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„Našim ľuďom prajem na sviatky pokoj a kľud...“

Myšlienka mesiaca: „Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“ (Albert Einstein, 1879 – 1955)

NasklonkurokahovorímesprezidentomPZgen.PaedDr.TiboromGašparom

l Pán prezident, máte už
takmer za sebou aj pre vás
osobne ve¾mi nároèné obdo-
bie, keïže predsedníctvo mi-
moriadne za�ažilo Policajný
zbor. SK PRES bol prioritou,
bokom však nemohli osta� ani
ïalšie úåohy, ktoré musí polícia
plni�.

Má te prav du, v sú èasnej me-
dzi ná rodno po li tickej si tuá cii so

všet ký mi jej hroz ba mi a ri zi ka mi
to ne bo lo pre slo venskú po lí ciu
jed no du ché obdo bie, ani v tejto
chví li ešte nie sme takpo ve diac
za vo dou. O to viac som hr dý na
to, èo Po li cajný zbor do sia hol v
tom to ro ku na po li bo ja s kri mi na -
li tou, ne ho do vos�ou èi priestupka -
mi. Zho dou okol nos tí vèe ra (1.
de cembra – pozn. red.) pán mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák pre -

zen to val aj vý sled ky prá ce slo -
venskej po lí cie na tla èo vej be se -
de. Pri rodze ne, ideálny stav ni kdy
ne bu de, ale zve rejne né fak ty po -
va žu jem takmer vo všetkých ob-
lastiach plne nia úloh za ve¾mi
priazni vé a povzbudzu jú ce. Vá -
žim si ich o to viac, že nám SK
PRES odèerpá val ve ¾a síl a ener -
gie.

l Po skonèení nášho pred-
sedníctva bude viac priestoru
venova� sa problémom, ktoré
èakajú na riešenie v záujme
skvalitòovania podmienok vý-
konu policajnej služby, v oblas-
ti MTZ i v zlepšovaní pracovné-
ho prostredia, ktoré je na mno-

hých miestach ešte v hroznom
stave.

Áno, mno ho ve cí nám ešte
chý ba a s mno hý mi nie sme spo -
kojní. Nieèo mešká, niekde je má -
lo ku sov tech ni ky, obsta rá va cie
pro ce sy be žia, ale niekto ré by
moh li by� rýchlejšie. Niè však nie
je èierne ani biele a pri objektív-
nom poh¾a de mu sí me po ve da�,
že v uply nu lých ro koch sa ve ¾a
zme ni lo k lepšie mu. Keï sme za -
èí na li, tak si tuá cia naozaj bo la mi -
zer ná, bo li i prí pa dy, že si po li caj ti
medzi se bou vy mie òa li uni for my,
aby moh li nastú pi� do služ by a ku -
po va li si ve ci za vlastné. Ve¾mi
napríklad oce òu jem po sun v zá -

sadnej obme ne auto mo bi lo vé ho
par ku. Má me špe cia li zo va né vo -
zidlá pre rôzne dru hy slu žieb, pre
ky no ló giu, pre do prav né ne ho dy,
pre kri mi na lis tic kých techni kov na
mieste èi nu, skrátka, náš vo zo vý
park sa podstatne zlep šil. Naprá -
va li sme tak vážne chy by z èias
mi nu lých, keï sa vo zidlá ne na ku -
po va li vô bec ale bo len v ma lých
množstvách. Dlh vo èi techni ke sa
tak zväèšo val, po li caj ti jazdi li na
autách, kto ré ma li za se bou 400–
ti síc ki lo metrov. V re zorte sa ne -
ro bi la ani len základná repro -
dukcia tech ni ky, vzni ka li tak sko -
ko vé potre by ná ku pu ve¾kých

(Pokračovanie na strane 3)

Polroèné slo ven ské predsedníctvo v Ra de Euró py na ma -
xi mum vy �a ži lo aj nášho po li cajné ho pre zi den ta gen.
PaedDr. Ti bo ra Gašpa ra, napriek to mu si na šiel vo¾nú
chví ¾u a pred zá ve rom ro ka posky tol me saèní ku PO LÍ CIA
roz ho vor.

Vlá da ga ran tu je 4 percentá aj pre rok 2018
Vyššiekolektívnezmluvypreverejnúaštátnuslužbuobestranypodpísali1.decembra2016

Signa tármi ko lektívnych zmlúv
bo li splno mocne ní zástupco via
za mestná va te ¾ov, repre zento va ní
vlá dou SR, Zdru že ním miest a
ob cí Slo ven s ka a predsta vi te¾mi
sa mosprávnych kra jov, ako aj za -
mestnanci, repre zento va ní KOZ

SR, Ne zá vis lý mi kres�anský mi
odbormi Slo ven s ka a Vše obec -
ným slo bodným od bo ro vým zvä -
zom.

Šty ri a dve percentá…
Ako po tvr di li pod pi sy pod tex-

tom oboch zmlúv, na vý še nie pla -

to vých ta ríf štátnych za -
mestnancov a za mestnancov pri
vý ko ne prá ce vo ve rejnom záuj-
me (s vý nimkou pe da go gic kých,
od bor ných za mestnancov a uèi -
te ¾ov VŠ) bu de predsta vo va� 4 %
od 1. ja nuá ra 2017. Na zákla de
me mo ran da, kto ré je sú èas�ou
ko lektívnych zmlúv, bu de kaž dé -
mu za mestnanco vi v me sia coch
september až de cember 2017 vy-
pla te ný tzv. mzdo vý ná rast vo for-
me odme ny vo výške 2 % z
funkèné ho pla tu. Takéto isté na-
výšenie – platových taríf aj

funkèného platu –bolo v me-
morande dohodnuté aj na rok
2018.

Ná rast pla to vých ta ríf sa do tý -
ka všetkých za mestnancov vo ve -
rejnej sprá ve okrem pe da go gic -
kých, od bor ných za mestnancov a
uèi te ¾ov VŠ, o ich zvý še ní ro ko va -
li školskí odbo rá ri (OZPŠaV) s mi -
nistrom školstva, ne dospe li však
k do ho de. Z to ho dô vo du predse -
da OZPŠaV ko lektívnu zmlu vu
pre rok 2017 ne podpí sal.

Vo vy jedná va ní na rok 2017
bo li opä tovne do hod nu té aj so -

ciálne be ne fi ty, plat né pre rok
2016 – èi už ide o skrá te nie pra -
covné ho èa su, predåže nie do vo -
len ky, odchodné, výš ka príspevku
na doplnko vé dô chodko vé spo re -
nie a cel ko vý prí del do so ciálne ho
fon du.

Vždy sa začí na od nu ly
Ko lektívne vy jedná va nie ko -

lektívnych zmlúv vyššie ho stupòa
ne bo lo ani v tom to ro ku jed no du -
ché. Ako sme už na stránkach
PO LÍ CIE in for mo va li, pr vý ná vrh
vlá dy na va lo ri zá ciu miezd vo ve -

V Zrkadlo vej sá le Úra du vlá dy SR v Bra tisla ve bo li 1. de -
cembra 2016 slávnostne podpí sa né ko lektívne zmlu vy
vyššie ho stupòa pre bu dú ci rok o odme òo va ní niekto -
rých za mestnancov pod¾a zá ko na è. 553/2003 Z. v tzv. ve -
rejnom záujme, ako aj vyššia ko lektívna zmlu va pre za -
mestnancov v štátnej službe pre rok 2017. 

(Pokračovanie na strane 2)



Celkové výdavky ministerstva
vzrastú v budúcom roku z 2,1 na
2,3 miliardy eur. Podľa ministra to
zahŕňa predovšetkým zvýšenie
platov učiteľov najmä v regionál-
nom školstve. Odzrkadľuje sa tu aj
valorizácia platov v celom rezorte
z minulého roka, ktorá nebola sú-
časťou rozpočtu na rok 2016.

Robert Kaliňák predstavil roz-
počtové priority na rok 2017 a ďal-
šie roky. V oblasti polície štát roz-
behne rozsiahly program obnovy
policajných budov prvého kontak-
tu. „Bolo viacero výhrad k stavu
týchto budov, ktoré často majú
mimoriadne nevyhovujúce pod-
mienky, nielen pre prácu policaj-
tov, ale aj pre občanov,“ vysvetlil
šéf rezortu.

Pri rekonštrukcii chce minister-
stvo využívať vlastné kapacity na
výrobu plastových okien vo Svid-
níku. Plánuje rozbehnúť aj dre-
vársku výrobu, nakoľko kapacity
Zboru väzenskej a justičnej strá-
že, od ktorého odoberajú nábytok
a vybavenie interiérov nepostaču-
jú. Prevádzka by mala vzniknúť v
časti Slovenska s najvyššou ne-
zamestnanosťou a poskytnúť prá-
cu niekoľkým desiatkam dlhodo-
bo nezamestnaných.

Ministerstvo bude pokračovať
aj v budovaní klientskych centier.
Po veľkom klientskom centre v
Bratislave, by podobné malo pri-
budnúť v Žiline a neskôr aj v ďal-
ších krajských mestách. Kaliňák
informoval, že v Žiline sa štátu po-
darilo získať priestory s rozlohou
11.000 štvorcových metrov za pri-
bližne sedem miliónov eur. „Ve-

rím, že to bude zásadným prí-
spevkom k skvalitneniu služieb
pre občanov,“ uviedol minister.

Ministerstvo začne prestavbu
klientskeho centra v Martine, v
najbližšej dobe by malo dostať
adekvátne ponuky aj v Prešove a
Košiciach. Otvorené by mali byť
klientske centrá v Trenčíne, Ky-
suckom Novom Meste, Žiari nad
Hronom a v Sobranciach.

Ďalší rozvoj čaká aj projekt
Elektronického kontraktačného
systému, tzv. štátneho eBay. Kali-
ňák informoval, že od jeho otvore-
nia sa v tomto systéme uskutočni-
li obchody za viac ako 542 milió-
nov eur. „Úspora ku dnešnému
dňu predstavuje viac ako 176 mi-

liónov eur, čo je zásadné číslo,
prakticky predstavuje 24,49 per-
centnú úsporu,“ zdôraznil.

Prioritou bude i Športové cen-
trum polície, ktorého športovcom
sa podarilo získať všetky štyri me-
daily na tohtoročným letných
olympijských hrách. Plánom je
pritom vybudovať športovú aka-
démiu v areáli bývalého železni-
čiarskeho učilišťa v bratislavskej
Rači. „V úvode by tam bolo ose-
mročné gymnázium so športový-
mi triedami a adekvátnym množ-
stvom športovísk tak, aby sme
mohli pritiahnuť malé deti bez roz-
dielu príjmových skupín, ktoré by
v budúcnosti mohli reprezentovať
Slovensko,“ ozrejmil Kaliňák.

V rámci ochrany pred klimatic-
kými zmenami bude podľa minist-
ra aj naďalej podporovaný hasič-
ský a záchranný zbor, napríklad
investíciami do hasičskej techni-
ky, vrátane systému dobrovoľné-
ho hasičstva. Štát plánuje nakúpiť
tri hasičské vrtuľníky.

