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Druhá facka kariérnemu postupu na OR PZ Humenné
Aj keï v minulom èísle novín POLÍCIA bolo u písané o
facke kariérnemu postupu, je tu facka druhá. Ale pekne
poporiadku.
OZP má záujem na tom, aby
koneène v PZ fungoval kariérny
postup, ktorý u bol ministrom
vnútra podpísaný. No aj napriek
tomu na OR PZ Humenné bol do

funkcie vedúceho I. oddelenia
ODI ustanovený policajt s dvaapolroènou praxou v Policajnom
zbore.
Ete na ozrejmenie postupu

OZP voèi takémuto kroku riadite¾a OR PZ Humenné:
1/ Po zistení informácie o návrhu ustanovenia takéhoto policajta predsedom ZO OZP Humenné, tento upozornil riadite¾a
OR PZ na nekorektnos takéhoto postupu vo vzahu ku kariérnemu postupu.

S prevenciou je potrebné zaèa od útleho detstva. Viac na strane 7

2/ Vzh¾adom k tomu, e riadite¾ OR PZ na tento argument odpovedal slovami ja som rozhodol, toto bolo signalizované
predsedovi KR OZP v Preove.
3/ Predseda KR OZP na základe tejto informácie jednal s
riadite¾om KR PZ Preov, ktorému zdôraznil nevhodnos postupu riadite¾a OR PZ Humenné vo
vzahu k princípom kariérneho
postupu. Riadite¾ KR PZ predsedovi KR OZP uviedol, e on plne
dôveruje riadite¾ovi OR PZ Humenné a do jeho právomoci mu
on nebude zasahova, pretoe
tento si sám vie najlepie vybra,
s akými pracovníkmi bude spolupracova.
4/ Vzh¾adom k tomu, e OZP
ve¾mi záleí na implementovaní
kariérneho postupu v benej policajnej praxi, a to vetkými policajtmi, táto otázka bola aj predmetom rokovania KR OZP v
Preove s riadite¾om KR PZ Preov za spoluúèasti podpredsedu
OZP v SR Mariána Magdoka.
Nevhodnos takéhoto postupu
riadite¾a OR PZ Humenné bola
riadite¾ovi KR PZ prezentovaná
vetkými predsedami ZO OZP v
Preovskom kraji. No riadite¾ KR
PZ stanovisko nezmenil.
5/ O tejto otázke bolo diskutované aj na operatívnej porade
riadite¾a KR PZ, kde predsedom

KR OZP Petrom Lederom bolo
uvedené, e zo strany OZP budú vyuité vetky legitímne prostriedky, aby k takémuto stavu
nedochádzalo.
6/ Následne, vzh¾adom k tomu, e táto otázka v Preovskom kraji zostala ako v zaèarovanom kruhu, uvedený problém
bol nanesený predsedom OZP
SR Miroslavom Litvom na operatívnej porade u prezidenta PZ.
7/ Ïalej toto ignorovanie kariérneho postupu policajta bolo
predsedom OZP SR prezentované aj na porade u ministra
vnútra SR.
No a je tu druhá facka kariérnemu postupu, zasa na OR PZ
Humenné, kde na pôvodné
miesto policajta, ktorý bol ustanovený do funkcie vedúceho I.
oddelenia ODI, t.j. na miesto
starí referent skupiny prevencie
na vnútornom odbore OR PZ
Humenné bol prijatý a riadite¾om OR PZ Humenné ustanovený do funkcie záujemca rovno z
civilu do 6 PT. Konkrétne sa jedná o Mgr. Annu Èopákovú, ktorá
je manelkou Ladislava Èopáka
 riadite¾a záchytného uteèeneckého tábora v Humennom a sestrou Juraja Dinièa, riadite¾a personálneho odboru Sekcie personálnych a sociálnych èinností
(Pokraèovanie na strane 2)

