
Ako pre agentú ru SI TA uvie dol
ta jomník RÚZ Mar tin Hošták,
RÚZ bu de pre sadzo va� po zasta -
ve nie plat nos ti mi ni málnej mzdy
v re gió ne, v kto rom miera ne za -
mestna nosti prekra èu je 10 % a
miera dlho do bej ne za mestna -
nosti 15 %. „Zá ro veò je ne -
vyhnutné zru ši� sadzby mi ni -
málne ho mzdo vé ho ná ro ku pre
príslušný pla to vý stu peò v Zá -
konní ku prá ce resp. zní ži� prísluš-
né ko efi cien ty uve de né v pa -
ragra fe 120 Zá konní ka prá ce,“
po ve dal. Za mestná va te¾ská únia

sa tiež chce za sa di� za sta no ve -
nie zá väzné ho me cha nizmu
úpra vy výš ky mi ni málnej mzdy v
prí pa de, že sa so ciálni partne ri
na výške mi ni málnej mzdy ne do -
hodnú, s uplatne ním kri té rií uve -
de ných v platnom zá ko ne o mi ni -
málnej mzde.

Diskusia v rozhlase
Slo ven ský roz hlas 1. jú na od-

vy sie lal re lá ciu Z prvej ru ky, kto rá
bo la v prvej po lo vi ci ve no va ná
proble ma ti ke mi ni málnej mzdy.
Disku sie sa zú èast ni li pre zi dent
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Odborový zväz polície v SR obsah otvoreného listu KOZ SR plne podporuje!

Otvo re ný list KOZ SR poslancom Ná rodnej ra dy Slo venskej re pub li ky

Myšlienka me sia ca: „Zá kon ná zo ru: To, èo ho vo rí ko le ga, je ná zor. To, èo ho vo rí te vy, je prav da. A to, èo po vie šéf, je zá kon.“ E. Murphy a je ho zá ko ny

Vá že ná pa ni poslanky ne, vá -
že ní pá ni po slan ci,

Konfe de rá cia od bo ro vých zvä -
zov SR za stu pu je v ko lektívnom
vy jedná va ní 350 ti síc za mest -
nancov vo ve rejnej sprá ve, kto rí
vy ko ná va jú prá ce tak v štátnej
službe, ako aj vo ve rejnom záuj-
me. Všetky zá väzky ko lektívnych

zmlúv vyššie ho stup òa, kto ré sa
nám po da rí v ko lektívnom vy -
jedná va ní do hodnú�, po va žu je me
za dô le ži té pre zlepše nie pra cov -
ných podmie nok za mest nan cov,

ale najväèšiu vá hu vždy prikla dá -
me vy jedná va niu o na vý še ní pla -
to vých ta ríf.

Dô vod je ve¾mi jed no du chý: tí -
to za mestnanci napriek to mu, že
reali zu jú funkcie štá tu a vy ko ná -
va jú dô le ži tú služ bu obèa nom,
nie sú adekvátne odme òo va ní,
ich nízke pla ty ne zodpo ve da jú

ná roè nos ti a dô le ži tosti odve de -
nej prá ce, mno hí z nich ma jú po
dlho roènej pra xi ta rifný plat, kto rý
je niž ší ako plat za èí na jú ce ho pe -
da gó ga. Tí to za mestnanci pre -

chádza jú neustá ly mi re for ma mi
ve rejnej sprá vy, èo ich prá cu èas -
to kom pli ku je a s�a žu je, ne vy ní -
ma júc ne ustá le štú dium no vých
ale bo me nia cich sa právnych
pred pi sov.

Vlá da Slo venskej re pub li ky sa
v Progra mo vom vyhlá se ní vlá dy
SR za via za la, že vy ko ná le gisla -
tívne úpra vy tak, aby sa pla to vá
ta ri fa pe da go gic kých za mest -
nancov a od bor ných za mestnan -
cov od 1.9.2016 a následne, za
predpokla du reali zá cie zá sad -
ných vnú torných zmien v systé -
me vý cho vy a vzde lá va nia, po èí -
na júc dòom 1.1.2018 každo roène
zvý ši la prie merne o 6 %. Zá ro veò
sa však vlá da SR za via za la, že
prijme opatre nia v ob las ti odme -
òo va nia v štátnej a ve rejnej služ-
be tak, aby sa odstrá ni li diskre -
pancie medzi mi ni málnou mzdou
a na sta ve ním mi ni málnej výš ky
ta rifné ho pla tu, za úèe lom ze -
fektívne nia sys té mu, zoh¾adne nia
a pod po ry ka riérne ho rastu a ka -
riérne ho po stu pu.

Vy chádza júc z Pro gra mo vé ho
vyhlá se nia vlá dy Slo venskej re -
pub li ky vlá da pristú pi la k pr vé mu
kro ku a schvá li la ná vrh no ve ly zá -
ko na, v kto rom sa na vy šu jú ta -

rifné pla ty v re gio nálnom aj vy so -
kom školstve od 1.9.2016 o 6 %.

KOZ SR predlo ži la za sadnú
pri po mienku, aby sa na vý še nie
tý ka lo všetkých za mestnancov,
kto rí sú odme òo va ní pod¾a pred -
met né ho zá ko na. Sme to tiž pres -
vedèe ní, že ïalšia ato mi zá cia
odme òo va nia za mestnancov ve -
rejnej sprá vy vy vo lá va po chyb -
nos ti a vy sie la zlý sig nál pre štát-
nych a ve rejných za mestnancov,
kto rí s ta kýmto postu pom vyslo -
vu jú ve¾kú nespo kojnos�. Po chyb -
nos ti ale bo diskri mi naèný cha rak -
ter ta ké ho po stu pu by sa tak to
mo hol pre ja vi� a tý ka� napríklad
pe da go gic kých za mestnancov v
pô sobnosti sa mo sprá vy.

KOZ SR na ïa lej tr vá na tom,
že je potrebné vy rie ši� pro ble ma -
ti ku odme òo va nia všetkých za -
mestnancov, na kto rých sa vz�a -
hu je zá kon è. 553/2003 Z. z. o
odme òo va ní niekto rých za mest -
nancov pri vý ko ne prá ce vo ve -
rejnom záujme, na ko¾ko pla to vé
ta ri fy v pla to vých stupni ciach, kto -
ré sú prí lo ha mi tohto zá ko na, sú
hlbo ko pod zá ko nom sta no ve nou
mi ni málnou mzdou. Z tohto dô -
vo du KOZ SR po ža du je zvý še -
nie pla to vých ta ríf vo všetkých

pla to vých stupni ciach, kto ré
sú prí lo ha mi tohto zá ko na o 6%
od 1. 9. 2016.

Základným pra covným nástro -
jom KOZ SR je so ciálny dialóg a
ko lektívne vy jedná va nie, pri èom
do po sia¾ sme ne vy uži li najsilnej-
šie prá vo odbo rov –  štrajk. Sme
presvedèe ní, že vzá jomne ko -
rektný trend so ciálne ho dialó gu
sa udr ží aj v ïalšom ob do bí, ale
na stra ne dru hej ne mô že me by�
ne èin ní, ak bu de v odme òo va ní
opä tovne uprednostòo va ná len
jed na sku pi na za mestnancov. Ta -
ký to prístup bu de me vní ma� pri -
najmenšom ako nespra vodli vý a
urèi te bu de me zva žo va� kro ky,
akou for mou nespo kojnos� pre ja -
ví me.

Vy zý va me pre to poslancov
Ná rodnej ra dy Slo venskej re pub -
li ky, aby pri schva ¾o va ní zá ko na
zobra li do úva hy všetky okol nos ti
do pa dov a ar gu men ty a schvá li li
zvý še nie stupníc pla to vých ta ríf
pre všetkých za mestnancov ve -
rejnej sprá vy vrá ta ne za mest nan -
cov v štátnej službe.

v Bra tisla ve 2. jú na 2016

Jo zef Kol lár,
pre zi dent KOZ SR

Ro ko va nia ešte ne za èa li, za mestná va te lia avi zu jú ne súhlas, kom pro mis mož ný

A máme tu 1. jún, každoročne neodmysliteľne spojený s Medzinárodným dňom detí. Mnohé odboro-
vé organizácie pripravili pre svoje ratolesti bohatý program. Kynológovia z Prezídia PZ (na snímke) mys-
lia aj na „cudzie“ deti v ozdravovni na Bielej skale. Viac si prečítajte na s. 5 a 6

(Pokračovanie na strane 2)

Vý zva poslancom NR SR
Po slan ci Ná rodnej ra dy SR bu dú na nadchádza jú cej schôdzi
NR SR ro ko va� aj o no ve le zá ko na è. 553/2003 Z.z. o odme òo va -
ní niekto rých za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom zá-
ujme a o zme ne a doplne ní niekto rých zá ko nov v zne ní neskor-
ších predpi sov. No ve la zá ko na sa predkla dá za úèe lom zvý še -
nia ta rifných pla tov uèi te ¾ov. KOZ SR však tr vá na tom, že je po-
trebné vy rie ši� pro ble ma ti ku odme òo va nia všetkých za -
mestnancov, na kto rých sa vz�a hu je zá kon è. 553/2003 Z. z. o
odme òo va ní niekto rých za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve -
rejnom záujme, na ko¾ko pla to vé ta ri fy v pla to vých stupni ciach,
kto ré sú prí lo ha mi tohto zá ko na, sú hlbo ko pod zá ko nom sta -
no ve nou mi ni málnou mzdou. Z tohto dô vo du KOZ SR po ža du-
je zvý še nie pla to vých ta ríf vo všetkých pla to vých stupni ciach,
kto ré sú prí lo ha mi tohto zá ko na o 6% od 1. 9. 2016.

Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR na vr hu je zvý ši� mi -
ni málnu mzdu na Slo ven sku od za èiatku bu dú ce ho ro ka
o 37 eur na 442 eur. Pre agentú ru SI TA to uviedla ho -
vorky òa KOZ Mar ti na Ne metho vá. Ta ký to ná vrh odbo rá ri
pod¾a nej mi nu lý týždeò za sla li zástupcom za mestná va -
te ¾ov. Ro ko va nie odbo rá rov s predsta vi te¾mi Re publi ko -
vej únie za mestná va te ¾ov a Aso ciá cie za mestná va -
te¾ských zvä zov SR sa však za tia¾ neusku toèni lo.

Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR na vr hu je mi ni málnu mzdu pre rok 2017 vo výške 442 eur
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O prí pa de „zá chy tu“ tak bol in -
for mo va ný okresný riadi te¾ PZ,
ta mojšia vy šetro vaèka i pro ku ra -

tú ra, roz da li sa po ky ny a troj èlen -
ná sku pi na po li cajtov z OO PZ
bo la v jed nom ko le. Urèi te ich ne -

na pad lo, že o tom to ich naozaj
pernom pra covnom dni bu de me
pí sa� po štrnástich ro koch a
dvoch me sia coch na stránkach
me saèní ka PO LÍ CIA a že ten to
deò sa pre nich sta ne na štrnás�
ro kov pra vi del nou noènou mo rou.

Najprv dobre, po tom zle
Èo sa vlastne sta lo? Za úspeš-

ný zá chyt pá cha te ¾ov ich ne mi nu -
la fi nanèná odme na nadria de né -
ho, ale  de vä� dní neskôr je den zo
sku pi ny po dozri vých (zná ma
KZO), ho vorme mu tre bárs Šte -
fan Balko, po dal s�ažnos� na po li -
cajtov do tyè né ho OO PZ „pre

údaj né do nú te nie bit kou k ne-
pravdi vé mu prizna niu sa a vy da -
niu vyššie uve de ných ve cí“. Prí -
pa du sa uja la inšpekcia a trom
za in te re so va ným po li cajtom za -
èa lo pek lo. Pod¾a Balkovho tvrde -
nia ma li po li caj ti predve de né oso -
by ce lú noc tåc� tonfou, údermi ru -
ka mi a ko panca mi, aby z nich vy -
mlá ti li prizna nie, drža li ich pri pú -
ta ných na chodbe ce lú noc… K
s�ažnosti bo li pri po je né fo to gra fie
údaj ných spô so be ných modrín,
ne chý ba lo ani vy jadre nie znalca,
kto rý spô so be né modri ny oko -
mento val.

Po li caj ti od za èiatku svo ju vi nu
re zo lútne po pie ra li, najmä Balko
bol v okre se dobre zná ma persó -
na, kto rej sa kaž dý radšej vy hol.
Ale mal, na po èu do va nie, ve¾mi
dob ré kon tak ty s niekto rý mi vy so -
ko posta ve ný mi po li cajtmi. Obvi -
ne ní príslušní ci ozna èi li ob sah
s�ažnosti za vy mysle ný kom plot,
kto rý zo sno val prá ve spo me nu tý
Balko s cie¾om ich likvi dá cie.