(TASR, 1.12.2016)

rejnej sprá ve bol len na úrov ni inf-
lá cie, vlá da na vrh la 0,9 percenta,
v ïalšom ko le zvý ši la po nu ku na
3 percentá, ho ci od bo ry od po -
èiatku žiada li de sa� percent. Vzá -
jomným kompro mi som sa po
ïalších dvoch ko lách ro ko va ní
na po kon dospe lo k èíslam, kto ré
obe stra ny ak cep to va li.

Ur èi té pre ru še nie ro ko va ní
spô so bi lo zne nie me mo ran da,
kto ré vlá da predlo ži la so ciálne mu
part ne ro vi vo forme prí lo hy k vyš-
šej ko lektívnej zmlu ve. Zástupco -
via za mestná va te ¾ov sa v òom
za vä zu jú za mestnancom v štát-
nej službe a za mestnancom pri
vý ko ne prá ce vo ve rejnom záuj-
me (s vý nimkou pe da go gic kých a
od bor ných za mestnancov a uèi -
te ¾ov vy so kých škôl) zvý ši� pla ty
na úrov ni 2% prizna ných funkè -
ných pla tov od 1.9.2017 do
31.12.2017 a od 1.9.2018 do
31.12.2018. Me mo ran dum ga -
ran tu je va lo ri zá ciu pla to vých ta ríf
štátnych za mestnancov a za -
mest nancov pri vý ko ne prá ce vo

ve rejnom záujme s vý nimkou pe -
da go gic kých a od bor ných za -
mest nancov a uèi te ¾ov vy so kých
škôl o 4% aj od 1.ja nuá ra 2018.

Vlá da však v me mo rande, v III.
èlán ku, ods. 2 na vrh la formu lá ciu:
„Od bo ro vé zvä zy sa za vä zu jú, 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.“

S tou to podmienkou od bo ry
ne súhla si li. Èle no via Ra dy pred-
se dov KOZ SR ná vrh me mo ran -
da následne de tailne pre ro ko va li

a vzniesli po žia davku, aby me -
mo ran dum umož òo va lo ro ko va�
aj v ro ku 2018 o na vý še ní pla tov,
kto ré sa ne mu sí tý ka� zvý še nia
pla to vých ta ríf. S tým na po kon
vlá da súhla si la, text me mo ran da
bol v tom to du chu pozme ne ný.

Mi nister fi nancií SR Pe ter Ka -

ži mír v zá ve re ro ko va ní na margo
me mo ran da uvie dol, že po kia¾ by
bo li ve¾mi po zi tívne eko no mic ké
vý sled ky štá tu, niè nebrá ni to mu,
aby sa so ciálni partne ri stretli a o
pla toch na rok 2018 ro ko va li. Ak
by však hospo dárske vý sled ky
bo li horšie, ako je predpoklad,
me mo ran dum je vý hodnejšie pre
za mestnancov, kto rí bu dú ma� aj
napriek tejto sku toènosti zvý še nie
pla tov za ru èe né. „Tá to vlá da by
urèi te nepristú pi la k po ru še niu,
prí padne vy po ve da niu me mo ran -
da,“ vy hlá sil mi nister.

V ná vr hu me mo ran da sa obja -
vil no vý po jem „mzdo vý ná rast“. V
ro koch 2017 a 2018 má predsta -

vo va� dve percentá, kto ré uvi dia
za mestnanci ve rejnej sprá vy na
výplatných páskach oba ro ky v
ob do bí od 1. 9. do 31. 12. 2017 a
2018. Po jem „mzdo vý ná rast“
pod¾a odbo rá rov vzni kol pre to, le -
bo vlá da ne bo la ochot ná zvy šo -
va� základòu zvý še ných pla to -
vých ta ríf pre ïalšie ro ky o 6 %.
Pre to sa h¾a da li mož nos ti, ako
za mestnancom pri da� istú èiastku
as poò v ro koch 2017 a 2018.

Vý sled ky ko lektívne ho vy jed -
ná va nia po cí ti na svo jich pla toch
oko lo 350–ti síc za mestnan cov vo
ve rejnej a štátnej službe.

– on –
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Vlá da ga ran tu je 4 percentá aj pre rok 2018
(Pokraèovanie zo strany 1)

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
v uto rok 22.no vembra 2016
predsta vil no vé ho riadi te ¾a Špor-
to vé ho cent ra po lí cie. Je ním Ju -
raj Minèík. V centre pô so bí od ro -
ku 2000 ako tré ner vodné ho sla -
lo mu, je ho zve renci bo li bra tia
Škantá rovci a Ma tej Be òuš.

Pri tejto prí le ži tosti odovzdal
špe ciálne upra ve né au to zla tej
pa ra lympio nièke Ve ro ni ke Va do -
vi èo vej: „Chcem po ïa ko va� naj-
mä za podmienky, kto ré vïa ka
Športo vé mu cent ru po lí cie mám.
Ve rím, že aj na ïa lej bu dem rep -
re zento va� mi ni málne tak ako do-
teraz.“ Ve ro ni ka pri niesla z pa ra -
lympijských hier trikrát zla to, raz
striebro a raz bronz. Na majstrov -
stvách sve ta bo la raz na prvom
mieste a raz na dru hom. Majstro-
vstvá Euró py jej patri li dvak rát a
raz pri niesla striebro. Na Sve to -
vom po há ri ma la tridsa�krát pr vé

miesto, šestnás�krát dru hé a de -
sa�krát tre tie miesto. Dvak rát pre -
ko na la pa ra lympijský re kord a
šty rikrát sve to vý.

Športo vé cent rum po lí cie za -
bez pe èu je, v spo lu prá ci so špor -
to vý mi klubmi po lí cie a Úniou te -
lo vý chovných orga ni zá cií po lí cie
SR, prípra vu športovcov na vr -
chol né športo vé po du ja tia. Špor-
to vé cent rum po lí cie pí še svo ju
histó riu od ro ku 1993, je ho riadi -
te ¾om bol až do dnešné ho dòa
Ma rián Ku kumberg. Za to to ob -
do bie na ši športovci re pre zen to -
va li v 13 športo vých disciplí nach
a pri niesli do mov 1 338 me dai lí –
602 zla tých, 419 strie borných a
317 bron zo vých. Len po èas po-
slednej olym piá dy, ke dy pri niesli
Slo vá ci do mov šty ri me dai ly, z to -
ho tri pri niesli športovci, kto rí re-
pre zentu jú Športo vé cent rum po -
lí cie.                            (TO KMV)

Ro bert Ka li ňák odovzdal pa ra lympio ničke V. Va do vi čo vej
špe ciálne upra ve né au to

Novýmriadite¾omŠportového
centrapolíciejeJurajMinèík

Š�astnýNovýrok2017,darcoviakrvi!!!
Vážení darcovia,

ïa ku je me vám za úspešnú spo luprá cu v uply -
nu lých ro koch pri da ro va ní kr vi na Krajskom riadi -
te¾stve PZ v Bra tisla ve.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:
v ro ku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v ro ku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v ro ku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v ro ku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v ro ku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v ro ku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov,
v ro ku 2013: 17.04. 31 darcov, 19.08. 36 darcov, 09.12. 40 darcov,
v ro ku 2014: 14.04. 41 darcov, 18.08. 32 darcov,
v ro ku 2015: 08.01. 28 darcov, 26.05. 46 darcov, 16.09. 45 darcov,
v ro ku 2016: 18.01. 41 darcov, 05.05. 27darcov, 28.09. 27 darcov.

Za 10 ro kov sa na odbe roch spo lu zú èast ni lo 1142 darcov. Vïa -
ka vám sme mo bilnú transfúznu služ bu obo ha ti li asi o 513 900 ml
krvi.

Zá ro veò by som vás ra da po zva la na ïalší odber. Predbežné
ter mí ny odbe rov sú do hod nu té na 20.ja nuá ra, 17.má ja a  13.sep-
tembra 2017 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

Viac informá cii k da ro va niu kr vi sa dozvie te na stránke:
https://info web.minv.sk/krv/.

Ïa ku je me.

kpt. PhDr. Dá ša Cse rio vá, KR PZ Bra ti sla va

DelegátiVIII.zjazduKOZSRznovazvolili
zaèlenapredstavenstvaajpredseduOZP

vSRMariánaMagdoška
Èlenmi predsta venstva za ne vý robné zvä zy sa sta li:
MariánMagdoško, predse da Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR
MáriaMayerová, predsedníèka SLO VES–u
PavelOndek, predse da OZ školstva a ve dy na Slo ven sku
AntonSzalay, predse da OZ zdra votníctva a so ciálnych slu žieb

Priority rozpočtu ministerstva vnútra na rok 2017
Rozsiahla obnova policajných budov, pokračovanie vo
výstavbe klientskych centier, otvorenie športovej akadé-
mie, pokračovanie v modernizácii hasičského zboru či
nákup ďalšieho vládneho špeciálu. To sú niektoré priori-
ty, ktoré v rámci schváleného rozpočtu Ministerstva vnút-
ra SR na rok 2017 predstavil minister Robert Kaliňák vo
štvrtok 1. decembra 2016 na tlačovej konferencii.
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„Našim ľuďom prajem na sviatky pokoj a kľud...“
poètov. Ja by som zo zá ko na za -
vie dol po vinnos� re zor tu prie -
bežne investo va� do potrieb tak,
aby sme ne po uží va li tech ni ku po
do be ži vot nos ti. Prosto re zort by
mal zo zá ko na po vinnos� obme ni�
roène tre bárs 10 èi 15 percent
tech ni ky, aby sa nestá va lo to, èo
je aj dnes, že všetka ba listická
ochra na je po ži vot nos ti a te raz
sa mu sí na raz ku po va� pre ce lú
re pub li ku. Ïalšou ve cou, èo vy so -
ko oce òu jem, je no vá vý stroj.
Dnes mô žu by� po li caj ti prá vom
hr dí na svo je oble èe nie, ma jú na-
ozaj kva litné výstrojné sú èiastky,
èi už obuv ale bo pra covné rovno -
ša ty. Pro ces mo derni zá cie ïa lej
po stu pu je, aj te raz idem pozrie�
na no vé ná vr hy, cie¾om je, aby si
po li cajt mo hol vrstvi� oble èe nie
pod¾a konkrétnych kli ma tic kých
podmie nok a pre slávnostné prí -
le ži tosti mal k dispo zí cii naozaj
repre zenta tívnu rovno ša tu, kto rá
na hra dí te rajší vzor 98. Ve rím, že
predsta ví me mo del, kto rý bu dú
po li caj ti no si� hrdo a s ra dos�ou.

l Na obnovu krátkych zbra-
ní èakala polícia 20 rokov, ale
už sa to pohlo…

Ve ru, dvadsa� ro kov sa o
potre be prezbro je nia len rozprá -
va lo. S odbo rom akvi zí cií a
investí cií rieši me ešte niekto ré
doplnky k zbra niam, púzdra pre
jed not li vé dru hy slu žieb, za èa li sa
na ku po va� tzv. mestské sa mo pa -
ly, pro ces tiež ešte nie je ukon èe -
ný. Mo ja predsta va je, aby aj na
základných útva roch moh li po li -
caj ti použí va� krat ší, ¾ahší sa mo -
pal.

l Èo bude so samopalmi vz.
58?

