
Ako pr vý pri šiel medzi de le gá -
tov pre zi dent PZ gen. Ti bor Gaš-
par, vzá pä tí za ví tal „sta ro no vý“
mi nister Ro bert Ka li òák, onedlho
na to sa v no vej funkcii štátnej ta -
jomníèky MV SR prišla predsta vi�
De ni sa Sa ko vá, kto rá do vo lieb
za stá va la po zí ciu ve dú cej úra du
MV SR. Spo lu s òou pri šiel medzi

odbo rá rov – už vo funkcii ve dú ce -
ho úra du –  Ondrej Va raèka, pred-
chádza jú ci generálny riadite¾ sek-
cie personálnych a sociálnych
èinností MV SR. Mi nister ospra ve -
dl nil neprí tomnos� dru hé ho štát -
ne ho ta jomní ka MV SR Ru dol fa
Urba no vi èa.

Prišli aj ïalší po zva ní hostia –
Mgr. Da li bor Gdo vin, riadi te¾ fir my
Da lian, kto rá sprostredkú va èle -
nom OZP v SR množstvo vý hod -
ných poistných zmlúv a slu žieb
mo bilných ope rá to rov, ako aj
zástupco via pois�ovne AXA s po -
nu kou množstva – pre odbo rá rov
zvý hodne ných –  poistných a úve -
ro vých pro duktov.

Bo lo te da jas né, že jarné za sa -
da nie ra dy predse dov bu de ma�
naozaj bo ha tý ob sah – a to sa eš-
te ne dal vopred odhadnú� záujem
de le gá tov o úèas� v disku sii. Prie -
beh ro ko va nia po tvr dil ve¾mi vy so -
ký po èet disku té rov.

V hľa dá či ku hodno te nie 
po li cajtov

Na úvod predse da OZP v SR
Ma rián Magdoško in for mo val o
plne ní úloh z de cembro vej ra dy.
Pr vá sa do tý ka la pre ve re nia po -
chyb nos tí o zve rejòo va ní výsled-

kov hodno te nia v každom útva re.
Predse da po žia dal pre zi den ta PZ
o zá sah, aby na zve rejòo va nie
dohlia dol. „Be rie me to tak, že ko -
lektív by mal by� v rám ci svojho
útva ru obozná me ný s výsledka mi,
aby sa všetci ve de li vzá jomne po -
rovna�. Vní ma me to ako po moc
na odstrá ne nie vnú tornej ko -
rupcie, kto rá bo la pred hodno te -
ním prá ce jednotlivca. Ako odbo -
rá ri sme ma li ve¾ké vý hra dy, že
bo li ¾u dia odme òo va ní za vše li èo,
len nie za vý sled ky prá ce,“ uvie -
dol. Po tvr dil tiež, že pri po mienky
èle nov k to mu to pro blé mu už pre -
ro ko val s tvorky òou predpi su o
hodno te ní jednotlivcov.

K dru hé mu bo du úloh M. Mag-
doško opä tovne po žia dal predse -
dov základných orga ni zá cií, aby
ve no va li viac úsi lia k skomple ti zo -
va niu evi dencie èle nov vo vlast-
ných ZO. Splne nie tejto úlo hy je
ve¾mi dô le ži té pre sko ré spuste nie
úplnej evi dencie èle nov s prístup-
mi predse dov k prehlia da niu a k
úpra vám úda jov èle nov ZO v tejto
evi dencii.

Slo vo má pre zi dent
Slo va sa vzá pä tí ujal po li cajný
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Z vystú pe nia mi nis tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka

Prio ri tou ïalšie ho obdo bia bu de kva li ta pra covné ho prostre dia

Myšlienka me sia ca:  „Zbabelci sú nepochybne nebezpečný živel, ale čo potom odvážni blbci?!“ (Jan Werich, 6. 2. 1905 – 31. 10. 1980)

Ro bert Ka li òák v prí ho vo re po -
tvr dil, že bu de cie¾om no vej vlá dy
zlepši� pla to vé podmienky pre ci -
vilných za mestnancov: „Dá me to
do vyhlá se nia, chce me zme ni�
štruktú ru pla to vých ta bu liek,
chce me za èí na� na 1. stup ni mi ni -
málnou mzdou. Stupne ne pôjdu
arit me tic ky, ne bu de to iden tic ký
po sun k najvy šej trie de,“ priblí žil
zá mer. Rovna ko pris¾ú bil zme ny
„vo vnútri po li cajných ta bu liek“ v
èasti tried 2 až 7, aby viac mo ti vo -
va li po li cajtov v ka riérnom raste.
„Ten vieme ga ranto va�,“ zdô raznil.

Disku sia sa viedla aj na té mu
no vých rovno šiat. „Chcel by som,
aby kaž dý po li cajt mal oba dru hy

rovno šiat, no vá má slú ži� ako pra -
covná, dru há na repre zentá ciu,
nazvi me ju vy chádzko vá.“ „Mno hí
sa však s�a žu jú, že no vé pra -
covné rovno ša ty sú ve¾ké, mám aj
osobnú skú se nos�,“ po zna me nal.
(Na ad re su nesprávne ho ozna èe -
nia ve¾kostí rovno šiat sa vy jadril
kri tic ky aj po li cajný pre zi dent –
pozn.red.)

Mi nister sa kri tic ky vy jadril aj k
po li cajtom, kto rí no vé, od za èiatku
ve¾mi vyh¾a dá va né „ka na dy“ pre -
dá va jú so ziskom cez internet. Vo
vý dajniach sú za 69 eur, v Ne -
mecku však ma jú ce nu 260 eur.
„Be rú tak to pánky ko le gom,“ po -
zna me nal hnevli vo. Pod¾a pred -

sta vy mi nis tra po li caj ti ma jú ma�
za bez pe èe né „na me no“ základné
výstrojné sú èiastky, „hod no tu vý -
stro je sme pre to zvý ši li, bežné ve -
ci spotre by si mô žu pri kú pi�. Pro -

ces vystro jo va nia no vý mi rovno -
ša ta mi za èí na v Bra tisla ve a pri -
¾ahlom oko lí, tí to po li caj ti sú
vystro jo va ní prednostne kvô li na-
stá va jú ce mu predsedníctvu Slo -
venskej re pub li ky,“ ne ta jil.

Mi nister pri po me nul, že ak v
pre chádza jú com ob do bí bo lo prio -
ri tou vy ba ve nie po lí cie no vý mi vo -
zidla mi, v ob las ti IT no vým hard -
vé rom i softvé rom, prezbro je nie a
mo derni zá cia výstrojných sú -
èiastok, v nadchádza jú com ob do -
bí bu de prio ri tou skva litòo va nie
pra covné ho prostre dia. Po re -
konštrukciách WC re zort rá ta s
opra va mi najmä obvodných odde -
le ní PZ a okresných riadi te¾stiev s
vy uži tím euro fondov, kto ré v tejto
èasti gesto ru je mi nis ter stvo ži -
votné ho prostre dia. „V prí pa de pr -
vých 72 objektov už išli vý zvy na
mi nis ter stvo,“ in for mo val mi nister.
Sú to zväèša väèšie ob jek ty, na
kto ré je alo ko va ných oko lo 150
mi lió nov eur, „nieèo“ sa už in -
vesto va lo na Sa sinko vej uli ci v
Bra tisla ve (OR PZ Bra ti sla va I) i v
Pre šo ve. Po opra vách a re -
konštrukcách vonkajšie ho pláš�a
a kú re nia objektov prí de na rad
vnú torné vy ba ve nie kance lá rií.
„Èo ne pôjde cez fon dy, bu de me
rieši� sa mi z vlastných prostried-
kov, vo Svidní ku sme otvo ri li mi ni -
fabrièku na vý ro bu okien, pr vé bu -
dú vy rá ba� pre OO PZ Li pa ny,“ in -
for mo val mi nister. „Je to pre re zort

lacnejšie ako ná kup od cudzích
do dá va te ¾ov, nehro zia žiadne kra -
chy fi riem a fabrièku sme zria di li v
re gió ne, kto rý bo ju je s vy so kou
ne za mestna nos�ou,“ pri po me nul.

„Nie je to vždy o pe nia zoch,“
po zna me nal,“ ale to to za mestna -
nie asi za 500 eur v tom to re gió ne
ich za uja lo, má me už asi sto žia-
dostí, chce me vý ro bu ïa lej rozší -
ri�. Po dobne v ri mavsko so bot -
skom re gió ne h¾a dá me priesto ry
pre zria de nie dre vo vý ro by. Ná by -
tok od odsú de ných má fajn kva li -
tu, ale množstevne ne do ká žu po-
kry� na še po žia davky. V tom to re -
gió ne, kde je núdza o prá cu, utvo -
rí me pra covné miesta a sú to vý -
robné mož nos ti pre nás, má me
ve¾kú spotre bu ná byt ku. Je to
podla mòa udrža te¾ný me cha niz -
mus, vy ro bia presne na na še po-
tre by stôl, zá suvko vý kontajner,
skri òu vo vlastnej ré žii, ostatné
do kú pi me. Re zort má 51–ti síc za -
mestnancov, je to najväèší orga -
nizmus, ta ká to vý ro ba má multipli -
kaèný po zi tívny efekt, je dô le ži té,
aby za mestna nec pra co val v kul-
túrnom prostre dí, aby bol spo -
kojný,“ uzatvo ril mi nister.

Spra co val –on–

„Sú èas�ou pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy bu de aj ga rancia za cho va nia sú èasné ho so ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov“

Ra da predse dov ZO OZP v SR odsúhla si la ude le nie Pa mätnej pla ke ty mi nis tro vi vnútra SR Ro ber to -
vi Ka li òá ko vi ako vý raz uzna nia za dlho roènú spo luprá cu. Mi nis tro vi odovzdal pla ke tu predse da OZP v
SR Ma rián Magdoško

(Pokračovanie na strane 2)

Mi nister vnútra vo svo jom vystú pe ní opä tovne ubez pe èil,
že oso bitný so ciálny sys tém pre po li cajtov je po re forme
spred šty roch ro kov dobre nasta ve ný, keï aj Inšti tút fi -
nanènej po li ti ky dal „štempel“ na je ho 40–roènú udrža -
te¾nos�, èo dá va isto tu aj mla dým, nastu pu jú cim po li -
cajtom. „Žiadnu zme nu neplá nu je me, sys tém má po zi -
tívne vý sled ky, bu de to ga ran to va né v progra mo vom vy-
hlá se ní vlá dy. Ga ran tu je me sta bi li tu, niè sa me ni� ne bu de,
le da ak k lepšie mu,“ uvie dol.

Bra ti sla va (on) – Netra diène v Bra tisla ve sa v piatok 1. ap-
rí la, v priesto roch re zortné ho Inšti tú tu pre ve rejnú sprá vu
ko na lo jarné za sa da nie Ra dy predse dov základných orga -
ni zá cií OZP v SR. Úèastní kov ro ko va nia èa kal ve¾mi bo ha -
tý pra covný pro gram a do histó rie nášho od bo ro vé ho zvä -
zu vojde aj ako za sa da nie ra dy predse dov s najvyšším
poètom prí tomných vy so kých funkcio ná rov re zor tu.

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák na za sa da ní ra dy predse dov ZO OZP v SR uistil:
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pre zi dent gen. Ti bor Gašpar, kto rý
zo svojho poh¾a du zhrnul hlavné
vý sled ky štvorroèné ho obdo bia a
for mu lo val, èo Po li cajný zbor èa ká
v najbližšom ob do bí. De tailnejšie
sa ve no val proble ma ti ke hodno te -
nia, plá no va ným orga ni zaèným
zme nám v najbližšom ob do bí, ak-
tuálnym otázkam prezbro je nia a
mo derni zá cii odevných sú èiastok.
(Pod stat né z je ho vystú pe nia pri -
ná ša me na inom mieste – pozn.
red.)

