rešpektu po lí cie, prí de èas, ke dy
Va še inte lektuálne ná bo je mo -
hutne vyzbro ja mno hých agre -
sívnych osadní kov. A to už mô že
by� pre nás po li cajtov, a následne
aj obèa nov, nesko ro. Nepri -
púš�am si to, ale po ma ly za èí na -
me ten rešpekt strá ca�… Som ria-
dia ci funkcio nár a som pres -
vedèe ný, že aj keï ho strá cam,
viem, ako ho získa� èosko ro spä�.
O èom však nie som presvedèe -
ný, je fakt, že konkrétny zá sah v
osa de so svo ji mi špe ci fi ka mi ro bí
„môj“ a „náš“ mla dý, vy cvi èe ný a
od hod la ný po li cajt, kto ré ho me -
diálne a inšti tu cio nálne usta viè né
spo chybòo va nie obe rá o vieru v
ele mentárnu spra vodli vos�, Verte
mi! A príïte sa pro sím s tý mi to
mla dý mi ¾uïmi, po li cajtmi po -
rozprá va�, príïte si vy po èu� ich
denno–noèné skú se nosti s osob-
nostne a mentálne najkompli ko -
va nejší mi osadníkmi… Osobne
Vám po rozprá vam o tom, ako fun-
gu jú na ši po li cajní rómski špe cia -
listi, ako v zlo ži tostiach po li cajnej
služ by bu du jú most dô ve ry medzi
Ró ma mi a Po lí ciou. Osobne Vám
po viem, na ko¾kých nezmy sel -
ných na daèných pro jektoch s

ve¾kou fi nanènou injekciou som
sa ako po li cajný funkcio nár po die -
¾al a dnes na tú to svo ju èinnos�
zïa le ka nie som hr dý.

REŠPEKT je fe no mén, kto rí
najvý raznejšie strá ca jú po li caj ti z
roz vi nu tých európskych kra jín so
za ko re ne ným multi kultu ra lizmom.
Vo Francúzsku po li cajt pri zá sa hu
naozaj mno ho krát ne vie, èi za sa -
hu je a chrá ni poško de né ho, ale bo
èi sa oci tá pri ne vyspy ta te¾nom
sfa na ti zo va nom dži há disto vi. Do-
stá va sa tak to do psy cho lo gic ké -
ho tla ku, kto ré mu my po li caj ti
ve¾mi dobre ro zu mie me. Skúste
by� aj Vy empa tická a o tom všet-
kom popre mýš¾a�.

Bez uráž ky, po do bá te sa na
mno ho „vierozvestcov“ z OBSE,
Ra dy Euró py, èi mi movládnych a
na daèných mi sií, kto rí prí du zo
štvorhviezdièko vé ho ko šic ké ho
ho te la do po me rov osa dy Ja rovni -
ce a následne ma pri chle bíèkoch
na obecnom úra de presviedèa jú,
ako sme my po li caj ti má lo empa -
tickí, neústre to ví problé mom Ró -
mov, ako sme má lo so ciálni pri
ukla da ných sankciách. Po tom

ale, pl ní emó cií aj z ne po riadku v
osa de, neustá lych konšta tá cií vo
vy me no va ní zodpo vedných za vi -
de ný neute še ný stav osád a po
následnom do je de ní chle bíèkov a
vy pi tí ká vy odí du do svo jich lu -
xusných sí diel a v ko že ných se -
daèkách si po ve dia „vša de dobre,
do ma najlepšie“. My po li caj ti tu
ale na vý cho de zostá va me a má -
me jed nu ve¾kú isto tu, že tu bu de -
me ešte de sa�ro èia a mož no sto -
ro èia potrební pre ochra nu sluš -
ných a pra co vi tých ¾u dí nášho
Slo ven s ka…

A ešte jed na sku toènos�, kto rej
ne ro zu miem. Ak sa spra ví zá sah
po lí cie po pro tiprávnom ko na ní v
kri mi no génnej osa de, mno hí ma -
jo ritní obèa nia uve de ných lo ka lít
nám ïa ku jú za na sto le ný rešpekt
prostredníctvom listov, mailov èi
osobných po ïa ko va ní. Ve rejná
ochranky òa práv, kto rá v sa mej
podsta te za stu pu je v me ne prá va
a prav dy „ná rod“, má však vážne
a ne ko neè né vý hra dy…

Plk. PhDr. Fran ti šek Leško,
zástupca riadi te ¾a KR PZ Pre šov

Otvo re ný list ve rejnej ochranky ni práv, pa ni ombudsmanke Ja ne Du bovco vej

Š�ast ný No vý rok 2016, darco via kr vi!!!
Vá že ní darco via,

ïa ku je me vám za úspešnú spo luprá cu v uply nu lých ro koch pri da ro va ní kr vi na Krajskom riadi te¾stve
PZ v Bra tisla ve.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:
v ro ku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v ro ku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v ro ku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v ro ku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v ro ku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v ro ku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov,
v ro ku 2013: 17.04. 31 darcov, 19.08. 36 darcov, 09.12. 40 darcov,
v ro ku 2014: 14.04. 41 darcov, 18.08. 32 darcov,
v ro ku 2015: 08.01. 28 darcov, 26.05. 46 darcov, 16.09. 45 darcov.

