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S predse dom OZP v SR Ma riá nom Magdoškom o ceste do Švéd ska, o parla mentných vo¾bách i o inom…

Pro blém pla tov príslušní kov PZ a obèianskych za mestnancov po lí cie sa stá va neudrža te¾ným

Myšlienka me sia ca:  Múdra hlava a šikovné ruky môžu ovplyvniť všetko okrem populácie.            (Zdeňka Ortová, česká autorka, nar. 1961)

l Pán predse da, s de le gá -
ciou ve de nia PZ na èe le s vi -
cepre zi dentom gen. ¼u bo mí -
rom Ábe lom ste bo li v dòoch 7.
a 8. marca vo Švéd sku. Hosti te -
¾om bo lo ve de nie švédskej po lí -
cie. Aký bol cie¾ návšte vy?

Ako si isto ešte mno hí pa mä ta -
jú, v ja nuá ri 2014 Bra ti sla va hos ti -
la de le gá ciu ve de nia švédskej po -
lí cie na èe le s ná rodným po li caj -
ným ko mi sá rom Bengtom Sven -
so nom. V de le gá cii bo la aj vte -

dajšia pre zi dentka Euro COP–u
An na Nellberg a šéf ka švédskych
po li cajných odbo rov Le na Nitz.
Návšte vu ini cio val náš vte dajší
predse da Mi ro Lit va vo funkcii I.
vi ce pre zi den ta Euro COP–u. Na ša
te rajšia návšte va v Stockholme
bo la te da re ciproèná.

l Až po dvoch ro koch?
Vo Švéd sku bo li na je seò 2014

parla mentné vo¾by, no vý je už aj
ná rodný po li cajný ko mi sár, kto rým
sa stal skú se ný Dan Eliasson.

Tak že väèší èa so vý od stup spô so -
bi li zrejme tieto fak to ry. Ho ca ko,
na návšte ve sme po kra èo va li v té -
mach, kto ré do mi no va li bra tislav -
skej návšte ve, te da bru selská ini -
cia tí va zvy šo va� po diel žien vo
všetkých inšti tú ciach vrá ta ne ria-
dia cich funkcií v po lí cii. Ve no va li
sme sa však aj ïalším té mam,
kto ré bo li pre nás ve¾mi zaují ma -
vé. Švéd sko je kra ji na, kto rá nás
aj v ob las ti po li cajnej prá ce do ká -
že v mno hom inšpi ro va�. Ale mu -
sím po ve da�, že aj my sme ma li
Švé dom èo po núknu�. Už v sú èas -
nosti medzi na mi fun gu je mno ho -
stran ná, najmä ope ra tívna, ale

tre bárs aj vzde lá va cia spo luprá -
ca, kto rá je však pre ne zainte re -
so va ných úplne ne zná ma.

l Èím ži je švéd ska po lí cia
týchto dní?

Po vedzme si na úvod, že
Švéd sko je piata najväèšia eu-
rópska kra ji na, pri tom ne má ani
de sa� mi lió nov oby va te ¾ov, roz lo -
hou je však približne de vä�krát
väèšia ako Slo ven sko. Po li cajtov
s obèiansky mi za mestnanca mi je
oko lo 28–ti síc. Štruktú ra po lí cie
ob sa hu je riade nie siedmich re gió -
nov, 27 celkov po rovna te¾ných s
na ši mi krajmi a 90 okre sov, do -
vedna má švéd ska po lí cia 1030

útva rov. Ma jú aj množstvo dobro -
vo¾ných zdru že ní, kto ré spo lupra -
cu jú s po lí ciou – v poslednom èa -
se najmä s hra niènou. V sú èas -
nosti, ako sme sa dozve de li, pre -
chádza švéd ska po lí cia najrozsia-
hlejšou orga ni zaènou re for mou za
posledných sto ro kov. Ústredným
mo tí vom je sil ná centra li zá cia út -
va rov, ru ší sa do te rajšia právna i
fi nanèná sub jek ti vi ta mno hých
štruk túr, znaène sa zre du ko val
po èet riadia cich pra covní kov, po -
silni la sa po zí cia ná rodné ho ko mi -
sá ra. Štruktú ru prispô so bu jú po-
stupne, te raz sa po cho pi te¾ne ve -

Pojem „sociálny dialóg“ mala vo volebnom programe z 24 politických strán len jedna: SMER-SD 

Prezident KOZ SR Jozef Kollár a viceprezident Slavomír Manga prezentovali na tlačovej be-
sede povolebné ciele a postupy odborovej centrály

(Pokračovanie na strane 3)

Pre zi dent KOZ SR Jo zef Kol lár
a vi ce pre zi dent KOZ SR Sla vo mír

Manga na nej pri-
blí ži li no vi ná rom
predsta vy odbo -
rov o postu pe v
tom to ro ku. Pre -

zi dent skonšta to val, že v ro ku
2016 bu dú pre odbo rá rov najdô le -
ži tejšie tri uda losti: okrem parla -
mentných vo lieb je to obdo bie
predsedníctva Slo venskej re pub li -
ky v Ra de Euró py a no vembro vý
zjazd KOZ SR.

V predvo lebnom ob do bí, in for -
mo val pre zi dent, si KOZ vy žia da -
la vo lebné pro gra my od „všetkých
re le vantných po li tic kých subjek-

tov“ a po sú di la ich od bo ro vou op -
ti kou z h¾a diska cie¾ov.

So ciálny dialóg: ne zná my 
po jem?

Najzau jí ma vejšie ziste nie: po -
jem „so ciálny dialóg“ na šli iba v
progra me jed nej z 24 po li tic kých
strán: v progra me SMER–u. Pre -
zi dent zdô raznil, že pre od bo ry je
ve¾mi dô le ži té za cho va nie zne nia
zá ko nov, „kto ré sa by tostne do tý -
ka jú ži vo ta pra cu jú cich“ : je to naj-
mä zá konník prá ce, zá kon o
BOZP a zá kon o ko lektívnom vy -
jedná va ní. Z tohto poh¾a du bol te -
da najbližšie pro gram SMER–u,
kto rý ho vo rí o pokra èo va ní so -

(Pokračovanie na strane 2)

Predse du OZP v SR Ma riá na Magdoška re dakcia PO LÍ CIA
po žia da la o roz ho vor krát ko po návra te zo Švéd ska

Stačila chvíľa, a mladý policajt mohol kvôli služobnému zákroku stráviť roky za mrežami 

Profesionálny vojak zomrel rukou policajta, tvrdil prokurátor

Hliadku OO PZ Tre bi šov po slal
ope raèný oko lo 22.30 hod. do reš-
tau rá cie Be re ho vo v okresnom
meste na zákla de te le fo ná tu ta -
mojšej èašníèky. Do šlo vraj k fy -

zic ké mu úto ku, bo la na padnu tá,
ne ja ký chlap sa tam ne vie vmesti�
do ko že. Vy ra zi li te da na miesto.
Vošli do ba ru ako dvoj èlen ná
hliadka a zisti li, že ma jú do èi ne -

nia s agre sívnym chla pom, kto rý
vykri ku je èo si o sa ta no vi a diablo -
vi, rozhá òa sa ru ka mi a vô bec
nevní ma, èo mu ho vo ria: aby sa
sk¾udnil, za pla til útra tu i roz bi té
po há re a išiel s ni mi. Ani za svet,
ne re a go val na vý zvy, za èal si aj
do po li caj ta. Èo už s ním, keï to
ne jde po dobrotky? Pu tá a smer
OO PZ.

¼ahšie však bo lo plá no va�, ako
reali zo va�. Od miestnych sa do-
zve de li, že je to vo jak z tu najšie ho
útva ru, vy ma ka ný chla pík oko lo
šty ridsiatky. Chlap sa brá nil ako
besný, za lo ži� mu pu tá vô bec ne -
bo lo jed no du ché. Strhol sa zá pas,

vá ¾a li sa po ze mi. Brá nil sa ob rov -
skou si lou, stá le bol v po hy be…
Po li caj ti si vy žia da li po moc, prišla
ešte jed na hliadka, ale zmie ša ná.
Po li cajtku ne cha li bo kom, tra ja
po li caj ti mu ža na ko niec s vy pä tím
všetkých síl spa ci fi ko va li, za lo ži li
mu pu tá a odtiahli ho do ves ti bu lu.
Lenže chlap sa prestal hý ba�, už
neklá dol od por, ostal úplne bez -
vlád ny, v bezve do mí. Zle je!
Okam ži te vo la li zá chran ku.

Sa nit ka rýchlej zdra votnej po -
mo ci prišla naozaj rýchlo, zisti li,
že chlap už ne dý cha! Vo la li aj dru -
hú sa nit ku s rýchlou le kárskou po -
mo cou. Okamži te na sa di li ume lé

dý cha nie, po uži li všetky re susci -
taèné prístro je, kto ré ma li k dispo -
zí cii – pred oèa mi ostat ných ná-
vštevní kov. V reštau rá cii za vlád la
hysté ria, dva ja chla pi kri èa li na
po li cajtov, že sú vra ho via. Bol to
otec a brat mu ža, kto ré ho sa zdra -
vot ní ci sna ži li oži vi�. Ani takmer
ho di no vá re susci tá cia však ne ma -
la úspech. Ten chlap ne dý chal.
Bol màtvy, zomrel im pred oèa mi…

Ve ci sa uja la inšpekcia, v
októbri 2013 vy šetro va te¾ vznie sol
obvi ne nie jedné mu z troch po li -
cajtov na mieste èi nu: strážmajs-
tro vi To má šo vi Pa pá ko vi za pre èin

(Pokračovanie na strane 4)

Deò: 23. apríl 2013. Pre 26–roèné ho strážmajstra To má ša
Pa pá ka z Obvodné ho odde le nia PZ v Tre bi šo ve to ma la
by� noèná služ ba ako kaž dá iná. Ne chý ba lo však ve ¾a, a
ten to mla dý èlen OZP v SR na òu mo hol nieko¾ko ro kov
spo mí na� vo vý ko ne tres tu odòa tia slo bo dy. Po ne -
dávnom dru hostupòo vom, tiež oslo bodzu jú com roz sud ku
prišla ú¾a va, do ce ly už s urèi tos�ou ne pôjde. Ale tie chví -
le hrô zy, pre ži té v tre bi šovskej reštau rá cii Be re ho vo, bu -
de no si� v hla ve ce lý ži vot.

Bra ti sla va /on/ – Ve de nie KOZ uspo ria da lo 18.februá ra tla -
èo vú be se du na té mu: Èo nás èa ká po marco vých
vo¾bách – štrajky ale bo kul ti vo va ný so ciálny dialóg?

Vedenie KOZ SR na tlačovej besede predstavilo priority pre ďalšie obdobie
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ciálne ho dialó gu, pri èom niekto ré
stra ny už pred vo¾ba mi na pad li
napr. pre od bo ry ve¾mi dô le ži tý
zá kon o ko lektívnom vy jedná va ní
na Ústavnom sú de (po jedná va nie
má by� po uzá vierke no vín 16.
marca –  pozn. re dakcie).

Pre zi dent ozna èil sú èasný zá -
konník prá ce za vy rov na ný, zmie -
nil sa však o pokra èu jú com úsi lí
KOZ odstrá ni� niekto ré ne do stat -
ky z aktuálne ho zne nia zá ko na o
ko lektívnom vy jedná va ní, umož -
òu jú ce „úèe lo vo vytvo re ným sub-
jektom“ obís� platnú le gisla tí vu.
Priestor na ïalšie vy jedná va nie –
napriek istým do siahnu tým úspe -
chom – vi dí ve de nie KOZ aj v
otázkach spo je ných so so ciálnym
fondom, najmä v otázke je ho zda -
òo va nia. Pre to má KOZ záujem
aktívne parti ci po va� na tvorbe pro -

gra mo vé ho vyhlá se nia no vej vlá -
dy. „Te raz su ma ri zu je me ciele.
Zastre šu je me 26 od bo ro vých zvä -
zov, prie re zo vé otáz ky bu de KOZ
pre sadzo va�,“ zhrnul pre zi dent.