Pod tak tov kou inšpekcie sa
rozbe hol ko lo toè výslu chov a
konfrontá cií vý po ve dí. Ve de nie
OO PZ sa za svo jich po li cajtov
jednoznaène po sta vi lo, riadi te¾
ich ozna èil za svo jich najlepších
¾u dí. O ich po sta ve ní mi mo služ bu
ne bo la reè, pra co va li ïa lej, ale
èlo ve ku ta ké to ak ti vi ty inšpekcie
na du ševnej po ho de nepri da jú…

Inšpekcia o dva me sia ce za èa -
la trest né stí ha nie vo ve ci, kto ré
neskôr ešte rozší ri la, po ïalších
me sia coch prišli už na rad kon-
krétne obvi ne nia osôb. Po tom sa
stí ha nie raz za sta vi lo, po tom za -
sa za èa lo, za sa za sta vi lo a za sa
za èa lo, pre to že vy šetro va nie od
za èiatku trpe lo extrémnou rozpor-
nos�ou jed not li vých vý po ve dí za -
in te re so va ných. To už dva ja z
troch obvi ne ných po li cajtov ako
èle no via OZP v SR po žia da li od -
bo ry o právnu po moc a ich žia-
dos� bo la predsedníctvom OZP
kladne po sú de ná. Prí pa du sa ujal

ad vo kát, kto ré ho tro vy v plnom
roz sa hu pla ti la cent rá la OZP.

Toľké ro ky!
Ako v skratke po pí sa� histó riu

ïalších ro kov? Prí pad ešte v sta -
ve prípravné ho ko na nia pu to val
od okresných orgá nov èin ných v
trestnom ko na ní až po úro veò ge -
ne rálnej pro ku ra tú ry a Najvyššie -
ho sú du SR. Medzi tým uply nu lo
dlhých pä� ro kov, kým sa na po -
kon v le te 2007 zro di la ob ža lo ba
na všetkých troch akté rov z OO
PZ. Pro ku rá tor vo jenskej obvo do -
vej pro ku ra tú ry na 22 husto po pí -
sa ných stra nách za de fi no val
všet ky hrie chy troch ob ža lo va -
ných spo loène i jednotli vo a na -
sú kal im priam stra ši del né ob ža -
lo by z trest ných èi nov vy die ra nia
so zbra òou, z ublí že nia na zdra ví,
z obmedzo va nia osobnej slo bo dy
i zneu ži tia prá vo mo ci ve rejné ho
èi ni te ¾a –  v niekto rých bo doch
for mou spo lu pá cha te¾stva. Pekná
pa le ta!

Vy še šes� ro kov po skut ku sa
Vo jen ský obvo do vý súd v Bra -
tisla ve pribral predbežne pre -
jedna� ob ža lo bu na troch po li -
cajtov, ale pri zvo lá va ní za in te re -
so va ných si ako si za bu dol ove ri�,
èi prí de aj hlavný poško de ný Bal-
ko. Mož no by aj pri šiel, ale ne mo -
hol, le bo medzi èa som už se del vo
väzbe za inú trestnú èinnos�. To
by si ho súd z väzby mu sel vy žia -
da�, a to neuro bil…

Èas tak ply nul ïa lej. Medzi tým
tra ja po li caj ti ži li svo je vlastné ži -
vo ty, ako sa da lo. Tzv. poško de ný
im do ká zal rôznym spô so bom
spestro va� služ bu, „hlavný vin ník“
Ga žúr sa po ma ly ani ne po hol,
aby sa okamži te ne vy no ri la ne ja -
ká s�ažnos� na je ho slu žobné ko -
na nie… do konca aj na dni, ke dy
vô bec v službe ne bol… Balkov
duch bol skrátka vša deprí tomný a
ži� ta ký dlhý èas s bi ¾a gom ná -
silní kov, èo sú v rovno ša te prí-
slušní ka PZ iba ne do patre ním…

KOZ SR Jo zef Kol lár, vi ce pre zi -
dent AZZZ SR Ras ti slav Ma -
chunka a Da ni ca Le hocká, ge ne -
rálna riadi te¾ka sekcie prá ce Mi -
nis ter stva prá ce, so ciálnych ve cí
a ro di ny SR. Pre zi dent KOZ odô -
vodnil ná vrh zvý še nia mi ni málnej
mzdy na rok 2017 o 37 eur opro ti
sú èasným 405 eurám dob rou
kondí ciou slo venskej eko no mi ky.
KOZ usi lu je o to, aby mi ni málna
mzda bo la vždy vyššia ako hra ni -
ca chu do by, kto rú každo roène vy -
èís lu je Slo ven ský šta tistický úrad,
uvie dol a pri po me nul, že Slo ven -
sko stá le ešte ne pl ní zá vä zok Eu-
rópskej so ciálnej char ty, pod¾a
kto rej má by� mi ni málna mzda v
kra ji nách EÚ na úrov ni 60 per-
cent prie mernej mzdy. „My sa
týmto návrhom pribli žu je me k 47
percentám,“ podèiarkol.

Vi ce pre zi dent AZZZ SR R.
Ma chunka zdô raznil, že pre za -

mestná va te ¾ov je na vr ho va né
zvý še nie mi ni málnej mzdy nepri -
ja te¾né. Aso ciá cia zastá va ná zor,
že by sa rast mi ni málnej mzdy
ne mal uplatòo va� najmä v re gió -
noch s vy so kou ne za mestna -
nos�ou, pre to že vy so ká mi ni -
málna mzda, jej „ne cit li vé“ zvy šo -
va nie v uply nu lých ro koch pod¾a
ne ho spô so bo va lo zvý še nie ne -
za mestna nosti. Pri pustil však
možnos� kompro mi sov prostred-
níctvom kombi ná cie so ciálnych
dá vok a mzdy, ale bo pokra èo va -
ním v uplatòo va ní odvo do vej od -
po èi ta te¾nej po lož ky, kto rá tak ne -
za �a žu je za mestná va te ¾ov. Ten to
ar gu ment odmietla Da ni ca Le -
hocká, spo lu s pre zi dentom KOZ
sa zhodli v ná zo re, že ne ga tívny
vplyv zvy šo va nia mi ni málnej
mzdy na mieru ne za mestna nosti
sa ni kdy nepreu ká zal, Kol lár tiež
zdô raznil, že ro bi� re gio nálne roz-
die ly vo výške mi ni málnej mzdy je

nepri ja te¾né, „ne mô že me z chu -
dob ných re gió nov ro bi� ešte chu -
dobnejšie“. Pri raste pro duk ti vi ty
prá ce je lo gic ké, aby mi ni málna
mzda rástla, zhodli sa. R. Ma -
chunka na mie tal, že rast pro duk -
ti vi ty je zá slu ha za mestná va te ¾ov,
kto rí investu jú do po kro èi lých
techno ló gií a šetria tak pra covné
si ly. Pre zi dent KOZ SR zdô raznil,
že Slo ven sko má stá le ešte ve¾mi
nízke mzdy, v po rovna ní s prie -
me rom EÚ je to len tre ti na a nie je
to len pro blém za mestnancov v
školstve èi v zdra votníctve, ale v
ce lom hospo dárstve. Za mestná -
va te lia tak �a žia pre dovšetkým z
nízkych miezd, kto ré vyplá ca jú
svo jim za mestnancom. Disku té ri
na po kon pri pusti li možnos� kom -
pro mi sov, do sia¾ medzi ni mi pa -
no val pri ro ko va niach konštruktív-
ny dialóg.

Ďalší vý voj
To, že sa za tia¾ neusku toèni li

žiadne ro ko va nia o výške mi ni -
málnej mzdy na rok 2017, po tvr -
di la agentú re SI TA aj ho vorky òa
AZZZ Mi riam Špá ni ko vá. Ako
uviedla, o ná vr hu na výš ku mi ni -
málnej mzdy na bu dú ci rok ešte
len bu de ro ko va� Pre zí dium AZ-
ZZ. Pod¾a zá ko na o mi ni málnej
mzde o úpra ve su my me saènej
mi ni málnej mzdy na obdo bie na-
sle du jú ce ho ka lendárne ho ro ka
ro ku jú zástupco via za mestná va -
te ¾ov a zástupco via za mest na -
ncov najneskôr od 1. aprí la. Ak sa
na no vej su me najnižších zá -
robkov ne do hodnú do 15. jú la,
predlo žia mi nis ter stvu prá ce svo -
je ná vr hy na úpra vu su my me -
saènej mi ni málnej mzdy. Re zort
prá ce následne predlo ží svoj
vlastný ná vrh na úpra vu su my
me saènej mi ni málnej mzdy na ro -
ko va nie Hospo dárskej a so ciálnej
ra dy (HSR) do 31. jú la.

Ak sa do konca au gus ta ani na

ro ko va ní tri parti ty ne do hod ne
úpra va su my me saènej mi ni mál -
nej mzdy navrhnu tej mi nister -
stvom, re zort prá ce predlo ží do
30. septembra na ro ko va nie HSR
ná vrh na ria de nia vlá dy, kto rým sa
usta no vu je su ma mi ni málnej
mzdy a následne ná vrh na ria de -
nia predlo ží na ro ko va nie vlá dy.

Mi ni málna mzda na Slo ven sku
sa od za èiatku tohto ro ka zvý ši la
z 380 eur na 405 eur. Najnižší
mož ný hru bý ho di no vý zá ro bok
tak v tom to ro ku do sa hu je 2,328
eura. Od za èiatku mi nu lé ho ro ka
najnižšie zá robky stúpli z pô -
vodných 352 eur na 380 eur. Sú -
èasne sa od za èiatku vla òajška
za viedla odpo èí ta te¾ná po lož ka
na zdra votné od vo dy v su me 380
eur. Za mestnanci, kto rých hru bý
prí jem je niž ší ako 570 eur me -
saène, tak ma jú vyššiu èistú
mzdu.

(WebNo vi ny.sk, 26. 5., –on–)
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Ro ko va nia ešte ne za èa li, za mestná va te lia avi zu jú ne súhlas, kom pro mis mož ný

V je den deò ro ku 2002 bo lo na jed nom stre doslo -
venskom obvodnom odde le ní PZ naozaj ži vo. Tu najší po -
li caj ti prišli na sto pu sku pinke osôb, po dozri vej z rôzno -
ro dej trestnej èin nos ti. Bo li u nich zaiste né ne le gálne
drža né zbra ne a ïalšie ve ci, usvedèu jú ce ich z pytliactva,
na šla sa ne le gálna pá le ni ca a zá so ba do ma vy ro be né ho
al ko ho lu, predve de ní chla pi s bo ha tou trest nou mi nu -
los�ou bo li po dozri ví aj z vykradnu tia pre dajne potra vín v
ne ïa le kej ob ci. Chla pom tak v prí pa de preu ká za nia vi ny
za šty ri trest né èi ny hro zi li vy so ké tres ty.

Par la ment vo štvrtok ne -
schvá lil se dem no viel Zá konní ka
prá ce, kto ré predlo ži li po slan ci
za SaS a lí der O¼a NO–NO VA
Igor Ma to viè. Opo zí cia chce la
umožni� za mestnancom zvo li� si
na miesto stra vo va cích pouká -
žok fi nanèný príspe vok na stra -
vo va nie. Ïalším návrhom no ve ly
Zá konní ka prá ce chce li li be rá li s
Ma to vi èom rieši� pro ble ma ti ku
mzdy a mzdo vé ho zvý hodne nia
a ná hra dy mzdy za prá cu vo
svia tok a pra covný deò, kto rým
je ne de ¾a. „Opro ti predchádza jú -
cej právnej úpra ve sa zu žu je
deò nepretrži té ho od po èin ku na
ne de ¾u a me ní sa okrem iné ho aj
výš ka percentuálne ho mzdo vé -
ho zvý hodne nia za prá cu v ne -
de ¾u a vo svia tok,“ uviedli pred -
kla da te lia.

SaS a O¼a NO–NO VA zá ro -
veò na vr ho va li zní ži� ma xi málnu
ná hra du 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 šes� me sia cov. Pre -

sadzo va li aj zjedno du še nie pra -
vi diel pri vý poète ná ro ku na do -
vo len ku v prí pa de, že pra covný
po mer ne tr val ce lý rok, respektí -
ve, ak za mestna nec ne vy ko ná -
val prá cu po èas ce lé ho ro ka. Za
kaž dý ce lý ka lendárny me siac
nepretrži té ho trva nia to ho isté ho
pra covné ho po me ru mal ma� za -
mestna nec ná rok na jed nu dva -
násti nu do vo len ky za ka len -
dárny rok. Za kaž dých 21 ne od -
pra co va ných zmien v ka lendár -
nom ro ku mo hol za mestná va te¾
krá ti� do vo len ku o jed nu dva -
násti nu.

Piatym návrhom no ve ly Zá -
konní ka prá ce chce li po slan ci za
SaS spo lu s Ma to vi èom li be ra li -
zo va� zá kon né obmedze nia pri
do èasnom pri de le ní za mestnan -
cov a zru ši� zodpo vednos� uží va -
te¾ské ho za mestná va te ¾a za
agentú ru do èas né ho za mestná -
va nia vo ve ci dodržia va nia rov -
na kých podmie nok pre kme òo -
vých a agentúrnych za mest -
nancov. Ich šiesty ná vrh na zme -

nu pra covné ho kó de xu upra vo -
val vy ra de nie dopravných pred -
pi sov zo sku pi ny predpi sov na
úse ku bez peè nos ti a ochra ny
prá ce. Siedmym návrhom no ve -
ly Zá konní ka prá ce na vr ho va li
vy pusti� z le gisla tí vy sadzby mi -
ni málnych mzdo vých ná ro kov.