Za de vä� ro kov sa na odbe roch spo lu zú èast ni lo 1 047 darcov. Vïa ka vám sme mo bilnú transfúznu
služ bu obo ha ti li o vy še 471 litrov kr vi.

Zá ro veò by som vás ra da po zva la na ïalší odber. Predbežné ter mí ny odbe rov sú do hod nu té na 17.
má ja a  28. septembra 2016 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

Viac informá cií k da ro va niu kr vi sa dozvie te na stránke: https://info web.minv.sk/krv/.

Ïa ku je me!

kpt. PhDr. Dá ša Cse rio vá, KR PZ Bra ti sla va

Nájdi te svo jim dvom percentám
z da ní zmysluplné použi tie!

Zno va sa blí ži èas zúèto va nia… Už ro ky mô že kaž dý za mestna -
nec ve no va� dve percentá svo jich da ní orga ni zá cii èi zdru že niu na
¾u bo vo¾ný úèel pod¾a vlastné ho rozhodnu tia. Od bo ro vý zväz po lí cie
v SR tiež už ro ky po nú ka možnos� posla� tieto prostriedky na úèet
OZP v SR, kde ich ko mi sia každo roène rozde lí tým odbo rá rom ale-
bo ich ro di nám, kto rí v na šom re zorte najviac potre bu jú po moc.

Prostriedky, sústre de né z mi nu lo roèné ho zúèto va nia, pu to va li do
šiestich ro dín. Èo len èí ta� ich žiadosti o fi nanènú vý po moc je ve¾mi,
ve¾mi bôlne, pri tom na ho ny vzdia le né po ci tom tých, kto rí mu sia den-
ne osobne zná ša� ne zaslú že né ra ny osu du.

Je to prí pad mla dej že ny, mat ky pä�roènej dcérky, kto rej ži votné -
ho dru ha, iba 30–roèné ho po li caj ta, pripra vi la o ži vot zá kerná cho ro -
ba. Na všetko osta la sa ma.

Srdcervú ci je prí beh se demroèné ho chlapèe ka zo zá padné ho
Slo ven s ka, kto rý tr pí �ažkým autizmom. Ce lo denne ho opat ru je mat -
ka, pre nepredví da te¾né sta vy vy ža du je ma xi málnu sta rostli vos�. Ro -
di na s dvo ma de�mi je od ká za ná na prí jem otca po li caj ta, ro di èia by
chce li synèe ko vi as poò tro chu u¾ahèi� ži vot, fi nancie to však
neumožòu jú.

V �ažkej ži votnej si tuá cii je aj ro di na ma jo ra z vý cho du, kto rá sa
od ro ku 2001 sta rá o zdra votne �ažko postihnu tú dcérku. Dievèatko
len le ží, ne vie rozprá va�, je od ká za né na 24–ho di no vú dennú plnú
sta rostli vos�, sa mo ne vie uro bi� niè. Ro di èia s ne únav ným úsi lím
cho dia s die�a �om na rôzne for my re ha bi li tá cií a cvi èe ní, kto ré
pois�ovòa nepreplá ca, ro din ný roz po èet však ne umož òu je využi�
ïalšie lieèebné me tó dy na zlepše nie jej zdra votné ho sta vu, kto ré
dnes mo derná me di cí na po nú ka.

V po dob ných �ažkostiach je aj po li cajt – otec 12–roèné ho
postihnu té ho dievèatka zo stredné ho Slo ven s ka. Roèné ná kla dy na
lieèbu do sa hu jú až 14–ti síc eur, sú nad mož nos ti ro di ny.

Ïalšia žiados� prišla vla ni z Po va žia, kde sa ro di na po li caj ta sta -
rá o pä�roèné ho le žia ce ho chlapèe ka, postihnu té ho dôsledka mi
mozgo vej obrny. Chlapèek potre bo val špe ciálne po lo ho va cie za ria -
de nie, kto ré sto jí 700 eur.

Vo vážnych ži votných kompli ká ciach sa ocit la aj man žel ka s dvo -
ma dospie va jú ci mi dievèa ta mi v meste na vý cho de, keï pri ba -
nálnej, ale ve¾mi tra gickej ne ho de prišla o man že la, otca de tí. Okrem
bo les ti po stra te blízke ho, ro di na bez ži vi te ¾a po ci �u je aj vážne fi -
nanèné pro blé my.