Ïa lej sa ujal slo va mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák, kto rý vo
svo jom vstu pe po ve dal: „Po kú si -
me sa utvo ri� pokra èo va nie at mo -
sfé ry, akú sme utvo ri li v predchá-
dza jú com ob do bí,“ Uply nu lé ob -
do bie ozna èil za ve¾mi dy na mic -
ké, re zort pre šiel ve¾ký mi zme na -
mi:

„Mys lím si, že väèši nu sme
zvlád li, prezbro je nie pre bie ha te -
raz a ve rím, že bu de te spo kojní, v
le te by ma lo by� ukon èe né.“ Pri po -
me nul aj distri bú ciu no vých rovno -
šiat s ur èi tý mi problé ma mi. „Vša -
de nájde te množstvo ne dostat -
kov, ale na uèil som sa, že ideálne
to na za èiatku ni kdy ne bu de.“ Mi -
nister sa zá sadne vy jadril k ob sa -
hu pripra vo va né ho pro gra mo vé ho
vyhlá se nia, po tvr dil, že vlá da ga -
ran tu je sta bi li tu oso bitné ho so -
ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov
a pri po me nul, že ke by sa pred
štyrmi rokmi neuro bi la zá sadná
re for ma tohto sys té mu, dnes už
moh la by� si tuá cia neudrža  te¾ná,

„bol by tlak na je ho zru še nie ako v
niekto rých oko li tých štá toch.“ Mi -
nister tiež ho vo ril o nut nos ti rieši�
pla ty obèianskych za mestnancov
a priblí žil èrta jú ce sa mož nos ti na
spra vodli vejšie odme òo va nie po li -
cajtov.

(Viac z vystú pe nia mi nis tra
vnútra na inom mieste. Sa mos -
tatne sme spra co va li aj zaují ma -
vosti zo spontánnej disku sie mi -
nis tra i po li cajné ho pre zi den ta s
èlenmi ra dy –  pozn. red.)

Vý ho dy pre čle nov
V ïalšej èasti ro ko va nia ra dy

do sta li priestor riadi te¾ fir my Da -
lian Da li bor Gdo vin a zástupco via
pois�ovne AXA. Priblí ži li de tai ly
pro duktov, kto ré bo li predsta ve né
vo februá ro vom vy da ní PO LÍ CIE.
Ce lá po nu ka je do stup ná aj cez
strán ku www.ozpsr.sk, v zá ve re
príprav je aj po nu ka mo bilné ho
ope rá to ra O2 pre èle nov OZP v
SR a ich ro din ných príslušní kov.

Predsta vi te lia ko merèných
spo loèností odpo ve da li na ve¾ké
množstvo otá zok z plé na. Ve¾kou
vý ho dou ši ro kej po nu ky slu žieb
pre odbo rá rov je fakt, že kto rá -
ko¾vek poistná služ ba sa dá uzat -
vo ri� „na dia¾ku“ a vo èi ko merènej
po nu ke sú ce ny pre èle nov OZP
ci te¾ne priazni vejšie. Predse da
OZP v tejto sú vislosti va ro val pred
mož ný mi po kusmi o zneu ži tie od-
bo rárskych be ne fi tov, ma li by za
dôsle dok oka mži té zru še nie vý -
hod, vyplý va jú cich zo zmlúv.

Pro pa gá cia
Po ukon èe ní vstu pu zástupcov

fi riem sa predse da Ma rián Mag-
doško vrá til k aktuálnym úlo hám
OZP v tom to ob do bí. In for mo val o
ob sa hu stretnu tia s mi nistrom
vnút ra, na kto rom si o.i. do hod li
pra vi del né osobné stretnu tia kaž -
dý pr vý uto rok v me sia ci. Predse -
dom tiež priblí žil výsle dok príprav
kú py rôznych pro pa gaèných a re-
klamných predme tov pre èle nov
zvä zu. Predsedníctvo po priesku -
me tr hu, po po rovna ní kva li ty a
ce ny po núk odpo ru èi lo fir mu
Starm. Podpredse da Vik tor Kiss
predsta vil predse dom ce lú po nu -
ku do dá va te ¾a. V prvom ko le,
uvie dol, sú to pro pa gaèné a re-
klamné predme ty pre kaž dé ho
èle na: ko že né puzdro na do kla dy
s vli so va ným lo gom OZP, plas tic -
ké sa mo lep ky a ko vo vý od znak
OZP, pre predse dov ZO a na re-
pre zentá ciu odbo rov pla ke ty, zá -
sta vy a vlaj ky. Podpredse da Vik -
tor Kiss priblí žil, že na zákla de pri -
po mie nok z predsedníctva bu de
ešte puzdro upra ve né, pripra vu jú
sa aj no vé od bo ro vé vyzna me na -
nia.

Predse do via po tom hla so va -
ním odobri li ná kup pro pa gaèných
predme tov a v sa mostatnom hla -
so va ní da li tiež súhlas na na vý še -
nie roz poè tu v spo je ní s týmto ná -
ku pom. Predse do via bo li upo -
zorne ní, že vý ro ba ta ké ho ve¾ké -
ho množstva predme tov si vy žia -
da ur èi tý èas, fir ma za bez pe èí aj
distri bú ciu vý robkov na kra je.

Zaují ma vá bo la aj informá cia o
zme nách v pra vidlách posky to va -
nia pô ži èiek zo so ciálne ho fon du.
Predse da in for mo val o splne ní úlo -
hy z de cembro vej ra dy predse dov,
bol za sla ný ná vrh na zme nu inter-
né ho predpi su, kde hlavne žiada -
me predåži� splatnos� pô ži èiek na
25 ro kov. K uve de né mu ná vr hu
bu de zvo la né stretnu tie predse dov
a ta jomní kov SO FO ko mi sií za
úèas ti ve de nia OZP v SR.

No vé preu ka zy
Ïalšou té mou bo li no vé preu -

ka zy èle nov OZP. Predse da in for -
mo val, že ve de nie už za kú pi lo tla -
èia reò na preu ka zy, no ví èle no via
už bu dú au to ma tic ky dostá va� no -
vú verziu preu ka zu. Potrebné je,
aby ostat ní èle no via prostredníc-
tvom predse dov základných orga -
ni zá cií do da li fo to gra fie v di gi -

(Pokraèovanie zo strany 1)

(Pokračovanie na strane 3)

„Sú èas�ou pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy bu de aj ga rancia za cho va nia sú èasné ho so ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov“

Dá tum na ro de nia: 11. 5.
1971 

Miesto na ro de nia: Bra ti sla -
va 

Tr va lé bydlisko: Bra tisla va
Stav: že na tý, 1 die�a 
Vzde la nie
advo kátske skúšky, èlen Slo -

venskej advo kátskej ko mo ry
Post gra duálne štú dium na UK v
Bra tisla ve, obchodné prá vo
1995 – Práv nic ká fa kul ta Uni ver -
zi ty Ko men ské ho v Bra tisla ve  

Prie beh za mestna nia
1999 – 2002 – ad vo kát,

Advo kátska kance lá ria MKKT
1995 – 1999 – konci pient, Advo -

kátska kance lá ria Ma je ri ko vá
and Part ners1992 – 1995 – asis -
tent, Ko merèno–právna kance -
lá ria1991 – ma na žér, ACE 
Press (vy da va te¾stvo právnickej
li te ra tu ry)

Po li tic ká èinnos�
2012 – 2016 – podpredse da

vlá dy a mi nister vnútra SR
2010 – 2012 – èlen Stá lej de -

le gá cie NR SR do Parla mentné -
ho zhro mažde nia NA TO

2010 – 2012 – èlen Vý bo ru
NR SR pre obra nu a bezpeènos�

2010 – 2012 – predse da
Oso bitné ho kontrolné ho vý bo ru
na kon tro lu èin nos ti SIS

2010 – 2012 – po sla nec
Mestské ho zastu pi te¾stva Bra ti -
sla va

2006 – 2010 – podpredse da
vlá dy a mi nister vnútra SR

2002 – 2006 – predse da Vý -
bo ru NR SR pre obra nu a
bezpeènos�

2002 – 2006 – predse da
Oso bitné ho kontrolné ho vý bo ru
NR SR na kon tro lu èin nos tí NBÚ

Do funkcie  mi nis tra vnútra
pre zi dent SR An drej Kiska vy -
me no val JUDr. Ro ber ta Ka li òá -
ka 23. marca 2016. 

Ing. Denisa Saková
Dátum narodenia: 17. 4.

1976
Miesto narodenia: Nitra
Stav: vydatá, 1 dieťa

Vzdelanie
1999 – 2006 - Ekonomická

univerzita v Bratislave, Národo-
hospodárska fakulta – dokto-
randské štúdium, odbor: Pois-
ťovníctvo 

1994 – 1999 - Ekonomická
univerzita v Bratislave, Národo-
hospodárska fakulta, odbor: Fi-
nančná sústava, peňažníctvo 

1990 – 1994 - Gymnázium E.
Gudernu, Nitra

Prax
2012-2016 - Ministerstvo

vnútra SR - vedúca služobného
úradu

2011-2012 - E.ON IT Slova-
kia, s.r.o. - vedúca úseku koordi-
nácie poskytovaných služieb 

2007-2010 - Ministerstvo
vnútra SR - generálna riaditeľka
sekcie informatiky, telekomuni-
kácií a bezpečnosti 

2003-2007 - E.ON IT Slova-
kia, s.r.o. – riaditeľka divízie apli-
kácií 

2001-2003 - Cap Gemini
Ernst & Young. GmbH., Berlin –
senior konzultant Cap gemini
Ernst & Young, s.r.o., Bratislava
– senior konzultant 

1998 -2001 - DELTA E.S., a.s.
- konzultant

Znalosť jazykov
• anglický
• nemecký
Do funkcie štátnej tajomníčky

Ministerstva vnútra SR vláda SR
Denisu Sakovú vymenovala dňa
22. marca 2016. 

Zdroj: www.minv.sk 

Ing. Ru dolf Urba no viè

Dá tum na ro de nia: 15. 9.
1960

Miesto na ro de nia: Lip tov ský
Mi ku láš

Ro din ný stav: že na tý, dve
de ti

Vzde la nie
Ban kov ní in sti tut, Vy so ká

ško la Pra ha a.s. – od bor fi -
nanco va nie

Prax
Za mestna nec ve rejnej sprá vy

od ro ku 1983
Mestský úrad v Liptovskom

Mi ku lá ši – vi cepri má tor
Okresný úrad v Liptovskom

Mi ku lá ši – ve dú ci krí zo vé ho ria-
de nia

Obvodný úrad v Liptovskom
Mi ku lá ši – ve dú ci krí zo vé ho ria-
de nia

Okresný ná rodný vý bor Lip -
tov ský Mi ku láš – ve dú ci útva ru
ob ra ny

Po li tic ká èinnos�:
po sla nec VÚC Ži li na (2001–

2005)
po sla nec Mestské ho zastu pi -

te¾stva Lip tov ský Mi ku láš

Zna los� ja zy kov:
• an glic ký
• rus ký

Do funkcie štátne ho ta jomní -
ka Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky vlá da SR Ru -
dol fa Urba no vi èa vy me no va la s
úèinnos�ou od 23. marca 2016.

Zdroj: www.minv.sk 

Noví štátni ta jomní ci MV SR

Živo to pis mi nis tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka

Predse da OZP M. Magdoško (z¾a va) pri ví tal na ro ko va ní mi nis tra vnútra SR R. Ka li òá ka, štátnu ta -
jomníèku D. Sa ko vú a ve dú ce ho úra du O. Va raèku
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Vnú torný po ria dok a
bezpečnosť

Slo ven ská re pu bli ka v uply nu -
lých ro koch pri ja la efektívne a ra -
zantné opatre nia na zvý še nie
bez peè nos ti a zní že nie kri mi na li -
ty: do siahnu té vý sled ky ju ra dia
na úro veò najbezpeènejších kra jín
v Euró pe. Vzh¾a dom na aktuálnu
medzi ná rodnú si tuá ciu pri chádza -
jú ne ustá le vý zvy a ri zi ká asy met -
ric ké ho ohro ze nia v po do be te ro -
rizmu, ne kontro lo va nej ne le gálnej
migrá cie, no vých po dôb a fo riem
or ga ni zo va né ho zlo èi nu.

