
Elektro ni zá cia informaèných a
ko mu ni kaèných systé mov na ús -
tred nom i na kraj ských ope raèných
stre diskách (so všetkým, èo s tou to
mo derni zá ciou sú vi sí) je pre èinnos�
PZ v posledných ro koch va ri najvý -
raznejším, priam re vo luèným kro -
kom vpred. Prak tic ky ne exis tu je po -
li cajt, kto ré ho by sa tieto zme ny ne -
do tkli, viackrát sme o progra me
ESIS pí sa li aj na stránkach PO LÍ -
CIE.

Pi lotný pro jekt bol spuste ný na
KR PZ v Nitre vla ni v októbri, do jú -
la tohto ro ka by ma la by� ukon èe ná
integrá cia a mo derni zá cia všetkých
kraj ských ope raèných stre dísk na
Slo ven sku, pri dá va jú sa aj pra co -
viská hra niènej a že lezniènej po lí -
cie. Vý hod, kto ré ESIS v spo je ní s
uží va ním za ria de ní SOITRON v slu -
žobných vo zidlách pri ná ša, je ne -
spo èet. Sys tém podstatne zvy šu je
ope ra bi li tu a kva li tu riade nia síl a
prostriedkov na úrov ni kra ja, ve¾ké
mož nos ti ze fektívne nia bo ja s kri mi -
na li tou otvá ra aj osádkam slu žob -
ných vo zi diel, vy ba ve ných sys té -
mom SOITRON. Znie to pa ra dox -
ne, ale popri odstra òo va ní ne dos -
tatkov v hardvé ro vom i softvé ro vom
vy ba ve ní, kto ré spuste nie kaž dé ho
no vé ho sys té mu v pra xi pri ná ša,
naj ri zi ko vejším èlán kom v re �a zi je

za tia¾ subjektívny fak tor – èlo vek.
Nie ná ho dou aj sa mi akté ri na už
mo der ni zo va ných ope raè ných stre -
diskách prizná va jú, že do sia¾ ani
ne ovlá da jú všetky mož nos ti, kto ré
sys tém po nú ka – za èí na jú niekde
na úrov ni 15 percent, chce to ïalšie
vzde lá va nie a prax v sú èinnosti s
informa tikmi, kto rí ¾u ïom na ope -
raè ných stre diskách po mô žu úpra -
va mi star ších èi za ve de ním úplne
no vých apli ká cií, šetria cich ná ma -
hu i èas.

Ani inšta lá cia za ria de ní SOI-
TRON pria mo v po li cajných vo zid -
lách sa ne zao bišla bez kompli ká cií,
za ria de nia sú dos� po ru cho vé a
pod¾a „hla sov zdo la“ je ich ser vis
ve¾mi pro ble ma tic ký a ne pruž ný. K
té me sa pre to vrá ti me v jú no vom
èís le. Na dru hej stra ne, tech nic ké
po ru chy dopåòa la ne ocho ta èasti ra -
do vých po li cajtov uèi� sa no vo tám.
Niekto rí prís lušní ci PZ to tiž vní ma li
za ria de nie SOITRON len ako pro-
strie dok na kon tro lu ich po hy bu a
èin nos ti. Tak sa k ne mu aj sta va li,
ne chá pa li, že im v prvom ra de po -
mô že „získa� viac dob rých èiarok“,
iný mi slo va mi, ze fektívni ich služ bu
v bo ji s kri mi na li tou a mô že prispie�
k zvý še niu objasne nosti i pri plne ní
ïalších hlavných cie¾ov èin nos ti PZ.
(Viac vo vnútri èís la)                 (on)

V čísle:

 No ví po li cajní ge ne rá li                   s.3

 Èo trá pi po li cajtov                      s.4

 O vy uži tí SO FO                         s.5

 Na ope raènom stre disku v Trenèí ne        s.6
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Ho vo rí me s predse dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR Ma riá nom Magdoškom

Za sa da nie vý bo ru Euro COP–u: kri ti ka zdåha vosti po stu pu orgá nov EÚ vo èi migrantom

Myšlienka me sia ca: Bru sel… „pri po mí na ka pi tá na na lo di, kto rá sa po tá pa, ale on na miesto to ho, aby prevzal kon tro lu nad si tuá ciou, roz ho du je, kto ré zá chran né èlny bu dú ne fajèiarske.“    (z pre ja vu Vik to ra Orbá na, ma ïar ské ho pre mié ra)

 Zdá sa, že va šu do ho du o
pra vi del ných stretnu tiach s mi -
nistrom sa da rí plni�…

Po ve dal by som, že ju aj
prekra èu je me, ne chcem to zakrík-
nu�, ale spo luprá ca s pá nom mi -
nistrom fun gu je naozaj na špièko -
vej úrov ni, od marco vých vo lieb
sme sa tu ším stretli viackrát, ako
za ce lý uply nu lý rok.
 Pri ná ša te na stretnu tia viac

podne tov vy ale bo je ini cia tív -
nejší mi nister?

Nie je vô bec dô le ži té, že kto pri -
ná ša viac tém na ro ko va nie. Na še
stretnu tia sú cha rak te ris tic ké vý -
me nou ná zo rov a sna hou h¾a da�,
ale hlavne na chádza� spo loèné
rieše nia k zlepše niu si tuá cie vo
všetkých oblastiach èin nos ti po li -
cajtov, ale aj obèianskych za -
mestnancov mi nis ter stva, èi už ide
o mzdo vé podmienky, úro veò ma -
te riálno – tech nic ké ho za bez pe èe -
nia ale bo otáz ky kva li ty pra covné -

ho prostre dia. Vo viace rých prob lé -
mo vých okru hoch sme ve¾ mi blíz -
ko do ho de.
 A o èom ste ro ko va li dnes?
Dnešné stretnu tie ne bo lo dlhé –

spresòo va li sme otáz ky spo je né s
odme na mi za vý sled ky v hodno tia -
com systé me a no ve lou zá ko na è.
73 o štátnej službe. Po li cajný pre -
zi dent predlo žil svo ju predsta vu, v
podsta te sme v zho de a sna ží me
sa, aby odme ny bo li ude le né èo
najspra vodli vejšie a na job jek -
tívnejšie. Do la ïu je me de tai ly. Po -
zi tívna sprá va pre po li cajtov je za -
tia¾ v tom, že odme ny pre tých, kto -
rí si to za ce lo roènú prá cu zaslú -
žia, bu dú.
 Pod¾a mo jich informá cií sa

ve de nie OZP v tom to èa se za-
obe ra lo aj problé ma mi, kto ré sa
nahro ma di li v cudzi neckej po lí -
cii…

Cudzi necká po lí cia oso bitne v
Bra tisla ve, no nielen, zá pa sí s ne -

dostatkom príslušní kov a s ve¾kou
fluktuá ciou. Kto po zná ich bra ti -
slav ské priesto ry, vie, že sú
úrovòou na hra ni ciach ha va rijné ho
sta vu. To všetko spô so bu je v ra -

doch príslušní kov cudzi neckej po lí -
cie v Bra tisla ve nespo kojnos�, zvý -
razne nú ešte aj tým, že im ne bol
prizna ný príspe vok na bý va nie.
Dob rou sprá vou je, že pán mi nister
súhla sil s na šou po žia davkou a od
1. 7. 2016 by im už príspe vok mal

patri�. Zdá sa tiež, že na spadnu tie
je aj ter mín s�a ho va nia cudzi -
neckej po lí cie do vy no ve ných,
ove ¾a dôstojnejších priesto rov vo
Vajno roch.
 Ako vlastne do pad lo roèné

hodno te nie jednotlivcov? Mô že -
me už po ve da�, že hodno te nie
pri ná ša objektívny ob raz úrovne
kva li ty prá ce v na šom zbo re?
Skú se nos� uka zu je, že na na sta -
ve ní kri té rií ve¾mi zá le ží, po li caj -
ti, ale aj ich nadria de ní sú v tom -
to ve¾mi prispô so bi ví…

Aj pr vé hodno te nie po ro ku uká -
za lo, že pre niekto rých, pod èiarku -
jem –  niekto rých – nadria de ných
je ešte stá le pro blém po ve da� pod-
ria de né mu ná zor na je ho prá cu
pria mo do oèí. Ho ci ešte ne má me
striktne na sta ve né kri té riá pre
hodno te nie útva rov, ur èi té kri té riá
predsa len existu jú a nie vždy nám
ko rešpondu je výslednos� prá ce
útva rov s vý sled ným hodno te ním
jednotlivcov. V dobre nasta ve nom
hodno tia com systé me by sa to už
ne ma lo sta�. Obrazne po ve da né:
špiè ko vý útvar ne mô že ma� v sku -
pi ne A len 40 percent po li cajtov, a

na opak, út var na chvoste ta bu¾ky
ne mô že ma� 80 percent po li cajtov
v áèku. Žia¾, v niekto rých prí pa -
doch sa to sta lo. Ho ca ko, dobre
nasta ve ný hodno tia ci sys tém je aj
pre na šu po lí ciu ži votne dô le ži tá
podmienka zvy šo va nia kva li ty prá -
ce a na po kon aj predpoklad na to,
aby bo li po li caj ti spo kojní s pozna -
ním, že keï viac, kva litnejšie a ini -
cia tívnejšie pra cu jú, bu dú aj lepšie
odme ne ní ako ich me nej usi lovní
ko le go via. Viem, že ni kdy ne do -
siahne me 100 – percentnú spo -
kojnos� ¾u dí, ale ce lá testo va cia
pre vádzka sys té mu a všetky tie di-
sku sie ve dú k to mu, aby sme sa k
objekti vi te ma xi málne priblí ži li.
Mno ho nadria de ných už po cho pi lo
zmy sel, vý znam hodno tia ce ho
sys té mu a chcem im za to po ïa ko -
va�. Ve rím, že sa blí ži èas, ke dy už
naozaj ve¾ká väèši na po li cajtov po -
cho pí, že sys tém nie je pro ti nim,
ale na opak, pô so bí v ich prospech.
Aj tou to ces tou chcem po žia da�
na šich èle nov, aby sa v prí pa de, ak
ma jú aké ko¾vek po chyb nos ti v sú -
vislosti s hodno tia cim systé mom,

Ri zi ko vým, subjektívnym fakto rom je v prvom ra de èlo vek

Viace ré kra je ma li pro blém s tempom re konštrukcií priesto rov pre ope raèné stre diská. Tren èín to zvlá -
dol                                                                                                                Snímka Pe ter Onde ra

(Pokračovanie na strane 3)

Predse du OZP v SR Ma riá na Magdoška re dakcia PO LÍ CIA po -
žia da la o roz ho vor 3. má ja – bezprostredne po je ho návra te
zo stretnu tia s mi nistrom vnútra Ro bertom Ka li òá kom.