Ko mi sia vla ni rozde li la fi nanèné prostriedky zo zís ka ných dvoch
percent medzi týchto šes� po li cajných ro dín. Na každú sa ušlo len
nieko¾ko sto eur, èo v po rovna ní s vážnos�ou ich ži votných si tuá cií
vô bec ne mož no po va žo va� za dosta èu jú ce. A ko¾ko ïalších ta kýchto
ro dín ži je po Slo ven sku len v na šom re zorte? Ti cho pre ží va jú svoj
bôl a denne bo ju jú s nepriazòou osu du, o kto rú sa ni ja ko nepri èi ni li.
Mno hí potre bu jú po moc. Po môc� as poò tro chou pri tom vie kaž dý za -
mestna nec, kto rý sa doteraz ne za ují mal o možnos� posla� svo je dve
percentá z roèné ho zúèto va nia da ní nie do be zodnej diery štátne ho
roz poè tu, ale pria mo do rúk trpia cej ro di ny. Opä� pri chádza prí le ži -
tos�, kto rá vás sto jí mi ni mum úsi lia a ni ja ké ná kla dy. Využi te tú to
ve¾mi dostupnú šancu pre ja vi� svo ju ¾udskos�!

Pe ter Onde ra



Vuplynulých rokoch via-
cerí z nás poukázali 2%

z dane zo svojho príjmu pre
naše kolegyne, kolegov, ale-
bo ich blízkych príbuz-
ných, ktorým toto
rozhodnutie
veľmi pomoh-
lo. Pod organi-
začnou zášti-
tou OZP v SR
sa takto vy-
zbierané finan -
čné prostried-
ky dostali k tým z
vás, ktorí to najviac
potrebujú. Chceme však po-
môcť viac a viacerým. K tomu
je potrebné, aby sa zapojil čo
najväčší počet členov. Od za-
čiatku organizácie zbierky
zdôrazňujeme, že sa orientu-
jeme na našich kolegov a ko-
legyne, ktorí v minulosti ne-
poukazovali dve percentá da-
ne zo svojho príjmu  žiadnemu
prijímateľovi. Napriek tomu je

tých, ktorí túto časť dane zo
svojho príjmu prenechávajú na
prerozdelenie ministerstvu fi-
nancií, stále veľa. Sme pre-

svedčení, že príčinou u
väčšiny z nich je ne-

dostatok infor-
mácií. Tu sú tie

najzákladnejšie:
Aj v roku

2015 fyzické
osoby platili daň
z príjmu. Časť z
tejto dane,

kon krétne 2%,
môže každý, kto ju pla-

til, nasmerovať prostredníc-
tvom OZP v SR na pomoc
iným. Odborový zväz polície v
Slovenskej republike sa za
tým účelom musel  koncom ro-
ka 2015 zaregistrovať v Ko-
more notárov ako legitímny
subjekt na príjem časti dane.
Následne po vyzbieraní finan-
cií od jednotlivcov vykoná OZP
v SR prostredníctvom našich

funkcionárov prieskum v jed-
notlivých základných organi-
záciach, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s
naliehavou potrebou finančnej
pomoci. Zo žiadateľov sú po-
tom komisionálne vybrané naj-
súrnejšie prípady. Ak chceme
pomôcť aj v roku 2016, postu-
pujeme takto:

1. Každý, kto chce pouká-
zať svoje 2% dane z prí-
jmov, musí požiadať svojho
zamestnávateľa o vystave-
nia tlačiva „Potvrdenie o za-
platení dane“ / zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálne-
ho roka, teraz 2016./

2. Následne v mesiaci ma-
rec je potrebné na „mzdo-
vých účtarňach“ /PMO- per-
sonálne a mzdové oddele-
nia/ vyzdvihnúť si tlačivo
„Potvrdenie o zaplatení da-
ne“ ako aj tlačivo „Vyhláse-
nie o poukázaní sumy do vý-
šky 2% zaplatenej dane z

príjmov fyzickej osoby....“,
/nachádza sa aj na webovej
stránke OZP/, tlačivo uvede-
né v poradí ako druhé treba
vyplniť v riadkoch 01 – 11, v
spodnej časti tlačiva vypí-
sať miesto vyplnenia tlačiva
a deň vyplnenia, podpísať v
pravom dolnom rohu a spo-
ločne s Potvrdením o zapla-
tení dane, zaslať poštou,
alebo osobne zaniesť na
miestne príslušný daňový
úrad do 30.04.2016 – alebo
tieto tlačivá odovzdať pred-
sedovi ZO OZP na prísluš-
nom pracovisku, alebo niek-
torému z členov výboru ZO
OZP, ktorí túto činnosť uro-
bia.  Zoznamy ľudí, ktorí budú
ochotní tlačivá ohľadne 2% z
dane zasielať na miestne prí-
slušné daňové úrady, alebo
ich tam osobne nosiť, budú
včas zverejnené na prísluš-
ných pracoviskách.

Výzva:   OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, ve-
nujte prosím v prvých troch
mesiacoch roka 2016 časť
svojho času informovaniu
svojich spolupracovníkov o
možnosti poukázať 2% da-
ne z príjmu v roku 2016 pre
ľudí z nášho rezortu, ktorým
môžu pomôcť.

Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2% dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky
našich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí po-
moc dostali. My, funkcionári
OZP v SR, ktorí sa na organi-
zovaní tejto pomoci podieľa-
me, veríme, že v roku 2016 sa
rady vďačných voči anonym-
ným kolegom s veľkým srd -
com rozšíria.