Zme ny v Zá konní ku prá ce už
pred èa som mi nister prá ce a so -
ciálnych ve cí Ján Rich ter ozna èil
len za mar ke tin go vý �ah na pre -
zento va nie sa v parla mente.
Opo ziè ní po slan ci pod¾a Richte -
ra o svo jich le gisla tívnych ná-
vrhoch ne dis ku to va li so so -
ciálny mi partnermi. „Aká ko¾vek
zme na mu sí prejs� pro ce som vy -
jedná va nia so so ciálny mi part-
nermi,“ zdô raznil Rich ter. Upo -
zor nil na to, že Zá konník prá ce
je kó de xom na ochra nu práv za -
mestnancov a je ho ostatná no -
ve la z ro ku 2013 vy rov na la ne -
rovnoprávne posta ve nie za -
mestnancov a za mestná va te ¾ov.

(Webno vi ny, 19.5. –on–)

Bru tálne, naš�astie ne úèin né úto ky opo zí cie na Zá konník prá ce

Se dem mo ro vých rán: ich cie¾om
bo lo zní že nie istôt za mestnanca

Neuve ri te¾ný prí beh troch po li cajtov: štrnás� ro kov psy chic kých múk a šo ku jú ci zá ver drá my

Na Slo ven sku je fakt všetko mož né?
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„Potre bu je me zasta vi� fluktuá ciu a zatraktívni� prá cu po li caj ta v hra niènej a cudzi neckej po lí cii“

l Pán riadi te¾, ste sí ce no vý
vo funkcii, ale nie v proble ma ti -
ke. Do za èiatku marca ste tu bo -
li zástupcom riadi te ¾a, tak že pre
vás asi niè no vé…

Áno, takpo ve diac som sa
pres�a ho val o dve re ïa lej. To, že
pro ble ma ti ku a najbližších ko le gov
po znám, je pre mòa vý ho da, mo je
usta no ve nie vní mam ako kon ti nui -
tu, ne za èí nam od nu ly, len po kra -
èu jem v prá ci mo jich predchodcov.
Napriek to mu, sa mozrejme, mám
svo je predsta vy o èiastko vých
zme nách, kto ré by ma li po su nú�
spo loènú prá cu ïa lej.

l Aký má te vz�ah k odbo -
rom? Má te predsta vu o možnej
spo lu prá ci s OZP v SR?

Zlepše nie podmie nok vý ko nu
služ by je snáï cie¾om kaž dé ho
riadi te ¾a, pre to vz�ah s OZP je tiež
k¾ú èo vý. Hneï úvodným kro kom
bo lo aj mo je stretnu tie s predse -
dom plk. Mgr. Ma riá nom Magdo-
škom, kto rý to to úsi lie podpo ril a
prvým výsledkom bo lo je ho osob-
né anga žo va nie sa v rieše ní prí-
platku za bý va nie aj pre po li cajtov
za ra de ných na vy bra ných útva -
roch RHCP Bra ti sla va, èo bo la na -
ša dlho roèná sna ha. Zá ro veò sme
sa do hod li aj na spô so be pra vi -
delnej ko mu ni ká cie pri rieše ní po-
trieb a oprávne ných ná ro kov po li -
cajtov ÚHCP.

l V akej „kondí cii“ ste preb -
ra li úrad Hra niènej a cudzi -
neckej po lí cie? V sú èasnosti
ho vo rí me o celko vom po ète do
1 900 ¾u dí pod va ším ve le ním?

Na ša služ ba prešla za tie ro ky
mno hý mi zme na mi, kto ré v niekto -
rých obdo biach ma li sku toène ne -
ga tívny do pad na plne nie úloh,
pre to v sú èasnosti by som jej stav
ohod no til ako dob rý. Sa mozrejme,
prá ve ïalšie zlepše nie tejto kondí -
cie pokla dá me vo ve de ní ÚHCP
za vý zvu do bu dúcna. Èo sa tý ka
po è tu ¾u dí, kaž dý nadria de ný je
nespo kojný, ta kisto aj ja, ho ci za
uply nu lý rok bo la hra nièná a
cudzi necká po lí cia po silne ná asi o
stov ku ta bu¾ko vých miest po li -

cajtov. Jedným dy chom však mu -
sím do da�, že zá ro veò úlo hy a po -
vin nos ti, kto ré ÚHCP pl ní, mi mo -
riadne na rástli nielen v sú vislosti s
migraènou si tuá ciou v mi nu lom ro -
ku, ale tre bárs aj s na šou prípra -
vou na predsedníctvo v Ra de EÚ
a le gisla tívny mi zme na mi v ob las ti
po vo ¾o va nia po by tov.

l Èo vás najviac �a ží?
Kým sa do sta ne me k migraè nej

krí ze, chcem priblí ži�, že má me tri
k¾ú èo vé ob las ti pô so be nia: pr vou
je èinnos� cudzi neckej po lí cie, ïa -
lej hra niènej po lí cie, odha ¾o va nia
a vy šetro va nia trest ných èi nov a
tzv. vonkajšia di menzia prá ce
ÚHCP. Èo sa tý ka cudzi neckej po -
lí cie, ¾u dia o tom ve ¾a ne ve dia, je
to však ve¾mi ná roè ná pro ble ma ti -
ka – správne ko na nia, po vo ¾o va -
nie a kon tro ly po by tov, èinnos�
stránko vých pra co vísk, repre sívne
rozho do va nia – to sú ob las ti prá -
ce, kde vždy zá pa sí me medzi pro -
ti pólmi, je to ur èi tý druh ba lansu.
Na jed nej stra ne je záujem cu-
dzincov o èo najrýchlejšie ude le -
nie po by tu, z tohto poh¾a du je to
ser vis pre ¾u dí. Na stra ne dru hej
sú bezpeènostné kri té riá, na šou
úlo hou je chrá ni� ten to štát, je ho
obèa nov pred ne žia du ci mi oso ba -
mi, kto ré predsta vu jú ri zi ko.
Chcem vy so ko oce ni� prá cu na -
šich ¾u dí z cudzi neckej po lí cie,
pre to že vy ko ná va jú ve¾mi ná roènú
agen du v podmienkach, kto ré ma
ve¾mi trá pia.

l Cudzi necká po lí cia bý va la
èas to terèom kri ti ky v mé diách
z viace rých h¾a dísk –  údaj ná
zdå ha vos� správnych ko na ní,
ne dôstojné priesto ry cudzi -
neckej po lí cie pre strán ky, sla bá
ja zy ko vá vy ba ve nos� po li cajtov
na stránko vých pra co viskách…

Èo sa tý ka ja zy ka, ve ¾akrát
sme opo no va li. Ne ho vo rím, že je
to ideálne, ale na kaž dej zme ne
sú už dnes ja zy ko vo slušne vy ba -
ve ní po li caj ti. Tú to kri ti ku sme ne -
raz chá pa li ako neopodstatne nú a
úèe lo vú, mož no zo stra ny ta kých
¾u dí, kto rí ne bo li spo kojní s výsled-
ka mi ko na nia. K proble ma ti ke
zdåha vosti správnych ko na ní: ne -
mám ve do mos�, že by do chádza lo
k zá sadným zdrža niam. Chá pem,
že strán ky vní ma jú niekto ré zá -
kon né le ho ty za pridlhé, tieto sú
však z na šej stra ny dodrža né, do -
konca sa sna ží me vy ba vi� ve ci aj
krat ších èa soch. Èo plne potvr -
dzu jem, to je oprávne nos� kri ti ky
kva li ty exte rié ru a in te rié ru strán -
ko vých pra co vísk – oso bitne v
Bra tisla ve, tu najšie odde le nie rieši
viac ako 50%  po by to vej agen dy
SR. Kri ti zu jú to strán ky, kto ré sem
prí du nieèo vy ba vi�, nás však ešte
viac trá pi, že v tom to prostre dí mu -
sia deò èo deò pra co va� na ši po li -
caj ti. Som však už naplne ný opti -

mizmom, otáz ka no vých priesto -
rov pre strán ko vé pra co visko a
umieste nie na šej mo bilnej jed not -
ky Bra ti sla va by už ma la by� vy rie -
še ná, pôjde me do obno ve nej bu -
do vy vo Vajno roch. Oèa ká va me,
že strán ky tu ko neène nájdu dô-
stojné priesto ry a na ši ¾u dia kva -
litné pra covné prostre die. Zá ro -
veò, k celko vej po žia davke
PPZ na ob no vu bu dov,
pri pá ja me aj ostatné
na še bu do vy, najmä
odde le ní cudzi neckej
po lí cie.

l Ako ste na
tom reálne s poè -
tom ¾u dí? Už ste èo
– to na zna èi li…

Áno, má me pro blém s
ne dostatkom ¾u dí. To nie je len
otáz ka ta bu liek, ale aj ich fy zickej
naplne nosti, celko vo neobsa de -
ných má me asi 15 percent, lo -
kálne aj viac, èo sú alarmu jú ce
èís la. Najvy puklejší pro blém je v
Bra tisla ve, potre bu je me zasta vi�
fluktuá ciu a zatraktívni� prá cu po li -
caj ta v hra niènej a cudzi neckej po -
lí cii. Pri be rá me po si ly, má me už
¾u dí aj v ko šickej po li cajnej ško le,
ale je to stá le má lo. Rovna ký pro -
blém ma jú aj KR PZ. Je to pro -
blém atrak ti vi ty sú èasných pla tov
pre mla dých po li cajtov v kon -
frontá cii s ná roè nou služ bou, kto rá
ich u nás èa ká. Mož no aj vply vom
po kle su ne za mestna nosti na Slo -
ven sku mla dí ¾u dia strá ca jú zá-
ujem vstú pi� do PZ, mno hí zá-
ujemci vy padnú pri pri jí maèkách,
odrádza zrejme aj ná roènos� štú -
dia na po li cajných ško lách a
tvrdos� služ by najmä v pr vých ro -
koch. Skrátka, mla dí ¾u dia sa do
po lí cie už nehrnú, inde zrejme na -
chádza jú prí �ažli vejšie podmienky
a uplatne nie.

l Má me tri medzi ná rodné le -
tiská – Bra ti sla va, Po prad, Ko ši -
ce – po èú vam po no sy najmä od
py ro techni kov na ne dosta toènú
prístro jo vú vy ba ve nos�, má lo
mo dernej tech ni ky, jej zdåha vé
opra vy. Pri tom po èet cestu jú -
cich dos� ra pídne vzras tá.

Pro ble ma ti ku vy ba ve nos ti py -
ro technickej služ by na le tiskách je
potrebné vní ma� najmä z poh¾a du
oprávne ní, te da úloh, kto ré mu sia
plni�. Na zákla de to ho už nieko¾ko
ro kov je sna ha o do vy ba ve nie, ob-
me nu a zmo der ni zo va nie py ro -
technické ho ma te ri á lu. Prav da,
len s èiastko vým úspe chom. Tá to
oblas� zostá va jed nou z prio rít ve -
de nia ÚHCP. Oblas� po stup né ho
ná rastu ces tu jú cich v le teckej pre-
pra ve  nám naozaj mô že spô so bi�
ka pa citný pro blém – ten bu de o to
väèší, keï bu de me mu sie� kontro -
lo va� všetkých cestu jú cich na le -
tiskách –  aj ¾u dí z èlen ských štá -
tov EÚ. Sna ží me sa reago va� aj
úva ha mi a ana lý zou ná ku pu mo -
derných tech nic kých za ria de ní pre
hra niènú kon tro lu, ako sú tzv. ABC
brá ny. Pri rovna kom vý vo ji poètov
cestu jú cich ale bu de me na le tiská
potre bo va� aj ïalších ¾u dí.

l Ne ho vo ri li sme ešte o prá -
ci Ná rodnej jed not ky bo ja pro ti

ile gálnej migrá cií, z èa su na èas
sa aj v mé diách pre zen tu je jej
èinnos� vy so ko po zi tívne….

Opodstatne ne, do sa hu je ve¾mi
dob ré vý sled ky, jej èinnos� vy so ko
po zi tívne hod no tím aj ja. Da rí sa
nám intenzívna a ve¾mi potrebná
medzi ná rodná spo luprá ca v tejto
ob las ti, ne dáv no sme pre zen to va li

spo loèný vy šetro va cí tím s
ma ïar ský mi ko le ga mi pri

eli mi ná cii ve¾kej sku pi -
ny or ga ni zo va ných
pre vádza èov, akcia
niesla ná zov Socra -
tes. Ná rodná jed -
not ka sa do sta la aj

do po ve do mia ve -
rejnosti, po va žu jem ich

za pro fe sio ná lov v ope ra -
tívno–pátra cej èin nos ti i v ob -

las ti vy šetro va nia, aj pri rieše ní
trestnej èin nos ti sú vi sia cej s
obcho do va ním s ¾uï mi.

l Èo zna me ná pre hra niènú
a cudzi neckú po lí ciu predsed-
níctvo v EÚ?