Prejdú mo derni zá ciou a bu dú
k dispo zí cii útva rom pre ta ké prí -
pa dy, ako bo la De vínska No vá
Ves. Sa mo pa ly vz. 58 bu dú na
útva roch zamknu té v skri niach,
ke by nieèo…

l Balistické vesty?
Èo sa tý ka ba listickej ochra ny,

ten to pro blém už naozaj dlho vní -
mam. Pre zí dium ne za bezpe èu je
ve rejné obsta rá va nie, ale vieme,
že be ží, ne ustá le sa pri po mí nam
lista mi ve dú ce mu úra du MV SR a
ge ne rálne mu riadi te ¾o vi sekcie
nehnu te¾né ho a hnu te¾né ho ma -
jet ku, že na lie ha vo potre bu je me
okrem viest aj ští ty, prilby pre špe -
cia li zo va né útva ry, základné prv -
ky pa sívnej se baobra ny aj pre zá-
kladné útva ry. Má me ešte záujem
za vies� taktickú ves tu, kto rú sme
za tia¾ po vo li li ako èiernu taktickú
pre PMJ. Pre základné útva ry –
OO PZ – plá nu je me ze le né tak tic -
ké ves ty, bu dú vy lepše né, aby sa
ne sta lo to, èo v Cí fe ri, že pá cha te¾
vytrhol zbraò po li caj to vi z ves ty a
zastre lil ho.

l Viete, preèo ešte neprišli
nové pištole CZ? Mali ich do-
sta� policajti v lete spolu s
glockmi a nie sú doteraz.

Opý tajte sa na príslušnej mi -
nisterskej sekcii, ja ne viem, èo sa
sta lo. Fakt je, že tí, èo ma li dosta�
èe ze ty, chcú te raz glocky.

l Alkotestery?
Pre bie ha pro ces vý me ny za

no vé, ešte ich ne má me v ta kom
po ète, ako by sme potre bo va li,
dá va li sme po žia davku na dopl -
ne nie. Ale po vedzme si aj do
vlastných ra dov, že nie vša de bo li
v pl nej miere vy uží va né, ne bu de -
me na ku po va� prístro je do skri ne,
nieke dy tre ba uro bi� aj audit efek-
tívne ho využí va nia pri de le ných
prístro jov. Èo sa tý ka me ra èov rý-
chlosti, èas nám uká zal, že efek-
tívnejšie sú v na šich podmien-
kach ruèné me ra èe. Sta cio nárne
do vo zi diel už bu de me ku po va�
len pre špe ciálne jed not ky, ruèné
sa da jú použi� aj v prí pa de, že má
vo zid lo po ru chu, nie sú tam ve¾ké
ná kla dy pri mon tá ži a de mon tá ži
do vo zi diel. Skrátka, uka zu jú sa
nám uži toènejšie.

l Naliehavo hovoríme o tzv.
telových kamerách, je to tuším
jediná vec, v ktorej sa bez vý-
hrad zhodneme aj s pani om-
budsmankou…

Je to naozaj vy so ko aktuálna
potre ba. Ma li sme ich v testo va -
cej pre vádzke, predlo ži li sme mi -
nis ter stvu tech nic ké špe ci fi ká cie,
ko¾ko a èo ho by sme potre bo va li,
aké po žia davky má me napríklad
na rozší re nie úlo žísk pre zá zna -
my z ka mier, na èí taèky a ïalšie
za ria de nia. Z na šej stra ny je pro -
ces prípra vy uzatvo re ný, na �a hu
je mi nis ter stvo. Od štandardné ho
použí va nia ka mier si ve ¾a s¾u bu -
jem, ve rím, že vý razne obmedzia
úto ky na po li cajtov, èi už verbálne
ale bo fy zic ké, objekti vi zu jú každú
èinnos� zo stra ny ob èa na i zo
stra ny po li caj ta, skrátka, od ka -
mier si s¾u bu jem ve ¾a ve cí, po mô -
žu vša de tam, kde sa stre tá va me
s tvrde ním pro ti tvrde niu.

l Na vèerajšej tlaèovej be-
sede minister vnútra ako o jed-
nej z priorít pre budúci rok ho-
voril o pracovných podmien-
kach i trebárs o ubytovaní poli-
cajtov.

Aj podmienky na uby to va nie
po li cajtov sú niekde uspo ko ji vé,
niekde ka tastro fálne. Po èu li sme
prís¾ub mi nis tra v tom to sme re,
ve rím, že na opra vy a re kon -
štrukcie sa použi jú aj euro fondy,
možnos� tu je v sú vislosti s reak-
ciou na zme ne né kli ma tic ké pod-
mienky. Otvá ra sa priestor na za -
teplo va nie objektov – i tre bárs ga -
rá ží, aby sme ma li tech ni ku
okam ži te akcieschopnú bez oh¾a -
du na vonkajšiu tep lo tu. Ve rím v

zlepše nie, pra covné podmienky
na niekto rých obvodných odde le -
niach sú naozaj ne dôstojné 21.
sto ro èia. Po èas mojho pô so be nia
som sa sna žil uro bi� aký si sta -
vebný audit obvodných odde le ní
aj s fo to do ku mentá ciou, aby bo li
pod kla dy o prio ri tách, kto ré tre ba
rieši�. V sú èasnosti pre be hol
pres ne po dob ný audit na OO PZ
po ce lom Slo ven sku, kto rý vy vo -
la li vý hra dy pa ni ombudsmanky k
vyhra de ným priesto rom. Má me
uro be nú ana lý zu všetkých obvod-
ných odde le ní PZ, ale aj iných ob-
jektov, kde sú vyhra de né priesto -

ry, vieme, v akom sú sta ve. Ak
mi nis ter stvo roz hod ne, sme pri-
pra ve ní na zákla de zís ka ných
úda jov opra vo va�. Po dobne má -
me ana lý zu na ce ly po li cajné ho
zaiste nia, pre to že aj tam sa obja -
vi li prí pa dy, kde je potrebná re -
konštrukcia. V prí pa doch CPZ sú
podmienky prísnejšie, ako pri vy-
hra de ných priesto roch, tie sme
ro ky vní ma li ako nieèo sa mo -
zrejmé, veï sú sú èas� priesto rov
OO PZ. Len sa tu vytvá ra at mo -
sfé ra, že sú to ne ja ké pivnièné
kob ky, kde sú obèa nia obmedzo -
va ní na osobnej slo bo de v ne -
¾udských podmienkach, èo je ne-
zmy sel. Ako vra vím, si tuá ciu má -
me zma po va nú, po èká me si na
rozhodnu tia z mi nis ter stva.

l V súvislosti s rozšírením
narkotík vlastne po celom Slo-
vensku vznikla potreba drogo-
vých testerov pre prácu polí-
cie, ale ve¾a sa o nich diskutuje
po celej Európe.

V po rovna ní s me ra ním al ko -
ho lu v dy chu je pro ble ma ti ka zis -
te nia a identi fi ká cie drog v te le
vo di èa naozaj zlo ži tejšia. Tiež
má me spra co va nú ana lý zu, èo a
v akom po ète by sme potre bo va-
li. Existu jú jed no du ché, základné
teste ry na de tekciu prí tomnosti
drog, na ten to lacnejší va ri ant
sme si da li po žia davku, aby po li -
cajt v prí pa de po dozre nia mo hol
ta ký to test apli ko va�. Vy pra co va la
sa aj inštruktážna po môcka, kto rá
umož òu je na zákla de fy zio lo gic -

kých pre ja vov èlo ve ka identi fi ko -
va�, že po žil dro gu. Na tr hu sú do -
stup né aj presné ana ly zá to ry
drog, ale sú ove ¾a drahšie a ich
použi tie v prá ci bežných hlia dok
je sot va mož né. Ne chcem ten
pro blém vní ma� èierno–bielo, nie
je to o tom, že by nám mi nis ter -
stvo teste ry nechce lo na kú pi�.
Ro bí me na tom, má me kva litnú
ana lý zu a predlo ži li sme ju mi nis -
ter stvu, sekcii nehnu te¾né ho a
hnu te¾né ho ma jet ku.

l Naostatok sme si nechali
tasery, teda prístroje na vystre-
¾ovanie elektród, ktoré útoèní-

ka rýchlo na krátky èas ochro-
mia. Tiež sa o nich vedú disku-
sie, hoci aj mnohé európske
polície ich bežne používajú…

Tes to va li sme nieko¾ko mo de -
lov, od bor ní ci sú za aj pro ti, vý -
hra dy bo li aj od pa ni ombuds-
manky, disku sia ani v na šich pod-
mienkach nie je ešte uzatvo re ná.

l Faktom ale je, že v oblasti
donucovacích, prípadne aj se-
baobranných prostriedkov je
medzi obuškom, kaserom a
pišto¾ou prive¾ká diera. Ako
majú radoví policajti èeli� úto-
kom trebárs v prípade prejavov
agresie väèšieho poètu osôb?

Jed nou z na šich prio ritných
úloh pre bu dú ci rok je úlo ha ze -
fektívni� prá cu hlia dok v ta kýchto
prí pa doch, upra vi� èinnos� špe cia -
listov pre prá cu s ko mu ni ta mi.
Cie¾ je obmedzo va� prá ve sku pi -
no vé ná si lie iný mi spô sobmi, zní -
ži� trestnú èinnos� a po èet prie-
stupkov aj vo vnútri osád. Ta ser
to ne vy rie ši. V ja nuá ri ma jú prís�
krajskí riadi te lia PZ s návrhmi, èo
by moh lo zvý ši� efektívnos� v tom -
to prostre dí.

l Ozývajú sa hlasy ¾udí z
praxe, že pes by mohol by�
ve¾mi užitoèným pomocníkom,
musí však by� takpovediac po
ruke hliadkam v teréne.

