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Záujem mla dých ¾u dí o pri ja tie do Po li cajné ho zbo ru kle sol o po lo vi cu

Ako opä� zvýši� atraktívnos� policajného povolania?

Myšlienka me sia ca:  „Len dve ve ci sú ne ko neè né. Ves mír a ¾udská hlú pos�. Pri tej prvej si však nie som ta ký istý.“ Albert Ein stein, fy zik (1879–1955)

Všetci si to pa mä tá me z mi nu -
lých ro kov – vyhlá se nia niekto -
rých po li ti kov o zá me re zlikvi do va�
po li cajný so ciálny sys tém spô so -
bi li v ra doch príslušní kov vážne
zne po ko je nie a výsledkom bo la
ma sívna dvojroèná vl na odcho -
dov. Úby tok ve¾ké ho po è tu najmä
skú se ných odborní kov z ra dov
po lí cie zá ko ni te osla bil vý konnos�
zbo ru a spô so bil vážne pro blé my
v sta ve oso bitné ho úètu, do stal ho
do mí nu su. Tr va lo ïalší rok, kým
sa si tuá cia schvá le ním ve¾kej no -
ve ly zá ko na è. 328 znor ma li zo va -
la. Pre to sme spo zorne li, keï sa
ne dáv no obja vi la informá cia o od-
cho de takmer ti sícky príslušní kov
(953) v ro ku 2015. Po dvoch –
troch ro koch priam re kordne níz-
kej odcho do vosti po èet „odí de -
ných“ zno va stú pa?

Re dakcia PO LÍ CIA sa pre to
ob rá ti la na Ing. Ondre ja Va raèku,
ge ne rálne ho riadi te ¾a sekcie
perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí MV SR, kto rý si na do hod nu -
té stretnu tie prizval aj riadi te ¾a
perso nálne ho od bo ru tejto sekcie

JUDr. Já na No cia ra, PhD. a pplk.
JUDr. Ta tia nu Siegerto vú, ve dú cu
odde le nia perso nálnych evi dencií
z tejto sekcie.

Od cho dy? Žiadna drá ma…
Na na šom stretnu tí sa roz vi nu -

la zaují ma vá disku sia. Najpod-
statnejšie: mi nu lo roèný údaj o po -
ète odcho dov ne po va žu jú od bor -
ní ci napriek mierne mu zvý še niu
opro ti ro ku 2014 za ni ja ko dra ma -
tic ký. Pri bližšom poh¾a de na
štruktú ru dô vo dov odcho dov v mi -
nu lom ro ku asi v 85 percentách
(820 príslušní kov) ide o od cho dy
na vlastnú žiados�, pre puste ných
bo lo 64 príslušní kov, na tzv. „éèko“
mu se li odís� šty ridsia ti, 13 prísluš-
ní kov zomre lo, v skú šobnej do be
opus ti lo ra dy po lí cie 54 príslušní -
kov a dva ja odišli, le bo ne zvlád li
základné po li cajné štú dium. JUDr.
Ján No ciar nám uká zal matri cu,
kto rá presvedèi vo uka zu je, že naj-
viac žiadostí do ci vi lu si dá va jú
po li caj ti, kto rí už ma jú odslú že -
ných ve ¾a ro kov, ne jde te da o
predèasné od cho dy. Pri po me nul,
že už pri sú èasných 23–ti sí coch

po li cajtov je mož né opti málne rá -
ta� s približne ti síckou odcho dov
roène, mož no to po va žo va� za pri -
rodze nú fluktuá ciu, za pri rodze nú
obme nu, kto rá ni ja ko neohro zu je
nastú pe ný trend perso nálnej sta -
bi li zá cie v zbo re. Menšiu mno ži nu
odí de ných v matri ci predsta vu jú
po li caj ti, kto rí sa po nieko¾kých ro -
koch služ by rozhodnú� odís� –  va -
ri pre to, že služ ba ne na plni la ich
oèa ká va nia a pre to si chcú vybra�
inú pro fe siu, mys lí si JUDr. No ciar.

Po èet odcho dov príslušní -
kov PZ zo slu žobné ho po me ru

v ro koch 2010 až 2015
Rok 2010 1 738 príslušní kov
Rok 2011 1 264 príslušní kov
Rok 2012 605 príslušní kov
Rok 2013 524 príslušní kov
Rok 2014 694 príslušní kov
Rok 2015 953 príslušní kov
SPO LU 5 778 príslušní kov

Ka pa ci ty má me. Ale záujem?
Tak že: drá ma sa ne ko ná.

Chva la bo hu. „Odí de ných“ však
tre ba nahra di�. Po li cajný zbor
roène pri jí ma oko lo ti síc uchádza -
èov. Mi nister vnútra SR Ro bert
Ka li òák v uply nu lých me sia coch
zo zná mych dô vo dov avi zo val zá -
mer pri ja� v najbližších troch ro -
koch oko lo 2 500 po li cajtov na -
viac. Bu de mi nis ter stvo schop né
ta ký to prí rastok absorbo va� a
vzde la�? Z h¾a diska ka pa cít po li -
cajné ho školstva na ši disku té ri
ne vi dia žiaden pro blém – tri SOŠ

PZ sú pod¾a nich schop né poskyt-
nú� základné po li cajné vzde la nie
aj vyššie mu po è tu po li cajtov, ako
je štandard. Pro blém by vzni kol
len s uby to va cí mi ka pa ci ta mi.
Pod¾a slov riadi te ¾a perso nálne ho
od bo ru je v prí pa de potre by mož-
nos� využi� ka pa ci ty bra tislavskej
SOŠ PZ, kde by poslu chá èi na
denné štú dium do chádza li, uby to -
va nie by im pre to ne chý ba lo.

Otvo ri li sme aj iný, mož no ešte
zá važnejší ná met na disku siu:
otáz ku kva li ty pri jí ma ných uchá -
dza èov. V uply nu lých ro koch bol
záujem o pri ja tie do PZ enormný,
roène sa hlá si lo cca 10–ti síc
uchádza èov, z èo ho vy chádza po -
mer uchádza èov a pri ja tých pri-
bližne 1:10. Zda lo by sa, že ta ký to
k¾úè au to ma tic ky za ru èu je vy so kú
kva li tu pri ja tých poslu chá èov.
Prax však uka zu je, že ten to pred-
poklad sa ne mu sí vždy naplni�,
svo je o tom ve dia pe da gó go via v
ško lách a najmä riadi te lia vý kon -
ných útva rov, ku kto rým ab sol ven -
ti základné ho po li cajné ho štú dia
nastú pia. Pro blém je v tom, že
ve¾ké množstvo uchádza èov au -
to ma tic ky ne zna me ná, že sa hlá -
sia len tí najlepší, takpo ve diac elit -
ní ¾u dia s ve¾ký mi predpokladmi
pre prá cu v po lí cii. Všetky priesku -
my do sia¾ uká za li, že medzi
uchádzaèmi o po li cajnú pro fe siu
je stá le ve¾ký po diel ta kých, kto rí
sa ne do ká za li uplatni� inde a be rú
žiados� o pri ja tie do PZ skôr ako
for mu rieše nia svo jej so ciálnej si -

tuá cie, pri po mí na JUDr. No ciar.
„Ideálne by bo lo, aby pre všetkých
uchádza èov bo la prá ca v po lí cii
ve¾kým snom a predsta vou ce lo ži -
votné ho po vo la nia,“ zhodnú sa aj
na ši disku té ri.

Pro blém na hlbšiu ana lý zu
Pro blém, zdá sa, mô že ešte

na do budnú� na zá važ nos ti v
konfrontá cii s ïalším úda jom: za
vla òajšok sa uchádza lo o vstup
do PZ len 4 603 uchádza èov, kým
v ro ku 2013 ich bo lo 10 502. Viac
ako po lo vièný pre pad záujmu o
po li cajnú pro fe siu by si zaslú žil
hlbšiu ana lý zu, le bo mô že ma�
viac prí èin. Pri letmom poh¾a de to -
tiž na vádza k èis to ma te ma tic ké -
mu zá ve ru: po li caj ti sa už ne vy be -
ra jú k¾ú èom 1:10, ale len 1:5, èo
zmen šu je mno ži nu vhodnú na vý -
ber. Na dru hej stra ne je však mož -
né, že sa najnovšie hlá sia najmä
¾u dia, kto rým na vstu pe do PZ
ve¾mi zá le ží –  èo by bo lo dobre.
Po kles po è tu prihlá šok však mô že
sú vi sie� napríklad aj so zvý še nou
po nu kou na pra covnom tr hu. Me-
dzi uchádzaèmi zre te¾ne pri bú da -
jú mla dí ¾u dia s vy so ko škol ským
vzde la ním, ba ka lá ri, ma gistri èi
inži nie ri, nie je zriedka vos�ou ani
ti tul PhD. Otáz kou je, ko¾ko z nich
sa hlá si do zbo ru s predsta vou, že
ce lý pro duktívny ži vot strá via na
základnom útva re PZ, a pre
ko¾kých je služ ba na OO PZ iba
od ra zo vým mostí kom do vyš ších
funkcií, pri dá va ge ne rálny riadi te¾.

(Pokračovanie na strane 2)

Aj ce lý uply nu lý rok pre chádza li cez Po li cajný zbor pe rio -
dic ké vl ny fám o údajne pripra vo va ných ne ga tívnych
zme nách v systé me so ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov.
Žia¾, i tieto èer st vé skú se nosti potvrdzu jú, že po li cajné
prostre die je – èas to aj z úplne ne po cho pi te¾ných prí èin –
ná chyl né podlie ha� ta kýmto fá mam. Ne raz ne po má ha jú
ani jed no znaè né ve rejné vyhlá se nia najvyšších predsta vi -
te ¾ov po lí cie a mi nis ter stva vnútra.

To to èís lo PO LÍ CIE vy chádza v dvojná sobnom nákla de. Viete pre èo?
Februá ro vé èís lo PO LÍ CIE sme vy da li v dvojná sobnom nákla de. Ak zvy èajne dostá va kaž dá základná orga ni zá cia OZP v SR po èet

výtlaèkov presne pod¾a po è tu èle nov, te raz ve de nie OZP v SR uro bi lo vý nimku, základné orga ni zá cie naozaj dosta nú dvoj ná sob ný po -
èet ku sov me saèní ka PO LÍ CIA. Úlo hou èle nov je pocti vo rozda� všetky „vo¾né“ výtlaèky ko le gom – príslušní kom PZ i obèianskym za -
mestnancom MV SR, kto rí sa ešte ne roz hod li vstú pi� do Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR. Pre èo to ro bí me?

Vy da nie ob sa hu je preh¾ad be ne fi tov, kto ré mô žu využí va� len èle no via od bo ro vé ho zvä zu a chce me, aby sa s no vý mi možnos�a mi
moh li obozná mi� aj neèle no via. Zá vi die� ne mu sia, :–), sta èí, keï po rozmýš¾a jú nad vstu pom do odbo rov. Od bo ro vý zväz po lí cie v SR má
emi nentný záujem na sústavnom zvy šo va ní po è tu èle nov, pre to že len ve¾ká a jed not ná od bo ro vá èlen ská základòa mô že by� za mestná -
va te ¾o vi rov no cen ným partne rom v so ciálnom dialó gu – pri ko lektívnom vy jedná va ní. Pre to OZP okrem tra dièných vý hod èlen stva chce
po nú ka� svo jim èle nom èo najviac rôznych mo ti vaèných be ne fi tov, aby ani neprajník ne mo hol po ve da�, že od bo ry, to je len bon bo nié ra
na Viano ce a ka ra fiá ty na MDŽ.

