
Po žia davka na va lo ri zá ciu v
tejto výške vy plý va la pre do -
všetkým z dob ré ho vý vo ja eko no -
mi ky v Slo venskej re publi ke.
Pod po ro va ná bo la aj ve¾kou ne -
spo kojnos�ou za mestnancov
vzh¾a dom na stav v zá ko noch o
štátnej službe a v zá ko ne o vý ko -
ne prác vo ve rejnom záujme, kde
sa viace ro pla to vých tried do sta lo
pod úro veò mi ni málnej mzdy a

tem po rastu pla to vých tried sa už
viac ro kov ani zïa le ka nepriblí ži -
lo k tem pu ná rastu mi ni málnej
mzdy.

Pr vé ko lo
Napriek vèas né mu predlo že -

niu návrhov vyš ších ko lektívnych
zmlúv vlá da zvo la la pr vé ko lo ko -
lektívne ho vy jedná va nia až na
26. september 2016. Hlavným
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Nikto už nepochybuje: hlavný problém sú platy!

Myšlienka me sia ca: Ne viem, aký mi zbra òa mi bu de ve de ná tre tia sve to vá voj na, ale štvrtá urèi te pa li ca mi a ka meòmi. (Albert Ein stein, ne mecko–švajèiarsko–ame ric ký teo re tic ký fy zik, 1879–1955)

Tvr dý kom pro mis medzi potre ba mi a rea li tou

Je senné za sa da nie cha rak te ri zo va la ve¾mi bo ha tá disku sia
(Pokračovanie na strane 2)

Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR už v má ji 216 pred-
lo ži la Vlá de SR ná vr hy vyš ších ko lektívnych zmlúv pre
za mestnancov pra cu jú cich v štátnej službe a vo ve -
rejnom záujme pre rok 2017. KOZ SR mi mo be ne fi tov vy -
chádza jú cich z predchádza jú cich ko lektívnych zmlúv na
rok 2016 po ža do va la na bu dú ci rok va lo ri zá ciu ta rifných
pla tov vo výške 10 %.

Boj o výš ku va lo ri zá cie pla tov pre ve rejnú sprá vu ešte ne skon èil

Z ro ko va nia ra dy predse dov ZO, kto ré sa usku toèni lo 23. septembra 2016 v Banskej By stri ci

V rám ci kon tro ly plne nia úloh
od predchádza jú ce ho za sa da nia
M. Magdoško po žia dal všetkých
predse dov, aby po sla li cent rá le
všetky prí pa dy právnej ochra ny,
ak tak ešte neuro bi li. Keïže na
ra du predse dov pri šiel hneï v
úvo de hos�, I. vi ce pre zi dent PZ
plk. JUDr. Ja ro slav Má lik, kto rý
medzi odbo rá rov pri šiel prvýkrát,
predse da OZP ro ko va nie ra dy
pre ru šil a odovzdal mu slo vo.
Stretnu tie s prvým vi cepre zi den -
tom bo lo naozaj ob saž né, prúd
otá zok a odpo ve dí ukon èi la až
obedná prestávka. (Ob sah disku -
sie pr vé ho vi ce pre zi den ta s èlen -
mi ra dy pribli žu je me na inom
mieste.)

V po po ludòajšej èasti ro ko va -
nia ra dy predse da Ma rián Mag-
doško priblí žil èle nom aktuálnu si -
tuá ciu v prípra ve no ve ly zá ko na
è. 73/1998. Ho vo ril aj o vlá dou
ne dáv no schvá le nom zá ko ne o
štátnej službe pre obèianskych
za mestnancov, vy slo vil nespo -
kojnos� s ústupka mi KOZ SR vo èi
vlá de v prí pa de šty roch zá sad -
ných pri po mie nok, kto ré vznie sol
aj OZP. KOZ SR ustú pi la aj od
po žia davky, aby pr vá ta rifná trie -

da v prvom stup ni štátnej služ by
za èí na la na úrov ni mi ni málnej
mzdy, ná vrh zá ko na však predpo-

kla dá iba 419 eur, ho ci mi ni málna
mzda sa bu de zvy šo va� aj pre rok
2017 – zrejme na úro veò 435 eur.

Všetko je o pe nia zoch…
V otázke pla tov pre tzv. ve -

rejnú služ bu predse da OZP in for -
mo val èle nov o prie be hu ïalšie ho
ko la ro ko va ní s vlá dou, na kto rom
sa zú èast ni li zástupco via k¾ú èo -
vých re zortov ve rejnej sprá vy, te -
da mi nisterstiev vnútra, fi nancií,
zdra votníctva, školstva, prá ce a

so ciálnych ve cí a kultú ry, ïa lej
predsta vi te lia vyš ších územných
celkov, kraj ských miest, ZMOS–u
a KOZ SR – vrá ta ne predse du
OZP v SR. Po ve dal, že ce lá si -
tuá cia oko lo pla tov za mest nan -
cov štá tu si bu de vy ža do va� po li -
tic ké rieše nie v tom, ko¾ko bu de
vlá da ochot ná uvo¾ni� pre ba lík
pla tov za mestnancov ve rejnej
sprá vy. Za tia¾ existu jú šty ri va -

rian ty rieše nia, keï vzni kol aj ná -
vrh, aby sa ta ri fy ro bot níc kych
pro fe sií zo zá ko na o ve rejnej
služ  be pre su nu li pod dikciu zá -
kon ní ka prá ce, kto rý už má v pr-
vej ta rifnej trie de za kotve nú mi ni -
málnu mzdu. Du ševné èin nos ti by
sa pod¾a tohto ná vr hu moh li pre -
su nú� do zá ko na o štátnej službe
a tým by sa ce lý zá kon o ve rejnej
službe mo hol zru ši�. Ve dú ca úra -
du vlá dy pri vy jedná va ní tú to al-

terna tí vu pri ja la ako jed nu zo šty -
roch. „Ná vrh sa pribli žu je pra xi
mno hých európskych kra jín, vý -
sle dok by mal by� zná my nieke dy
v bu dú com ro ku,“ priblí žil M. Mag-
doško.

Ku ko lektívne mu vy jedná va niu
vyš ších ko lektívnych zmlúv pred-
se da OZP zdô raznil, že v tom to
èa se (ter mín ko na nia ra dy 23.
september bol ešte pred prvým

ko lom – pozn. red.) je eš-
te všetko na za èiatku, ale
èas sa ve¾mi krá ti, vlá da
mu sí predlo ži� ná vrh roz -
poè tu na ro ko va nie par -
la men tu do 15. októbra.
Re zortné vy jed ná va nie,
pri po me nul, je za sa zá -
vis lé na schvá le nom roz -
poète re zor tu.

Z otá zok
V ïalšom predse da

OZP od po ve dal na otáz -
ky. Igor Ro hár sa pý tal,
ako do pad la opti ma li zá -
cia cen tier pod po ry, kde
bo lo s¾ú be né, že uspo re -

né mzdo vé prostriedky sa rozde -
lia do osobných príplatkov za -
mestnancov. M. Mag doško po tvr -
dil, že úspo ry vy šli 16 eur na za -
mestnanca, ho ci oèa ká va nia bo li
na úrov ni 20 až 22 eur. Spo -
kojnos� te da pod¾a je ho slov ne -
na sta la. V tejto ve ci sa ma lo
usku toèni� aj ro ko va nie so štát-
nou ta jomníèkou De ni sou Sa ko -
vou, ale sa neusku toèni lo,
konšta to val predse da. Ta kisto je

za tia¾ neúspešné úsi lie odbo rov
získa� na obvodné odde le nia PZ
ïalšie admi nistra tívne si ly z ta bu -
liek, uspo re ných na opti ma li zá cii
ve rejnej sprá vy – na okresných
úra doch. Ten to zá mer sa pod¾a
slov predse du ne po da ri lo usku -
toèni�, vo¾né ta bu¾ky sa pre su nu li
na no voutvo re nú re zortnú sekciu
európskych zá le ži tos tí a opti ma li -
zá cia okresných úra dov sa pre
od por prednostov za sta vi la, úlo -
ha te da tr vá.

Kto je na vi ne?
Ïalším bo dom bo la si tuá cia na

centrách pod po ry. Predse da po -
tvr dil, že otáz ky MTZ sú stá le na
progra me je ho ro ko va ní s ve de -
ním PZ a mi nis ter stva, sú èasná
si tuá cia nie je pod¾a je ho slov vi -
nou centier pod po ry, ho ci tu už
do šlo aj k perso nálnym zme nám.
O tom, èo po li cajt do sta ne a èo
ne do sta ne, rozho du jú príslušné
sekcie, od bo ry ma jú v plá ne ro ko -
va� najmä s ve de ním sekcie infor-
ma ti ky, ako aj sekcie hnu te¾né ho
a nehnu te¾né ho ma jet ku za úèas ti
pre zi den ta PZ „a asi aj ve dú ce ho
úra du“. Pre centrá pod po ry sa pri-
pra vu je no vý me cha niz mus ria -
de nia. Ma rián Magdoško sa opä -
tovne kri tic ky vy jadril k si tuá cii v
MTZ, pod¾a ne ho sa ne dá po cho -
pi�, pre èo pri sú èasných techno ló -
giách kom pe tent ní ne za re gistru jú
ani fakt, že v niekto rej ko mo di te
kon èí štvorroèná rámco vá zmlu -
va. „To je ce lé zle, tak to to ne mô -

(Pokračovanie na strane 3)

Riadne je senné za sa da nie ra dy predse dov ZO OZP v SR
sa ko na lo v Banskej By stri ci 23. septembra 2016 v bu do -
ve okresné ho úra du. Ro ko va nie otvo ril predse da OZP v
SR Ma rián Magdoško, èle no via ra dy od hla so va li pro gram
ro ko va nia a za ove ro va te ¾ov zá pisni ce urèi li Du ša na
Sòahni èa na a Jo ze fa Pa zú ra.

Miesto medzi èlenmi ve de nia za ujal aj hos�, 1. vi ce pre zi dent PPZ 
plk. JUDr. Ja ro slav Má lik



vy jedná va èom za KOZ bol zvo le -
ný predse da Slo ven ské ho od bo -
ro vé ho zvä zu zdra votníctva a so -
ciálnych slu žieb An ton Sza lay a
jedným z èle nov vy jedná va cie ho
tí mu sa stal aj náš predse da Ma -
rián Magdoško.

Vlá da SR v rám ci ko lektívne ho
vy jedná va nia súhla si la so za cho -
va ním be ne fi tov z ro ku 2016
(skrá te nie pra covnej do by, predå -
že nie ná ro ku na do vo len ku rov -
na ko pre ve rejnú i štátnu služ bu,
výš ka odstupné ho, odchod né ho,
príspevku na dô chodko vé spo re -
nie, ako aj tvor ba so ciálne ho fon -
du), avšak ná vrh KOZ SR v èasti
va lo ri zá cie ta rifných pla tov vlá da
neakcepto va la. Po núkla va lo ri zá -

ciu len vo výške predpokla da nej
inflá cie na rok 2017, èo predsta -
vu je 0,9 %. Ten to ná vrh èle no via
vy jedná va cie ho tí mu za KOZ SR
re zo lútne odmietli.

Vzh¾a dom k to mu, že sme ná -
vrh vlá dy po va žo va li za škanda -
lózny, o vzniknu tej si tuá cii sme
be zodkladne in for mo va li èlenskú
základòu s tým, že na pod po ru
vy jedná va cie ho tí mu KOZ SR
vznik la pravde po dobnos� ko na nia
pro testné ho zhro mažde nia. Zá ro -
veò sme po žia da li predse dov na -
šich základných orga ni zá cií, aby
oslo vi li aj ostat ných za mestnan -
cov MV SR.