Prípra va na predsedníctvo má
pre nás dva hlavné sme ry. Dô le ži -
tá bu de bezpeènostná ochra na
po du ja tí na Slo ven sku, kde bu de -
me úz ko spo lupra co va� s KR PZ,
dru hou je od bor ná oblas�, úèas�
na šich expertov v ko mi siách a
pra covných sku pi nách, kde už
pra cu je me dlho do bo. V rám ci náš -
ho úra du má me do konca troch
predse dov pra covných sku pín,
kto rí bu dú pripra vo va� a vies� ro -
ko va nia, sám som predse dom
stra te gic ké ho vý bo ru SCI FA. Je to
ve¾ká vý zva, ale aj pri da ná hod no -
ta pre na šu prá cu. Ak už doteraz
bo li na ši ¾u dia vi di te¾ní v bru -
selských štruktú rach, na še ná zo ry
bu de pri le gisla tívnych pro ce soch
v Bru se li po predsedníctve cí ti� eš-
te viac.

l Do sta li sme sa k proble ma -
ti ke migrá cie. Z jed nej stra ny
má me za tia¾ š�astie, že sme len
tranzitnou, aj to okra jo vou zó -
nou. Ale aj to sa mô že ve¾mi
rýchlo zme ni�.

Mi nu lý rok bol takpo ve diac
stresstest. Pre náš úrad pri nie sol
dve zá važ né pozna nia –  vy so kú
opodstatne nos� prá ce mo jich ko -
le gov vo všetkých troch oblas-
tiach, te da cudzi neckej po lí cie,
hra niènej po lí cie, ope ra tí vy a vy -
šetro va nia. Za dru hé je to pozna -
nie, že náš úrad HCP, ako aj Po li -
cajný zbor je schop ný okamži te,
ope ra tívne rieši� vzniknu té si tuá -
cie, zomknú� sa. Mi nu lý rok po tvr -
dil, že do ká že me èe li� výzvam.
Sú èasné po è ty migrantov uka zu -
jú, že si tuá cia opro ti vla òajšku nie
je lepšia. Mu sí me zosta� pripra ve -
ní, spo luprá ca UHCP s kraj ský mi
riadi te¾stva mi PZ je pre to každo -
denná a potrebná. Odviedli sme
ve ¾a prá ce, najmä na južnej hra -
ni ci, na ko¾ko ho vo rí me o tzv.
vnút roschengenskej migrá cii pre -
važne z Ma ïar ska. To bo lo a je
mož né len za predpokla du, že
vïa ka ko le gom v rám ci RHCP
Sobrance a tech nic ké mu za -
bezpe èe niu je vonkajšia hra ni ca
EÚ s Ukra ji nou ve¾mi dobre chrá -

ne ná, a te da si ly a prostriedky vo
väèšej miere moh li by� využi té pri
opatre niach vo vnútro ze mí. Geo -
gra fic ká po lo ha Slo ven s ka sí ce
pre durèu je slab ší migraèný tlak v
po rovna ní napr. s Ma ïarskom,
ale, ako ste spo me nu li, mô že sa
to zme ni� ke dy ko¾vek a na še ak-
tívne opatre nia celko vo v pod-
mienkach MV SR a P PZ bo li a sú
ne vyhnutné.

l His to ric kou no vin kou je
vy sie la nie na šich hra ni èia rov
do iných kra jín vo väèšom roz -
sa hu…

Ïalšou oblas�ou v opatre niach
pri rieše ní ne le gálnej migrá cie je
na še pô so be nie v za hra ni èí, te da
vy sie la nie na šich po li cajtov na zá-
kla de bi la te rálnych do hôd do Ma -
ïar ska, Ma ce dónska a v mi nu lom
ro ku sme ma li kon tin gent aj v Slo -
vin sku. Spo luprá ca s Ma ce dón -
skom po kra èu je ïa lej, 23. jún od -
chá dza ïalší kon tin gent. Po dobne
spolu pra cu je me v rám ci agentú ry
FRONTEX, do konca ro ka prie -
bežne vy šle me asi stov ku po li -
cajtov, najmä do Grécka a Ta -
lianska. Zá ro veò bu de pri ja té na -
ria de nie o európskej agentú re po-
brežnej a pohra niènej strá že, v
rám ci nej bu de vytvo re ná stá la
jed not ka aj v podmienkach SR,
kto rá bu de môc� by� ope ra tívne
vy sla ná do ho cikto ré ho èlen ské ho
štá tu. To sú už konkrétne a ve rím,
že aj pruž né kro ky v bo ji s ne le -
gálnou migrá ciou. Sa mozrejme,
my, èo si pa mä tá me, ko¾ko úsi lia a
prostriedkov sme vy na lo ži li na za -
bezpe èe nie ochra ny vonkajšej
schengenskej hra ni ce, ako prísne
sme pri tom bo li kontro lo va ní, aby
sme spl ni li všetky kri té riá, tak ne -
mô že me po zi tívne vní ma�, keï vi -
dí me, ako sa do štá tov Európskej
únie hrnú de sa�ti sí ce migrantov
bez pa sov a akejko¾vek kon tro ly
pri vstu pe do Schenge nu. Ma li
sme z to ho, jemne po ve da né,
zmie ša né po ci ty.

l Ke by ste ma li èa rov ný prú -
tik, èo by ste vy èa ro va li ako pr -
vé?

Urèi te by som ho v prvom ra de
po užil na zlepše nie pra covných
podmie nok na šich po li cajtov. Je to
prvo ra dá a pa ra doxne aj naj�ažšia
úlo ha. Sám som za èal po li cajnú
ka rié ru od strážmajstra, pre šiel
som v HCP všetký mi mož ný mi
funkcia mi, viem sa pre to vži� do si -
tuá cie na šich po li cajtov, ro bí me v
tom to sme re èo najviac.

l Do ká žu vám najmä v ob -
las ti MTZ úèinne po môc� euro -
fondy?

Euro fondy sú jedným z na šich
zdro jov fi nancií. Ce ní me si vý -
raznú odbornú po moc, kto rú dos -
tá va me od od bo ru zahra niènej po -
mo ci SEP MV SR, využí va me kaž-
dú prí le ži tos�, kto rú euro fondy po -
nú ka jú. Ne ho vo rím, že je to ideál-
ne, nieke dy sa v re zorte spo rí me,
èo z prio rít je najdô le ži tejšie, ale
da rí sa nám èerpa� prostriedky v
oblastiach, kde je to po vo le né. Sa -
mozrejme, viem si predsta vi� aj
lepšie èís la.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ho vo rí me s no vým riadi te ¾om Úra du hra niènej a cudzi neckej po lí cie PPZ plk. JUDr. La disla vom Csé mim

Za èiatkom marca nastú pil do funkcie riadi te ¾a Úra du hra -
niènej a cudzi neckej po lí cie PPZ plk. JUDr. La di slav Csé -
mi. Je ho predchodcom bol plk. JUDr. ¼u do vít Bí ró, kto rý
odi šiel na post po li cajné ho pri de lenca v Berlí ne. No vé ho
riadi te ¾a re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o roz ho vor.

plk. JUDr. Ladislav Csémi
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Vý ber z otá zok, na kto ré èa ká me odpo ve de od kompe tentných

Dob rá informo va nos� po silòu je dô ve ru medzi funkcio nármi a ra do vý mi za mestnanca mi

No vé pišto le
l Ako èlen OZP v SR mám

nieko¾ko otá zok na kompe -
tentných. Ofi ciálne sme po èu li, že
pišto le od do dá va te ¾a ÈZ bu dú
ako „slu žobné“ ur èe né najmä pre
vy šetro va te ¾ov a kri mi na listov, te -
da po li cajtov, kto rý nie sú až tak
èas to nú te ní ich použí va� a pišto le
Glock bu dú pišto ¾a mi zá sa ho vý -
mi, te da pre hliadku jú cich po li -
cajtov a zá sa ho vé jed not -
ky v te ré ne. Avšak pod¾a
najnovších informá cií a
pod¾a ta bu¾ky rozde le nia
zbra ní, kto rá je prí lo hou
roz ka zu MV o syste mi zá -
cii výzbrojnej, že nijnej a
che mickej tech ni ky a ma -
te ri á lu a ochran ných ba -
listických prostriedkov è.
46/2016 sa v prí pa de
pišto lí ÈZ P09, P07 a ani
RA MI ni kde nespo mí na
ich pri de le nie vy šetro va -
te ¾om. Spo mí na jú sa len
riadi te lia odbo rov KP, prí-
slušní ci ope ra tí vy a tech -
ni ci, ale nie vy šetro va te -
lia. V prí pa de pišto le
Glock je uve de né, že ju
dosta nú pri de le nú všetci po li caj ti
KR PZ, ak nie je usta no ve né inak.
Z to ho mi vy chádza, že vy šetro -
va te lia by ma li ma� pri de le né
pišto le Glock 17. Ide ne po chybne
o dob ré a kva litné pišto le, je to
expo nenciálny ge ne raèný skok
opro ti pišto li vz. 82. Ale ide o
pišto le full si ze, te da nie ve¾mi
vhod né na skry té no se nie a te da
nie úplne vhod né pre vy šetro va te -
¾ov v ci vilnom ode ve, kto rí ako ve -
dú ci vý jazdo vej sku pi ny ma jú po -
vinnos� cho di� na miesta hlá se -
ných uda lostí riadne vystro je ní,
te da aj so slu žobnou zbra òou.
Chcel by som – a urèi te nielen ja
– ve die�, èi bu dú vy šetro va te lia
naozaj vy zbro je ní týmto ty pom
pišto le, èi k ne mu obdržia ne ja ké
špe ciálne puzdro na skry té no se -
nie, prí padne, èi je reálne aj to, èo
odzne lo na tla èo vej be se de ve de -
nia re zor tu dòa 17. 12. 2015, že v
prí pa de, ak pri de le ná slu žobná

zbraò po li caj to vi z ne ja ké ho dô vo -
du ne bu de vy ho vo va�, že bu de
mož ná jej vý me na za iný typ vy -
sú �a že nej a do da nej pišto le
(Glock 17, ÈZ P09, P207, RA MI)?

l Otáz ka puzdier na no vé
pišto le: vraj by sme ma li dosta�
iné, kto ré už bu dú pa so va�. Je to
prav da?
Perso nálny stav, ka riérny rast
l Pre èo sa stá le formálne pre-

ško ¾u jú ob rov ské množstvá inter-
ných predpi sov, kto ré si po li cajt
ne má šancu za pa mä ta�, ani keï
ich pocti vo preštu du je? Ale ak sa
nieèo sta ne, …veï si bol preško -
le ný…

l Pre èo sa stá le zneu ží va jú
¾u dia, za ra de ní na ne ja kom kon-
krétnom funkènom mieste, na vý -
kon èin nos ti, kto rá s ich miestom
ne sú vi sí a za kto rú be rie plat
niekto iný? Ne ma la by by� ta ká to
možnos�  (po ve re nie na èinnos�,
kto rá je vo funkènej ná pl ni prá ce
iné ho) za ká za ná pria mo v zá ko -
ne?

l Pre èo mu sia ro bi� inventú ry
vý kon ní po li caj ti, a nie ¾u dia z
centier pod po ry? ¼u dí nám po -
bra li a ro bo tu nám vra ca jú!

l Nás trá pia perso nálne sta vy.
V sú èasnosti bu de v rám ci SR ne-
obsa de ných cca dve ti síc ta bu liek.
Ne viem, ako sú na tom iné zlož-
ky, ale my, èo sme na uli ci, bu de -

me trpie� najviac. Odchádza jú
nám po li caj ti od 3 do 5 ro kov
služ by, èo sú dnes re la tívne už
sta rí po li caj ti, kto rí zaúèa jú tých
mlad ších. Èím ïa lej tým viac sa k
nám hlá si me nej ¾u dí a z to ho eš-
te množstvo vy pad ne. Z to ho sa
vy ná ra ïalšia otáz ka: ce ly po li -
cajné ho zaiste nia. Ope raè ní bu dú
zintegro va ní a nám na OR PZ ne -
zosta nú vy ško le ní ¾u dia. Ma lo by

to patri� stá le pod vnú torné
odde le nia, ale ¾u dí niet (len
ho lé ta bu¾ky).  Stá le nám
všetké ho pri bú da, no za
chví ¾u ne bu de s kým ro bi�.

l Pre èo sa vo¾né lukra -
tívne miesta väèši nou
nezve rejòu jú na intra ne te
(ale bo len zriedka), ako by
sa ma li? Ale bo sa do konca
zve rejnia aj za vádza jú co
(vo¾né miesto je v Hornej
Dolnej, na èo sa prihlá sia
uchádza èi z oko lia Hornej
Dolnej, ale im sa vysvetlí, že
do šlo k omy lu a vo¾né mies-
to je v sku toènosti v Dolnej
Dolnej… A tak tí to svo je žia-
dosti stiahnu a zosta ne
prihlá se ný len je di ný uchá -

dzaè z Dolnej Dolnej, kto rý sa sí -
ce formálne prihlá sil na miesto do
Hornej Dolnej, ale je di ný ve del,
že v sku toènosti to bu de miesto v
Dolnej Dolnej…

l Pre èo sa niekto ré lukra tívne
vo¾né miesta neobsa dia dlhú do -
bu (aj viac ako rok)? Že by niekto
konkrétny mal za tia¾ získa� chý -
ba jú ce vzde la nie, skonèi� príprav-
nú štátnu služ bu ale bo nieèo po -
dob né?

l Pre èo nie sú v SAP–e v plá -
ne slu žieb po lož ky „vysla nie na
slu žobnú ces tu“ a „pri ja tie na slu -
žobnej ceste“? Tak to nadria de ný
po li caj ta vy šle na iný útvar, ni kde
sa to však ne zobra zí a v hodno te -
ní útva rov prá ca tohto po li caj ta
chý ba na útva re, kto rý ho má v
sta ve. Tak de ho nestu je prá cu
ostatné ho ko lektí vu a útva ru, kde
sku toène pra cu je, ale kde ho ne -
ma jú v sta ve. Je ho prá ca nad-
hodno cu je vý sled ky iných. Tak to

zá kerne jedno du cho sa dá uro bi�
z dob ré ho útva ru zlý a zo zlé ho
dob rý.