Vlá da s oh¾a dom na ne dávne
te ro ris tic ké úto ky prijme zvý še né
bezpeènostné opatre nia v sú -
vislosti s nastá va jú com predsed-
níctvom SR v Ra de Európskej

únie, aby bol za bez pe èe ný ply nu -
lý prie beh po du ja tí v rám ci pred-
sedníctva v sú vislosti s ochra nou
ve rejné ho po riadku. Vlá da prijme
všetky opatre nia sme ru jú ce k po -
silne niu bez peè nos ti a ochra ny
oby va te ¾ov a ich ro dín, po koj ný ži -
vot v obciach a mestách.

Vlá da po sil ní ak ti vi ty a inšti tu -
cio nálne štruktú ry za me ra né na
predchádza nie a eli mi ná ciu ra di -
ka li zá cie spo loènosti vo forme
extré mizmu, ra sizmu, xe no fó bie,
anti se mi tizmu a agre sívne ho na -
cio na lizmu. Oso bitnú po zornos�
bu de ve no va� po silne niu koordi -
naèných a vý kon ných me cha niz -
mov v tejto ob las ti a predchádza -
niu ra di ka li zá cie zvláš� zra ni te¾ -
ných sku pín oby va te¾stva za ve de -

ním bezpeènostnej vý cho vy na
ško lách, ako aj pod po rou vhod -
ných alterna tívnych progra mov
pre mlá dež v spo lu prá ci s tre tím
sekto rom.

Vlá da bu de na ïa lej po silòo va�
èinnos� v rám ci bo ja pro ti obcho -
do va niu s ¾uïmi, za bezpe èe nia
po mo ci obe tiam vrá ta ne ochra ny
detských obe tí, ako aj ochra nu ich
¾udských práv, slo bôd a dôstoj-
nosti.

Vlá da za bez pe èí do bu do va nie
sys té mu fy zic ké ho a tech nic ké ho
za bezpe èe nia vonkajšej hra ni ce
Slo venskej re pub li ky s Ukra ji nou
s vy uži tím fi nanèných zdro jov Eu-
rópskej únie a štátne ho roz poè tu
Slo venskej re pub li ky. Vlá da ga -
ran tu je pripra ve nos� fle xi bilne po -
silni� fy zic ké a tech nic ké za bezpe -
èe nie vnú torných hra níc schen-
genské ho priesto ru na úze mí SR,
ak si to bu de vy ža do va� medzi ná -
rodná bezpeènostná si tuá cia. Vlá -
da už rea li zu je opatre nia a bu de
pokra èo va� v po silòo va ní spo lu -
prá ce Slo venskej re pub li ky s inšti -
tú cia mi, orgánmi a agentú ra mi
Európskej únie pri za bezpe èo va ní
vonkajších hra níc schengenské ho

priesto ru. Jed nou z prio rít pred-
sedníctva Slo venskej re pub li ky v
Ra de Európskej únie bu de pod -
po ro va nie urýchle né ho vy bu do va -
nia perso nálnych a tech nic kých
ka pa cít no vej Európskej agentú ry
pre pohra niènú a pobrežnú stráž.

Vlá da po va žu je i na ïa lej za
svo ju k¾ú èo vú úlo hu ne kompro -
misný, koncepèný a sy ste ma tic ký
boj pro ti zá važnej eko no mickej
trestnej èin nos ti, najmä pro ti da -
òo vým podvo dom a da òo vým úni -
kom.

Vlá da bu de pre sadzo va� efek-
tívne po stu py na zmra zo va nie fi -
nanèných zdro jov a aktív te ro -
ristov a iných osôb uve de ných na
sankèných zozna moch Bezpeè -

nost nej ra dy OSN a Európskej
únie, vyplý va jú cich z re zo lú cie
Bez peènostnej ra dy OSN è.
1373/2001 a zo 4. hodno tia cej
sprá vy vý bo ru expertov MO NEY -
VAL.

Zme ny v ob las ti envi ron men -
tálnej kri mi na li ty, kto ré vlá da aj s
pod po rou Európskej únie v po-
sledných ro koch imple mento va la,
sa osvedèi li a na ïa lej bu de pokra -
èo va� v ze fektívòo va ní na sta ve né -
ho sys té mu opatre ní na pred -
chádza nie a úèin né posti ho va nie
envi ronmentálnej trestnej èin nos -
ti. Ïa lej vlá da podpo rí vy tvo re nie
re gio nálnych štruktúr expertov v
ob las ti envi ron mentálnej kri mi na -
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„Sú èas�ou pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy bu de aj ga rancia za cho va nia sú èasné ho so ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov“
tálnom formá te. Kaž dý predse da
ešte do sta ne mail so spresne ním.
Podpredse da Vik tor Kiss: „Fo to -
gra fie v najhoršom zoske nu je me

u nás, ale pro sí me o za sie la nie fo -
tiek v elektro nickej po do be s
ozna èe ním me na a priezviska,
spo lu so súhla som na použi tie
osobných úda jov v sú la de s no -
vým zá ko nom. Základné orga ni -
zá cie ne mu sia èa ka�, kým bu dú
ma� pohro ma de fo to gra fie všet-
kých èle nov ZO, je mož né po sie -
la� ich po sku pi nách, aby cent rá la
vý ro bu preu ka zov fy zic ky zvlá da -
la. Bra tislavskí èle no via si tiež mô -
žu prís� vy ba vi� no vý preu kaz
osobne pria mo na cent rá lu OZP
na Ra èianskej uli ci, kde ich aj
odfo tia.“ Tla èi vá na súhlas s po -
skyt nu tím osobných úda jov pod¾a
no vé ho zá ko na sú na we bo vej
stránke OZP, pri po me nul pod-
predse da Ro man La co. Tiež in for -
mo val, že na we bo vej stránke bu -

dú v internej èasti zve rejne né
zozna my èle nov s èísla mi no vých
preu ka zov, z preh¾a du tak bu de
zrejmé, kto rí èle no via ešte no vý
preu kaz ne ma jú. 

Hospo dá re nie
Vy hodno te nie hospo dá re nia

od bo ro vé ho zvä zu za uply nu lý rok
priblí žil èle nom ra dy podpredse da
Pa vol Mi cha lík: „Hospo dá ri li sme
dobre, ma li sme vyššie príjmy ako
bo li plá no va né a nižšie vý davky,
ako predpokla dal plán,“ uvie dol.
Po kratšej disku sii plé num vyúèto -
va nie roz poè tu odobri lo hla so va -
ním.

Re ví zorka úètov Eva Mi há li ko -
vá priblí ži la vý sled ky kon tro ly hos-
po dá re nia cen trá ly za obdo bie
ma rec 2015 – ma rec 2016. V jed -
not li vých po lož kách šty ria kontro -
ló ri ne zisti li po chy be nia, roz po èet
bol dodrža ný. Sprá vu re ví zo rov
plé num ta kisto schvá li lo hla so va -
ním.

V plne ní bo ha té ho pro gra mu

ro ko va nia po kra èo val podpredse -
da Vik tor Kiss, kto rý in for mo val o
sta ve podporné ho fon du. Fond je
sta bi li zo va ný, v uply nu lom ro ku
bo lo z ne ho po skyt nu tých pä� prí-

spevkov po 1000 eur, sprá vu plé -
num tiež odobri lo hla so va ním.

Po dobne bez vý hrad – hla so -
va ním – pri ja li predse do via sprá vu
o posky to va ní právnej po mo ci,

kto rú prednie sol podpredse da
Ro man La co. V ro ku 2015 pred-
sedníctvo pre ro ko va lo 24 žiadostí,
13 z nich bo lo schvá le ných, za
právnu po moc OZP vla ni v pät-
nástich prí pa doch vy pla ti lo 14 202
eur. Ro man La co pri po me nul, že
dô vo dom neschvá le ných žiadostí
bo lo vo všetkých ne dodrža nie
pod mie nok šta tú tu právnej ochra -
ny. (Bližšie v marco vom vy da ní
PO LÍ CIE – pozn. red.)

Vzá pä tí sa opä tovne ujal slo va
Pa vol Mi cha lík, kto rý predlo žil na
schvá le nie žiados� Základnej
orga ni zá cie pri Útva re oso bitné ho
urèe nia o pô žièku na roz voj èin -
nos ti vo výške 4–ti síc eur. Pred-
sedníctvo vzh¾a dom na ve¾mi dob -
ré vý sled ky prá ce tejto orga ni zá -
cie pô žièku odpo ru èi lo, plé num ju
tiež odobri lo hla so va ním.

Pri tejto prí le ži tosti Ma rián
Magdoško pri po me nul, že pô žièky
mô žu –  pri splne ní podmie nok –
využi� aj ïalšie základné orga ni -
zá cie.

Ra da predse dov ïa lej schvá li -
la rozde le nie prostriedkov, zís ka -
ných z dvoch percent z da ní,

adre so va ných OZP, pre troch
žiada te ¾ov s �ažko zdra votne po-
stihnu tý mi ro din ný mi príslušníkmi.

Su mu 2050 eur ko mi sia rozde li la
na tre ti ny, pe nia ze as poò tro chu
po mô žu zmierni� pro blé my týchto
ro dín.

Keï už bo la reè o da niach, Pa -
vol Mi cha lík pri po me nul, že až 12
základných orga ni zá cií ma lo pro -
blém s vèas ným do da ním podkla -
dov pre da òo vé prizna nie za uply -
nu lý rok, pre to sa na tieto orga ni -
zá cie sústre dí po zornos� kontro ló -
rov, hospo dá re nie mu sia ma�
vyspo ria da né už na je seò, ak by
to ne po moh lo, ïalšia kon tro la bu -
de nasle do va� v po lo vi ci februá ra.
Podpredse da Mi cha lík na opak
po chvá lil za vzor ný prístup k tejto
po vin nos ti kra je Tren èín, Tr na va,
Ban ská Bys tri ca a Ži li na, pro blé -
my ma jú najmä niekto ré pre zi -
diálne a bra ti slav ské orga ni zá cie.

Sé ria hla so va ní po kra èo va la
odsúhla se ním menné ho zozna mu
návrhov na ude le nie niekto ré ho z
odbo rárskych oce ne ní, navrhnu tí
èle no via bo li schvá le ní en bloc. 

Ma rián Magdoško oso bitne po -
ïa ko val Ve ro ni ke Ry banskej,
predsedníèke na šej základnej or-
ga ni zá cie pri Centre po ly gra fic -
kých slu žieb za po moc pri spra co -
va ní gra fic ké ho ná vr hu na vý ro bu
no vých preu ka zov.

Na zákla de otáz ky z plé na
pod  predse da Pa vol Mi cha lík
spres nil, že ško le nie re ví zo rov sa
usku toèní pravde po dobne v troch
sku pi nách v prvej po lo vi ci má ja,
bu de spo je né aj so ško le ním o
právnej ochra ne.

Po naozajstnom ma ra tó ne ro -
ko va nia jarnej ra dy predse da
OZP v SR Ma rián Magdoško po-
prial všetkým zú èastne ným š�as-
tnú ces tu do mov a pekný ví kend.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

(Pokraèovanie zo strany 2)

Za sa da niu ra dy predse dov posky tol priesto ry na ro ko va nie Inštitút pre verejnú správu MV SR

V „pl nej zosta ve“ (z¾a va): R. La co, T. Gašpar, M. Magdoško, R.
Ka li òák, P. Mi cha lík, V. Kiss

Z ná vr hu pro gra mo vé ho vyhlá se nia Vlá dy SR, schvá le né ho 13. aprí la 2016

Èas� Vnú torný po ria dok a bezpeènos�
Vlá da Slo venskej re pub li ky na svo jom za sa da ní 13. aprí la
2016 schvá li la ná vrh Pro gra mo vé ho vyhlá se nia, kto ré je
pod¾a Ústa vy SR po vin ná predlo ži� Ná rodnej ra de SR do
30 dní od svojho vy me no va nia. Vlá da predlo ží svoj pro -
gram a po žia da o dô ve ru poslancov NR SR dòa 18. aprí la
2016. Z obsiahle ho do ku men tu zve rejòu je me èas� „Vnú -
torný po ria dok a bezpeènos�,“ a úryvok z časti „Verejná
správa“, ho ci prá ce Po li cajné ho zbo ru sa do tý ka jú viace -
ré ka pi to ly pro gra mo vé ho vyhlá se nia.