Dru hé ko lo
Dru hé ko lo ko lektívne ho vy -

jedná va nia sa usku toèni lo 3. ok -

tób ra 2016. Vlá da po núkla va lo ri -
zá ciu vo výške 3 % ta rifných pla -
tov ale bo ce loplošné zvý še nie v
rovna kej výške pre všetkých v su -
me 23,– EUR. KOZ SR s návr -

hom vlá dy ne súhla si la a ve dú ci
vy jedná va cie ho tí mu predlo žil
kompro misný ná vrh va lo ri zá cie
na úrov ni 7,4 %, te da to¾ko, èo
predsta vu je rast mi ni málnej mzdy
pre bu dú ci rok, aby sa neotvá ra li
nožni ce v odme òo va ní medzi za -

mestnanca mi, kto rí pra cu jú za mi -
ni málnu mzdu vo ve rejnej i v štát-
nej službe. Vlá da však ten to ná -
vrh KOZ SR nepri ja la.

Dòa 4. októbra 2016 bo lo zvo -

la né mi mo riadne za sadnu tie
predsta venstva KOZ SR, kde
hlavným bo dom bo lo sta no ve nie
ïalších kro kov v rám ci ko lektívne -
ho vy jedná va nia. Jedným z nich
bo lo aj zvo la nie podporné ho
zhro mažde nia pre vy jed ná va cí

tím KOZ SR. Výsledkom ro ko -
va nia bo la po nu ka no vé ho
kompro misné ho ná vr hu va lo ri -
zá cie ta rifných pla tov vo výške
4 % od 1. ja nuá ra 2017 a od 1.
septembra 2017 mzdo vý ná rast
vo výške 2 % pre kaž dé ho za -
mestnanca, t. j. z prizna né ho
funkèné ho pla tu. Zá ro veò bol
vlá de na vrh nu tý ter mín tre tie ho
ko la ko lektívne ho vy jedná va nia
na 7. októbra 2016.

Tre tie ko lo
Tre tie ko lo ko lektívne ho vy -

jedná va nia sa po vzá jomnej do -
ho de usku toèni lo skôr –  5. októb-
ra 2016 o 18.00 hod. Vlá da ak -
cep to va la ná vrh KOZ SR – ale s
podmienkou podpí sa nia me -
mo ran da o úpra ve pla to vých
po me rov za mestnancov v štát-
nej službe a za mestnancov pri
vý ko ne prá ce vo ve rejnom zá-
ujme (s vý nimkou pe da go gic kých
a od bor ných za mestnancov a uèi -
te ¾ov vy so kých škôl). Vlá da tým-
to me mo random podmie òu je
svoj súhlas s ná rastom pla to -
vých ta ríf vo výške 4% od 01.
ja nuá ra 2018. Podpi som me -
mo ran da sa od bo ro vé zvä zy
ma jú za via za�, že po èas úèin -
nos ti tohto me mo ran da ne bu -
dú vy ví ja� ak ti vi ty spo je né s
ïalší mi po žia davka mi na
mzdo vé zvy šo va nie pla tov na
rok 2018.

U ne ma lej èasti predse dov od -
bo ro vých zvä zov text me mo ran -
da vzbu dil po chyb nos ti, od bo ro vé
zvä zy zdru že né v KOZ SR o òom
ešte mu sia disku to va�. Vo chví li
uzá vierky októbro vé ho vy da nia
nášho me saèní ka pre to ešte niè
ne bo lo isté.

Vik tor Kiss, Ro man La co,
podpredse do via OZP v SR

Na ro de ný:
10. má ja 1973
v Ži li ne

Vzde la nie:
2009 – Aka -

dé mia PZ v
Bra tisla ve, ri go -

rózna skúška – dok tor práv, od -
bor bezpeènostné služ by

1998 –  2003 Aka dé mia PZ v
Bra tisla ve, od bor bezpeènostné
služ by

1998 – SOŠ PZ De vínska No -
vá Ves

1992 – 1993 SOŠ PZ Pe zi nok
1987 – 1991 Gym ná zi um, Ži li -

na

Prie beh po li cajnej služ by:
Plk. JUDr. Ja ro slav Má lik bol

pri ja tý do slu žobné ho po me ru prí-
slušní ka PZ v ro ku 1992, po ab-
solvo va ní SOŠ PZ pr vé ro ky pra -
co val ako inšpektor na OO PZ v
Ky suckom No vom Meste, v Ži li ne
i v Petržalke. V ro ku 1994 za èal
svo ju drá hu kri mi na listu na OR
PZ, neskôr KR PZ v Ži li ne. Na
Pre zí diu PZ pra co val v rôznych

funkciách na odbo re zvláštnych
ope ra tívnych èin nos tí. V ro ku
2012 sa stal riadi te ¾om tohto od -
bo ru a od 15. jú na 2016 zastá va
funkciu I. vi ce pre zi den ta PZ po
gen. Mi la no vi Lu èanskom, kto rý
pre šiel na post ge ne rálne ho riadi -
te ¾a sekcie kon tro ly a inšpekènej
služ by MV SR.
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Tvr dý kom pro mis medzi potre ba mi a rea li tou

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

Podpredse da vlá dy a mi -
nister vnútra SR Ro bert Ka li òák
22. 09. 2016 slávnostne oce nil
pa ra lympio ni kov Ve ro ni ku Va -
do vi èo vú a Ra dosla va Ma le -
novské ho za ich úspe chy a re-
pre zentá ciu Športo vé ho cent ra
po lí cie. Taktiež oce nil aj tré ne ra
Ve ro ni ky Mi la na Go le òu. Ve ro -
ni ka Va do vi èo vá sa ve nu je dis-
ciplí nam – vzdu cho vá puš ka:
R3 a R2, ma lo rážka R6 a R8.
Ra do slav Ma le novský sa ve nu -
je disciplí nam – vzdu cho vá puš -
ka R3, ma lo rážka R6 a R7.
Športovci do sta li Pa mätnú me -
dai lu mi nis tra vnútra SR a tré ner
Èestnú pla ke tu mi nis tra vnútra
SR.

Ve ro ni ka Va do vi èo vá je pr vá
a za tia¾ je di ná pro fe sio nálna
športovky òa z ra dov slo ven -
ských pa ra lympio ni kov. Pô so bí
v Športo vom centre po lí cie. Ako
po ve dal jej tré ner Mi lan Go le òa:
„V medzi pa ra lympijskom ob do bí
ma la for mu ako hrom – k ti tu lom

majsterky sve ta a Euró py a
viacná sobným prvenstvám v
sú �a žiach Sve to vé ho po há ra
pri da la tohto ro ku v thajskom
Bang ko ku aj sve to vý re kord v
disciplí ne R3.“ Na pa ra lym pij -
ských hrách v Riu vyhra la dve
zla té a jed nu strie bornú me dai -
lu. Okrem absolvo va nia dvoch
vy so kých škôl už stih la by� aj
Slo ven kou ro ka a stretnú� sa s
brit skou krá ¾ovnou Alžbe tou II.
po èas jej histo rickej návšte vy
Slo ven s ka v ro ku 2008.  

Ra do slav Ma le novský je kva -
litný stre lec, ale nie je pre ne ho
mož né, aby sa ve no val stre¾be
pro fe sio nálne ako Ve ro ni ka. Je
za mestna ný ako úètovný ana ly -
tik a vyštu do val vy so kú ško lu
ma nažmentu Ci ty Uni ver zi ty.
Tiež športu je za klub Športo vé -
ho cent ra po lí cie. Na pa ra -
lympijských hrách v Riu sa
umiestnil na 4. mieste.

(TO KMV)
Snímka Vla do Benko, MV SR

Mi nister vnútra SR oce nil
pa ra lympio ni kov z Ria

Ži vo to pis I. vi ce pre zi den ta PZ plk. JUDr. Ja ro sla va Má li ka

2. ko lo vy jedná va nia odbo rá rov s vlá dou: pre ve rejnú sprá vu
len 3-percentná va lo ri zá cia?

Vlá da schvá li la mi ni málnu mzdu
pre rok 2017 vo výške 435 eur
Bra ti sla va – Mi ni málna mzda bu dú ci rok na rastie zo sú èasných

405 eur na 435 eur. Vyplý va to z na ria de nia z dielne re zor tu prá ce,
kto ré dnes schvá li la vlá da. So ciálni partne ri o výške mi ni málnej
mzdy opa ko va ne ro ko va li, ale ne do hod li sa. V ta kom prí pa de su mu
na vr hu je mi nis ter stvo prá ce, so ciálnych ve cí a ro di ny. Mi ni málna
mzda v no vej výške do siahne 52 % èistej prie mernej mzdy v ná -
rodnom hospo dárstve. Ten to rok je po mer 51 %.

„V každom prí pa de to bu de ma� po zi tívny vplyv aj na jednotlivcov
s mi ni málnou mzdou, aj na ro di èov, po kia¾ je den z nich ro bí. Aby sa
pra co va� na Slo ven sku opla ti lo, je dô le ži té po sú va� ne ustá le aj mi -
ni málnu mzdu,“ uvie dol po ne dávnom ro ko va ní tri parti ty k tejto té-
me mi nister prá ce Ján Rich ter (Smer–SD).

(TASR, 12. 10. 2016)
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Nikto už nepochybuje: hlavný problém sú platy!
že ís�, na vi ne je lajdácky prístup
konkrétnych za mestnancov. „Tak -
to sa mi nis ter stvo dlho ne vie vy-
spo ria da� s rám co vou zmlu vou na
prá ce vo výškach, s èím ma jú
pro blém najmä špe ciálne útva ry,
vy pad lo upra to va nie i údržbárske
prá ce… Ba nálne zá le ži tos ti rieši -
me dva ro ky. Pro blé my sa perma -
nentne opa ku jú, zá so bo va nie má
by� ply nu lé, bez prob lé mov, a nie
je,“ konšta to val. „Centrá pod po ry
ma li dosta tok èa su na rozbeh od
ro ku 2013, dnes pí še me rok 2016
a ne fun gu je to.“ „Po li caj ti naprík-
lad ne ma jú teste ry na dro gy a my
po èu je me, že však ich nikto ne pý -
tal. Po li cajtov už una vu je vy pi so -
va� kaž dý rok žiadosti a urgo -
va�...“

V sú vislosti s prí cho dom tzv.
mestských sa mo pa lov do útva rov
opä� vzni ká pro blém ich prepra vy
v aute, upo zor nil Da no Èu ka -
lovský. V Èes ku tú to otáz ku vy rie -
ši li inšta lá ciou ma lých pri pevne -
ných uza my ka te¾ných kufrí kov, in -
for mo val.

Na otáz ku k dlho pripra vo va -
nej ty pi zá cii OR PZ predse da
uvie dol, že pre zí dium PZ ju má na
99 percent pripra ve nú, riešia sa
ešte niekto ré pro blé my s uni fi ká -
ciou funkcií najmä v ma lých okre -
soch. Vy jadril ná dej, že k 1. ja -
nuá ru 2017 by sa ty pi zá cia moh la
spusti�.

Podpredse da OZP v SR Vik tor
Kiss v ïalšom predsta vil èle nom
ra dy ná vrh no ve ly na ria de nia MV
SR o posky to va ní so ciálnej vý po -

mo ci zo SO FO. (bližšie k tejto té -
me pri ná ša me èlá nok na stra ne
5)

Z „rôzne ho“
V bo de Rôzne podpredse da

OZP Ro man La co in for mo val o
aktuálnom sta ve úètu právnej
ochra ny a o konkrétnych prí pa -
doch schvá le ných i neschvá le -
ných ochrán, kto ré deò predtým
pre ro ko va lo predsedníctvo OZP v
SR. Podpredse da pri po me nul, že
ešte stá le sa nájdu základné
orga ni zá cie, kto ré po sie la jú cent -
rá le èlen ské príspevky na právnu
ochra nu vo výške 1,66 eura za
èle na, ho ci no vý šta tút zaokrúhlil
tú to su mu na 1,70 eura.