Vyuitie eurofondov v rámci MV SR  sladké driemoty?
Ako je to vlastne s vyuitím eurofondov v pôsobnosti
náho ministerstva vnútra? Núkajú programy EÚ dostatok moností a vieme z nich vyai maximum? Ide predsa o stovky miliónov korún, ktoré doslova leia na zemi,
len ich treba kvalifikovaným spôsobom zodvihnú, poui a vyúètova  a práve v èase, keï rezortu chýbajú najmä kapitálové prostriedky.
S týmito námetmi na rozhovor sme sa pred dvoma týdòami obrátili na prísluný ministerský útvar, ktorým je Úrad zahraniènej pomoci, zaèlenený do
sekcie legislatívy. Tento úrad plní úlohy koordinaèného pracoviska rezortu, mali by sa v òom te-

da zbieha informácie zo vetkých zloiek. Na èele úradu stojí
Nadeda Pätoprstá, ktorá je zároveò od 22. 2. 2006 riadiacim
programovým
pracovníkom.
Úrad pod jej vedením má centrálne zhromaïova informácie
o nástrojoch a aktuálnych mo-

nostiach zahraniènej pomoci a
potrebách a projektových zámeroch útvarov ministerstva, má
metodicky a odborne usmeròova útvary pri príprave a implementácii projektov, ako aj pri ich
monitorovaní a hodnotení a dokonca centralizovane plánova
výdavky na spolufinancovanie
projektov a projektových návrhov. ia¾, za celý ten èas si pani
riadite¾ka pre redakciu POLÍCIA
nenala èas  napriek poèetným
telefonátom a urgenciám s prosbou o stretnutie. Navye, nikto
iný z tohto úradu sa necítil dos-

tatoène kompetentný, aby nám
poskytol aspoò základné informácie o reálnej èinnosti tohto útvaru.
Slabota
Ostali sme tak odkázaní na
internetové informácie, z ktorých
je zrejmé, e u v uplynulých rokoch, v rámci predvstupových a
prechodných programov EÚ rezort vnútra nedokázal vyèerpa
ani polovicu prostriedkov, ktoré
boli k dispozícii, ba väèina útvarov sa o týchto monostiach ani
nedozvedela. Vimlo si to aj vedenie rezortu a pomalièky zisu-

je, e existujúci systém riadenia
zahraniènej pomoci má ïaleko
od efektívnosti, pretoe nejaký
útvar na sekcii legislatívy nemá
reálne ance pozna potreby
jednotlivých zloiek rezortu a u
vôbec nemôe rozumie ich poiadavkám. Preto nemôe ani
pomôc. Aj v rámci náho pátrania sme z mnohých strán poèuli kritiku, e rezortné zloky  a
na pár výnimiek  nepociujú
existenciu úradu zahraniènej pomoci ako bránu, cez ktorú sa dostanú k európskym miliónom,
(Pokraèovanie na strane 2)

Na horúce témy s prezidentom PZ gen. Jánom Packom

Kadá zmena vyaduje svoj èas
Redakcia POLÍCIA sa dlhie usilovala vyspoveda prezidenta Policajného zboru gen.
Jána Packu. Napokon sa nám to podarilo do tohto vydania na poslednú chví¾u v Koiciach  ale pod podmienkou, e sa nebudeme rozpráva o organizaèných zmenách,
hoci v tomto èase práve téma zmien v truktúrach zboru tvorila základ otázok, ktoré by
nai èitatelia chceli policajnému prezidentovi poloi. Argumenty prezidenta o predèasnosti debaty na spomenuté témy vak redakcia prijala.
l Pán prezident, ste takmer
neustále na pohybe, ve¾a
chodíte do terénu. Aké sú vae dojmy z týchto èastých
kontaktov dole? Ako by ste

sám charakterizovali náladu
posádky?
Vo veobecnosti  relatívne
dobre, ale vetkým chýbajú peniaze. Sú tu dve sféry: je to otáz-

ka materiálneho vybavenia útvarov, a potom platová, resp. sociálna. Aj keï peòazí je málo,
viem, e policajti chcú robi a my
im k tomu chceme utvori pod-

mienky. Pohli sme sa s autami a
s technickou vybavenosou. Pohneme sa ïalej  minimálne tak,
aby na obvodoch a okresoch mali zabezpeèenú mobilnos. Druhá
oblas  èo s platmi. Najmä ¾udia
na ulici sú málo zaplatení, to je
veobecne známe, èi sa to niekomu páèi alebo nie. Viem, e
stredné a vyie kádre budú namieta, e treba zaplati vetkých,
ale nie je toho dos. Keï máme

zvýi, tak musíme poloi dôraz
na tých dole, aj keby sme tým hore mali da o nieèo menej. Ja
viem, èo povie napr. vyetrovaèka, má na mòa aké srdce u
dávno, protestova môu aj iné
útvary, ale tam, kde je základ ivota, tam musíme prida najskôr.
Potrebujeme udra ¾udí na ulici,
pretoe to je to, èo je dôleité vo
vzahu k obèanom.
(Pokraèovanie na strane 3)
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S¾úbili sme si