„Te raz tre ba prejs� ob do bím ná-
šho predsedníctva v Ra de Euró -
py, aby ne bol cha os a neisto ta.
Pr vý ga ranèný mo ment je, že sme
do sta li zo zá ko na par. 35, ods. 2,
èo by ma lo by� vážnym signá lom,
aby sa ¾u dia ve no va li prá ci. Na to
je hodno te nie, aby sme ve de li vy -
hodno ti� ¾u dí pod¾a výsledkov prá -
ce, a ak tre ba, vy me ni� funkcio ná -
rov dô vodne pre neschopnos�.
No vý zá kon umož ní nasta vi� aj
pre nižšie funkcie ka riérny po stup
ces tou vý be ro vé ho ko na nia. Nikto
nie je za be tó no va ný na vždy – od
najnižších funkcio ná rov sa pôjde
pod¾a výsledkov, pod¾a nich bu dú
odme òo va ní. Je potrebné nasta vi�
ka riérny po stup a spá ja� ho s
hodno te ním. Urèi te je nut né otvo -
ri� pla tovku, tá to úlo ha nás èa ká v
v sú èinnosti s OZP.“

K hodno te niu jednotlivcov
Pre zi dent sa tejto proble ma ti ke
ve no val obšírnejšie. Na margo
po žia davky predse du OZP, aby
funkcio ná ri pocti vo zve rejòo va li
vý sled ky hodno te nia vo svo jich
útva roch, po tvr dil, že hneï dá po -

kyn, aby tú to úlo hu všetci riadia ci
pra cov ní ci dôsledne rešpekto va li:
„Najnižšou úrovòou zve rejne nia
hodno te nia je ko lektív, kde nadria -
de ný zdô vodní, ako hod no til a
pre èo. S¾u bu jem, dá me to do
predpi su, aby to bo lo jed no znaè -
né a ne mu sel som dá va� k to mu
do da toèné po ky ny. Ešte to to hod-

no te nie za rok 2015 bu de pre ro -
ko va né v ko lektí voch, aby po li caj ti
vi de li, ako po stu po val nadria de ný.
Pri odvo la cích ko mi siách sme
zis�o va li, že nadria de ní nieke dy
ani ne ve de li predlo ži� kri té riá,
pod¾a kto rých hod no ti li. Pôjdem
tak ïa le ko, že bu dem vy vodzo va�
zodpo vednos� vo èi nim za ta ké to
hodno te nie. Tri ro ky o tom rozprá -
va me, prio ritne si mal kaž dý
riadia ci pra cov ník nasta vo va� kri -
té riá sám, keï už sa kri ti zo va li kri -
té riá z cent ra. V stre de je kom pro -
mis. Od bor ný útvar mô že da� ná -
vod, ale ko neènú zodpo vednos�
má pria my nadria de ný, kto rý mô -
že zoh¾adni� špe ci fi ká, aby hodno -
te nie bo lo objektívne. Tam niekde
bu de me sme ro va� predpis. Cen -
tra lis tic ký prístup je ne vhod ný,
urèo va� z Bra ti sla vy výš ku odmien
nie je dob ré, spô so bi lo to, že po -
ma ly všetci bo li áèka ri, na najvýš
niekto rí v B. Na mi nu lej ra de sme
spo me nu li, že sme ma li aj odde le -
nie, kde bo li všetci v áèku, aby
ma li najvyššie odme ny, ur èe né z
cent ra. Do stal som od mi nis tra

súhlas, utvo rí me virtuálne ba lí ky
odmien pre kra je, neskôr na okre -
sy, aby s tým pra co va li a rozde ¾o -
va li odme ny pria mo nadria de ní.
Nech si ten ba lík rozde lia tre bárs
na dva násti ny a odlo žia si nieèo
na roèné odme ny, mož no dá me
ne ja ké rám co vé pra vidlá. Ale na
nich bu de zodpo vednos�. Ja sa

bu dem zaobe ra� kri té ria mi, ak bo li
vše obec né, bu dem pri jí ma� opat -
re nia, ale z Bra ti sla vy ne bu de me
urèo va�, ko¾ko po li cajtov má by� v
áèku. Ma li by to by� percentá v
hodno te ní, de tai ly sú ve cou hod -
no te nia, stu peò A od 91 percent
vyššie. Už som tu po ve dal mo ju
predsta vu: ten, kto si pl ní svo je
pra covné po vin nos ti a neuro bí niè
zlé, tak je pod¾a mňa céèkar. Má -

me za kó do va né, že troj ka nie je
bohvie èo, ale všetko nad to, èo
uro bí ochotne, aktívne, èo pri ne -
sie ako bo nus, nech je vy jadre né
v áèku ale bo v béè ku, opaène pod
stupòom C. Na uème sa, že stu -
peò C je štandard. Je to môj ná -
zor, viem, že sa bu de �ažko pre -
sadzo va� najmä na niž ších stup -
òoch, ale ak uro bí me ako štan-
dard stu peò A, tak mi dá te za
prav du, ni ko mu by sa to ne pá èi lo.
Hodno te nie jednotlivca je jedno -
znaène spo je né s tým, ako my vi -
dí me hodno te nie útva ru, le bo po -
ci to vo èas to ma jú funkcio ná ri po -
cit, že odde le nie pra cu je su per,
inak to vi dí riadi te¾ v síd le kra ja,
inak kde si na okra ji re gió nu. Ria -
di te¾ nech sa po rovná va s iný mi
krajmi, ak sa po rov ná vo vlast-
nom, vždy bu de hor ší a urèi te sa
to ne dá nasta vi� v Bra tisla ve. Má -
me za se bou tri ro ky skú se ností,
pri niesli ve ci, kto ré tre ba po me no -
va� a rieši�.“

Hodno te nie ko lektí vov
„Èo sa tý ka hodno te nia ko lektí -

vov, to už je mož no úlo ha na ve -
deckej urovni, nie je to sta va nie z
te hál èi ko pa nie ja my, kto rá sa dá
odme ra�. Ale sys tém mu sí po ve -
da� as poò zá klad. O nieèo sme sa
po kú ša li, dot klo sa to Pre šo va. Ak
je tu ne ja ký ná pad trestnej èin nos -
ti, mô že to ovplyvni� sku pi na po li -
cajtov. Dlho do bo vieme, kto ré út -
va ry sú poddi menzo va né z h¾a -
diska poètov, ak dá me de le nie,
ne vyjdú v po riadku èís la, napr. do -
pra vá ci uro bi li ko ri go va ný uka zo -
va te¾, cez ki lo metro vú sie� v re gió -
ne. Nie kaž dý kraj má rovna kú

dåžku cestnej siete, rozdielny je aj
po èet prejde ných vo zi diel. Sú to
iné èís la medzi krajmi, a v kra ji by
sme na šli rozdie ly medzi okresmi.
Sme ro datný bu de asi stav na
stup ni kraj, ale za pä� èi de sa� ro -
kov. Zo berme si Ži li nu. Vla ni ma la
re kordne zlé vý sled ky, ne mô že me
ich v tom to ro ku ešte zhorši�. Ale
keï sa aj troš ku zlepší me, to ešte
nie je v po riadku. Mu sí me si odpo -
ve da� na otáz ku, èo to spô so bu je.
Èi je výsle dok pri me ra ný úsi liu,
keï oni tvrdia, že ro bia všetko èo
mô žu. Vzni ká ko pa iných otá zok.
Bu de me o tom ve ¾a rozprá va� aj s
od bo ro vým zvä zom, chcem do -
siahnu� sú lad. Kri ti zo va� je ¾ahko,
ale daj ná vrh, kto rý bu de lep ší!
Neoso bu jem si prá vo, že èo sa
po vie v Bra tisla ve, je to je di né
správne. Aj vás vy zý vam, dajte
ná vr hy, èo da� do me to di ky, kaž dý
má svoj ná zor. Bu dú ci týždeò bu -
dú pre jedna né všetky hodno te nia
–  do ne ja ké ho obdo bia – a vy -
hodno tí me všetky odvo la cie ko na -
nia.“

Koncepčné zá me ry
Po li cajný pre zi dent ïa lej rea -

go val na ná vrh predse du OZP:
„Èo sa tý ka ná vr hu Ma riá na Mag-
doška, že je potrebné uro bi� stra -
té giu ïalšie ho rozvo ja PZ, le bo
nám ve¾mi chý ba, mys lím si, že je
potrebné vy medzi�, na èo sa za -
me ra�, aby sa stra té gia uro bi la as -
poò na de sa� ro kov a kaž dý mi -
nister by ju mo hol o èo si vy lepši�.
Osobne som na ta kom do ku -
mente ne pra co val, ale mož no by
sa da lo, veï má me rôzne akèné
plá ny na rôzne ob las ti èin nos ti,
pre roz voj PZ by to bo lo žiadú ce.“

Čo sa ne do tiahlo
„Èo sa ne do tiahlo, to je hodno -

tia ci sys tém a orga ni zaèné štruk -
tú ry. Na sto le mám už od mi nu lé -
ho ro ka zjedno te nie dvoch ty pov
štruktúr okresných riadi te¾stiev,
ale ešte sa to ne do sta lo  do disku -
sie.“

Pre zi dent ïa lej ho vo ril o pred-
sta ve dvoch ty pov okresných ria -
di te¾stiev, aby sa uro bil po ria dok v
štruktú rach, èo ne zna me ná, že
ne bu de mož né prispô so bo va�
štruk tú ry miestnym špe ci fi kám:
presku pi� si ly v platnej štruktú re.
„Zá mer sa po da ril napríklad na

PMJ“, po ve dal pre zi dent, „potreb-
né je uro bi� po ria dok v štruktú rach
PPÚ, ale tre bárs aj v ky no ló gii èi v
py ro technických zložkám. Sú tam
aj rôzne príplatky, rozdie ly medzi
útvarmi, v záujme spra vodli vosti
tam tre ba vnies� po ria dok.“

Oblasť MTZ
K proble ma ti ke výstro ja a vý -

zbro je pre zi dent PZ oce nil, že sa
už za èal pro ces prezbro jo va nia:
„Prio ri tou je na še predsedníctvo v
Ra de Euró py, te da Bra ti sla va a
pri ¾ahlé kra je idú v prezbro je ní
ako pr vé.“ Uvie dol, že sa rôzni li
ná zo ry, kto ré zložky akú zbraò
potre bu jú, mož no pri pusti� aj indi -
vi duálne rozdie ly, ale zá sa dy sa
mu se li sta no vi�, napr. že hliadka
mu sí by� vy ba ve ná jedným ty pom
zbra ne. Zdô raznil dô le ži tos� vý cvi -
ku, inštrukto ri mu sia by� vý robcom
pripra ve ní aj na no vé tzv. mestské
sa mo pa ly. Po tvr dil, že úplne sa z
vý zbro je po li cajných útva rov ne -
vy ra dia ani sa mo pa ly vz. 58,
„Chce me, aby po mo derni zá cii
bo li na útva roch v tre zo roch pre
prí pad vzni ku mi mo riadnej si tuá -
cie, ako bol napríklad Harman.“