Elektro ni zá cia kraj ských ope raèných stre dísk odha ¾u je ïalšie mož nos ti využi tia



Oce ne nie v ka te gó rii „Záchra -
nársky èin laickej ve rejnosti“ zís -
kal Ma rián Ju hász, kto rý v no -
vembri mi nu lé ho ro ka spo lu so
svo jím sy nom za chrá nil z ho ria cej
dre ve ni ce v Klo ko èo ve 5 osôb, z
kto rých 2 bo li de ti.Ten to rok sa na

Zla tom záchra nárskom krí ži prvý-
krát ude ¾o va lo oce ne nie v ka te gó -
rii „Záchra nársky èin laickej ve -
rejnosti – de ti“. Odniesla si ho sta -
toèná Na tá lia Gavlá ko vá z Oš -
èadni ce, kto rá 20. jú na 2015 za -
vo la la na tiesòo vú lin ku 155 z dô -

vo du, že jej otec spa dol zo stre -
chy a na pi chol sa na plot. Dva -
nás�roèná Na tá lia sa riadi la po -

kynmi ope rá torky, po skyt la ot co vi
prvú po moc a až do prí cho du zá-
chrannej zdra votnej služ by s ním
aktívne ko mu ni ko va la. Èest né
uzna nie patrí Pet ro vi No vy sedlá -
ko vi a Mar ti no vi Ju ro vi z KR PZ v

 Pre šo ve, kto rí pri po žia ri by tovky
na Šro bá ro vej uli ci v Pre šo ve zo
za dy me né ho by tu pred prí cho -

dom ha si èov eva kuo va li 2 dospe -
lé oso by a 2 de ti, kto rým hro zi lo
sil né na dý cha nie splo dín ho re nia.
Oce ne nie v ka te gó rii „Záchra -
nársky èin pro fe sio nálne ho ko -
lektí vu“ zís ka li ha si èi z Kraj ské ho

riadi te¾stva HaZZ v Trenèí ne, po li -
caj ti z Kraj ské ho riadi te¾stva PZ v
Trenèí ne, zdra vot ní záchra ná ri z

po sá dok rýchlej zdra -
votníckej a rých lej le -
kárskej po mo ci –
RLP Dubni ca, RZP
Be lu ša a RLP Pú -
chov a èle no via Dob -
ro vo¾ných ha siè ských
zbo rov ob cí Èer ve ný
Ka meò a Mi ku šovce
za kom pli ko va ný zá -
sah pri Èerve nom
Ka me ni. Koncom au -
gus ta tu do šlo k zráž-
ke a ná s led né mu pá -
du dvoch lieta diel Let
L410 Turbo let. Tá to
le tec ká tra gé dia si
vy žia da la 7 ¾udských
ži vo tov. Z cel ko vé ho
po è tu 38 ¾u dí na pa lu -
bách oboch lieta diel

nepre ži li 3 pa ra šu tisti a 4 pi lo ti. Z
31 zachrá ne ných pa ra šu tistov bo -
lo 6 pa ra šu tistov zra ne ných. 

(HaZZ)

„Dnes si pri po mí na me vý ro èie
ukonèe nia dru hej sve to vej voj ny.
Na vští vil som Mú zeum ho lo -
kaustu a bol som as poò tak to
sym bo lic ky za pá li� svieèku pri
troch pa mätní koch. Mys lím si, že
s týmto vý ro èím je tre ba po ve da�
dve základné po solstvá: Ne za -
budne me a ïa ku je me,“ po ve dal
slo ven ský pre zi dent. „Ne za -
budne me na to, èo bo lo prí èi nou
dru hej sve to vej voj ny, že to bo la
hlavne ne ná vis� vo èi ¾u ïom a ná -
ro dom, vo èi sku pi nám ¾u dí. Bo la
to stra ta základných ¾udských
hodnôt, úcty a rešpektu k èlo ve ku.
A tre ba po ve da� aj jed no ob rov ské
Ïa ku je me. Ïa ku je me v prvom ra -
de vo ja kom Èerve nej ar má dy, Ru -
som, Ukra jincom, Bielo ru som, ale
tu na Slo ven sku tre ba sku toène
sa po ïa ko va� aj Ru mu nom, Fran-
cú zom a mno hým iným ná ro dom,
kto ré bo jo va li za oslo bo de nie na -
šej kra ji ny,“ uvie dol Kiska.

Na Sla vín pri šiel aj pre mi ér
Pietnej spo mienky na pad lých

vo ja kov pri prí le ži tosti 71. vý ro èia

Dòa ví �azstva nad fa šizmom na
bra tislavskom Sla ví ne sa 9. má ja
zú èast nil aj pre mi ér Ro bert Fi co,
ho ci odi šiel hneï po po lo že ní ven-
cov. S prí ho vo rom na spo mienke
vystú pil podpredse da vlá dy Pe ter
Pellegri ni. V òom va ro val pred
extré mizmom, šo vi nizmom a na -
cio na lizmom. Po vinnos� vystrí ha�
pred ich hroz bou má by� pod¾a je -
ho slov o to na lie ha vejšia, že sa
ne ná vis� do sta la aj do Ná rodnej
ra dy SR. „Ší re nie ne ná vis ti vo èi
iným ¾u ïom na zákla de ra so vej èi
ná rodnej príslušnosti, re la ti vi zá cia
èi ospra vedlòo va nie zlo èi nov voj -
ny sa v posledných ro koch z okra -
ja spo loènosti, ale bo presnejšie z
je ho su te ré nu, dostá va do progra -
mov po li tic kých strán, do konca i
na pô du par la men tu…,“ po ve dal v
prí ho vo re. Chlá cho le nie sa tým,
že ide o ce loeu rópsky jav, po va -
žu je za ve¾mi ne bez peè ný ali -
bizmus. „Zdá sa, ako by sme sa so
zväèšu jú cim odstu pom od naj -
väèšej sve to vej ka taklizmy stá va li
stá le me nej cit li ví na po dob né ne -

bezpe èenstvá, kto ré ohro zo va li
Euró pu. Dnes však vieme, k èo mu
viedol ná stup to ta litných ideo ló gií
k mo ci. Ne do vo¾me opa ko va nie
mi nu lých zly ha ní a chýb,“ zhrnul s
tým, že slo bo du tre ba brá ni�.

Pietnej spo mienky sa zú èast ni -

li aj podpredse da par la men tu Bé -
la Bu gár, viace rí èle no via ka bi ne -
tu, ve dú ci zastu pi te¾ských úra dov
v SR, predsta vi te lia sa mo sprá vy i
zástupco via Slo ven ské ho zvä zu
pro ti fa šis tic kých bo jovní kov. Pel -
legri ni mu chý ba li opo ziè ní po slan -

ci, kto rých neúèas� kri ti zo val v prí -
ho vo re. „Kde sú dnes tí po slan ci
Ná rodnej ra dy, kto rí v ple ne vy zý -
va li na boj pro ti fa šizmu a dnes tu
nie je z nich ani je den?“ pý tal sa.

(TASR, SI TA, on)
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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

Pre zi dent SR A. Kiska i pre mi ér R. Fi co si ucti li pa miatku obe tí II. sve to vej voj ny

Vrcholní predsta vi te lia štá tu na pietnych aktoch v Se re di a v Bra tisla ve
Pre zi dent SR An drej Kiska si 8. má ja pri prí le ži tosti
štátne ho sviatku Dòa ví �azstva nad fa šizmom v Se re di
uctil pa miatku obe tí dru hej sve to vej voj ny. Svieèku za pá-
lil na hro boch pad lých vo ja kov v SNP na Mestskom cinto -
rí ne, pri Pa mätní ku So vietskej ar má dy na Ná mestí Slo bo -
dy a pri Pa mätní ku ho lo kaustu v Zá mockom par ku.

Vo štvrtok 21. aprí la 2016 sa v priesto roch histo rickej bu -
do vy Ope ry SND v Bra tisla ve stretli najlepší záchra ná ri z
ce lé ho Slo ven s ka spo loène s hrdi na mi laic kých zá chran -
ných ak cií na slávnostnom po du ja tí Zla tý záchra nársky
kríž za rok 2015. Od bor ná po ro ta zlo že ná z predsta vi te ¾ov
všetkých zlo žiek In teg ro va né ho zá chran né ho sys té mu
hod no ti la vý ni moèné èi ny pro fe sio nálnych záchra ná rov i
laikov. 

Zla tý záchra nársky kríž za rok 2015

Medzi oce ne ný mi sú aj po li caj ti
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Oce ne nia odovzda li štátni ta jomní ci MV SR De ni sa Sa ko vá a Ru dolf Urba no viè
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Za sa da nie vý bo ru Euro COP–u: kri ti ka zdåha vosti po stu pu orgá nov EÚ vo èi migrantom
ob rá ti li na mòa prí padne na mo jich
podpredse dov a ve¾mi ra di im po -
mô že me.
 Po zornos� hodno tia ce mu

sys té mu po li cajtov do konca šir-
šie ve no val aj štátny roz hlas…

Áno, ne vy hne me sa hodno te niu
ve rejnos�ou, obèanmi, rôzny mi mi -
movládny mi orga ni zá cia mi. Ak ne -
bu de me ma� vlastný, objektívny,
spo ¾ahli vý a funkèný sys tém hod-
no te nia my sa mi, ne bu de me ma�
ar gu men ty pro ti ne raz aj neobjek-
tívne mu hodno te niu prá ce po lí cie
èas�ou ve rejnosti a v poslednom
èa se aj ombudsmankou. Dobre
nasta ve ný sys tém je pre to aj pred-
poklad pre po zi tívnejšie hodno te -
nie po lí cie v oèiach ve rejnosti,
utvá ra aj priestor pre jej po pu la ri -
zá ciu. Sa mozrejme, vieme z pra -
xe, že za vádza nie èo ho ko¾vek no -
vé ho spo èiatku na rá ža na od por a
spo chybòo va nie. Všetko no vé po -
li caj ti pri jí ma jú skep tic ky. Aj keï
sme ro bi li no vú pla tovku v ro ku
2008, tak ju mno ho po li cajtov spo -
èiatku vní ma lo ve¾mi ne ga tívne. Je
to prosto tak, že keï sa prí de s
nieèím no vým, neuve ri te¾ne ich to
vy ru šu je a je tu ob rov ská ne dô ve -
ra, ale po pár ro koch zistia, že je to
vlastne vý hod ná vec a moh li sme
ju ma� skôr. Je to aj príklad te lo -
vých ka mier. Na jed nej stra ne sa
ich použí va niu po li caj ti brá nia, v
sta rých kra ji nách EÚ je to dnes už
bežný štandard, po li caj ti postupne
zistia, že je to pre nich ob rov ská
vý ho da, kto rá do ká že úèinne od-
blo ko va� všetky kri vé obvi ne nia
tre bárs zo stra ny pre vi nilcov. V
hodno tia com systé me ide o to isté,
aku rát vo vz�a hu k nadria de né mu.
Skon èí sa subjektívne po sudzo va -
nie, opo ru ne bu dú ma� pro tekcie,
chod bo vé re èi, sym pa tie a anti pa -
tie. Urèu jú ce bu de len objektívne
hodno te nie výsledkov prá ce. Ak
bu de neobjektívne, je možnos� ís�
pred ko mi siu. Kaž dý nadria de ný
však už mu sí ve die�, že je je ho po -
vinnos�ou na za èiatku sta no vi� jas -
né kri té riá a je je ho po vin nos�ou
dôkladne s ni mi obozná mi� všet-
kých hodno te ných. Rovna ko má
po vinnos� ne me ni� tieto kri té riá po -
èas hodno tia ce ho obdo bia a v zá -
ve re obdo bia mu sí s výsled ka mi
obozná mi� všetkých hodno te ných,
pri èom mu sí da� priestor hodno te -
ným vy jadri� sa. Osobne si mys lím,
že hodno tia ci sys tém sa ube rá
ve¾mi dob rým sme rom, nikto ho
ne zná sil òu je, kri té riá sa navrhu jú
zdo la, skrátka, tre ba po do �a ho va�

de tai ly, aby sme sa na uèi li ich
správne použí va� a mys lím si, že to
bu de fungo va�. Na vy še, nie je to
dog ma, vždy je priestor na úèel né
úpra vy. Má me za se bou pr vé ce lo -
roèné hodno te nie, ešte 16. má ja
sa stretne me s mi nistrom i s po li -
cajným pre zi dentom, aby v otázke
odmien pad lo ko neè né slo vo.
 Od za èiatku testo va cej pre -

vádzky sys té mu sa ho vo ri lo, že
pri ostrom štarte bu de ma� hod-

no tia ci sys tém vplyv na výš ku
osobných príplatkov.