Ro man La co tiež ná zorne
priblí žil èle nom no vý elek tro nic ký
sys tém evi dencie èlenskej zá-

kladne, kto rý za èí na fungo va� v
rám ci intra ne tu v progra me Sha -
re point. Predse do via do sta li úlo -
hu aktua li zo va� a „vy èisti�“ evi -
denciu svo jej èlenskej základne
do konca ro ka. V prí pa de prob lé -
mov pro gra mu v niekto rých ty -
poch prehlia da èov je potrebné te -
le fo no va� ale bo mailo va� na cent -
rá lu, podpredse da rád po mô že.
Predse da OZP upo zor nil: Kto rá
kraj ská ra da úlo hu aktua li zá cie
èlenskej základne v termí ne ne -
spl ní, ne do sta ne príspe vok na
èinnos�!

V zá ve re
V zá ve re ro ko va nia ra dy pod-

predse da Vik tor Kiss predlo žil na
schvá le nie ná vrh ude le nia me dai -
ly OZP v SR III. stupòa pre Mar ti -
na Benèú ri ka, aktívne ho èle na

ZO Bra ti sla va III a me dai lu II.
stupòa pre predsedníèku ko šickej
základnej orga ni zá cie è. 10–30
Má riu Slo bodní ko vú. Oba ná vr hy
plé num schvá li lo. Rovna ko od -
súhla si lo zru še nie ne funk ènej zá-
kladnej orga ni zá cie pri Ústred-
nom skla de MV SR v To po¾èian -
kach.

Na rozlúèku Ma rián Magdoško
po ïa ko val zú èastne ným „za vý -
drž“, poprial š�astnú ces tu do mov
a po žia dal predse dov základných
orga ni zá cii, aby o ob sa hu ro ko va -
nia podrobne in for mo va li svo jich
èle nov, „aby ve de li, èo ro bí me a
že ne ro bí me má lo…“.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

(Pokraèovanie zo strany 1)

Po naozaj struènom prí ho vo re
pria mo odovzdal slo vo èle nom ra -
dy a vzá pä tí už èe lil zápla ve otá -
zok z plé na. Pr vé mu vi cepre zi -
dento vi PZ slú ži ku cti, že s odbo -
rármi zotrval ce lé do po ludnie a
tém, kto ré s odbo rármi otvo re ne
pre disku to val, bo lo naozaj neúre -
kom. Pre to len struène to najpod-
statnejšie.

Ne šťast ný koe fi ci ent
Ako pro blém, kto rý sa do tý ka

ve¾kých poètov po li cajtov, sa
otvo ri la otáz ka preplá ca nia pre-
pra vy po li cajtov, kto rá sa ne za po -
èí ta va do fon du pra covné ho èa su.
¼u dia tak ne za po èí ta ný èas strá -
ve ný na ces tách mu sia doslu ho -
va�. Pr vý vi ce pre zi dent po tvr dil,
že ten to pro blém je ve¾mi vy puklý
prá ve v ob do bí nášho predsed-
nícva, keï sa pre sú va jú po re -
publi ke ve¾ké po è ty po li cajtov, ho -
ci pro blém tzv. koe fi cien tu je tu už
dlhé ro ky. Plk. Má lik po tvr dil, že
sa o tom to problé me ho vo ri lo aj
na ostatnej po ra de ve de nia Pre zí -
dia PZ s kraj ský mi riadi te¾mi PZ.
S¾ú bil, že ve de nie PZ za ujme jas -
né sta no vis ko a nájde rieše nie,
keïže sa uka zu je, že kaž dý kraj
sa s problé mom vyspo ria da va po
svo jom, èo je nesprávne.

Predse da OZP Ma rián Mag-
doško pri po me nul, že pro blém
koe fi cien tu je tu naozaj už od
úèin nos ti zá ko na v ro ku 1998, ale
do sia¾ ne bol ta ký vy puklý. „Od bo -
ry sa o ná pra vu usi lo va li už dáv -
no, ale márne,“ pri po me nul, „zne -
nie usmerne nia v tejto ve ci je zlé,
do tý ka sa to aj úèas ti na ško le -
niach.“

Prá ve pro blém úèas ti na ško -

le niach však bu de pod¾a je ho slov
mož né vy rie ši� cez ko lektívnu
zmlu vu pre bu dú ci rok. Èo sa tý-
ka koe fi cien tu ako ta ké ho, „náš
ad vo kát ro bí ná vrh na zmie ro va -

cie ko na nie, je prís¾ub aj zo stra-
ny po li cajné ho pre zi den ta a ve -
rím, že sa mi mo súdne do hod ne -
me, aby do šlo k zme ne. Ak nie,
pôjde me na súd, ten koe fi ci ent je
zle vy po èí ta ný,“ konšta to val M.
Magdoško a pos�a žo val sa, že
h¾a da nie aké ho ko¾vek rieše nia
prob lé mov tr vá mi nis ter stvu
straš ne dlho, ho ci èas to ani ne jde
o kom pli ko va né ve ci. Rieše nie
do má cich prob lé mov sa pod¾a
slov predse du – a zhodne aj pr -
vé ho vi ce pre zi den ta – ešte viac
s�a ži lo, spo ma li lo po èas nášho
predsedníctva v EÚ, èo je sí ce
ve¾ká èes�, ale k termí nom rieše ní
do má cich prob lé mov vznik la už
èa rov ná formulka „Až keï skon èí
SK PRES“. Predse da vy jadril ná -
dej, že pro blém ško le ní sa vy rie ši
už v krátkom èa se :„Ho vorme do
konca ro ka“, do dal. Sa mozrejme,

so spätnou platnos�ou pod¾a je ho
slov ne mož no rá ta�.

Stav po lí cie
Pr vý vi ce pre zi dent sa po èas

disku sie viackrát ve no val hodno -
te niu sta vu po lí cie. Ak na jed nej
stra ne vní ma množstvo prob lé -
mov, kto ré ma jú po li caj ti s nekva -
litný mi podmienka mi pre služ bu a
pri pustil, že mi nis ter stvo je pri
utvá ra ní lep ších podmie nok na-
priek ve¾kej sna he dos� po ma lé, z
dru hej stra ny vi dí množstvo ne -
dostatkov a re zerv aj v sa mot -
ných po li cajtoch. Pri ho vá ral sa za
èo na jintenzívnejšiu ko mu ni ká ciu
medzi podria de ný mi a nadria de -
ný mi, za trpezli vos� a ko rektnos� z
oboch strán, jas né po me no va nie
prob lé mov, postupnos� kro kov a
neúnavnos�, aby sa po li caj ti ne-
zmie ro va li so sta vom ve cí a ne -
bá li sa upo zorni� nadria de ných,
keï vi dia pro blém. V tejto sú -
vislosti oce nil prá cu odbo rá rov,
kto rí myslia a pra cu jú aj pre dru -
hých. „Vždy exis tu je vý cho dis ko,“
presviedèal.

Za sa fá my
De ba ta do šla aj na no vú vl nu

fám, kto ré sa ší ria medzi po li -
cajtmi maila mi –  všetky sa do tý -
ka jú údajne pripra ve nej tajnej no -
ve ly zá ko na è. 328, kto rá vraj na-
pr. zre du ku je odchodné a dô -
chodky po li cajtov… Plk. Má lik po -
tvr dil, že niè ta ké vlá da ne chys tá
a že do ne ko neè na to mu sia ¾u -
ïom opa ko va�, le bo všetci ma jú
„za ru èe né sprá vy“. Pri dal sa Ma -
rián Magdoško, kto rý po tvr dil, že
po dob né po plaš né sprá vy ší ria
do konca aj ¾u dia z pre zí dia a že je
najvyšší èas uro bi� to mu prietrž.
„Chce me konkrétne me ná ší ri te -
¾ov týchto fám, nech s ni mi uro bí
po li cajný pre zi dent po ria dok,“ vy -
zval a zno va vy jadril po èu do va nie
nad tým, èo mu všetké mu sú
schop ní uve ri� aj po li caj ti, u kto -
rých by predpokla dal ur èi té práv-
ne po ve do mie: „Naozaj sa niè ne -
chys tá, mi nister nám to de tailne
po pí sal, všetko je abso lútne v po -
riadku,“ ubez pe èil.

Pro blém ustro je nosti
Po merne obsiahla disku sia sa

na ra de predse dov viedla k otáz-
kam ustro je nosti. Na jed nej stra -
ne sa opa ko va li pro blé my s po li -
cajtmi, kto rí bo li vy sla ní do Bra ti -
sla vy na summit a ho ci do sta li
predtým jas né inštrukcie, ako ma -
jú by� ustro je ní, vy skyt li sa prí pa -
dy, keï po li caj ti prišli inak ustro je -
ní, ako ma li by� a ne ve de li, èo ma -
jú na mieste ro bi�, konšta to val pr -
vý vi ce pre zi dent. Otvo ril aj té mu
oblie ka nia ope ra tívcov i ïalších
zlo žiek po lí cie (napr. vy šetro va te -
lov), kto rí pod¾a ne ho po ní ma jú
po jem ci vilný odev ve¾mi vo¾ne.
Za ujal k to mu ve¾mi kri tic ké sta -
no vis ko a v dlhšej disku sii ozrej-
mil, že bu de nut né rieši� ten to
pro blém sprísne ním pra vi diel,
pre to že vo¾né po òa tie (ber mu dy,
šlap ky atï) de ho nestu je po li cajný
sta tus, v šlapkách èas to až zne -
mož òu je napr. zá sah na uli ci a v
kance lá rii ta ký to odev zni žu je
vážnos� príslušní ka PZ v oèiach
obèa nov.

Zahra ničné mi sie
Jed nou z no vých tém, o kto -

rých plk. Ma lík s predse da mi dis -
ku to val, bo li zahra nièné mi sie. Ak
v prvom ob do bí bol o úèas� v mi -
siách emi nentný záujem, rýchlo
opa dol, pre to že ¾u dia zisti li, že to
nie je žiaden vý let, ale po riadna –
a ne raz i ne bez peè ná – dri na.
Mno hí úèast ní ci mi sií sa tiež po -
no so va li na nízke fi nanèné ohod-
no te nie, kto ré sa „zrejme bu de
mu sie� ne ja kou for mou rieši�,“ pri-
znal vi ce pre zi dent a po žia dal,
aby sa do mi sií hlá si li pre do -
všetkým po li caj ti, kto rí na to ma jú
najväèšie predpokla dy a prípra vu,
te da v prvom ra de príslušní ci
HCP a po riadko vej po lí cie.

Po ve re ní po li caj ti ma jú mať
prednosť

Z plé na zazne la informá cia, že
niekto rí nadria de ní nechcú uvo¾ni�
zo skrá te né ho vy šetro va nia po li -
cajtov, kto rí sa chcú sta� vy šetro -
va te¾mi. Plk. Má lik po tvr dil, že o
tom to problé me sa ho vo ri lo aj na
po ra de kraj ských riadi te ¾ov PZ s
pre zi dentom, riadi te lia bo li upo -
zorne ní, že po ve re ní po li caj ti sú
pria mo pre durèe ní prednostne

postú pi� na pos ty vy šetro va te ¾ov,
ma jú na to všetky predpokla dy a
urèi te bu dú uži toènejší, ako vy -
šetro va te lia nabra tí z ci vi lu.