Vý stroj
„Ešte je ve ¾a disku sií k výstroj-

ným sú èiastkam, pri chádza uni -
for ma z najmo dernejších offdoo -
ro vých ma te riá lov, je to dob rý
trend. Otázne je, èi je dobre vy-
svetle ný sys tém fi nanco va nia,“
po zna me nal po li cajný pre zi dent.
„Vyspe lé po lí cie v Euró pe ma jú
ode vy z týchto ma te riá lov. Pre te -
rén, kde po li cajt strá vi 10 èi 12 ho -
dín, mu sí ma� to najlepšie. Zá sa -
ho vá obuv je vý bor ná, ale po li caj ti
s òou obcho du jú, je množstvo in-
ze rá tov. Tí to pre dajco via tak ukra -
cu jú ko le gov. Te da nie je ešte
všetko v najlepšom po riadku, ale
sme na dob rej ceste. Sú ešte zá -
me ry zlepši� zimnú bun du, sú vo èi
nej vý hra dy, ale ak si ju po li cajt
ne dá a tra sie sa od zi my v nu la -
sedmièke, nie je na ne ho pekný
poh¾ad. Zá mer je vý stroj spra vi�
tak, aby bol va riantný a umož òo -
val dobre sa obliec� pri me ra ne k
akejko¾vek vonkajšej teplo te. Je
to ces ta do bu dúcna.“

Spra co val – on –
Medzi ti tulky re dakcia
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„Bu dem sa sna ži� cho di� na va še ra dy a pre ná ša� po znat ky v pria mom kontakte“

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)

gen. PaedDr. Ti bor Gašpar

Ro ko va nie pri nieslo množstvo zaují ma vých informá cií a ná zo -
rov

Po li cajný pre zi dent gen. Ti bor Gašpar sa ujal slo va krát ko
po za èiatku za sa da nia ra dy predse dov a keïže išlo o je ho
pr vé po vo lebné stretnu tie s odbo rármi, ho vo ril najprv o
se be: „Vždy som ho vo ril, že nikto nie je so sto liè kou zras-
te ný, dekla ru jem, že ak bu dem ïa lej, bu dem vies� ko mu -
ni ká ciu tak ako be ží doteraz, s predse dom má me na sta ve -
né stretnu tia kaž dý týždeò, a bu dem sa sna ži� cho di� na
va še ra dy a pre ná ša� po znat ky v pria mom kontakte,“ po -
ve dal a po kra èo val: „Dos� vážne sa ho vo rí, že sa bu de na -
no vo v zá ko ne upra vo va� vo¾ba po li cajné ho pre zi den ta,
mož no aj vyššie ho ma nažmentu. Predpokla dám, že sa to
od ra zí v progra mo vom vyhlá se ní. Svo je ïalšie pô so be nie
vní mam do úèin nos ti no vé ho zá ko na o štátnej službe.
Mož no bu dem mu sie� by� po tom úèastní kom vý be ro vé ho
ko na nia, to by ma lo by� asi v po lo vi ci 2017“.

Z vystú pe nia po li cajné ho pre zi den ta gen. Ti bo ra Gašpa ra na jarnom za sa da ní ra dy predse dov:

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk  Kontakty:  policia@dalian.sk  S dôverou sa obráťte na naše kolegyne:  Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie  Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk  Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Po li cajný pre zi dent ho vo ril o
plá no va ných orga ni zaèných zme -
nách v štruktú rach OR PZ, kto ré
by sa ma li zjedno ti� v dvoch ty -
poch. Ako však bu de re gu lo va ný
po èet po li cajtov na jed not li vých
odde le niach èi odbo roch, keï je
niekde pri ve ¾a ¾u dí, inde za sa chý -
ba jú? zne la otáz ka.

Ge ne rál Gašpar odpo ve dal, že
po èet ¾u dí na odde le niach je ve -
cou okresné ho riadi te ¾a, ten mu sí
najlepšie ve die�, kde a ko¾ko
potre bu je ¾u dí. V prí pa de opod-
statne nej po žia davky je po tom na
po li cajnom pre zi den to vi, aby dal
prepra co va� syste mi zá ciu, keï
napríklad na miesto „dvojká ra“
pot re bu jú v okre se obsa di� po zí ciu
v „sedmièke“ trie de,
pre to že stu peò okres
ani kraj na to to prá -
vo moc ne ma jú.

Predse da zák lad -
nej orga ni zá cie pri
UOÚ vznie sol na po -
li cajné ho pre zi den ta
po žia davku na do-
plne nie a skva litne -
nie vy ba ve nia prí-
slušní kov útva ru.

Ge ne rál Gašpar
bol prekva pe ný, pre -
to že po va žu je vy ba -
ve nos� tohto útva ru – v po rovna ní
s iný mi – za ve¾mi dobrú, tejto
otázke aj osobne ve nu je ve¾mi
ve¾kú po zornos�, èas to sa stre tá -
va s ve de ním útva ru a rieši ich po -
žia davky.

Otáz ka: je v te ré ne dosta tok ¾u -
dí na boj pro ti extré mizmu?

Pre zi dent po dotkol, že sa aj v
tom to sme re ešte ve die disku sia,
le bo vý sled ky prá ce „extré mistov“
v re gió noch bý va jú ve¾mi rozdiel-
ne. Sú úva hy, že sa zria di aj pra -
co visko vý luène na mo ni to ring a
ana lý zu interne to vých zdro jov.

Otáz ka: „Patrím medzi ne vý -
konných po li cajtov, ale rád cho -
dím do te ré nu, do sta ne me nieke -
dy aj my go ra te xo vé pra covné
rovno ša ty?“

Gen. Gašpar: Chcel by som,
aby sa pra covná rovno ša ta vní -
ma la ako základný odev, aj funk-
cio ná rov radšej vi dím v pra -
covnom, než v 98–èke. Ak je aj
riadia ci pra cov ník v pra covnom,
vi dím, že chce by� vonku s po li -
cajtmi, nech se dí aj v kance lá rii v
pra covnom a spo lo èenská rovno -
ša ta nech je viac slávnostná,
dvojfa rebná, keï si ju oble èie na
ne ja kú mi mo riadnu prí le ži tos�,
aby bol na òu hr dý.

Otáz ka: „Keï te raz odovzdá -
me na še slu žobné pišto le, bu de
možnos� si ich odkú pi�, do sta ne -
me spä� tú istú pišto¾?“

Mi nister vnútra: „Áno, vrá tia
vám ju pod¾a èís la, to je cie¾. “
Pouèe nie pre záujemcov: Ak ste
to ešte neuro bi li, poznaète si èís lo
svo jej zbra ne ale bo si urobte fo to -
kó piu výstrojnej kar ty!

Otáz ka k prezbro je niu: „Som

výcvi kár, po ve da li nám, že sa
zbra ne bu dú vy mie òa� na eta py,
prio ritne pre OO PZ, ale ja ako vý-
cvi kár nie som v prio ritnej sku pi -
ne, pri tom má me cvi èi� na no vé
zbra ne ostat ných? Ale ako, keï
ne bu dem ma� pištol v ru ke ako pr -
vý? Pod¾a na ria de nia má me naj-
prv odovzda� sta ré zbra ne, mám
by� preško le ný, mám ma� podpí -
sa nú BOZP a až po tom do sta nem
no vú pišto¾? Èo medzi tým?“

Po li cajný pre zi dent priznal, že
o problé me po èu je prvýkrát, vy rie -
ši bu dú ci týždeò, po tvr dil.

Otáz ka: Má me zvý še ný vý kon
služ by, ale ne má me ani ra mer, ani
dré ger, tak s èím má me ro bi�?

Po li cajný pre zi dent pri pustil, že

pro blé my v množstve použi -
te¾ných drégrov spô so bu je aj ne -
sú lad medzi do dáv ka mi drégrov a
termínmi ich ka librá cie, je to vec
mi nis ter stva. „Ale èo sa tý ka ná-
plne prá ce hlia dok, tak to nie je
len o me ra ní rýchlosti a zis�o va ní
al ko ho lu, je to iba jed na èas� z ich
po vin nos tí. Ni kdy to ne bu de tak,
že kaž dá hliadka bu de ma� všet-
ko. Uro bi la sa napríklad ta bu¾ka
využi te¾nosti ra me rov, a vý sled ky
sú ve¾mi rozdielne, niekde le ža li
na útva roch a má lo sa po uží va li.
Po èet prístro jov na OO PZ sa v
rám ci obme ny bu de zvy šo va�, ale
urèi te ne bu de ma� kaž dé ozna èe -
né po li cajné vo zid lo k dispo zí cii
všetko,“ uvie dol po li cajný pre zi -
dent.

Otáz ka na syste mi zá ciu sekre -
tá rok na kaž dé OO PZ. Menšie
odde le nia pod 20 ¾u dí sekre tárky
ešte ne ma jú…

Gen. Ti bor Gašpar: „S ge ne -
rálnou riadi te¾kou sekcie syste mi -
zá cie sme ten to pro blém už viac-
krát rieši li, prís¾ub sme do sta li, ale
ne dispo nu jem ta bu¾ka mi ani pe -
niazmi. Mu sím to po ve da�, do -
konca ani ne viem, ko¾ko pe òa zí je
napríklad na discipli nárne odme -
ny, dá vam ná vr hy na mi nis ter stvo
bez konkre ti zá cie su my.“

K pro blé mu sa vy jadril aj pred-
se da OZP Ma rián Magdoško,
pod¾a je ho slov pro blém s ne -
dostatkom ta bu liek spô so bu je ne -
do konèe ná opti ma li zá cia na sek-
cii ve rejnej sprá vy, odkia¾ sa ma li
vrá ti� ta bu¾ky a pre rozde li� na OO
PZ.

Na margo ta bu liek napr. pre in -
te gro va né ope raèné stre diská sa

vy jadril po li cajný pre zi dent, kon-
šta to val, že vo vše obec nos ti po lí -
cia pro blém s ne dostatkom ta bu -
liek ne má, skôr je nieke dy pro -
blém ich obsa di�, pro blém ope -
raèných stre dísk sa tiež rieši. Ob-
vodné odde le nia PZ bu dú ïa lej
po silòo va né syste mi zá ciou, utvá -
ra jú sa v rám ci nich ta bu¾ky pre
zahra nièné jed not ky, po silni li sa aj
PMJ.

Otáz ka: Ohro zu je zvý še ný po -
èet hlia dok èerpa nie re ha bi li tá cií a
do vo le niek?

Gen. Ti bor Gašpar uvie dol, že

od pa rížskych úto kov je v uli ciach
zvý še ný po èet hlia dok, ale ich
stav ko lí še, po uda los tiach v Bru -
se li sa po èet opä tovne zvý šil o 30
percent. Záujem ve de nia po lí cie
je, aby ani obdo bie nášho pred-
sedníctva v Ra de Euró py neohro -
zi lo èerpa nie do vo le niek a re ha bi -
li tá cií, zvý še nú zá �až po cí tia po li -
caj ti najmä v Bra tislavskom kra ji,
prí padne v su sedných kra joch.
Opatre nia sú plá no va né v dvoch
ty poch, ne dá sa však napr. od-
hadnú� si la prí padných pro -
testných ak cií v uli ciach, po è ty po -

li cajtov sa v ta kých prí pa doch bu -
dú na sadzo va� pod¾a potre by.

Otáz ka: na vy šetro vaèkách v
Bra tisla ve sú vo¾né miesta, ale z
iných okre sov nadria de ní nechcú
púš�a� ¾u dí…

Gen. Gašpar: „Bra ti sla va je
stá le špe ci fická, ne vie me mo ti vo -
va�, aby ¾u dia chce li pra co va� na
vy šetro vaèke. Ak sa nájde funk -
cio nár, kto rý ne chce pusti� po li caj -
ta zo skrá te né ho na vy šetro -
vaèku, na píšte mi“.