V èís le pre to predsta vu je me no vé po nu ky, kto ré ve de nie vy ro ko va lo pre èle nov. Napríklad vý hod né sadzby slu žieb mo bilné ho ope -
rá to ra Slo vak Te le kom. V pois�ovni Wüstenrot ma jú odbo rá ri opro ti ostatným poistencom na miesto de sia tich len pä�percentnú spo luú -
èas� za spô so be nú ško du. Pois�ovòa AXA po nú ka pre odbo rá rov 10-percentnú z¾a vu pri viace rých dru hoch poiste nia a zvý hodne ný sa-
dzobník pre èle nov odbo rov pripra vi la aj pois�ovòa Alianz na po vin né zmluvné poiste nie vo zi diel.

Aktuálne februá ro vé vy da nie me saèní ka PO LÍ CIA ob sa hu je aj vlo že ný há rok tla èi va pre záujemcov o vstup do OZP v SR.

Ma rián Magdoško



Mi nu lý rok re zort vnútra spus til
no vý sys tém pri de ¾o va nia rekrea è -
ných pouka zov, keï všetci za -
mestnanci už pred le tom pria mo
do sta li mailom kompletnú po nu ku
rekreá cií v jed not li vých termí noch,
èo ce lý pro ces zjed no du ši lo už v
prvej fá ze. Na je seò sekcia perso -

nálnych a so ciálnych èin nos tí MV
SR spus ti la dru hú eta pu, zodpo -
vednos� za pri de ¾o va nie prešla
pria mo na jed not li vé rekreaèné za -
ria de nia. Zimná se zó na je v plnom
prú de, na do te rajšie skú se nosti
sme sa opý ta li Ing. Ondre ja Va -

raèku, ge ne rálne ho riadi te ¾a Sek -
cie perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí MV SR.

„Na še skú se nosti sú za tia¾ dob -
ré, vèe ra som si pý tal èer st vé infor-
má cie od ko le gov z nášho
rekreaèné ho odde le nia. Zdá sa, že
po zi tívne reakcie ¾u dí pre va žu jú,
na ši za mestnanci si zvy ka jú na no -
vý sys tém. Zvý ši la sa nám obsa -
de nos� za ria de ní, je to isto aj tým,
že per so nál je bezprostredne za in -
te re so va ný a v pria mom kontakte
s rekreantmi. Odbú ral sa opa ko va -
ný tok po núk, ce lý pro ces sa
spružnil. Prav da že, ešte sa nájdu
aj ne do stat ky, stretli sme sa pri ná -
hodnej kon tro le napríklad aj s tým,
že za ria de nie uprednostni lo re-
kreanta, kto rý bol na rekreá cii viac
ro kov po se be na úkor iných, kto rí
na rekreá cii ne bo li mož no dlhé ro -
ky. Je na šou úlo hou kon tro lo va�,
ako per so nál za ria de ní pri vý be re
uchádza èov o rekreá ciu dodržia va
sta no ve né pra vidlá, je to ich zod -
po vednos�. Do vo lím si však po ve -
da�, že v 99 percentách per so nál
za ria de ní pristu pu je k plne niu si
no vých po vin nos tí ve¾mi zodpo -
vedne. Po skon èe ní zimnej se zó ny
si chce me zvo la� ve de nie všetkých
za ria de ní, pre disku tu je me skú se -
nosti a pripra vu je me no vý predpis,
kto rý by vy lú èil tre bárs možnos�
rôzne ho vý kla du niekto rých usta -
no ve ní. Ak to zhrniem – za tia¾ mô -
že me zaklo pa�, no vo ty sa pod¾a
mòa uja li ve¾mi dobre a sú v pro-
spech oboch strán, te da za mest -
nancov za ria de ní, pre do všetkým
však záujemcov o rek reá ciu. Po -
cho pi te¾ne, vždy sa nájdu ¾u dia,
kto rí bu dú pro testo va�, pre èo sa
ne dosta nú na rekreá ciu kaž dý rok,
stá le mu sí me vysvet¾o va�, že po -
by ty v na šich rekreaè ných za ria de -
niach sú vý be ro vé, nie je na ne au -
to ma tic ký ná rok a vý ber sa riadi
sta no ve ný mi kri té ria mi, kto ré sme
sa usi lo va li ma xi málne spresni� a
bu de me ïa lej usi lo va� o ich strikt-
né dodržia va nie.“                   (er)

Február  20162

Disku té ri sa však zhodli, že v kri -
té riách na pri ja tie do PZ ne mož no
po ¾a vi�, na opak, v posledných ro -
koch sa podmienky pri ja tia skôr
sprísòo va li a re zort chce v tom to
trende pokra èo va�.

Efekt zvý še nia ve ku…
Od 1. ja nuá ra 2016 na do budla

úèinnos� ma lá no ve la zá ko na è.
73., kto rá o. i. zvy šu je vek ako
podmienku pri ja tia do PZ z 18 na
21 ro kov. Ná vrh na zme nu sa zo
zná mych dô vo dov stre tol so vše -
obec ným súhla som po li cajných
pe da gó gov i riadia cich funkcio ná -
rov, ho ci do sia¾ je ne má lo aj tých,
kto rí by išli v ná vr hu ešte vyššie –
na 23, resp. 25 ro kov. Pre chodné
usta no ve nie v zá ko ne však umož -
ni lo od za èiatku tohto ro ka štu do -
va� ešte aj mla dým ¾u ïom, kto rí
no vú podmienku ve ku nespåòa jú.
V žiadostiach o pri ja tie tvo ri li mla -
dí ¾u dia do 21 ro kov približne
štvrti nu z cel ko vé ho po è tu, pri ja -
tých však bo lo len 20 percent, èo
by ako pr vý predpoklad potvrdzo -
va lo správnos� po su nu ve ko vej

hra ni ce v záujme zvý še nia kva li ty
pri jí ma ných žiada te ¾ov. „Ten to rok
by som na zval ná be ho vým, uvi dí -
me, èo nám zme na pri ne sie, èi
ne odlá ka po tenciálnych záujem-
cov, kto rí si medzi èa som zvo lia
inú pro fe siu,“ za mýš¾al sa JUDr.
No ciar.

Pri dať!
Nech už je prí èi na spo me nu -

tých ja vov aká ko¾vek, perso nálne -
mu ve de niu re zor tu je jas né, že
re zort mu sí pri da� v úsi lí povzbu di�
záujem vyššie ho po è tu mla dých
¾u dí o po li cajnú pro fe siu. Na jed -
nej stra ne to to úsi lie mu sí zahàòa�
všetky ak ti vi ty re zor tu, ve dú ce k
zvý še niu atrak ti vi ty po li cajnej pro -
fe sie ako ta kej, zá ro veò sa však
uka zu je potre ba zvý ši� ak ti vi ty re -
zor tu v sna he oslo vi� èo najväèšiu
sku pi nu najmä mla dých ¾u dí, vy ti -
po va� cie¾o vé sku pi ny. „Roz hod ne
mu sí me zintenzívni� èinnos� na
tom to po li,“ zho du jú sa disku té ri,
„h¾a da� for my mo ti vá cie, viac pra -
co va� napríklad aj s vy so ký mi ško -
la mi i s mé dia mi, rozší ri� ak ti vi ty v
ce lej ve rejnej sprá ve, predsta vo -

va� prá cu v po lí cii ako šancu na
ce lo ži votné po vo la nie s dob rým
so ciálnym za bezpe èe ním po od-
cho de do výslu ho vé ho dô chodku.
To je po nu ka, kto rej žiadna ci vilná
pro fe sia ne do ká že konku ro va�.“

Za tia¾ ide len o úva hy, ako zvý -
ši� atraktívnos� po li cajnej prá ce
pre mla dých ¾u dí, èas však tla èí.
Ak by sa uva žo va ný ná rast o 2
500 po li cajtov v rozpä tí troch ro -
kov mal sta� rea li tou, zna me ná to
pri ja� už v tom to ro ku cca 1500
po li cajtov – po kia¾ mož no èo naj-
kva litnejších. „Ro ku je me, dis ku tu -
je me o týchto úlo hách, urèi te mu -
sí me pri da�, je potrebné ho vo ri� s
kaž dým záujemcom o služ bu v
PZ,“ zhodli sa od bor ní ci a v tom to
vo lebnom èa se sa všetci ná de ja -
jú, že niekto zno va ne za ène stra -
ši� – napríklad –  zme na mi v so -
ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov.

V tejto sú vislosti ge ne rálny ria-
di te¾ perso nálnej sekcie Ing. Va -
raèka opä tovne pri po me nul, že v
sú èasnosti objektívne ne exis tu je
ni ja ký dô vod na po dob né úva hy.
„Oso bitný úèet je sta bilný a plu so -

vé èís la rastú,“ ubez pe èu je. „Ak v
za èiatku ro ka 2015 bol oso bitný
úèet 15 mi lió nov eur v plu se, na
kon ci ro ka to už bo lo 25 mi lió nov
eur.“ Ako sme však už spo me nu li,
ani jas né fak ty nie sú v prostre dí
na šej po lí cie dosta toènou pre ven -
ciou pro ti vzni ku najrozma ni tej -
ších fám.

Dobre na pra co visku i mi mo
ne ho

Naosta tok sme v disku sii s od-
borníkmi o ces tách k zvý še niu at-
raktívnosti po li cajnej pro fe sie ne-
obišli ani kva li tu pra covné ho
prostre dia. Za tia¾ èo v ob las ti ma -
te riálne ho za bezpe èe nia po lí cie
sme v posledných šty roch ro koch
za zna me na li neodškrie pi te¾ný a
vý raz ný po krok napríklad v ob las ti
kva li ty a do stup nos ti dopravných
prostriedkov, odevných sú èiastok
èi v elektro ni zá cii slu žieb (èa ká sa
na no vé zbra ne), na mno hých
miestach ešte po li caj ti slú žia v bu -
do vách pa mä ta jú cich hlbo ký so -
cia lizmus. Pri dlho do bo za nedbá -

va nej údržbe stav týchto objektov
zodpo ve dá ve ku, na mno hých
mies tach sú najmä pra co viská
základ ných útva rov – i niekto ré
vzde lá va cie ob jek ty – ešte stá le v
hroznom sta ve. A ho vo ri� o kva li te
niekto rých uby tovní, kde ma jú po -
li caj ti oddy cho va� a zbie ra� si ly do
služ by, to je ïalšia sa mo stat ná té -
ma. Poènúc uby tovòou Sa ra tov v
Bra tisla ve, z kto rej je už naozaj
ve li kánsky výkrièník. Neostá va
než dú fa�, že re zort v blízkej bu -
dúcnosti aj v tom to sme re na pl no
vy uži je rozší re né mož nos ti euro -
fondov na opra vy a re konštrukcie
po li cajných objektov – poènúc ob-
vodný mi odde le nia mi PZ, bu do -
va mi okresných i kraj ských riadi -
te¾stiev PZ, pre to že kva li ta pra -
covné ho prostre dia a so ciálne ho
zá ze mia sa stá va èo raz dô le ži -
tejšou sú èas�ou atraktívnosti kto -
rejko¾vek pro fe sie – v po li cajnej to
pla tí dvojná sobne.

Spra co val Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Ako opä� zvýši� atraktívnos� policajného povolania?