Pavol Michalík, 
podpredseda OZP v SR

Únia te lo vý chovných orga ni zá -
cií po lí cie SR (UNI TOP SR) uspo -
ria da la v dòoch 9. – 12. de cembra
2015 v úzkej spo lu prá ci s Odbo -
rom vý cvi ku PPZ už XXIII. Majs-
trovstvá MV SR a PZ vo vo lejba le
žien za úèas ti 9 družstiev.

Vzh¾a dom na sku toènos�, že
sa neprihlá si lo druž stvo z KR PZ
Tr na va, družstvá bo li vy lo so va né
do troch sku pín, kde sa hra li zá -
pa sy medzi se bou systé mom kaž -
dý s kaž dým na dva ví �azné se ty.
Zo sku pi ny postú pi li pr vé druž-
stvá, kto ré hra li vo fi ná lo vej sku pi -
ne kaž dé s kaž dým. Z dru hých
resp. tre tích miest hra li tri druž-
stvá o ko neè né umiestne nie ta -
kisto kaž dé s kaž dým. Ví �a zom
turna ja sa sta li dievèa tá repre -
zentu jú ce Aka dé miu PZ, kto ré
vrá ti li mi nu lo roènú prehru o fi ná le
druž stvu MV SR. Na celko vo tre -
�om mieste skon èi li „do má ce“ re -
pre zen tant ky KR PZ Pre šov. 

Cel ko vé po ra die: 
1. Aka dé mia PZ
2. MV SR
3. KR PZ Pre šov
4. B. Bys tri ca

5. KR PZ Bra ti sla va
6. KR PZ Ko ši ce
7. KR PZ Nit ra
8. KR PZ Ži li na
9. KR PZ Tren èín

Po ukon èe ní turna ja pr vé tri
družstvá obdrža li me dai ly a vecné
ce ny a ta kisto bo li vecný mi ce na -
mi oce ne né tri najlepšie hráèky
turna ja v ka te gó riiach nahrá -

vaèka, sme èiarka a hráè ka v po li.
Orga ni zaèný vý bor pripra vil vý -
bor né uby to va cie a stra vo va cie
podmienky pre zú èastne ných
športovcov. Zá pa sy sa odohra li v
peknej extra li go vej ha le v Kež-
marku. Najlepšie vo lejba listky bu -
dú repre zento va� Po li cajný zbor
SR na má jo vých MEP v ruskej
Ka za ni.

(UNI TOP)
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O dve percentá viac nádeje

Vy hodno te nie XXIII. Majstrovstiev MV SR a PZ vo vo lejba le žien

Na najvyššom stup ni ví �a zov hráèky Aka dé mie PZ

Aj v predvia noènom zho ne sa
nájdu ¾u dia, kto rí ro bia dob ré skut -
ky a po má ha jú tým, kto rí to potre -
bu jú. Po li caj ti OR PZ Vra nov nad
Top¾ou z ini cia tí vy a pod orga ni -
zaènou tak tov kou tu najšej základ-
nej orga ni zá cie OZP v SR pod ve -
de ním predse du Jo ze fa Baškov-
ské ho pripra vi li pred sviatka mi
hneï dva dob ré skut ky.

V piatok 18. de cembra sa ich
zišlo rov ných osemnás� vo vra -
novskej ne moc ni ci a „pus ti li ži -
lou“, da ro va li krv. Osemnás� dar-
cov po te ši lo aj ve de nie ne moc ni -
ce, veï denne prí de na tu najšie
he ma to lo gicko–transfúzne odde -
le nie 12–14 darcov, osemnás�

zdra vých darcov v je den deò tak
po moh lo doplni� zá so by najvzác-
nejšej te ku ti ny. Medzi príslušníkmi
OR PZ bo li dlho roèní darco via,
no si te lia Janské ho pla ke ty, ale aj
prvo darco via. Tým však ne skon -
èi li: vzá pä tí na vští vi li ne mocnièné
detské odde le nie a neprišli s
prázdny mi ru ka mi. Predvia noèná
zbierka medzi vra novský mi po li -
cajtmi vy niesla sluš ných 293 eur,
za ne moh li na kú pi� plnú no šu po -

da rúnkov, kto ré de ti naozaj po te -
ši li a sprí jemni li im chví le, strá ve -
né za múrmi ne moc ni ce.

Sme jed na ve¾ká ro di na a Via-
no ce sú sviatky, ke dy by sa ma la
ro di na stre tá va�. Bo hu žia¾, niekto -
ré de ti bu dú mu sie� strá vi� Viano -
ce v ne moc ni ci, z to ho dô vo du
sme si po ve da li, že im as poò tak -
to pri ne sie me troš ku ra dos ti,„ vy-
svetlil mo tí vy predse da ZO Jo zef
Baškovský.                          –er–

Vra novèa nia po te ši li dob rý mi skutka mi BU KU REŠ�. Nieko¾ko ru mun -
ských se ná to rov na vr hu je no ve li -
zá ciu zá ko na, zni žu jú ci výš ku
tres tu pre odsú de ných, kto rí vo
vä ze ní pí šu kni hy. Tieto zme ny

pod po ru je 15 se ná to rov, in for mo -
va la agentú ra AP s odvo la ním sa
na ru mun ské mé diá. Medzi
väzòa mi, kto rým by bo la zní že ná
trest ná sadzba o 30 dní za každú
publi ko va nú kni hu, sú napríklad
bý va lý pre mi ér, te le vízny mag nát
èi ma ji te¾ futba lo vé ho klu bu.
Rozhodnu tie o tom, èi si tá–kto rá
kni ha zaslú ži odme nu a z nej vy-

plý va jú cu re dukciu tres tu, je v
kompe tencii sudcu. Sa mo vy dá va -
nie nie je po vo le né.