Prípra vy na rok 2017
Ve de nie KOZ SR po tvr di lo, že

už má ho to vé ná vr hy vyš ších ko -
lektívnych zmlúv pre ve rejnú i
štátnu služ bu na rok 2017. Otáz ka
miezd vo ve rejnej sprá ve bu de
prio ri tou aj pre rok 2017, ne mô že
sa však zú ži� len na škol ských a
zdra votníckych za mestnancov.
To to úsi lie je dlho do bé, pri èom ve -
rejnos� ne mô že ve rejnú sprá vu
vní ma� len ako úradní kov, keï na-
príklad v so ciálnej sfé re èi v kultú -
re je ve ¾a te rénnych pra covní kov s
ve¾mi nízky mi mzda mi. Nízke
mzdy sú vo vše obec nos ti fe no mé -
nom Slo ven s ka, zdô raznil pre zi -
dent.

Pod¾a KOZ SR je pre to ve¾mi
dô le ži té, aby po vo¾bách po kra èo -
val kul ti vo va ný so ciálny dialóg.
Na Slo ven sku –  pod¾a ná zo ru od -
bo ro vých pre dá kov – „fun gu je na
dos� vy so kej úrov ni“, horšie je to
napríklad v Po¾sku èi v Ma ïar sku,
ale i v niekto rých zá padných eu-
rópskych kra ji nách s pra vi co vý mi
vlá da mi.

Dô raz na prípra vu
Ako po ve dal vi ce pre zi dent Sla -

vo mír Manga, od bo ro vá cent rá la
sú bežne pra cu je na vlastnom
progra me pre ïalšie šty ri ro ky,
kto rý chce predsta vi� na je -
sennom zjazde. Zdô raznil, že od -
bo ro vé úsi lie nie je za me ra né len
na otáz ku mi ni málnej a pri me ra -
nej mzdy a bo ja pro ti pre kérnym
for mám prá ce, pri ko lektívnom vy -
jedná va ní sú pre za mestnancov
ve¾mi dô le ži té aj ïalšie každo -

roène vy ro kú va né be ne fi ty, ako je
dåžka pra covné ho èa su, predåže -
nie do vo len ky, výš ka odchodné ho
a odstupné ho èi ob jem so ciálne ho
fon du.

Vi ce pre zi dent Sla vo mír Manga
pri po me nul, že pri vy ro kú va ní vyš -
ších ko lektívnych zmlúv na rok
2016 sa po da ri lo do siahnu� kon-
senzus vo výške štvorpercentnej
va lo ri zá cie pre ce lú ve rejnú sprá -
vu bez rozdie lu, ihneï sa však
obja vi li sku pin ky ¾u dí, kto rí ne bra li
do siahnu tý konsenzus na ve do -
mie a vzná ša li svo je pri po mienky.
Vy zval pre to na èo najširšiu disku -
siu a do ho du všetkých za in te re so -
va ných už v èa se príprav ko -
lektívnych zmlúv, veï ide o 350 –
ti síc za mestnancov vo ve rejnej
sprá ve.

Na otáz ku re dakcie PO LÍ CIA,
aký je osud ná vr hu KOZ na tvor bu

no vých mzdo vých pla to vých ta bu -
liek pre ve rejnú a štátnu služ bu,
pre zi dent KOZ po tvr dil, že KOZ
na je seò predlo ži la Úra du vlá dy
SR ná vrh no vej pla to vej sústa vy
pre ve rejnú sprá vu. Pod tak tov -
kou ve dú cej úra du sa utvo ri la pra -
covná sku pi na, v kto rej ma jú za-
stú pe nie vlá da, za mestná va te lia i
odbo rá ri. Pri po meòme, že odbo -
rársky ná vrh predpokla dá zá klad
mzdo vej ta bu¾ky v prvej trie de v
prvom stup ni na úrov ni mi ni -
málnej mzdy. Ako spo me nul Sla -
vo mír Manga, ná vrh ana ly zo val aj
inšti tút fi nanènej po li ti ky MF SR.
Zmyslom ná vr hu je da� mzdo vej
sústa ve urèi tú lo gi ku, aby od-
zrkad¾o va la ná roènos� prá ce a za -
medzi la sú èasnej pra xi, keï sú
ešte za mestnanci v 7. ta rifnej trie -
de pod úrovòou mi ni málnej mzdy.

–er–

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pojem „sociálny dialóg“ mala vo volebnom programe z 24 politických strán len jedna: SMER-SD 

S podpredse dom OZP Vikto -
rom Kissom sme sa ne dáv no vy -
bra li na Strednú odbornú ško lu PZ
v Pe zinku, kde ve de nie ško ly v
sú èinnosti s predsednièkou tu -

najšej základnej orga ni zá cie OZP
Eri kou Se èá nyo vou utvo ri lo prie-
stor v èa so vom harmo nogra me
poslu chá èov, aby sa moh li oboz -
ná mi� s èinnos�ou OZP v SR, s je -
ho po vinnos�a mi èi úlo ha mi, ale aj
s tým, èo do ká že svo jim èle nom
po núknu�.

Prednáška Vik to ra Kissa spo -
je ná s pro jekciou po skyt la poslu -
chá èom základné informá cie, nás
za sa zaují ma lo, èo do ká že týchto
mla dých ¾u dí v ne ¾ahkých èa soch
oslo vi�, akú ma jú predsta vu o uži -
toènosti èlen stva v OZP, èo od

odbo rov potre bu jú a èo oèa ká va -
jú. Ve¾mi sme sa v na šom odha de
ne mý li li, v po èet ných otázkach
do mi no va la so ciálna oblas� –
možnos� získa nia by tu, vý po moc

zo so ciálne ho fon du, mož nos ti
pô ži èiek. Poslu chá èi sú v ško le
len tre tím me sia com, o po li cajnej
pra xi ešte ve ¾a ne ve dia, pre to ich
za ují ma li aj niekto ré pla to vé a vý-
slu ho vé ná le ži tos ti príslušní ka PZ.
Od predná ša jú ce ho do sta li prav -
di vé odpo ve de, aby takpo ve diac
ne ma li ve¾ké oèi… Keï prí du do
pra xe, zistia, že popri mno hých
po nú ka ných be ne fi toch z dielne
OZP ani právna ochra na „pre
strýè ka prí ho du“ nie je na za ho de -
nie a že ži vo ta schop ná základná
orga ni zá cia s aktívnym predse -

dom im do ká že zaují ma vo spestri�
vo¾ný èas i utvo ri� priestor tre bárs
na športo vé ak ti vi ty pre ce lú ro di -
nu. To všetko fi nanène ve¾mi vý -
hodne. Poslu chá èi do sta li na

ukážku aktuálne èís lo me saèní ka
PO LÍ CIA, v kto rom bo li vlo že né aj
tla èi vá prihlá šok pre pri ja tie do
OZP v SR. Veï ma jú èas na
rozmysle nie, mô žu sa sta� èlenmi

OZP už v ško le, ale bo neskôr v
útva re, kde nastú pia. Pre to bu de
aj ve de nie odbo rov s ta ký mi to ak -
ti vi ta mi ïa lej oslo vo va� najmä
mla dých po li cajtov.                (er)

Študentom pe zinskej po li cajnej ško ly sme priblí ži li, èo sú a k èo mu slú žia od bo ry

Kto sa �a za sta ne, ak nie od bo ry?
Niet va ri za sa da nia ra dy predse dov ZO OZP, na kto rom by
sa ne ho vo ri lo o potre be pri jí ma nia no vých èle nov do OZP
v SR. Je to tr va lá úlo ha pre všetkých predse dov základ-
ných orga ni zá cií i èle nov vý bo rov, oso bitné po vin nos ti v
tom to sme re ma jú èle no via ve de nia. Do ne dáv na sa tejto
prá ci pocti vo ve no val dlhoèný pe da góg, náš ne dávny
podpredse da La di slav Gra èík, žez lo po òom prevza li v
cent rá le aj no ví podpredse do via, kto rí ma jú ešte v dob rej
pa mä ti podmienky denno dennej po li cajnej pra xe, vzišli z
nej a na po kon ich pri viedla aj do ra dov èle nov a te raz fun-
cio ná rov od bo ro vé ho zvä zu.

Podpredseda OZP v SR Viktor Kiss pri prednáške

Poslucháčov SOŠ PZ v Pezinku najviac zaujímali sociálne otázky



nu je ve¾ká po zornos� èin nos ti hra -
niènej a cudzi neckej po lí cie v sú -
vislosti s migrá ciou. Do Švéd ska
prišlo oko lo 160–ti síc imigrantov,
ma jú s tým množstvo prob lé mov,
ale mu sím po ve da�, že Švé di ro -
bia ma xi mum, aby týchto ¾u dí pri -
ja li a za bez pe èi li všetky ich potre -

by. Na dru hej stra ne, za viedli prí-
sne opatre nia na ich evi denciu, v
akomko¾vek dopravnom pro-
striedku pri chádza jú com do Švéd -
ska sa mu sí kaž dý cestu jú ci le gi ti -
mo va�. Té mu migrá cie sme s hos -
ti te¾mi prebra li dos� de tailne.

l Nás pri vádza jú do úža su
dva úda je: v švédskej po lí cii
pra cu je oko lo 40 percent žien a
orga ni zo va nos� v po li cajných
odbo roch predsta vu je 96 per-
cent!

Je to prav da, že ny pra cu jú v
rôznych po li cajných zložkách, nie
je pro blém vi die� na uli ci dvoj -
èlennú ženskú hliadku.

l Je prav da, že pri pri jí maè -
kách ma jú že ny rovna ké pod-
mienky na pri ja tie ako mu ži?

Nie celkom, žen ské te lo pred-
sa len nie je prispô so be né na ta ké
fy zic ké vý ko ny ako muž ské. Pri jí -
maèky ma jú dos� po dob né na šim,
po zostá va jú zo psy cho testov, fy -
zic kých testov, pre ve ru jú sa ve do -
mosti a sú èas�ou je aj obsiahly
po ho vor. V prípra ve a vý cvi ku sú
však na že ny kla de né rovna ké ná -
ro ky aj vo fy zickej kondí cii, že ny tu
bežne cho dia na slu žobné zá kro -
ky ako mu ži.

l Je záujem o služ bu v po lí -
cii?

Áno, mô žu si vy be ra�. Vzde lá -
va nie no vých po li cajtov tr vá 2,5
ro ka, je ho sú èas�ou je aj prax.
Riadnym po li cajtom v stá lej služ-
be sa tak uchádzaè stá va až po
2,5 ro ku.

l Švéd sko je zná me štedrým

a prepra co va ným so ciálnym
systé mom, ako sa pre ja vu je v
po li cajnej prá ci?

Švédky ne ma jú ma terskú do -
vo len ku v na šom po ní ma ní, ale
nieèo ako ro di èov ské vo¾no, kto ré
mô žu využí va� tak že ny ako aj
mu ži. Aj v po lí cii je bežné, že mat -
ka je do ma s die�a �om len pr vých
šes� me sia cov a po tom na stu pu je
otec. Po li cajtka sa vrá ti do prá ce,
ale ïalších šes� me sia cov len na
po lo vièný úvä zok. Švé di však ma -
jú hustú sie� predškolských za ria -
de ní –  do konca aj noèných, tak že
mat ky ma jú o die�a posta ra né, ke -
dy ko¾vek to potre bu jú, pre to že
švédske mat ky ne pozna jú ú¾a vy,
kto ré dá va na še zá ko no darstvo –
napríklad, že na noèné služ by mô -
že by� mat ka ma lo le té ho die�a �a
ve le ná len s jej súhla som. Tak že
tre bárs aj slo bodné ma miè ky ma -
jú možnos� umiesti� die�a v školke
aj na noc, keï slú ži.

l Èo vás ešte za uja lo po èas
návšte vy?