Spra co val – on –

Za sa da nie ra dy predse dov cha rak te ri zo va lo množstvo otá zok z plé na

V naozaj ži vej disku sii mu sel predse da jú -
ci urèo va� po ra die záujemcov o vystú pe nie

Hrnko, An ton (SNS)
predse da

Baška, Ja ro slav
(SMER – SD) èlen

Bu èek, Jo zef (SMER –
SD) èlen

Gál, Gá bor (MOST–
HÍD) èlen

Galko, ¼u bo mír (SaS)
èlen

Hrnèiar, An drej (–)
èlen

Kotle ba, Ma rian
(¼SNS) èlen

Krajniak, Mi lan (SME
RO DI NA) èlen

Laurenèík, Mi lan
(SaS) èlen

Pa ná èek, Mi lan
(SMER – SD) èlen

Šu ca, Pe ter (SMER –
SD) èlen

Va šeèka, Ri chard
(O¼a NO) èlen

Zoznam èle nov Vý bo ru NR SR pre obra nu a bezpeènos�

Od ro ku 1989 sa v kresle slo -
ven ské ho mi nis tra vnútra vy me ni -

lo je de nás� osôb, ak ne rá ta me Já -
na Èarno gurské ho, kto rý tú to
funkciu vy ko ná val ako zastu pu jú ci
mi nister (ad inte rim) 20 dní a Mi la -
na Èi èa, kto rý bol vo dvoch funk-
ciách ce lý me siac.

V èom je už Ro bert Ka li òák ab-
so lútny slo ven ský re kor dér, to je
èas, kto rý strá vil v kresle mi nis tra:
je to 96 me sia cov, za tia¾ èo „dru hý
v po ra dí“ Vla di mír Palko odslú žil
„iba“ 39 me sia cov a La di slav Pitt-
ner ako tre tí v po ra dí 28 me sia cov.

Ro ber to vi Ka li òá ko vi sa však (za -
tia¾) ani tre tím nástu pom do funk-
cie ne po da ri lo pre ko na� re kord
La di sla va Pittne ra, kto rý bol mi -
nistrom vnútra de iure šty rikrát
(dve obdo bia konti nuálne nadvä -
zo va li na se ba).

V porovnaní s obdobím Slo-
venskej socialistickej republiky
(SSR) sú však naši ministri po ro-
ku 1989 úpl ní ama té ri, pre to že
slo ven ským re kordé rom je mi -
nister vnútra SSR Šte fan La zar,
kto rý bol vo funkcii od ro ku 1973
do ro ku 1989…

Neuve ri te¾nou zho dou okol -
nos tí je fakt, že až šiesti slo venskí
mi nistri vnútra sú na ro de ní v roz-
pä tí len dvadsia tich má jo vých dní,
keï až piati z nich sú v zna me ní
Bý ka a iba ¼u do vít Hu dek je Blí že -
nec:
 Ro bert Ka li òák, nar. 11. má ja
 Mar tin Pa do, nar. 16. má ja
 La di slav Pittner, nar.18. má ja
 Gus táv Krajèi, nar. 19. má ja
 Vla di mír Palko, nar. 20. má ja
 ¼u do vít Hu dek, nar. 30. má ja

(on)

Na ši mi nistri vnútra…
Tak má me sta ro no vé ho mi nis tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka!
Je to o. i. prí le ži tos� na pre hodno te nie his to ric kých mi nis -
ter ských šta tistík.

Vystú pe nia mi nis tra vnútra SR Ro ber ta Ka li òá ka a po li -
cajné ho pre zi den ta gen. Ti bo ra Gašpa ra vy vo la li ži vé
reakcie èle nov ra dy predse dov, v niekto rých prí pa doch aj
èle nov ve de nia OZP v SR. Pri ná ša me re dakène upra ve ný
ob sah dialó gov, kto ré mô žu zaují ma� šir ší okruh èi ta te ¾ov.

Štatisti ka pl ná prekva pe ní

Zoznam mi nistrov vnútra Slo venskej
re pub li ky od ro ku 1990

Vla di mír Me èiar (VPN) 11. ja nuá ra 1990 – 26. jú na 1990
An ton Andráš (KDH) 27. jú na 1990 – 22. no vembra 1990
La di slav Pittner (KDH) 22. no vembra 1990 – 22. aprí la 1991
La di slav Pittner (KDH 23. aprí la 1991 – 24. jú na 1992
Jo zef Tu chy òa (HZDS) 24. jú na 1992 – 15. marca 1994
La di slav Pittner (KDH) 15. marca 1994 – 13. de cembra 1994
¼u do vít Hu dek (HZDS) 13. de cembra 1994 – 27. au gus ta 1996
Gus táv Krajèi (HZDS) 27. au gus ta 1996 – 30. októbra 1998
La di slav Pittner (SDK) 30. októbra 1998 – 14. má ja 2001
Ivan Šimko (SDKÚ) 15. má ja 2001 – 15. októbra 2002
Vla di mír Palko (KDH) 16. októbra 2002 – 8. februá ra 2006
Mar tin Pa do (SDKÚ) DS 8. februá ra 2006 – 4. jú la 2006
Ro bert Ka li òák (SMER–SD 4. jú la 2006 – 8. jú la 2010
Da ni el Lipšic (KDH) 9. jú la 2010 – 3. aprí la 2012
Ro bert Ka li òák (SMER–SD) 4. aprí la 2012 – 16. marca 2016
Ro bert Ka li òák (SMER–SD) 23. marca 2016 – ?

Odzne lo v disku sii. Odpo ve da jú mi nister vnútra a po li cajný pre zi dent



li ty, uve do mu júc si rastú ce množ-
stvo CBRN úto kov a ne ustá le sa
zvy šu jú cu ná roènos� ich odha le -
nia.

Na do siahnu tie všetkých
uve de ných cie¾ov vlá da podpo -
rí po silne nie spo lo èenské ho
sta tu su po li cajné ho po vo la nia
zvý še ním je ho atrak ti vi ty, ga -
ranciou sta bi li ty existu jú ce ho
so ciálne ho sys té mu po li cajtov
a príslušní kov ostat ných zlo -
žiek, za ve de ním mo ti vaèných

nástro jov do sys té mu ka riérne -
ho po stu pu, kto ré bu dú odrá ža�
vý konnos� a kva li tu vy ko ná va -
nej pra covnej èin nos ti. Za úèe -
lom zvý še nia kva li ty perso -
nálne ho obsa de nia po li cajných
funkcií na všetkých stupòoch
vlá da zintenzívni a ze fektívni
pri jí ma cie ko na nie uchádza èov
o služ bu v Po li cajnom zbo re a
vzde lá va nie po li cajtov vo všet-
kých re zortných vzde lá va cích
za ria de niach.

Vlá da bu de pre sadzo va� inšti -

tu cio nálne po silne nie ne zá vis los ti
kon tro ly èin nos ti ozbro je ných zbo -
rov. Vytvo rí podmienky pre vznik
od bo ru na pro ku ra tú re, kto rý bu de
oso bitne dohlia da� na posti ho va -
nie trestnej èin nos ti príslušní kov
ozbro je ných zbo rov.

Kompe tencie vý bo ru NR SR
pre obra nu a bezpeènos� sa po -
silnia v ob las ti doh¾a du nad do-
držia va ním zá kon nos ti postu pov
príslušní kov ozbro je ných zbo rov.

Vlá da vytvo rí podmienky pre
po silne nie parla mentnej kon tro ly

me no va nia pre zi den ta Po li cajné -
ho zbo ru for mou ve rejné ho vy po -
èu tia pred me no va ním a obme -
dze nie mož nos ti je ho odvo la nia
na  zá ko nom usta no ve né dô vo dy.

Vlá da rozší ri akcieschopnos�
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru
efektívnejšie reago va� na ne žia -
du ce uda losti sú vi sia ce so zme -
nou klí my. Do bu du je sie� ope -
raèných stre dísk Ha siè ské ho a
zá chran né ho zbo ru s cie¾om
skva litni� posky to va nie po mo ci v
tiesni. Na sta ví sys tém ochra ny
oby va te¾stva s cie¾om efektívne
za bezpe èi� základné potre by oby -
va te¾stva postihnu té ho mi mo riad -
nou uda los �ou s efektívnejším vy -
uži tím ostat ných zá chran ných zlo -
žiek in teg ro va né ho zá chran né ho
sys té mu. Vlá da za bez pe èí prehå -
be nie spo lu prá ce s Dobro vo¾ nou
po žiarnou ochra nou SR a ich jed -
not li vý mi orga ni zá cia mi v ob las ti
ich aktívnejšie ho za ra de nia do
komplexné ho sys té mu rieše nia
krí zo vých si tuá cií v rám ci ce lé ho
úze mia Slo venskej re pub li ky, pri -
èom je potrebné pokra èo va� v
zlep še ní infraštruktú ry a v obme -
ne ich tech nic ké ho vy ba ve nia.

Vlá da v ob las ti záchrannej a
pre ventívnej èin nos ti na ho rách
bu de pokra èo va� v mo derni zá cii
Horskej záchrannej služ by. Zá ro -
veò podpo rí sys té mo vé opatre nia
pre èinnos� a posta ve nie dobro -
vo¾ných hor ských záchra ná rov
po die ¾a jú cich sa na záchra ne
¾udských ži vo tov v spo lu prá ci s
Hor skou zá chran nou služ bou.
Vlá da sa za me ria aj na vytvo re nie

podmie nok vý ko nu kontrolnej a
pre ventívnej èin nos ti v hor ských
oblastiach a na ly žiarskych tra -
tiach. Vlá da bu de podpo ro va� aj
spo luprá cu s dobro vo¾ný mi orga -
ni zá cia mi zdru žu jú ci mi hor ských
záchra ná rov a dobro vo¾ných ky -
no lo gic kých zdru že ní pri záchra ne
osôb v horskom prostre dí.

Časť Ve rejná sprá va
Zvý ši ne zá vislos� štátnej služ -

by, a to ur èe ním hra ni ce medzi
po li tic ký mi a ne po li tic ký mi funk -
cia mi. Vlá da vní ma odpo li ti zo va -
nie štátnej služ by ako dô le ži tý pr -
vok, kto rý má vý znam ný vplyv aj
na mo ti vá ciu štátnych za mest -
nancov zotrva� v štátnej službe,
pre potre bu konti nuálne ho od bor -
né ho a pro fe sio nálne ho rastu,
pod po ru ka riérne ho rastu a ka -
riérne ho po stu pu, s èím sú vi sí aj
potre ba zme ny sú èasné ho nasta -
ve nia odme òo va nia v štátnej služ-
be a je ho pre via za nie na slu žobné
hodno te nie štátnych za mest nan -
cov. Vláda navrhne zmeniť
sys tém odmeňovania zamest-
nancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme za účelom ze-
fektívnenia systému, zohľadne-
nia a podpory kariérneho rastu
a kariérneho postupu a prijme
opatrenia v oblasti odmeňova-
nia v štátnej a verejnej službe
tak, aby sa odstránili rozdiely
medzi minimálnou mzdou a mi-
nimálnymi tarifnými platmi. 

(schvá le né Vlá dou SR 
dòa 13. aprí la 2016)

Vel ká Bri tá nia ten to piatok odš-
tartu je pro gram zvy šo va nia mi ni -
málnych miezd. ¼u dia, po be ra jú ci
najnižšie pla ty, si tak roène pri -
lepšia o 910 li bier (31 200 Kè). Ich
mzda v tom to ro ku po rastie šty -
rikrát rýchlejšie ako prie merné
pla ty.

Svet ten to ex pe ri ment sle du je.
Vlá dy mno hých roz vi nu tých kra jín
v sna he bo jo va� so so ciálnou ne-
spra vodli vos�ou a sla bým rastom
pla tov upie ra jú po zornos� na mi ni -
málnu mzdu. Stagná ciu pla tov v
posledných ro koch pri sudzu jú
zvy šu jú cej sa glo bálnej konku -

rencii, ústu pu od ko lektívne ho vy -
jedná va nia o pla toch, spo ma le niu
rastu pro duk ti vi ty a v niekto rých
pro fe siách nahrádza niu ¾u dí tech-
no ló gia mi.