Predse da Ma rián Magdoško v
tejto sú vislosti tiež po tvr dil, že o
problé me vie aj pre zi dent PZ a
osobne bu de dohlia da�, aby na
vy šetro vaèku najmä v Bra tisla ve
prednostne pri chádza li po ve re ní
po li caj ti. „Za ène to fungo va�,“
ubez pe èil M. Magdoško. „Riadi te -
lia OO PZ nesmú použi� ar gu -
ment, že si nechcú osla bi� odde -
le nia skrá te né ho vy šetro va nia,
žiada te ¾ov s predpokladmi mu sia
pre vy šetro va nie uvo¾ni�,“ do dal.
Pr vý vi ce pre zi dent do pl nil, že naj-
mä Bra ti slav ský kraj po ci �u je
ve¾ký ne dosta tok po li cajtov a nie
je vy lú èe né, že ich bu de nut né aj
po skon èe ní SK PRES–u dopåòa�
„cezpo¾ný mi“. „Sme príslušní ci
Po li cajné ho zbo ru ce lej Slo ven -
skej re pub li ky,“ zdô raznil.

„Če ze ty“ ešte nie sú
Ïalšou váž nou té mou bo lo

prezbro je nie. Da ni el Èu ka lovský
zo SOŠ PZ v Ko ši ciach sa pos�a -
žo val, že by v prvom ra de ško ly
ma li cvi èi� s no vý mi zbra òa mi,
aby si poslu chá èi èo najskôr
osvo ji li potrebné ná vy ky, ale ško -
la do sta la glocky onesko re ne a
len 15 ku sov, èo pri da nom po ète
poslu chá èov ne mô že posta èo va�:
„Tak ich osem me sia cov cvi èí me
na vz. 82, èo je úplne zby toèné,
pre to že prí du na útvar a do sta nú
glock, èo je úplne iná stre¾ba.“
Navrhol, aby no ví po li caj ti pri -
chádza li do ško ly z útva rov so
svo ji mi pri de le ný mi zbra òa mi, tak
by sa ne mu se li ani na ku po va�
ve¾ké po è ty no vých zbra ní na vý -
cvik pre ško ly. Pý tal sa tiež, èi je
správne, že èas� po li cajtov ide
pria mo zo ško ly do PMJ, ho ci na
to nie sú všetci pripra ve ní a
dosta toène zre lí. „Je to ne uvá že -
né a nie je to pod¾a mòa v sú la de
s pra vidla mi ka riérne ho rastu,“
konšta to val.

V sú vislosti s prezbro je ním na
ra de odzne li aj otáz ky, èi bu de
mož né odkú pi� si sta ré pišto le vz.

Na je senné ro ko va nie ra dy predse dov ZO OZP v SR za ví tal pr vý vi ce pre zi dent PZ plk. JUDr. Ja ro slav Má lik

Pri rieše ní prob lé mov aktuálne vznik la èa rov ná formulka: „Až keï skon èí SK PRES…“
Pr vý vi ce pre zi dent PZ plk. JUDr. Ja ro slav Má lik sa prvý-
krát zú èast nil ro ko va nia ra dy predse dov. Na úvod po tvr -
dil, že pri šiel z po ve re nia pre zi den ta PZ ge ne rá la Gašpa-
ra a v krát kos ti sa predsta vil. (Je ho struè ný ži vo to pis pri -
ná ša me na inom mieste – pozn. red.) Priznal, že mo -
mentálne ho najviac za mestná va funkcia riadia ce ho vý -
bo ru SK PRES–u v rám ci nášho predsedníctva v EÚ a
vzh¾a dom na svo je do te rajšie funkèné za ra de nie mož no
ne bu de ve die� zodpo ve da� všetky otáz ky predse dov zá-
kladných orga ni zá cií. 

(Pokračovanie na strane 4)

J. Má lik
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Ne citli vos� a právna hra so slo víèka mi, o ¾udskom prístu pe nie je reè
Ako sa zba vi� po li cajtky –  mla dej ma miè ky? Po ra dí ve de nie petržalské ho OR PZ Bra ti sla va V…

Poin ta je v tom, že vla ni po ro -
di la, od 11. 6. 2015 bo la na ma -
terskej do vo lenke a myšlienka, že
po jej skon èe ní má ís� na úplne
iné pra co visko v inom okre se, sa
jej vô bec ne pozdá va la. Vo èi per-
so nálne mu roz ka zu pre to po da la
odvo la nie. Mi nis ter stvo vnútra
pô vodný roz kaz KR PZ Bra ti sla va
pre rôzne po chy be nia 19. 4. 2016
zru ši lo a svo jím roz hod nu tím vrá -
ti lo „vec“ „oprávne né mu or gá nu,
kto rý ho vy dal, na no vé pre ro ko -
va nie a rozhodnu tie.“ Tým  sa
vlastne na ša nadpo ru èíèka s
die�atkom „pa pie ro vo“ vrá ti la za -
sa do Petr žal ky…

Riadi te¾ OR PZ Bra ti sla va V
plk. Mgr. Ma rián Hambá lek po òal
úlo hu z mi nis ter stva ako svo ju. Z
19. má ja 2016 je da to va ný je ho
perso nálny roz kaz, kto rým staršej
re fe rentke –  po ve re nej po li cajtke
npor. Ši mo vej OZNÁ MIL, že už
dòom 1. ja nuá ra 2016 v jej prí pa -
de do šlo „k ZME NE NÁ ZVU
FUNKCIE“ tak že od tej chví le je

staršia re fe rent ka, po ve re ná po li -
cajtka na OO PZ Ru ži nov – vý -
chod.

Roz kaz sme si pre èí ta li viac-
krát, ale zme nu ná zvu funkcie
sme v texte neobja vi li, iba zme nu
miesta vý ko nu tej istej funkcie –
na miesto Petr žal ky v
Ru ži no ve, na miesto
piate ho bra ti slav ské ho
okre su v dru hom bra -
tislavskom okre se, na
opaènom kon ci mesta.
Ta kisto vní ma la ten to
roz kaz aj na ša èlen ka,
kto rá vo èi ne mu 18. 6.
2016 za sa po da la odvo -
la nie na KR PZ Bra ti sla -
va a 8. 7. 2016 do sta la
odpo veï. Ale nie od KR
PZ, kam sme ro va lo od-
vo la nie. Ozval sa jej za sa ten istý
riadi te¾ OR PZ Bra ti sla va V plk.
Hambá lek v zastú pe ní pplk. Mgr.
Ju ra jom Du bayom, kto rý jej vy-
svetlil, že na pad nu tý perso nálny
roz kaz vo forme ozná me nia je

vlastne len ta ká for ma li ta. Ci tu je -
me doslovne: „Perso nálny roz kaz
ako ozná me nie ne má po va hu
indi vi duálne ho právne ho ak tu a
nie je roz hod nu tím pod¾a § 241
zá ko na è. 73 (ne ob sa hu je ani
pouèe nie o odvo la ní), a pre to sa
naò nevz�a hu jú usta no ve nia §
266 zá ko na o ozná me ní a do ru -
èe ní rozhodnu tia. Je však vhod -
né po li caj ta s ta kýmto perso -
nálnym rozka zom obozná mi�, prí -
padne mu poskytnú� je ho od pis a
za sie la sa na tie útva ry, kto ré za -
bezpe èu jú plne nie z ne ho vyplý -
va jú ce (napr. mzdo vé odde le nie,
MTZ–vý stroj, MTZ –  vý zbroj a
pod.)“ (po lo tuène vyzna èi la re -
dakcia)

To¾ko pria ma ci tá cia. Žas ne -
me. Po li cajtku bez jej ve do mia a
súhla su pre ho dia slú ži� niekde

úplne inde do iné ho okre su a nad -
ria de ný konšta tu je, že je o tom
„vhod né“ ju informo va�, „prí pad -
ne“ jej do konca mož no poskytnú�
od pis ta ké ho to perso nálne ho roz -
ka zu???! Neuve ri te¾né!

Pplk. Du bay na inom mieste
spo me nu tej pí somnosti po tvr dil,
že po li cajtka „bo la pre lo že ná“ z
Petr žal ky do Ru ži no va, keï sa
„vytvo ri la no vá funkcia s rovna -
kou náplòou èin nos ti v tom istom
mieste vý ko nu štátnej služ by.“

Opä� zá ha da? Ani nie. Sme
len svedka mi vý kla du, èi skôr ma -
ni pu lá cie s pojmom „obec“, kto -
rou sa ro zu mie ce lá Bra ti sla va.
Po li cajtka bo la aj pod¾a mi ni ster -
ské ho vý kla du „pre lo že ná“ na inú
funkciu s rovna kou náplòou èin -
nos ti v ob ci Bra ti sla va, te da v rov-
na kom mieste vý ko nu štátnej
služ by. Pod¾a mi nis ter stva ale v
jej prí pa de „ne do chádza k zme ne
miesta vý ko nu štátnej služ by, nie
je te da mož né reali zo va� pre lo že -
nie po li caj ta vy ko na ním orga ni -
zaènej zme ny pod¾a § 35, ods.2

(aktuálne úèin né ho),“ pí še
mi nis ter stvo vo svo jom
roz hod nu tí z 19. 4. 2016.

Je to na pí sa né po slo -
ven sky a aj gra ma tic ky
správne, ale ako to mu ro -
zu mie�? Opä� zá ha da?
Pre èo po tom perso nálne
roz ka zy vy dá va jú okres ní
riadi te lia PZ, a nie len kraj -
ský riadi te¾ PZ?

Na po kon prí de me k
ïalšie mu „de tai lu“. Tým je
fakt, že te hotné a mat ky

zá kon è. 73/1998 oso bitne chrá ni,
keï v § 150 konšta tu je, že te -
hotnú po li cajtku a po li cajtku sta -
ra jú cu sa o die�a staršie ako je -
den rok mož no… pre lo ži� ale bo
pre ve li� do iné ho miesta vý ko nu

štátnej služ by ale bo k iné mu slu -
žobné mu úra du len s jej pí -
somným súhla som, èo pla tí aj pre
osa me lé mat ky s de�mi do 15 ro -
kov.

Príslušní funkcio ná ri zrejme
na do budli do jem, že keï je Bra ti -
sla va jed na obec, ani v prí pa de
mat ky ma lo le té ho die�a �a netre ba
bra� žiadne oh¾a dy, veï miesto
vý ko nu štátnej služ by ostá va rov-
na ké (obec Bra ti sla va) a slu -
žobný úrad je vlastne mi nis ter -
stvo vnútra, z kto ré ho ju nikto ne -
vy há òa… A, sa mozrejme, o orga -
ni zaènej zme ne ne mož no vô bec
ho vo ri�, veï išlo „len“ o pre syste -
mi zá ciu…

Na ša po li cajtka sa brá ni aj
tým, že pri pre lo že ní s òou nikto
ne ho vo ril, nadria de ný ne oslo vil
ani príslušnú odbo ro vú orga ni zá -
ciu, ona s pre lo že ním výslovne
ne súhla sí a ne pá èi sa jej, že sa
nadria de ný sna ží zba vi� po li cajtky
mat ky ta kýmto kaukliarskym spô -
so bom –  to bôž, keï pro ti jej prá-
ci ne bo li ná mietky, za rok 2014
bo la ohodno te ná stupòom B.

Do ku mentá cia, kto rú má OZP
k dispo zí cii, svedèí v tom to prí pa -
de pri najmenšom o ne citli vom prí-
stu pe nadria de ných k po li cajtke
matke, ne ho vo riac o viace rých
po ru še niach zá ko na a interných
predpi sov. Pod¾a slov podpredse -
du OZP v SR Ro ma na La ca je
prí pad zre lý na súd, kde ne po chy -
bu je o úspe chu ža lo by. Prá ve
pre to sa OZP najprv po kú si o mi -
mo súdnu do ho du.