Áno, zhodli sme sa na tom, že
testo va cia pre vádzka slú ži na
odstra òo va nie chýb, v tom to ob do -
bí pre to nikto nie je sankcio no va -
ný. Zdá sa mi však, že to u ¾u dí ve -
die k ur èi té mu spo hodlne niu, že
však sa mi niè ne mô že sta�. Ale
raz prí de èas ost ré ho štartu, keï
dôjde aj k sankciám. Viem však, že
po li cajný pre zi dent ne chce na si lu
takpo ve diac tla èi� na pí lu, skôr,za -
sa takpo ve diac, osve to vo
presviedèa me ¾u dí, aby pri ja li sys -
tém za svoj. Je to prostrie dok k do -
siahnu tiu lep ších výsledkov, nie
cie¾. Isté je, že ak sa so systé mom
sto tožní abso lútna väèši na ¾u dí,
vte dy bu de plni� úèel, keï ¾u dia po -
cho pia, že slú ži spra vodli vosti v
odme òo va ní. Nesmie me za bud nú�
na pod stat ný fakt: vý sled ky hodno -
te nia jednotlivca mu sia by� základ-
ným prvkom ka riérne ho po stu pu.
 Takpo ve diac ako nesplne -

nú úlo hu z mi nu lé ho obdo bia
mož no ozna èi� ne rea li zo va nú
no ve lu zá ko na è. 73, presnejšie
ne rea li zo va nú v pod stat ných
èas tiach. Pohlo sa už nieèo?

Ak to ve¾mi zostruèním, má me
potvrde né, že no ve la má ze le nú v
po do be len pre PZ. V najbližších
dòoch by sa ma li stretnú� ve dú ci
predsta vi te lia MV a PZ s na mi a
ma la by sa do hodnú� fi lo zo fia, èo
všetko bu de potrebné v zá ko ne
zme ni�, aby sa tieto úlo hy moh li
po su nú� na od bor né útva ry.
 Po žia davky OZP v SR sú v

tom to sme re dlho do bo zná me,
jed na z k¾ú èo vých je odpo li ti zo -
va nie PZ. Ho vo ria o tom dos�
èas to aj všetci po li ti ci, ale prax
bý va iná, aj te raz sme už za chy -
ti li ve rejne vy slo ve né úva hy o
tom, kto rá po li tic ká stra na kto rú
po li cajnú funkciu do sta ne…

Áno, po li ti ci s ob¾u bou ho vo ria o
odpo li ti zo va ní Po li cajné ho zbo ru,
ale keï dôjde na lá ma nie chle ba,
tak najväèší krik¾ú ni zra zu ho vo ria
a ko na jú úplne inak. Ve del by som
spo me nú� dos� prí pa dov, keï bý -
va lí mi nistri ko na jú a roz prá va jú
úplne inak, ako keï bo li mi nistri.
 V progra mo vom vyhlá se ní

vlá da o. i. pris¾ú bi la pri ja� „opat -
re nia v ob las ti odme òo va nia v
štátnej a ve rejnej službe tak, aby
sa odstrá ni li diskre pan cie medzi
mi ni málnou mzdou a na sta ve -
ním mi ni mál nej výš ky ta rifné ho
pla tu.“ Do medzi re zortné ho pri -
po mienko vé ho ko na nia išiel ná -
vrh no ve ly zá ko na o štátnej
službe…

To je po zi tívna sprá va, ho ci nie
sme celkom spo kojní s je ho obsa -
hom. Uvi dí me, èo z to ho na ko niec
bu de. Ve¾mi po zi tívna sprá va je, že
po dlhých ro koch s¾u bov a vše li ja -
kých zdô vodne ní ne èin nos ti dòa 3.
má ja za sa da la pra covná sku pi na
pod ve de ním ve dú cej úra du vlá dy
Ta tia ny Ja neèko vej k stavbe
mzdo vej ta bu¾ky pre ve rejnú sprá -
vu, kto rá by v prvej ta rifnej trie de a
v prvom stup ni za èí na la na úrov ni
mi ni málnej mzdy. Èlenmi sku pi ny
sú zástupco via k¾ú èo vých re -
zortov: vnútra, fi nancií, školstva,
kultú ry, prá ce a so ciálnych ve cí,
ako aj zástupco via ZMOS, VÚC a
KOZ. Ja som èle nom tejto pra -
covnej sku pi ny ako zástupca KOZ.
Za èa li sme ulo že ním konkrétnych
úloh, kaž dý re zort do stal úlo hu vy-
pra co va� aktuálnu SWOT ana lý zu
si tuá cie v odme òo va ní v tzv. ve -
rejnej službe. Ïalšie stretnu tie je
15. jú na, kde by úrad vlá dy mal
uro bi� SWOT ana lý zu za ce lú ob-
las� vo ve rejnom sekto re, kedže do
ne ho patria aj rôzne príspevko vé a
roz poè to vé orga ni zá cie, kto rých
zakla da te¾mi sú jed not li vé re zorty.
Následne by ma lo dôjs� k po li tic ké -
mu rozhodnu tiu, ako to bu de s fi -
nancia mi, pre to že nám je jas né, že
bez na vý še nia ob je mu prostried-
kov v tejto ob las ti sa ni kam ne do -
sta ne me. Ne chcem predbie ha�,
po zi tívne je, že sa ko neène kon-
krétne pra cu je – na rozdiel od mi -
nu lých ro kov, keï sa len s¾u bo va -
lo. Ho ci chá pem, že aj na ši ¾u dia
sú už te raz oprávne ne netrpezli ví.
Bu de to zrejme ce lé o ume ní chce -
né ho a mož né ho.
 Zá ve rom aprí la ste sa zú -

èast ni li za sa da nia vý bo ru Euro -
COP–u v Špa nielsku. Pri po -
meòme: kong res Euro COP–u sa
ko nal iba dva dni po te ro ris tic -
kých úto koch v Pa rí ži, ïalšie
me sia ce sa te ror v európskych
mestách stup òu je, mno žia sa
pro blé my s ute èenca mi…

Pri rodze ne, k týmto té mam pri -
ja lo jarné za sa da nie aj dekla rá cie,
ad re so va né orgá nom EÚ. Upo -
zoròu jú na neoby èajne zvý še nú
zá �až, kto rú vo vz�a hu k migraènej
krí ze a expló zii te ro rizmu ne sú na
svo jich bedrách po li caj ti prak tic ky
všetkých èlen ských kra jín. Jarné
za sa da nie bo lo his to ric ky vý znam -
né aj v tom, že vy so ká schôdzka
repre zentantov po li cajných od bo -
ro vých cent rál z ce lej Euró py ro ko -
va la prvýkrát pod no vým ve de ním
na èe le s Ka ta lánkou Angels
Bosch a prvýkrát v histó rii Euro -
COP–u vý bor za sa dal spo loène s

predsta vi te¾mi ICPRA (In ter na tio -
nal Council of Po li ce Repre senta ti -
ve Asso cia tions), èo je v podsta te
ce losve to vé po li cajné zdru že nie,
zastre šu jú ce asi 1, 5 mi lió na èle -
nov zo šty roch konti nentov, ho vo -
ria cich viac ako 30 re èa mi. Je to
te da ko los, v kto rom sú aj èle no via
z Ve¾kej Bri tá nie, z Ju hoafrickej re -
pub li ky, USA, Ka na dy, No vé ho Zé -
lan du èi z Au strá lie… Stretnu tie
bo lo vlastne o vý me ne informá cií a
poh¾a dov, na priek ve¾kej rozdiel-
nosti pod mie nok sa úèast ní ci
zhodli v tom, že po li cajná pro fe sia
je v sú èasnej medzi ná rodno po li -

tickej si tuá cii èo raz ná roènejšia a
po vo la nie po li caj ta je v mno hých
kra ji nách ne do ce ne né.
 Medzi hos�a mi, pozva ný mi

na za sa da nie vý bo ru Euro COP–
u, sme si všim li aj èes ké me no…

Euró pa má te raz najviac vlast-
ných sta ros tí, èe lí ohro ze niam, aké
ni kdy predtým ne za ži la. Ho vo ril o
nich na dru hý deò ro ko va nia aj
vzácny hos�, ná mestník riadi te ¾a
cen trá ly Euro po lu Old øich Mar ti nù.
Bý va lý èes ký po li cajný pre zi dent
obo ha til na še ro ko va nie o množ-
stvo zaují ma vých informá cií,
keïže je vi cepre zi dentom Euro po -

lu už od ro ku 2011, dlho do bo sa
ve nu je problé mom cezhra niènej
kri mi na li ty a te ro rizmu. Disku sia s
ním bo la pre to ve¾mi podnetná.
Zhodli sme sa v ná zo re, že aj kra -
ji ny Schenge nu prvýkrát v histó rii
èe lia ta kejto ma sívnej ute èe neckej
krí ze a perma nentnej te ro ristickej
hrozbe ne bý va lé ho roz sa hu.
Zhod li sme sa, že všetky opatre nia
európskych orgá nov a reakcie štá -
tov vo èi týmto ne bezpe èenstvám
sú ve¾mi po ma lé, dlho tr vá, kým sa
nieèo vô bec do hod ne a ešte dlhšie
tr vá reali zá cia týchto opatre ní.
 Od chod ne mecké ho od bo -

ro vé ho zvä zu GdP a Ho lanïa -
nov z Euro COP–u je šo kom, pô -
vodne bo la úva ha, že Slo vá ci a
Èe si by moh li zohra� urèi tú úlo -
hu sprostredko va te ¾ov èi vy -

jedná va èov, aby sa tieto sil né
orga ni zá cie vrá ti li. A po tom na -
sta lo ti cho…

Úva ha vznik la na kon gre se, po -
tom však vášne opadli a Nemci
nepre ja vi li záujem o ïalší dialóg,
pod¾a mo jich informá cií sa roz hod li
ko na� vo èi Bru se lu sa mos tatne.
Osobne ma to ve¾mi mr zí, pre to že
ne mecká od bo ro vá orga ni zá cia
nám ve¾mi po moh la už pri zro de,
pri formo va ní OZP v podmienkach
fe de rálne ho mi nis ter stva vnútra a
prak tic ky nás pre sa di la aj na me-
dzi ná rodnej pô de. Azda to chce
ur èi tý èas, pre Euro COP je najmä
od chod Nemcov ve¾kou stra tou.
Na za sa da ní sme sí ce zno vu pri ja li
za èle nov Euro COP–u odbo rá rov
zo Se verné ho Írska i z Mal ty, stra -
ta najmä ne meckej èlenskej zá-
kladne je však aj po fi nanènej
stránke ve¾mi ci te¾ná. Napriek to -
mu sa cent rá le po viace rých ro -
koch po da ri lo vy rovna� roèný roz -
po èet najmä vïa ka viace rým
úsporným opatre niam. Tie spo èí -
va li napríklad vo vý po ve di zmlu vy
s lo bistickou fir mou, kto rá za bez -
pe èo va la kon tak ty na vplyvných
¾u dí z orgá nov EÚ, cent rá la sa
pres�a ho va la do eko no mic ky vý -
hodnejších priesto rov a s Belgi -
èanmi sa po da ri lo do siahnu� do ho -
du, že za bezpe èia v Bru se li
priesto ry pre zástupcov Euro -
COP–u po èas ro ko va ní európ-
skych orgá nov, o kto ré má Euro -
COP záujem. Je to úspor né, vý -
hod né rieše nie.
 Vrá�me sa do mov, k jarné -

mu za sa da niu ra dy predse dov v
Bra tisla ve. Ako sme už spo me -
nu li v aprí lo vom èís le, v disku sii
sa obja vil pro blém s harmo -
nogra mom pri de ¾o va nia no vých
krátkych zbra ní, keï ne bo li ško -
le nia BOZP a cviè né stre¾by zo -
sú la de né s termínmi odovzdá -
va nia sta rých a pre be ra nia no -
vých zbra ní. Pišto le zn. Glock
napríklad ma li dosta� najprv
ško li te lia z odbo rov vý cvi ku,
aby moh li pripra vo va� ostat -
ných, ale v harmo nogra me me-
dzi prvý mi ne bo li…

Áno, po li cajný pre zi dent na ra -
de priznal, že o problé me po èu je
prvýkrát, pris¾ú bil však rýchlu ná -
pra vu a naozaj ihneï ko nal, všetko
by už ma lo by� v po riadku. Je di ný
pro blém, o kto rom vieme, je fakt,
že na GLOCK prišli puzdrá s
uchom na opa sok so šírkou šty ri
centi metre, po li caj ti však ma jú
opas ky so šírkou pä� centi metrov,
je di ný vhod ný je len druh opas ku,
kto rý použí va jú príslušní ci PMJ.
Pro blém je v rieše ní.
 Naosta tok ešte je den pro -

blém: zú èast ni li ste sa na po ra -
de kraj ských riadi te ¾ov PZ a
tlmo èi li ste pre zi den to vi PZ ne -
spo kojnos� èle nov odbo rov naj-
mä základných útva rov PZ s pri -
ve¾kou admi nistra tívnou za �a že -
nos�ou. Je to už chro nic ký, dlho
ne rie še ný pro blém…

Pre zi dent hneï ulo žil svo jim ¾u -
ïom v tom to sme re úlo hy, po žia dal
však aj nás, te da od bo ro vý zväz,
aby sme ini cia tívne aj my prispe li
návrhmi, ako admi nistra tí vu zjed -
no du ši�, aby sa po li caj ti moh li viac
ve no va� vý ko nu, ako pa pie rom.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Old øich Mar ti nù

Pre zi dent SR An drej Kiska vy -
me no val a po vý šil do ge ne -
rálskych hod nos tí de vä� dôstojní -
kov ozbro je ných zbo rov. Sláv-
nostný ce re mo niál sa usku toènil v
uto rok v Pre zi dentskom pa lá ci.
Do hod nos ti ge ne rál Po li cajné ho
zbo ru SR pre zi dent SR po vý šil
plu kovní kov Csa bu Fa ra góa, Vla -
di mí ra Šramka, Ma riá na Slo -
bodní ka a Ju ra ja Bu ku ša.