Dru hý deò sme sa obozná mi li
s èinnos�ou spra vo dajskej jed not -
ky, vi de li sme aj cen tra li zo va né
ope raèné stre disko v Štokholme.
Èo sa nám ve¾mi pá èi lo, to bo la
prá ve centra li zá cia všetkých zdro -
jov informá cií do jedné ho miesta,
v prí pa de krí zo vej si tuá cie sa
stretnú všetci zodpo vední riadia ci
funkcio ná ri v jed nej miestnosti a
spo loène riešia vzniknu tý pro -
blém, ma jú k dispo zí cii hustú sie�
vi deo ka mier a všetku najmo der -
nejšiu spra vo dajskú tech ni ku. My
tak ïa le ko ešte nie sme. Ale na-
príklad informaènú vy ba ve nos�
po li cajných vo zi diel má me vïa ka
Soitro nu aktuálne lepšiu, Švé di sa
ešte len chysta jú na mo derni zá ciu
slu žieb pre mo tohliadky. Utvrdi li
sme sa v presvedèe ní, že centra -
li zá cia týchto ope raèných pra co -
vísk je správna ces ta a ne -
vyhnutnos�. Tre ba si uve do mi�, že
švédske miestne po li cajné jed not -
ky pô so bia najmä na se ve re na
naozaj ve¾kom, pre na še obvodné
odde le nia nepredsta vi te¾nom te ri -
tó riu. Ho ca ko, návšte va Švéd ska
po tvr di la, že má me ve¾ké po le pô -
sobnosti v mno hých oblastiach
po li cajnej spo lu prá ce a niè nebrá -
ni jej prehlbo va niu v jed not li vých
služ bách..

l Pristavme sa ešte pri
odbo ro vej èin nos ti. Je zná me,
že vlastne všetky se ver ské štá -
ty ma jú po li cajnú odbo ro vú
èinnos� na ve¾mi vy so kej úrov -
ni, sú zdru že ní v re gio nálnej fe -

de rá cii pod názvom Nordiska a
vlastne všetky štá ty sa vyzna -
èu jú mi mo riadne vy so kou or -
ga ni zo va nos�ou v odbo roch.

Se ver ské kra ji ny sú v tom to
naozaj fe no mé nom. Sú na uèe ní,
že od za mestná va te ¾a ni kdy niè
za dar mo ne dosta nú, všetko si
mu sia vy ro ko va�, vy bo jo va�. Aj v
Švéd sku vzni ka li po li cajné od bo ry
už na za èiatku 20. sto ro èia, ma jú
te da dlhú histó riu, tra dí ciu a sú na
òu patriène hr dí. Na še od bo ry ma -
jú 25 ro kov a po stoj k odbo rom je
u nás, ako vieme, celkom od liš ný.
Je to zrejme spô so be né tým, že
pred ro kom 1989 sme všetci mu -
se li by� viac – me nej po vinne
orga ni zo va ní v SZM, v ROH, v
KSÈ… z to ho zrejme vzišla ur èi tá
averzia, kto rú bu de me ešte dlho
pre ko ná va�. Od star ších po èú -
vam, že po ro ku 1989 sa zapri sa -
ha li, že do konca svojho ži vo ta už
do ni èo ho nevstú pia… U mla dých
za sa pretrvá va presvedèe nie, že
od bo ry sú so cia lis tic kým pre -
žitkom. Nie je to tak. Ak ho vo rí me
o vy jedná va ní so za mestná va te -
¾om a ochra ne práv za mestnanca,
ni kde na sve te ne exis tu je niè iné
na do siahnu tie týchto cie¾ov, ako
sú od bo ry, nech už sa vo la jú ako -
ko¾vek. Se ver ské kra ji ny sú príkla -

dom, že aj po li cajné od bo ry tu bo li
dáv no predtým, než vô bec ne ja ký
so cia lis tic ký štát vzni kol. V Švéd -
sku ma jú po li caj ti do konca prá vo
štrajko va�, ho ci ho v pra xi ve¾mi
ne vyu ží va jú.

l Prejdi me k dru hej èasti ná-
šho roz ho vo ru: parla mentné
vo¾ by. Va še do jmy, po ci ty…

Mám. Ale po li to lo gic ké hodno -
te nie ne chám odborní kom. Nám je
jas né, že my si ne vy be rá me so -
ciálne ho part ne ra, mu sí me ko mu -
ni ko va� s tým mi nistrom, kto rý prí -
de. On za sa tiež ne má inú vo¾bu,
sme vo le ní funkcio ná ri. Na šou po -
vinnos�ou je v rám ci ob ha jo by
práv nych a so ciálnych istôt za -
mest nancov usi lo va� sa o spo -
luprá cu s kaž dým mi nistrom. V
pra xi je to raz lepšie, raz horšie,
uvi dí me. V každom prí pa de však

bu de me od no vé ho mi nis tra po ža -
do va�, aby ve no val ma xi málnu po -
zornos� stavbe koncepcie ïal šie ho
rozvo ja Po li cajné ho zbo ru. Dlho -
do bo nám v re zorte chý ba ur èi tá
sy sté mo vá ví zia, koncepcia napre -
do va nia po lí cie. To sú slo vá, kto ré
bu dem v ïalšom ob do bí použí va�
ve¾mi èas to. V na šom re zorte sa
pra cu je najèastejšie v štvorroè -
nom, nieke dy aj kratšom cykle,
chý ba kon ti nui ta. Ve ¾a po zi tívne ho
sa za tie ro ky uro bi lo, ale èas to sa
aj zá važ né zme ny ro bi li bez pers-
pektí vy, len z úz ko stra nícke ho
uhla poh¾a du, bez kon ti nu i ty, tak -
po ve diac na ko le ne a s chy ba mi,
kto ré sa ne ustá le opra vo va li, ale -
bo sa preš¾a po va lo na mieste a za -
èí na lo sa odzno va. To je ce lé zle,
ško da to¾kých ro kov. Keï som si
po ze ral vo lebné pro gra my na šich
strán, len som sa utvr dil vo svo jich
pozna niach. Chý ba nám jas ná
predsta va na prieè ce lým po li tic -
kým spektrom, akú po lí ciu chce me
ma� o de sa� èi dvad sa� ro kov, ako
bezpeène chce me ži� a èo pre to
mu sí me uro bi�. Potre bu je me jasnú
ví ziu, koncepciu, kto rá bu de pre
kaž dé ho ïalšie ho topma na žé ra
po lí cie zá väzná –  bez po li tic kých
vply vov. My sa bu de me ma xi -
málne usi lo va� o spo lu po diel na

formo va ní tejto koncepcie, má me
odborní kov z pra xe a chce me po -
môc�, ak bu de záujem. Niè nie je
te raz dô le ži tejšie ako sta bi li ta a
jas ná ví zia. Ak mám ho vo ri� o
predsta vách odbo rá rov, tak jed no -
znaène mu sím za èa� mzda mi po li -
cajtov i obèian skych za mest nan -
cov v na šom re zorte. Si tuá cia sa
stá va neudrža te¾nou, to ho vo rím s
pl nou vážnos�ou. Prá ca po li caj ta a
obèian ske ho za mestnanca po lí cie
nie je o niè me nej dô le ži tá ako prá -
ca le ká ra, uèi te ¾a èi zdra votnej
sest ry. Vní ma vý topma na žér, nech
to už bu de kto ko¾vek, ne mô že tieto
ve¾ mi vážne sig ná ly prehlia da�, po -
kles záujmu o prá cu v po lí cii je to -
ho jas ným dô ka zom. Dnes už na-
ozaj �ažko ho vo ri� za èí na jú cim po -
li cajtom o potre be sta vovskej hr -
dos ti na po li cajnú pro fe siu. Ak sa

oblas� pla tov v krátkom èa se zá -
sadne nezme ní, èa ká nás ne záu -
jem mla dých a od chod skú se -
nejších po li cajtov. Ko mu bu de vy -
ho vo va� cha os, de zorga ni zá cia,
neisto ta, desta bi li zá cia Po li cajné -
ho zbo ru? To to sú fak to ry, kto ré
mô žu nesmierne váž ne poško di�
záujmy Slo ven s ka. De sta bi li zo va -
ný Po li cajný zbor ne bu de schop ný
za bezpe èi� ani ele mentárny ve -
rejný po ria dok na uli ciach, nie ešte
bo jo va� pro ti or ga ni zo va né mu zlo -
èi nu a ko rupcii.

l Uply nu lý me siac bol po -
zna èe ný pre bie ha jú cim osob-
ným hodno te ním po li cajtov –
pr vý raz v roènom interva le.
Ako sa pod¾a vás osvedèu je sú -
èasné nasta ve nie hodno tia ce -
ho sys té mu?

Mám preh¾ad aj o prie be hu ro -
ko va ní odvo la cích ko mi sií dru hé -
ho stupòa. Stá le zis�u je me, že nie
má lo riadia cich pra covní kov stá le
ne bo lo schop ných posta vi� žiad-
ne, ale bo reálne kri té riá pre hod-
no tia ci sys tém jednotlivca. Hod -
no te nie naozaj ne mô že fungo va�
na subjektívnom rozho do va ní ria-
dia ce ho pra cov ní ka. Sys tém je tu
na to, aby eli mi no val subjektívne
fak to ry rozho do va nia, žia¾, èas�
funkcio ná rov ešte odo lá va. Èo ma
tiež zne po ko ju je, riadia ci pra cov -
ní ci ako by ne ma li záujem zve -
rejòo va� vý sled ky hodno te ní, ho ci
sú k to mu v me to dických po ky -
noch jednoznaène za via za ní. Na -
bá da ma to k po dozre niu, že ve -
dia o svo jom subjektívnom hodno -
te ní, inak by so zve rejòo va ním ne -
ma li pro blém. Potre bu je me jas-
nejšie de fi no va nie kri té rií, aby sa
ïa lej zu žo val priestor na vlastné
vý kla dy v úvodzovkách tvo ri vých
riadia cich pra covní kov. Mys lím si,
že hodno tia ci sys tém stá le bu de
ma� aj svo jich odporcov, ale niet
inej ces ty, vša de vo sve te je hod-
no te nie zákla dom pre po sun
vpred aj v podmienkach po lí cie,
sta èí sa pozrie� na prax v kra ji -
nách tzv. sta rej Euró py.

l Pod¾a vás – ako sa po da ri -
lo po tom to prvom ce lo roènom
ob do bí po su nú� osobné hodno -
te nia k objekti vi te?