Pe ter Onde ra

Na sto le podpredse du OZP v SR Ro ma na La ca pri bu dol
zaují ma vý prí pad právnej ochra ny. O ochra nu po žia da la
èlen ka OZP v SR, po ve re ná po li cajtka npor. Mgr. Sla vo mí -
ra Ši mo vá, kto rá slú ži la na skrá te nom vy šetro va ní OO PZ
Petržalka – stred. Tesne pred Viano ca mi, 22. de cembra
2015 jej bo lo ozná me né, že k 1. 1. 2016 mi nis ter stvo od-
súhla si lo zme ny v rám ci KR PZ Bra ti sla va, keï do šlo k
pre syste mi zo va niu èasti ta bu liek medzi jed not li vý mi
okresný mi riadi te¾stva mi PZ. Tak sa dozve de la, že od 1.
ja nuá ra 2016 už ne má sto liè ku v Petržalke, ale v II. bra -
tislavskom okre se, na OO PZ Ru ži nov –  vý chod s tou is-
tou pra cov nou náplòou.

82 do osobné ho vlastníctva,
keïže ta ký prís¾ub bol. Ma rián
Magdoško po tvr dil záujem ve de -
nia re zor tu vy rie ši� ten to pro blém,
je to však ma je tok štá tu a zá kon
presne ur èu je, aký po stup mu sí
štát pri odpre da ji pre by toèné ho
ma jet ku dodrža�. H¾a dá sa ces -
ta… Na otáz ku, pre èo ešte po li -
caj ti ne ma jú no vé pišto le od èes -
ké ho vý robcu, kto ré ma li prís� sú -
bežne s glockmi, èle no via ra dy
ne po èu li uspo ko ju jú cu odpo veï,
ide vraj o fi nanèný pro blém, kto rý
vzni kol a rieši sa.

Ne šťast né e–zá pi sy
Na pretras prišla aj otáz ka

funkènosti no vé ho sy sté mu na
elek tro nic ký zá pis služ by. Uží va -
te lia sa po no su jú na je ho zlo ži tos�
a nespo ¾ahli vos�, ne dosta toèné
zaško le nie. Pod¾a disku té rov ne -
šetrí èas, ale na opak s�a hu je ¾u dí
do kance lá rií, kde zdåha vo vy pi su -
jú do po èí ta èa to, èo si predtým
ru kou za pí sa li na uli ci. A keï ne -
jde internet… ko niec.

Plu kov ník Má lik po tvr dil, že o
tom to problé me sa na po ra de s
pre zi dentom ta kisto ho vo ri lo a ve -
¾a informá cií pre zi den to vi posky -
tol aj predse da OZP, kto rý ich
zozbie ral od èle nov. Èlen ra dy
Igor Ro hár po tvr dil zlé skú se nosti
so systé mom a kri ti zo val nezro -

zu mi te¾nos� prí ruèky, kto rá má
102 strán. Pod¾a ne ho je potreb-
né uro bi� pre ¾u dí jed no du ché,
zro zu mi te¾né ško le nie, nie sú
dosta toène pripra ve ní.

Predse da M. Magdoško po tvr -
dil, že na po ra de kraj ských riadi -
te ¾ov podrobne in for mo val o pro-
blé moch s uží va ním sys té mu,
pre zi dent si ne chá uro bi� podrob-
nú ana lý zu o sta ve. Predse da sa
vy slo vil za to, aby bra ti slav ská
od bo ro vá orga ni zá cia po núkla
od bor ní ka na informaèné elek tro -
nic ké sy sté my zo svo jich ra dov,
kto ré ho by no mi no va li do pra -
covnej sku pi ny po riadko vej po lí -
cie na pre zí diu.

Pr vý vi ce pre zi dent PZ sa na
za sa da ní ra dy urèi te presvedèil,
že odbo rá ri naozaj vní ma jú pro -
blé my, kto ré trá pia aj ich ko le gov
a nie sú im ¾a hostajné. Tak sa vo
vzá jomnej disku sii prebra li ešte
mno hé ïalšie okru hy tém a
zazne lo aj ve ¾a konkrétnych kri -
tic kých pri po mie nok. Napríklad
predse da ZO z Prie vidze Ma rián
Hlad ký kri ti zo val po kyn, pod¾a
kto ré ho ma jú by� pra co viská KA -
MO otvo re né pre klientov kaž dý
pra covný deò. Niet na to dosta tok
pra covní kov a keï stá le se dia za
okienkom, ne ma jú ke dy spra co -
va� agen du. Po za sta vil sa tiež
nad ve¾kým množstvom formu lá -

rov, kto ré klientom kompli ku jú po -
dá va nie žiadostí.

Predse da Mi lan Kružliak sa
za ují mal, ke dy sa zme nia nízke
príplatky za riade nie, kto ré ne mo -
ti vu jú, dlho sa už o nich rozprá va
a niè sa ne de je. Aj riadia ci dôstoj-
ní ci odpra cu jú ne raz aj de siatky
ho dín nadèa sov, kto ré ne ma jú za-
pla te né, prípla tok za riade nie tú to
prá cu ne kompenzu je.

Za mestnanci centier pod po ry i
z UOUÈ sa za ují ma li, ke dy sa u
nich za ve die hodno tia ci sys tém,
keïže ne ma li odme ny. M. Mag-
doško k to mu po zna me nal, že v
tom to sme re od bo ry uro bi li ma xi -
mum, isté však je, že bu dú mu sie�
by� hodno te ní všetci po li caj ti,
keïže zá kon ne mô že rozli šo va�
hodno te ných a ne hodno te ných
po li cajtov. K príplatku za riade nie
po tvr dil, že zme ny ma jú by� za -
kot ve né v no ve le zá ko na, kto rá aj
pod¾a ná vr hu odbo rov odlí ši
riadia cu prá cu nadèas a prí pa dy,
keï sú aj dôstojní ci na ve le ní do
opatre ní.

Na otáz ku, ako vie re zort po -
môc� za mestnancom s bý va ním,
predse da OZP po tvr dil, že v sú -
èasnosti re zort nesta via ani ne ku -
pu je by ty, po môc� mô žu len ná -
vrat né be zú roèné so ciálne vý po -
mo ci zo so ciálne ho fon du.

Z plé na odzne la aj pri po -

mienka, že no vé žlté bun dy pre
príslušní kov dopravnej po lí cie
ma jú má lo reflexných prvkov –
okrem ná pi su PO LÍ CIA na chrbte
sú z prednej stra ny reflexné len
ma lé prúžky, na ces tách kvô li to -
mu vzni ka jú ko lízne si tuá cie.

Dô le ži té je po čú vať sa
V zá ve re disku sie pr vý vi ce -

pre zi dent PZ Ja ro slav Má lik
zhrnul svoj poh¾ad na aktuálnu si -
tuá ciu v po lí cii. Vy jadril svo ju ma -
xi málnu sna hu po èú va� po li cajtov
z vý ko nu a sna hu po môc� s rieše -
ním prob lé mov kaž dé mu, kto za
ním prí de s ro zum nou po žia -
davkou èi s návrhom na rieše nie.
Chá pe po žia davky odbo rá rov v
ob las ti pra covné ho prostre dia a
podmie nok, v problé moch s MTZ
a oso bitne s platmi. Oce nil
„enormné úsi lie vášho predse du,
ako pre ná ša tieto ve ci k nám, ko -
rektne, le gi tímne a so zdô vodne -
ním“. „Vi dí te, že váš predse da je
kaž dý týždeò s pre zi dentom,
mno hé ve ci ne vie zme ni� ani pre -
zi dent, ani mi nister, ale dosta tok
lo gic kých argu mentov mô že ve ci
zme ni�. Sám to viem za tie ro ky,
niekam sme sa po su nu li, aj pri
po rovna ní v Euró pe sme v niekto -
rých ve ciach ïa le ko vpre du, na-
príklad v so ciálnom za bez pe èe ní,
ale viem, že ne chce te po èú va� o
trpezli vosti…“ Pri pustil tiež, že na

mi nisterstve sa mno ho ve cí rieši
po ma ly, „ho ci sna ha je ob rov ská,
ale tie sekcie ma jú strašne ve ¾a
prio rít…“ Zá ro veò vy zval, aby
kaž dý v po lí cii „ro bil za se ba, èo
uro bi� má a najlepšie, ako sa len
dá“. Pri pustil, že „nástupné pla ty
po li cajtov sú tra gé dia, ka ta stro fa,
v Bra tisla ve fakt za ro bí aj sme tiar
viac ako mla dý po li cajt. My, èo
sme star ší, vcel ku je to iné, ale aj
za mlad ších sa mu sí me ozva�, le -
bo aká ge ne rá cia nám bu de cho -
di�, keï sa vý ber zme ní na ná -
bor?“ Po ve dal, „že zá sadným
spô so bom cí ti má lo skú se ných,
kompe tentných po li cajtov, je pro -
blém nájs� ši kov ných ¾u dí, kto rí
normálne do ká žu plni� úlo hy.“ Vy -
jadril tiež nespo kojnos� s po li -
cajtmi, kto rí bez pí somnej inštruk-
cie a ma nu á lu neuro bia niè sa -
mostatne, z vlastnej ini cia tí vy. Sú
pod tla kom rôznych na ria de ní, ale
nájdu sa aj je din ci, kto rí po ru šu jú
pra vidlá, igno ru jú, h¾a da jú k¾uèky,
v èom sú ve¾mi vy na lie za ví. „Má -
me ra di tú to prá cu, ne ja ko nás
napåòa, je to aj prostrie dok na ob -
ži vu, ale aj posla nie. Po pro sím,
robte zo svo jich po zí cií najlepšie,
èo sa dá – pre dob rý po cit, že ste
uro bi li za se ba najviac, ako sa
dá,“ uzatvo ril.

Spra co val Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Pri rieše ní prob lé mov aktuálne vznik la èa rov ná formulka: „Až keï skon èí SK PRES…“
(Pokraèovanie zo strany 3)
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Nižšie splát ky sprístupòu jú vý po moc ove ¾a širšie mu okru hu záujemcov

V  dòoch 20. a 21. septembra
2016 sa v Liptovskom Já ne ko na -
la pra covná po ra da za mest -
nancov od bo ru mzdo vej po li ti ky
SSMP MV SR pod ve de ním je ho
riadi te ¾a Šte fa na Dvor ské ho,
predse dov a ta jomní kov ko mi sií
na reali zá ciu so ciálnej po li ti ky v
ob las ti so ciálne ho fon du (tzv. so -
ciálnych ko mi sií ale bo SO FO ko -
mi sií) a zástupcov ve de nia OZP v
SR. Po ra da sa de tailne zaobe ra-
la návrhom no ve ly spo me nu té ho
na ria de nia.

O výsledkoch po ra dy a sú -
èasnom zne ní ná vr hu no ve ly na -
ria de nia Vik tor Kiss de tailnejšie
in for mo val už 23. 9. 2016 na za -
sa da ní ra dy predse dov. Ak no ve -
lu v navrho va nom zne ní podpí še
mi nister vnútra, no vé zne nie na -
ria de nia bu de vý raz ným pokro -
kom v so ciálnej po li ti ke re zor tu.

Ná vrh to tiž pri ná ša ce lý rad zá -
važ ných zmien, kto ré na jed nej
stra ne pod stat ným zní že ním výš -
ky splá tok otvá ra jú mož nos ti po-
skytnu tej návratnej so ciálnej vý -
po mo ci ove ¾a širšie mu okru hu zá-
ujemcov, na dru hej stra ne utvá ra -
jú ce lý rad me cha nizmov, kto ré
ma jú zabrá ni� jej zneu ži tiu, resp.
ma jú za bezpe èi� pri me ra nos�
schvá le nej výš ky vý po mo ci vo
vz�a hu k výške príjmu ro di ny žia-
da te ¾a.