O ná vr hu na ich po vý še nie vlá -
da roz hod la 13. ja nuá ra. Fa ra gó,
Šramko a Slo bodník sú kraj ský mi
po li cajný mi riadi te¾mi v Bra tisla ve,
Trenèí ne a v Banskej By stri ci. Bu -
kuš je po li cajným pri de lencom v

zá lo he, kto rý pô so bí na zastu pi -
te¾skom úra de SR v Bu da peš ti.

Po akte má Po li cajný zbor SR
už osem ge ne rá lov. Vla ni v októb-
ri vlá da odsúhla si la po vý še nie 1.
vi ce pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru
Mi la na Lu èanské ho, vi ce pre zi -
den  ta Po li cajné ho zbo ru ¼u bo mí -
ra Ábe la a ge ne rálne ho riadi te ¾a
Sekcie kon tro ly a inšpekènej služ -
by Mi nis ter stva vnútra Iva na Šev -
èí ka. Po li cajný pre zi dent Ti bor
Gašpar je ge ne rá lom už od ro ku
2008, me no val ho do nej bý va lý
pre zi dent Ivan Gašpa ro viè.

(TASR, 19. 4. 2016)

No ví po li cajní ge ne rá li

Angels Bosch
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Za èa la sa dru há eta pa prezbro jo va nia po li cajtov
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 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

 Pán ge ne rálny riadi te¾, ob-
ja vil sa pro blém s fi nanco va ním
tzv. pra covných go re te xo vých
rovno šiat v prí pa doch, keï po -
li caj ti ne ma li na konte dosta tok
bo dov, po èu li sme viace ro roz-
dielnych výkla dov, ako ma jú vý -
dajne postu po va�. Té me sme sa
ve no va li už v predchádza jú cich
vy da niach nášho me saèní ka. 

Výstrojné sú èasti slu žobnej
rov no ša ty pre pria my vý kon služ -
by s vy so ký mi funkèný mi, kva li ta -
tívny mi aj no vý mi este tic ký mi
vlast nos�a mi sú po sky to va né prí-

slušní kom Po li cajné ho zbo ru pro-
stredníctvom jed not li vých odev-
ných vý dajní platbou z kon ta ne -
pe òažné ho plne nia po li caj ta,
kom bi ná ciou plat by z kon ta ne pe -
òažné ho plne nia a plat by v ho to -
vos ti, prí padne po na behnu tí kon -
ta ne pe òažné ho plne nia v me sia-
ci september 2016. Od 1. ja nuá ra
2016 je úèin ná no ve la zá ko na è.
73/1998 Z. z. o štátnej službe prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru, Slo -
venskej informaènej služ by, Zbo ru
vä zenskej a justiènej strá že Slo -
venskej re pub li ky a Že lezniènej
po lí cie v zne ní neskorších predpi -
sov. No ve la zá ko na v § 129 upra -
vu je výš ku ná hra dy na na tu rálne
ná le ži tos ti ak ide o príslušní ka Po -
li cajné ho zbo ru zo 40 % na 50 %
hod no ty slu žobnej rovno ša ty a jej
sú èastí. Su ma je po sky to va ná vo
dvoch termí noch, v marci a sep-
tembri ka lendárne ho ro ka. Uve -
de ná sku toènos� umož òu je po li -
caj to vi za bezpe èo va� si prostred-
níctvom odevných vý dajní obme -
nu opotre bo va ných výstrojných
sú èastí za no vé. 

 Že ny – po li cajtky vo vý-
strojnej norme R na mie ta jú, že
úpra vou par. 129 zá ko na 73/98
(Na tu rálne zá le ži tos ti) a po -
kynmi va šej sekcie 2 a 4/2016
bol zru še ný pe òažný príspe vok
na ná kup sú èastí, kto ré slu -
žobný úrad bežne ne za bezpe -
èu je. Pý ta jú sa, èi si ma jú tieto
sú èiastky ku po va� za vlastné
prostriedky.

V nadväznosti na zvý še nie
výš ky po sky to va né ho kon ta po li -
caj to vi na 50 % bo la schvá le ná
koncepcia posky to va nia na tu -
rálnych ná le ži tos tí príslušní kom
Po li cajné ho zbo ru. V sú la de s tou -
to koncepciou sa koncom ro ku
2016 za ve die no vý sys tém posky -
to va nia výstrojných sú èastí, v
rám ci kto ré ho bu dú po li cajtom aj
po li cajtkám po sky to va né rovna ké
dru hy a po è ty výstrojných sú èastí
slu žobnej rovno ša ty a doplnko vé
výstrojné sú èasti. Ten to èa so vý
priestor je ne vyhnutný na vytvo re -
nie dosta toèných skla do vých zá -
sob no vých výstrojných sú èastí
slu žobnej rovno ša ty. V pre chod -
nom ob do bí do za ve de nia no vé ho
sys té mu posky to va nia výstroj-
ných sú èastí bu dú po li cajtky za ra -
de né v norme „R“ vo vý ko ne služ -
by použí va� aj výstrojnú sú èas� –
sukòa rovno ša to vá. Na zákla de
vyššie uve de ných sku toèností bol
spra co va ný na sekcii hnu te¾né ho
a nehnu te¾né ho ma jet ku Mi nis ter -
stva vnútra Slo venskej re pub li ky
ná vrh na rieše nie tejto si tuá cie,
kto rý je v sú èasnosti v pro ce se
schva ¾o va nia. V ma te riá li sa na vr -
hu je za obdo bie ma rec 2016 až
au gust 2016 k 31. 8. 2016 po li -
cajtke, kto rá vy ko ná va štátnu
služ bu v slu žobnej rovno ša te, z
celko vej su my ne pe òažné ho pl -
ne nia za 6 me sia cov poskytnú� za
4 me sia ce ná hra du for mou ne pe -
òažné ho plne nia na ob no vu na tu -
rálnych ná le ži tos tí a za 2 me sia ce
ná hra du for mou pe òažné ho plne -
nia za výstrojné sú èasti, kto ré slu -
žobný úrad bežne ne za bezpe èu -
je.
 Na aprí lo vej ra de predse -

dov sa obja vi la kri ti ka èíslo va -
nia ve¾kostí no vých pra cov -
ných rovno šiat, kto ré vraj ne -
zodpo ve dá reálu. Zho dou okol -
nos tí ten to fakt po tvr dil mi -
nister vnút ra i po li cajný pre zi -
dent, kto rí si vyskú ša li „svo je“

èís lo a rovno ša ty im bo li ve¾ké.
Èo sa vlastne sta lo?

No vé výstrojné sú èasti slu -
žobnej rovno ša ty – bun da troj -
štvr�o vá zimná, bun da ce lo roèná,
no ha vi ce s odo pí na te¾nou vlož -
kou, ves ta, èiapka èierna ple te ná
zimná a ná vle ky na obuv sú vy rá -
ba né na zákla de za ve de né ho
ve¾kostné ho sor ti men tu. Je na in-
di vi duálnom po sú de ní jednotlivca,
èi mu odskú ša va ná ve¾kos� vy ho -
vu je ale bo sa do ža du je zá me ny
za inú ve¾kos�. Z to ho dô vo du do -
sta li pra covníèky odevnej vý dajne
usmerne nie, aby pri odskú ša va ní
týchto no vých výstrojných sú èastí
vy chádza li po li cajtom v ústre ty, v
prí pa de mož nos ti za me ni li za
správnu ve¾kos� výstrojnej sú èasti
okamži te na mieste. Po kia¾ sa ta -
ká to po ža do va ná ve¾kos� ne na -
chádza k dispo zí cii, pra covníèky
odevnej vý dajne za bezpe èia zá -
me nu a po obdrža ní správnej
ve¾kostí vyzvú po li caj ta k prevza -
tiu.
 Opa ku jú sa po no sy po li -

cajtov na onesko re nú do dáv ku
drä ge rov, kto ré už èosko ro po
do dávke bo lo potrebné ka libro -
va�. Na ra de tiež odzne la kri ti ka,
že alko teste rov a me ra èov rý-
chlosti je pre potre by doprav-
ných a po riadko vých po li cajtov
má lo. Plá nu jú sa ïalšie ná ku -
py?

Na zákla de potrieb vý ko nu
služ by bo lo reali zo va né ve rejné
obsta rá va nie na ná kup prístro jov
na me ra nie hla di ny al ko ho lu v kr vi
v po ète 870 ku sov. Po uzatvo re ní
zmlu vy bo li dòa 11. 12. 2015 do
Ústredné ho skla du Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky, Slo -
ven ská ¼upèa do da né me ra èe al -
ko ho lu ty pu Alco Quant6020plus v
po ète 870 ku sov. Dòa 21. 12.
2015 bol na sekciu hnu te¾né ho a
nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR do -
ru èe ný zoznam útva rov Po li cajné -
ho zbo ru na pre rozde le nie me ra -
èov. Následne sekcia hnu te¾né ho
a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR
obdrža la od od bo ru akvi zí cií a ino -
vá cií pre zí dia Po li cajné ho zbo ru
gesèné rozhodnu tie k me ra èom
Alco Quant6020plus a sekcia hnu -
te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku
MV SR a me ra èe be zodkladne di-
stri buo va la na jed not li vé útva ry.
Zauja tie sta no vis ka k potre be
ïalších me ra èov al ko ho lu a me ra -
èov rýchlosti do vý ko nu služ by nie
je v kompe tencii sekcie hnu te¾né -
ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV
SR.
 Ta kisto zaznie va jú po žia -

dav ky na ná kup ïalších soitro -
nov – po prvotných oba vách už
po li caj ti – naš�astie – zisti li, že
SOITRON nie je prio ritne ur èe -
ný na kon tro lu ich po hy bu v te -
ré ne, ale je to vý znam ný po -

moc ník v ich prá ci… Potre bu
širšie ho vy ba ve nia mo tohlia -
dok tou to tech ni kou signa li zu jú
aj ope raè ní dôstojní ci KR PZ

Za bezpe èo va nie ná ku pu prí-
stro jov SOITRON nie je v kompe -
tencii sekcii hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR.
 Za èal sa pro ces prezbro jo -

va nia no vý mi krátky mi zbra òa -
mi. Aký bu de po stup v najbliž-
ších me sia coch? Pod¾a infor -
má cií z ra dy predse dov sa vo
vz�a hu k nášmu predsedníctvu
v EÚ prednostne prezbro ju jú
útva ry v Bra tislavskom kra ji.
Ïa¾šie po ra die?