Kri ti ci na mie ta jú, že ma jet ní
väzni si èas to na jí ma jú pro fe sio -
nálnych spi so va te ¾ov, pri èom au-
torstvo diel je pri pi so va né objed-
ná va te ¾om. Se ná tor Va le riu Tu do -
riscu pre agentú ru Me dia fax uvie -
dol, že in kri mi no va ný zá kon po -
má ha vy so ko po sta ve ným oso -
bám usvedèe ným z ko rupcie „rý-
chlejšie sa vrá ti� k ima niu, kto ré
na do budli rozkrá da ním“.

Pod¾a vä zenských úra dov v ro -
koch 2013 –15 pub li ko va lo 188
ru mun ských trestancov celko vo
400 knižných ti tu lov.

(www.sme.sk)

Nieèo pre „bossa všetkých bossov“…

Výzva vedenia OZP v SR pre všetkých členov!
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Mi nisterka Frances Fitz ge rald
vo svo jom prí ho vo re k de le gá tom
4. kon gre su Euro COP–u bezpro-
stredne nadvia za la na „bar bar -
ské“ te ro ris tic ké úto ky v Pa rí ži,
keï te ro ristov ozna èi la za zlých
¾u dí, kto rí po va žu jú slo bo du za
hroz bu a de mokra ciu za nepria te -
¾a. To nie je voj na konku renèných
hodnôt, zjedno du še ne po ve da né,
to je voj na medzi dobrom a zlom,
uviedla. Vi de li sme ho v piatok v
Pa rí ži, a my všetci prí liš èas to v
posledných ro koch, pri po me nu la.
Vy jadri la však presvedèe nie, že
te ro risti „neprejdú“, pre to že „na še
hod no ty sú prí liš sil né a náš zá vä -
zok k slo bo de ve¾mi hlbo ký.“

Mi nisterka vy slo vi la pod po ru a
so li da ri tu francúzskym obèa nom
a zdô razni la: „Sto jí me bok po bo -
ku s francúzskou po lí ciou!“ Vzda-
la hold po li cajtom v ce lej Euró pe a
za írsku vlá du ich ubez pe èi la o
„štedrej podpo re“. V bo ji s te ro -
rizmom sú pod¾a jej slov v prvej lí -
nii všetci obèa nia a po li caj ti èas to
èe lia te ro rizmu s ve¾kým osobným
ri zi kom i za ce nu najvyššiu. Po ve -
da la, že uda losti v Pa rí ži otvo ri li aj

otáz ky bezpeènostných zly ha ní, z
kto rých je potrebné pouèi� sa a
nepri jí ma� žiadne ospra vedlne nia
pre akté rov otrasných úto kov a
pre tých, kto rí ta ké to úto ky podpo -
ru jú. Pri pusti la, že te ro ris tic ké úto -
ky ne mož no celkom vy lú èi�, ni ko -
mu ne mož no za ru èi� abso lútnu
bezpeènos�, ale: „Ak by sa pri ja li

extrémne bezpeè nost né opatre -
nia, celkom by to zme ni lo sa -
motnú pod sta tu na šich spo -
loèností a v ko neènom dôsledku
by to bo lo ví �azstvo tých, kto rí sa
nás sna žia te ro ri zo va�,“ uviedla.
Bezpeènostné si ly však nie sú

pro ti týmto úto kom bez moc né,
ve¾mi ve ¾a z nich sa po lí ciam po -
da ri lo zma ri�. Je však dô le ži té,
aby sa for my ob ra ny pro ti te ro -
rizmu vy ví ja li, tak ako sa vy ví ja
for ma te ro ris tic kých úto kov. Pre to
je nut né, aby po lí cia ma la dosta -
tok zdro jov na tú to obra nu. V uply -
nu lých ro koch sa na zdro joch pre
ná rodné po lí cie v Euró pe kvô li
eko no mic kým problé mom škr ta lo,
po tvr di la. „Ani Írsko vo èi týmto
�ažkostiam ne bo lo imúnne, ale te -
raz, keï sa na ša eko no mic ká si -
tuá cia vý razne zlep ši la, mô žem
s¾ú bi�, že v pl nej miere bu de me
bra� do úva hy po žia davky po lí cie
(An Gar da Síocha na) na zdro je
pre boj s medzi ná rodným te ro -
rizmom. Pri po me nu la, že ,ten to'
ostrov“ má, žia¾, skú se nosti s te ro -
rizmom už ce lé de sa�ro èia. No -
vým prvkom v medzi ná rodnom te -
ro rizme je fakt, že aktérmi sú ¾u -
dia, kto rí chcú, kto rí sú ochot ní pri
úto ku zomrie�, èo podmie òu je
cha rak ter prá ce po lí cie v ta kýchto
si tuá ciach. Zákla dom prá ce pri
predchádza ní ta kýmto úto kom je
pre to informá cia, spra vo dajstvo.
Po ve da la, že v tom to sme re má
Írsko š�astie, keï po lí cia a spra vo -
dajské služ by v štá te sú v jed nej
orga ni zá cii. Pre to má írska po lí cia
ne zastu pi te¾né miesto aj pri rieše -
ní prob lé mov s imigrantmi. Íri –
pod¾a jej slov – „ne ma li pro blém s