Kariérny postup je schválený, ale sa nerepektuje. Neviem èi to je zámer alebo èo je
v tom, e je vydaný, ale právoplatný a od 1.7.2007? To dovtedy si kadý môe robi èo
chce? Veï tým sa vlastne vytvoril priestor na urýchlené
personálne rozkazy. Tie rozkazy sú u vydávané, to ich
nikto nevidí alebo nechce vidie? Veï celé nariadenie je
hneï v zaèiatku poliapané.
Preèo jeho platnos nemohla
by dòom vydania  na to asi
nedá odpoveï nikto. Znova sú
prijímaní policajti z civilu do
vyích platových tried a policajt, ktorý tam robí dlhé roky a
mohol by tam by, je obchádzaný. Prijímame ïalích policajtov
s
vysokokolským
vzdelaním
(vychovávate¾,
zdravotná sestra a podobne),
dávame im 5. triedy a tvárime
sa, e je vetko v poriadku. e
policajti s desaroènou praxou
èakajú na 5. triedu, asi nikoho
nezaujíma.
K ïalej veci tie poviem
jeden názor. Pokia¾ teda nie
sú peniaze na platy, treba zobra do úvahy aj rieenie o odchodnom. Teda navrhnú zruenie odchodného a znova
navýi platy, pretoe pokia¾
dôjde k podstatnému navýeniu platov  týmto myslím u
celkové navýenie o 57 tisíc,
èo sa zdá reálne, tak málokto
bude uvaova o odchode do
výsluhy. Samozrejme výsluha
by ostala. Je zrejmé, e by
znova dolo ku konfliktom najmä so sluobne najstarími
policajtmi, ale osobne si myslím, e policajti do 20 rokov
praxe by zostali vetci. Keï
chceme nieèo zmeni, tak k takýmto veciam jednoducho musí prís a netreba sa ich bá.
Taktie je ve¾mi dobrý zámer
obmedzi výsluhové dôchodky
do urèitej sumy, tam sa tie
dajú uetri nejaké prostriedky.
Osobne si myslím, e peniaze v rezorte sú  len nie
tam, kde sú najpotrebnejie a
u vonkoncom nie sú racionálne vyuívané. Znova nás
predbehli vojaci, u nich sa jednoducho niè nehovorí, tam sa
platy mahom ruky zvýia o
nieko¾ko tisíc korún a robí sa
nábor. U polície je to naopak 
radej zníime nároky na
uchádzaèa aby sme ich mali
dos. Veï kto u nám pôjde robi za èistých 13 tisíc (to som
asi prehnal), keï upratovaèka
má 10 000. A aby sme zamestnali nejakého vysokokoláka, tak mu ponúkame vyie
triedy, lebo ináè by do rezortu
neiel  hoci aj na úkor sluobne ove¾a starích policajtov. Príspevok na bývanie taktie chýba, kedy a ako sa zaène riei? Skúsme ho da aspoò pre tých, èo naozaj platia
hypoúvery  trebárs len vo
výke 1000.Sk.
Jednoznaène: ak nedôjde k
rapídnemu zvýeniu platov,
tak sa treba zamyslie nad
tým, èo nám bolo s¾úbené a èo
sa plní.
M. Procházka,
predseda ZO OZP Ve¾ký Krtí
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Na východe v nových priestoroch
P

re okresné riadite¾stvá
Policajného zboru v Poprade a v Bardejove bol prvý
marcový deò tohto roku nevednými dòom, pretoe za úèasti
ministra vnútra Roberta Kaliòáka a ïalích predstavite¾ov tátnej správy sa tu uskutoènilo
slávnostné otvorenie zrekontruovaných vstupných priestorov týchto objektov.
Rekontrukènými prácami sa
v obidvoch budovách prestavali
vstupné priestory vestibulov na
spôsob prijímacích miestností
akými sú napríklad finanèné intitúcie. Výrazným prvkom, ktorý
pomôe zvýi spokojnos obèanov, je vytvorenie èakárni v nových vestibuloch v spojitosti s
vyvolávacím systémom.
Stavebnými úpravami sa súèasne upravil aj vonkají prístup
k objektom s monosou vstupu i
pre imobilných obèanov a èiastoène sa upravila aj vonkajia fasáda budov. Celkové náklady na
tieto dve stavebné akcie boli vye 12 miliónov korún. Práce na
popradskej budove boli zaèaté
29. septembra 2006 s termínom
ukonèenia 31. januára tohto roku a na bardejovskej budove sa