Pro ces prezbro jo va nia Po li -
cajné ho zbo ru krátky mi zbra òa mi
bol za há je ný po do da ní pišto lí ka -
lib ru 9 mm Lu ger Glock 17 4Gen
vo februá ri 2016. Jed na lo sa o
zbra ne s príslu šenstvom v pre ve -
de ní štandard, – 14 710 súprav,
kto ré sú ur èe né pre príslušní kov
PZ pr vé ho kon tak tu a zbra ne v
pre ve de ní tak tik – 1 418 súprav,
kto ré sú ur èe né pre špe ciálne jed -
not ky. Do da nie pr vých pišto lí do
Ústredné ho skla du MV SR Slo -
ven ská ¼upèa pre behlo koncom
februá ra 2016, kde následne pre -
bie ha la po stup ná fy zic ká kon tro la
úpl nos ti súprav a vý robných èí -
siel. Do konca aprí la 2016 postup-
ne v týždenných interva loch bo li
do dá va né všetky ob jed na né zbra -
ne a príslu šenstvo. Na zákla de
rozde ¾ovní kov, kto ré vy pra co val
od bor akvi zí cií a ino vá cií Pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru bo li od marca
2016 vy dá va né pišto le z ústred -

né ho skla du v pre ve de ní štandard
na centrá pod po ry Bra ti sla va, Tr -
na va, Nit ra, Tren èín a v prie be hu
ïalších dvoch týždòov na centrá
pod po ry Ko ši ce, Pre šov, Ban ská
Bys tri ca, Ži li na cca v 50% obje me
objedna ných pišto lí. V tejto prvej
eta pe centrá pod po ry mu se li za -
bezpe èi� zaevi do va nie no vých
zbra ní do evi denèné ho sys té mu.
Na zákla de potvrde nia o preško -
le ní a vy ko na ní cviè ných stre lieb
pristú pi li k sa motnej vý me ne zbra -
ní na OO PZ v rám ci ce lé ho Slo -
ven s ka. Sa mot ná vý me na zbra ní
v tejto prvej eta pe v sú èasnosti
ešte stá le pre bie ha. V najbližších
dòoch bu de za èa tá dru há eta pa
prezbro jo va nia, v kto rej sa jed not -
li vým centrám pod po ry vy da jú
štandardné aj tak tic ké pišto le.
Pro ces prezbro jo va nia bu de prie -
bežne pokra èo va� na ostat ných
útva roch pod¾a rozde ¾ovní ka od -
bo ru akvi zí cií a ino vá cií Pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru. 

Spra co val Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Pozn. re dakcie: Ge ne rálne ho
riadi te ¾a Ró berta Pinté ra sme v
jed nej otázke po žia da li aj o priblí -
že nie rozbie ha jú ce ho sa pro gra -
mu opráv a re konštrukcií objektov
PZ, o kto rých ho vo ril mi nister
vnútra na aprí lo vom za sa da ní ra -
dy predse dov. Žia¾, na tú to otáz ku
sme odpo veï ne do sta li, po kú si -
me sa re konštrukèný pro gram pri-
blí ži� v bu dú com vy da ní me saèní -
ka PO LÍ CIA.

Na „prvoaprí lo vej“ ra de predse dov ZO OZP v SR sa v di-
sku sii na niesli mno hé pro blé my, sú vi sia ce s výstro jou a
výzbro jou po li cajtov, ale aj s ïalší mi problé ma mi v ob las-
ti MTZ a kva li ty pra covné ho prostre dia. Re dakcia sa pre to
s otáz ka mi ob rá ti la na Ró berta Pinté ra, ge ne rálne ho riadi -
te ¾a sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR.
Odpo ve dal nám mailom v piatok 13. má ja 2016, je ho reak-
cie pri ná ša me v plnom zne ní.

Ro bert Pintér

Som èlen kou odbo rov OZP
na OR PZ v Ša li. Chcem Vás po -
žia da� o rieše nie pro blé mu po li -
cajtiek za ra de ných v norme „R“,
kto ré vy ko ná va me len admi -
nistra tívnu èinnos�, te da nie sme
vo vý ko ne. /je zaují ma vé, že od -

bor po riadko vej po lí cie na PPZ
je v norme „OR“ a od bo ry po -
riadko vej po lí cie na KR PZ a OR
PZ sú v norme „R“…/N MV SR
è. 142/2011/. Uve de né na ria de -
nie bo lo v pri po mienko vom ko -
na ní v ro ku 2014, ale na še pri po -
mienky, aby mo ja funkcia bo la
pre ra de ná do nor my „OR“, ne -
bo la z KR PZ v Nitre zasla ná na
MV SR.

V zmysle usmerne nia pre zi -
den ta PZ pri vy ko ná va ní admi -
nistra tívnej èin nos ti, má me
použí va� no ha vi ce vz. 98. sukòa
vz. 98 + ko še ¾a, ale bo po lo ko še -

¾a.. Ale pro blém je v tom, že od
1.1.2016 je zme na zá ko na è.
73/1998 Z.z., kde sa zme nil §
129 Na tu rálne ná le ži tos ti a bol
vy da ný Po kyn sekcie HNM è.
2/2016, te raz 4/2016, èi že nám
bol zru še ný pe òažný príspe -
vok /vý stroj/ na ná kup sú -
èastí, kto ré slu žobný úrad
bežne ne za bezpe èu je. Tým
pá dom my, kto ré vy ko ná va me
len admi nistra tívnu èinnos�,
ne má me za bez pe èe né pod¾a
N MV SR è. 39/2009 èl. 13 a èl.
15 /l2/ uve de né sú èasti k slu -
žobnej rovno ša te.

Mys lím si, že ten, kto vy dal
po kyn sekcie HNM è. 2 a 4 si
mys lel, že po li caj ti v norme „R“
sú len vo vý ko ne a po sta èí im
len ne pe òažné plne nie. A my
po li cajtky má me na ku po va� sú -
èasti, kto ré potre bu je me k no se -
niu rovno ša ty z vlastnej vý pla -
ty???

Eri ka Ta kácso vá, Ša la

Mám si to pánky kú pi� za vlastné?
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 V èom bo lo ro ko va nie dô -
le ži té, prí padne zaují ma vé pre
ra do vé ho za mestnanca?

Skôr než odpo viem, po va žu -
jem za dô le ži té zdô razni�, že pro -
ble ma ti ka so ciálne ho fon du je vý -
znam ná pre kaž dé ho za mest -
nanca re zor tu. Od bo ry ma jú pre -
to pri rozde ¾o va ní prostriedkov zo
so ciálne ho fon du dô le ži té slo vo,
za kot ve né v zá ko ne o so ciálnom
fonde i v na šich aktuálnych kaž -
do roèných ko lektívnych zmlu -
vách. Pri po meòme, že výsled-
kom ko lektívne ho vy jedná va nia
zmlúv na rok 2016 bo la do hod nu -
tá tvor ba so ciálne ho fon du vo vý-
ške 1,08 percenta zo súhrnu slu -
žobných príjmov zúèto va ných za -
mestnancom na vý pla tu za ka -
lendárny rok. Výš ka tvor by SO FO
je každo roène ve¾mi dô le ži tým
bo dom ko lektívne ho vy jedná va -
nia, bo ju je sa do slo va o kaž dé
pro mi le zvý še nia, pre to že za kaž -
dým sú skry té ve¾ké ob je my pro-
striedkov, kto ré je mož né použi� v
prospech za mestnancov.
 Keï po rov ná me vy ro ko -

va ný po diel tvor by SO FO na
rok 2016 s predchádza jú cim
ro kom?

Je prav dou, že na pred -

 chádza jú ci rok 2015 bo la do hod -
nu tá výš ka 1,12 percenta, za tia¾
èo pre rok 2016 je to v úvodzov-
kách len 1,08 percenta, v obje -
mo vom vy jadre ní po va lo ri zá cii
pla tov je však su ma prostriedkov
v so ciál nom fonde pre rok 2016
vyššia a vïa ka každo roèné mu
ko lektívne mu vy jedná va niu je
podstatne vyššia, ako mi ni málna
výš ka tvor by SO FO, sta no ve ná
zá ko nom o so ciálnom fonde. Aby
som pria mo odpo ve dal na otáz -
ku, z ce lé ho ro ko va nia po va žu -
jem za najpodstatnejšie dve té -
my. Pr vou je ná vrh zmien naria-
denia ministra vnútra č. 136/2014
o návratnej sociálnej výpomoci
zo sociálneho fondu v znení ne-
skorších predpisov, presnejšie
ná vrh zvý hodne nia podmie nok
pre vyplá ca nie návratnej so -
ciálnej vý po mo ci príjmo vo slab -
ším ka te gó riam žiada te ¾ov, te da
rozší re nie do stup nos ti vý po mo ci
pre väèší okruh za mestnancov.
Dô le ži tý je aj ïalší bod, kto rý ¾u -
dia mož no v zne ní vy jedna ných
ko lektívnych zmlúv pre rok 2016
ani ne re gistro va li: od 1. jú na
2016 sa zvy šu je hod no ta gastro -
lístka v re zorte z 3, 30 na 3, 50
eura. Najmä k týmto bo dom bo la

na ro ko va ní èu lá disku sia, ale do -
jedná va li sa aj tech nic ké de tai ly
ich reali zá cie.
 Poïme te da k návratným

so ciálnym vý po mo ciam. V èom
sa me nia podmienky?

Od bo ry už dlho po uka zo va li
na sku toènos�, že sta no ve né
podmienky so ciálnych vý po mo cí
sú na sta ve né ve¾mi tvr do, tak že –
pa ra doxne – príjmo vo slab ší za -
mestnanci èas to nespåòa li pod-
mienky pre poskytnu tie návratnej

so ciálnej vý po mo ci ale bo ne ma li
možnos� o òu po žia da� z dô vo du
vy so kej me saènej splát ky, ho ci
by ju najviac potre bo va li. Pre to
vzni kol ná vrh, aby sa predåži la le -
ho ta na spla te nie vý po mo ci v prí -
pa de potre by ma xi málne až na
25 ro kov, èo umož ní zní ži� me -
saèné splát ky na únosnú úro veò.
Pri po meòme, že ma xi málna výš -
ka vý po mo ci je 50–ti síc eur a úèel
je presne sta no ve ný zá ko nom.

 Aký bol výsle dok ro ko va -
nia?

Ve de nie re zor tu nie je v zá sa -
de pro ti to mu to ná vr hu, lo gic ky
však má záujem na èo najrýchlej-
šej ná vrat nos ti. Pri po me niem, že
ná vrat ná vý po moc zo so ciálne ho
fon du nie je au to ma tic ky ná ro ko -
va te¾ná a je li mi to va ná obje mom
vo¾ných, použi te¾ných prostried-
kov.
 Mô že sa te da sta�, že žia -

da te ¾o vi ne bu de vý po moc po s -
kyt nu tá, ho ci spåòa podmien-
ky?

V prí pa de, ak je žiada te ¾ov
viac, ko mi sia SO FO mô že roz-
hodnú� o zní že ní po ža do va nej
èiast ky, aby tak vy ho ve la väèšie -
mu po è tu žiada te ¾ov ale bo žia-
dos� pre su nú� na ïalšie za sa da -
nie ko mi sie.
 Zá kon o so ciálnom fonde

presne ur èu je mož nos ti použi -
tia prostriedkov zo SO FO, pri -
èom niekto ré z nich podlie ha jú
zda ne niu, iné nie. Od bo ry dlho
kri ti zo va li, že zda ne niu podlie -
ha li aj so ciálne vý po mo ci – so
zdô vodne ním, že rovna ko ide o
prí jem fy zickej oso by, èo však
bo lo dos� pa ra doxné…

K 1. ja nuá ru 2016 na do budla
úèinnos� no ve la zá ko na, kto rá
oslo bodzu je od zda ne nia aj so -
ciálnu vý po moc, poskytnu tú na
presne sta no ve ný úèel, napríklad
z dô vo du úmrtia, ži vel ných uda -
lostí èi do èasnej pra covnej ne -
schop nos ti za mestnanca. Nezda -
ni te¾nou je však ma xi málne èiast -
ka 2 000 eur vý po mo ci v da nom
zda òo va com ob do bí. Od bo ry pro-
stredníctvom KOZ SR bo ju jú za

to, aby bo li oslo bo de né od da ne
aj ïalšie po lož ky, po skyt nu té zo
SO FO.
 Podmienky posky to va nia

so ciálnych vý po mo cí ur èu je
na ria de nie mi nis tra è. 136/2014.
Ke dy je mož né oèa ká va� no ve li -
zá ciu na ria de nia?