dostupnos�ou re le vantných infor -
má cií. Ten mô že nasta�, keï rôz-
ne orga ni zá cie ma jú v tejto prob -
le ma ti ke rôzne po vin nos ti.“ Vý me -
nu spra vo dajských informá cií me-
dzi kra ji na mi Euró py pre to ozna èi -
la za ve¾mi dô le ži tú. Po va žu je za
nesprávne, ak sa niekto ré spra vo -
dajské agentú ry obá va jú zdie ¾a�
zís ka né informá cie z oba vy, že by
to moh lo ovplyvni� ich mož nos ti
pri získa va ní ïalších informá cií od
cen ných zdro jov. Pa ríž pod¾a jej
slov uká zal, aká dô le ži tá je vý me -
na èo najväèšie ho ob je mu infor-
má cií medzi európsky mi po lí cia -
mi. Ne dá sa zabrá ni� kaž dé mu te -
ro ristické mu úto ku, ale bo la by
tra gé dia, ke by sa medzi kra ji na mi
nezdie ¾a li informá cie, kto ré ta ké -
mu to úto ku mô žu zab rá ni�, zdô -
razni la a vy jadri la pres ved èe nie,
že spo luprá ca medzi èlen skýmni
štátmi EÚ je abso lútne zá klad nou
po žia davkou pri rieše ní te ro rizmu
a zá važnej cez hra niènej trestnej
èin nos ti. Európska únia utvo ri la
podmienky pre ta kú to bezpro-
strednú, každo dennú spo luprá cu
pri vý me ne informá cií medzi ná -
rodný mi po lí cia mi prostredníct -
vom EURO POL–u, Schengen s -
ké ho infor maè né ho sys té mu, ale
aj osobný mi kontaktmi za in te re -
so va ných. Ve¾kú úlo hu by ma lo
zohrá va� no voutvo re né európske
Cent rum pre boj s teorizmom.

Zintenzívne nie bo ja s te ro riz -
mom prostredníctvom bezpeè -
nostných opatre ní pri ná ša zo se -
bou �ažkú di le mu medzi základný -
mi ¾udský mi prá va mi a opatre nia -
mi po lí cie, kto ré tieto prá va obme-
dzu jú, konšta to va la mi nisterka a
zdô razni la: Ne exis tu je vyššie po -
lo že né  základné ¾udské prá vo,
ako je prá vo na ži vot a štá ty ma jú
po vinnos� chrá ni� to to prá vo všet -
ký mi úèelný mi prostriedka mi.

V ïalšej èasti prí ho vo ru sa mi -
nisterka Frances Fitz ge rald ve no -
va la pro blé mu vz�a hu ma so vej
mi g rá cie a te ro rizmu: „Mu sí me
pri ja� všetky opatre nia, aby sme
za brá ni li zneu ží va niu migrá cie tý -
mi, kto rí sa nám sna žia ublí ži�.“
Upo zor ni la však, že by bo lo ne -
bez peè né spá ja� te ro ristov a te ro -
ris tic ké èi ny s jed not li vý mi ko mu -
ni ta mi. Èinnos� po lí cie má by�
dlho do bo upria me ná aj na to, aby
migranti ne ma li v ko mu ni tách po -
cit odcudze nia, írskej po lí cii vy slo -
vi la ve¾ké uzna nie za prá cu, kto rú
v tom to sme re vy ko ná va.

„Niekto rí z vás mož no ve dia, že
ná zov na šej po lí cie je v anglièti ne
“Strážco via mieru„. To je úlo ha,
vý zva, kto rú v týchto èa soch plnia
mno hí z vás,“ uviedla v zá ve re prí -
ho vo ru a popria la úèastní kom
kon gre su všetko dob ré.