Po viem svoj osobný ná zor:
mám do jem, že po vo le nie urèi té -
ho po die lu sub jek ti vi ty v hodno te -
ní a pre po je nie na fi nanèné odme -
ny za sa sys tém do urèi tej miery
zde for mo va lo. Má me prí pa dy, keï
bo li všetci na obvodnom odde le ní
PZ ohodno te ní áèkom. Ne tvr dím,
že to teo re tic ky nie je mož né, ale
prak tic ky ne ve rím. Ke by sa hneï
pod¾a týchto hodno te ní dá va li
osobné príplatky, všetci by do sta li
rovna ko a okamži te by sa spus til
krik. Niekto rí riadia ci pra cov ní ci
ešte stá le ne po cho pi li, že ta dia¾
ces ta ne ve die. Naozaj je už po-
trebné, aby sa riadia ci pra cov ní ci
ve de li kaž dé mu svojmu podria de -
né mu pozrie� pria mo do oèí a vy -
hodno ti� je ho prá cu na zákla de
výsledkov, nie pod¾a to ho, aký
mám k ne mu vz�ah. Absentu je
nám tiež uce le ný sys tém kri té rií
hodno te nia útva rov a hodno te nia
riadia cich funkcio ná rov týchto
útva rov na zákla de ich výsledkov.
Stá le sa o tom ešte dis ku tu je.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Pro blém pla tov príslušní kov PZ a obèianskych za mestnancov po lí cie sa stá va neudrža te¾ným
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Vý be ro vé ko na nie 

Pre zi dent Po li cajné ho zbo ru vy hlá sil vý be ro vé ko na nie
uchádza èov o služ bu na Útva re oso bitné ho urèe nia PPZ. Žia-
dosti o za ra de nie do vý be ro vé ho ko na nia spo lu so ži vo to pi -
som je mož né zasla� Útva ru oso bitné ho urèe nia PPZ elek tro -
nic kou poš tou na
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ešte do 31. marca 2016.
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Mo bil: 0911 575 519
Fax.: 09610 59 083
mail: da mian.imre @minv.sk



usmrte nia pod¾a § 149 ods. 1
trest né ho zá ko na. Tre bi šovská
základná orga ni zá cia OZP v SR
po skyt la svojmu ko le go vi právnu
ochra nu. To má ša sa uja la ko šická
ad vo kát ka, všetky úèto va né práv-
ne úko ny jej preplá ca la cent rá la
OZP.

Neuve ri teľná tra gé dia
Ne bo hý Ivan Ko lišèák bol vo jak

z po vo la nia, slú žil v armá de dva -
nás� ro kov, po šiestich ro koch
služ by ab sol vo val mi siu v Ko so ve
a pred ro kom sa vrá til z mi sie v
Afga nista ne, ostal ïa lej pra co va�
v tu najších ka sáròach. Zdat ný
športo vec, slo bodný, po má hal
najbližším prí buzným, ako ve del.
Nad ka sáròa mi za via la smú toèná
zá sta va.

Mesto bo lo okamži te pl né naj-
rôznejších fám a re èí. Tra gé dia
ma la ve¾mi neprí jemný pod tón.

Èo sa to už de je v tom to štá te,
keï po li caj ti vraždia vo ja kov?!
Najmä ro di na zosnu lé ho sa so
smr�ou blízke ho naozaj ne ve de la
vy rovna�, aj pred mé dia mi pria mo
ob vi òo va li po li cajtov, že im za bi li
sy na, keï mu pri zakla da ní pút ko -
le nom je den z nich tla èil na hrd lo
tak dlho, až ho zmárni li, udu si li…

Ne bo hé ho Iva na po cho va li so
všetký mi vo jen ský mi po cta mi. Ro -
di na mu da la spra vi� ma sívny ná-
hro bok s ka ligra fickým ná pi som:
„Za bi li ma pri po li cajnom zá sa hu.
Zomrel som ná sil nou mu èe níckou
smr�ou. Keï anjel zatrú bi, ja sa
zo bu dím.“

Obvi ne nie po li caj ta
Vy šetro va te¾ vy po èul množstvo

svedkov z miesta èi nu, vy pý tal si
bližšie informá cie aj z od bo ru vý -
cvi ku, za ují ma li ho de tai ly, ako
presne má po li cajt postu po va� pri
pre ko ná va ní aktívne ho od po ru, pri
zakla da ní pút. Rozho du jú ce slo vo
však mu se li ma� od bor ní ci le ká ri,
súdni znal ci. Èo sa to vlastne sta -
lo? Pre èo Ivan, vo jak zoce le ný
dvo ma mi sia mi, klá dol ta ký ne-
zmy selný zú ri vý od por? Pit va po -
tvr di la, že v se be ne mal ani gram
al ko ho lu, ani sto py po ne ja kej
zná mej omamnej èi psy cho -
tropnej látke. Aj v ba re ce lý èas pil
len ne al ko ho lic ké pi vo a ká vu, a
po tom za èal z ni èo ho niè vy -
vádza�, po tvr di la èašníèka. Nájde
pit va odpo veï na otáz ky, pre èo sa
pod¾a svedkov sprá val tak èudne,
bol agre sívny, vrèal, škre èal, za tí -
nal päste, ce ril zu by, pre èo ho vo ril
o sa ta no vi? A pre èo tak ná hle zo-
mrel? Naozaj ho po li cajt udu sil a
pri vo dil mu tak smr�, keï mu pri
zá kro ku tla èil ko le nom na hrd lo?

Roz po ry
V spi se sa postupne nazbie ra li

tri sa mo stat né zna lec ké po sud ky
súdnych le ká rov, ich zá ve ry sa
však v niekto rých bo doch dos�
rôzni li. Znal ci skonšta to va li, že
bežné odierky a iné drob né zra ne -
nia vznik li pri zá pa se, v ni ja kom

prí pa de však ne moh li spô so bi�
smr�. Zá važnejší už bol ná lez na -
lo me nej štítnej chru pav ky, kto rý
bý va èas tým zra ne ním najmä pri
škrte ní, pri pô so be ní tu pej si ly na
oblas� kr ku. Le ká rom však chý ba li
iné ná le zy, kto ré by ne vyvrá ti te¾ne
potvrdzo va li udu se nie ako jedno -
znaènú a bezprostrednú prí èi nu
smr ti.

Vy šetro va te¾ inšpekcie ve no val
po zornos� aj pro ti chodnosti niek -
to rých zna lec kých ná zo rov. Po va -
žo val za potvrde né, že po stup po -
li cajtov pri na sadzo va ní pút bol v
sú la de s me to dic kou prí ruèkou
od bo ru vý cvi ku, kto rá tieto po stu -
py po pi su je. Napriek to mu dospel
k ná zo ru, že po li cajt To máš Pa pák
„vy ko nal slu žobný zá krok nad rá -
mec zá sad me to di ky a tak ti ky slu -
žobných zákro kov,“ zne mož nil
mu žo vi pri jí ma nie kyslí ka tla kom
na hrd lo, „v dôsledku èo ho do šlo k

smr ti Iva na Ko lišèá ka,“ uvie dol vo
vzne se ní obvi ne nia. Pro ku rá tor sa
s je ho zá vermi sto tož nil.

Tri fak to ry
Nielen ob ža lo va ný tak s na pä -

tím oèa ká val hlavné po jedná va -
nie, kto ré vla ni viedol sa mo sudca
Okresné ho sú du v Tre bi šo ve.
Rozsu dok vy nie sol 25. 6. 2015,
po li caj ta v plnom roz sa hu oslo bo -
dil spod ob ža lo by, keï konšta to -
val, že sku tok nie je trest ným èi -
nom!

Ce lý rozsu dok má 20 strán,
pre to len ve¾mi v struè nos ti. Sud-
ca sa oprel pre dovšetkým o le -
kárske zna lec ké po sud ky, keï už
po va žo val za dosta toène preu ká -
za né, že ob ža lo va ný pri zá kro ku
po stu po val v sú la de s me to dic kou
prí ruèkou PPZ a zá krok ne bol
bezprostrednou prí èi nou úmrtia.
Znal ci zisti li, že ho ci Ivan bol 40–
roèný fy zic ky zdat ný muž, tré no -
va ný športo vec, je ho srd ce už
nieslo sto py cho rob ných zmien vo
forme opu chu, drob ných zakrvá -
ca ní a skôrna te ných te pien.

Dru hým dô le ži tým fakto rom,
kto rý ovplyvnil vznik vážne ho sta -
vu predchádza jú ce ho smr ti, bol „s
pravde po dobnos�ou hra ni èia cou s
isto tou“ vznik tzv. syndró mu exci -
to va né ho de lí ria, psy chickej po ru -
chy, kto rá sa pre ja vu je presne tý -

mi príznakmi, aké na Iva no vi vi de li
svedko via vo forme akútnej po ru -
chy sprá va nia. Už sám ten to syn-
dróm, kto rý Ivan pravde po dobne

na do bu dol po èas mi sie v Afga -
nista ne, mô že spo so bi� smr�, kon-
šta to va li súdni le ká ri. Pod¾a vý po -
ve de ro din ných príslušní kov mal
Ivan ta ké to sta vy od ná vra tu z Af -
ga nis ta nu èastejšie, bý val nieke -
dy agre sívny aj vo èi nim, uží val
lieky na upo ko je nie.

V da ný tra gic ký ve èer cho ro ba
zrejme pre pukla na pl no ako dôs -
le dok skry tej psy chotrau my. Nuž a
tre tí fak tor sú vi sel pria mo so
zákro kom, ke dy bol Ivan pri zá -
kro ku evi dentne èiastoène pri du -
se ný. Po kia¾ by však bol zdra vý,
dôsledky by ne bo li ta ké dra ma tic -
ké, tvr di li znal ci. Èo sa te da sta lo?
Zá sta vu srdca zrejme spô so bil
tzv. syndróm ka ro tické ho si nu.
Zjedno du še ne po ve da né, na
mieste, kde sa rozvetvu je krèná
tep na, sú menšie rozší re nia te -
pien, sme ru jú cich do mozgu a
ostatné ho te la. Tieto miesta (si -
nus ca ro ti cus) sú aké si sen zo ry
tla ku kr vi, kto ré dá va jú mozgu sig -
ná ly, èi je potrebné èinnos� srdca

po silni�, ale bo na opak stlmi�. V
prí pa de vonkajšie ho tla ku na tieto
bo dy (napr. ko le no na hrd le) tak
do sta ne mo zog „fa lošný sig nál“ o
zvý še ní tla ku a dá po kyn srdcu,
aby spo ma li lo svo ju èinnos�, mo -
zog je pre to ne dosta toène zá so -
be ný okysli èe nou krvou. Už sám
ten to syndróm mô že spô so bi�
smr� za sta ve ním èin nos ti srdca.

Má lo zná me ri zi ká
Syndróm ka ro tické ho si nu lai-

kom naozaj zväèša niè ne ho vo rí,
tak ako ne ho vo ril niè ani úèastní -
kom súdne ho po jedná va nia –
okrem súdnych znalcov. V sku -
toènosti sa le ká ri èas to stre tá va jú
s miernejší mi for ma mi tohto
syndró mu, keï najmä star ší ¾u dia
ne raz ná hle stra tia ve do mie bez
ne ja kej vonkajšej prí èi ny a bez
zodpo ve da jú ce ho ob ra zu napr.

EEG, mô že sa to sta� napríklad pri
ho le ní, pri silnejšom utiahnu tí kra -
va ty èi pri prudkom pooto èe ní hla -
vy. To to ri zi ko pozna jú napríklad aj

po tá pa èi, ak použi jú prí liš tesný
neoprén s úzkym go lie rom. Vo fil-
moch s pro ta go nista mi rôznych
bo jo vých ume ní za sa mô že te vi -
die� bo jovní kov, kto rí pro tiv ní ko vi
silno stla èia hrd lo len dvo ma
prsta mi, pri èom pro tiv ník ve¾mi
rýchlo upad ne do bezve do mia
ale bo zomrie. A – zdô razòu jú aj

náuèné publi ká cie na we be – zly -
ha nia srdca sú èastejšie prá ve pri
po li cajných zákro koch ale bo pri
pa ci fi ká cii agre sívnych je dincov v
psy chiat ric kých lieèebniach, keï
smr� spô so bí extrémne psy chic ké
vy pä tie pri zá pa se s ošetro va te¾mi
èi po li cajtmi. Syndróm ka ro tické -
ho si nu po tom, spra vidla bezpro-
stredne po skon èe ní zá pa su, mô -
že spô so bi� zá sta vu srdca.