V predposledný deò mi nu lé ho
ro ka do sta la hliadka OO PZ v
Kru pi ne rýchlu informá ciu od stá -
lej služ by: o po moc žiada la
obèianka, kto rá ma la po dozre nie,
že jej pria te¾ chce spá cha� sa -
movraždu. Mal sa po hy bo va� na
si vom vo zid le zn. Audi A8 v ich ra -
jó ne, pravde po dobne v Hontian-
skych Mo ravciach. Prá porèík Pa -
vel Fu lajtár s nadstrážmajstrom
Mi cha lom Šperkom za èa li vo ve -
èerných ho di nách preh¾a dá va�
obec, a naozaj, po pí sa né vo zid lo
obja vi li scho va né v areá li miest-
nej základnej ško ly. V svetle ba -
ter ky zisti li, že v uzamknu tom vo -
zid le le ží ne hyb ný muž, na se dad -
le vi de li dlhý ku chynský nôž, f¾a šu
al ko ho lu i oba ly od liekov. Muž sa
podchví ¾ou po hol, ale ne re a go val
ani na bú cha nie po ka po te a vo -
zid lo bo lo uzamknu té zvnútra. Vi -
de li, že mu žo vi vy chádza z úst
pe na. Po li caj ti pre to ne vá ha li –
roz bi li ok no au ta, nevládne ho mu -
ža vy tiahli von a okamži te vo la li
zá chran ku. Zdra vot ní ci mu ža vo
vážnom sta ve odviezli na ARO v
najbližšej ne moc ni ci. Bo lo zrejmé,
že v tom to prí pa de pravde po -
dobnej otra vy liekmi bol pre zá -
chra nu ži vo ta rozho du jú ci rýchly
zá sah po li cajtov, kto rí aj s tro chou
š�astia h¾a da né vo zid lo vèas obja -
vi li a ne vá ha li rýchlo ko na�. Za -
chrá ni li tak ¾udský ži vot.

Hneï v ïalšej službe na Sil -
vest ra tá istá hliadka v zlo že ní Pa -
vel Fu lajtár a Mi chal Šperka do -
sta la krát ko po odzne ní vša deprí -
tomných silvestrovských de lo bu -
chov a svetlíc informá ciu o po žia-
ri balkó na na hornom pod la ží
obyt né ho do mu v Kru pi ne. Po prí -
cho de na miesto krát ko pred kon-
com prvej ho di ny no vé ho ro ka
zisti li, že pla me ne z ho ria ce ho
balkó na už ohro zu jú aj podkro vie.
V by te na šli že nu s dvo ma de�mi.
Bo lo zrejmé, že ve ci na balkó ne
za pá li la zblú de ná svetli ca. Po li -
caj ti sa po sta ra li o bezpeènos� ro -
di ny a vo la li ha si èov. Vzh¾a dom
na rýchlo sa ší ria ci ži vel však ne -
vá ha li, ne èa ka li so za lo že ný mi ru -
ka mi. Otvo ri li – naš�astie funkèný
– chodbo vý hydrant, na tiahli ha di -
cu cez byt až na bal kón a po žiar
ha si li sa mi až do prí cho du pro fe -
sio ná lov.

Èo do da�? Dva ja mla dí po li caj ti
pre ja vi li rozhodnos� v pra vej chví -
li, rýchly mi zá sahmi v dvoch služ -
bách za se bou za chrá ni li ¾udské
ži vo ty i ne ma lé hod no ty. Patrí im
za to ve¾ké uzna nie. Nadria de ní
ich na vrh li na oce ne nie Zla tým
záchra nárskym krí žom i ude le nie
fi nanènej odme ny.

Pe ter Onde ra
snímka: ar chív OO PZ Kru pi na

Neoby èajné dve služ by hliadky OO PZ v Kru pi ne

Sú po li caj ti, ale keï tre ba, tak aj ha si èi…

Prá porèík Pa vel Fu lajtár a nadstrážmajster Mi chal Šperka (vľavo) z
OO PZ v Kru pi ne na pre lo me ro kov v dvoch služ bách po se be za chrá -
ni li ¾udské ži vo ty i ne ma lé hod no ty.

Dlhšie pripra vo va ný re zortný
zá mer sa stal sku toènos�ou: 9.
februá ra 2016 mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák v priesto roch bý -
va lých skla dov CO vo Svidní ku
slávnostne spus til pre vádzku
pod ni ku MV SR, kto rý bu de vy -
rá ba� plasto vé okná. Ako uvie dol
mi nister, vy ro be né okná bu dú
využi té pri opra vách a re -
konštrukciách re zortných objek-
tov, sú èas�ou pod ni ku bu de pre -
to aj montážna èa ta, kto rá za -
bez pe èí ich inšta lá ciu. Do úprav
ob jek tu a ná ku pu techno ló gií mi -
nis ter stvo investo va lo 140–ti síc
eur, v pod ni ku má po rozbe hu
pra co va� oko lo sto ¾u dí, v jed nej
zme ne predpokla da jú vy ro bi�
oko lo 60–okien.

Nul tá sé ria vy ro be ných okien
bu de na monto va ná pria mo v
areá li no vé ho pod ni ku. Pri vo¾be
miesta vý ro by mi nis ter stvo zoh -
¾adni lo najmä vy so kú ne za -

mestna nos� na vý cho de re pub li -
ky. Mi nis ter stvo si okrem tvor by
pra covných miest s¾u bu je od
tohto pi lotné ho pro jek tu úspo ru
fi nanèných nákla dov, keïže re -
zort získa okná takpo ve diac vo
vlastnej ré žii, bez kalku lá cie zis -
ku a bez nákla dov spo je ných s
ve rejným obsta rá va ním. „Mno hé
èin nos ti sú vi sia ce so sprá vou a
údrž bou ma jet ku je schop ný štát
zvládnu� vlastný mi si la mi bez
objedná va nia si slu žieb exter-
ných fi riem,“ uviedla pri tejto prí -
le ži tosti ho vorky òa MV SR Silvia
Ke ra to vá.

Ak sa pi lotný pro jekt osvedèí,
re zort má vo výh¾a de ïalšie lo -
ka li ty pre zria de nie po dob ných
pre vádzok vo vhod ných objek-
toch. Jed na z nich by moh la by�
na Ge me ri, v Má linci ale bo Ute -
ká èi, zmie nil sa mi nister.

(on)

Vo Svidní ku otvo ri li pod nik
MV SR na vý ro bu okien

S Ing. Ondre jom Va račkom, ge ne rálnym riadi te ľom Sekcie 
perso nálnych a so ciálnych čin nos tí MV SR

No vý sys tém pri de ¾o va nia rekreaèných preu ka zov sa za tia¾ osvedèu je

F
ot

o 
V
la

di
m

ír 
B
en

ko
, 
M

V
 S

R



Február  2016 3

Už rea li ta
Èas ply nie a po štvr�sto ro èí,

ešte vo februá ri 2016 vi sia väèši -
ne po li cajtov po bo ku „osemde -
siatdvojky“ s ne po pu lárnym stre li -
vom Ma ka rov. Zdá sa však, že po
všetkých tých pe ri pe tiách je pre-
zbro je nie nielenže na dob rej ces-
te, ale už naozaj aj reálne. Už vla -
ni v le te sa v re zorte „ho vo ri lo“ o
pravde po dobných vi �a zoch tend-
ra, keï mi nister vnútra opä tovne
zdô raznil, že re zort má záujem
uprednostni� do dá va te ¾a, kto rý pri
vý ro be pišto lí utvo rí na Slo ven sku
no vé pra covné miesta. Re zort
pre ja vil záujem o do dáv ku šty roch
dru hov pišto lí ka lib ru 9 mm s ty -
pom stre li va Lu ger, kto ré je v
Euró pe najmä pri po li cajných
zbra niach najrozší re nejšie. Za da -
nie sú �a že však mu se lo myslie� aj
na potre by ïalších ozbro je ných
zlo žiek, kto ré sú �až zve ri li do rúk

mi nis ter stva vnútra. Vý ho dou
„ve¾kých“ ve rejných obsta rá va ní
je nesporne fakt, že sa pri aukcii
dá do siahnu� aj vý raz né zníže nie
ce ny, ne vý ho dou za sa množstvo
potrebných špe ci fi ká cií a tým aj
väèšie ri zi ko na padnu tia sú �a že
neúspešný mi úèastníkmi.

V de cembri lanské ho ro ka na -
po kon mi nister vnútra na tla èo vej
be se de ozná mil, že ko mi sia sa
zhodla na dvoch do dá va te ¾och –
na Èeskej zbro jovke a na ra -
kúskom Glock–u. Tri dru hy zbra ní
(CZ P–07, CZ P–09 a CZ 2075 D
RA MI) te da do dá Èes ká zbro jov -
ka Uher ský Brod, kto rá už má vý -
robný zá vod v No vá koch a pers-
pektívne tu rá ta až s dvesto za -
mestnanca mi. Ra kúsky Glock tiež
už má pre vádzku pri Bra tisla ve,
vo¾ba pad la na typ Glock 17
Gen4.

Pria mo pre Po li cajný zbor tak

vý robco via do da jú takmer 24–ti síc
zbra ní, vý kon né útva ry dosta nú
Glock, po li caj ti s menšou pravde -

po dobnos�ou použi tia zbra ne bu -
dú no si� niekto rú z troch dru hov
„èe ziet“. Na pl nil sa aj predpoklad
ce no vej vý ho dy do dáv ky ve¾ké ho
množstva zbra ní. Pod¾a slov mi -
nis tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka sú
do siahnu té ce ny približne o 30
percent nižšie, ako tržné, re zort
na kú pi všetky dru hy pišto lí za me -
nej ako 300 eur bez DPH, èo je pri
po rovna ní s ka ta ló go vý mi pre -
dajný mi ce na mi naozaj sluš ný
rozdiel.

Ke dy?…
To¾ko sme sa te da dozve de li v

de cembri a od tej chví le už z úst

po li cajtov ne bo lo po èu� iné, len:
Ke dy? Hla va re zor tu na tla èo vej
be se de ho vo ri la o ve¾mi sko rej

do dávke, lenže slo ven ský po li cajt
je od prí ro dy tvor po chy bo vaè ný a
skôr skep tic ký… Odpo veï na k¾ú -
èo vú otáz ku sme 10. februá ra
2016 do sta li od Ing. ¼u bi ce Mi -

cho òo vej zo Sekcie hnu te¾né ho a
nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR.
Jej informá ciu uve rejòu je me v
plnom zne ní:

„Rám co vé do ho dy na do dáv ku
krátkych gu ¾o vých zbra ní (Glock a
ÈZ–ta) pre ozbro je né zložky bo li
podpí sa né po ukon èe ní pro ce sov
ve rejné ho obsta rá va nia v de -
cembri 2015. Kúpne zmlu vy na
do dáv ky zazmluvne ných zbra ní
bo li podpí sa né a zve rejne né v ja -
nuá ri 2016, po reali zá cii do dá vok
týchto zbra ní bu de koncom
februá ra 2016 za há je ný pro ces
prezbro jo va nia príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru. Pre príslušní kov
PZ na útva roch pr vé ho kon tak tu
bu dú po skyt nu té pišto ¾e Glock 17
Gen4 štandard v celko vom po ète
cca 7.800 ku sov, cca do konca
má ja sa predpokla dá prezbro je nie
ïalších 8.300 príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru. Zá ruèný ser vis bu -
de vy ko ná va ný na zákla de
uzatvo re ných kúpnych zmlúv do -
dá va te¾mi zbra ní.“

Pe ter Onde ra
sním ky web

Ko niec februá ra má tú to histó riu pre pí sa�
Histó ria prezbro je nia PZ no vý mi pišto la mi je dlhá ako sa ma existencia Po li cajné ho zbo ru

Pa mätní ci v re zorte ve dia, že o potre be prezbro je nia Po li -
cajné ho zbo ru no vý mi pišto ¾a mi sa ho vo ri lo vlastne od je -
ho vzni ku a po tom sa „ho vo ri lo“ o prezbro je ní prie bežne
kaž dých nieko¾ko ro kov. Raz chý ba li pe nia ze, raz bo li iné
prio ri ty, po tom sa za sa obsta rá va nia me ni li na ne ko neènú
sé riu ná mie tok a pro ti chodných roz hod nu tí v sple ti
formu lá cií obchodné ho prá va. V týchto „obsta rá va cích“
sú bo joch sa vy vi nul no vý druh ja zy ka, kto ré mu už ne ro -
zu me li ani sa mi tvorco via a po li caj ti za sa ne ro zu me li, pre -
èo no vé pišto le ešte stá le ne ma jú. O tejto histó rii by ve de -
li rozprá va� viace rí bý va lí mi nistri vnútra z rôznych po li tic -
kých zosku pe ní.