(spra co val –er–)

Z pre ja vu pa ni Frances Fitz ge rald, írskej mi nisterky spra vodli vosti a rov nos ti na 4. kon gre se Euro COP–u v Dubli ne

„Najvyšším základným ¾udským prá vom je prá vo na ži vot“
V de cembro vom èís le PO LÍ CIE sme pre ne dosta tok mies-
ta nezve rejni li prí ho vor írskej mi nisterky spra vodli vosti a
rov nos ti pa ni Frances Fitz ge rald k úèastní kom 4. kon gre -
su Euro COP–u, kto rý sa ko nal od 16. no vembra 2015 v
Dubli ne. Ro bí me tak do da toène:



Ra dos� z prí cho du Sv. Mi ku lá -
ša pre ží va jú každo roène aj de ti zo
Spo je nej ško ly internátnej v Le vi -
ciach. Dòa 8. 12. 2015 naozaj za -
ví tal Mi ku láš k nim do škol ské ho
in ter ná tu a za je ho každo roènú
štedros� si za se na oplát ku pripra -
vi li pre ne ho všetky de ti plno hod -
not ný kultúrny pro gram. Po èas
ko lied, vianoèných piesní èi ta -

neènej cho reo gra fie „Sne hu lienka
a se dem trpaslí kov“ mentálne po-
stihnu té de ti preu ká za li re �a zec
ne ko neè ných mož nos tí rozvo ja
svo jich schop nos tí. Až by to mu
èlo vek neuve ril, ako do ká za li
zmo bi li zo va� všetky svo je si ly – a
to všetko pre DOB RÉ HO Mi ku lá -
ša.

Kon èí je den nevšedný deò,

kon èí po se de nie s Mi ku lá šom. V
tom to predvia noènom ob do bí sa
pe da go gickí za mestnanci tejto
ško ly usi lu jú o to, aby roz dá va li
de �om ra dos�, viedli ich k dob ru
ale zá ro veò aj k zodpo vednosti.
Vy ste po moh li fi nanène – vyzbie -
ra ním pe òa zí a na kú pe ním slad -
kos tí do Mi ku lášskych ba líèkov.
Nám ostá va už iba po ïa ko va� èle -
nom Základnej orga ni zá cie Od bo -

ro vé ho zvä zu po lí cie v Le vi ciach
za štedré Mi ku lášske ba líè ky, ale
najmä za ocho tu a sna hu po má -
ha� iným, mentálne postihnu tým èi
so ciálne slab ším, kto rí by bez va -
šej po mo ci i po mo ci ïalších dob -
rých ¾u dí pre ží va li tieto sviatky
skromnejšie.

Ïa ku je me a sme ra di, že sme
moh li stretnú� ¾u dí, kto rí si uve do -
mu jú, že nestrá ca jú, keï nieèo
obe tu jú. Keï hmot ný dar zmierni
fi nanèné na pä tie, ale najmä pre -
bu dí úsmev na tvá rach na šich de -
tí.

Do va šej ne ¾ahkej prá ce že lá -
me ve ¾a úspe chov a pre ky pu jú ce
zdra vie do no vé ho ro ku, pre to že

ono je jedným z predpokla dov
spo lo èenskej prospešnosti.

De ti Špe ciálnej základnej ško ly
internátnej v Le vi ciach so svo ji mi
vy cho vá va te¾ka mi
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Čiastka 97
103. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru
č. 65/2014 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších pred-
pisov

Čiastka 98
104. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Poli-
cajného zboru č. 20/2013 o postu-
pe pri evidovaní vozidiel v znení
neskorších predpisov

Čiastka 99
105. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
100/2015 o opatreniach na zabez-
pečenie ochrany života a zdravia
občanov v súvislosti s teroristický-
mi útokmi v Paríži

Čiastka 100
106. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o stanovení limitov in-
formačno-technických úkonov

Čiastka 101
107. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru na vykonanie opatrení
v I. štvrťroku 2016 s cieľom pozitív-
neho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky

Čiastka 102
108. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
100/2015 o opatreniach na zabez-
pečenie ochrany života a zdravia
občanov v súvislosti s teroristický-
mi útokmi v Paríži v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
105/2015

Čiastka 103
109. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru na zabezpečenie jed-
notného postupu pri predbežnom
zaistení zbrane, streliva, zbrojného
preukazu, preukazu zbrane a
zbroj ného sprievodného listu

Čiastka 104
110.  Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Prezídia Policaj-
ného zboru č. 53/2015 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajného
zboru v znení nariadenia Prezídia
Policajného zboru č. 101/2015

Čiastka 105
111. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vydaní Ročného plá-
nu hlavných úloh Prezídia Policaj-
ného zboru na rok 2016

Čiastka 106
112. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o kontrolnej činnosti
Prezídia Policajného zboru na rok
2016

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 12. február 2016

Redakcia

Šéf agentúry na ochranu von-
kajšej hranice EÚ Frontex Fabri-
ce Leggeri pripustil, že utečenci,
prichádzajúci do Európy, pred-
stavujú bezpečnostné riziko. V
rozhovore pre nemecký nedeľník
Welt am Sonntag upozornil na to,

že veľa utečencov prichádza s
falošnými sýrskymi pasmi, ktoré
je ťažké kontrolovať v situácii,
keď v Sýrii zúri občianska vojna.