Ne š�ast ný súhrn týchto troch
fakto rov te da spô so bil vo ja ko vi
smr�, zhodli sa znal ci, pri èom

pod¾a nich nie je mož né presne
kvanti fi ko va� po diel ko na nia po li -
caj ta po èas zá kro ku na me cha -
nizme smr ti. Ne mô že z nej by� vi -
ne ný!

Oslo bo de ný!
Pro ku rá tor sa s oslo bodzu jú -

cim verdiktom okresné ho sú du
nesto tožnil, nasle do val pre to od -
vo la cí, dru hostupòo vý súd. Ako
sme už spo me nu li v úvo de, kraj -
ský súd po tvr dil prvostupòo vý
oso bodzu jú ci rozsu dok. Ïa lej slú -
žia ci po li cajt To máš Pa pák si mô -
že vy dýchnu�, je ne vin ný. Všetky
tro vy ko na nia uhra dil OZP v SR.

Po znám ka au to ra: Bližšie sme
sa ve no va li me di cínske mu po za -
diu tohto tra gic ké ho prí pa du aj
pre to, aby po uèil i na bá dal po li -
cajtov k opa tr nos ti pri slu žobných
zákro koch najmä vte dy, ak vznik -
ne po chybnos� o prí èetnosti za-
držia va nej oso by mož ným po ži tím
psy chotropných lá tok ale bo pre -
puknu tím psy chickej po ru chy, ke -
dy najèastejšie pri chádza k pre -
puknu tiu syndró mu exci to va né ho
de lí ria. Zrejme aj pre to je den zo

znalcov – súdnych le ká rov v tom -
to prí pa de vy slo vil ve¾ké zne po ko -
je nie, že prí ruèka PPZ z ro ku
2009 o me to di ke slu žobných
zákro kov odpo rú èa (v prí pa de po -
lo hy te la na bru chu) fi xá ciu za-
držia va nej oso by tla kom ko le na
na hrd lo. Z me di cínske ho h¾a -
diska to po va žu je za hru bú chy bu
a na zna èil, že le ká ri v spo lu prá ci s
odbo rom vý cvi ku PPZ bu dú usi lo -
va� o zme nu odpo rú èa né ho po -
stu pu v tejto èasti prí ruèky.

Pe ter Onde ra
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Profesionálny vojak zomrel rukou policajta, tvrdil prokurátor

Je den zo znalcov – súdnych le ká rov v tom to prí pa de
vy slo vil ve¾ké zne po ko je nie, že prí ruèka PPZ z ro ku 2009
o me to di ke slu žobných zákro kov odpo rú èa (v prí pa de
po lo hy te la na bru chu) fi xá ciu zadržia va nej oso by tla kom
ko le na na hrd lo. Z me di cínske ho h¾a diska to po va žu je za
hru bú chy bu.

Zá sta vu srdca zrejme spô so bil tzv. syndróm ka ro tické -
ho si nu. Zjedno du še ne po ve da né, na mieste, kde sa
rozvetvu je krèná tep na, sú menšie rozší re nia te pien,
sme ru jú cich do mozgu a ostatné ho te la. Tieto miesta (si -
nus ca ro ti cus) sú aké si sen zo ry tla ku kr vi, kto ré dá va jú
mozgu sig ná ly, èi je potrebné èinnos� srdca po silni�, ale -
bo na opak stlmi�. V prí pa de vonkajšie ho tla ku na tieto
bo dy (napr. ko le no na hrd le) tak do sta ne mo zog „fa lošný
sig nál“ o zvý še ní tla ku a dá po kyn srdcu, aby spo ma li lo
svo ju èinnos�, mo zog je pre to ne dosta toène zá so be ný
okysli èe nou krvou. Už sám ten to syndróm mô že spô so -
bi� smr� za sta ve ním èin nos ti srdca.

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)

Neprehliadni te!
Všetky no vé be ne fi ty, kto ré vy ro ko va lo ve de nie

OZP pre èle nov, nájde te aj s de tai la mi na na šej we -
bo vej stránke

www.ozpsr.sk
–red–

Miesto tragédie: reštaurácia Berehovo v Trebišove
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Výsledkom ta ké ho spo ru je ob -
vyk le ža lo ba o preskú ma nie roz-
hodnu tia na sú de. V ta kom prí pa -
de je po vin né zastu po va nie advo -
ká tom. A vte dy u mno hých nastá -
va pro blém, veï len za prvotné
úko ny si za mestna nec mu sí
pripra vi� mi ni málne oko lo 400 eur.
S predlžo va ním ko na nia, sa -
mozrejme, rastú aj ná kla dy za
právne zastu po va nie a nie je ni -
èím nezvy èajným, keï pre siahnu
dve ti síc eur. V ta kých prí pa doch
èlen OZP oce ní posky to va nie
právnej ochra ny, kto ré je z je ho
stra ny bez plat né. Vïa ka to mu
mô že vies� spor aj nieko¾ko ro kov
bez to ho, aby úplne roz vrá til ro -
din ný roz po èet. Nieko¾ko úspešne
skon èe ných spo rov so za mestná -
va te ¾om sme už pub li ko va li v PO -
LÍ CII, a v pre zentá cii prí pa dov
úspešnej právnej ochra ny za -
mestnancov bu de me na strán-
kach nášho me saèní ka pokra èo -
va�.

Ako na to
Èle no via OZP v SR ma jú na

zákla de plat né ho Šta tú tu právnej
ochra ny èle nov OZP v SR (prí-

stupný aj na na šej webstránke)
možnos� po žia da� o poskytnu tie
právnej ochra ny v trestnopráv-
nych ve ciach, obèianskoprávnych
ve ciach, pra covnoprávnych ve -

ciach a v ko na niach o priestup-
koch, kto ré ma jú sú vislos� so slu -
žobným po me rom u po li cajtov –
èle nov OZP v SR, s pra covným
po me rom u ostat ných èle nov OZP
v SR ale bo s odbo rárskou
èinnos�ou èle nov OZP v SR. V
zmysle plat né ho šta tú tu právnu
ochra nu prizná va èle no vi prísluš-
ná základná orga ni zá cia OZP v

SR. Predsedníctvo OZP v SR na
svo jich pra vi del ných za sa da niach
roz ho du je o fi nanco va ní nákla dov
spo je ných s konkrétny mi prí padmi
právnej ochra ny, ná kla dy ko na nia
sa hra dia z úètu právnej ochra ny.
Je to ur èi tá poistka z dô vo du, že
vo viace rých prí pa doch základná
orga ni zá cia prizna la èle no vi práv-
nu ochra nu, ho ci žiada te¾
nespåòal všetky podmienky uve -
de né v Šta tú te právnej ochra ny
èle nov OZP v SR, prí padne zá-
kladná orga ni zá cia OZP v SR ne -
ma la k dispo zí cii všetky potrebné
pod kla dy k rozhodnu tiu o po skyt -
nu tí právnej ochra ny.

V ro ku 2015 základné orga ni -
zá cie OZP v SR po žia da li o fi -
nanco va nie po skyt nu tých práv-
nych ochrán v 25 prí pa doch.
Predsedníctvo OZP v SR schvá li -
lo fi nanco va nie 14 prí pa dov a 11
prí pa dov neschvá li lo. Vo všetkých
je de nástich neschvá le ných prí pa -
doch bo lo dô vo dom nesplne nie
príslušných usta no ve ní Šta tú tu
právnej ochra ny èle nov OZP v
SR, kto ré bo li riadne zdô vodne né.

Fi nanco va nie
Rok 2015 sme za èí na li so sta -

vom na úète právnej ochra ny vo
výške 8.642,33 EUR. Èlen ské prí-
spevky na úèet právnej ochra ny
zo základných orga ni zá cií OZP v
SR predsta vo va li v mi nu lom ro ku
14.587,08 eur. Na schvá le né prí -
pa dy právnych ochrán bo lo v ro ku
2015 prepla te ných 21 faktúr za
po skyt nu té právne služ by v celko -

vej su me 14.202,46 eura. Za
vyhra té právne spo ry èle nov OZP
v SR bo lo spä� na úèet vrá te ných
756,85 eur. Do ro ku 2016
vchádza me so sta vom úètu práv-
nej ochra ny vo výške 9.759,45
eur.

Vieme, že ideálny stav by bol v
prí pa de schvá le nia všetkých práv-
nych ochrán na šich èle nov. Mu sí -
me si však uve do mi�, že fi nanèné
prostriedky na úète právnej ochra -
ny sú prostriedka mi všetkých èle -
nov OZP v SR. Žia¾, aj medzi na -
ši mi èlenmi sa nájdu ta kí, èo po -
žia da jú o právnu ochra nu, no –
zrejme úèe lo vo – ne poskytnú
všetky po ža do va né úda je, prí -

padne niekto ré dô le ži té sku -
toènosti zamlèia, aby si tak za bez -
pe èi li fi nanco va nie právnej ochra -
ny od OZP v SR v pl nej výške.
Predsedníctvo OZP v SR pre to
schva ¾o va niu fi nanco va nia práv-
nych ochrán ve nu je na každom

za sa da ní ná le ži tú po zornos� z to -
ho dô vo du, aby fi nanco va nie prí -
pa dov právnej ochra ny bo lo vždy
v sú la de so Šta tú tom právnej
ochra ny èle nov OZP v SR a aby
ne do šlo k neúèelné mu vy na lo že -
niu spo loèných prostriedkov.

Ro man La co, podpredse da
OZP v SR zodpo vedný za oblas�

právnej ochra ny

Právna ochra na èle nov OZP v SR v ro ku 2015
Významný be ne fit z prostriedkov všetkých èle nov OZP v SR

Na pr vý poh¾ad sa ten to inšti tút ja ví ako ne významná
služ ba, kto rú po sky tu je OZP v SR svo jim èle nom. Opak je
prav dou. Pod¾a môjho ná zo ru je to najdô le ži tejší a najvýz-
namnejší be ne fit, aký ma jú èle no via OZP v SR k dispo zí-
cii –  pre dovšetkým v pra covnoprávnych ve ciach. To sa
však dá zisti� až vte dy, keï sa po li cajt ale bo ci vilný za -
mestna nec do sta ne do spo ru so za mestná va te ¾om.

Kaž dý po svo jom?
Ak te da ho vo rí me o príplatku

za ne rovno mernos�, ce lá kau za
vojde do histó rie Po li cajné ho zbo -
ru ako ce lá sé ria dô ka zov, že keï
dva ja ro bia to isté, ne mu sí to by�
to isté. Ho ci exis to va lo jed no na -
ria de nie k ne rovno mernosti, vy da -
né v úradnom, te da v slo venskom
ja zy ku, v každom kra ji si ho riadia -
ci funkcio ná ri pre lo ži li do svojho
ja zy ka a vysvetli li po svo jom. V
Bra tislavskom kra ji sa to po da ri lo
do konca aj jed not li vým okresným
riadi te¾stvám PZ. A z tohto èa su
sa da tu je aj kulmi no va nie kauzy,
kto rá vojde aj do de jín OZP v SR
ako príklad úspešnej právnej
ochra ny, dô kaz, že pri jednotnom
postu pe a kva li fi ko va nosti po da ní
za mestnancov, do ža du jú cich sa
svo jich práv, do ká že od bo ro vý

zväz ¾u dí stme li� a úèinne po môc�.
O èo išlo?