Èes ká zbro jov ka v Uherskom
Bro de patrí k tra dièným èes kým
zbro járskym fir mám, v Uherskom
Bro de za há ji la vý ro bu 1. februá -
ra 1937. Po ro ku 1989 pre ži la
viace ro zmien ma ji te ¾ov, ale aj po
rôznych ma jet ko vých transfor -
má ciách si do dnes udrža la me no

a kva li tu pro dukcie. Každo roène
zvy šu je trž by, v ro ku 2015
prekro èi la v trž bách tri mi li ar dy
èes kých ko rún, za mestná va oko -
lo 1 800 ¾u dí, denne vy ro bí oko lo
ti síc ku sov zbra ní, otvo ri la aj zá -
vod v slo ven ských No vá koch.
Ïalšie vý robné zá vo dy má v
USA. Vla ni zbro jov ka pre da la vy -
še 270 ti síc ku sov zbra ní – od
pišto lí a vzdu cho viek cez po -
¾ovnícke zbra ne až po vo jen ské
útoè né puš ky èi gra ná to me ty do
94 štá tov. Zbro jov ka sa tiež
zaobe rá koope raènou vý ro bou
pre au to mo bi lo vý a le tec ký prie -
my sel.

(zdroj web)

Glock je ra kúsky vý robca
zbra ní a vo jenskej vý ba vy, po -
me no va ný po svo jom zakla da te -
¾o vi Gasto no vi Glocko vi. V sú -
èasnosti je zná my najmä ako vý -
robca pišto lí s po ly mé ro vým rá -
mom. Fir ma bo la za lo že ná v ro -
ku 1963 v meste Deutsch–Wa-
gram pri Viedni. Pô vodne vy rá -
ba la plasto vé záclo no vé ty èe a

zá suv ky, v 70. ro koch za èa la pre
ar má du do dá va� gu ¾o metné ná -
bo jo vé pá sy, cviè né gra ná ty, zá -
ko po vé lo pat ky a po¾né no že.
Za èiatkom ro ku 1980 Gaston
Glock za rea go val na armádnu
po žia davku na no vú krátku pal-
nú zbraò. Napriek to mu, že ne -
mal skú se nosti s vý vo jom pal-
ných zbra ní, po da ri lo sa mu v
aprí li 1981 pa tento va� svo je rie-
še nia a v má ji 1982 po slal prvú
vzor ku ra kúskej armá de. Tá piš-
to¾ (Glock 17) pri ja la a následne
sa pišto le zn. Glock rozší ri li po
ce lom sve te. Pišto le sú vy ba ve -
né tzv. Sa fe Ac ti on spúš�o vým
me cha nizmom. Na miesto ko hú -
ti ka ma jú èiastoène predna tiah -

nu tý úder ník, kto rý sa stla èe ním
spúšte na tiahne úplne. Po vy pá -
le ní ná bo ja sa po uvo¾ne ní spúš-
te vrá ti do pô vodné ho sta vu. Ne -
vý ho dou tohto sys té mu je, že
po kia¾ zly há ná boj, nie je mož né
vystre li� zno vu stla èe ním spúšte.

Pod¾a fir my Glock sa pre da lo
vy še 2,5 mi lió na pišto lí vo vy še
100 kra ji nách, Glock je ozna èo -

va ný za najpre dá va nejšiu pišto¾
nasve te. Pišto le Glock použí va jú
ozbro je né zložky, po li cajné zbo -
ry a bezpeènostné agentú ry v 30
– 50 kra ji nách. V USA me no
Glock z¾u do ve lo a použí va sa
pre akú ko¾vek dra hú èiernu piš-
to¾. Pod¾a jed nej z le giend sa
vraj pišto¾ Glock ne dá obja vi� de -
tektormi ko vu. Ten to mý tus vzni -
kol z èlán ku v The Was hing ton
Post, kto rý bez ove re nia faktov
prevza li ïalšie mé diá. V sku -
toènosti tvo rí 83% hmot nos ti
Glocku kla sic ká oce¾ a na vy še,
plasto vé èasti sú z tzv. Po ly me ru
2, kto rý je na rentge ne vi die�.

(Zdroj web)

Èo je Èes ká zbro jov ka?

Èo je Glock?

Foto Vladimír Benko, MV SR



Medzi tým si odskú šal aj za -
mestna nia v ci vi le, ale po piatich
ro koch ho zno va pri tiahlo do po li -
cajných slu žieb – na ko šickú po li -
cajnú ško lu. Za svoj ži vot medzi a
s po li cajtmi tak nazbie ral množ-

stvo skú se ností a zá žitkov. Po od-
cho de do dô chodku v de cembri
2004 sa rozho dol po de li� o tieto
zá žit ky s bu dú ci mi èi ta te¾mi. Sa -
dol si za stôl a pí sal… Tak vznik li
je ho dve (za tia¾) knižky: Slo ven -
ské ho ro ry (rok vy da nia 2012) a
obsiahlejšia Bo li že to èa sy! (rok
vy da nia 2014)

Me nej ¾u dí už vie, že Ján Dre -
ve òák od mla dos ti rád kres lil a
ma ¾o val ob ra zy, ba ve no val sa i
gra fi ke. Pre dovšetkým pre to ho
predse da OZP v SR Ma rián Mag-
doško pred èa som oslo vil s pros -
bou, èi by sa ne po kú sil uro bi� ná -
vrh no vé ho lo ga nášho od bo ro vé -
ho zvä zu. Myšlienka Ján Dre ve -

òá ka chy ti la za srd ce, a tak sa po
konzultá ciach a pri po mienkach
opo nentov postupne ro dil dnešný
vzh¾ad lo ga, kto rý bol schvá le ný

na de cembro vej schôdzi predse -
dov základných orga ni zá cií. „Ne -
bol som sí ce v odbo roch, po ro ku
1989 som už bol viac v riadia cich
funkciách a zda lo sa mi to ko lízne,
ale s odbormi som se riózne spo -
lu pra co val a pre to som aj vy ho vel
prosbe Ma riá na Magdoška, kto ré -
ho už dlhé ro ky po znám. Od bo ro -
vý zväz po lí cie v SR tak má asi
najlacnejšie lo go, pre to že za svo -
ju prá cu som ne zobral žiadnu od-
me nu,“ ho vo rí s úsme vom a zá ro -
veò do dá va, že pre ne ho bu de
najväèšia odme na, keï sa no vé
lo go ujme v po ve do mí ve rejnosti a
keï si èle no via i neèle no via odbo -
rov pre èí ta jú je ho vy da né kni hy.

„Pr vá vlastne vy šla ako dru há
a dru há ako pr vá,“ pribli žu je zrod
kníh. Najprv sa pus til do pr vých
ro kov svojho pô so be nia vo VB,
pre dostrel èi ta te ¾om ži vot prís -
lušní kov po lí cie po ro ku 1969 v
ce lom prie re ze. „Zra zu som mal

na pí sa ných 1 300 strán, tak som
sa rozho dol pro ble ma ti ku rozde li�
do troch dielov. Ale aj pr vý diel bol
ná roè ný na vy da nie, pro jekt mu -
sel poèka�, medzi tým som pre to
na pí sal kni hu zdanli vo ¾ahších,
hu morno – sa ti ric kých, ale i váž-
nych po vie dok. Na zval som ju
Slo ven ské ho ro ry, ho ci to v pra -
vom zmysle ho ro ry nie sú. Po -
viedky iba uka zu jú, že na Slo ven -
sku ni kdy ne bol ži vot ¾ahký a bez -
sta rost ný. Ani po li caj ti za so cia -
lizmu ne ma li na ru žiach ustla né,
ma li du šu a citli vo vní ma li, èo sa
de je oko lo nich.“

Tak vy šla ako pr vá knižka Slo -
ven ské ho ro ry a obsiahlejšia
publi ká cia Bo li že to èa sy! až po
dvoch ro koch. Ján Dre ve òák si v
zho de s na mi mys lí, že aj mla dí ¾u -
dia by ma li pozna� histó riu pros -
tre dia, v kto rom ži jú i svo jej pro fe -
sie, le bo stá le pla tí: Ná rod, kto rý
ne po zná a ne vá ži si svo ju mi nu -
los�, ne zaslú ži si bu dúcnos�. Pre to
si mys lí, že obe kni hy by ma li èo
po ve da� aj štu dentom po li cajných
škôl ako ne po vinná, v dobrom
odpo rú èa ná li te ra tú ra, no i všet-

kým, èo sa chcú o ži vo te v po lí cii
za so cia lizmu èo si dozve die�.

V ko šickom we bo vom týžden -
ní ku vy šla re cenzia knižky Bo li že
to èa sy!, v kto rej je aj konšta tá cia:
„Z tex tu je evi dentná Dre ve òá ko -

va mo ti vá cia za ne cha� od kaz pre
mladšiu ge ne rá ciu, kto rá ne za ži la
bý va lý po li tic ký re žim a v mno -
hých prí pa doch ne po ci �u je žiadnu
sú vislos� medzi mi nu los�ou a prí -
tomnos�ou.“ Presné.                 (er)

P. S.: Knižky Já na Dre ve òá ka
si mô že te kú pi� v ka men ných i v
elek tro nic kých pre dajniach vy da -
va te¾stiev Marti nus a Panta Rhei,
ale i v iných.
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Histó ria je naozaj uèi te¾kou ži vo ta

Po dob rých skú se nostiach
s obu vou, kto rá ob sa hu je go -
re te xo vú mem brá nu, po li caj ti
dobre vní ma li informá cie, že
mi nis ter stvo vnútra v ro ku
2016 pri pra vu je do dáv ky ïal -
ších dru hov výstrojných sú -
èiastok s ta kou to úpra vou. Na
po drob nos ti sme sa opý ta li
Ing. ¼u bi ce Mi cho òo vej zo
Sekcie hnu te¾ né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR:

V ob las ti výstrojné ho za -
bezpe èe nia bo li pre príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru do vý ko nu
služ by za ve de né výstrojné sú -
èasti s po uži tím PTFE mem brá ny
(po ly tetrafluó re ty lén, ta ký to odev
je pre dá va ný o. i. pod obchod-
ným názvom GO RE–TEX–
pozn.red.) s vy so ký mi funkèný -

mi, kva li ta tívny mi aj este tic ký mi
vlastnos�a mi, s vý raz nou vi di -
te¾nos�ou a ozna èe ním prísluš-
nosti k PZ. Do odevných vý dajní
sú v ro ku 2016 postupne do vá -
ža né pre príslušní kov Po li cajné -
ho zbo ru no ha vi ce s odo pí na -
te¾nou vlož kou, bun da ce lo roèná
(softshel), èiapka ple te ná – tieto
sú po sky to va né prostredníctvom
odevných vý dajní èerpa ním z
kon ta ne pe òažné ho plne nia ale -
bo pe òažné ho plne nia. V rám ci
tohto sú bo ru výstrojných sú èastí
bo la skva litne ná nepre mo ka vá
súpra va, trojštvr�o vá bun da, za -
ve de ná ves ta a ná vle ky na obuv.