Informačné sy sté my
l SOITRON – v sú èasnosti to

neslú ži po li cajtom, ale pro ti nim.
Hlavne, že k to mu má prístup
SKIS…

l SOITRON nám uka zu je, že
vo zid lo ne má zapla te nú STK, ide -
me za ním a zistí me, že ju zapla -
te nú má. To je množstvo prí pa -
dov! Ako je to mož né?

l Elek tro nic ký zá pis služ by: V
sú èasnosti sa úplne všetko bu de
ro bi� cez SAP. Mo ja otáz ka na
ško li te ¾ov, kto rí nás ško li li z
to¾kých ve cí, že ani sám ne viem,
èo všetko sa má nakla da� do sys -
té mu, že èi nám ko neène odbud-
ne admi nistra tí va? Tak za tia¾ nie
a bu de k to mu vy da né usmerne -
nie. Tak že to, èo som ro bil nieke -
dy pol ho di nu, dnes aj s nakla da -
ním ro bím 1,5 ho di ny. Ne viem,
kam to všetko spe je.

l In te gro va né ope raèné stre -
diská: cho dím na po ra dy ku kraj -
ské mu riadi te ¾o vi a na kaž dej po -
ra de sa pre be rá si tuá cia s in teg -
ro va ným ope raèným stre diskom
v Bra tisla ve. Ma jú tam tech nic ké i
softvé ro vé pro blé my, sys tém nie
je dobre nasta ve ný, èas to sa vy-
sky tu jú vý pad ky sys té mu a pod..

Ma te riálno–tech nic ké 
za bezpe če nie

Vý be ro vé ko na nia
l Ïa lej by vhod nou té mou bo -

la pripra ve nos� zlo žiek PZ na
chysta jú ce sa predsedníctvo SR
v EÚ (SK PRESS). Na po sle dy re -
zo no val pro blém s vy sie laèka mi.
Na kú pe ných bo lo nieko¾ko sto -
viek ba té rií do vy sie la èiek a má -
me dosta� aj no vé ty py vy sie la -
èiek zn. Matra v termí ne oko lo
25.6.2016, te da krát ko pred za -
há je ním opatre ní.  Pro blém bol v
tom, že vy sie laèky sa nestihnú
odskú ša� a v prí pa de po rúch ne -
bu de èas tieto odstrá ni� ale bo
rekla mo va� a bu de sa to rieši� za
po cho du – v èa se, keï by už
všetko ma lo fungo va� na 100%.

l Tla èiarne k PC –  viace rí ¾u -
dia už mi re fe ro va li, že sa im ka -
zia tla èiarne èi už HP ale bo star -
ších ty pov, no pro blém sa ne rie ši
ich vý me nou, ale opra vou, kto rá
však v mno hých prí pa doch nie je
posta èu jú ca a tla èia reò sa po is-
tom èa se po ka zí opä�. Sám som
ta kú mal a sú s òou stá le pro blé -
my. Už bo la dvak rát v opra ve, ale
pro blém odstrá ne ný ne bol.

l PMJ Pre šov hlá si vážny ne -
dosta tok množstva pra covných
prostriedkov, chý ba jú ba listické
ves ty, pro tiú de ro vé komple ty,
ochran né pro ti che mické pro-
striedky, boxer ské pro tiú de ro vé
komple ty, boxer ské ru ka vi ce, rá -
diosta ni ce, ochran ný ba lis tic ký
ma te ri ál, ba listické prilby.

l V sú vislosti s na vý še ním ta -
bu¾ko vých miest príslušní kov PZ
na PPU OPP KR PZ BB je po-
trebné vytvo ri� aj adekvátne ma -
te riálno – tech nic ké za bezpe èe -
nie. Ide napr. o vy ba ve nie slu -
žobný mi cestný mi vo zidla mi, inte -

rié ro vým vy ba ve ním, výstrojným
ma te riá lom (napr. ba listické ves -
ty, pro tiú de ro vé komple ty, zla òo -
va cí ma te ri ál), vý poèto vou a te le -
ko mu ni kaènou tech ni kou. Cent -
rum pod po ry Ban ská Bys tri ca ne -
dis po nu je týmto ma te riá lom
pod¾a po žia da viek útva ru a mu sí
žiada� SHNM MV SR o je ho za -
bezpe èe nie v kvartálnych po žia -
davkách v zmysle Usmerne nia
GR SHNM MV SR è. SHNM
2015/001112–001 o postu pe pri
za bezpe èo va ní ko mo dít kraj ský -
mi centra mi pod po ry a jed not ka -
mi pod po ry. Po kia¾ ten to ma te ri ál
nie je v skla do vých zá so bách prí-
slušné ho ko mo ditné ho ma na žé ra
mi nis ter stva ale bo do konca nie je
vy sú �a že ný, je potrebné èa ka� na
vyhlá se nie no vé ho ve rejné ho ob-
sta rá va nia na po ža do va ný pred-
met zá kazky. Do da nie po ža do va -
né ho ma te ri á lu nieke dy tr vá pol
ro ka až rok.

l Centrá pod po ry vo vlastnej
kompe tencii obsta rá va jú len zá -
kazky s níz kou hod no tou a ostat-
né – podli mitné a nadli mitné zá -
kazky sa obsta rá va jú centrálne,
na jed not li vých ko mo ditných cen-
trách mi nis ter stva. Ten to pro ces
je zdåha vý a ne pruž ný. Od uzat -
vo re nia zmlu vy s vy sú �a že ným
do dá va te ¾om  po do da nie to va ru
na skla dy centier pod po ry je dlhý
èas a èas to po žia davky od útva -
rov na do da nie konkrétne ho ma -
te ri á lu sú už neaktuálne.

l Inte rié ro vé vy ba ve nie je do -
dá va né na útva ry v ne posta èu jú -
com množstve.

l Èistia ce a hy gie nic ké potre -
by sú do dá va né v ne posta èu jú -
com množstve. Upra to vaèky si
na ku pu jú za vlastné prostriedky
èistia ce prostriedky a sáè ky do
vy sá va èov. Za mestnanci si na ku -
pu jú za vlastné prostriedky toalet-
ný pa pier, pre to že je do dá va ný v
ne dosta toèných množstvách.

l Údrž ba bu dov je ne dosta -
toèná. Problé mom nie sú len za -
te ka jú ce stre chy, ne tesnia ce ok-
ná, ro ky ne ma ¾o va né priesto ry,
ne vy te po va né ko ber ce, neopra -
ve né vstu py a scho dištia, ale nie
sú napríklad vy ko na né re ví zie CO
skla dov a ïalších za ria de ní, po ru -
šu je sa tak zá kon.

l Ná kup niekto ré ho dru hu ma -
te ri á lu, po kia¾ ho útvar súrne a
okamži te potre bu je pre svo ju
èinnos� (napr. ba ter ky ale bo niek-
to rý ma te ri ál pre kri mi na lis tic kých
techni kov) a po kia¾ nie je za bez -
pe èe ný na skla de, by bo lo mož né
rieši� ako drob ný ná kup cez
pokladòu cent ra pod po ry. V
zmysle po ky nu GR SE MV SR o
zá sa dách ve de nia pokladne è.
5/2016 z 2. marca 2016 kaž dý
drob ný ná kup mu sí odsúhla si� prí-
slušný ko mo ditný ma na žér svo -
jím podpi som na prvotnom dokla -
de. Ten to súhlas ko mo ditný ma -
na žér ne chce ude li� èas to s odô -
vodne ním, že da ný ma te ri ál „sa
sú �a ží“. Tak že po li caj ti si ho èas to
radšej na kú pia za vlastné pro-
striedky.

spra co val –on–

V rám ci prípra vy jú no vé ho èís la PO LÍ CIE
sme sa pí somne ob rá ti li na ve dú ce ho úra -
du MV SR Ondre ja Va raèku, ge ne rálne ho
riadi te ¾a sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku Ró berta Pinté ra a ge ne rálne ho
riadi te ¾a sekcie informa ti ky, te le ko mu ni ká -
cií a bez peè nos ti Jo ze fa Èa pušku s pros -
bou o poskytnu tie roz ho vo ru ale bo as poò
informá cií k niekto rým té mam. Od ve dú ce -
ho úra du sme chce li v prvom ra de po èu�,
ke dy sa po da rí uro bi� po ria dok vo vý be ro -
vých ko na niach, aby sa nestá va lo, že si
„niekto“ ne všim ne skonèe nie le ho ty
štvorroènej rámco vej zmlu vy, a po tom ne -
má kto napríklad upra to va�, chý ba raz to
ale bo ono, pre to že sa ešte ne vy pí sa lo vý -
be ro vé ko na nie… Té ma sa vo ve¾kej miere
do tý ka aj ge ne rálne ho riadi te ¾a Ró berta
Pinté ra, kto ré ho sme však žiada li pre -
dovšetkým o bližšie, konkrétne informá cie
k pripra vo va ným opra vám a re kon štruk -
ciám objektov PZ, pre to že odpo veï na ten -

to okruh nám ostal dlžný v sta no viskách,
zve rejne ných v má jo vom èís le. Na po kon, s
ge ne rálnym riadi te ¾om Jo ze fom Èa puš -
kom sme sa chce li rozprá va� najmä o dob -
rých i hor ších skú se nostiach po li cajtov s
informaèným systé mom SOITRON. A aby
sme ne šli na roz ho vo ry „s prázd nou“, po -
žia da li sme našich predsedov krajských
rád a funkcionárov ZO, aby nám po sla li
ïalšie otáz ky, kto ré by chce li spo me nu tým
riadia cim pra covní kom na ším prostredníc-
tvom po lo ži�.
Žia¾, èi už z ve¾kej za neprázdne nosti ale bo
z iných dô vo dov, do ter mí nu uzá vierky
sme od spo me nu tých pá nov ne do sta li ani
slo vo, ani riadka. Èas� priesto ru v na šom
jú no vom vy da ní, vyèle ne né ho pô vodne
pre publi ko va nie ich informá cií, ve nu je me
te da publi ko va niu otá zok, na kto ré èa ka jú
na ši èle no via i ostat ní za mestnanci re zor -
tu konkrétne a vèas né odpo ve de. Do ke dy?

Pe ter Onde ra
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GLO SA
Pred tro ma rokmi…
Tak to pred tro ma rokmi sme sa

v PO LÍ CII ve no va li pro blé mu po li -
caj ta HCP, kto rý chcel spo lu s
ïalší mi ko le ga mi dia¾ko vo štu do -
va� na A PZ, ne do stal však súhlas
nadria de né ho. Za tia¾ èo ostat ní
cúvli a prihlášku si ne po da li, náš
tvr do hla vý po li cajt za pla til všetky
po plat ky, prihlášku na aka dé miu
po slal a ab sol vo val pri jí ma cie
skúš ky.

Ho ci už vte dy mal man žel ku,
tri de ti a na pra co visko do chádzal
50 km, je ho odhodla nie štu do va�
na po li cajnej vy so kej ško le bo lo
sil né. Na štú dium mal všetky
pred pokla dy –  na gym ná ziu zma -
tu ro val so sa mý mi jed not ka mi, vý -
borne ab sol vo val základné i dô-
stojnícke po li cajné štú dium. Nuž a
ako do pa dol na pri jí maèkách?
Spo lu s jedným ko le gom do sia hol
najvyšší po èet bo dov zo všetkých
zú èastne ných! Ne bo lo te da po -
chýb, že de fac to mu sí by� na štú -
dium pri ja tý, de iure to však bez
súhla su nadria de né ho ne bo lo
mož né! Rozhodnú� mo hol len mi -
nister vnútra ale bo po li cajný pre -
zi dent.

„Do ve ci“ sa vlo žil vte dajší
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va, kto rý pro blém pre dostrel po li -
cajné mu pre zi den to vi, ho ci sám
mla dý muž len nedlho predtým z
dô vo du ne do stat ku vo¾né ho èa su
z odbo rov vystú pil. Pre zi dent PZ
gen. Ti bor Gašpar hra ni èia ro vi
udellil súhlas na štú dium.