Spo ločný po stup
Z ini cia tí vy jednotlivcov sa v

prostre dí OR PZ Bra ti sla va III už v
ro ku 2013 za èa li mno ži� žiadosti o
prizna nie a spätné vypla te nie prí-
platku za ne rovno mernos� v prí pa -
de vý jazdo vých slu žieb, ako aj do-
pla te nie mzdy za ho di ny, odslú že -
né v tejto sú vislosti nad rá mec
38–ho di no vé ho pra covné ho týžd -
òa. Žiadosti, ad re so va né ria di te -
¾o vi OR PZ v Bra tisla ve III plk. JU-
Dr. Ru dol fo vi Pischo vi, po uka zo -
va li na fakt, že po ve re ní po li caj ti
ne ma jú prizna ný 100–euro vý
príp la tok za ne rovno mernos� èa su
služ by pri vý jazdoch, ho ci de fac-
to a v sú la de so zne ním zá ko na
slú žia v ne rovno mernom re ži me.
Pre dovšetkým z tohto dô vo du na

pô de „troj ky“ vznik la aj od bo ro vá
orga ni zá cia, jej èle no via tak moh li
využi� inšti tút bezplatnej právnej
ochra ny, mno hí ïalší po li caj ti z
tohto okresné ho riadi te¾stva sa
roz hod li po da� žiados� o prizna nie
príplatku takpo ve diac po vlastnej
lí nii.

Od bo ry „vec“ zve ri li skú se né -
mu advo ká to vi JUDr. Iva no vi Sy -
ro vé mu, kto rý popri „odbo rár -
skych“ klientoch prevzal aj všet-
kých ostat ných žiada te ¾ov – neod -
bo rá rov, cel ko vý po èet sa tak po -
hy bo val oko lo 40 osôb. Mi mo cho -
dom, po do ho de s ve de ním OZP
ad vo kát posky tol neodbo rá rom
viac ako acio vé ce ny za ich zastu -
po va nie. Ro man La co, vte dajší
predse da bra tislavskej krajskej
ra dy OZP a dnešný podpredse da
OZP, zodpo vedný aj za právnu
ochra nu nám po tvr dil, že on osob-
ne ani ad vo kát ne po chy bo va li o
úspešnosti ta kýchto po da ní na sú -
de, ho ci riadi te¾ OR PZ Bra ti sla va
III. žiadosti stá le odmie tal ako ne -
dô vodné. V pí somných sta no -
viskách sí ce ta kisto dô vo dil plat -
ným zne ním zá ko na è. 73/1998 v
pa ragra fe 97, ale s iný mi zá vermi.
Pod¾a ne ho ide v týchto prí pa doch
o oby èajný nadèas v zmysle na -
ria de nia mi nis tra vnútra è.
17/2008. Riadi te¾ ne za bu dol pri -
po me nú�, že mu sí dodržia va� fi -
nanènú dis ci plí nu a vy chádza� z
pri de le ných fi nanèných prostried-

kov ur èe ných na nadèa so vú služ -
bu. Zhrnu té: „Konšta tu jem, že
prípla tok za ne rovno mernos� èa su
služ by Vám bol prizna ný pod¾a
po è tu sku toène odslú že ných ho -
dín v no ci a v dòoch slu žobné ho
po ko ja a nepri ná le žal Vám prípla -
tok pod¾a § 97 ods. 1 zá ko na o
štátnej službe, ani usta no ve nie
dåžky základné ho èa su služ by v
týždni v trva ní 38 ho dín,“ uvie dol
riadi te¾ v jed nom svo jom sta no vis -
ku. Pre to na spätné prizna nie prí-
platku za ne rovno mernos� pod¾a §
97 ods. 1 ne vi del zá kon ný dô vod
v tom to ani v mno hých ïalších prí -
pa doch.

Ad vo kát JUDr. Ivan Sy ro vý sa
vzh¾a dom na právny stav od za -
èiatku po kú šal o mi mo súdnu do -
ho du, pri èom ve¾mi intenzívne ro -
ko val s pre zi dentom PZ a neskôr
s kraj ským riadi te ¾om PZ v Bra -
tisla ve, kto rým jednoznaène odar-
gu mento val po žia davky svo jich
klientov ako aj nezmy selnos� súd-
ne ho spo ru.

Pro blém ešte nie je na kon ci
Ve¾kú ra nu ná zo ru spo me nu té -

ho riadi te ¾a však ude lil pria my
nadria de ný, te da riadi te¾ KR PZ
Bra ti sla va plk. JUDr. Csa ba Fa ra -
gó, kto rý na zákla de odvo la nia
žiada te ¾a v ja nuá ri 2015 roz -
hodnu tie riadi te ¾a „troj ky“ re zo -
lútne zru šil a vrá til na no vé ko na -
nie a rozhodnu tie. Kraj ský riadi te¾
skonšta to val, že plk. Pisch pri vy -

da ní pô vodné ho rozhodnu tia po -
ru šil zá kon, ne dodržal pro cesný
po stup ani le ho ty.

V tejto si tuá cii (vlastne už po
na do budnu tí úèin nos ti no vé ho na -
ria de nia od 1. aprí la 2015) mu se -
lo by� kaž dé mu triezvo uva žu jú ce -
mu funkcio ná ro vi od pre zí dia až
po okres jas né, že ani sú du by
neosta lo iné, len da� za prav du
navrho va te ¾om.

Ce lý spor sa po da ri lo ešte na
sklon ku ro ku 2015 úspešne mi -
mo súdne ukonèi� a ¾u dia do sta li,
èo ma li dosta�. V prie me re na jed-
né ho po li caj ta im bo lo dopla te -
ných cca 1 100 eur. Ne po chybne
jedným z najvážnejších fakto rov,
kto rý ovplyvnil rozho do va nie slu -
žobných funkcio ná rov, bo lo oba -
va, že po dob ných žiadostí mô žu
by� ešte de siatky, ak nie stov ky.
Pod¾a slov podpredse du OZP v
SR Ro ma na La ca pro blém naozaj
ešte nie je na kon ci: „V sú èasnosti
mám na sto le žiadosti o ïalšie
právne ochra ny od odbo rá rov z
piate ho bra ti slav ské ho okre su a
aktívne sa o po da nie právnej
ochra ny zaují ma jú odbo rá ri z pr -
vé ho bra ti slav ské ho okre su.
Pod¾a plá nov slu žieb, kto ré nám
uká za li, ide o rovna ké po ru šo va -
nie zá ko na zo stra ny nadria de -
ných ako na tre �om okre se.
Premlèa nie ná ro kov pre po li cajtov
je až po troch ro koch, tak že nás

Výsle dok spo ru: Po li cajtom v „trojke“ mu se li dopla ti� príplatky za ne rovno mernos� èa su služ by

Kto po ne sie zodpo vednos� za nesprávne, ne zá kon né rozhodnu tia?
Tak to pred ro kom, ako si mno hí pa mä ta jú, v marci 2015
kulmi no va lo „vre nie“ v ra doch po li cajtov, spô so be né
zmätka mi oko lo príplatku za ne rovno mernos� èa su služ -
by. Vy šlo na ria de nie MV SR è. 23/2015 s úèinnos�ou k 1. 4.
2015, kto ré chce lo všetko napra vi�, v sku toènosti ma lo aj
opaè ný efekt, le bo do ka te gó rie poško de ných sa do sta la
za sa iná sku pi na po li cajtov, a tak na marco vom za sa da ní
ra dy predse dov ZO OZP bo la ne rovno mernos� jed nou z
k¾ú èo vých tém pla mennej disku sie. Z po ve re nia ra dy
predse dov išiel mi nis tro vi vnútra pro testný list ve de nia
OZP…

(Pokračovanie na strane 7)

Význam právnej ochrany docenia mladí policajti po nástupe k
útvarom



Slu žobné psy sa tu cvi èia v
špe ciálnej ky no ló gii so za me ra -
ním na záchra nárske prá ce,
vyh¾a dá va nie zbra ní a stre li va, vý -
bušnín, omam ných a psy cho trop -
ných lá tok (drog), akce le rá to rov
ho re nia, ta ba ku a ta ba ko vých vý -

robkov, màtvolných pa chov a ban -
ko viek.

Špičko vé podmienky
Slo ven ská po li cajná ky no ló gia

má v Euró pe ve¾mi dob ré me no a
odte raz aj ve¾mi dob ré podmienky
na skva litne nie vý cvi ku slu -
žobných psov špe cia listov. Slu -
žobným psom, pso vo dom a ich
inštrukto rom bu de slú ži� no vá vý -
cvi ko vá ha la, ko terce pre ustajne -
nie pä�de sia tich slu žobných psov,
úèelne rieše né uby to va cie pries -
to ry pre frekventantov vý cvi ku,
mo derné uèebne vy ba ve né po èí -
taèmi a zre konštruo va ná ve te ri -
nárna kli ni ka.

V no vo tou vo òa jú cej ha le pri ví -
ta la po zva ných hos tí a úèastní kov
slávnosti Hud ba MV SR. At mo sfé -
ru dotvá ra li slu žobné psy, kto ré
pod doh¾a dom svo jich pso vo dov
rozru še ne èa ka li na to, až bu dú
môc� uká za� svo ju pripra ve nos� a

spô so bi los�, pre to už po èas sláv-
nostných prí ho vo rov utvá ra li zvu -
ko vú ku li su, nazna èu jú cu, že to to
všetko patrí im.

Ce lé to „spô so bil“ pro jekt
„Zlep še nie pripra ve nosti zá chran -
ných zlo žiek MV SR“, v rám ci kto -
ré ho bo li vyèle ne né fi nanèné pro-
striedky aj pre vý cvik slu žobných
psov špe cia listov. Vy bu do va nie
vý cvi ko vé ho cent ra stá lo vy še 1,9
mi lió na eur, bo lo fi nan co va né Mi -
nisterstvom vnútra SR a z pro-
striedkov, pri de le ných z  Pro gra -
mu švajèiarsko–slo venskej spo lu -
prá ce. Na Slo ven sku sa z tohto
pro gra mu celko vo preinvesto va lo

viac ako 66 mi lió nov frankov, pre -
to sú sú èas�ou tohto pro jek tu aj
spo loèné ško le nia slo ven ských
pso vo dov so Záchra nárskym út -
va rom ar má dy Švajèiarskej konfe -
de rá cie, za me ra né na pátra nie v

te ré ne, v rui nách, ako aj noèné
cvi èe nia v zrú ca ni nách.

„Dnes inau gu ru je me azda naj -
vi di te¾nejší pr vok nášho spo loèné -
ho pro jek tu. Ve rím, že me dzi ná -
rodne uzná va ná prá ca slo venskej
po li cajnej ky no ló gie sa bu de môc�
v týchto priesto roch na ïa lej rozví -
ja�…“ – po ve dal vo svo jom sláv-
nostnom otvá ra com prí ho vo re
švajèiarsky ve¾vysla nec Ale xan -
der Wittwer.

Ho tel pre psov…
Riadi te¾ od bo ru ky no ló gie a hi -

po ló gie PPZ plk. Di ïák zhod no til
vy bu do va nie no vé ho vý cvi ko vé ho

are álu ako splne nie sna: „To to je
do slo va ako ho tel pre psov. Je to
nieèo úžas né, je to na ša pý cha…
Roène sa tu vystrie da 150 pso vo -
dov, pre to že na zákla de interné ho
po ky nu ich mu sí me kaž dých 18
me sia cov preskú ša va�, vý bušni -
ná rov a záchra ná rov kaž dý rok.
Pso vo di si sem cho dia ove ro va� a
obno vo va� svo ju odbornú spô so -
bi los�, tak že tu ne ustá le ro tu jú…
Sú èasne sem pri chádza jú aj no ví
pso vo di, kto rí sa potre bu jú zaèle -
ni� medzi pso vo dov špe cia listov…
Základný vý cvik na šich psov sí ce
tr vá tri me sia ce, no slu žobný pes
sa for mu je a vy ví ja v podsta te po
ce lý svoj ži vot… Pre to je ve¾mi
dô le ži té poskytnú� im, a ich
inštrukto rom, èo najlepšie pod-
mienky. Vý sled ky sa po tom uká žu
nielen na medzi ná rodných po du -
ja tiach, na kto rých na ši pso vo di
viackrát uspe li, ale aj v pria mom
na sa de ní…,“ do dal riadi te¾.