Dostupnosť vý po mo ci
Najpodstatnejšou a najví ta -

nejšou zme nou je zrejme výš ka
me saèných splá tok. Na ria de nie
de lí žiada te ¾ov do dvoch sku pín
pod¾a výš ky èis té ho me saèné ho
pla tu do ti síc a nad ti síc eur me -
saène. Ma xi málna výš ka poskyt-
nu tej vý po mo ci na kú pu by tu èi
do mu je do 50–ti síc eur, na re -

konštrukcie a opra vy do mu ale bo
by tu staršie ho ako 15 ro kov do
výš ky 15–ti síc eur a na kú pu by to -
vé ho za ria de nia ale bo doplnkov
do 4–ti síc eur. Úmerne k to mu je
od stup òo va ná výš ka me saènej
splát ky. Pri èistom príjme do ti síc

eur je me saèná splát ka pri výške
vý po mo ci do 15–ti síc eur len 150
eur, od 15– do 30–ti síc eur je to
160 eur a pri vý po mo ci od 30– do
50–ti síc eur vrá ta ne pla tí dlžník
170 eur me saène. Pri príjme nad
ti síc eur je me saèná splát ka vý po -
mo ci 20 percent z èis té ho príjmu.

Ná vrh ïa lej špe ci fi ku je pod-
mienky poskytnu tia vý po mo ci. V
prí pa de prostriedkov na kú pu ale -
bo re konštrukciu nehnu te¾nosti je
napríklad podmienkou poskytnu -
tia vý po mo ci jej po lo ha, kto rá
umož ní za mestnanco vi dennú
do chádzku na pra co visko. No ve -

la na ria de nia ïa lej spresòu je,
kto ré èin nos ti mož no po va žo va�
za bežné udržia va cie prá ce v do -
me èi v by te, de tai li zu je aj by to vé
za ria de nie a doplnky, na kto ré je
mož né použi� prostriedky z vý po -
mo ci. Ne patrí sem napríklad po èí -
taè.

No ve la na ria de nia ïa lej spres -
òu je podmienky poskytnu tia vý -
po mo ci vo vz�a hu k výške me -
saèné ho èis té ho ro din né ho prí-
jmu, (ak v do mác nos ti vy chádza
na jed nu oso bu dvojná so bok – a
viac – èistej mi ni málnej mzdy,
mô že by� po skyt nu tá po moc len v
po lo viènej výške z da nej su my.
„Hra ni cou“ je te da v sú èasnosti
ro din ný prí jem napr. štvorèlennej
do mác nos ti 3200 eur.)
Kon tro la po ce lý čas splá ca nia

Ur èi tou zaují ma vos�ou v no ve -
le sú za vádza né kontrolné me -
cha nizmy, aby sa za brá ni lo zneu -
ži tiu, resp. použi tiu prostriedkov z
vý po mo ci na iný, než de kla ro va -
ný úèel. Èle no via so ciálnych ko -
mi sií bu dú môc� pre ve ro va� opod-
statne nos� poskytnu tia vý po mo ci
po ce lý èas splá ca nia a bu dú
oprávne ní – na zákla de súhla su
žiada te ¾a – vstu po va� aj do obyd -
lí, aby si tak ove ri li pravdi vos� fak-
tov, uvádza ných v žiadosti.

Ná vrh na ria de nia upra vu je aj
možnos� me ni� si výš ku splát ky v

zá vis los ti na aktuálnej výške prí-
jmu. Dô le ži tý je aj fakt, že orga ni -
zá cia pod¾a no vé ho na ria de nia
au to ma tic ky pre hodno tí výš ku
splá tok v prí pa doch vý po mo cí,
vypla te ných pod¾a aktuálne plat-
nej nor my kaž dých 5 ro kov.

Predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško v disku sii na za sa da ní
ra dy predse dov zdô raznil, že od -
bo ry bo li ini ciá to rom no ve ly na ria -
de nia, kto ré bo lo úèin né len od 1.
ja nuá ra 2015. Cie¾om je prostred-
níctvom prostriedkov zo so ciálne -
ho fon du po môc� najmä mla dým
¾u ïom, kto rí to najviac potre bu jú,
keïže SO FO je v sú èasnosti je di -
ná for ma, ako mô že re zort po -
môc� svo jim za mestnancom pri
rieše ní pro blé mu bý va nia. Zdô -
raznil, že po lo vi ca èle nov so -
ciálnych ko mi sií je z  ra dov odbo -
rá rov, od bo ry tak ma jú ve¾kú
možnos� vplý va� na úèel né a
spra vodli vé vy nakla da nie pro-
striedkov zo SO FO. Pre to, aby sa
za brá ni lo špe ku lá ciám, bo lo po-
trebné pri ja� aj kontrolné me cha -
nizmy a spresni� sankcie v prí pa -
de neplne nia ale bo po ru še nia
podmie nok poskytnu tia vý po mo -
ci, zdô raznil predse da OZP.

Úèinnos� no ve ly na ria de nia
MV SR è. 136/2014 sa oèa ká va
od 1. 1. 2017.

Pe ter Onde ra

Prípra va no ve ly na ria de nia MV SR è.136/2014 o návratnej so ciálnej vý po mo ci zo so ciálne ho fon du je prak tic ky ukon èe ná

V má jo vom èís le PO LÍ CIE podpredse da OZP v SR Vik tor
Kiss priblí žil èi ta te ¾om prípra vu no ve ly na ria de nia MV SR
è. 136/2014 o návratnej so ciálnej vý po mo ci zo so ciálne-
ho fon du, kto rú ini cio va li odbo rá ri. Hlavný dô vod: me -
saèné splát ky návratnej vý po mo ci bo li na sta ve né tak vy -
so ko, že si ju za mestnanci s niž ším pla tom v re zorte vô -
bec ne moh li do vo li� (278 eur me saène), a tak strá ca la
svoj pô vodný zmy sel so ciálnej vý po mo ci. Prá ce na no ve -
le sa pre to rozbehli, ho ci spo me nu té na ria de nie è.
136/2014 bo lo úèin né len od 1. ja nuá ra 2015.

V. Kiss
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l Pán riadi te¾, na na šom tr -
hu pô so bí va ri de sa� pois�ovní,
kto ré po nú ka jú po vin né zmluv-
né poiste nie vo zi diel (PZP).
Èím je pre na šich èi ta te ¾ov za-
ují ma vé PZP, kto ré sprostred -
kú va va ša fir ma?

Vý ho dou tzv. flo ti lo vé ho pois -
te nia je vy ro ko va nie podmie nok,
aké by ani èle no via OZP ako indi -
vi duálni klien ti ni kdy ne zís ka li.
Sa mozrejme, dnes sa pois�ovne
predbie ha jú v po nú ka ní niž ších
cien a rôznych bo nu sov, na šou
vý ho dou je, že pois�ovòa pri ro ko -
va niach s na mi pristu pu je úplne
inak, keï sa v na šom portfó liu na -
chádza tre bárs tri ti síc èle nov od -
bo ro vé ho zvä zu takpo ve diac v
jed nom ba lí ku, vo flo ti le. Mno hé
pois�ovne bo ju jú o klienta najmä

po nu kou niž ších cien, usi lu jú sa o
získa nie klientov z inej pois�ovne,
pa nu je tu ve¾ký konku renèný boj.
My vïa ka na šej flo ti le mô že me
po núknu� èle nom lepšie pod-
mienky, viac vý hod, keïže pois -
�ovne oce òu jú fakt, že na ša flo ti la
má – vi de né oèa mi pois�ovne –
po merne nízku ško do vos�, na ši
klien ti sú ¾u dia so sta bilným za -
mest na ním, za ru èe ným pra vi del -
ným príjmom, so zodpo vednos -
�ou vo èi svojmu za mestná va te ¾o -
vi a tým aj níz kou tendenciou k
rôznym špe ku lá ciám.

l ???
Ale áno, aj to je fak tor, kto rý

pois�ovne pri sta no vo va ní výš ky
poistné ho be rú do úva hy. Mož no
nie je až ta ký zná my fakt, že to je
pre každú pois�ovòu ve¾mi dô le ži -
tý údaj, a tak konkrétne aj Allianz
– Slo ven ská pois�ovòa, a.s. do ká -
že tieto fak to ry oce ni�.

l Èím je pre na šich èle nov
zaují ma vá po nu ka Allianz –
Slo venskej pois�ovne, a.s.?
Spo mí na ná pois�ovòa je pod¾a
mòa jed nou z najlepších v zodpo -
vednosti pri likvi dá cii ško do vých
uda lostí. Ve ¾a ¾u dí má ne ga tívne
skú se nosti s pois�ovòa mi, keï sa
ne ve de li do môc� vypla te nia ško -
dy, ko na nie bo lo zdåha vé, ne ve -
de li sa do vo la� lik vi dá to ro vi, bo li
terèom spo chybòo va nia zo stra ny
pra covní kov pois�ovne v sna he

èo najviac zní ži� uhra de nú su mu.
Allianz – Slo ven ská pois�ovòa,
a.s. je aktívna, sa ma oslo ví klien-
ta, ko ná bez prie �a hov, usi lu je sa
každú ško do vú uda los� uzatvo ri�
èo najskôr. Z vlastných dlho -
roèných skú se ností v tejto ob las ti
viem, že ve ¾a pois�ovní ne má
dosta toèné ka pa ci ty na spra co va -
nie ško do vých uda lostí. V rám ci
akcie markantne zní žia ce nu
PZP, získa jú na raz väèšie množ-
stvo klientov, ale nie sú pripra ve-
ní na zvládnu tie tohto ná po ru. Ne -
ma jú potrebné množstvo likvi dá -

to rov ako aj tech nic kých ka pa cít,
výsledkom je zdåha vos� ko na nia.

l V èom sú hlavné vý ho dy
flo ti ly?

Vïa ka po è tu klientov má me
možnos� posky to va� kva litný a sa -
mozrejme bez plat ný ser vis. Ga -
ran tu je me komplexnú sú èinnos�
pri rieše ní ško do vej uda losti,
kompletný po ra den ský ser vis,
sta èí za te le fo no va�. Vieme po ra -
di�, po môc�, veï pre mno hých
klientov je ško do vá uda los� nieèo,
èo sa im sta lo pr vý raz v ži vo te a
ne ve dia, èo vlastne ma jú v ta kom

prí pa de ro bi�. Všetky zmlu vy má -
me naske no va né, vieme kli en to vi
presne, kva li fi ko va ne po ra di� a
odbre me ní me ho od mno hých po -
vin nos tí. A èo po va žu jem konkrét-
ne ja za jed nu z najväèších vý hod
flo ti lo vé ho poiste nia? Vzh¾a dom k
to mu, že poistné sa uhrádza za
ce lu flo ti lu jedno rá zo vo, ne mô že
sa sta�, aby niekto ne ja kým ne do -
patre ním ne uhra dil svo je poistné.
V dnešnom upo náh¾a nom sve te
je to dos� èas tým ja vom.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Vïaka našej flotile môžeme ponúknu� èlenom lepšie podmienky, viac výhod“
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR má s fir mou Da lian, spol.
s.r.o. podpí sa nú rámco vú zmlu vu o posky to va ní zvý -
hodne ných mo bilných paušá lov, cien mo bilných te le fó -
nov a ïalších – najmä poistných – pro duktov pre èle nov
OZP v SR. Fir ma Da lian sprostredkú va zvý hodne né služ -
by aj pre ïalšie od bo ro vé zvä zy, jej fi lo zo fia spo èí va vo
vy uži tí vý hod tzv. flo ti lo vé ho poiste nia, keï je pre ve¾ké
or ga ni zo va né sku pi ny klientov mož né vy ro ko va� s part-
nermi ove ¾a vý hodnejšie obchodné podmienky ako pre
indi vi duálne ho zá kaz ní ka. (S aktuálnou po nu kou sa mô -
že te obozná mi� na na šej we bo vej stránke www.ozpsr.sk v
rubri ke Partne ri.) O priblí že nie podmie nok zmlúv na po -
vin né zmluvné poiste nie vo zi diel sme po žia da li riadi te ¾a
fir my Da lian Mgr. Da li bo ra Gdo vi na.