Presne ne viem po ve da�, zhod-
li sme sa na úpra ve, aby ná vrat né
so ciálne vý po mo ci bo li do stup né
aj pre nízkopríjmo vých po li cajtov
a za mestnancov, pre to ve rí me, že
no vé na ria de nie uzrie svetlo sve -
ta èo najskôr.
 Otáz ka výš ky hod no ty

gas tro lístkov je rovna ko aktu-
álna pre ve¾ký po èet za mest -
nan cov. Oko lo gastro lístkov sa
ro ky ve die disku sia, z èa su na
èas sa z niekto rej po li tickej
stra ny vy no rí ná vrh na ich zru -
še nie s tým, že èiastka, kto rú
po sky tu je za mestná va te¾, by
sa sta la sú èas�ou hru bej mzdy
za mest nanca. Tieto ná vr hy bo -
li do sia¾ vždy odmietnu té naj-
mä pre to, že su ma, po skyt nu tá
za mestná va te ¾om cez so ciálny
fond, by bo la v ta kom prí pa de
zda òo va ná, èo u za mest nan -
cov na rá ža na od por. Aj v pod-
mienkach MV SR ešte pred pár
rokmi pa no val stav, keï jed not -
li vé zložky ma li roz diel ne hod -
no ty gastro líst kov, èo urèi te
ne bo la správna prax, zakla da la
vlastne ne rovnos� posta ve nia
za mest nancov vo èi za mestná -
va te ¾o vi.

Hod no ta gastro lístkov je už v
ce lom re zorte jed not ná. Od 1. ja -
nuá ra 2015 predsta vo va la 3, 20
eura, od 1. februá ra 2015 už 3,
30 eura, v tom to ro ku sa od 1. jú -
na 2016 v sú la de s ko lektívnou
zmlu vou zvy šu je na 3, 50 eura.
Ako sme sa na ro ko va ní dozve -
de li, pro blém vzni kol s ich fi -
nanco va ním, keï že po èet gastro -
lístkov vy dá va ných pre príslušní -
kov PZ ale aj obèianskych za -
mest nan cov v uply nu lom ob do bí
dos� na rástol a vyèle ne ná èas�
so ciálne ho fon du na ten to úèel
ne posta èo va la. Ná rast bol spô so -
be ný zvý še ním ná rastu po è tu ho -
dín nadèa sov, pri kto rých za -
mestnanco vi už ná le ží aj ïalší
gastro lístok, ale tú to sku toènos�
tvor ba so ciálne ho fon du po die -
lom z vypla te ných slu žobných
príjmov ne zoh¾ad òo va la. Je to aj
dôsle dok to ho, že ne do šlo k do -
ho de so za mestná va te ¾om vo ve -
ci 50–euro vé ho príplatku k me -
saènej mzde za predåže nie pra -
covné ho èa su a tieto fi nancie sú
pre su nu té na zvý še ný vý kon
služ by v nad èa so vých ho di nách.
Pro blém sa bu de zrejme rieši�
pre su nom prostriedkov z iných
podprogra mov so ciálne ho fon du.
Aktuálne ko lektívna zmlu va vy -
èle òu je pre stra vo va nie za mest -
nancov 45 percent, zmlu va však
umož òu je ur èi té pre su ny v prí pa -
de ne vy èerpa nia sta no ve né ho
percentu ál ne ho po die lu v iných
podprogra moch. Od 1. jú na te da
pôjde zo so ciálne ho fon du do tá -
cia na je den gastro lístok su ma
0,32 eura.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

V dòoch 10. a 11. má ja sa na Do no va loch usku toèni la ce -
loslo venská po ra da predse dov a ta jomní kov ko mi sií So -
ciálne ho fon du (SO FO), kto rú viedol Šte fan Dvor ský,
riadi te¾ od bo ru mzdo vej po li ti ky Sekcie syste mi zá cie a
mzdo vej po li ti ky MV SR. Za cent rá lu OZP v SR sa po ra dy
zú èast nil predse da Ma rián Magdoško a podpredse da Vik -
tor Kiss, kto ré ho re dakcia po žia da la o priblí že nie po drob -
nos tí.

Podpredse da OZP v SR Vik tor Kiss k zme nách vo vy uži tí so ciálne ho fon du:

So ciálna vý po moc pre šir ší okruh žiada te ¾ov, gastro lístok za 3. 50 eura

Vik tor Kiss
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 Pre èo vás zra zu tak náhli -
li?

Na ša bu do va pre chádza la po -
stup nou re konštrukciou v rám ci
investièné ho pro jek tu z ro ku 2011,
kto rý rá tal aj s re konštrukciou
priesto rov ope raèné ho stre diska.
V marci sa ma la spúš�a� Ži li na, tí
však ešte ne ma li ho to vé priesto ry,
a tak pad¾a vo¾ba na nás. Vo všet-
kom nám po má ha lo ve de nie ná-
šho KR PZ a v rám ci svo jich mož -
nos tí aj na še cent rum pod po ry,
predsa však sme sa ocit li v èa so -
vej tiesni. Sí ce priesto ry ope -
raènej sá ly sme ma li pri chysta né,
ale perso nálne sme na integrá ciu
pripra ve ní ne bo li. Tiež ne bo lo pri-
pra ve né aj podporné zá ze mie ako
vy ba ve nie ku chynky a šatne. Pri
re konštrukcii ope raèné ho stre -
diska v ro ku 2015 sme mu se li vy -
chádza� z reálnych priesto rov. Bo -
lo tre ba za bezpe èi� vhod ný ná by -
tok, na ko¾ko sa zisti lo, že ty pi zo -

va né sto ly na vrh nu té pre no vú
techno ló giu sa nám do miestnosti
ne vojdú. Mu se li sme v spo lu prá ci
s centrom pod po ry impro vi zo va� a
objedná va� sto ly na mieru, skrát-
ka, tých prob lé mov bo lo dos�. Sú -
bežne sme mu se li pripra vo va� ¾u -
dí na no vé funkcie, preško ¾o va li
sme ope raèných dôstojní kov z pô -
vodných okresných ope raèných
stre dísk, kto ré sme ma li v kra ji
vlastne len tri – v Po važskej By -
stri ci, v Prie vid zi a v Trenèí ne, ne -
po kry té bo li okre sy Parti zánske,

No vé Mesto nad Vá hom a Bá -
novce nad Bebra vou. Pri ja li sme
aj ¾u dí, kto rí na ope raènom stre -
disku predtým ne ro bi li, tých sme
mu se li zaško ¾o va� na èinnos� ope -
raèných dôstojní kov a sú bežne
všetkých na zvládnu tie no vé ho
sys té mu. V rám ci prípra vy sme
ma li funkènú cviènú, testo va ciu
zosta vu sys té mu, na kto rej sa ¾u -
dia zaúèa li, cvi èi li do konca aj vo
vo¾nom èa se. Tie prípra vy bo li na-
ozaj hek tic ké. Po viem to otvo re -
ne, ¾u dia ma li vlastne len jed -
nodòo vé ško le nie od fir my, a to
bo lo má lo, veï sa ma li nauèi� pra -
co va� s tro ma sa mo stat ný mi sys -
té ma mi, z kto rých kaž dý má na-
ozaj ve¾ký zá ber. Bo li by sme v
tých èa soch potre bo va li as poò
jednodòo vé ško le nie na kaž dý
sys tém sa mostatne, pre to že dote-
raz na ši ¾u dia nie sú schop ní
využí va� všetky mož nos ti, kto ré
sys tém po nú ka. Tie sú naozaj ob -
rov ské.

Ma li ¾u dia, kto rí pra co va li na
okresných ope raèných stre -
diskách, záujem prejs� na kraj?
Predsa len, do chádza nie na po -
merné ve¾ké vzdia le nosti nie je
žiadna ra dos�.

Záujem bol, do konca sa nám
prihlá sil aj je den riadi te¾ OO PZ,
ale aj perso nálne prípra vy mu se li
ís� dos� rýchlo, ne ma li sme na ¾u dí
ta bu¾ky, a tak ofi ciálne ope raèný
od bor vzni kol až k 1. má ju, dovte -
dy sme mu se li rieši� perso nálnu
obsa de nos� zria de ním pra covné -
ho tí mu a vysla ním príslušní kov
PZ na slu žobnú ces tu. Po dvoch
me sia coch pre vádzky mô žem po -
ve da�, že z vybra tých záujemcov
sa nám len je den pý tal spä� na
okres, mu sel rieši� vzniknu té ro -
din né pro blé my, ne mo hol už do -
chádza�. Fakt je, že sa všetci za -
mestnanci v no vom ko lektí ve
zhodli: to, èo bo lo na okre soch v
mi nu los ti a èo za ží va jú te raz, tu
na krajskom ope raènom stre -
disku, to je abso lútne nieèo od liš -
né, ove ¾a ná roènejšie po ce lých
24 ho dín. Èas „pa puèká rov“ je na-
ozaj už de fi ni tívne za na mi.
 Po ci ty s odstu pom èa su?
Pri tejto prí le ži tosti mu sím po -

ve da�, že ce lý ko lektív ten ná beh
zvlá dol ve¾mi dobre, ho ci to vô bec
ne bo lo jed no du ché a stá le ešte
nie sme takpo ve diac za vo dou.
Ešte nás èa ká ve ¾a prá ce, aby bo li
všetci na ope raènom stre disku
plno hodnotní a fundo va ní star ší
re fe ren ti. Dô le ži té je, aby tvo ri li je -
den tím a vždy na zme ne spo lu -
pra co va li. Sám som èlen OZP,
ve¾mi mi zá le ží na ¾udskom prístu -
pe a na dob rých vz�a hoch na pra -
co visku. Všetkým som po ïa ko val

za ini cia tí vu a na sa de nie, s akým
sa pus ti li do zvládnu tia tejto no vej
vý zvy. Naozaj sa všetkým patrí
po ïa ko va�. My sme sa sna ži li zí-
ska va� skú se nosti, kde sa len da -
lo. V mi nu los ti sme bo li pozrie� v
Èes ku, aby sme vi de li, ako ob -
dob ný sys tém fun gu je u nich, po -
tom za sa bo li Èe si u nás. V dvoch
turnu soch bo li všetci pra cov ní ci
pozrie� ope raèné stre disko v Nit-

re, kde nám mno hé ve ci vysvetli li
a sme im ve¾mi vïaèní za ocho tu,
s akou nás pri ja li a ve no va li sa
nám. Osobne som typ, kto rý má
vý zvy rád, pre to ma dnes až tra -
sie, keï vi dím, ako si po li cajt za pi -
su je ce ruzkou do blo ku, èo mu
niekto dik tu je do te le fó nu. Už to
ne rád vi dím. Keï bo li u nás Èe si v
mi nu los ti pozrie� sta ré ope raèné
stre disko a vi de li tú tech ni ku, tak
sa pousmia li, že už len èa ka jú, z
kto rých dve rí vy jde ma jor Ze man.
Zhod no ti li to vte dy „pa mìt ní ci“.
 Má te te da za se bou pr vé

dva me sia ce pre vádzky, ako ich
hod no tí te?