Vý cvi ko vé cent rum Ca nispol
Slo va kia vo svo jom prí ho vo re
oce nil aj po zva ný hos�, ordi nár
bis kup Fran ti šek Rá bek, kto rý po -
li cajným pso vo dom za že lal ús -
peš nú prípra vu v objekte chrá ne -
nom je ho po žehna ním.

Po ofi cia li tách sa roz ru še né
psy ko neène do èka li, aby moh li
uká za�, a ako zvlá da jú cvi ky po -
sluš nos ti na mieste i za po cho du.

V Euró pe oje di ne lá…
Hostia sa na zá ver uká žok zá-

chra nárskej ky no ló gie pre su nu li
na nádvo rie, kde jazdky òa slu -
žobnej hi po ló gie a sú èasne pso -
vodka záchra nárka predviedla
ukážku vyh¾a da nia a ozna èe nia fi -
gu ranta s vy uži tím slu žobné ho ko -
òa a slu žobné ho psa v lesna tom a
nepreh¾adnom te ré ne. Au tor kou
tejto v Euró pe oje di ne lej me to di ky
vyh¾a dá va nia stra te ných osôb je
ppor. Mgr. Len ka Weisso vá, slu -
žobne za ra de ná na OKH PPZ.

Ná cvik ta ké ho to h¾a da nia stra -
te ných a zablú de ných osôb (naj-
mä de tí a star ších ¾u dí) vy ža du je
skú se né ho pso vo da záchra ná ra,
kto rý je sú èasne dob rým jazdcom.
Pes mu sí najprv absolvo va� zách -
ra nársky vý cvik (získa� príslušnú
ka te gó riu), kôò jazdecký vý cvik
doplne ný po stup ným pre ko ná va -
ním ná roè ných prí rodných pre ká -
žok, pri èom sa obe zvie ra tá „vo
vo¾nom èa se“ ne ustá le po hy bu jú
spo loène, aby si na se ba zvyk li, a
aby pso vod na uèil psa poslú cha�
po ve ly aj z konské ho sed la. Sú -
èas�ou so cia li zá cie oboch zvie rat
sú vy chádzky do lesných po -

rastov a ná roè ných te ré nov, po-
stupne spo je né s vyh¾a da ním a
ozna èe ním (vyšte ka ním psom)
èu pia ce ho/le žia ce ho fi gu ranta na
krátku, a postupne dlhšiu pria mu
vzdia le nos�, neskôr re ví ro va ním
(vy sie la ním do ur èe ných sme rov).
Nájde ný fi gu rant psa odme òu je
(ma lý mi kúska mi po tra vy ale bo
aportom), aby v pso vi upev nil ra -
dos� z nájde nia h¾a da nej oso by.
Vzdia le nos� sa postupne predlžu -
je, až je pes na po kon vy sie la ný na

sa mo stat né pre pát ra nie (re ví ro va -
nie) nepreh¾adné ho te ré nu a po -
rastov na vyh¾a da nie ¾udské ho
pa chu. Nájde nú oso bu ozna èu je
vy trva lým šte ko tom, aby rýchlo
postu pu jú ce mu jazdco vi uká zal
smer. Vrcho lom vý cvi ku je noèné
h¾a da nie, pre to že jazdec sa mu sí
spo ¾ahnú� aj na intui tívne sprá va -
nie sa ko òa, aby v nepreh¾adnom
te ré ne oba ja neutrpe li zra ne nie.
Jazdec je v neustá lom rá dio vom
spo je ní s ve li te ¾om zá sa hu, kto ré -
ho prie bežne in for mu je o vý vo ji si -
tuá cie, ná le ze a o prí padnej potre -
be zdra votnícke ho zá sa hu.

V po lí cii je vy še 700 psov
Po ukážkach si hostia pozre li

mo derne vy bu do va né ko terce.
Po èas následnej tla èo vej be se dy
mi nister vnútra konšta to val: „V
rám ci Po li cajné ho zbo ru má me
viac ako 700 slu žobných psov,
kto rých použí va me na všetky na -
še èin nos ti, od pátra nia po pá cha -
te ¾och trest ných èi nov, pri zachra -
òo va ní stra te ných èi za sy pa ných
¾u dí a, sa mozrejme, pri ochra ne
na šej vý chodnej hra ni ce, kde
plnia ïalšie špe ciálne úlo hy. Prie -
me re roène za sa hu jú asi 20–ti síc
krát, a tre ba po ve da�, že vo ve¾kej
miere ve¾mi úspešne! Nielen ¾u -
dia, ale aj zvie ra tá v služ bách mi -
nis ter stva vnútra si zaslú žia kva -
litné podmienky na slu žobnú prí-
pra vu… Ve rím, že sa im bu de v
no vých priesto roch pá èi�, a že sa
svo jim pso vo dom za to odvïa èia
odda nos�ou, poslušnos�ou a na -
sa de ním,“ do dal mi nister.

Sú èas�ou vý cvi ko vé ho cent ra
Ca nispol Slo va kia je zre konštruo -
va ná ve te ri nárna kli ni ka, kto rú si
po zva ní hostia, spre vádza ní ve te -
ri nárnym le ká rom špe cia listom
MVDr. Marti nom Pa ¾om, prezre li s
ve¾kým záujmom, pri èom plk. Di -
ïák predsta vil pá no vi ve¾vys -
lanco vi aj eme ritné ho riadi te ¾a
OKH PPZ plk. v. v. RNDr. Vla di mí -
ra Ïu ri ši na, za pô so be nia kto ré ho
sa za èal ce lý pro jekt tohto vý cvi -
ko vé ho cent ra za èal pripra vo va�.

Slo venskí po li cajní ky no ló go via
zís ka li dôstojné a mo derne vy ba -
ve né ško lia ce cent rum, a tak sme
na vští vi li aj in te rié ry uèeb ní, pra -
co vísk inštrukto rov vý cvi ku a uby -
to va cích bu niek vy ba ve ných spr -
cho va cí mi kútmi, prí ruèný mi ku -
chynka mi a spo lo èenskou miest -
nos�ou, pre to že frekventanti tu
pre ži jú 12–týždòo vé odlú èe nie od
svo jich ro dín.

Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne volný
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V uto rok 16. februá ra 2016 ve¾vysla nec Švajèiarskej
konfe de rá cie na Slo ven sku Ale xan der Wittwer za úèas ti
mi nis tra vnútra a podpredse du vlá dy SR Ro ber ta Ka li òá -
ka, vi ce pre zi den ta PZ gen. JUDr. ¼u bo mí ra Ábe la, riadi te -
¾a od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie PPZ plk. Mgr. Bc. Bra -
nisla va Di ïá ka a ïalších po zva ných hos tí slávnostne
otvo ril po li cajné ky no lo gic ké vý cvi ko vé stre disko Ca -
nispol Slo va kia, kto ré je sú èas�ou od bo ru ky no ló gie a hi -
po ló gie Pre zí dia PZ v areá li Strednej odbornej ško ly PZ v
Bra tisla ve – De vínskej No vej Vsi.

Slávnostné otvo re nie Vý cvi ko vé ho ky no lo gic ké ho cent ra Ca nispol Slo va kia

Slo ven ská po lí cia má aj vïa ka Švajèia rom špiè ko vé pra co visko

Myslíš, že nás zoberú na slu-
žobnú kynológiu?  Ja verím, že
v multi-kulti spoločnosti im náš

pôvod nebude prekážať!

Ppor. Lenka Weissová pri ukážke práce so služobným psom a slu-
žobným koňom

V priestoroch komplexne zrekonštruovanej veterinárnej kliniky



Už koncom marca budú platiť aj pre členov OZP v SR
nové zvýhodnené cenníky pre mobilnú službu 02

Viac o nových benefitoch na stránke www.ozpsr.sk 
v rubrike DALIAN.

l Pán podpredse da, v mé -
diách ani na ofi ciálnej stránke
KOZ SR sme sa ve ¾a o ro ko va ní
sne mu ne dozve de li, výstu pom
bo la len vý zva sne mu k
èlenskej základni na úèas� v
parla mentných vo¾bách. Nieèo
z prie be hu?

Ro ko va nie sne mu bo lo, ak to
mô žem po sú di�, po merne struè né
a tým aj krátke. Po schvá le ní štan-

dardných bi lanèných ma te riá lov o
èin nos ti a fi nanco va ní KOZ SR sa
disku sia rýchlo do sta la k proble -
ma ti ke školstva, kto ré, ako vieme,
v tom èa se intenzívne ži lo štraj-
kom uèi te ¾ov. Hla sy z plé na otvo ri -
li otáz ky oko lo Dekla rá cie èle nov
Od bo ro vé ho zvä zu pra covní kov
školstva a ve dy na Slo ven sku a
part ner ských repre zentá cií pô so -
bia cich v školstve, schvá le nej 17.

februá ra 2016. Dekla rá cia žiada
po li tic ké stra ny, aby pri tvorbe
pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy,
pri každo roènom schva ¾o va ní
štátne ho roz poè tu a pri bu dú com
le gisla tívnom pro ce se pre sa di li
viace ré ve¾mi zá sadné po žia -
davky s do pa dom na štátny roz -
po èet. Signa tá ri žiada li od 1. ja -
nuá ra 2017 zvý še nie základných
pla tov pe da go gic kých pra covní -
kov o 25 percent a kaž dý ïalší rok
vo vo lebnom ob do bí na vý še nie o
10 percent. Dekla rá cia ïa lej po -
ža do va la, aby po diel HDP vo vý -
davkoch na školstvo do konca no -
vé ho vo lebné ho obdo bia do sia hol
najme nej 6 percent, keï za tia¾ ne -
do sa hu je ani 5 percent. Signa tá ri
tiež v dekla rá cii po ža du jú, aby
plat za èí na jú ce ho vy so ko škol ské -

ho uèi te ¾a, te da od bor né ho asis -
ten ta do sia hol na kon ci vo lebné ho
obdo bia najme nej 1,7 ná so bok
prie merné ho pla tu v ná rodnom
hospo dárstve. Ná ro ky, vzne se né
predsta vi te¾mi školstva, sa na
sne me ne pozdá va li viace rým di-
sku té rom, kto rí po uká za li na to, že
ce lá ve rejná sprá va má pro blé my
s ve¾mi nízky mi mzda mi za mest -
nancov, nielen školstvo a zdra -
votníctvo. Disku té ri po uká za li na
to, že za mestnancom školstva
vlá da už v posledných ro koch
viackrát va lo ri zo va la pla ty vyš ším
percentom ako ostatným zložkám
ve rejnej sprá vy.

l Vla ni sa od bo ro vým zvä -
zom zdru že ným v KOZ SR po -
da ri lo pri ko lektívnom vy jedná -
va ní s vlá dou dospie� k do ho de

na úrov ni šty roch percent va lo -
ri zá cie pre ce lú ve rejnú sprá -
vu…

Áno, aj v sú èasnosti už má
KOZ ho to vý ná vrh vyš ších ko -
lektívnych zmlúv pre ve rejnú sprá -
vu na rok 2017, kto rú predlo ži la
vlá de. Pre to disku té ri na sne me
zdô razòo va li, že aj pri pla to vých
po žia davkách mu sí KOZ postu po -
va� vo èi vlá de jednotne. Ak sa bu -
de kaž dý od bo ro vý zväz po kú ša�
o sa mostatnú do ho du so so -
ciálnym partne rom na úkor èle nov
iných od bo ro vých zvä zov, po tom
existencia konfe de rá cie od bo ro -
vých zvä zov strá ca zmy sel. Od -
bo ry by skrátka ma li �a ha� za je -
den povraz.