Potrebné je do da�, že v 1. eta -
pe do chádza k vystro je niu prí-
slušní kov za ra de ných v norme
R/ÚO (po ho to vostná mo to ri zo -

va ná jed not ka), R/D (dopravná
po lí cia), predpoklad vystro je nia
február – ma rec 2016, následne
predpoklad do 31.6.2016 ostat ní
príslušní ci Po li cajné ho zbo ru vo
vý ko ne služ by.

K 1. ja nuá ru 2016 bo la schvá -
le ná no ve la zá ko na è. 73/1998 Z.
z. v zne ní neskorších predpi sov s
úèinnos�ou od 1. ja nuá ra 2016.
No ve la zá ko na v § 129 upra vu je
výš ku ná hra dy na na tu rálne ná -
le ži tos ti v prí pa de príslušní ka Po -
li cajné ho zbo ru zo 40 % na 50 %
hod no ty slu žobnej rovno ša ty a
jej sú èastí. Na vý še nie príspevku
na na tu rálne ná le ži tos ti po li caj to -
vi zo 40% na 50% predsta vu je v
sú èas nosti vo fi nanènom vy -
jadre ní cca 90 eur roène na jed-
né ho po li caj ta. To zna me ná, že
po li cajtom sú vyt vá ra né fi nanèné
podmienky, aby si moh li pro-
stredníctvom odev ných vý dajní
za bezpe èi� obme nu opotre bo va -
ných výstrojných sú èastí za no vé
a vy so ko kva litné.    

(red)  Viac na strane 8 

„Ke dy do sta ne me go re te xo vé 
výstrojné sú èiastky?“

Ako to vi dím ja
Ve rejnos�ou dnes pre bie ha disku sia o štrajku uèi te ¾ov a vý po ve -

diach zdra votných sestier. Tieto té my sa sta li predme tom vo lebnej
kampa ne, aktívne sa za po jil aj pre zi dent Slo venskej re pub li ky. Ani v
jed nom z týchto vystú pe ní som však ne po èul o tom, že pla ty v na -
šom štá te sú celko vo nízke a zvý ši� mzdy by si zaslú ži li všetci, le bo
ten to štát sa neskla dá len z uèi te ¾ov a sestri èiek. Zaují ma vé je, že tí,
èo odovzdá va jú mladšej ge ne rá cii ve do mosti a cí tia sa pri svo jom
vzde la ní ne do ce ne ní, neovlá da jú ani zá kon, pod¾a kto ré ho sú odme -
òo va ní. Te da zá kon 553/2003 z. z., kto rý sa v ob las ti pla to vých ta ríf
odvo lá va na § 28 ods. 1 v zne ní: „ Na ria de nie vlá dy usta no ví zvý še -
né stup ni ce pla to vých ta ríf a ter mín ich úèin nos ti v nadväznosti na
ko lektívnu zmlu vu vyššie ho stupòa do hodnu tú na príslušný rok.“

Ko lektívne vy jedná va nie je de fi no va né v zá ko ne o ko lektívnom
vy jedná va ní è. 2/1991 zb., kde § 2 ods.2 znie: „Ko lektívne zmlu vy
mô žu uzatvá ra� príslušné od bo ro vé or gá ny a za mestná va te lia, prí -
padne ich orga ni zá cie.“ V ods. 3 zá kon o ko lektívnom vy jedná va ní
de fi nu je, kto rý od bo ro vý or gán je príslušný na uzatvá ra nie vyššej ko -
lektívnej zmlu vy. V žiadnom prí pa de tam nie je uvádza ná „Ini cia tí va
slo ven ských uèi te ¾ov“ ani Slo ven ská ko mo ra uèi te ¾ov (Ini cia tí va slo -
ven ských uèi te ¾ov nie je ni kde za re gi stro va ná a Slo ven ská ko mo ra
uèi te ¾ov ko lektívne vy jedná va nie vô bec ne má v sta no vách.) Vo svo -
jich sta no vách to však má Od bo ro vý zväz pra covní kov školstva a
ve dy na Slo ven sku.

Zá kon o ko lektívnom vy jedná va ní rieši v §16 až 31 štrajk v spo re
o uzavre tie ko lektívnej zmlu vy a konkrétne v §20 de fi nu je, ke dy je
štrajk ne zá kon ný. Keïže vyššia ko lektívna zmlu va pre rok 2016 bo-
la podpí sa ná – štrajk je ne zá kon ný.

Ešte poznámka k diskusii, že ide o štrajk podľa Ústavy, a nie pod-
ľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. Ústava SR upravuje právo na
štrajk len v druhej hlave v piatom oddieli s názvom „Hospodárske,
sociálne a kultúrne práva“, v článku 37 s názvom „Právo na združo-
vanie na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov. Odsek 4
tohto článku znie: „Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví
zákon. Toto právo nemajú .....“. Treba mať ale na pamäti aj článok
13, odsek 2 Ústavy v znení: „Medze základných práv a slobôd mož-
no upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len záko-
nom“. Takýmto zákonom v oblasti práva na odmenu za vykonanú
prácu (čl. 36 písm. a Ústavy SR) je napríklad aj zákon 553/2003 Z.z.

Jed na stra na sú uèi te lia. Èo ma však prekva pu je, to sú po li ti ci,
tvo ria ci par la ment, keï neovlá da jú ale bo neuzná va jú plat né zá ko ny.
Aký príklad dá va jú obèa nom?

Vrá tim sa k podsta te: je dlho do bo zná me, že pla ty vo ve rejnej
sprá ve sú nepri me ra ne nízke. Sú èas�ou zá ko na o odme òo va ní vo
ve rejnej sprá ve je aj odme òo va nie uèi te ¾ov. Sys té mo vým rieše ním
pro blé mu nízkych pla tov je vy rovna nie 1. pla to vej trie dy v 1. pla to -
vom stup ni na úro veò mi ni málnej mzdy a zodpo ve da jú ca úpra va
ostat ných pla to vých tried. Som si ve do mý, že to ne pôjde na raz, ale
chce to se rióznu disku siu medzi vlá dou a odbormi. Disku siu podlo -
že nú argu mentmi a èísla mi so se rióznym prístu pom z obidvoch
strán.

Vyššie ko lektívne zmlu vy pre rok 2016 podpí sa la vlá da, za -
mestná va te lia a od bo ry. To, èo mi osobne chý ba v sú èasnej do be,
že sa k nim od bo ry ani ïalší za mestná va te lia nehlá sia ve rejne. Bol
to náš OZP v SR, kto rý v predchádza jú com ob do bí, na zákla de indi -
vi duálnych postu pov škol ských odbo rov ini cio val mi mo riadne za sa -
da nie ra dy predse dov OZ, zdru že ných v KOZ SR, kde sme žiada li o
jed not ný prístup a upo zor ni li sme ško lá kov, že sú sú èas�ou ve rejnej
sprá vy. Aj v dôsledku týchto kro kov bo lo do siahnu té jed not né per-
centuálne zvý še nie ta ríf pre všetky sku pi ny za mestnancov vo ve -
rejnej a štátnej službe. Tak že za stav, kto rý tu je, cí tim aj svo ju
zodpo vednos�, ale ne mám po cit chy by.

Pri po me niem ešte vystú pe nie pre mié ra Ro ber ta Fi ca na na šom
VI. kon gre se koncom ro ka 2014. Po ve dal jed nu pre nás dô le ži tú ve -
tu a prís¾ub: „Trá pia ma podmienky odme òo va nia obèianskych za -
mestnancov, v bu dú com ro ku by sme sa chce li podrobne ve no va�
týmto otázkam z h¾a diska stra té gie cel ko vé ho mzdo vé ho vý vo ja na
Slo ven sku s cie¾om po stup né ho do behnu tia Európskej únie.“

Mô že me po le mi zo va� o úrov ni plne nia tohto s¾u bu v r. 2015. Ale
ten s¾ub tu je a tre ba tla èi� na je ho plne nie. Ko lektívne vy jedná va nie
je priestor odbo rov a tak to mu sí zosta�. Pla ti� mu sia aj pra vidlá, sú
na ko niec v zá ko ne o ko lektívnom vy jedná va ní. Sú pro fe sie a zvä zy,
kto ré svo je špe ci fické posta ve nie mô žu využi� na vy die ra nie. Je to
však ich ri zi ko a ne ma li by ma� na šu pod po ru. Skôr je potrebné za -
myslie� sa nad tý mi, kto rí ich podpo ru jú a aké ciele tým sle du jú.

Mi ro slav Lit va

Viete, že bý va lý po li cajný pe da góg Ján Dre ve òák je auto rom no vé ho lo ga OZP v SR?

Dnes už pen zis tu, plk. JUDr. Já na Dre ve òá ka (r. n. 1951)
pozna jú ti sícky dnešných –  a ve ru už aj bý va lých – po li -
cajtov najmä zá slu hou je ho dlho roèné ho pe da go gic ké ho i
riadia ce ho pô so be nia na po li cajných ško lách v Ži li ne,
Spišskom Pod hra dí, v Pe zinku, Bra tisla ve a v Ko ši ciach.
Ešte predtým si však Ján Dre ve òák ako ab sol vent tzv. pe -
zinské ho po ho to vá ku odslú žil ro ky v rôznych po li cajných
funkciách a na viace rých miestach vo vý ko ne.



Deò predtým normálne slú žil
do 19. ho di ny, rá no mal nastú pi�
do služ by o 7. ho di ne, ale šéf mu
dal po kyn vyštarto va� k zá chytné -
mu ute èe necké mu tá bo ru kvô li
ve¾mi dô le ži tej, hákli vej a uta je niu
podlie ha jú cej zá le ži tos ti už o 5.
ho di ne rá no. Po kyn bol jas ný: do-
sta� sa aj s ko le gom – spo lu jaz -
dcom èo najskôr na miesto ur èe -
nia!