Mu sím spo me nú�, že pr vý
týždeò tu bol nepretrži te od bor ník
z fir my, kto rý nám ope ra tívne po -
má hal so všetkým. Pri ja li by sme,
aj ke by bol dlhšie, ale aj tak to bo -
la po moc. Rovna ko mu sím po -
chvá li� ¾u dí od do dá va te ¾a, aj zo
sekcie informa ti ky, ve¾mi ochotne
a ope ra tívne nám po má ha li po ce -
lý èas ná be hu. Aj dnes, ne mô žem
si s�a žo va�, èo dá me na helpdesk,
má po merne rýchlu odozvu, sa mi
by sme si mno ho krát ne ve de li da�
ra dy. Nieke dy sta èí za te le fo no va�,
a ve dia nám po ra di�.
 Aj z iných ope raèných

stre dísk po èú vam, že ¾u dia vz -
ná ša jú pri po mienky a ná vr hy
na zlepše nia sys té mu, rieši ich
po tom ústredné ope raèné stre -
disko, keï ide o ve ci, uži toèné
pre všetkých. Va še poh¾a dy?

Má me nieko¾ko prob lé mov,
kto ré nám kompli ku jú prá cu a
mož no by sa da li odstrá ni�. V pr-
vom ra de by sme potre bo va li jed -
nu zá ložnú súpra vu sys té mu, pre -
to že všetky sú obsa de né a ak
vznik ne po ru cha po èí ta èa, èlo vek
si mô že zobra� do vo len ku, le bo
ne má na èom pra co va�. Ïa lej: bo li
by sme ra di, ke by sme na ob ra -
zov kách vi de li èo najviac na šich
vo zi diel, mys lím vo zi diel PZ.
Viem, že to ne jde na raz, ale ve -
rím, že postu pom èa su to pôjde –
ta kisto potre bu je me najmä kvô li

dopra ve vi die� slu žobné mo tor ky.
�ažkosti sú aj s da ta bá za mi v tom
zmysle, že má me k dispo zí cii
množstvo informaèných systé -
mov, s kto rý mi mu sí me pra co va�.
Ku kaž dej sa však mu sí me pri po ji�
sa mostatne a cez hes lo. Prihla so -
va nie dos� zdržia va, ope rá tor má
po tom radšej na raz pootvá ra ných
šes� èi osem da ta báz, všetky si
poukla dá na lištu a to za sa spo -

ma ¾u je po èí taè. Azda raz bu de me
ma� spô sob, ako otvo ri� všetky po-
trebné da ta bá zy cez jed no prístu -
po vé hes lo. Pri ja li by sme, ke by
bol tre bárs len je den informaèný
system, v kto rom by bo li všetky
úda je a prístup k týmto úda jom by
mo hol by� rieše ný cez prístu po vé
prá va pod¾a slu žobné ho za ra de -
nia. Po dobne sa èlo vek ešte ve ¾a
nakli ká, kým si napríklad vy tla èí
ce lú jed nu uda los�. Sú to všetko
ve ci, kto ré by sa azda da li tech -
nic ky vy rie ši�. Pro blém je aj s pul-
tom PCO na všetkých kraj ských
stre diskách. Pult je sa mo stat ný

sys tém, a tak vlastne zdvojná so -
bu je prá cu, ideálne by bo lo, ke by
ochra nu i uda losti bo lo mož né ob-
slu ho va� jedným po li cajtom v jed -
nom systé me. Ta ké to po znat ky
odovzdá va me na ústre die, sys -
tém sa postupne zdo ko na ¾u je aj
na zákla de na šich po žia da viek èi
pria mo návrhov na rieše nie.
 Naosta tok: viem, že otáz ka

pla tov je vša deprí tomná, a tak
som po èul už aj o nespo koj -
nosti ¾u dí na ope raèných stre -
diskách kvô li odme òo va niu,
kto ré sa im zdá nízke.

Prav da že, tá to té ma re zo nu je.
Na jed nej stra ne je prav dou, že
24–ho di no vú služ bu po li caj ti pri

poh¾a de zvonka po va žu jú mno hí
za vý hodnú z h¾a diska sústre de -
né ho vo¾né ho èa su, na ši po li caj ti
nemrznú na uli ciach a ne pr ší na
nich, nie sú na pra co visku v ohro -
ze ní ži vo ta èi zdra via. Na dru hej
stra ne, je to prá ca nesmierne
zodpo vedná a psy chic ky ve¾mi
ná roè ná, mno ho krát dôjde k zhlu -
ku uda lostí, kto ré je potrebné rie-
ši� okamži te a vzni ka jú kla sic ké

stre so vé si tuá cie. Po li cajt na ope -
raènom stre disku mu sí ma� ši ro ký
rozh¾ad, zmy sel pre rozhodnos�,
uda losti mu sí rieši� rýchlo a zá ro -
veò s roz va hou, le bo chyb né roz-
hodnu tie, ale na opak i opo me nu -
tie ale bo prehliadnu tie èo len ma -
liè kos ti mô že ma� ve¾mi vážne dô-
sledky a ne sie pri tom jednoz -
naènú osobnú zodpo vednos�.
Tak že je to vždy na disku siu. Náš
ope rá tor je v ta rifnej trie de 2, ope -
raèný dôstojník je v trie de 4. Ria-
dia ci pra cov ník –  ve dú ci zme ny
má len 5–percentný prípla tok za
riade nie, pri èom napr. na PMJ,

kde som pra co val, sú príplatky
vyššie, ho ci zodpo vednos� riadia -
ce ho pra cov ní ka na ope raènom
stre disku je ne po chybne vyššia,
ne raz v pra xi po èas neprí tomnosti
za stu pu je v rozhodnu tiach kraj -
ské ho riadi te ¾a. Ve rím, že keï
pre behne integrá cia všetkých kra -
jov, tak sa bu de ten to pro blém
pra covní kov na ope raèných stre -
diskách rieši� ce loslo vensky, ne -
jde predsa len o nás tu v Trenèí -
ne. Po dobne sa dú fam ustá lia ta -
bu¾ky pod¾a reálne ho za �a že nia
jed not li vých re gió nov.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Prax najlepšie odha ¾u je mož nos ti zlepše nia sys té mu
Trenèiansky kraj mal pô vodne pod¾a re zortné ho har mo -
no gra mu spusti� in te gro va né ope raèné stre disko spo lu s
Trna vou až k 1. jú lu 2016. Keïže však iné kra je ešte ma li
pro blé my so sta vebný mi úpra va mi priesto rov, do šlo k vý -
me ne po ra dia: Tren èín sa mu sí spusti� už v marci, tak znel
prí kaz. Zra zu bo lo na všetko strašne má lo èa su, prizná va
riadi te¾ in teg ro va né ho ope raèné ho stre diska ope raèné ho
od bo ru KR PZ v Trenèí ne pplk. Mgr. Bo ris Bre zo vák, kto -
ré ho re dakcia oslo vi la s pros bou o priblí že nie ce lé ho pro -
ce su prípra vy a prie be hu pr vých dvoch me sia cov pre -
vádzky stre diska.

Trenèa nia sú s integrá ciou ope raèné ho stre diska spo kojní, ho ci prob lé mov je ešte dos�

Viete?
Viete, ako vzni kol náš naj-

pou ží va nejší po zdrav Ahoj!? V
stre do ve ku to bol po zdrav ná -
morní kov, kaž dá loï ma la na
pro ve ná pis AHOJ. Je to skrat-
ka la tin ské ho spo je nia „Ad
HO no rem Je su“ (Ku cti Je ži šo -
vej).

(er)

B. Bre zo vák: Je to vý zva!

kpt. Lu bo mír Zu bák (na snímke v¾a vo), star ší re fe rent ope -
raèné ho stre diska zaško ¾u je no vú po si lu ppor. Mi lo ša Su chánka
v osobnom vo¾ne



Športo vé hry Cent ra úèe lo vých za ria de ní Pieš�a ny o Pu tovný po hár riadi te ¾a CUZ

Utu ži li sme vz�a hy, mož no vznik la tra dí cia

Základná orga ni zá cia OZP v SR pri Centre úèe lo vých za ria de ní
Pieš�a ny v spo lu prá ci so za mestná va te ¾om pripra vi la na deò 13. má ja
2016 pre svo jich èle nov a za mestnancov športo vé hry v stre disku Kre -
me nec Tatranská Lomni ca. Do bo jov o ví �azstvo sa za po ji li družstvá zo
stre diska IVS Bra ti sla va, Sig nál Pieš�a ny, Smre ko vec Do no va ly a Kre -
me nec Tatranská Lomni ca. Sú �a ži lo sa vo vo lejba le, no hejba le, te ni se
i stolnom te ni se. Mo ti vá ciou k hre bol „Pu tovný Po hár riadi te ¾a Cent ra
úèe lo vých za ria de ní“, ur èe ný ví �azné mu stre disku.

I keï nás po èa sie riadne potrá pi lo, všetci sme sa dobre za ba vi li,
spozna li a nadvia za li no vé pria te¾stvá. Pu tovný po hár zís ka lo s najvyš-
ším poètom bo dov stre disko Kre me nec. Už pri vyhla so va ní výsledkov
sme sa te ši li, že sa stretne me o rok a va ri mô že me po ve da�, že sa zro -
di la no vá tra dí cia športo vých hier.

An na Ma de jo vá, Pieš�a ny
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Od kaz sy no vi

Som u psy chi at ra. Jed -
lo máš v praèke. Ma ma

(web)

Sen

„Vladko, ne bu deš mi
ve ri�, ale dnes v no ci sa
mi sní va lo o tvo jej ne bo -
hej manželke!“

A èo ho vo ri la?
„Niè, vô bec niè.“
Tak to sa ple tieš, to ne -

bo la mo ja že na!

Chi rurgia

Pri már chi rur gie sa pred ope raènou sá lou pý ta ses triè -
ky: „Tak èo všetko dnes má me?“

„Dva ¾ahké prí pa dy: bú raèka s odtrhnu tou ru kou a pád
z le še nia. A po tom tu má me je den �ažký prí pad: pán No -
vák. Odmie tol umy� riad po obe de.“

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

Po nu ka pre èle nov OZP v SR: 
20 – percentná z¾a va pri ná ku pe

Muscle world Nutri tion je slo ven ská znaè ka vý ži vo vých do-
plnkov ur èe ných pre športovcov a fy zic ky aktívnych ¾u dí. Po nú ka me
kompletné portfó lio pro duktov  pre ná rast hmo ty, stra tu te lesné ho tu -
ku, ná rast kondí cie  a re ge ne rá ciu orga nizmu.

Spo loènos� Muscle world s.r.o. vám pri ná ša no vú ino va tívnu ko -
lekciu vý ži vo vých doplnkov urèe nú na kva litný rast sva lo vej hmo ty,
si ly, vy tr va los ti a pev né ho zdra via. V prvom ra de sme vy chádza li z
na šich dlho roèných skú se ností a potrieb na šich zá kazní kov. Prio ri -
tou pre nás nie je klamli vý a za vádza jú ci mar ke ting, ale sna ži li sme
sa pre na še vý rob ky za bezpe èi� kva litné su ro vi ny, èo sa aj po da ri lo.
Su ro vi ny kto ré použí va me na vý ro bu pro teí nov, ami no ky se lín, BCAA
atï… po chádza jú z No vé ho Zé lan du, èo je jed na z posledných kra -
jín, kde sú kra vy kàme né ze le nou trá vou a ma jú vo¾ný vý beh a to do -
dá va na šim vý robkom vý ni moènú kva li tu. Žiadna srvátka od kráv
kàme ných ge ne tic ky mo di fi ko va nou ku ku ri cou, pše ni cou ale bo só -
jou, ale èis tou trá vou. A tým je za ru èe ná vy so ká bio lo gic ká využi -
te¾nos� na šich pro teí nov z najväèším obsa hom BCAA a GLU TA MÍ -
NU na jed nu porciu. Sa mozrejmos�ou sú splne né prísne kri tic ké
kontrolné bo dy HACCP , cer ti fi kát ISO 9001 a v ne poslednom ra de:
všetky na še pro duk ty bo li vy ro be né na SLO VEN SKU!