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

Hovoríme s riadite¾om firmy DALIAN Mgr. Daliborom Gdovinom:

Na za mysle nie
Sú chví le, keï èlo vek pre -

padne skep se zo sta vu tohto
sve ta. Voj ny, za bí ja nie po ce lej
ze me gu li, hlad v Afri ke, daešá ci,
hroz ný stav mo rál ky, ne úc ta èlo -
ve ka k èlo ve ku, v mé diách sa mý
bul vár, web zahlte ný pornostrán-
ka mi… Exis tu je vô bec ne ja ká
šta tisti ka o mo rálnom sta ve
¾udstva?

Ma lý po kus: na Googli som

na pí sal do okienka vyh¾a dá va nia
iba dve slo vá: PORN and
FREE. Zobra zi lo sa mi 62 500
000 výsledkov tohto slovné ho
spo je nia!

Po tom som na pí sal ïalšie
dve slo vá: CULTU RE and ART
(KULTÚ RA a UME NIE). Google
blesko vo odpo ve dal: 114 000
000 výsledkov.

Tak te raz ne viem: je ce losve -
to vé „gúglovské“ takmer dvoj ná -
sob né aritme tické vi �azstvo
kultú ry a ume nia nad vo¾ným
por nom naozajstným ví �az -
stvom? (:–) Èo po vie te?

(on)

D. Gdo vin



Základná vo jen ská služ ba ma -
la po èas svojho trva nia odporcov
i zástancov, da lo by sa o nej dlho
disku to va�, ale dô vo dy, pre èo o
tejto té me pí šem, sú hneï dva.
Prvým dô vo dom je sku toènos�, že
do slu žobné ho po me ru k PZ sa
hlá sia mla dí mu ži, kto rí ZVS už
neabsolvo va li (èes� vý nimkám).
Mož no si to už ne pa mä tá me (ale -
bo neuve do mu je me), ale ak na
štú dium do niekto rej zo SOŠ PZ
nastú pil ab sol vent ZVS, ma lo to
nesporne ve¾ké vý ho dy. Ab sol -
vent ZVS to tiž dis po no val mno hý -
mi zruènos�a mi a ná vykmi, kto ré
na šim dnešným poslu chá èom
evi dentne chý ba jú. Mám na mys li
najmä: vz�ah k disciplí ne, se ba -
disciplí nu, vystu po va nie a vz�ah k
rovno ša te, ovlá da nie zbra ne
(zbor ka –  rozborka, po ve lo vá
termi no ló gia, stre¾ba), po ra do vá
prí pra va, taktická prípra va, spô -
sob ko mu ni ká cie s nadria de ný mi
a s ko le ga mi, schopnos� (a ocho -

ta) podria di� sa auto ri te, prá ca v
tí me a iné. Ne vý ho dou po cho pi -
te¾ne je, že na šich sú èasných
poslu chá èov to všetko mu sí me
nauèi� po èas 8–me saèné ho štú -
dia základnej po li cajnej prípra vy.
A ako má me možnos� denne vi -
die�, niekto rí z nich až po èas štú -
dia zistia, že podria di� sa roz ka zu
nie je ich „šálka ká vy“, že ne ma jú
abso lútny vz�ah k strelným zbra -
niam a k fy zic kým ak ti vi tám (se -
baobra na, použi tie kontro lo va nej
si ly vo èi inej oso be) ale bo že sa
jedno du cho na prá cu v ozbro je -
ných zložkách ne ho dia. Plytvá me
èa som, energiou, fi nancia mi.

S cie¾om za bezpe èi� obra -
nyschopnos� kra ji ny sa pred nie-
ko¾ký mi rokmi za èa lo uva žo va� o
opä tovnom za ve de ní ZVS. Disku -
sia skon èi la v ro vi ne „rôznych ná -
zo rov“ a ná hra dou ZVS má by�
za ve de nie tzv. dobro vo¾nej vo -
jenskej prípra vy (DVP), kto rá je
upra ve ná zá ko nom NR SR è.

378/2015 o dobro vo¾nej vo -
jenskej prípra ve (úèin ný od
2.1.2016). Záujemco via, kto rí
splnia podmienky (bez úhon ný,
spo ¾ahli vý, min. vek 19 ro kov,
min. úpl né stredné vzde la nie
atï.), absolvu jú 12–týždòo vý vý -
cvik. Ma jú bez plat né uby to va nie
a stra vo va nie, za po ži èa nú vý stroj
a vý zbroj. Zá ro veò pod¾a ná vr hu
zá ko na dosta nú za dobro vo¾ný
vý cvik jedno ra zo vý príspe vok 375
euro. Preplá ca né ma jú aj ces tov -

né ná kla dy na prípra vu a z prípra -
vy a ïalšie be ne fi ty v ob las ti so -
ciálne ho a zdra votné ho poiste nia.

Dobro vo¾ná vo jen ská prípra va
je jed na z fo riem dopåòa nia aktív-
nych zá loh. Ak si uve do mí me,
aká je bezpeènostná si tuá cia v
Euró pe (vo sve te), nie je vy lú èe -
né, že ešte bu de me ra di, že aktív-
ne zá lo hy má me. Je to však zá ro -
veò aj možnos�, aby tí najlepší ab -
sol ven ti DVP išli k pro fe sio ná lom.
K Ozbro je ným si lám SR ale bo k
Po li cajné mu zbo ru SR.

A to je dru hý dô vod, pre èo o
té me pí šem. V ro ku 2016 sa na
DVP prihlá si lo cca 130 uchádza -

èov (predpokla da lo sa, že ich v
pi lotnom pro jekte bu de 150), no
pre ná roènos� pri jí ma cie ho ko na -
nia a z iných dô vo dov zosta lo len
31 uchádza èov, kto rí v ob do bí júl
– september 2016 ab sol vo va li
prípra vu resp. vý cvik. V sú -
èasnosti sa ve dú disku sie, èi je 31
úspešných absolventov na za èia -
tok dos� ale bo mož no pro jekt
DVP po va žo va� za neúspech. Is-
té však je, že v rám ci vý cvi ku sa
na uèi li použí va� pri de le nú zbraò,
no si� rovno ša tu, ko mu ni ko va� s
nadria de ným, splni� roz kaz…atï.
Te da as poò sèasti si osvo ji li zruè -
nos ti a ná vy ky, o kto rých pí šem
nieko¾ko riadkov vyššie. Keïže
sa predpokla dá, že ab sol ven ti
DVP by sa moh li uchádza� o prá -
cu v PZ, náš re zort v spo lu prá ci s
re zortom ob ra ny po nú kol mož-
nos� za ra di� do odbornej prípra vy
vo ja kov DVP aj základné infor -
má cie o Po li cajnom zbo re. Z to ho
dô vo du som 26. 9. 2016 uro bil
pre vo ja kov DVP v Prá po re vý cvi -
ku Mar tin ce lo dennú prednášku
na té my: Po li cajný zbor (úlo hy,
posla nie, riade nie, štruktú ra), po -
vin nos ti po li caj ta, do nu co va cie
prostriedky, oprávne nia po li caj ta
a sys tém vzde lá va nia po li cajtov
na Slo ven sku. Bo li to len základ-
né informá cie, takpo ve diac „z rý-

chli ka“, pre to že na uve de né té my
by ne sta èil ani týždeò, ak by ma li
by� pre zen to va né v dosta toènom
roz sa hu. Ale na získa nie po ve do -
mia o PZ (ale bo skôr na prí padné
vzbu de nie záujmu o prá cu v PZ)
to mys lím bo lo posta èu jú ce. Naj-
mä pri té mach do nu co va cie pro-
striedky, oprávne nia po li caj ta, po -
stup pri pri ja tí do PZ, som takmer
nestí hal odpo ve da� na otáz ky.

Nasle du jú ci deò (27.9.2016)
pra cov ní ci sekcie perso nálnych s
so ciálnych èin nos tí a osobné ho
úra du MV SR vo ja kom DVP pre -
zen to va li vy bra né té my zá ko na è.
73/1998 o štátnej službe prís -
lušní kov PZ, ZVJS, SIS a ŽP. O
zá ver sa po sta ra li ko le go via z od -
bo ru vý cvi ku PPZ, kto rí prak tic ky
de monštro va li èinnos� prís lušní -
kov Po li cajné ho zbo ru v konkrét-
nych bezpeènostných si tuá ciách.

Na bu dú ci rok bu de DVP or ga -
ni zo va ná opä�. Dnes je �ažké
predpokla da�, aký bu de záujem.
Jed no je však isté: som pre -
svedèe ný, že ab sol ven ti DVP by
v prí pa de pri ja tia do PZ a ná stu pu
na štú dium do niekto rej zo SOŠ
PZ ma li urèi te pred ostatný mi
poslu cháèmi po riadny ná skok.
pplk. JUDr. Ras ti slav Hajko, PhD.

zástupca riadi te ¾a, 
SOŠ PZ Pe zi nok
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Ab sol ven ti dobro vo¾nej vo jenskej prípra vy – po tenciálni uchádza èi o prá cu v PZ
Ako urèi te všetci viete, v ro ku 2005 bo la de fi ni tívne zru -
še ná základná vo jen ská služ ba (ZVS), kto rá bo la za ve de -
ná ešte v èa soch tzv. prvej re pub li ky. Dòa 15.7. 2005 mi -
nister ob ra ny (po èas fes ti va lu Po ho da v Trenèí ne) ozná -
mil ukonèe nie po vo lá va nia brancov na „voj nu“. Le gisla -
tívne upra vil ko niec vo jenèi ny a ná stup pro fe sio nálnej ar -
má dy ba lík troch zá ko nov – zá kon o brannej po vin nos ti,
zá kon o alterna tívnej službe v èa se voj ny a vojno vé ho
sta vu a no ve la ústavné ho zá ko na o bez peè nos ti štá tu v
èa se voj ny a vý ni moèné ho sta vu, kto ré na do budli
úèinnos� od 1. ja nuá ra 2006. Odvte dy má Slo ven ská re -
pu bli ka len pro fe sio nálne ozbro je né si ly.

Ako pre vá ža� sa mo pa ly vo vo zid le?
V sú vislosti so za ve de ním tzv.

mestských sa mo pa lov aj pre prí-
slušní kov základných útva rov sa
zno vuotvo ril pro blém ich bez -
peènej prepra vy a ulo že nia v èa -
se, keï èle no via hliadky sa mo pal
k vý ko nu služ by èi k zá kro ku bez-

prostredne ne potre bu jú. Ne cha�
zbra ne v aute bez do zo ru ne mož -
no, a ak ti má pri vý ko ne zá kro ku
len za vadza�…

Náš èi no ro dý predse da zá-
kladnej orga ni zá cie v ko šickej
SOŠ PZ Da no Èu ka lovský sa za -
ují mal, ako riešia pro blém su se -
dia Èe si, kto rí po tra gé dii v Uher-
skom Bro de  (24. februá ra 2015)
zno va vrá ti li po li cajtom z prvosle -
do vých hlia dok sa mo pa ly do rúk.
Za ují mal sa tiež o pro blém ulo že -
nia dlhých zbra ní vo vo zid le a
spô sob prepra vy zadrža ných
osôb dvojèlennou hliadkou. O

zís ka né inšpi rá cie sa s na mi po -
de lil.

Èeskí po li caj ti už ma jú v au-
tách k dispo zí cii certi fi ko va né
oce ¾o vé prepravné kufre, kto ré sú
pri pevne né vo vo zid le. Viac po -
ve dia pri lo že né fo to gra fie. Mon -

táž zvlád ne ho cikto rá dielòa, v
prí pa de no vých vo zi diel je ve¾kou
vý ho dou prí padná do ho da s ich
do dá va te ¾om.