Hroz ný oka mih
Vo zov ka bo la hroz ná, neupra -

ve ná, miesta mi ka šo vi tý sneh,
miesta mi ho lý mok rý po vrch.
Briež de nie. Bol to len mo ment v
zák ru te, zra zu bo la ich Fa bia v
pro tisme re a èelne sa zra zi la s
pro tii dú cou Hondou Ci vic… Dôs -
led ky ná ra zu bo li hroz né. Oba ja
po li caj ti vy le te li z Fa bie pod ko le -
sá ïalšie ho pri chádza jú ce ho vo -

zid la. Všetci tra ja pria mi úèast ní ci
ne ho dy pre ži li – ale s mno ho po -
èetný mi váž ny mi zra ne nia mi. Len
ich stro hý vý po èet v spi se za be rá
18 riadkov…

Sám podprá porèík No vák ako
vo diè Fa bie bezprostredne po ne -
ho de ab sol vo val nieko¾ko ope rá -
cií. Bo lo jas né, že celkom zdra vý
už ni kdy ne bu de a na ïalšiu služ -
bu v PZ mô že za budnú�. Po -
sudko vý le kár sta no vil po kles je ho
schop nos ti vy ko ná va� ci vilné za -
mestna nie na 30 percent, èo bo lo
v po rovna ní s utrpe ný mi zra ne nia -
mi šo ku jú co má lo. A od bor so -
ciálne ho za bezpe èe nia MV SR
mu od 11. 2. 2011 vy ru bil inva lidný
výslu ho vý dô cho dok vo výške
biednych 344,16 eura. Ako „vinní -
ko vi“ ne ho dy mu neprizna li ani
tzv. bo lest né za slu žobný úraz,

kto ré ma lo predsta vo va� 19 955
eur – s odô  vod ne ním, že po ru šil
dô le ži tú po vinnos� služ by. Èo bo lo
rovna ko zlé: ne mi nu lo ho trest né
stí ha nie za spô so be nú dopravnú
ne ho du s ublí že ním na zdra ví. S
po uži tím zná me ho „gu mo vé ho“
pa ra gra fu o neprispô so be ní rý-
chlosti jazdy sta vu vo zov ky ho
súd uznal vin ným, ale obi šiel s
pod mienkou a súd mu ani ne za -
ká zal riadi� mo to ro vé vo zid lo.

Bý va lý po li cajt, te raz inva lidný
výslu ho vý dô chodca Pa vel No vák
vo ve ku tridsa� ro kov ne vi del ve ru
svo ju ïalšiu per spek tí vu ni ja ko ru -
žo vo. A cí til ve¾kú krivdu. Je mu ¾ú -
to, èo sa sta lo, ale za zlo mok se -
kun dy má ma� zni èe ný ce lý ži vot?
Veï niè ve do mo ne po ru šil, usi lo -
val sa splni� úlo hu, da nú nadria -
de ným! Za to má trpie�? To sa po -
li cajt má vždy bá�, keï na sadne
do slu žobné ho au ta, aby si spl nil
po vinnos�? Má jazdi� a risko va� ži -
vot len a len na vlastnú zodpo ved -
nos�? Kde je zodpo vednos� slu -
žobné ho or gá nu?

Ako èlen Od bo ro vé ho zvä zu

po lí cie v SR po žia dal svo ju zá-
kladnú orga ni zá ciu o právnu och -
ra nu a tú mu ko le go via v zmysle
plat né ho šta tú tu odsúhla si li. Od
tej chví le všetky ná kla dy ko na ní
zná šal z príslušné ho fon du Od bo -
ro vý zväz po lí cie v SR. A že pri
viac roèných právnych spo roch
neišlo o sto eur, to mu sí by� kaž -
dé mu jas né. Z vy ru be né ho inva -
lidné ho dô chodku by si ad vo ká ta

na ta ký dlhý èas abso lútne ne mo -
hol do vo li�!

Ko lo toč…
Tak sa za èal súdny a úradný

ko lo toè, kto rý, do dajme, ešte stá le
nie je u konca, ale sa vý razne, a
pre Pav la No vá ka po zi tívne, po -
su nul. Ne má me priestor na de -
tailný po pis všetkých pe ri pe tií, vy -
be rie me len tie najpodstatnejšie.

Ne vieš, ke dy bu deš potre bo va� ad vo ká ta…
Tak to pred siedmi mi rokmi, v stre du 11. februá ra 2009 sa
28–roèné mu príslušní ko vi hra niènej a cudzi neckej po lí cie
v jed nom južnom okre se (nepra je si zve rejni� to tožnos�,
bu de me mu ho vo ri� tre bárs podprá porèík Pa vel No vák) od
zá kla du zme nil ži vot…

Pre èo je uži toèné by� èle nom OZP a ne ¾u to va� prostriedky vlo že né do fon du právnej ochra ny?
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V prvom ra de No vák na mie tal
neprizna nie tzv. bo lest né ho. Dô vo -
dil, že prí èin ne ho dy je viace ro, v
každom prí pa de však utrpel slu -
žobný úraz s trva lý mi následka mi.
Ako vo diè mal skrá te ný èas od dy -
chu, keïže v uto rok kon èil služ bu o
19. ho di ne, ale rá no už mu sel nas -
tú pi� o 5. ho di ne a do stal po kyn od
nadria de né ho, aby sa na miesto
urèe nia prepra vil aj s ko le gom èo
najrýchlejšie, pre to že ide o vážnu,
na lie ha vú a neodkladnú vec. Vo -
zov ka bo la neupra ve ná, neodhrnu -
tá. A tak, ho ci je dob rý vo diè a ni kdy,
ni kdy ne mal žiaden dopravný pries -
tu pok, do šlo k šmy  ku. Urèi te však
nie je je di nou prí èi nou fakt, že ne -
prispô so bil rýchlos� jazdy sta vu a
po va he vo zov ky, ne ko nal ¾ahko my -
selne ani v rozpo re s prí ka zom nad -
ria de né ho. Skrátka, pod¾a je ho ná -
zo ru je ne vypla te nie bo lest né ho
skri  vodli vos�!

Dru hým problé mom bo la výš ka
prizna né ho inva lidné ho výslu ho -
vé ho dô chodku. Po sudko vý le kár,

ako sme už spo me nu li, sta no vil
obme dze nie len na 30 percent, èo
pod¾a viace rých le ká rov bo lo ne -
po cho pi te¾ ne má lo –  vo vz�a hu k
cha rak te ru zra ne ní.

Po da nia a odmie ta vé ver dik ty
za  mestná va te ¾a sa perma nentne
strie da li. Kraj ský súd No vá ko vu
ža lo bu za mie tol s odô vodne ním,
že ju po dal onesko re ne. Zaují ma -
vá si tuá cia: ne vedno už z akých
prí èin Pa vel No vák po slal ža lo bu
na kraj ský súd za èiatkom ro ka
2011 mailom a fa xom naozaj na

poslednú chví ¾u – o 23.30 h v po-
sledný deò dvojme saènej le ho -
ty… Po da te¾na tak prevza la fax
až krát ko po 9. ho di ne nasle du jú -
ce ho dòa, te da už po le ho te. Z
tohto dô vo du sa kraj ský súd ža lo -
bou ani ne zao be ral, le bo vraj ža -
lobca „ne dodržal úradné ho di ny
po da te¾ne kraj ské ho sú du.“

Nasle do va lo po da nie na Naj-
vyšší súd SR. Ten vo svo jom
uzne se ní v septembri 2012 skon-
šta to val, že kraj ský súd po chy bil,
le bo ža lobca reálne dodržal sta -

no ve nú le ho tu, po dal ža lo bu vèas.
Najvyšší súd SR s pouká za ním na
ná zor Ústavné ho sú du SR v inom
po dobnom prí pa de odmie ta vé
uzne se nie kraj ské ho sú du zru šil a
vrá til vec na no vé ko na nie!

Ve ci sa pohli
Sa mozrejme, niè nie je ta ké

jed no du ché, ako to vy ze rá, a tak
až v jú li 2014 mi nis ter stvo vnútra
po vo li lo ob no vu ko na nia o výške
inva lid né ho výslu ho vé ho dô chod -
ku Pav  la No vá ka. Opre lo sa o
zna lec ký po su dok iné ho le ká ra,
pod¾a kto ré ho mal Pa vel No vák
od za èiatku zní že nú pra covnú
schopnos� nie o 30, ale o 70 per-
cent! Sak ra ment ský rozdiel, len
èo je prav da!

Hlavný po sudko vý le kár no vý
po su dok odobril, a tak mi nis ter -
stvo prizna lo No vá ko vi inva lidný
výslu ho vý dô cho dok v ro ku 2014
vo výške 603,55 eura – s tým, že
rozdiel mu bu de dopla te ný za po-
sledné tri ro ky do za du.

Píše sa rok 2016 a spor o bo-

lestné ešte stále nie je uzatvore-
ný. Ako sme sa však dozvedeli od
advokátky Pavla Nováka, krajský
súd ako prvostupňový potvrdil ná-
rok jej klienta na vyplatenie bo-
lestného, ministerstvo sa však od-
volalo. Rozhodnúť preto musí
Najvyšší súd SR – vraj už vo veľ-
mi krátkom čase. Advokátka oča-
káva rozhodnutie v prospech jej
klienta.  Uvi dí me.

Ho ca ko, aj prí pad nášho pod -
prá porèí ka Pav la No vá ka z ro ku
2009 do ka zu je, že spra vodli vos� u
nás je naozaj ne náhli vá, ale zá ro -
veò je ná zor ným príkla dom, že
tre bárs ra do vý po li cajt by bol pro ti
mi nister skej a súdnej ma ši né rii
bez dob ré ho ad vo ká ta celkom
stra te ný. Za každého člena OZP v
SR však prispieva do fondu práv-
nej ochrany jeho základná organi-
zácia, v prípade problému tak člen
získa právnu ochranu v súlade s
jej štatútom, trovy konaní hradí v
plnej výške Odborový zväz polície
v SR.                      Pe ter Onde ra

Február  20166

NEPREHLIADNI TE!
Zno va je tu èas na šej ob¾ú be nej sú �a že v stolnom te ni se, pri -

chádza jú

VII. MAJSTROVSTVÁ MV SR a
PZ V  STOLNOM TE NI SE

A XX. roè ník turna ja v stolnom te ni se jednotlivcov o

„PU TOVNÝ PO HÁR PO LÍ CIE“
Miesto ko na nia: Stolno te ni so vá ha la SSTZ v Bra tisla ve –

Krasòa noch, Èernocké ho ul. è. 6.
Ter mín ko na nia: 8. apríl 2016
Ter mín uzá vierky prihlá šok: do 31.3.2016 na od bor vý cvi ku

Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru pí somne ale bo fa xom na fa xo vé èís lo
09610– 59 057

Po drob nos ti na na šej stránke www.ozpsr.sk
(red)

Da ruj te dve percentá!
Da ruj te dve percentá zo svo jich

da ní Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie v
SR! Va še pe nia ze po mô žu ¾u ïom,
kto rí to najviac potre bu jú.
(Viac na www.ozpsr.sk)

Ne vieš, ke dy bu deš potre bo va� ad vo ká ta…
(Pokraèovanie zo strany 5)



Najzná mejším a najpou ží va -
nejším kri té riom, kto rý v koncen-
tro va nej po do be vy jadru je kva li tu
¾udské ho ži vo ta, je in dex ¾udské -
ho rozvo ja HDI – Hu man De ve -
lopment In dex. Prípra va na po vo -
la nie by sa ma la oriento va� na
vše obec né zruè nos ti, nie na zruè -
nos ti špe ci fické. Pre sú va sa na
obdo bie po skon èe ní strednej
ško ly a stá va sa sú èas�ou ce lo ži -
votné ho vzde lá va nia – vzde lá va -
nie je na ším najväèším bo hat -
stvom. Ideá lom vzde lá va nia by
mal by� èest ný, cha rakterný,
vzde la ný, tvo ri vý, aktívny, sa mo -
stat ný, pra co vi tý, ini cia tívny, vy -
rov na ný, zdra vý èlo vek.