Chce me viac oži vi� po moc ky -
no ló gov, kto rí sa však mu sia pri-
pra vi� na to, že to ne bu de len o
vý cvi ku psa, ale že to bu de o reál-
nom vý ko ne služ by so psom. Má -

me te da predsta vu väèšie ho po è -
tu zmie ša ných hlia dok po li cajt –
pso vod – pes. Je den z návrhov
je, aby ky no ló gia bo la zrejme
kraj ským útva rom tak ako je PMJ,
bu de rozdislo ko va ná po úze mí
kra ja. Zria di me viac ky no lo gic -
kých sta níc na miestach, kde ne -
bu dú ru ši� miestnych oby va te ¾ov
a bu dú po má ha� aj mi mo kraj ské -
ho síd la. Za tia¾ je o tom disku sia,
ale zá mer je jas ný.

l Polícia a KAMO?
Myšlienku klientskych centier

jednoznaène ví tam, je to pre ob -
èa na a aj my mu mu sí me vyjs�
ma xi málne v ústre ty – aj otvá ra cí -
mi ho di na mi. Mys lím si, že už te -
raz väèši na oby va te ¾ov èinnos�
KA MO ve¾mi ví ta, disku sie sa ve -
dú len o vy �a že nosti, o admi -
nistra tívnej za �a že nosti ¾u dí, kto rí
si za okienka mi ne ma jú ke dy vy -
ba vi� svo ju agen du. Otáz ka aj je,
kto ré èin nos ti by ne mu se li ro bi�
po li caj ti, ale ci vi li, ako je to vonku
bežné. Te raz vznik la zá �a žo vá si -
tuá cia v sú vislosti s èi po vý mi
obèiansky mi preu kazmi, po dob né
ná po ry sme za ží va li pri kaž dej vý -
me ne pa sov. Ako vieme, vlá da
ter mín po su nu la k 1. 7. 2017,
zrejme bu de te raz už k¾ud, ale
ako po zná me na šincov, mož no
sa všetci zaènú hrnú� zno va až v
jú ni. Podmienky v jed not li vých
kra joch i okre soch sa mô žu ve¾mi
rôzni�, pod¾a po žia da vok obèa nov
tre ba nasta vi� otvá ra cie ho di ny a
som za to, aby za okienka mi slú -
ži lo èo najme nej po li cajtov, nech
ich nahra dia obèianski za mest -
nanci re zor tu, kde je to èo len tro -
chu mož né.

l Pán prezident, pár slov na
záver…

Idú nám Viano ce a zá ver ro ka.
Bol to z viace rých h¾a dísk �ažký,
ve¾mi ná roè ný rok, o to viac
chcem ve¾mi, zo srdca po ïa ko va�
za ce lo roènú prá cu všetkým tým,
kto rí si zodpo vedne pl ni li svo je
po vin nos ti. Všetkým pra jem naj-
mä pev né zdra vie, le bo len zdra -
vý po li cajt mô že plni� úlo hy na po -
ža do va nej úrov ni. Na šim ¾u ïom
pra jem na sviatky po koj a k¾ud,
aby sme slú ži li v èo najmenších
poètoch, oddýchli si a v no vom
ro ku sa s chu �ou pus ti li do prá ce.
Chcem všetkých ubezpe èi�, že
som ni kdy ne mal èierno bie le vi -
de nie, vždy bu dem brá ni� tých, èo
sa usi lu jú, i keï nieke dy uro bia
chy bu. Ne mám rád len tých, èo
sa im ne chce. Rastú ca dô ve ra v
Po li cajný zbor je za lo že ná na ¾u -
ïoch, kto rí chcú a ve dia. Do no -
vé ho ro ka si prajme, aby sme v
zbo re ma li ta kýchto ¾u dí èo naj-
viac a aby sme uro bi li ma xi mum
pre ich kva litné pra covné pod-
mienky.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
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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-
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Úradnícky orchester ešte celkom ne la dí

Faktom však je, že opro ti pô -
vodným predpokla dom má tem po
ich spúš�a nia ur èi tý sklz, ešte
sme sa nepre hupli cez pä�de -
siatku otvo re ných centier, ale pro -
ces po kra èu je a abso lútne niet
po chýb o ich uži toènosti pre ob -
èa na. Najväèšie pro blé my má re -
zort vo vyh¾a dá va ní vhod ných ob-
jektov na ten to úèel – najmä vo
ve¾kých mestách. Mi nister v má ji
po uká zal na Ži linský kraj, kde má
re zort vnútra �ažkosti prá ve so zí-
ska ním vhod ných objektov, pre to
je tu aj najmenší po èet centier. V
sa mom krajskom meste rozhod-
nu tie o vý be re bu do vy pad lo len
ne dáv no, ozná mil mi nister.

Roz ma ni té skú se nosti
Skú se nosti obèa nov so služ -

ba mi klientskych centier sú sa -
mozrejme ve¾mi roz ma ni té, nás
však bližšie zaují ma lo, ako sú v
prá ci spo kojní za mestnanci re zor -
tu, pre to že aj cent rá la OZP v SR
za zna me na la množstvo po nôs
za mestnancov – pre dovšetkým
na ne únos ný pra covný ná por na
odde le niach dokla dov v sú vislosti
so za vádza ním tzv. èi po vých ob -

èianskych preu ka zov pre podni -
ka te ¾ov. V sna he vyjs� obèa nom
èo najviac v ústre ty sú už všetky
dni v týždni strán ko vé, za mest -
nanci tak strá via pri okienkach
ce lý svoj fond pra covné ho èa su a
ne ma jú si ke dy vy ba vi� s tým spo -
je nú admi nistra tívnu prá cu. V
tom to sme re pri chádza li na odbo -
ro vú cent rá lu s�ažnosti aj od za -
mestnancov pra cu jú cich na
agen de vo dièských a zbrojných
preu ka zov. Ce lá si tuá cia, po tvr dil
nám podpredse da OZP v SR Ro -
man La co, bo la ne dáv no predme -
tom disku sie na za sa da ní pred-
sedníctva OZP v SR a predse da
OZP Ma rián Magdoško o týchto
problé moch ro ko val aj s mi -
nistrom vnútra a s pre zi dentom

PZ. Ro man La co: „Naozaj sa me-
dzi obèiansky mi za mestnanca mi
najmä na odde le niach dokla dov
zdvih la vl na nespo kojnosti, ¾u dia
sú tu v štátnej službe, kaž dý vie,
ko¾ko za rá ba jú, a stá le sa na nich
nakla dá viac a viac. Si tuá cia vy vr -
cho li la zria de ním stránko vých ho -
dín kaž dý pra covný deò po èas
ná po ru podni ka te ¾ov na vy da nie

èi po vých obèianskych preu ka zov.
Zrejme sa to ce lé aj zle odko mu -
ni ko va lo so za mestnanca mi, ob -
èian skym pra covní kom v štátnej

službe nie je zo zá ko na ta ké jed -
no du ché pri ká za� nadèa sy a prá -
cu v so bo tu. Ve ¾a za mestnancov
sa nás pý ta lo, ke dy ma jú spra cú -
va� svo ju agen du. Prá ca s ¾uïmi
pri okienku vô bec nie je jed no du -
chá, je psy chic ky ve¾mi ná roè ná,
pre to sa nespo kojnosti ¾u ïí ne -
mož no èu do va� – oso bitne pri
tých pla toch, kto ré sa naozaj po -
hy bu jú oko lo 400 eur. Naš�astie,
vlá da ter mín na po vin né èi po vé
obèianske preu ka zy pre podni ka -
te ¾ov predåži la k 1. 7. 2017, je
predpoklad, že si tuá cia sa tro chu
upo ko jí. Faktom ale je, že ná por
od ha lil mno hé ne do stat ky, kto ré
ešte klientske centrá bu dú mu sie�
rieši� v zá vis los ti na miestnych,
ve¾mi rozdielnych pod mienkach.
Ve de nie OZP jed no znaène pre -
sadzu je –  a ta ká je aj do ho da s
ve de ním mi nis ter stva a po lí cie –
nadria de ní mu sia za mestnancom
utvo ri� podmienky, aby ma li aj èa -
so vú možnos� spra co va� agen du,
kto rú si predtým ro bi li v tzv.
nestránko vých dòoch. Za mest -
nanci na odde le niach dok la dov
ne mô žu pra co va� v perma nent -
nom stre se, to sa vie vy pomsti�,
po èu li sme už o prí pa doch, keï
sa pra covníèky nervo vo zrú ti li,
psy chic ky ten ná por prá ce ne -

zvlád li a skon èi li v ru kách le ká -
rov,“ do dal Ro man La co.

Ner vo zi ta a nespo kojnosť
V záujme získa� èo najviac in-

formá cií o si tuá cii „v te ré ne“ sme
oslo vi li na šich predse dov kraj -
ských rád. Všetci sa zho du jú, že
zria de nie KA MO je dob rým kro -
kom štá tu k obèa nom, na mno -
hých miestach sa však centra li zá -
cia slu žieb štá tu ob èa no vi ešte
neusku toèni la, ale bo len èias -
toène. Tak hod no tí si tuá ciu aj pre -
šovský predse da krajskej ra dy
OZP An drej Ufnár. Vo Svidní ku,
napríklad, pod¾a ne ho pa nu je me-
dzi obèanmi spo kojnos�, všetky
služ by ma jú na jed nom mieste,
ale v iných mestách je ešte èas�

agend v bu do ve okresné ho úra -
du, ïalšie len na po li cajnej pô de
– napríklad v Barde jo ve. Pre -
šovské cent rum KA MO sa však
ve¾mi po no su je na neúnosnú zá -
�až, kto rá im pri po rovna ní po è tu
za mestnancov a po è tu úko nov na
jedné ho za mestnanca vy šla do -
konca vyššie ako v Bra tisla ve.
Predse da Ufnár nám po tvr dil, že
pri rozší re ní stránko vých ho dín
ma jú pra cov ní ci pro blém s vlast-
nou agendou, tý ka sa to napríklad
aj „zbro já rov“, keï ich úlo hou nie
je len se die� za okienkom, ale
hlavne cho di� „do te ré nu“, na kon -
tro ly SBS, na po ¾o vaèky atï. An -
drej Ufnár pri po me nul, že v po -
dobnej vážnej perso nálnej a zá �a -
žo vej si tuá cii sú aj jed not ky cen-
tier pod po ry. V skratke – re for my
a opti ma li zá cia sa ako si okres-
ných úra dov ešte ne do tkli, jedno -
tiek pod po ry a správnych agend
na tzv. bezpeènostnom úse ku, na
dopravnej a po riadko vej po lí cii
áno.

Po no su jú sa aj do pra vá ci, le bo
keï stá le se dia za okienkom, ne -
má kto ís� tre bárs do au to ško ly v
úlo he skú šobné ho ko mi sá ra, po -
tvr dil nám predse da trenèianskej

krajskej ra dy Jo zef Pa zúr. Pod¾a
je ho slov aj „na dopra ve“ chý ba
zastu pi te¾nos�: „Keï niekto ocho -
rie, je zle. Ich ve dú ci mu sí do slo -
va èa ro va�, aby je ho ¾u dia spl ni li
všetky úlo hy, kto ré sa od nich
oèa ká va jú.“

Ner vo zi tu a nespo kojnos� ¾u dí
nám hlá sil aj predse da trnavskej
krajskej ra dy Mar tin Mly ná rik:
„Po sla li sme na cent rá lu OZP
množstvo pri po mie nok k na ria de -
niu o stránko vých ho di nách, na-
priek úsi liu ve de nia odbo rov sa
niè z to ho do na ria de nia neimple -
mento va lo. Napríklad v stre du
má me po no vom otvo re né len do
17. ho di ny, ho ci ¾u dia bo li pri -
vyknu tí prís� si vy ba vi� ve ci do 18.
ho di ny, bo li na uèe ní na tzv. dlhý
deò. Mô žem potvrdi�, že ve ¾a ¾u dí
je naštva tých, nespo kojných.“

Po dobne rea go va la ko šická
predsedníèka krajskej ra dy Má ria
Molná ro vá. Si tuá ciu hod no ti la
ako na pä tú. Svo je postre hy zhut-
ni la do au tor ské ho príspevku, kto -
rý pub li ku je me.