V slo ven ských podmienkach
bo lo ta kýchto po ku sov o rieše nie
prepra vy zbra ní vo vo zid le ako
šafra nu, neofi ciálne však vieme,
že tech nic ký ná vrh rieše nia je ho -
to vý a bu de zá le ža� od mi nis ter -
stva, ako a ke dy sa tejto úlo hy
zhos tí. Bu de me sa pý ta�…

(on)

PS: V no vembro vom vy da ní si
všim ne me spô sob, akým sa èeskí
ko le go via vy rov na li so spô so bom
ulo že nia dlhých zbra ní a s bez -
peè nou prepra vou zadrža ných
osôb.

Chorvátska po lí cia rea li zu je
pro jekt „Bez peè ná tu ris tic ká
se zó na“ od ro ku 2007. Slo ven -
sko sa ako je den z 18 štá tov do
pro jek tu za po ji lo od ro ku 2008
a doteraz vy ko ná va lo služ bu v
Chorvátsku 66 po li cajtov. Už
tra diène Slo ven sko spo lu s Ma -
ïarskom a Èes kou re pub li kou
za pá ja do pro jek tu najviac po li -
cajtov.

Umiestne nie po li cajtov jed not li -
vých štá tov je do konkrétnych
desti ná cií reali zo va né na zákla de
po žia da viek pri jí ma jú cej kra ji ny.
Hlavným cie¾om pro jek tu je zvý ši�
bezpeènos� tu ristov po èas letnej
tu ristickej se zó ny, kto rých bo lo v
letných me sia coch v Chorvátsku v
ro ku 2015 celkom 12,7 mi lió na –
najviac z Ne mecka, Slo vinska a
Ra kúska. Zo Slo ven s ka vla ni pri-
šlo 350–ti síc rekreantov. Vý z nam -
ným zmyslom pro jek tu „TOURS“
je aj po cit bezpe èia tu ristov, keï
stretnú po li cajtov z do movskej
kra ji ny a to najmä vte dy, ak sú v
krí zo vej si tuá cii. Prá ve vte dy tu ris -
ti rôznych kra jín èas to využí va jú
služ by na šich „chlapcov a
dievèat“ v uni for mách po lí cie Slo -
venskej re pub li ky. Po li caj ti im do -
ká žu vysvetli� zne nia chorvát-
skych zá ko nov, pretlmo èi� po ky ny
chorvátskych po li cajtov i výslu chy,
po ra di�, na èo by si ma li dá va� po -
zor, po môc� nájs� ich au to, ak im
ho odtiahnu, po ra di�, kde si za -
bezpe èi� náhradný cestovný do -

klad ne vyhnutný pre ces tu do mov
a by� ná po moc ní v mno hých iných
si tuá ciach.

V le te 2016 vy ko ná va li služ bu
po li caj ti SR v Pri morsko-Go ran -
skej žu pe so sídlom na po li cajnej
sta ni ci v Crikve ni ci a v Splitsko–
Dalma tínskej žu pe, na po li cajnej
sta ni ci v Tro gi re. V ob do bí od
01.07. do 31.08.2016 rieši li slo -
venskí po li caj ti v Chorvátsku cel-
ko vo 238 prí pa dov po mo ci slo -
ven ským tu ristom.

Si tuá cia na ces tách v Chorvát -
sku bo la ten to rok priazni vejšia,
pri dopravnej ne ho de ne zomrel
ani je den Slo vák (v ro ku 2015 pri -
šiel o ži vot je den). Slo vá ci bo li
úèastníkmi dopravných ne hôd v
Chorvátsku v menšom po ète ako
v predchádza jú com ro ku, a aj ná -
sled ky ne hôd sú me nej tra gic ké.
V dvoch prí pa doch asisto va li na ši
po li caj ti pri úmr tí slo ven ských
obèa nov, v oboch prí pa doch išlo o
úmrtie v dôsledku zly ha nia srdca.

Aj keï ofi ciálne vy hodno te nie
tu ristickej se zó ny bu de chorváts-
kou po lí ciou vy ko na né neskôr,
bez po chyb nos tí je už te raz mož -
né konšta to va�, že na ši po li caj ti
bo li vý znam ným prí no som nielen
pre zvý še nie bez peè nos ti slo ven -
ských tu ristov v najnavšte vo va -
nejšej kra ji ne, ale aj vý znam nou
po mo cou tu ristom z iných kra jín i
chorvátskym ko le gom. 

mjr. Ing. De ni sa Ba logho vá,   
ho vorky òa Pre zí dia PZ  

Slo venskí po li caj ti aj to to le to po má ha li ko le gom v Chorvátsku



Neprejde deò, aby si èlo vek
niekde pria mo nevši mol ale bo v
mé diách ne za re gistro val zmien-

ku o ne ja kom prí pa de šo ku jú ce ho
vanda lizmu. Na ša snímka uka zu -
je stav èa kárne na auto bu so vej
zastávke v Dúbravke – pria mo
pred po li cajnou uby tovòou Sa ra -
tov. Kto má Z TOHTO ra dos�?
Koncom au gus ta aký si zblá ze ný
gra fi �ák zni èil fa sá du bu do vy na
Ka radži èo vej uli ci v Bra tisla ve,

ško da 5–ti síc eur. Iný po šuk za sa
na hra ni ciach, v Sta rom Hro -
zenko ve spre jom uro bil z ko òa

zebru, èím zvie ra vy sta vil ve¾ké -
mu utrpe niu pri èiste ní srs ti. To
má by� re ce sia? Nuž a vrcho lom
vanda lizmu posledné ho obdo bia
je prí pad z bra tislavskej Mlynskej
do li ny, kde ne ja ký mla dý idi ot pri
vy so ko škol ských interná toch po -
stu po val sy ste ma tic ky, na 38 au-
tách pre pi chol 44 pneu ma tík. Do -

sia¾ je ten ma gor v pátra ní, pod¾a
zve rejne nej fo to gra fie z uliènej
ka me ry to mo hol by� ho cikto. Ale

zrejme vojde do
histó rie slo ven -
skej kri mi na listi ky
ako re kor dér
svoj ho dru hu. Že -
by to bol za mest -
na nec pneu servi -
su? Nepra jem
mu niè zlé, len
nech sa as poò
na de sa� mi nút
stretne s 38 ma ji -
te¾mi poško de -
ných vo zi diel
kde si na opuste -
nom mies te, kam
hliad ka PZ ne za -
blú di ani ná ho -
dou…

Èo s ta ký mi
¾uïmi? Kde sa to
v nich be rie? Kto
uro bil chy bu vo
vý cho ve? Ško la?
Ro di na? Spo -
loènos�? Strašne

ve ¾a otá zok, na kto ré h¾a dá me a
ne na chádza me odpo ve de…

Pe ter Onde ra
Snímka au tor
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Čiastka 85
89. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní  streleckej
prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky zaradených do
II. výcvikovej skupiny v opravných
termínoch

Čiastka 86
90. Rozkaz prezidenta Policaj-

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

Čiastka 87
91. Opatrenie prezidenta Poli-

cajného zboru o vymenovaní ko-
misie na rozhodnutie o neupotrebi-
teľnosti majetku štátu a na likvidá-
ciu majetku štátu za komoditnú
skupinu 15 - zvieratá

Čiastka 88
92. Rozkaz prezidenta Policaj-

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

Čiastka 89
93. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru na vykonanie opatrení
v IV. štvrťroku 2016 s cieľom pozi-
tívneho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky

Čiastka 90
94. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslané-
ho na územie Gréckej republiky

Čiastka 91
95. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslané-
ho na územie Gréckej republiky

Čiastka 92
96. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Modrá 24“

Čiastka 93
97. Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie Prezídia Policaj-
ného zboru č. 53/2015 o organi-
začnom poriadku Prezídia Policaj-
ného zboru v znení neskorších
predpisov

Čiastka 94
98. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslané-
ho na územie Talianskej republiky

Spomienka
Je to už rok, èo po dlhej cho ro be dòa 26. 9. 2015
vo ve ku 52 ro kov odišla na veènos�
Jan ka PO LÁ KO VÁ,
na ša dlho roèná èlen ka a predsedníèka Základnej
orga ni zá cie OZP v SR è. 8/47 pri OR PZ Bra ti sla -
va IV.

Èes� jej pa miatke! Stá le spo mí na me!

Základná orga ni zá cia 8/47 OR PZ Bra ti sla va IV

Spo mienka 
„…Do pí sa ný bol prí beh jedné ho ži vo ta.
Prí beh, kto rý však ne kon èí,
prí beh, kto rý po kra èu je v nás…“

Dòa 4.no vembra 2016 uply nie 10 ro kov od smr ti

ppor. Ti bo ra Bo le cha in me mo riam,
kto rý bol slu žobne za ra de ný na OO PZ v No vom

Meste nad Vá hom a tra gic ky za hy nul pri slu žobnom zá kro ku v
Èachti ciach.

ÈES� JE HO PA MIATKE!
Smú tia ca ro di na

Vanda li? Sla bé slo vo!

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 7. novembra
2016.

Redakcia

Ja som opi tý?
Vy ste opi tí!

PRO STÌ JOV –  Dy cho vej
skúške sa mu se li v so bo tu
podria di� po li caj ti, za sa hu jú ci pri
dopravnej ne ho de. Z opi tosti ich
ob vi nil vo diè, kto rý krát ko pred-
tým spô so bil dopravnú ne ho du a
mal v se be takmer tri pro mi le
(2,83) al ko ho lu. „Muž s po li cajta -
mi ne spo lu pra co val, odmie tol
podpí sa� tla èi vo s výsledkom dy -
cho vej skúšky a nechcel ís� ani
na odber kr vi,“ uvie dol po li cajný
ho vorca v Prostì jo ve. Kvô li obvi -
ne niu po li cajtov mu sel prís� na
miesto ich nadria de ný, kto rý dy -
cho vou skúškou zistil, že po li caj ti
opi tí ne bo li. Vo di èo vi hro zí za kri -
vé obvi ne nie po ku ta až 20–ti síc
ko rún. Po li caj ti na vy še zisti li, že
vo diè mal sú dom za ká za né šo fé -
ro va nie do ro ku 2020. Te raz mu
za ma re nie vý ko nu úradné ho
rozhodnu tia a nieko¾ko priestup-
kov hro zia až tri ro ky za mre ža mi.

(www.idnes.cz, 27. 9.)

V dòoch 23–25.08.2016 sa usku toènil 8. roè ník ce loslo venské ho
po li cajno – ha sièske ho vý stu pu vo Vy so kých Tat rách. Or ga ni zá tor –
Úrad eku me nickej a pasto raènej služ by MV SR pod ve de ním riadi te -
¾a Mgr. Mi lan Petru lu. Vý stu pu sa zú èast ni li aj odbo rá ri základnej or-
ga ni zá cie 10–32 RHCP Pre šov: predse da Vla di mír Mi ha liè, hospo -
dárka Ma ria na Jú no vá, ta jomník Pa vel Ku lik, èlen ka vý bo ru Ma -
rianna Bobri ko vá, Mgr. Jo zef Za po tocký, PaedDr. Ján Kentoš, Ra do -
van Meždej, Ján Gajdoš a Du šan Vo lo šin.  Bo li ur èe né tri tra sy pod¾a
ná roè nos ti. Naj�ažšia tra sa mieri la na vr chol Ba ni kov vo výške 2 178
m.n.m. Zvlád li ju až piati èle no via na šej základnej orga ni zá cie!

Snímka P. Ku lik
(vm)

Šty ria èle no via ZO OZP RHCP Pre šov na snímke z vr cho lu!
Pa miatkou nech je umieste ná ná lep ka OZP v SR… Na snímke
(z¾a va) do le M. Jú no vá a R. Meždej, ho re J. Kentoš a V. Mi ha liè.