Na do siahnu tie vyššie uve de -
ných cie¾ov je potrebné vy rie ši�
tieto základné pro blé my vý cho vy
a vzde lá va nia:

1. Za bezpe èi� rovna ké vzde lá -
va cie prí le ži tosti a mož nos ti pre
všetkých èle nov spo loènosti

2. Odha li� a ma xi málne rozvi -
nú� na da nie, ta lent, schop nos ti
kaž dé ho je dinca

3. Za bezpe èi� perma nentnú
ino vá ciu a kva li tu vzde lá va nia

4. Sti mu lo va� kultú ru uèe nia v
podni koch, pod ni ko vé vzde lá va -
nie ako sú èas� ce lo ži votné ho
vzde lá va nia

5. Rozví ja� európsku di menziu
vo vzde lá va ní: uèe nie o Euró pe a
pre Euró pu (Albert, Tu rek, 2000,
s. 70).

Hyb ná si la rozvo ja
V sú èasnosti sa vzde la nie po -

va žu je za rozho du jú cu hybnú si lu
rozvo ja. Od kva li ty vzde la nia zá vi -
sí bu dúcnos� jed not li vých štá tov.
V štá toch OECD i EÚ sa zvy šu je
kva li ta, úro veò vzde la nosti oby va -
te¾stva. Vlá da SR po žia da riadia -
ce or gá ny EÚ a OECD o vy ko na -
nie audi tu vzde lá va cie ho sys té mu
v Slo venskej re publi ke. Ne stran ný
po stoj medzi ná rodných expertov
po mô že všestrannejšie a z
nadh¾a du odha li� ne do stat ky a re -
zer vy nášho vzde lá va cie ho sys té -
mu. Je potrebné orga ni zaène,
perso nálne, fi nanène podpo ro va�
èo najširšie za po je nie vzde lá va -
cích inšti tú cií do progra mov eu-
rópskej spo lu prá ce a mo bi li ty.

Vý znam nou uda los �ou vo vý -
vo ji vzde lá va cej po li ti ky EÚ je Am -
ster dam ská zmlu va (1997). Tá to
zdô razòu je „bu do va nie Euró py
zna los tí (Euro pe of knowledge),
rozho du jú ci vý znam a roz voj ce lo -
ži votné ho vzde lá va nia a roz voj
vzde la nia tak, aby za bez pe èil vy -
so kú úro veò za mestna nosti“ (Tu -
rek, 2002, s. 9). Vzde lá va cie sy -
sté my v èlen ských štá toch EÚ i
OECD sú ve¾mi roz ma ni té,
štruktú ra škôl je rozdielna a
nadvä zu je na dlhú, bo ha tú a v
jed not li vých èlen ských štá toch
rozdielnu histó riu. Kultúrne a

vzde lá va cie tra dí cie sú v štá toch
EÚ i OECD hlbo ko za ko re ne né.
Jed not li vé štá ty EÚ i OECD sa z
eko no mic ké ho, spo lo èenské ho a
kultúrne ho h¾a diska nechcú vzda�
svo jich vzde lá va cích systé mov a

z h¾a diska uplatòo va nia de mo kra -
tic kých princí pov v týchto štá toch
a rešpekto va nia ich iden ti ty to v
sú èasnosti ani nie je mož né. Aké -
ko¾vek spo loèné opatre nia EÚ v
ob las ti vzde lá va nia sa mô žu pri ja�
iba na zákla de súhla su všetkých
èlen ských štá tov. Vzde lá va cia po -
li ti ka EÚ sa rea li zu je na zákla de
subsi dia ri ty, to jest rozde le nia
kompe tencií medzi èlenský mi
štát mi a riadia ci mi orgánmi EÚ,
pod  po rou a doplòo va ním ná rod -
ných vzde lá va cích po li tík.

V sú èasnosti sa vzde la nie po -
va žu je za rozho du jú cu hybnú si lu
rozvo ja. Je potrebné vytvo ri� efek-
tívny sys tém ce lo ži votné ho vzde -
lá va nia v Slo venskej re publi ke.
Vzde la nie v školskom systé me by
ma lo tvo ri� iba pr vý stu peò sys té -
mu ce lo ži votné ho vzde lá va nia.

Sti mu lo vať kultú ru uče nia 
v podni koch

Pod ni ky by sa ma li ašpi ro va�
na to, aby sa sta li uèia ci mi sa
orga ni zá cia mi, ma li by svo jim za -
mestnancom poskytnú� množstvo
vzde lá va cích prí le ži tostí (zvy šo va -
nie kva li fi ká cie, rekva li fi ká ciu…) a
odme òo va� ich za ich využí va nie
(Tu rek, 2002, s. 79). Znaè ný po -
èet pra covní kov by si mal osvo ji�
ško li te¾ské kompe tencie. Podstat-
ne zintenzívni� a skva litni� spo -
luprá cu podni kov a škôl. Uro bi� le -
gisla tívne opatre nia na pod po ru
vzde lá va nia v podni koch. Znaènú
po zornos� si za slu hu je Ná rodný
pro gram vý cho vy a vzde lá va nia v
Slo venskej re publi ke na najbliž-
ších 15–20 ro kov.

Je zná mych dva nás� pi lie rov, a
to:

– by� vo sve te, Euró pe na pul-
ze mo derné ho èa su, ve dy, výsku -
mov, poznatkov a pri tom osta� se -
bou

– za vies� do pra xe teóriu tvo ri -
vo – hu mánnej vý cho vy najmä od

rozvo ja mi mo pozná va cích funkcií
a pro ce som osob nos ti zá le ží, èi
sa po da rí úèinne bo jo va� pro ti
¾udské mu zlu, zní ži� po èet dro go -
vo zá vis lých, kri mi na li tu, vandal-
stvo, ra so vé predsudky, agre siu,
ne ga tívne ¾udské a pro tispo lo -
èenské ja vy, re du ko va� ne za -
mestna nos�, chu do bu

– zme ni� ob sah uèi va, re du ko -
va� ho, uro bi� ho funkènejším,
kontro lo va te¾nejším a ži votnejším

– di verzi fi ká cia ciest, spô so -
bov, me tód a fo riem vzde lá va nia a
vý cho vy

– pro fe sio na li zá cia a de centra -
li zá cia riade nia

– uèi te¾ – rozho du jú ci èi ni te¾ vo
vý cho ve

– fi nanèné za bezpe èe nie mo -
derné ho vý chovno – vzde lá va cie -
ho sys té mu

– podporné služ by ško le – re vi -
ta li zo va� pe da go gic ký výskum na
Slo ven sku bez ne ho chý ba kva -
litné pozna nie sú èasné ho sta vu,
prí èin tohto sta vu a najmä bu de
absento va� tvor ba a ove ro va nie
no vých mo de lov, pro jektov, fo -
riem, me tód vý chovnej a vzde lá -
va cej prá ce, kto ré bu dú reali zo va -
né v spo lu prá ci so za hra ni èím

– informaèné techno ló gie
– ovlá da nie cudzích ja zy kov
– od bor né a ce lo ži votné vzde -

lá va nie
– za bezpe èe nie transformá cie

školstva (Tu rek, 2003, s. 113 –
116).

Pro duktom ta ké ho to vý chovno
– vzde lá va cie ho sys té mu bu dú ¾u -
dia schop ní vy bu do va� a udržia va�
ci vi li zo va ný, de mo kra tic ký sys tém
riade nia a orga ni zá cie ve rejných
zá le ži tos tí, kde vzde lá va nie a vý -
cho va sú najrozší re nejším ve -
rejným záujmom k to mu sme ru je
úsi lie Ná rodné ho pro gra mu
rozvo ja vý cho vy a vzde lá va nia v
Slo venskej re publi ke na najbliž-
ších dvadsa� ro kov.

Perspektí vy
Pozri me sa te raz na to, akú po -

do bu má sú èasný diskurz o ce lo -
ži votnom vzde lá va ní a ako sa ar-
gu men tu je vý znam to ho kon cep tu
v po li tickej i odbornej ko mu ni te.
„Ti chá expló zia“ tejto té my od 70–
tych ro kov 20. sto ro èia najskôr v
od bor ných kru hoch a od za èiatku
tohto ti sícro èia najmä v po li tic kých
kru hoch, spo je ná s vní ma ný mi so -
ciálny mi, eko no mic ký mi a techno -
lo gický mi –  èi po li tic ký mi zme na -
mi, je viac zrejmá (Field, 2006).
Okrem zdô vodòu jú cich rámcov,
ako je vytvo re nie no vej – ve do -

mostnej eko no mi ky na po za dí for-
mo va nia postmo dernej spo loè -
nosti, ne vyhnutnosti konštantnej
schop nos ti pre „upda ting“ vlast-
ných zruèností so zá me rom zab -
rá ni� so ciálnej exklú zii, bý va ce lo -
ži votné vzde lá va nie zdô vodòo va -
né aj potre bou zvy šo va nia ob -
èian skej parti ci pá cie èi dô ra zom
na tak zva ný so ciálny a ¾udský ka -
pi tál (Co le man, 1985 Field, 2005).
Pre važne v ta kejto eko no mickej,
no i v po li tickej (a obèianskej) di -
menzii je kon cept ce lo ži votné ho
vzde lá va nia re pre zen to va ný aj v
jed nom z najzná mejších po li tic -
kých „ma ni festov“ EÚ, v Me mo -
rande ce lo ži votné ho vzde lá va nia
(2002), kto ré vy jadru je základné
princí py chá pa nia ce lo ži votné ho
vzde lá va nia v európskom priesto -
re a udá va základný rá mec, ako
sa má v európskych kra ji nách for-
mo va� vzde lá va cia po li ti ka za ra -
de ná do tohto kon cep tu (Kašèák,
Pu pa la, 2009, s. 142).

Zrovnoprávne nie ciest 
a prí le ži tostí

Ce lo ži votné vzde lá va nie má
podpo ro va� vzde lá va cie ak ti vi ty
všetké ho dru hu, vo všetkých je ho
po do bách a for mách. Sme ru je sa
k to mu, aby sa zrovnoprávni li
všetky mož né ces ty a prí le ži tosti
vzde lá va nia, kto ré sa èlo ve ku po -
nú ka jú a kto ré po nú ka jú efekt pre
je ho uèe nie. Inak po ve da né, idea
ce lo ži votné ho vzde lá va nia li be ra -
li zu je vzde lá va cie prostre die a je -
ho podmienky. Ce lo ži votné vzde -
lá va nie „od ko lísky po hrob“ zotre -
lo hra ni ce rozde le nia ži vo ta na
èas vzde lá va nia a èas pra covné -
ho ži vo ta, pre sa hu je až do post -
pro duktívne ho obdo bia ¾ud ské ho
ži vo ta.

Hlavná idea spo loènosti za lo -
že nej na ve do mostiach vy ze rá
ve¾mi lá ka vo a de mo kra tic ky. Ve -
de nie ako hlavný ná stroj hospo -

dárskej sú �a že je roz ptý le né, je
do stup né kaž dé mu a je na kaž-
dom jednotlivco vi ako si ten to ná -
stroj osvo jí, ako ho vy uži je a ako
sa s ním vy rov ná, aj keï je pre -
menli vé, dy na mic ké èi rýchlo sa
hro ma dia ce. Prístupnos� k ve de -
niu je rovna ko de mokra ti zo va ná –
veï prá ve pre to sa forsí ru je ce lo -
ži votné vzde lá va nie, aby prístup k
zdro ju ži votné ho úspe chu bol k
dispo zí cii kde ko¾vek a ke dy -
ko¾vek. A ak sa niekto ocit ne „na
spod ku spo lo èenské ho rebríèka,
ne mô že sa už vy ho vá ra� na vlast-
nícke po me ry, ná si lie ale bo vy ko -
ris�o va nie. Prosto sa uèil má lo
ale bo po ma ly ale bo nieèo èo sa
ne ho dí“ (Liessmann, 2008, s. 28)
(Kašèák, Pu pa la, 2009, s. 148).