Vla ni prvýkrát v histó rii za -
viedlo mi ni málnu mzdu Ne mecko,
k rastu mi ni málnej mzdy každo -
roène o tri percentá vyzýva ja pon -
ský pre mi ér Šinzó Abe. Zvý ši� mi -
ni málny ho di no vý zá ro bok až na
15 do lá rov (365 Kè) za ho di nu a
31 200 do lá rov (757 130 Kè) za
rok sa v ro ku 2022 chys tá tiež
ame  ric ký štát Ka li fornia. Mi ni -
málnu mzdu použí va jú ako ná stroj

spra vodli vejšie ho pre rozde ¾o va -
nia i niekto ré rozví ja jú ce sa štá ty,
napríklad Ma lajzia.

„Mi ni málna mzda ni kdy ne bo la
ta ká po pu lárna, ako je dnes.

Otáz ka je, ako vy so ko ju mô že me
tla èi�,“ po ve dal pre Fi nancial Ti -
mes Ri chard Dic kens, pro fe sor
eko nó mie na uni verzi te v Susse -
xe. Odpo veï na je ho otáz ku bu de

aktuálne h¾a da� Bri tá nia. Od aprí la
sa tam mi ni málna mzda zvý ši na
7,2 lib ry (247 Kè) za ho di nu a v ro -
ku 2020 by ma la do siahnu� 9 li bier
(309 Kè). Pod¾a ta mojšie ho mi nis -
tra pro ob chod, ino vá cie a kva li fi -
ká ciu Nicka Bo le sa to bu de je den
z najväèších ná rastov mi ni málnej
mzdy, akú ke dy zá padné štá ty pri -
ja li.

V Ka li for nii by zvy šo va nie mi ni -
málnej mzdy moh lo za bezpe èi�
lep ší ži vot mi lió nom pra cu jú cich.
Ale na dru hej stra ne tiež mô že
zvý ši� ne za mestna nos� v sku pi ne
tých, kto rým má opatre nie po -
môc�, a to najmä v mestách, kde
sú mzdy re la tívne nízke. Niekde
by tak do pad mo hol by� aj ne ga -
tívny.

V Èes ku se mi ni málna hru bá
mzda zvý ši la na po sle dy v ja nuá ri
tohto ro ku. Do sa hu je 9 900 Kè za
me siac ale bo 58,70 Kè za ho di nu.
Sadzby v su sedných štá toch aj
tak ostá va jú vyššie. V Ne mecku,
napríklad, predsta vu je mi ni málna
ho di no vá mzda 8,50 eura (230
Kè), v Po¾sku 10,12 po¾ské ho zlo -
té ho (64 Kè) a na Slo ven sku 2,18
eura (2,328 eura od 1. 1. 2016, te -
da cca 63 Kè, pozn. red.)

Pre mi ér Bo hu slav So botka s¾u -
bu je ïalšie zvy šo va nie mi ni -
málnej mzdy. Ma la by do siahnu�
40 percent prie mernej mzdy, èo je
v sú èasnosti viac ako 10 500 Kè.

(www.idnes.cz, 29. 3. 2016)
preklad – on–, krá te né
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Zá pad ex pe ri men tu je s rastom mi ni málnej mzdy, má zaisti� spra vodli vos�
Mi ni málnu mzdu ako ná stroj spra vodli vejšie ho pre rozde -
¾o va nia be rie na mi los� stá le viac roz vi nu tých eko no mík.
Od aprí la ju zvy šu je Ve¾ká Bri tá nia, plá nu je to aj ame ric ký
štát Ka li fornia. V Èes ku by pod¾a plá nov pre mié ra ma la
do siahnu� až 40 percent prie mernej mzdy.

(Pokraèovanie zo strany 3)

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kou ¾ú tos�ou a smútkom ozna mu je me, že
nás dòa 16. 02. 2016 ná hle bez rozlú èe nia vo
ve ku 54 ro kov opus til ko le ga, pria te¾ a ka ma rát

kpt. Pe ter Ci sá rik

Osta li po òom dve de ti a mi lu jú ca man žel ka.
Èes� je ho pa miatke!

Ko lektív OR PZ Èadca

V Ži li ne púš�a li ži lu po li cajtom
V stre du 6. aprí la 2016 od 08.00 ho di ny pre bie ha la na Krajskom

riadi te¾stve Po li cajné ho zbo ru v Ži li ne dobro vo¾ná akcia pod názvom
„Po li cajná kvapka kr vi“. Zá šti tu nad akciou prevzal, tak ako aj v
mi nu lom ro ku, riadi te¾ kraj ské ho riadi te¾stva plk. Mgr. Ivan Špá nik,
kto rý ju aj opä tovne ini cio val (v mi nu lom ro ku zor ga ni zo va lo KR PZ
v Ži li ne dve akcie „Po li cajná kvapka kr vi“ v má ji a v no vembri. Celko -
vo sa na nich zú èast ni lo

131 dobro -
vo¾ných dar-
cov kr vi, kto -
rí da ro va li
takmer

pä�de siatšty -
ri ti síc mi li litrov kr vi).
Cie¾om akcie bo lo ne -
ustá le podpo ro va� da ro -
va nie kr vi, tohto ne -
nahra di te¾né ho or gá nu,
a tak na ïa lej rozši ro va�
ra dy dobro vo¾ných dar-
cov kr vi aj na krajskom
riadi te¾stve.

O aprí lo vé dobro -
vo¾né da ro va nie kr vi
pre ja vi lo záujem celko vo
57 po li cajtov a obèian -
skych za mestnancov –
aj z Cent ra pod po ry Ži li na. Celko vo do krvnej ban ky pri budlo takmer
25 – ti síc mi li litrov kr vi.

Radko Mo ravèík, KR PZ Ži li na

Èas� Vnú torný po ria dok a bezpeènos�



Opro ti mi nu lé mu roè ní ku sa
prihlá si lo o èo si me nej úèastní kov,
mu žom chý ba la najmä väèšia
úèas� nežné ho pohla via, le bo pri-
šli len šty ri, ale orga ni zá to ri oce ni -
li, že medzi sú �a žia ci mi ne chý ba li
ani zástupco via HaZZ a ZVJS. Vi -
de li sme tu tiež mno ho tvá rí, zná -
mych z predchádza jú cich roèní -
kov – vrá ta ne špiè ko vých hrá èov,
kto rí rok èo rok zvádza jú tu hé a

športo vo ve¾mi hod not né sú bo je o
miesta na stupòoch ví �a zov.

Tur naj najmä v tom to sme re
neskla mal ani v ju bi lejnom roè ní -
ku. Po po ludòajšie vy ra ïo va cie
zá po le nie bo lo kva li tou vý ko nov
po te še ním pre oèi mi lovní kov bie-

lej loptièky nielen v prí pa de re gis -
tro va ných, ale aj ne má lo ne re -
gistro va ných hrá èov. V skromnom
tí me krajších po lo vi èiek kra ¾o va la
svo jím vý ko nom aj v tom to ro ku
slo ven ská špiè ka Lu cia Trukso vá
z APZ (vla ni skon èi la dru há, pre -
to že pre èa so vú tieseò ne nastú pi -
la na fi ná lo vý zá pas). Hviezdou
turna ja v muž skej èasti sa ne po -
chybne stal ne re gist ro va ný Mi lan
Gra mantík (TN). Pa mätní ci ve dia,
že vyhral pr vý roè ník turna ja v ro -
ku 1996, ïalších pár ro kov patril
medzi špiè ku a te raz, o dvadsa�
ro kov star ší, zno va su ve rénne zví -
�a zil! Srdeène gra tu lu je me!

Medzi špiè ko vý mi re gis tro va -
ný mi hráèmi, ako sme už spo me -
nu li, pa no va la ve¾ká sú �a ži vos�,
ich sú bo je ma li správne športo vé
„grá dy“, mno hé vý me ny lopti èiek
bo li až neuve ri te¾ne do ko na lé.
Me ná ví �a zov sa pre to vopred od -
ha do va li ve¾mi �ažko. Ak vla ni ob -
sa dil prvú prieèku Mar tin Gajdoš
(NR) a ïalšie tri miesta ob sa di la
vý konnostne sil ná „ko šická kli ka“
vý bor ných hrá èov (Re vaj, Král,
Ku kuèka), v tom to roè ní ku sa zdal

by� ve¾kým adeptom na pó dio vé
umieste nie aj Mar tin Ku ruc
(rovna ko KE). Neuve ri te¾ne bo jov -
ným vý ko nom s va ria bilnos�ou
úde rov i po da ní nás ve¾mi za ujal
aj „ko le ga od ha si èov“ Zde no
Drbiak. Tieto predpokla dy sa na -
po kon na pl ni li, pod prísnym
doh¾a dom rozhodcu Bo ri sa Raèka
sa „stre doslo vá ko vi“ Mar ti no vi
Gajdo šo vi v skvostnom sú bo ji so

Sla vom Krá lom po da ri lo obhá ji�
lanský tri umf, ïalšie miesta ob sa -
di li prá ve Mar tin Ku ruc a Zde no
Drbiak.

Neostá va, než po ïa ko va� or -
ga ni zá to rom za pekné športo vé
chví le. Ako dlho roèná „du ša po du -
ja tia“ ne chý bal hlavný rozhodca
Ján Va niak, zástupca Slo ven ské -
ho zvä zu stolné ho te ni su, ge ne -
rálny sekre tár SZST An ton Ha-

mran, riadi te¾ od bo ru vý cvi ku PPZ
plk. Mi loš Barna a re pre zen tant
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR,
podpredse da Vik tor Kiss. Na svo -
je „športo vé ko re ne“ ani po
odcho de do penzie ne za bu dol
plk. v. v. La di slav Gra èík, bý va lý
podpredse da OZP. Najmä zá slu -
hou týchto mu žov a ich pra -
covných tí mov bol ju bi lejný 20.
roè ník turna ja PPP dôstojným
mí¾ni kom v histó rii re zortné ho stol-
né ho te ni su.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor
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Zná me Ná rodné stolno te ni so vé cent rum na Èernocké ho
uli ci v Bra tisla ve sa 8. aprí la 2016 sta lo de jiskom ju bi -
lejné ho 20. roèní ka stolno te ni so vej sú �a že o Pu tovný po -
hár PO LÍ CIE, spo je né ho so 7. roèní kom Majstrovstiev MV
SR.

Ju bi lejný 20. roè ník stolno te ni so vé ho turna ja o Pu tovný po hár PO LÍ CIE a 7. roè ník Majstrovstiev MV SR

Svia tok pre mi lovní kov bielej loptièky

Finálový pekný duel Král - Gajdoš. Kráľom sa stal Gajdoš...

Milan Gramantík vyhral prvý ročník turnaja PPP. A po dvadsiatich ro-
koch znova preberal víťazný pohár z rúk podpredsedu OZP v SR Vikto-
ra Kissa!