Bansko bystrická predsedníèka
krajskej ra dy Zu za na Kochli co vá
nám po skyt la de tailný ob raz si -
tuá cie na odde le ní dokla dov.
Konkrétne za mestnanci odde le -
nia dokla dov v Banskej By stri ci
pouka zu jú na ne posta èu jú ce

pries to ry, kto ré neumožòu jú kom -
fort za mestnancom, ale ani klien-
tom, jed not li vé pra co viská sú tes-
ne ved¾a se ba a pri ko mu ni ká cii
za mestnanci ani ne po èu jú, èo im
klien ti ho vo ria. Za mestnanci kri ti -
zu jú mno hé ne do ko na los ti elek -
tro nic kých systé mov, kto ré pre-
dlžu jú do bu vy ba ve nia jedné ho
klienta, kompli ku jú ži vot klientom
i za mestnancov pri obèianskych,
vo dièských preu ka zoch i cestov-
ných dokla doch. Vo vše obec nos ti
sa zho du jú v tom, že po èet úko -
nov v sú vislosti s elektro ni zá ciou
dokla dov vzrástol nieko¾ko ná sob -
ne, po èet pra covní kov sa však
prak tic ky nezme nil. Ve¾kým zá sa -
hom bo lo napríklad za ve de nie
pa sov aj pre de ti, èo zná so bi lo
prá cu ¾u dí za okienkom najmä
pred prí cho dom le ta a všetko vy -
vr cho li lo ná po rom pri vy dá va ní èi -
po vých obèianskych preu ka zov.
Mno hé ne do ko na los ti má pod¾a
nich aj sám elek tro nic ký vy vo lá -
va cí sys tém, èo je zrejme nielen
bansko bystrický pro blém.

„U všetkých ty poch dokla dov
je potrebné pouká za� na spô sob
vy ba vo va nia strá nok cez vy vo lá -

Prácaklientskychcentierjeve¾kýústretovýkrokkobèanom,mávšakešteve¾abo¾aèiek

Utvo re nie klientskych centier, kto ré do sta li „pria te¾ský“
ná zov KA MO, je pre ob èa na najvi di te¾nejším prvkom ce -
lej re for my ESO. Od ro ku 2013 sa centrá postupne zria -
ïo va li po ce lom úze mí Slo ven s ka, pod¾a pr vých informá -
cií ma li by� v 79 sídlach, neskôr už mi nister vnútra Ro bert
Ka li òák perspektívne do ro ku 2020 avi zo val zria de nie pri-
bližne stov ky centier. 

V poslednom ob do bí v mé -
diách rieši li pro blé my s vy dá va -
ním dokla dov v sú vislosti s potre -
ba mi fi riem, kto ré by v bu dúcnosti
ma li ko mu ni ko va� so štátny mi
úradmi len prostredníctvom elek-
tro nickej ko mu ni ká cie. Tá to sku -
toènos� spô so bi la zvý še né po žia -
davky na vy dá va nie dokla dov v
klientskych centrách (KA MO),
ako aj na odde le niach dokla dov
jed not li vých OR PZ v rám ci re -
pub li ky. V Ko šickom kra ji má me
otvo re né dve centrá KA MO na
OR PZ Ko ši ce mesto a na OR PZ
Spiš ská No vá Ves, pra co visko v
Gelni ci. Predmetné pra co viská sú
umiestne né v priesto roch dokla -
dov, v Ko ši ciach na Ko men ské ho
uli ci a gelnické pra co visko je
umiestne né v  jed nej kance lá rii
Okresné ho úra du v Gelni ci. Kým
vytvo re né klientske cent rum v Ko -
ši ciach má zoh¾adne nú možnos�

zastu po va nia a tiež má vytvo re né
zá ze mie pre za mest nancov, v
Gelni ci to so zas tu po va ním po èas
PN pri dvoch pra covníèkach nie je
ta ké jed no du ché. Prá ca s ve -
rejnos�ou pri vy ba vo va ní dokla -
dov je ná roè ná a zlo ži tá. Vy ža du -
je po riadnu dáv ku dip lo ma cie,
empa tie, aserti vi ty a odrie ka nia.
Pra cov ní ci v klientskych centrách
a rovna ko na odde le ní dokla dov
OR PZ sú pri svo jej prá ci ne ustá-
le vy sta ve ní úto kom klientov.
Hlavne ta kých, kto rí na pra co -
viská pri chádza jú s oèa ká va ním,
že v èa se interne tu a elektro nickej
ko mu ni ká cie bu dú ich po žia davky
vy ba ve né okam ži te a pra co visko
dokla dov nav ští via iba raz. Aj na-
priek sna he na šich pra covní kov
vyjs� v ústre ty klientom ta ké to
oèa ká va nia nie sú reálne. O sna -
he pra covní kov pri spra co va ní
dokla dov ho vo ria èís la z ko šic ké -

ho klientske ho cent ra, kto ré do
chví le, kým ne bo la predåže ná le -
ho ta na použí va nie dokla dov so
„za ru èe ným podpi som“, vy ba vi li
za týždeò oko lo 720 dokla dov.
Medzi spo me nu té do kla dy ne po -
èí tam vy da né pa sy, vo dièské
preu ka zy a pod. Do dám ešte jed -
no èís lo uka zu jú ce, ako pra cov ní -
ci vy šli v ústre ty klientov. Po èas
so bo ty 3.12.2016 bo lo klientske
cent rum v Ko ši ciach otvo re né a
pra cov ní ci vy ba vi li 100 po žia da -
viek. Zá ve rom je potrebné po ïa -
ko va� sa pra covní kom klientskych
centier a odde le nia dokla dov za
ich zvý še né úsi lie v prá ci. Urèi te
kaž dý bu de so mnou súhla si�, ak
po viem, že prá ca na tom to úse ku
je ná roè ná a zaslú ži li by si väèšie
mzdo vé ohodno te nie.

Má ria Molná ro vá,
predsedníèka Krajskej ra dy OZP

v SR Ko ši ce

Pra covníèky za okienkom by si zaslú ži li vyššie mzdo vé ohodnote nie

(Pokračovanie na strane 6)

Najväčší nápor prežívali pracovníci v klientskych centrách kvôli 
čipovým OP

Vyvolávací systém trpí ešte poruchovosťou, klienti ho nevedia 
obsluhovať

Pracovníkom za okienkom neostáva čas na vlastnú agendu
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„Pôsobenie odborov v policajných podmienkach sa mi veľmi pozdávalo...“

l Našincovi sa zdá, že ste tu
na Raèianskej od nepamäti,
každý vie, kto je Vi�o a každý
vie, že ste roky viedli policajné
odbory. Èo už vedia menej?

Mys lím si, že s odstu pom èa su
sa už me nej vie, že som pô vodne
vo jak z po vo la nia od ro ku 1977.
Som vyštu do va ný vo jen ský inži -
nier, v ro ku 1982 som ukon èil štú -
dium na Vy so kej vo jenskej tech-
nickej ško le v Liptovskom Mi ku lá -
ši, špe cia li zá cia inži nierska služ -
ba pro ti lie tadlo vé ho ra ke to vé ho
voj ska… V tom to odbo re som eš-
te v ro koch 1989 – 1992 ab sol vo -
val aj trojroèný postgra duál na
Vo jenskej aka dé mii v Brne. Od
ro ku 1982 som postupne pre šiel
funkcia mi od ve li te ¾a èa ty až po
ná èel ní ka štá bu bri gá dy pro -
tivzdušnej ob ra ny štá tu, zo slu -
žieb ar má dy som odi šiel v ro ku
1999.

l Vy ste asi jediný policajný
odborový funkcionár – „rake-
�ák“, ktorého poznám :–). Ako
ste sa dostali do služieb MV SR
a k práci v OZP?

Od ro ku 2000 som sa stal za -
mestnancom v štátnej službe na
kance lá rii pre zi den ta PZ a ná-
sledne na Ústrednom ope raènom
stre disku PPZ. V prá ci som sa
èas to stre tá val s funkcio nármi a
èlenmi OZP v SR, pô so be nie od-
bo rov v po li cajných podmienkach
sa mi ve¾mi pozdá va lo, oslo vi lo
ma. Zistil som, že ve ¾a základ-
ných orga ni zá cií je zria de ných na
útva roch v pô sobnosti kraj ských
riadi te¾stiev PZ, ale v rám ci PPZ
len na niekto rých orga ni zaèných
zložkách, a pria mo na Pre zí diu
PZ ne exis to va la od bo ro vá orga -
ni zá cia, kto rá by zastre šo va la zá-
ujemcov z ra dov príslušní kov PZ
a obèianskych za mestnancov.
Vždy som mal sil né so ciálne cí te -
nie, a tak som po žia dal o po moc
ve de nie OZP v SR. S aktívnou
po mo cou vte dajšie ho podpredse -
du OZP Šte fa na Dvor ské ho sme
za lo ži li na Pre zí diu PZ základnú
orga ni zá ciu OZP v SR è. 8/64. To
bo lo tu ším v ro ku 2002. Na ša no -
vá základná orga ni zá cia sa ve¾mi
rýchlo do sta la do po ve do mia
príslušní kov PZ a obèianskych

za mestnancov útva rov mi nis ter -
stva a Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru. Aj vïa ka rôznym ak ti vi tám,
vïa ka prípra ve rôznych kultúrno–
spo lo èenských ak cií, fi naènou po -

mo cou èle nom, ich právnou
ochra nou a ob ha jo bou ich práv si
na ša orga ni zá cia rýchlo získa va la
me no, rástol nám po èet èle nov i
sympa ti zantov. Or ga ni zo va li sme
transpa rentné èlen ské schôdze
mi mo objektov MV SR, rozši ro va li
sme èinnos�, myšlienka sa uja la a
vzni ka li no vé základné orga ni zá -
cie. Po odcho de vte dajšie ho
predse du krajskej ra dy Ka ro la Mi -
chalèí ka do výslu ho vé ho dô -
chodku som bol tu ším v ro ku
2006 zvo le ný za jej predse du a v
tejto funkcii som pô so bil až do
môjho od cho du, te da do 31. no -
vembra 2016. Mo jím nástupcom
sa stal Mi chal Bo gyai z ÚZPÈ.

l Dnes je „vaša“ rada zá-
kladných organizácií prezidiál-
nych a ministerských útvarov
poètom èlenov i poètom orga-
nizácií najväèšou v rámci
štruktúr OZP v SR, združuje 28
základných organizácií! Z jed-
nej strany úctyhodný výsledok,
z druhej strany je tu množstvo
komplikácií, èlenovia týchto
organizácií majú mnohí ve¾mi
špecifickú pracovnú náplò,

niektorí dokonca pracujú v uta-
jení, pracoviská majú rozptyl,
najèastejšie sú okrem Bratisla-
vy aj v Banskej Bystrici a v Ko-
šiciach, to všetko zrejme odbo-
rovú prácu dos� komplikuje.
Aký model èinnosti a organi-
zaènej štruktúry sa vám os-
vedèil?