Idea ce lo ži votné ho vzde lá va -
nia je pod¾a Liessmanna skôr
ideo ló giou a ideo lo gic kým he-
slom. To to hes lo je kontro verzné.
Diskurzov o základných pe da go -
gic kých otázkach je ve ¾a. Ide o
aké si „ve¾ké rozprá va nia o vý cho -
ve, vzde lá va ní èi ško le, kto ré sú
za sa de né do ši ro kých teo re tic -
kých, ideo lo gic kých a po li tic kých
sú vislostí. Ve¾ké rozprá va nia po -
nú ka jú di fe ren co va né odpo ve de
na funda mentálne otáz ky. Vo
vz�a hu k pro blé mu, na kto rý pri -
márne reagu jú, sú tieto diskurzy
fun do va né raz fi lo zo fic ky, ino ke dy
psy cho lo gic ky èi v inom prí pa de
za se so cio lo gic ky. A ten to di fe ren -
co va ný poh¾ad na pe da go gickú
sku toènos� prostredníctvom jed -
not li vých ty pov diskurzov predsta -
vu je aké si zrkadlo, v kto rom sa tá -
to rea li ta diskurzívne vytvá ra èi
zobra zu je. To je však beh na
dlhšie tra te a ces ta k vážnejšie mu
skú ma niu a pre mýš¾a niu.

pplk. PhDr. Sta ni slav Palka,
MV SR

(medzi ti tulky re dakcia)
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Spo luprá ca podni kov a škôl vo vzde lá va ní je èo raz aktuálnejšia
Za rozho du jú cu cha rak te ris ti ku ži votnej úrovne a pro spe -
ri ty štá tu sa po va žu je kva li ta ¾udské ho ži vo ta. V urèi tom
štá te sa zvyk ne po sudzo va� najmä pod¾a mož nos ti ži�
dlhý, zdra vý a tvo ri vý ži vot, ma� možnos� sa vzde lá va� a
tú to možnos� aj využí va�, te da by� vzde la ný. Ïalší mi
podmienka mi vy so kej kva li ty ¾udské ho ži vo ta sú najmä
po li tic ká slo bo da a sta bi li ta, dodržia va nie ¾udských práv a
slo bôd.

Ce lo ži votné vzde lá va nie li be ra li zu je vzde lá va cie prostre die a je ho podmienky

Dòa 05.02.2016 sa v Ko márne
v Športo vej ha le usku toènil v po -
ra dí  už VI. Roè ník be ne fièné ho
futba lo vé ho zá pa su medzi druž-
stva mi PO LÍ CIA Ko már no a KA -
JAK & KA NOE klub Ko már no.

Futba lo vý zá pas sa usku toènil
aj za sponzorstva ZO OZP v SR
Ko már no è.8/20. Vý �a žok z be ne -
fièné ho futba lo vé ho zá pa su (dob-
ro vo¾né vstup né) vo výške
1.000,–  bol ve no va ný detské mu
odde le niu – Ne mocni ca Ko már -
no.

Mo de rá to rom ce lé ho po du ja tia

bol Jo žo Proèko, kto rý vytvo ril vý -
bornú vý bornú ná la du aj po èas
mo de ro va nia sa mot né ho futba lo -
vé ho zá pa su.

Po èas prestávky vystú pil Ka ra -
te klub ABC CAR Ko már no a ta -
neèná sku pi na Commo ra pri ZUŠ
v Ko márne.

Aj keï sa mot ný zá pas skon èil
re mí zou 5:5, ne šlo o to vyhra�, ale
vytvo ri� vý bor ný športo vý zá ži tok
a priblí ži� sa viac k obèa nom.

kpt. Sta ni slav Ma cejko,
predse da ZO OZP v SR è.8/20

Ko már no

VI. Be ne fièný futba lo vý zá pas v Ko márne
Vý �a žok z po du ja tia pu to val do detskej ne moc ni ce



Mem brá na, kto rej zá klad tvo rí
PTFE, te da po ly tetrafluo re ty lén, je
naj èastejšie spá ja ná s obchodnou
znaè  kou GO RE–TEX, v sku toènosti ju
použí va jú už mno hé textilné fab ri ky
pod rôzny mi obchodný mi názva mi. (o
do dávke pre MV SR pí še me aj na s. 4
– pozn.red.)

Asi má lokto rý zá kaz ník však vie,
že zákla dom mem brá ny s vy ni ka jú ci -
mi vlastnos�a mi je „oby èajný“ teflon, z
kto ré ho ame rickí vý vo já ri v ro ku 1969
me cha nic kou expanziou vy ro bi li ma -
te ri ál s mi mo riadne vy so kou pó ro vi -
tos�ou. Pó ry sú ta ké ma liè ké, že ni mi
neprejde ani tá najmenšia kvapka vo -
dy, ale pa ra, te da vo da v plynnom sku -
penstve áno. Efekt do ko na lej nepre -

mo ka vosti ode vov sa po tom do sa hu je
aj dôkladným pre le pe ním kaž dé ho
švu špe ciálnou pás kou. V tom je ce lý
fí ge¾, pre èo sú ode vy s vy uži tím PTFE
ta ké vyh¾a dá va né, ho ci sú dos� dra hé.

A v tom je za sa há èik… Ozva li sa
nám viace rí po li caj ti, kto rí by si ve¾mi
chce li no vé rovno ša ty (bun da a no ha -
vi ce) z kon ta kú pi� (v niekto rých vý -
dajniach už sú k dispo zí cii), ale ne ma -
jú dosta tok „bo dov“ na konte. V záuj-
me in for mo va nos ti príslušní kov PZ
sme sa pre to pý ta li vo vý dajniach, èi
by bo lo mož né uhra di� zvy šok dlžnej
èiastky aj z marco vé ho zvý še nia kon -
ta. Bo lo nám po ve da né, že áno, do -
konca aj zo septembro vé ho, vraj ta kú
inštrukciu do sta li mailom. Ofi ciálne

nám však mail ne po skyt li, le bo ne-
smú. Vraj mu sím ís� na vyššiu inštan-
ciu, te da na sekciu hnu te¾né ho a ne-
hnu te¾né ho ma jet ku. Opý ta li sme sa
te da zodpo vednej riadia cej pra cov níè -
ky na spo me nu tej sekcii. Tá nám za sa
tvr di la, že to vô bec nie je prav da.
Prav da vraj je, že ak po li caj to vi ne sta -
èí ani marco vé kon to na uhra de nie ce -
lej su my, mu sí si rozdiel dopla ti� v ho -
to vos ti, inak mu odevnú sú èiastku ne -
vy da jú. A keï sme si pý ta li konkrétne
usmerne nie, kto rým sa ma li vý dajne
riadi�, tak nám do tyè ná oso ba ozná mi -
la, že ten to mail už vy ma za la a pre to
nám ne mô že vy ho vie�…

Sku toèný stav ve ci sme sa po kú ša -
li vy pátra� aj na Pre zí diu PZ. Tu sme si
pre zme nu vy po èu li, že pátra me po
dáv no vy rie še nom problé me, le bo
všetkým už mu sí by� jas né, že tieto
odevné sú èiastky kaž dý do sta ne a niè
sa ne bu de doplá ca�, jas né!? Pre èo
vraj vy rá ba me pro blé my tam, kde nie
sú!

Úmy selne spo me nu tých funkcio -
ná rov a pra covní kov rôznych úrov ní
ne me nu je me, keïže sme si informá -
cie – už v èa so vej tiesni pred uzá -
vierkou nášho me saèní ka –  pý ta li len
ústnou for mou bez zvy èajných pí -
somných schva ¾o va cích pro ce dúr pri
vy jadre niach pre tlaè. Zrejmé však je,
že aj v tejto otázke pa nu je medzi „zod-
po vedný mi“ cha os. Pri tom s pros bou
o poskytnu tie roz ho vo ru aj na tú to té -
mu sme sa ob rá ti li na Ing. Ró berta
Pinté ra, ge ne rálne ho riadi te ¾a Sekcie

hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku
MV SR už 8. februá ra 2016. Neúspeš-
ne. V èa se uzá vierky sa usi lo val o
stretnu tie s inži nie rom Pinté rom v tejto
ve ci aj predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško, pre ná hle zdra votné �až-
kosti ge ne rálne ho riadi te ¾a však k
stretnu tiu na poslednú chví ¾u ne do šlo.

Ne jas nos ti te da trva jú. Azda sa
zodpo vedným funkcio ná rom po da rí
vnies� svetlo do tohto pro blé mu už v
marco vom vy da ní.

Pe ter Onde ra
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Čiastka 1
1. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykona-
nie opravnej skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej polí-
cie v Nitre 

Čiastka 2
2. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru, ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta – cestná prepra-
va“.                     Stupeň utajenia: V

Čiastka 3
3. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru, ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

Čiastka 4
4. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o vyčlenení síl a pro-
striedkov v rámci akcie „VÝKON“ 

Čiastka 5
5. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
89/2015 o rozpracovaní úloh z Ná-
rodného akčného plánu boja proti
terorizmu na roky 2015 – 2018 na
podmienky Prezídia Policajného
zboru

Čiastka 6
6. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zabezpečení volieb do
Národnej rady Slovenskej republi-
ky v roku 2016

Čiastka 7
7. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o určení zástupcov Poli-
cajného zboru za členov bezpeč-
nostnej rady kraja a bezpečnostnej
rady okresu

Čiastka 8
8. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru o zriadení komisie na za-
bezpečenie osláv Dňa polície 2016

Pietna spo mienka na ko le gu

Dòa 4. februá ra 2016 o 11.00h sa v bu do ve Okresné ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Bra tisla ve IV usku toèni la pietna spo -
mienka na kpt. in. me mo riam Mi la na Do biá ša, kto rý presne pre 25
rokmi vo ve ku 30 ro kov tra gic ky za hy nul pri plne ní slu žobných po -
vin nos tí ru kou vra ha. Pietnej spo mienky sa zú èast ni li ro di èia ne -
bo hé ho, bý va lí ko le go via a funkcio ná ri OR PZ Bra ti sla va IV, kto rí
si po lo že ním kve tov, za pá le ním svie èok pri pa mätnej ta bu li a sym -
bo lic kou mi nú tou ti cha ucti li je ho pa miatku.

Mar ti na Ko èi šo vá, OR PZ Bra ti sla va IV

SPO MIENKA
Ne za bú da me na nášho dra hé ho zosnu lé ho 
Du ša na Ka chú ta, 
kto rý nás ná hle opus til pred piati mi rokmi, 27. ja nuá -
ra 2011. Na po sle dy slú žil na OO PZ v Ru žomberku.
Kto ste ho po zna li, ve nujte mu, pro sí me, ti chú spo -
mienku.

Smú tia ca ro di na, ko le go via z OO PZ v Liptovskej osa de 
a v Ru žomberku

No vé rovno ša ty s go re te xom: ne jas nos ti oko lo pla tieb
Medzi po li cajtmi sa rýchlo ší ria nielen po plaš né, ale aj po zi tívne in-
formá cie. Jed nou z nich je aj oèa ká va ná do dáv ka no vých odevných
sú èiastok s po uži tím špe ciálnej, tzv. go re te xo vej mem brá ny, kto rá
ode vom dá va z vnú tornej stra ny prie dušnos�, z dru hej za sa úplnú
nepre mo ka vos� a vý bor ná odolnos� vo èi vetru.