Èle nom OZP v SR po nú ka me pri ná ku pe aké ho ko¾vek to va -
ru 20-percentnú z¾a vu, sta èí sa identi fi ko va� preu ka zom èle na
OZP v SR, v prí pa de elek tro nic ké ho ná ku pu (e-shop) uvies� èís -
lo preu ka zu.

Kon takt:
Pev ná pre dajòa:
Muscle world
Znievská 15
851 06 Bra ti sla va-Petržalka
TE LE FÓN: +421 908 979 277
e-mail: obchod@muscleword.sk
Cez webstránku www.ozpsr.sk, 
v rubri ke Be ne fi ty

Vý hod né ce ny uby to va nia pre èle nov OZP 
v stre disku SU ÈU RAJ (Chorvátsko, HVAR)
Už tre tiu letnú se zó nu fun gu je spo luprá ca slo ven -

ských odbo rá rov so súkromným rekreaèným stre diskom
v chorvátskom Su èu ra ji, s kto rým má OZP v SR uzatvo -
re nú zmlu vu o zvý hodne ných ce nách.

Viac na webstránke www.ozpsr.sk v rubri ke BE NE FI TY!

Na zákla de podpí sa nej zmlu -
vy s OZP vSR ma jú èle no via
OZP po predlo že ní klu bo vej
kar ty Aqua Ci ty Po prad v areá li
Aqua parku ná rok
 na 30-percentnú z¾a vu pri

vstu pe do zó ny THERMAL, BLUE
DIAMOND, VI TAL a na jedno ra -
zo vé vstu py do kryo centra

 na z¾a vu vo výške 20 per-
cent z aktuálne ho cenní ka uby to -
va nia

 na z¾a vu vo výške 20 per-
cent z aktuálne ho ná po jo vé ho a
je dál ne ho lístka gast ro no mic kých
stre dísk Aqua Ci ty s vý nimkou ta -
ba ko vých vý robkov.

Aqua park Po prad po núka z¾a vy
len pre èle nov OZP v SR

Ce na klu bo vej kar ty je 3.50 €, je mož né ju získa� pria mo u pre -
vádzko va te ¾a Aqua parku po pred lo že ní èlen ské ho preu ka zu OZP
v SR. Kar ty sú na me no a sú nepre nosné.

Po dvadsia tich
ro koch

Manže lia sú dvadsa� ro kov
spo lu, v je den ro man tic ký ve èer
sa už ho di nu trá pia v po ste li, a
stá le niè. Udý cha ná, spo te ná
man žel ka: „Tiež si ne vieš na ni ko -
ho spo me nú�?“

Stre távka

Ško lá ci ma jú stre távku
po de sia tich ro koch. Jo žo
bý va lé mu spo lu žia ko vi:
„Èlo ve èe, ja keï si po mys -
lím, aký som inži nier, tak sa
normálne bo jím ís� k dok to -
ro vi!“

Zo pár na zasmia tie…

Jo žinko 
v piesko visku

Jo žinko sa hrá v piesko -
visku. Zra zu je ho ma ma
zba dá, že nieèo žu je.

„Èo to žu ješ, Jo žinko?“
Mäsko.
„A odkia¾ máš to mäsko?

Kto ti ho dal?“
Ne viem, sa mo pri liezlo.

Prá ca 
u súkromní ka

Za mestna nec od chá dza z
fir my o siedmej ve èer.

Šéf: Èo je? Be rieš si pol
dòa do vo len ky?

„Nie, idem na obed.“



Prista vi la sa pri mne su se da
na kus re èi. „V ro bo te sme sa
dnes lú èi li s ko le gy òou, od chá dza
do dô chodku, tak sme si ve ru tro -
chu aj popla ka li, bo la to fajn ba -
ba,“ vra ví. No, èo už, je èas oddy -
cho va�, po mys lel som si. Su se da
ro bí v nadná rodnom gi gante, pri
pá se ba lí do vre ciek a kra bíc rôz-
ne sú èiastky. Dva nás� ho dín den-
ne, jed na zmena denná, dru há
noèná, po tom vo¾no, jed na den-
ná, dru há noèná… a tak dooko la
dlhé ro ky, raz cez agentú ru, po -
tom i „na stá lo“, ako prí de. Raz
som jej zrá tal, že pri tom ich
normo va nom vý ko ne za dva nás�
ho dín ruène pre lo ží sú èiastky s
cel ko vou hmotnos�ou 7,5 to ny.
Ako špiè ko vý vzpie raè pri tré -
ningu pred majstrovstva mi sve ta.
Mo no tónna dri na za pár šu pov…
Tak že tá jej ko le gy òa, èo od chá -
dza do dô chodku, ide naozaj na
zaslú že ný odpo èi nok… „Však už
bol naozaj èas, už chu de ra dru hú
po lo vi cu zme ny ni kdy nevlá da la,

veï o me siac bu de ma� se -
demde siat,“ pri da la su se da a
mne pad la sánka. Ko¾ko??? „Ve ru
se demde siat, tak, tak, ona je má -
jo vá…“ po tvr di la.

O chví ¾u som už o spo mí na nej
te te ve del viac. De siatky ro kov ro -
bi la akú si re fe rentku, no a keï jej
vy rá ta li dô cho dok, hneï si h¾a da -
la ne ja kú ro bo tu, le bo s cho rým
mu žom by z tých penzií ne vy ži li…
Tak išli ro ky, muž jej medzi tým zo-
mrel, ani ten vdov ský dô cho dok
ne bol bohviea ký, tak ro bi la za pá -
som aj noèné dva nástky ïa lej,
veï èo bu de do ma, de ti ma jú dos�
sta ros tí s vlastný mi de�mi a úèty
za byt a elektri nu tre ba pla ti�,

hneï �a vypnú, z vo ¾a èo ho mu síš
ži�… „Lenže už naozaj nevlá da la,
tak sa s dievka mi pri pá se pred
se demde siatkou rozlú èi la, vo ¾a ja -
ko že len bu de…“

Sta renky mi prišlo nesmierne
¾ú to. Tak to hrdla èi� na sta ro bu…
Po èú va� v roz hla se prednášky
makroe ko nó mov o de mogra fickej
krivke je jed na vec. A ve die�, že
ta kých sta re niek ako si „na vy še
roz poè tu“ sú u nás de sa�ti sí ce,
vec dru há. Aj keï to eko nó mo via
¾ahko vysvetlia, èlo ve ku je od
bez moc nos ti �ažko na du ši. Èím
sa tí to na ši sta rí ¾u dia pre vi ni li? 

Pe ter Onde ra

Dneš ní šty ridsiatni ci bu dú mu -
sie� zvládnu� tvrdú ro bo tu za pá -
som po èas noè nej aj vo ve ku 64
ro kov. V ich prí pa de to tiž dô -
chodko vá re for ma zdvih ne vek
od cho du do penzie z dnešných
62 na 65 ro kov. Za mestnanci, kto -
rí vy ko ná va jú pre zdra vie ri zi ko -
vejšie prá ce, by pod¾a odbo rov
ma li ís� do dô chodku skôr.

Pri aktuálne na sta ve ných pod-
mienkach ¾u dia, kto rí tvr dé pra -
covné tem po slo ven ských fabrík
ne vydržia a skonèia na úra de prá -
ce, mu sia pre nepla te nie dô -
chodko vých odvo dov po èí ta� aj s
vý raz ným okre sa ním penzie v de -
siatkach až stov kách eur.

„Nie je mož né vydrža� pä�de -
siat ro kov ro bi� noèné za pá som.
To naozaj zvlád ne len má lokto, a
pre to tre ba vytvo ri� možnos� skor-
šie ho od cho du do penzie pre tvr -
do pra cu jú cich ¾u dí,“ po ve dal šéf
Od bo ro vé ho zvä zu KO VO Emil
Ma chy na. Od bo ry pre to navrhu jú,
aby za mestna nec spo loène s fir -
mou, v kto rej pra cu je, prispie val
do fon du, a tak spo loène vytvo ri li
dosta toènú fi nanènú re zer vu na
skorší od chod do penzie. „Pe nia -
ze slú žia ce na skorší od chod do
penzie by sa napríklad moh li ukla -
da� v tre �om pi lie ri. Dô le ži tá je aj
mo ti vá cia fi riem aj za mestnancov

pre vytvá ra nie úspor slú žia cich na
skorší od chod do penzie. Tu by
moh la vý razne po môc� možnos�
zni žo va nia zá kla du da ne o zapla -
te né príspevky,“ po kra èo val Ma -
chy na.

Hroz ba kon flik tu
Najväèší kon flikt mô že medzi

mi nisterstvom prá ce a odbormi
pre puknú� v prí pa de naplne nia
ohla so va né ho zni žo va nia dô -
chodkov. Štátny ta jomník mi nis -
ter stva prá ce Ivan Švejna (Most –
Híd) to tiž ve rejne ohlá sil h¾a da nie
mo de lu bu dú ce ho zní že nia pen-
zií. Dneš ní pra cu jú ci v ta kom prí -
pa de od štá tu dosta nú v sta ro be
reálne me nej pe òa zí ako sú èasní
pen zis ti. Dô vo dom je, že už od vo -
dy dnešných pra cu jú cich nesta èia
pokry� ná ro ky sú èasných dô -
chodcov a štát plá nu je len v ro ku
2016 posla� do So ciálnej pois�ov-
ne fi nanènú injekciu vo výške 635
mi lió nov eur. „Ak naozaj vlá da pri-
pra ví ná vrh na zni žo va nie dô -
chodkov, sme pripra ve ní ho
zasta vi� a v krajnom prí pa de pô-
jde me aj do štrajkov,“ upo zor nil
Ma chy na.

(Prav da, 4. 5. 2016)
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Ko neène je den svia tok, kto rý
sa ne da rí zi deo lo gi zo va� ani naj -
väèším ko mu nis tic kým èi „de mo -
kra tic kým“ de ma gó gom! Sta va nie
„má jov“, oho le ných stro mov s list -
na tou èi ihlièna tou šiškou a vla jú -
ci mi stu ha mi na vr cho le vraj bo lo
uzná va nou tra dí ciou už v an tic -
kých èa soch. Má je chrá ni li pred
zlý mi duchmi i cho ro ba mi, s prí -
cho dom ja ri tiež vy zý va li „tých ho -
re“ k dob rej úro de, má je ¾u dia sta -
va li aj pred obydlia mi významnej-
ších de dinských èi novní kov a, sa -
mozrejme, mlá den ci tak to vzdá -
va li hold dievèi nám na vy daj.
Skrátka, histó ria uka zu je, že sta -
va nie má jov je dlho do bá a takpo -
ve diac uni verzálna, nielen slo -
ven ská tra dí cia, kto rej dodržia va -

ním sa ne dá niè po ka zi� v ho cikto -
rom spo lo èensko – po li tickom
zria de ní, le bo vy jadru je ra dos� ¾u -
dí z prí cho du ja ri. Ak sa len ne-
zbláznia ne ja kí grínpi sá ci, kto rým
bu de ¾ú to oho le né ho stro mu, ale -
bo ab sti nen ti, kto rí na padnú tra dí -
ciu za ve se nej f¾ašky s trúnkom na
vr cho le pre odvážnych lezcov ako
pro pa gá ciu alko ho lizmu, sta va nie
má jov va ri pre ži je aj na šu re -
formá ciu. Je sí ce fakt, že už ne -
má lo de dín na ten to dob rý zvyk
za bú da, mlá den ci le ni ve jú, ale
„do tých nech hrom ude rí“. Na Zá -
ho rí de di nu as poò bez jed nej
„má je“ ne nájde te. Do ka zu je to aj
na ša snímka z Ga jár. 

(on)

Sta va nie má ja

OZ KO VO: Nie je mož né vydrža� pä�de siat
ro kov ro bi� noèné za pá som…

Z èo ho du ša bo lí…
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