Slávnostné otvorenie. Posledné pokyny súťažiacim dáva „duša"
turnaja, hlavný rozhodca Ján Vaniak s mikrofónom, vpravo V. Kiss,
M. Barna, A. Hamran, L. Gračík

Víťazi v kategórii neregistrovaných hráčov: Gramantík, Szalay,
Andráš, Porubčan

Ví ťa zi 20. roční ka Pu tovné ho po há ra PO LÍ CIE a 7. roční ka
Majstrovstiev MV SR v stolnom te ni se

Re gi stro va ní mu ži:
1/ Mar tin Gajdoš (KR PZ Nit ra)
2/ Sla vo mír Král (KR PZ BA)
3/ Mar tin Ku ruc (KR PZ KE)
4/ Zde no Drbiak (HaZZ)

Ne re gistro va ní mu ži:
1/Mi lan Gra mantík (TN)
2/ Ján Sza lay (TT)
3/ Igor Andráš (BB)
4/ Mi ro slav Po rubèan 
(ÚVTOS Hrnèia rovce)

Že ny:
1/ Lu cia Trukso vá (APZ)
2/ Mar ti na Kande ro vá (ZA)
3/ Gabrie la Go žo vá (PO)
4/ Ja na Drie novská (ŠKP APZ)

V kategórii žien tróni na stupni víťazov výborná Lucia Trukso-
vá, ďalšie miesta sa ušli Kanderovej, Gožovej a Drienovskej

Registrovaní muži: "Kraľuje" Martin Gajdoš, ďalšie miesta
Král, Kuruc, Drbiak

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk  Kontakty:  policia@dalian.sk  S dôverou sa obráťte na naše kolegyne:  Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie  Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk  Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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V SaS sa pred vo¾ba mi ve¾mi
rozèú li li, že KOZ SR svo jim vyhlá -
se ním odpo ru èi la vo li� SMER–SD.
Nech už si o KOZ a ich podpo re
SME RU–SD mys lí te èo chce te,
mòa to to vyhlá se nie za uja lo v
inom oh¾a de. Je zaují ma vé, že v

SaS sa tak mocne roztrpèi li nad
tým, že si KOZ vy bra la stra nu,
kto rá sa za via za la, že ne bu de sia-
ha� na za mestna necké štandardy
a nie SaS.  Je to zaují ma vé z
dvoch h¾a dísk:

1. SaS sa za ce lú svo ju exis-
tenciu ne vy jadri lo po zi tívne na ad -
re su odbo rov,

2. v predvo lebnom progra me
SaS sa na chádza li nasle du jú ce
ciele:

– na mi ni mum ose ka� zá konník
prá ce,

–  na mi ni mum ose ka� všetky
pra covno–právne kó de xy,

–  zru ši� mi ni málnu mzdu a mi -
ni málne mzdo vé ná ro ky,

– zväèšo va� príjmo vé rozdie ly,
– obmedzi� prá vo mo ci odbo -

rov,

–  zní ži� príplatky za prá cu v ne -
de ¾u a po èas sviatkov,

– zní že nie ma xi málnej ná hra dy
mzdy pri neplatnom skon èe ní pra -
covné ho po me ru zo stra ny za -
mestná va te ¾a z 36 me sia cov na 6
me sia cov,

–  zru še nie zodpo vednosti za -
mestná va te ¾a za agentú ru do èas -
né ho za mestná va nia vo ve ci do-
držia va nia rovna kých podmie nok
pre kme òo vých a agentúrnych za -
mestnancov,

– zdobro vo¾ni� so ciálny fond

Rozprá va� o odbo roch len ne -
ga tívne a chysta� na za mest nan -
cov, kto rých od bo ry zastu pu jú, ta -
ký to ná klad, a po tom sa èu do va�,
že sa KOZ po sta ví k SaS chrb -
tom? To mu sa po vie �ažká schi -
zofré nia.

V reakcii SaS ma za uja la aj na-
sle du jú ca ve ta: „tieto od bo ry bo ju -
jú to tiž len s pra vi co vý mi vlá da mi“.

O tom, že ta ké to tvrde nie je to -
tálnym nezmyslom, som už pí sal v
TOM TO èlán ku. A pre  tých, kto -
rým sa ne chce èí ta� ta ký dlhý text,
tak v skratke:

–  od bo ry a ich èle no via vždy a
vša de na sve te pro testu jú, pro tes -
to va li a bu dú pro testo va� pro ti ob-
medzo va niu práv za mestnancov.
To, že na Slo ven sku od bo ry pro -
tes to va li zväèša (nie vý luène) pro ti
pra vi co vým vlá dam, ne zna me ná,
že pro tes to va li pre to, že tieto vlá dy
bo li pra vi co vé, ale pre to, že tieto
vlá dy vý znam ným spô so bom po-
škodzo va li za mestna necké pro s -
tre die. Sta èí sa pozrie�, èo sa v sú -
èasnej do be de je vo Francúzsku.
Od bo ry tam pro testu jú pro ti ¾a vi co -
vej vlá de, aj napriek to mu, že je ¾a -
vi co vá. Pro testu jú pre to, že sa ¾a -
vi co vá vlá da roz hod la siahnu� na
ta mojšie pra covné kó de xy.

(Ján Košè, blogsme, 
21. 3. 2016, krá te né)

Vz�ah po li tic kých strán a odbo rov

Ne sta ne sa len Slo vá kom…
WAS HING TON – Ame ric ká

Ústredná spra vo dajská služ ba
(CIA) omy lom za budla cviènú vý -
buš ni nu v školskom au to bu se, kto -
rý po do bu jarných prázd nin po uží -
va la pre vý cvik psov. In for mo va la o
tom te le ví zia CNN. Služ ba vo
vyhlá se ní uviedla, že ma te ri ál bol
sta bilný a ne mo hol sa sa mo vo¾ne
akti vo va� pre vádzkou au to bu su.

In ci dent v štá te Virgí nia sa stal v
marci a vý bušni na, kto rú mé diá opi -
su jú ako plastickú, bo la pri mo to re
au to bu su viac ako týždeò. Ško la
po èas tejto do by po uží va la au to bus
dva dni pre celkom osem jázd v
dåžke vy še 230 ki lo metrov.

Na všetko sa pod¾a denní ka The
Guardian prišlo ten to týždeò v stre -
du, ke dy au to bus pre chádzal ru -
tinnou údrž bou. Ško la uviedla, že
do sta la od CIA uiste nie, že ni ko mu
ne hro zi lo ne bezpe èenstvo. Na žia-
dos� CIA ne bo la po va ha vý buš ni ny
zve rejne ná, spra vo dajská služ ba to
zdô vodni la uta jo va ním svo jich cvi -
èebných postu pov.

CIA uviedla, že po zasta vi la svoj
vý cvi ko vý pro gram, aby moh la vy -
ko na� kon tro lu svojho cvi èebné ho
inventá ra a pre ve ri� si pro ce du rálne
po stu py.

(www.cas., 3. 4. 2016)

Bra ti sla va – Ra da predse dov
od bo ro vých zvä zov KOZ SR sa na
svo jom ro ko va ní ve no va la
návrhom téz odbo rov do
pro gra mo vé ho vyhlá se nia a
vyzýva bu dú cu vlá du:
 zvy šo va� do siahnu té štandar-

dy za mestná va nia a ochra ny za -
mestnanca na pra co visku, kto ré sú
sú èas�ou platnej pra covno právnej
le gisla tí vy
 pokra èo va� v trende zvy šo va -

nia miezd a ži votnej úrovne s cie -
¾om odstrá ni� príjmo vé ne rov nos ti

 v sú la de s európskou koncep-
ciou bo ja s fe no mé nom pra cu jú cej

chu do by pokra èo va� vo
zvy šo va ní mi ni málnej
mzdy
 odstrá ni� prehlbu jú -

cu sa ni ve li zá ciu pla tov vo ve -
rejnom sektore a miezd v súkrom-
nom sekto re.

KOZ SR po ža du je v systé me
tvor by návrhov le gisla tívnych no -
riem parti ci pá ciu odbo rov už v štá -
diu ich prípra vy.

(KOZ SR, 15. 3. 2016)

Výzva ra dy predse dov OZ

Kto vi del terè s no ha mi?
Na jarnej ra de predse dov sa premle la de ba ta na neúre kom tém,

mno hé diskusné príspevky èi nadho de né otáz ky bo li ve¾mi zaují ma vé,
podnetné i po uè né. Vy bra li sme as poò jed nu: náš predse da z Ná -
mesto va „He òo“ Brenkus otvo ril pro blém použi tia zbra ne. Po li cajt sa
mu sí rozho do va� v zlom ku se kun dy, èi použi� zbraò, „iní“ po tom ce lé
me sia ce po sudzu jú, èi sa v tej chví ¾oèke rozho dol správne. Isto, asi je
to nut né, veï ide o zdra vie, ne raz aj o ži vot po dozri vé ho. Lenže, pý tal

sa dis ku tér, je dobre na sta ve ná le -
gisla tí va? Ne nú ti skôr po li caj ta, aby
si radšej niè nevši mol a pišto¾ ani ne -
vy tia hol z puzdra, než ris ko val me -
sia ce po po �a ho va nia na inšpekcii s
neistým zá ve rom?

Po dob né di le my pre ží va množ-
stvo po li cajtov v každo dennej služ-
be. Ne ustá le od nadria de ných po èú -
va jú inak správne pouèe nie, že po-
uži tie zbra ne je krajné rieše nie a aj v
ta kom prí pa de je potrebné v ma xi -
málne možnej miere chrá ni� ži vot po dozri vé ho. Správne. Ale kto už vi -
del terè s no ha mi? vysti hol de tail spo me nu tý reèník.

V plé ne odbo rá rov po chví¾ke rozmýš¾a nia zre te¾ne za šu me lo. Fakt,
kto u nás vi del na stre¾bách terè s de siatkou tre bárs na ko le ne?  –on–

V dòoch od 5. do 8. aprí la 2016
sa usku toèni li Otvo re né majstro-
vstvá Bansko bystrické ho kra ja vo
vý ko ne slu žobných psov Po li -
cajné ho zbo ru v špe ciálnej ky no -
ló gii v rekreaènej ob las ti Krpa èo -
vo v Breznianskom okre se. Uspo -
ria da te ¾om bol Od bor po riadko vej
po lí cie KR PZ v Banskej By stri ci v
sú èinnosti s odde le ním slu žobnej
ky no ló gie na OR PZ v Brezne.
Okrem ky no ló gov PZ sa zú èast ni li
aj ich ko le go via z Vo jenskej po lí -
cie z Hronse ku. Cie¾om sú �a že
bo lo po rovna nie vycvi èe nosti slu -
žobných psov špe cia listov vo vy -
h¾a dá va ní omam ných a psy cho -
tropných lá tok, ale aj rozší re nie
vzá jomných kontaktov, vý me na
skú se ností z vý cvi ku a použí va nia
slu žobných psov v pria mom vý ko -
ne služ by.

Do ko na lý èuch psov do ká že
po lí cia oce ni� pri vyh¾a dá va ní a
ozna èe ní vzor ky omam ných a
psy chotropných lá tok v miestnos-
tiach, v dopravných prostried-
koch, v ba to ži nách ale bo v te ré -
ne. Hod no ti lo sa aj aporto va nie
psov, pre ko ná va nie aty pických
pre ká žok, pri vo la nie psa, pre chod
sku pi nou osôb, zasta ve nie psa na

po vel, reakcia na stre¾bu, èi ovlá -
da te¾nos� psa pri no he.

Najlepší vý kon na tohto roè -
ných Otvo re ných majstrovstvách
Bansko bystrické ho kra ja vo vý ko -
ne slu žobných psov v špe ciálnej
ky no ló gii pod tak tov kou ve dú ce ho
sú �a že kpt. Mgr. Iva na Èipku z
OPP KR PZ Ban ská Bys tri ca po -
dal práp. Mgr. Ja ro slav Coch z
OSK OPP OR PZ Ri mavská So -
bo ta so psom Oli ve rom. Tesne za
ním skon èi la slu žobná suèka Esta
pso vo da npráp. Ja ro sla va Da rá ka
z OSK OPP OR PZ Po prad a tre -
tie miesto patrí pso vo do vi z OSK
OPP OR PZ Zvo len npráp. Mi -
rosla vo vi Ka èá ko vi a je ho slu -
žobné mu pso vi Fi li po vi.

Všetkým ví �a zom gra tu lu je me,
pre to že vieme, že vý cho va a vý -
cvik psov je je di neè ný pro ces, nie
je to len ná ho da. Je to výsle dok
tvr dej prá ce, úsi lia, kon tak tu, vy -
ža du jú ce ho si ve ¾a vo¾né ho èa su
strá ve né ho so psom s každo -
denným prístu pom. Ve rí me, že sa
im bu de aj na ïa lej da ri� rozví ja�
svo je ve do mosti, kto ré bu dú v
pra xi uplatòo va�.

por. PhDr. Sláv ka Pi lia ro vá,
OR PZ Brezno

Majstrovstvá Bansko bystrické ho kra ja vo vý ko ne
slu žobných psov  v špe ciálnej ky no ló gii

Na snímke z¾a va: 3. miesto Mi ro slav Ka èák, ve dú ci sú �a že Ivan
Èipka, 1.miesto Ja ro slav Coch, 2. miesto Ja ro slav Da rák