Najdô le ži tejším prvkom pre
èinnos� na šej krajskej ra dy bo la
nepretrži tá ko mu ni ká cia, pre nos

informá cií k predse dom ZO a
dob rá spätná väzba. Na krajskej
ra de sme sa do hod li, že zá klad -
nou for mou bu de ko mu ni ká cia
elek tro nic kou poš tou a až po tom
te le fo nic ky. Mys lím si, že to bol
ve¾mi dob rý vý ber, na ko¾ko s
predse da mi základných orga ni -
zá cií od Sobra niec cez Ko ši ce, B.
Bystri cu, Ži li nu a Bra ti sla vu som
bol ne ustá le v kontakte a da ri lo
sa nám rieši� po žia davky a pro -
blé my rôzne ho cha rak te ru. Aj keï
má me v krajskej ra de najväèší
po èet èle nov, ve¾mi dobre sa nám
spo lu pra co va lo, na za sa da niach
krajskej ra dy sme sa s predse da -
mi osobne zblí ži li, èo sa po tom
pre nieslo aj do odbo ro vej èin nos -
ti. Ja som ni kdy ne bol zástancom
základných orga ni zá cií s ve¾kým
poètom èle nov, te da pod¾a mòa
od 200 èle nov vyššie. Základná
orga ni zá cia s ta kým ve¾kým
poètom èle nov pod¾a môjho ná -
zo ru strá ca svo ju akcieschop-
nos�, èle no via ne ve dia, kto je vo
vý bo re ale bo kto je vlastne pred-
se dom ZO, na rú ša sa väzba vý -
bor – èlen a rieše nie aktuálnych
potrieb èle nov. Mys lím si, že opti -
málny po èet je oko lo sto èle nov,
aj keï pô vodne, po za lo že ní or -
ga ni zá cie, som mal predsta vu
oko lo 40 èle nov, ho vo ril som, že
do jedné ho au to bu su… V sú èas -
nosti aj mo ja takpo ve diac ma -
terská orga ni zá cia má oko lo sto
èle nov.

l Ako predseda krajskej ra-
dy ste pracovali smnožstvom
predsedov základných organi-
zácií. Aký by pod¾a vás mal by�
dobrý, úspešný predseda ZO?

Lep ší ako ja! (Smiech)
l V podmienkach prezídia a

ministerstva to odboroví fun-
kcionári nemusia ma� jednodu-
ché, èelia mnohým takpove-
diac vysokopostaveným, alebo
aspoò vplyvným služobným
funkcionárom… Ako s nimi
pracova�, ako bráni� práva od-
borárov?

Tak tu je je di ná ra da: by� diplo -
ma tom, ale zá ro veò ne ustá le há-
ji� záujmy odbo rá rov a ne bá� sa
da� to patriène na ja vo a na ve do -

mie všetkým nadria de ným. Tak to
sa dá dosta� do ich po ve do mia.
Ja som ni kdy ne mal pro blé my s
ko mu ni ká ciou, s – nazvem to –

„vrcho lo vým ma nažmentom“ mi -
nis ter stva a pre zí dia. Rešpekto -
val som vážnos� funkcií, kto ré tí to
¾u dia za stá va li, ale zdvo ri los�ou,
najmä však dobre fakta mi pod lo -
že nou argu mentá ciou sa mi da ri -
lo pre sadzo va� aj po žia davky na -
šich èle nov. Ne ho vo rím že vždy a
vo všetkom, od bo ro vá prá ca je
vždy o kompro mi soch, v pod-
mienkach ta kýchto ve¾kých útva -
rov je to ne vyhnutnos�.

l Vo všeobecnosti Brati-
slavský kraj má nízky podiel
èlenov OZP v pomere k poètu
zamestnancov. Ako vidíte ïal-
šie možnosti rastu èlenskej zá-
kladne v týchto podmienkach?
Ako oslovi� a získa� nových
èlenov, èím ich pritiahnu�?

Ne ustá lou pro pa gá ciou práv-
nej ochra ny, zaují ma vý mi ak ti vi ta -
mi ZO, kto ré oslo via aj neèle nov,
vý me nou èle nov vý bo ru a pred -
se dov základných orga ni zá cií,
kto rí sú už „skostna te lí“, bez záuj-
mu o prá cu v OZP v SR, èím od-
rádza jú aj neodbo rá rov od vstu pu
do odbo rov. Mu sím sa prizna�, že
aj v na šej krajskej ra de ta kí bo li a
ešte aj sú. Tam, kde nastú pil no vý
vý bor a no vý predse da, okamži te
sa zvý ši la èlen ská základòa a zá-
ujem o èinnos� v OZP v SR. Idem
vzo rom a odchádzam! (Smiech)

l Ïakujem za rozhovor a
prajem všetko dobré na zaslú-
ženom odpoèinku!

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Na zaslúžený odpočinok odchádza dlhoročný funkcionár OZP v SR Ing. Vitalij Džoganík

K 1. decembru 2016 odchádza do zaslúženého dôchodku
dlhoročný odborár a odborový funkcionár, doterajší
predseda rady základných organizácií OZP prezidiálnych
a ministerských útvarov Ing. Vitalij Džoganík. Pri tejto prí-
ležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

Vá že ní èle no via OZP v SR,

V spo lu prá ci so spo loènos�ou Green–Swan Pharma ceu ti cals
SR, s.r.o. (GS) sme pre Vás pripra vi li zaují ma vý be ne fit tý ka jú ci sa
ná ku pu pro duktov spo loènosti GS (vi ta mí ny a iné vý ži vo vé doplnky)
na e-sho pe www.gsklub.sk

Funguje to jednoducho:

n na stránke: gsklub.sk si klikni te na ko lónku Fi remný part ner
n za dajte Váš ove ro va cí kód spo loènosti: ozpsr2016
n za re gis truj te sa (v prí pa de pr vé ho prihlá se nia sa bu de te re -

gistro va�. Pri ïalších vstu poch do pro gra mu be ne fit sa už len prihla -
su je te po mo cou Va mi za re gistro va né ho prihla so va cie ho me na a
hes la)

Po re gistrá cii sa Vám na èí ta jú už z¾avne né ce ny (Perma nentná
z¾a va 30% na ce lé portfó lio pro duktov)

Raz me saène nájde te po prihlá se ní na gsklub.sk no vé èa so vo
ohra ni èe né ak cio vé po nu ky so z¾a vou 31% až 60% opro ti bežným
ma loobchodným ce nám.

Pre akcepto va nie zliav je potrebné pri objednávke uvies� do po -
znám ky èís lo Vášho od bo ro vé ho preu ka zu.

V prí lo he nájde te:
úvodný list, kto rý slú ži ako po drob ný ná vod, èo spo luprá ca

zahàòa a ako ju mô že te využi�.
Aktuálný le ták s akcio vý mi ce na mi
Zá ro veò tam nájde te aj kontaktný mail a tel. è. na info linku esho -

pu www.gsklub.sk, v prí pa de prob lé mov pri prihlá se ní.

Pozornamilýchcudzincov!
Vilnus – Dá vajte si po zor na mi lých cudzincov, mô žu by� špión-

mi, va ru je Lit va. Li tovské úra dy zria di li te le fónnu lin ku, kde ma jú
oby va te lia nahla so va� po dozri vo mi lých ¾u dí. Mô žu to by� ruskí špió -
ni, va ru jú úra dy. Mô že ním by� kto ko¾vek –  ten mi lý spo lu cestu jú ci
v au to bu se, že na, kto rú ste stretli na detskom ihrisku èi chla pík, kto -
rý vás vèe ra ve èer po zval na pi vo. Ani o tom ne vie te, no rozho vo -
rom ste mož no ko la bo ro va li s nepria te ¾om štá tu. Ak sa stretne te s
nezná mym èlo ve kom, kto rý je až po dozri vo mi lý, za vo lajte nám, vy-
zýva obèa nov li tovské mi nis ter stvo vnútra. Re zort tvr dí, že v Litve
sa obja vu je èo raz viac špió nov zo zahra ni èia. A to konkrétne tých,
kto rých do kra ji ny vy slal Kre me¾.

(TASR, 1. 12. 2016)

Doterajší predseda krajskej rady Vitalij Džoganík uprostred „svojich“



V no vembri 2016 do prav ní po -
li caj ti z Okresné ho do prav né ho
inšpekto rá tu v Nitre: npor. Ing. Ri -
chard Špendel, kpt. Ing. An drej
Sitkey, strážm. Ing. Len ka Ho le -
co vá a pprap. Bc. Ma rek Šálka
usku toèni li dopravno-pre ventívnu
akciu v priesto roch Základnej
ško ly v Èi fá roch. Stretnu tie so
ško lákmi na té mu „dopravná vý -
cho va“ pripra vi lo de ti na bez -
peènú ces tu do a zo ško ly. Od -
bor ný vý klad bol obo ha te ný o
prak tic ké ukážky správne ho pre -
cho du po pre cho de pre chodcov,
chôdze po správnej stra ne chod-
ní ka i ces ty… Akcia zvý ši la ve do -

mosti žiakov v ob las ti pra vi diel
cestnej pre mávky, zlepšo va nia
ich cyk lis tic kých zna los tí èi úèas ti
chodcov v cestnej pre mávke. Na -
uèi li ich bezpeène prejs� cez kri -

žo vatku, rieši� kri žo vatky po mo -
cou dopravných zna èiek a po ky -
nov po li caj ta a pripra vi li ich na
bez peè ný po hyb po chod ní ku i
ceste. De ti bo li upo zorne né na
dodržia va nie zá sa dy vi die� a by�
vi de ný. Kaž dý z nich do stal ref-
lexné prv ky, aby sa moh li bez -
peène po hy bo va� v cestnej pre -
mávke. Žiakom sa hra vá for ma
dopravnej vý cho vy ve¾mi pá èi la a
na rozlúèku dopravným po li caj -
tom daro va li ob ráz ky po li caj tov aj
s ve no va ním.

Mgr. Gabrie la Stegmanno vá,
riadi te¾ka ZŠ Èi fá re
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Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk 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

Rumunskípolicajtichcúís�
dopenzieopä�rokovskôr
Vy še 1000 po li cajtov zor ga ni zo va lo dnes v ru munskej me tro po -

le Bu ku reš� pro test pro ti – pod¾a nich – vy so ké mu ve ku od cho du do
vý služ by. Po ža do va li, aby moh li odchádza� do dô chodku už v
šes�de siatke, te da o pä� ro kov skôr než v sú èasnosti, in for mo va la
agentú ra AP.

Po li caj ti sa zhro maždi li na hlavnom bu ku reštskom ná mestí, kde
má svo ju kance lá riu ru mun ský pre mi ér Da cian Ciološ, ako aj ïalší
èle no via vlá dy. Viace rí si pri niesli bub ny a èi ne ly a niekto rí si do -
konca na le pi li biele bra dy, èím chce li upria mi� po zornos� prá ve na
vy so ký vek od cho du do dô chodku. Niekto rí sa prezliekli aj za Santa
Clau sov.

Ru munskí po li caj ti mo mentálne odchádza jú do vý služ by v 65 ro -
koch. Pod¾a kri ti -
kov ide o prí liš vy -
so ký vek, pre to že
star ší po li caj ti mô -
žu ma� pro blé my
napríklad s us -
mer òo va ním do -
pra vy èi s udržia -
va ním ve rejné ho
po riadku.