Do Európy prišli státisíce ľudí,
utekajúcich pred vojnou a chudo-
bou z krajín, ako je Sýria či Irak.
Po novembrových teroristických
útokoch v Paríži zosilneli obavy,
že islamskí radikáli bez odhale-
nia vstupujú do Európy spolu s
migrantmi. „Veľký príliv ľudí, ktorí
teraz bez kontroly prichádzajú do
Európy, samozrejme predstavuje
bezpečnostné riziko.“ povedal

Leggeri. Zdôraznil však, že by
bolo chybou pozerať sa na všet-
kých utečencov ako na „poten-
ciálnych teroristov“.

V Paríži bol pri tele jedného z
teroristov nájdený sýrsky pas a
jeho odtlačky sa zhodujú s od-

tlačkami osoby, ktorá bola zare-
gistrovaná v októbri pri vstupe do
Grécka. Leggeri povedal, že v
krajine, ktorá je v občianskej voj-
ne, ako práve Sýria, nemôže nik-
to zaručiť, či „všetky doklady, kto-
ré vyzerajú ako pravé, sú naozaj
vydané oficiálnym úradom alebo
či sú ich držitelia naozaj ich
oprávnení vlastníci.“

Podľa diplomatov medzi eu-
rópskymi štátmi tento mesiac ko-
loval zoznam chýbajúcich sýr-
skych a irackých pasov, ktoré by
mohli obsahovať falošné údaje a

mohli by ich zneužiť ľudia, sme-
rujúci do Európy. Takéto pasy je
ťažšie odhaliť ako úplné falzifiká-
ty.

Pravé, ale nevyplnené
Zoznam údajne obsahuje sé-

riové čísla tisícok pravých, ale
nevyplnených pasov, ktoré boli
uložené vo vládnych úradoch,
zmocnili sa ich však ozbrojené
skupiny vrátane teroristickej or-
ganizácie IS. Welt am Sonntag
informoval, že podľa západných
tajných služieb radikáli z hnutia
Islamský štát sa pravdepodobne
dostali k desaťtisícom pravých
nevyplnených pasov v Sýrii, v
Iraku a v Líbyii. Možno sa tiež
zmocnili strojov na výrobu ces-
tovných dokladov. Nemecký ne-
deľník tvrdí, že takzvaný Islam-
ský štát s pasmi čulo obchoduje.
Na čiernom trhu vraj stoja od
1000 do 1 500 US dolárov.

(www.lidovky.cz, 20.12.2015)

Uteèenci predstavujú riziko, pripustil šéf Frontexu

Oko lie ob ce Èierna Vo da i
blízka rovno menná rieèka v
okre se Se nec priam pri �a hu je
vážne do prav né ne ho dy, len za
posledné ro ky tu pri budlo hodne
po my selných krí žov. O to lepšie
sa po èú va jú sprá vy, keï odvážni
obe tavci prá ve na tom to mieste
ob èas do ká žu nieko¾ko ¾udských
ži vo tov zachrá ni� pred zu ba tou.

Za èiatkom februá ra 2014 sa
tu stal svedkom ne ho dy miestny
ob èan Ló rant Czi rák. Do stu de -
nej rieky vle te lo osobné au to.
Ho ci v hmle a tme pán Czi rák
ve ¾a ne vi del, ne vá hal okamži te
sko èi� do ¾a do vej vo dy a z au ta
vy tia hol na breh vo di èa i spo lu -
jazdca, posky tol im predle -
kársku po moc a za chrá nil tak
dva ¾udské ži vo ty. V ka te gó rii
„laickej ve rejnosti“ bol vla ni za
svoj hr din ský èin oce ne ný Zla -
tým záchra nárskym krí žom.

Do tej istej rieky, len pár ki lo -

metrov ïa lej sa 27. de cembra
2015 prevrá ti lo ïalšie au to, v
kto rom bol otec – vo diè so svo -
jím 5–roèným sy nom. Na po moc
im prišli po li caj ti z OO PZ Se nec,
nadstrážmajstri Ján Po do linský,
¼u boš Ze meš a Mi ku láš Lé vai.
Ani chví ¾u ne vá ha li, obe ta vo
sko èi li do ¾a do vé ho to ku, roz bi li
sklo na zadných dve rách prevrá -
te né ho au ta a podchla de né ho
otca so sy nom z au ta vy tiahli na
breh. Klo búk do lu!

Za zá chra nu dvoch ¾udských
ži vo tov si tra ja mla dí po li caj ti vy-
slú ži li aj uzna nie mé dií. Ho -
vorky òa KR PZ Bra ti sla va Lu cia
Mi ha lí ko vá re dakcii PO LÍ CIA po -
tvr di la, že všetkých troch zá-
chrancov nadria de ní z KR PZ
Bra ti sla va na vrh li vyššie mu slu -
žobné mu or gá nu na oce ne nie.

(er)
snímka NÈ

Na sklon ku ro ka tra ja po li caj ti zo Senca za chrá ni li dva ľudské ži vo ty

Nevstú piš dvak rát do tej istej rieky?

Odbo rá ri z Le víc pripra vi li de �om pekné chví le, patrí im po ïa ko va nie

Mi ku lášske po se de nie v školskom interná te