Odvte dy uply nu li tri ro ky. Pred
pár dòa mi sme od mla dé ho mu ža
do sta li èerstvú infor má ciu: úspeš-
ne ukon èil ba ka lárske štú dium na
A PZ (a medzi èa som mu do ro di -
ny pri budlo štvrté die�a…) Úprim-
ne gra tu lu je me!

Na ša glo sa spred troch ro kov
po kra èo va la úva hou, ako vlastne
v slo venskej po lí cii fun gu je princíp
ka riérne ho rastu, keï tre bárs na
OO PZ pra cu je schop ný ambi -
ciózny po li cajt, ale súhlas na štú -
dium od nad ria de né ho ne do sta -
ne, pre to že vy so ko ško lá ka na OO
PZ ne potre bu jú. A na vy še je pred-
poklad, že keï si mla dý po li cajt
„uro bí ško lu“, bu de sa usi lo va� do-
sta� na iný, vyš ší post v inej zlož-
ke. Tak že riadi te¾ OO PZ naozaj
ne má záujem prís� o schop né ho,
aj keï „nevzde la né ho“ príslušní -
ka.

Prešli tri ro ky, no vý zá kon o
štátnej službe ešte ne má me (ho ci
sa už v prípra ve as poò vý datne
po hol) a za tia¾ stá le po èú va me z
rôznych strán, že ka riérny po stup
je v slo venskej po lí cii viac fikcia
ako rea li ta. O tom, kto postú pi
vyššie, ne raz ešte roz ho du je sub-
jektívny fak tor. Isto, ces ta osobné -
ho hodno te nia je ve¾ký krok
správnym sme rom. Ne mô že však
osta� je di ným.         Pe ter Onde ra

Spo luprá ca je už naozaj tra -
dièná, pre to že tr vá viac ako 15
ro kov. Dô le ži tá je sku toènos�, že
vý me ny sa zú èastòu jú aj štu denti
obidvoch škôl. SOŠ PZ
Pe zi nok spo lu pra cu je ok -
rem Montbé liard s nieko¾ -
ký mi po li cajný mi ško la mi v
EÚ – po li cajné ško ly v Èe -
s kej re publi ke, v  Po¾  sku, v
Ru mun sku, ale naj  dlhšiu
syste ma tickú spo luprá cu,
na kto rej sa po die ¾a jú aj
štu denti, má me prá ve so
ško lou v Montbé liard. Vý -
menné ho po by tu sa zú -
èast ni lo pä� po li cajtov stá -
le ho sta vu (uèi te lia a pe da -
go gickí za mestnanci) a se -
dem poslu chá èov ško ly.
Ne postrá da te¾nou sú èas -
�ou de le gá cie (kvô li ovlá -
da niu odbornej termi no ló -
gie z ob las ti po li cajnej prá -
ce a po li cajné ho vzde lá va -
nia) bo la na ša dlho roèná
tlmoèníèka RNDr. Eva Ko-
stre co vá, PhD.

Na ši francúzski pria te lia v
Montbé liard pod ve de ním di -
vízne ho ko mi sá ra De ni sa Wuhrli -
na, riadi te ¾a ško ly, pre nás pripra -

vi li skve lý pro gram. Pre zen to va li
nám vzde lá va cí sys tém a základ-
né informá cie o ško le v Montbé -
liard, prá cu po lí cie vo Francúzs-

ku, ma li sme možnos� vi die�
vyuèo va cie priesto ry, podmienky,
v akých pra cu jú. Na vští vi li sme
Euro parla ment v Štrasburgu, ko -
mi sa riát (na še OR PZ) v Štras-

burgu, zá sa ho vú jed not ku CRS v
meste Illzach, mesto Colmar,
pevnos� v meste Belfort a iné
miesta, kde predtým väèši na z
nás ni kdy ne bo la a je pravde po -
dobné, že už ani ni kdy ne bu de.

V stre du sa ko na la stre lecká
sú �až v ka te gó riách: pišto¾ Sig-
Sauer, bro kovni ca, sa mo pal Be -
retta, au to ma tic ká puš ka H&K,
všetko for mou parkú rov. Sú �až
zor ga ni zo va li uèi te lia (inštrukto ri)
stre leckej prípra vy ško ly v
Montbé liard. Abso lútnym ví �a zom
s vy so kým násko kom v po ète bo -

dov sa stal kpt. Mgr. Ján Ka -
¾avský (de le gá cia SOŠ PZ Pe zi -
nok). Na tre �om mieste sa umiest-
nil kpt. Mgr. Pe ter Cme ro (taktiež
de le gá cia SOŠ PZ Pe zi nok).

Francú zi sa za se raz presvedèi li,
že slo venskí po li caj ti ve dia strie -
¾a�.

Kto sa zú èast nil zahra niènej
slu žobnej ces ty v ta kom po ète
(bo lo nás 13) a na ta kú re la tívne
dlhú do bu vie, že je ve¾mi dô le ži -
té, aká partia sa zí de. Od to ho zá -
le ží at mo sfé ra v autách po èas
dlhej ces ty tam a spä� a, sa -
mozrejme, ná la da po èas ce lé ho
po by tu. Ve¾mi rád konšta tu jem,
že sa nám po ra di lo „na mie ša�“
zlo že nie ¾u dí (stá ly stav aj štu -
denti), kto rí si ro zu me li, ma li si èo

po ve da�, ma li spo loèný
hu mor a èo je najdô le ži -
tejšie, ve¾mi vzorne re -
pre zen to va li Slo ven sko,
re zort MV SR a na šu ško -
lu. Riadi te¾ ško ly v
Montbé liard nieko¾kokrát
po èas týždòa oce nil kva -
li tu a úro veò na šich štu -
dentov. Pre to chcem po -
ïa ko va� kaž dé mu jedné -
mu èle no vi de le gá cie za
prí nos k vy so kej úrov ni
na šej vzá jomnej spo lu -
prá ce. Niekto rí èle no via
na šej de le gá cie (najmä
štu denti) sa nechce li vrá -
ti�, ale bo hu žia¾, po vin -
nos ti vo la jú, blí žia sa zá -
ve reèné skúšky…Tak že v
so bo tu 4.6. rá no neostá -
va lo niè iné, ako zakri èa�
„Au re voir, Montbé liard!“

pplk. JUDr. Ras ti slav Hajko, PhD.
zástupca riadi te ¾a

a sú èasne ve dú ci škol ské ho 
od bo ru SOŠ PZ Pe zi nok

Uèi te lia a poslu chá èi SOŠ PZ Pe zi nok na návšte ve vo Francúzsku

Hostia v partnerskej ško le ENP Montbé liard

Nielen v deò ich sviatku, ale po ce lý rok…

Ky no ló go via ra di cho dia po te ši� de ti v lieèebni na Bielej ska le

V termí ne 29.5. –  4.6.2016 de le gá cia uèi te ¾ov a poslu chá -
èov Strednej odbornej ško ly PZ Pe zi nok (ïa lej len „SOŠ
PZ Pe zi nok“) na vští vi la partnerskú ško lu v meste
Montbé liard vo Francúzsku. Bo la to už tra dièná vý me na
štu dentov a pe da go gic kých pra covní kov  po li cajných
škôl Francúzskej re pub li ky a Slo venskej re pub li ky na zá-
kla de do ho dy medzi vlá dou FR a SR v ob las ti re zortné ho
školstva v sú vislosti so vzde lá va ním po li cajtov.

Au tor týchto riadkov bol v de -
cembri 1989 –  pod¾a tvrde nia
vte dajšie ho správcu are álu –  vraj
pr vý no vi nár, kto rý do stal mož-
nos� prezrie� si ce lý po vestný
komplex – aby zistil, že areál Bie-
la ska la sa vy ba ve ním v tom èa se
ni ja ko ne lí šil od slušne vy ba ve -
ných ho te lo vých zo ta vovní ROH.
Ni ja ké pozlá te né ko hú ti ky! Je di -
ným rozdie lom bol azda pra vi -

delne ry ba mi dopåòa ný ryb ní èek,
„tu ze xo vé“ te le ví zo ry a tró nil tam
aj su pe robrovský bi liardo vý stôl,
dar od so vietskych súdru hov.
Inak – odbo rársky štandard tých
èias.

Naš�astie, v neskorších „re -
formných“ èa soch areál odo lal
pri va ti zaèným chú�kam no vých
mo ci pá nov a už ro ky slú ži naozaj
bo hu mi lé mu úèe lu – je tu detská

ozdra vovòa pre de ti od 3 do 18
ro kov s ocho re nia mi dý cha cích
ciest, po hy bo vé ho apa rá tu i tre -
bárs obe zi ty a neu róz, ra to les ti
sem cho dia na trojtýždòo vé po -
by ty. Na Bielej ska le nie je mo -
bilný sig nál, èi že ani internet, a
tak de tièky mô žu za budnú� na
svo je mi lo va né tab le ty, lieèia sa
pre dovšetkým v lo ne prí ro dy,
návšte vy ro di èov sú tu za ká za né.
A èo má Biela ska la spo loèné s
po lí ciou?

Ve de nie ozdra vovne sa usi lu je
de �om spestri� po byt orga ni zá -
ciou rôznych po du ja tí, aby ne stih -
li smú ti� za ro dièmi, a tak sa už
dávnejšie ob rá ti li aj na „psíèka -
rov“, te da príslušní kov od bo ru ky -
no ló gie a hi po ló gie PPZ s pros -
bou o ne ja ké ukážky. Ako nám
po tvr di la inštruktorka špe cia li zo -
va né ho vý cvi ku por. Ale na Bu -

zinkayo vá z tohto pre zi diálne ho
od bo ru, z „jedno ra zovky“ sa vy vi -
nu la tra dí cia, po li cajní ky no ló go -
via sa usi lu jú po te ši� a zauja� de ti
v lieèebných turnu soch, ke dy -
ko¾vek im to pro gram do vo lí, nie-
len na deò de tí. Ku „kme òo vým“
po li cajtom z pre zí dia sa ra di pri -
dá va jú aj frekventanti rôznych
kurzov špe ciálnej ky no ló gie, kto -
ré od bor or ga ni zu je. Medzi na -
jaktívnejších patria nadprá porèí ci
Pe ter Bu rik, Ivan Hy ben a Mi lan
Èermák z RHCP, ale aj npráp. Vi -
liam Žolna z OR PZ Pre šov èi
nadprá porèí ci Mar tin Ma li òák a
Ja ro slav Be lejèák z OR PZ
Barde jov. Všetkým po li cajtom,
kto rým sa ne le ní prís� medzi
de�mi na Bielej ska le, patrí na ša
vïa ka a uzna nie –  a nielen na
deò de tí, ale ce lo roène…

(po)

V blíz kos ti hra du Èer ve ný ka meò, hlbo ko v údo lí Ma lých
Karpát je skry té rekreaèné za ria de nie Biela ska la, do kto -
ré ho sa pred no vembrom 1989 bežný smrte¾ník ne do stal.
Slú ži lo to tiž len najvyšším predsta vi te ¾om ko mu nistickej
stra ny, te da èle nom predsedníctva Ústredné ho vý bo ru
KSS. Na ry baèku i dlhé tu ris tic ké vý le ty sem cho die val aj
sám Va sil Bi ¾ak so svo jou ochrankou. O su pervy ba ve ní a
nesmiernom lu xu se v za ria de ní ko lo va li medzi ¾uïmi rôz-
ne skazky.

Na strelnici panovala priateľská atmosféra, a tak Francúzi športovo zobrali aj
fakt, že 1. a 3. miesto v súťaži obsadili Slováci... 



niè prí jemné. (Hlavný ak tér: „Mal
som v tom èa se mla dú ro di nu, ale
na uèil som sa ži� bez úve rov –
kto rá ban ka by mi ho asi v mo jom
po sta ve ní po skyt la?…“)

Tí po li caj ti, èo si už pa mä ta jú v
zbo re viac ro kov, isto ve dia, že
mi nister Palko (vo funkcii v ro -
koch v ro koch 2002 až 2006) bol
naozajstný „tvrïas“ a inšpekcia
pod je ho ve de ním se ka la ¾u dí aj
za každú ma lièkos� hla va ne hla -
va. Chý ry o èudnom zá ze mí „po-
ško de né ho Balka“, vy mysle ných,
zma ni pu lo va ných dô ka zov a vý -
po ve dí sa však medzi tým do sta li
v re zorte po riadne vy so ko, zrej-
me aj vy so kí funkcio ná ri na do -
budli z rôznych zdro jov informá -
cie a následne presvedèe nie, že
v tom to prí pa de inšpekcia netra fi -
la celkom kli nec po hla vièke a
svo jím spô so bom „po dozri vých“
po li cajtov pre to aj chrá ni li. Len
tak je mož né vysvetli�, že tra ja
obvi ne ní po li caj ti tieto ro ky „Pal -
ko vej kru tovlá dy“ pre ži li v rov no -
ša te, ho ci ko na nie o ich pre puste -
ní zo slu žobné ho po me ru pre -
behlo, a do konca bez ujmy ab sol -
vo va li aj bezpeènostné pre vierky
¾uïmi z NBÚ na stu peò „Dô -
verné“. Ako sme sa dozve de li od
akté rov, „ho re“ pad lo rozhod nu tie
poèka� v tom to prí pa de až do prá -
vo plat né ho súdne ho skon èe nia
prí pa du, dovte dy nech pra cu jú
ïa lej. Dobre uro bi li…

Tak sme sa do sta li ešte len do
ro ku 2008 a v sna he šetri� èas èi -
ta te ¾a i priestor v no vi nách ve¾mi

zhutní me prie beh ïalších ôsmich
ro kov: do má ja 2016 sa v ty pic ky
slo venskom justiènom ko lo to èi
ne sta lo niè pod stat né. Vo jen ské
sú dy na Slo ven sku za nikli k 31. 3.
2009, prí pad na šich troch po li -
cajtov do pu to val na stôl za -
neprázdne ných sudcov v prvom
bra tislavskom okre se… ube hol
ne ja ký ten rok ho re–do le… až
pri šiel máj 2016. Sa mo sudca
Okresné ho sú du Bra ti sla va I
vy nie sol de fi ni tívny ver dikt:
všet ci tra ja ob ža lo va ní sú v pl -
nom roz sa hu oslo bo de ní spod
ob ža lo by vo jenskej pro ku ra tú -
ry, „pre to že ne bo lo do ká za né,
že sa sta li skut ky, pre kto ré sú
ob ža lo va ní stí ha ní“.