Mi nister prá ce
Dra goš Pisla ru sa po pro teste stre tol so zástupca mi nespo kojných
po li cajtov, kto rým s¾ú bil, že sa ich po žia davkou bu de zaobe ra�.

(TASR, 22. 11. 2016)

Ho ci si dal je den rok „pau zu“,
tá to mu iba prospe la, a tak Sla vo -
mír PRA DA, náš dlho roèný èlen
ZO OZP è. 10–27 Mi cha lov ce,
pra cov ník Odde le nia pátra nia a
kri mi na lis tic kých èin nos tí OR PZ
Mi cha lov ce, bo do val aj v tom to ro -
ku:

– Na Majstrovstvách Slo ven s -
ka v na tu rálnej kultu risti ke a fit-
ness Ko lá ro vo 22.05.2016 – 3.
miesto ka te gó ria Masters I.

– Na Majstrovstvách sve ta v
na tu rálnej kultu risti ke INBA GLO -
BAL – 11.6.2016 – Bu da peš� – 5.
miesto ka te gó ria Masters I.

Vïa ka skve lej forme do ká zal v
prie be hu ne ce lé ho me sia ca vy bo -
jo va� ïalšie skve lé umiestne nia:

– Grand Prix Slo va kia
15.10.2016 – No vé Zám ky – 2.
miesto ka te gó ria Masters I.

– Euro pean Na tu ral Bb and Fit-

ness Championship – 22.10.2016
– Slo ven sko – Ša mo rín – 2. mies-
to ka te gó ria mu ži do 170 cm.

Náš èlen Sla vo Pra da ako skú -
se ný bo rec – kul tu ris ta svo jou bo -
jovnos�ou, výdržou a ne raz aj
odrie ka ním dr ží na ïa lej svo je te lo
pripra ve né do bo ja na po li na tu -
rálnej kul tu ris ti ky. V je ho sna he o
úspech ho zastre šu je Fitness
cent rum Ján Berdy Mi cha lov ce,
re pre zen tant – SANK /Slo ven ská
aso ciá cia na tu rálnej kul tu ris ti ky/,
za ra de ná do sve to vej aso ciá cie
na tu rálnej kul tu ris ti ky INBA.

Svo je za èiatky Sla vo mír Pra da
da tu je do 80. ro kov mi nu lé ho sto -
ro èia, keï sa ako vte dajší do -
raste nec prepra co val do for my,
kto rá mu pri ná ša úspech a
umieste nia na do má cich pó diách,
na európskom i sve to vom fó re.
Okrem spo mí na ných úspe chov
bo do val v mi nu los ti na sve to vom
pó diu v San Diego – INBA Na tu -
ral Olympia – USA, Re no Ne va -
da, Karlo ve Va ry.

Spra co val Ma rek Ihna cik,
predse da ZO OZP è. 10–27 

Mi cha lov ce

Neuve ri teľné vý ko ny odbo rá ra, na tu rálne ho kul tu ris tu z Mi cha lo viec

Sla vo mír Pra da po ročnej prestávke opäť bo do val

Rád by som po chvá lil ko le gov,
na kto rých sa èas to v ru ti ne po li -
cajnej pra xe a vý ko nu za bú da, a
pri tom tvo ria ne nahra di te¾nú sú -
èas� prípra vy príslušní kov najmä
v pria mom vý ko ne služ by.

Etic ký kó dex príslušní ka PZ
upria mu je po zornos� aj na du cha
slu žobnej zdvo ri losti k spo lupra -
covní kom, ku kto rým sa má me
sprá va� ko rektne a nezne va žo va�
ich pro fe sio nálnu spô so bi los�. Už
nieko¾ko ro kov som pria mym
úèastní kom vý cvi ku pod ve de ním
Odde le nia vý cvi ku PPU OPP KR
PZ Ko ši ce. Ko le go via, kto rí sa
nám ve nu jú, plno hodnotne na -
påòa jú tú to èas� etic ké ho kó de xu.
Z mo jich osobných skú se ností
mô žem po ve da�, že vždy jasne

vysvetli li ve ci, kto rým sme ne ro -
zu me li, ale bo v kto rých ma li lep-
šie zruè nos ti a sna ži li sa nám ich
vysvetli� do po drob na, aby sa na -
ša vý konnos� zlep ši la. Ne zá le ží
na tom, èi sa jed na lo o všeo -
becnú te lesnú zdatnos�, se -
baobra nu èi stre leckú prípra vu.
Je dob ré, keï èlo vek ro bí, èo ho
ba ví, vte dy sa to odzrkad¾u je aj
na je ho prístu pe k prá ci. U ko le -
gov z Odde le nia vý cvi ku KR PZ
Ko ši ce to iste pla tí. Konkrétne sa
chcem po ïa ko va� týmto pá nom:
kpt. v. v. Csa ba Harsa nyi, Ing.
Ma rián Kolpaský, JUDr. Vin cent
Eštok, Ma rek Sci ranka, Mi lan
Rusnák, Gab riel Gaško.

Že lám im ve ¾a elá nu do ïalšie -
ho obdo bia.

npor. Bc. Ras ti slav Leško,
pso vod OSK OPP KR PZ Ko ši -
ce, sku pi na pa cho vých kon zerv

Èastokritizujeme,málochválime

Smútoènéoznámenie
ZaOndrejomDedièom(nar.1919)

Náš dlho roèný èi ta te¾, dô chodca, bý va lý dôstojník Ústredné ho
ope raèné ho stre diska PPZ pplk. Ji øí Štaffa nás in -
for mo val, že dòa 27. 11. 2016 zomrel
nadpráporèík v. v. Ondrej Dediè, nar. 1919

V služ bách ZNB bol od ro ku 1949 do 1974, na -
po sle dy ako vý jazdo vý vo diè Mestskej sprá vy VB
Bra ti sla va pre od bor vy šetro va nia a od bor kri mi na -
listickej tech ni ky.

„Pán De diè žil dlhé ro ky v Chorvátskom Gro be. Vy cho val pä�
de tí, bol ro ky aktívnym poslancom MNV. Dnes už je má lo ¾u dí, èo
si ho mô žu pa mä ta� zo služ by, ale patrí sa to mu to po cti vé mu po -
li caj to vi a dob ré mu, láska vé mu èlo ve ku vzda� as poò tak to po-
sledný hold, veï sa do žil úcty hod ných 97 ro kov,“ spo mí na J. Štaf-
fa. „Pro sím vás v me ne mo jom aj všetkých, kto rí ho po zna li a v
me ne je ho po èetnej ro di ny o uve rejne nie smú toèné ho ozna mu v
no vi nách PO LÍ CIA.“

Èes� je ho pa miatke!

P.S. re dakcie: Vïa ka ústre to vosti riadi te ¾a od bo ru so ciálne ho za -
bezpe èe nia MV SR plk. JUDr. Iva na Fu fa ¾a sme sa dozve de li, že
aktuálne najstarším po be ra te ¾om po li cajné ho výslu ho vé ho dô -
chodku v SR je 100–roèný Ján Batka z Tren èí na.

Do prav ní po li caj ti v Èi fá roch „ško li li“ ško lá kov Úradnícky orchester ešte celkom ne la dí
va cí sys tém VY SYS, kde pra -
covníèka ten to sys tém mu sí ob -
slu ho va� a to prekliknu tím sa na
ïalšie ho žiada te ¾a (kvô li šta tisti -
ke). Pla te nie poplatkov je rieše né
spô so bom elek tro nic kých kolkov,
èo je sa mo stat ný sys tém Mo dul
správnych poplatkov. Oba tieto
sy sté my sú èas to po ru cho vé a
pre ob èa na, kto rý si vy ba vo val
do klad nieke dy pred 10 rokmi, je
ve¾mi zlo ži tý a nezro zu mi te¾ný
pre ši ro ký roz sah po nu ky, na -
ko¾ko pra cu je me ako klientske
cent rum. S tým sú vi sí aj ne dosta -
tok èa su na iné èin nos ti, na agen -
dy: vytrie ïo va nie ELOP, MPA,
skartá cia dokla dov, pre be ra nie
dokla dov o.i. aj Osvedèe ní o EV
èas� 1., kto ré vy dá va jú pro ti pod -
pi su pra covníèky odde le nia dok -
la dov a patria do agen dy ok -
resné ho do prav né ho inšpekto rá -
tu, odpi so va nie exe kú to rom, sú -
dom a iným orgá nom,“ pribli žu je
pro blé my predse da ZO v Banskej
By stri ci Ma rián Pe niak.

Predsedníèka základnej orga -
ni zá cie OZP v Žiari nad Hro nom
Da ri na Šuste ko vá zhrnu la hlavné
pro blé my do šty roch bo dov:

– po ma lý chod a èas té vý pad -
ky serve ra (rôzne po ru chy)

– vý pad ky a po ru chy kolko ma -
tov

– na odde le ní dokla dov v Žiari
nad Hro nom je sta rá a po ru cho vá
ko pírka, žiados� na no vú po da ná
pred 3 rokmi, doteraz ne do da ná

– sa mozrejme, sta rý a ne rie -
še ný pro blém: pla to vé ohodno te -
nie obèianskych za mestnancov
na odde le ní dokla dov a na ODI.

Na miesto zá ve ru
Poznatkov, kto ré sa nám na

té mu KA MO a slu žieb oby va -
te¾stvu sústre di li v re dakcii, je na-
ozaj po žehna ne. Úprimne: viac,
ako sme èa ka li. A aj vážnejších,
ako sme èa ka li. Pre to sa avi zo va -
ným problé mom bu de me ve no va�
aj v ja nuá ro vom vy da ní.

spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky MV SR

(Pokraèovanie zo strany 4)
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Benefity pre členov OZP v SR, zima 2016/2017 – Lyžiarske strediská 
VysokéTatry-NováLopušnádolina
– 20% zľava na 3 hod lístok na večerné lyžovanie 20%  zľava, celodenný lístok 20% zľava -  http://www.skitatry.sk/akcie.php,
tel. kontakt:+421903992292  

VysokéTatry-Lopušnádolina-www.svitlopusnadolina.sk: 
na všetko 20% - 20% na 4hod lístok a 20% na večerné lyžovanie
Kontakt tel: 0903 471 100 

VysokéTatry-SnowparkLučivná
– 20% na celodenný lístok, 20% na 4 hod lístok, 20% na viacdňové lístky a 20% zľava  na večerné lyžovanie ,http://www.snowpark.sk/?language=sk, 
tel. kontakt: +421917973269

SKIPlejsy,a.s
25 % z¾avu z ceny celodenného skipasu pre dospelého alebo die�a a seniora v lyžiarskom stredisku Relax center Plejsy, v Krompachoch, z¾avy sa uplatòujú z platných 
cien skipasov zverejnených v stredisku na web stránke www.plejsy.sk

Ski-Levoča–SkicentrumLevočas.r.o,http://www.skicentrelevoca.sk/zimna/sk
Lyžiarske stredisko: 0903 906 512
10 % z ceny celodenného skipasu
20 % z ceny celosezónneho skipasu pri nákupe do 22.12.2014
20 % z ceny na prenájom bowlingovej dráhy 
10 % z ceny ubytovania 
5 %  z ceny permanentky na 10 vstupov do sáun 