(po)

Marec  2016 7

s Vikto rom Kissom, podpredse dom OZP v SR o ne dávnom sne me KOZ v SR
Podpredse da OZP v SR Vik tor Kiss sa ako de le gát zú èast -
nil ro ko va nia sne mu Konfe de rá cie od bo ro vých zvä zov
SR, kto rý sa ko nal 25. februá ra 2016. Po žia da li sme ho o
priblí že nie ob sa hu sne mo va nia.

do bie ha jú ne zá kon nos ti nadria -
de ných v plá no va ní v ro koch 2013
až 2015. Ja len dú fam, že ko -
neène sa zaènú pri jí ma� aj vo èi
príslušným nadria de ným adekvát-
ne opatre nia. Pri po me niem, že
nášmu èle no vi prá ve na tom to
okre se bo li na dria de ní schop ní
ulo ži� discipli nárne opatre nie „5
na 1“ za to, že ne mal po krýv ku
hla vy pri vy ko ná va ní slu žobnej
èin nos ti v bu do ve (Po lí cia è.
6/2015). Som zve da vý, aké opat -

re nia sa pre to príjmu, keï sa po li -
cajtom mu se li do da toène vyplá ca�
ná hra dy v celko vej su me nieko¾ko
de sia tok ti síc eur.

Uvi dí me… Isté však je, že za
ce lým problé mom sto ja chyb né
rozhodnu tia príslušných slu žob -
ných funkcio ná rov, kto rí v prí pa de
prí platku za ne rovno mer nos�
vlast ným svojvo¾ným výkla dom
príslušných usta no ve ní a najmä
ko na ním v rozpo re so zá ko nom
spô so bi li ško du za mestná va te ¾o -
vi. V jed nom zo svo jich sta no vísk

už spo mí na ný riadi te¾ OR PZ Bra -
ti sla va III plk. Pisch sí ce pri púš�a,
že „k vý kla du rovno merné ho,
resp. ne rovno merné ho roz vrh nu -
tia základné ho èa su služ by v
týždni bo lo vy da ných viace ro
usmerne ní sekcie riade nia ¾ud -
ských zdro jov MV SR, kto ré tak-
tiež ne dá va jú jed no znaè ný vý klad
usta no ve ní spo me nu tých v pred -
chádza jú cej èasti…“, èi to však
bu de na ob ha jo bu sta èi�, ne -
vedno.

Pe ter Onde ra

Kto po ne sie zodpo vednos� za nesprávne, ne zá kon né rozhodnu tia?
(Pokraèovanie zo strany 5)

Najúspešnejší na Majstrovstvách Slovenska PZ
v bežeckom lyžovaní boli Žilinčania

Aj policajti z KR PZ Žilina sa v dňoch 1.-3. marca 2016 zúčastnili
Majstrovstiev Slovenska PZ v bežeckom lyžovaní na Štrbskom
Plese. V pretekoch žien na 6 km voľnou technikou sa stala majster -
kou Slovenska por. Eva Lehotská z OR PZ Lipt. Mikuláš, medzi muž-
mi si na trati 12 km vybojoval titul npor. Ján Holiga z OR PZ Martin.
Počas druhého dňa sa bežali tímové šprinty. Medzi mužmi do 40
rokov si titul majstrov Slovenska vybojovali pretekári npor. Branislav
Dobiš (OR PZ D. Kubín) a npor. Ján Holiga, medzi mužmi nad 40
rokov sa na treťom mieste umiestnila dvojica mjr. Erik Bizoň (OR PZ
D. Kubín) a kpt. Ladislav Sventek z OR PZ Čadca. Medzi ženami si
striebro vybojovala dvojica v zložení por. Eva Lehotská a kpt. Anna
Novysedláková (OR PZ Martin). Svojimi výsledkami policajti z KR
PZ Žilina potvrdili, že patria medzi najúspešnejšie kolektívy zo
ziskom troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily. 

Ľudmila Húsková, OR PZ Martin



Úrad hra niènej a cudzi neckej
po lí cie Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru
v priesto roch a v spo lu prá ci so
SOŠ PZ v Ko ši ciach zor ga ni zo val
od 15. februá ra do 4. marca 2016
pr vé tri týždòo vé turnu sy ja zy -
ko vé ho vzde lá va nia po li cajtov
z Riadi te¾stva hra niènej a cudzi -
neckej po lí cie Sobrance a Štátnej
hra niènej služ by Ukra ji ny.

Príslušní ci Po li cajné ho zbo -
ru ab sol vo va li ja zy ko vý kurz
ukra jin ské ho ja zy ka a príslušní -
ci pohra niènej služ by Ukra ji ny
ab sol vo va li ja zy ko vý kurz slo -

ven ské ho ja zy ka v roz sa hu 32
vyuèo va cích ho dín s cie¾om získa�
základné ko mu ni kaèné zruè nos ti.
Ja zy ko vé kurzy predsta vu jú jed nu
z plá no va ných akti vít v rám ci pro -
jek tu „Zlepše nie tech nic kých a
vzde lá va cích ka pa cít na urýchle -
nie vy ba vo va cie ho pro ce su na
spo loènej slo ven sko–ukra jinskej
hra ni ci“. Pro jekt je rea li zo va ný v
rám ci pro gra mu Cezhra nièná
spo luprá ca a je fi nanco va ný z
Nórske ho fi nanèné ho me cha -
nizmu a štátne ho roz poè tu Slo -
venskej re pub li ky.

Cie¾om pro jek tu sú šty ri k¾ú èo -
vé ini cia tí vy, kto rý mi sú obsta ra nie
a inšta lá cia mo derné ho tech nic -
ké ho za ria de nia pre potre by mo -
ni to rin gu si tuá cie na hra nièných
prie cho doch a pre potre by vzde lá -
va nia po li cajtov, reali zá cia pi -
lotných ško le ní slo ven ských a
ukra jin ských po li cajtov v od bor -
ných té mach i v ja zy ko vých kom-
pe tenciách, reali zá cia výsku mu
medzi cestu jú ci mi a po li cajtmi na
hra nièných prie cho doch s cie¾om
ze fektívni� vy ba vo va cie pro ce dú ry
a reali zá cia konfe rencií a se mi ná -
rov s cie¾om odborne disku to va� o
opatre niach na zlepše nie ma -
nažmentu hra ni ce.

mjr. Ing. De ni sa Ba logho vá,   
ho vorky òa Pre zí dia PZ
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Čiastka 9
9. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho 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 neskor-
ších predpisov

Čiastka 10
10. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
inštruktorov a učiteľov v Policaj-
nom zbore z odbornej spôsobilosti
organizačne zabezpečovať a vyko-
návať služobnú prípravu

Čiastka 11
11. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky 

Čiastka 12
12. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 13
13. Rozkaz prezidenta Policaj-

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

Čiastka 14
14. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
27/2013 o vymenovaní členov di-

slokačnej komisie Prezídia Policaj-
ného zboru v znení rozkazu prezi-
denta Policajného zboru č. 8/2015

Čiastka 15 
15. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
3/2016, ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

Čiastka 16
16. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vyhlásení výberové-
ho konania uchádzačov o službu
na útvare osobitného určenia Pre-
zídia Policajného zboru

Čiastka 17
17. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
106/2015  o stanovení limitov infor-
mačno-technických úkonov

Čiastka 18
18. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Gama“

Stupeň utajenia: V
Čiastka 19

19. Rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná pre-
prava“

Stupeň utajenia: V
Čiastka 20

20. Rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 21
21. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy pracovníkov oddelenia fy-
zickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
Prezídia Policajného zboru

Mimo riadne úspe chy martinské ho po li caj ta
V rozpä tí me sia ca dvak rát na stup ni ví �a zov

V dòoch 22. až 24.1. 2016 sa ko na li v Ra kúskom St. Ulri chu am Pil-
lersee majstrovstvá Euró py v šprinte psích zápra hov. Za Slo venskú re -
pub li ku sa v ka te gó rii jednotlivcov v športo vej disciplí ne zva nej ski jö ring
zú èast nil aj npor. Ján Né ger z OR PZ Mar tin, kto rý sa s vý bor ný mi vý-
sledka mi umiestnil na 2. mieste.

Už o ne ce lý me siac neskôr (18. až 21. február) sa npor. Né ger zú -
èast nil na Šachtièkách pri Banskej By stri ci Majstrovstiev Euró py psích
zápra hov na stredne dlhých tra tiach. Pre te ká ri kaž dý deò ab sol vo va li
tra� s dåžkou 31 km. Npor. Mgr. Ján Né ger z Okresné ho riadi te¾stva PZ
v Mar ti ne sa po vy ni ka jú com vý ko ne umiestil na prvom mieste a stal sa
tak majstrom Euró py pre rok 2016! Gra tu lu je me!

npor. PhDr. ¼udmi la Húsko vá, OR PZ Mar tin

Aby si lepšie ro zu me li…

Krásne ži vot né ju bi leum – 90.
na ro de ni ny – oslá vil 12. ja nuá ra
2016 plk. JUDr. Va lent Holda, kto -
ré ho me no sa vý raz ný mi pís me -
na mi za pí sa lo do histó rie najmä
mi cha lovskej po lí cie. Prá vom mu,
aj pri prí le ži tosti tohto sviatku, pat-
rí na še po ïa ko va nie za dlho roènú
èinnos� v po li cajnom zbo re, v kto -
rom na rôznych postoch pre žil 36
ro kov! Po èas nich vy cho val mno -
ho no vých po li cajtov, kto rí si na je -
ho ¾udský prístup urèi te pa mä ta jú
do dnes.

JUDr. Va lent Holda pre šiel via-
ce rý mi funkcia mi, dlhé ro ky viedol
mi cha lovskú po lí ciu. Slu žobný po -

mer ukon èil v hod nos ti plu kov ní ka
ako ná èel ník OS ZNB Mi cha lov ce
v ro ku 1986. Za svo ju èinnos� do -

stal viace ré oce ne nia. Posledné
je z tohto ro ku, pre zi dent PZ gen.
Ti bor Gašpar mu ude lil me dai lu
Za zá slu hy o roz voj Po li cajné ho
zbo ru. Prevzal si ju z rúk riadi te ¾a

KR PZ v Ko ši ciach plk. JUDr. Ju -
ra ja Leška na slávnostnom stret-
nu tí na OR PZ v Mi cha lovciach.

Ži vió, pán plu kov ník Va lent
Holda!

Ma rek Ihna cik, 
predse da ZO OZP Mi cha lov ce

Poïa ko va nie za ce lo ži votnú prá cu

Ukra jinskí a slo venskí príslušní ci hra niènej po lí cie sa uèi li ja zyk su se dov

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 11. apríla 2016

Redakcia

To je fór!
Indián

Na ceste leží  Indián s
uchom priloženým na asfalt a
trhane hovorí:

Je to modrá Mazda, hliníko-
vé disky, čierne nárazníky,
rýchlosť 90 km/h, arogantná
vodička...
Ľudia sa zbehnú okolo In-

diána, v nemom úžase počú-
vajú a neveriaco krútia hlavou:
„To všetko počujete z asfaltu?“

Nie, ona ma zrazila...

To je fór!
Babičky

Stretnú sa babičky v parku a chvália sa vnukmi:
Prvá: Môj bude asi doktor. Stále sa hrá s ampulkami a striekačka-

mi a niečo si pichá.
Druhá: Môj bude asi agronóm. Sadí na záhrade mak a konope a

čaká na úrodu.
Tretia: Môj bude asi šofér. Namáča si handru do benzínu, hodí si

to na hlavu a vraví: "Babka, teraz ma neruš, bude jazda!"

Žiaľ, to je všetko, čo si poškodený pamätá!