Rozsu dok ob sa hu je dô le ži tý
do ve tok: Pod¾a par. 172, ods. 2
Trest né ho po riadku ten to roz-
su dok ne ob sa hu je odô vodne -
nie, pre to že ob ža lo va ní a pro -
ku rá tor okresnej pro ku ra tú ry
Bra ti sla va I sa vzda li prá va po -

da� odvo la nie po je ho vyhlá se -
ní. FI NI TO…

Neuve ri teľné
Èo do da� na zá ver tohto èu -

desné ho prí pa du? Ke by sme ne -
ma li v ru kách do ku men ty, sa mi
neuve rí me. Je to len ïalší dô kaz,
že na Slo ven sku je aj v 21. sto ro -
èí všetko mož né – aj stí ha� troch
po li cajtov ce lých štrnás� ro kov a
dva me sia ce. Tro vy na ob ha jo bu
dvoch èle nov OZP, hra de né z
fon du právnej ochra ny OZP v SR,
do siahli su mu oko lo 7300 eur.
Za ène dru há eta pa: štát mu sí tie-
to prostriedky vrá ti� Od bo ro vé mu
zvä zu po lí cie v SR.

Pe ter Onde ra
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(Pokraèovanie zo strany 2)

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 l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

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

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

„Majstrom po drá me po lí cia“,
„Po li caj ti ma jú ti tul“, tak ta ký mi to
ti tulka mi za pl ni li no vi ny v ¾u -
bovnianskom re gió ne. V ne de ¾u
1. má ja sa vo fi ná le vy ra ïo va cej

èasti 6. roèní ka sú �a že zmie ša -
ných družstiev ama térskej vo -
lejba lo vej li gy stretli dva najlepšie
cel ky po základnej èasti. Jej su -
ve rénny ví �az VK Plavni ca mal v

športo vej ha le za sú pe ra muž stvo
OZP – IPA Po lí cia, kto ré ho re pre -
zen to va li pre važne po li caj ti z OR
PZ v Sta rej ¼u bovni.

Prí chod fanklu bov obidvoch fi -
na listov so sil ným zvu ko vým
sprie vo dom avi zo val za èia tok
ve¾ké ho fi ná le. Plavni èa nia zís ka li
pr vý i tre tí set, po li caj ti ich však
za každým do tiahli a tak zá pas
dospel do tajbrejku. Za sta vu 2:2
na se ty ma li k prvenstvu o mí le
bližšie Plavni èa nia, no ani de -
vä�bo do vé ve de nie im ne sta èi lo.
Keï v rozho du jú com skrá te nom
se te po li caj ti prehrá va li už 12:3,
ne bo lo azda fa nú ši ka, kto rý by im
ve ril.

Tí mu po lí cie sa na po kon po da -
ril senzaèný obrat! Vo fi ná le play–
off ama térskej vo lejba lo vej li gy v
Sta rej ¼u bovni si prekva pu jú co
po ra dil pro ti Plavni ci a tak to zís -
ka li po prvýkrát majstrovský ti tul.

Sla vo Ku langa, Sta rá ¼u bovòa

Po li cajné druž stvo zo Sta rej ¼u bovne vyhra lo
prestížnu ama térsku vo lejba lo vú li gu

Mu ži z¾a va: To máš Štelmach – štu dent, Du šan I¾ko viè – riadi te¾ OO
PZ SL, Sta ni slav Cho va nec – sku pi na slu žobnej prípra vy, Ras ti slav
Sta šák – ad vo kát, Ma túš Barlík –vy šetro va te¾ OKP OR PZ SL,

Že ny z¾a va: Mo ni ka Matvia ko vá – re fe rent ÚOZ OO PZ Po do lí nec,
Ka ta rí na Folvarèí ko vá, Vladka Štelma cho vá, Ve ro ni ka Barlí ko vá. 

…a v ostat ných dvoch
týždòoch všetky osla vo va li svoj
najväèší svia tok – Medzi ná -
rodný deò de tí. Ako ináè – hrou,
zá ba vou, netra dièný mi sú �a ža -
mi a èo je najhlavnejšie, spo lu
so svo ji mi ro dièmi.

Smiech a š�ast né výkri ky sa
4. jú na ozý va li aj na futba lo vom
ihrisku v Ba ti zovciach. Prá ve
tam by ste v ten to deò na šli
najväèšiu koncentrá ciu po li caj -
tov na me ter štvorco vý v ce lom
podtatranskom re gió ne. Medzi -
ná rodný deò de tí tu pre svo je
ra to les ti pripra vi la popradská
základná orga ni zá cia OZP v SR
v spo lu prá ci s obcou, Dobro -
vo¾ným ha sièským zbo rom a
Úniou žien v Ba ti zovciach.

„Na šich èle nov je približne
tristo a v Ba ti zovciach sa nás
tohto ro ku stretlo oko lo sto -
pä�de siat. Pre važná èas� z nich
bo li na še de ti a man žel ky,“ po -
ve dal predse da základnej orga -
ni zá cie OZP ¼u bo mír Faltín a
do pl nil, že ta ké to spo loèné ak-
cie slú žia k to mu, aby sa aj ro di -
ny po li cajtov spozná va li a nieèo
zaují ma vé sa dozve de li aj o prá -
ci otcov a ma mi èiek, kto ré v
zbo re pra cu jú.

„Na dnešný deò sme pripra -
vi li ukážky prá ce pso vo dov, de ti
si moh li pozrie� po li cajné vo -
zidlá, kto ré do ku mentu jú do -
prav né ne ho dy, ale aj tie, kto ré
pri chádza jú na miesto èi nu aj s
vý ba vou kri mi na lis tic kých tech -

ni kov a k dispo zí cií ma li aj po li -
cajnú mo tor ku. Okrem to ho si
de ti vyskú ša li ha sièskú tech ni -
ku,“ predsta vil èas� bo ha té ho
pro gra mu Pa vol Pa raèka, èlen
vý bo ru.

Ve¾ký záujem, najmä cha la -
nov, vy vo la li ha siè ské strie kaè -
ky umiestne né na zre konštruo -
va nej ha sièskej Tatre 815, kto rú
dobro vo¾ní ha si èi do sta li od mi -
nis tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka
len ne dáv no. Men ším de tièkám,
hlavne sleè nám, kto ré sa bá li
vy liez� na ob rov ské au to, sta èi li i
ma lé strie kaèky, kto rý mi za
asistencie miestnych ha si èov

„zostre ¾o va li“ naskla da né ple -
chov ky. Sa mozrejme kaž dé ho,
kto sa k ple chovkám len priblí žil
a bol „na dostrel“, jedno du cho
po lia li. Detské šante nie ale ne-
pre ká ža lo ni ko mu, pre to že
slnieè ko sa v so bo tu usmie va lo
a všetkých pohládza lo tý mi
najteplejší mi lúèmi. De ti, ale aj
viace ré ma miè ky však ma li zá-
ujem aj o prá cu záchra ná rov a
okrem vše teèných otá zok: Pre -
èo? Na èo?, si najmä tí star ší
vyskú ša li aj ma sáž srdca èi
ume lé dý cha nie. „Chce li sme,
aby sa nielen de ti na uèi li posky -
to va� zá kla dy prvej po mo ci,“ do -
pl nil Pa vol Pa raèka.

Aký by to však bol deò, ke by
si de ti ne za sú �a ži li a za sna hu
ne do sta li sladkú odme nu. Tú si
moh li vybra� aj po èas množstva
sú �a ží, pre to že èlen ky Únie žien
každú chví ¾u nú ka li de �om kla -
sic ké ba ti zovské pankušky,
pankušky so ško ri cou a ko lá èe
z kysnu té ho ces ta. Pre ro di èov
za se pripra vi li chlieb so „šma¾ -
com“ a ci bu¾kou, s do má cou
bryndzo vou a sy ro vou po ma -
zánkou a s klo bás kou. Na zá ver
vy da re né ho dòa si kaž dé die�a
odnieslo bo ha té ba líè ky pl né
slad kos tí, oma ¾o va niek a darèe -
kov. Na zá ver sa ešte po silni li
dob rým ba ti zovským gu lá šom,
kto rý im na va ri li ujo via ku chá ri a
te ty ku chárky v miestnej reštau -
rá cii Gu ¾a.

„Náš od bo ro vý zväz pripra -

vu je pre ro di ny raz roène spo -
loènú akciu. Je den rok v le te a
dru hý v zi me, ke dy orga ni zu je -
me ly žiarsku sú �až v ly žiarskom
stre disku Lu èivná. Keïže tohto
ro ku žiadna zi ma ne bo la,
strelni cu v Kvetni ci, kde sme
tra dièné let né stretnu tia ro bi li,
sme vy me ni li za Ba ti zovce, aby
bo la za sa ne ja ká zme na,“ uvie -
dol na zá ver ¼u bo mír Faltín a
po ïa ko val sta ros to vi Gabrie lo vi
Bodná ro vi, ha si èom i že nám z
Ba ti zo viec za mi lé pri ví ta nie a
po moc pri orga ni zo va ní tohto -
roèné ho dòa de tí.

¼udmi la Re šovská

Ra dos� v detských oèiach najviac po te ší ro di èov

Na sve te je de tí ako sme tí…

Po li caj ti v Spišskej Be lej su ve rénne zví �a zi li
Ko le go via  z OO PZ Spiš ská Be lá sa zú èast ni li  Dní Mesta Spiš -

ská Be lá, kto ré sa ko na li v dòoch  3 až 5. jú na 2016.  V pr vý deò sa
na Športo vom  dni fi riem  zú èast ni li a farby po lí cie  ob ha jo va li aj tu -
najší po ríslušní ci PZ na turna joch vo futba le, florba le a vo lejba le. Vo
futba le  sa umiestni li na dru hom mieste, vo vo lejba le na štvrtom
mieste a vo florba le do konca na prvom mieste. Pri  po èetnej konku -
rencii klu bov  miestnych fi riem  sa po spo èí ta ní bo dov  za jed not li vé
umiestne nia po li caj ti sta li  abso lútny mi ví �azmi  uve de ných športo -
vých hier. Ko le go via (stržm. Mgr. Ri chard Schurdak, ppor. Mi chal
Ho lod, ppráp. Ka mil Ko valèík, npor. Jo zef Ovšonka, ppor. Pa vol
Bednarèík, ppráp. Mgr. Ja ro slav Richtarèík, ppráp. Mi chal Ma lecký,
por. Bc. Má ria Kre to vá, nstržm. Zden ka Sèensná, por. Ján Be -
lonèák.) Všetkým gra tu lu je me!

Jo zef Dudzak, èlen OZP v SR, Spiš ská Be lá

Na Slo ven sku je fakt všetko mož né?

To je fór!
„Drahá, chceš ešte pred
začiatkom majstrovstiev

niečo povedať?“



V hlavnom meste Ta tarskej
auto nómnej re publi ke v Ka za ni v
dòoch 18.– 25. má ja 2016 pre bie -

ha li 3. majstrovstvá Euró py po li -
cajtiek vo vo lejba le. Po úspešnej
mi nu lo roènej kva li fi ká cii v dán-
skej Ko da ni (po stup z dru hé ho
miesta v sku pi ne s Dánskom a
Fínskom) to bo lo na še dru hé
repre zentaèné vystú pe nie na
MEP.