ĎalšiebenefityprečlenovOZPvSR
UbytovaciezariadeniaMMCLASS
Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska1173/3, 053 42 Krompachy 
Prevádzka: Hotel Plejsy***, Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy
Hotel Kriváň**, Podbanské 1336, 032 42 Pribylina
Horský hotel Hutník, Cintorínska 3, 053 42 Krompachy
Zľavy:
25% – na ubytovanie z pultového cenníka v každom ubytovacom zariadení
10% – z akciových balíčkov v každom zariadení
20% – z ostatných služieb podľa dostupnosti v ubytovacom zariadení a to :
Wellnes,masáže, zábaly v hoteli Plejsy a v hoteli Kriváň,
Bowling, tenisový kurt, golfový simulátor v hoteli Plejsy

KONTAKTY:
Tel.–Fax: 053/4298015, 016
mobil: 0904 303 777
e–mail: marketing@mmmmm.sk
www.hotelplejsy.sk



V reštau raènom za ria de ní Al-
ma da vo Zvo le ne uzre la svetlo
sve ta no vá publi ká cia. Jej au tor,
pplk. v. v. JUDr. Pa vel Ma lov zo
Zvo le na za lo vil v po li cajných ar-
chí voch a do kni hy s názvom Prí -
be hy z pro to ko lu uda lostí spra co -
val tu cet sku toèných prí be hov,
kto ré sa sta li v dru hej po lo vi ci XX.
sto ro èia. O vy da nie publi ká cie sa

zaslú ži li èle no via Klu bu po li cajnej
histó rie (KPH) Lu èe nec, o. z., Od -
bo ro vý zväz po lí cie v SR a ZO
OZP v SR pri OR PZ Zvo len. Pu-
bli ká ciu zosta vi li mjr. Ka mil Ko le -
sár, npor. Ró bert Václa vík a plk.
Mgr. Ju raj Štau dinger. Na prípra -
ve publi ká cie sa aktívne po die ¾al
aj ïalší èlen KPH Lu èe nec Igor
Ku bi nec.

Vy da nie knižky bo lo po ctou a
splne ním pria nia au to ra pplk. v.v.
JUDr. Pav la Ma lo va, kto rý bol v
služ bách Ve rejnej bez peè nos ti
(ZNB) od ro ku 1972, na po sle dy
vo funkcii zástupcu ná èel ní ka OS
ZNB vo Zvo le ne, po odcho de do

dô chodku pra co val v Mestskom
ná rodnom vý bo re vo Zvo le ne ako
ve dú ci inšpekto rá tu ve rejné ho
po riadku. Od ro ku 1991 je èle nom
Slo ven ské ho zvä zu te lesne po-
stihnu tých, kde pô so bil vo viace -
rých funkciách, bol aj predse da
okresné ho cent ra zvä zu vo Zvo -
le ne. Aj za tú to záslužnú èinnos�
zís kal viace ro oce ne ní a vyzna -
me na ní.

Medzi hos�a mi krstu knižky ne -
chý ba la pri má torka Zvo le na Ing.
Len ka Balko vi èo vá, jej zástupca
Ing. Ja ro slav Stehlik, prednosta
Mestské ho úra du vo Zvo le ne Ing.
Jo zef Mi kuš, riadi te¾ OR PZ Zvo -
len plk. Ing. ¼u bo mír Ho lík, zá-
stupco via Klu bu po li cajnej histó -
rie Lu èe nec i sta ros ta Horné ho
Ti sovní ka (rodnej ob ce au to ra)
Ján K¾u ka a ïalší.

„Rád by som pri po me nul i
žurna listickú a li te rárnu èinnos�
Pav la Ma lo va,“ po ve dal pri uvá-
dza ní kni hy do ži vo ta pub li cis ta
Mgr. Mar tin Má zor. „Spra cú val
rôzne prí be hy zo ži vo ta príslušní -
kov ZNB a uve rejòo val ich v pe -
rio di kách, uvádzal ich aj v roz hla -
se, spo lu pra co val s te le ví ziou. Za
tú to èinnos� tiež zís kal viace ré
oce ne nia.“

Kni hu ofi ciálne uvie dol do ži -
vo ta Ing. Igor Ku bi nec, kto rý pri -

po me nul, že Pa vel Ma lov vy rastal
v de dinskom prostre dí, kto ré vy -
ža do va lo pocti vú každo dennú
prá cu, aby si ¾u dia za ro bi li na
chlieb. Aj pre to zvo lil na „pokrste -
nie“ kni hy špe ciálny ná poj – chle -
bo vi cu.

So slávnostným prí pitkom vy-
stú pi la pri má torka Len ka Balko vi -
èo vá a predse da KPH Lu èe nec
Ka mil Ko le sár. Oba ja popria li au -
to ro vi ve ¾a š�astia k ži vot né mu ju -
bi leu 85. na ro de ni nám, kto rých
sa do ží val prá ve v no vembri, a
taktiež ve ¾a zdra via a síl do
ïalších ro kov ži vo ta.

Au tor a zá ro veò ju bi lant po ïa -
ko val všetkým, kto rí sa po die ¾a li
na tvorbe a distri bú cii kni hy, ako
aj hos�om a pria te ¾om, úèastní -
kom krstu kni hy. Pri po me nul svo -
ju ces tu ži vo tom. „Ja jedno du cho
ne mô žem se die� len tak ne èinne
do ma,“ po ve dal. „Pre to som sa
sna žil spra vi� èo najviac pre spo -
loènos� aj v dô chodko vom ve ku.
Som rád, že som mal možnos�
vy da� tú to kni hu a že mám síl by�
aktívny aj na ïa lej. Èi sa však
pus tím ešte do ïalšej kni hy, to te -
raz ne viem. Ale ma te ri á lu z po li -
cajných archí vov a spra co va ných
prí be hov mám do ma dos�!“ do dal
s úsme vom.

(kk,on)

Dòa 17. až 20. 11. 2016 sa
ko na li v ra kúskom mesteèku
Otten schlag majstrovstvá Euró -
py psích zápra hov na su chu. Za

Slo venskú re pub li ku sa pre te kov
zú èast nil náš ko le ga npor. Mgr.
Ján Né ger z Mar ti na so svo jím
psom Edym (si bírsky husky).

Pre zdra votné kompli ká cie npor.
Né ger ne nastú pil na beh so
psom na 5 km, èo je je ho ob¾ú -
be ná dis cip lí na, v kto rej pred
me sia com zví �a zil na majstro-
vstvách SR. Nastú pil však na
naj�ažšiu dis ci plí nu: 15 km na bi -
cykli so psom na kopco vi tej tra ti,
kto rú mu se li pre te ká ri absolvo -
va� tri dni po se be, spo lu 45 km.

Úèas� na majstrovstvách bo la
ob di vu hod ná, keï na štart na -
stú pi lo vo všetkých ka te gó riách
až neuve ri te¾ných 193 pre te ká -
rov z osemnástich štá tov Euró -
py. V tejto silnej konku rencii náš
ko le ga do ká zal zví �a zi�, keï ne -
dal svo jim konku rentom šancu,
viedol už od pr vé ho dòa a po-
stupne svoj ná skok zvy šo val. Od
svo jich zahra nièných ko le gov,
od Ra kú ša nov, Nemcov, Fran -
cú zov i Ru sov si tak vyslú žil pre -
zývku Jan –  ma chi ne. Gra tu lu je -
me!

npor. PhDr. ¼udmi la Húsko vá,
OR PZ Mar tin
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Čiastka 112
116. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslané-
ho na územie Macedónskej repu-
bliky

Čiastka 113
117. Rozkaz prezidenta Policaj-

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

Čiastka 114
118. Rozkaz prezidenta Policaj-

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

Čiastka 115
119. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná pre-
prava“

Čiastka 116
120. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení spoloč-
ného tímu zahraničnej jednotky
Policajného zboru vyslaného na
územie Srbskej republiky

Čiastka 117
121. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 119/2016, ktorým sa vy-
hlasuje policajná akcia „Beta –
cestná preprava“

Čiastka 118
122. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Poli-
cajného zboru č. 3/2006, ktorým
sa zavádza úradné poverenie pre
príslušníkov Policajného zboru za-
radených na odbore ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru
v znení neskorších predpisov

Čiastka 119
123. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru o stránkových
dňoch a stránkových hodinách

Zveèneživýchlatinskýchcitátov
Ma� zo štá tu zisk je nielen ohav né, ale aj zlo èin né a pro tiprávne.

/Ci ce ro/
xxx

Bo ha tý ne vie, ako ži je chu dák.
/la tin ské príslo vie/

xxx
Nazbie ra né bo hatstvo mô že èlo ve ku buï vládnu� ale bo slú ži�.

/la tin ské príslo vie/
xxx

Èas to ve¾kí zlo de ji tresta jú men ších.
/Caeci lius/

xxx
Ten, ko mu je mno ho do vo le né, má si do vo ¾o va� najme nej.

/Se ne ca mlad ší/
xxx

Ne chci rozka zo va�, do kia¾ sa ne na uèíš poslú cha�.
/la tin ské príslo vie/

xxx
Vládca ne sto jí nad zá konmi, ale zá ko ny nad vládcom.

/Plí nius mlad ší/
xxx

Èo zmô žu zá ko ny tam, kde vlád nu pe nia ze?
/Petro nius/

xxx
(Vybra té z: Slov ník la tin ských ci tá tov, Mar ta Hlu ší ko vá, vy da va -

te¾stvo KNI HA–SPO LOÈNÍK 2000, strán 368)
Vy bral: –on–

Vynikajúciúspechslovenskéhoreprezentantana
MajstrovstváchEurópypsíchzáprahovnasuchu
Npor. Ján Né ger ko le gom z osem nástich štá tov Euró py ne dal šancu

Upozornenie
Uzávierkanasledujúceho

číslabude11.januára2017
Redakcia

Tojefór!
Ženaprinesiedomovkocúra,alemužsasòoupoháda,že

zvieranepatrídobytu.Kocúraodvezieotriblokyïalejavy-
pustí.Vrátisadomovakocúružsedípreddvermi.Naštvatýho
zasanaložídoauta,odveziehozamestoapustídoparku.
Ledvaodstavíauto,kocúrèakápreddverami.Užúplnevyto-
èenýkocúraznovanaloží,odvezieho30kilometrovïalekoa
vypustízanejakoudedinoudomoèariska.Oštyrihodinyvolá
žene:„Kocúrjedoma?“„Hej,predchví¾oupribehol,“vravíže-
na.„Dajmihoktelefónu,jasomzablúdil…“

Pozoruhodnýpoèinluèeneckýchpolicajnýchhistorikov

K 85. na ro de ni nám vy da li kni hu bý va lé mu po li caj to vi

Èle no via Klu bu po li cajnej histó rie Lu èe nec s auto rom publi ká cie.
Z¾a va: Igor Ku bi nec, Ka mil Ko le sár, Pa vel Ma lov, Ró bert Václa vík, Ju -
raj Štau dinger.

Snímka Mar tin Má zor