Opro ti úèas ti na predchádza jú -
cich MEP, kto ré sa ko na li v Pra he

a kde skon èi li na še dievèa tá po-
sledné, tento raz sa na še druž -
stvo umiesti lo na celko vom 6.

mieste (z 11. družstiev). Vzh¾a -
dom na sku toènos�, že sme
nastú pi li v znaène omla de nej
zosta ve, mož no po va žo va� do -
siahnu tý ko neè ný výsle dok za
ve¾mi so lídny. Ško da úvo du, keï
sa jednoznaène v na šom ko lektí -
ve pre ja vi la nervo zi ta v úvodnej
sku pi ne, kde sme prehra li všetky
tri stretnu tia (s Fínskom, Ne -

meckom a Èeskom). Tre ba však
po dotknú�, že Ne mecko skon èi lo
strie borné a Èes ká re pu bli ka sí ce

neobhá ji la ti tul, ale aj tak
sa umiesti la na bronzo -
vej prieèke.

V ïalšom zá pa se sme
vyhra li nad repre zentá -
ciou Anglicka a následne
v zá pa se o piate miesto
nás opä� po ra zi li re pre -
zen tant ky Fínska. V na -
šom omla de nom tí me
sme ma li až šes� hrá èok
roèní kov 1995 a 1996,
èím sme patri li k su ve -
rénne najmladšie mu
druž stvu na šampio ná te,
èo je na dru hej stra ne
pre nás povzbudzu jú ce z
h¾a diska perspektí vy.

Cel ko vá orga ni zá cia
majstrovstiev Euró py bo -
la na najvyššej úrov ni,
poènúc slávnostným
otvo re ním èi sta rostli -
vos�ou o tí my. Špiè ko vé

bo lo aj sa mo miesto ko na nia –
vo lejba lo vé cent rum s hlavnou
ha lou pre 4 000 návštevní kov,
kde sa pred tro ma rokmi ko na la
aj Sve to vá Uni verziá da. Nie na -
dar mo sa ho vo rí, že Ka zaò je
hlavným mestom športu Ruskej
fe de rá cie.

(Ju raj Fi lan, UNI TOP)
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Trenèa nia športo vo

Príslušní ci Po li cajné ho zbo ru v kra ji Tren èín si popri svo jej ná roènej
prá ci na šli èas aj na športo va nie. Vïa ka ini cia tí ve Okresné ho riadi -
te¾stva PZ v Bá novciach n/B, Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie Tren èín, Špor-
to vé ho klu bu po lí cie Bá novce n/B a OÚ Miezgovce sa v piatok 20. 05.
2016 usku toènil už III. roè ník mi ni futba lo vé ho turna ja o Pu tovný po hár
riadi te ¾a KR PZ Tren èín.

Osem mužstiev sa stretlo na futba lo vom šta dió ne v Miezgovciach,
kde približne osemde siatka hrá èov na dvoch zmen še ných ihriskách
odohra la spo lu 14 zá pa sov. Tur naj mal dobrú úro veò, na ihrisku sa
predsta vi lo aj nieko¾ko kva litných futba listov hra jú cich vyššie sú �a že, a
to III., resp. IV. li gu.

Ví �a zom vy rov na né ho turna ja sa na po kon sta lo dru hýkrát po se be
muž stvo OR PZ Tren èín, kto ré si vo fi ná le po ra di lo s ko le ga mi z Od bo -
ru po riadko vej po lí cie KR PZ Tren èín ví �azstvom 4:1. Tre tiu prieèku ob -
sa di li po li caj ti z Prie vidze, tí zdo la li ro vesní kov z KR PZ Tren èín v po -
me re 5:3. Najlepším strelcom turna ja s 13 gólmi sa stal Pe ter Su chý z
OR PZ Tren èín. Za najlepšie ho hrá èa vy hlá si li Ma re ka Šev èí ka z
družst va OPP KR PZ Tren èín a najlepším branká rom sa stal Pa vol
Wais z OR PZ Prie vidza.

Pu tovný po hár a ce ny najlepším ko lektí vom odovzda li zástupca
riadi te ¾a KR PZ Tren èín plk. Mgr. Ras ti slav Pe lech, riadi te¾ turna ja plk.
Mgr. Mi loš Ša gát, zástupky òa OZP v SR Tren èín pplk. Mgr. Ele na
Anta lo vá a sta ros ta ob ce Miezgovce Ju raj Trgi òa, kto rí zá ro veò po ïa -
ko va li úèastní kom turna ja a orga ni zá to rom za vy da re nú športo vú ak-
ciu. 

Ele na Anta lo vá, Tren èín

Žen ská vo lej ba lo vá repre zentá cia na 3. majstrovstvách Euró py v ruskej Ka za ni:

Do siahli sluš né šieste miesto!



Ce lý in ci dent sa za èal tým, že
ma ji te¾ka zvie ra �a pri niesla no sá -
la v klietke k svojmu zná me mu s
tým, že sa o dve ho di ny po ne ho
vrá ti. Prišla však až na dru hý deò,
zvie ra pus ti la z klietky a pre -
chádza la sa s ním po by te. Muž
za vo lal po li cajtov. „Po prí jazde
hliadky že na chy ti la vyhla do va -
né ho no sá la, kto rý prá ve kon zu -
mo val gra nu le a za èa la s ním šer-

mo va� pred tvá rou jedné ho z po li -
cajtov,“ po pí sa la si tuá ciu po li -
cajná ho vorky òa Ha na Kle èa lo vá.
„Hliadka vy zva la že nu, kto rá sa
sprá va la nepredví da te¾ne a ne -
bezpeène, aby no sá la zatvo ri la

do klietky. Keïže tak neuro bi la a
zvie ra ho di la do po li cajtov, mu -

žom zá ko na neosta lo iné, ako že -
nu za použi tia hma tov a chva tov
spa ci fi ko va�,“ do da la ho vorky òa.

Že nu pre viezli na po li cajné od-
de le nie, ma la po zi tívny test na

dro gy. Na ko niec skon èi la v zá -
chytke a zvie ra v útul ku.

„V útul ku no sál pohrý zol oše-
tro va te ¾a. Je to už tre tíkrát, èo
nieko ho pohrý zol,“ uviedla ho vor -
ky òa a po uká za la na pred -

chádza jú ci in ci dent, keï no sál
ušiel ma ji te¾ke pria mo do ob cho -
du s cho va te¾ský mi potre ba mi,
zožral tam èo ko lá du, pre da vaèku
pohrý zol do obidvoch nôh a rov-
na ko do pa dol aj pri vo la ný po li -
cajt. Oboch zra ne ných zách ra ná -
ri ošetri li na mieste…

Ma ji te¾ka zvie ra �a na po kon sú-
hla si la s tým, že zvie ra po pu tu je
do niekto rej zoolo gickej sta ni ce.
Po lí cia rieši in ci dent ako priestu -
pok, ale za vyhrá ža nie sa ve -
rejné mu èi ni te ¾o vi útoè ným no sá -
lom hro zí ma ji te¾ke až trojroèné
vä ze nie…

(spra co va né pod¾a: idnes.cz,
14. má ja 2016)

No sál èer ve ný: ma lá všežra vá
šel ma z ro du medve dí ko vi tých,
po dob ná mý va lo vi, pô vodne po -
chádza z ju hoa me rických pra le -
sov. Do sa hu je hmotnos� 3–7 ki -
logra mov, do ží va sa až 18 ro kov.
Pre svo ju inte li genciu a uèenli -
vos� sa stá va aj do má cim mazná -
èi kom. Na zooburzách v Èes ku
sa pre dá va za ce nu od 4–ti síc
èes kých ko rún vyššie. (pod¾a: wi -
ki pe dia.cz)

PA RÍŽ –  Stov ky francúzskych
po li cajtov sa dnes v Pa rí ži zú -
èast ni li na hlavnej de monštrá cii
pro ti pre ja vom ne ná vis ti a ná si lia
vo èi príslušní kom bezpeènost -
ných zlo žiek. Aj de monštrá cia po -
li cajtov sa sym bo lic ky ko na la na
ná mestí Pla ce de la Re publi que,
kde sa denne vo ve èerných ho di -

nách zhro mažïu jú odporco via
plá no va nej re for my tr hu prá ce.
In for mo val o tom ra kúsky ve -
rejnoprávny roz hlas ORF. Na-
priek zá ka zu pro ti de monštrá cie
sa na uve de né ná mestie do sta vi -
lo oko lo 300 pro ti de monštrantov.
Menšia sku pin ka odporcov po lí -
cie pod pá li la po li cajné mo to ro vé
vo zid lo.

(www.topky.sk, 18. 5. 2016)
snímka web
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Čiastka 47
47. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
112/2015 o kontrolnej činnosti Pre-
zídia Policajného zboru na rok
2015

Čiastka 48
48. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení odbornej ko-
misie Policajného zboru na vyko-
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príslušníkov obecnej polície v Nitre
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50. Oznámenie riaditeľa kance-

lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Zmluvy o spolupráci
medzi Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky a BigMedia,
spol. s. r. o. pri realizácii kampane
bezpečnosť cestnej premávky

51. Oznámenie riaditeľa kance-

lárie prezidenta Policajného zboru
o uverejnení Dohody o využívaní
lesných ciest medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a Štát-
nymi lesmi Tatranského národného
parku

Čiastka 51
52. Oznámenie riaditeľa kance-

lárie prezidenta Policajného zboru
o uzatvorení Rámcovej zmluvy o
spolupráci pri fyzickej ochrane zá-
vodov Atómových elektrární, a. s.
medzi Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky a Slovenskými
elektrárňami, a. s. 

53. Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uzatvorení dodatku č. 1 k Rám-
covej zmluve o spolupráci pri fyzic-
kej ochrane závodov Atómových
elektrární, a. s. medzi Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky
a Slovenskými elektrárňami, a. s.

54. Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uzatvorení súčinnostnej dohody
o zabezpečení fyzickej ochrany
Atómovej elektrárne Jaslovské Bo-
hunice V2 medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a Slo-
venskými elektrárňami, a. s.

55. Oznámenie riaditeľa kance-
lárie prezidenta Policajného zboru
o uzatvorení súčinnostnej dohody
o zabezpečení fyzickej ochrany
Atómovej elektrárne Mochovce
medzi Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky a Slovenskými
elektrárňami, a. s.

Čiastka 52
56. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
8/2016 o zriadení komisie na za-
bezpečenie osláv Dňa polície 2016

Čiastka 53
57. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerky
ostreľovača Policajného zboru zo
špeciálnej odbornej spôsobilosti
ostreľovača Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky a útvarov Poli-
cajného zboru

Čiastka 54
58. Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polície
Policajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

Smú toèné ozná me nie
Základná orga ni zá cia OZP 8/61 ÚPZC Medve ïov s

hlbo kým zármutkom ozna mu je všetkým ko le gom, pria te -
¾om a zná mym, že dòa 27. má ja 2016 vo ve ku
44 ro kov nás po dlhej a �ažkej cho ro be na vždy
opus til

npráp. Vin cent Je ri ga,
na po sle dy slu žobne za ra de ný v Útva re po li -

cajné ho zaiste nia pre cudzincov Medve ïov. Èle nom OZP
v SR bol od ro ku 2002.

Èes� je ho pa miatke!

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 7. júla 2016

Redakcia

Pro test po li cajtov v Pa rí ži

Je no sál èer ve ný zbraò?
Ne ob vyk lý in ci dent rieši li po li caj ti v Ji èí ne. Zdro go va ná
že na so svo jím mazlíèkom no sá lom to tiž ob�a žo va la
svojho zná me ho v by te, po tom ním šer mo va la a hádza la
zvie ra do po li cajtov…

Aké ply nie pouèe nie?
Na Vajnorskej uli ci v Bra tisla ve pa nièke pri venèe ní ušiel pes a

vbe hol rov no do jazdnej drá hy au ta zn. Opel. Vo diè po kra èo val v
jazde, po chví li však na kri žo vatke au to oto èil, zrejme ho trá pi lo
sve do mie. Je ho nepredpi so vý ma né ver za re gi stro va li po li caj ti a dy -
cho vá skúška 41–roèné ho vo di èa pri niesla výsle dok 2,19 pro mi le.
Mo de lo vý príklad pre su perrýchle súdne ko na nie….

Z to ho ply nie pouèe nie: keï zra zíš ne ja ké ho ha vi na, ni kdy sa
nevra caj na miesto èi nu, le bo ti bu de dlho pod psa!

– on –

Pa ríž –  Dva ja lu pi èi vtrh li do
pre vádzky McDo nald´s v meste
Eco le–Va lenti no li. Je den z nich
va rovne vystre lil do vzdu chu a
dru hý za èal vy be ra� pokladne.
Ma li však ve¾kú smo lu, v pre -
vádzke sa aku rát kàmi lo ham-
burgermi aj dva nás� vo ja kov z
elitnej jed not ky, tré no va nej na
ru ko jemnícke si tuá cie. Za mest -
nanci McDo nald´s sa ukry li v

ku chy ni a špe ciálna jed not ka
vyštarto va la na lu pi èov. Keï na
nich zakri èa li STOP!, je den z lu -
pi èov spa dol zo scho dí ka a
hneï ho spa ci fi ko va li. Je ho „ko -
le ga“ bol postre le ný do ob las ti
hrudní ka. Oboch pá cha te ¾ov
vzá pä tí za tkla pri vo la ná po li -
cajná hliadka.

(www.netky.sk, 8.6.)

To mu sa ho vo rí smo la