zaèali 20. októbra 2006 a termín
ukonèenia bol tie 31. januára
tohto roku.
Druhého marca bola slávnostne otvorená celá zrekontruovaná budova Okresného

novembra 2005 a ukonèila 15.
februára tohto roku, bolo nadstavené jedno podlaie.
Poèas realizácie rekotrukèných prác polícia získala aj samostatný prízemný objekt v jej

Prítomnos ministra vnútra R. Kaliòáka vade vyvolala ivý záujem policajtov o osud avizovaných zmien...
riadite¾stva Policajného zboru v
Humennom za úèasti ministra
vnútra, Roberta Kaliòáka, prezidenta Policajného zboru generála Jána Packu a tátneho tajomníka ministerstva vnútra Jozefa
Buèeka. V rámci komplexnej rekontrukcie policajnej budovy,
ktorú zaèala vybratá firma 18.

areáli, v ktorom v minulosti sídlil
regionálny úrad verejného zdravotníctva. V tejto budove sú teraz umiestnené pracoviská
správnych sluieb, kde sa budú
vybavova cestovné pasy, obèianske aj vodièské preukazy a
prihlasova autá. V èakárni bude
èakate¾ov tie usmeròova vyvo-

lávací systém. Upravil sa vonkají prístup k objektu s monosou
vstupu i pre imobilných obèanov
aj spevnené plochy a parkoviská
s tým, e sa navýil poèet parkovacích miest.
Po obhliadke vynovených a
rozírených priestorov policajných objektov sa konal na pôde
Gymnázia arm. gen. L. Svobodu
brífing, na ktorom novinárom,
uèite¾om aj iakom predstavitelia
ministerstva vnútra a Policajného zboru predstavili preventívny
dopravnobezpeènostný projekt
Vidie a by videný. Po skonèení brífingu minister s policajným
prezidentom iakom rozdali lté
reflexné pásy a rôznofarebné
reflexné nálepky. Zároveò im
názorne predviedli, ako sa majú
správne poui. Cie¾om tohto
projektu je zvidite¾ni úèastníkov
cestnej premávky, Aj pod¾a slov
ministra Kaliòáka: najväèím
zloèincom v krajine je dopravná
nehodovos. Najèastejou príèinou nehôd, pri ktorých bol zranený alebo usmrtený chodec je
fakt, e poèas veèerných èi noèných hodín, alebo za zníenej vidite¾nosti nebol videný.
M. Feèová, KR PZ Preov

Vyuitie eurofondov v rámci MV SR  sladké driemoty?
(Pokraèovanie zo strany 1)

ale skôr administratívnu prekáku.
Sám úrad to zrejme cíti: svedèia o tom viaceré sprístupnené
materiály, v ktorých sa kontatuje, e hlavnou príèinou nevyuitia, resp. neúèasti ministerstva
na programoch bola personálna
poddimenzovanos útvarov, slabá jazyková vybavenos a absencia skúseností. Návrh koncepcie riadenia zahraniènej pomoci, ktorú nedávno predloila
pani Pätoprstá na vnútrorezortné pripomienkové konanie, takisto hovorí o nedostatoènom
personálnom obsadení a absencii motivaèného systému za-

mestnancov podie¾ajúcich sa na
zabezpeèovaní vyuívania finanèných prostriedkov. Jedným
z výstupov návrhu koncepcie je
preto poiadavka na stanovenie
precízneho systému odmeòovania týchto pracovníkov a poiadavka posilni útvar o dvoch stálych tátnych zamestnancov.
Zároveò vak z dostupných materiálov vyplýva, e dosia¾ nie je
jasné, èi je ministerský útvar zaèlenený v sekcii legislatívy tým
pravým a najpovolanejím, alebo majú ma celú agendu na starosti jednotlivé zloky rezortu,
ktoré najlepie poznajú svoje
potreby!
A predsa to ide!
My sme sa pri stretnutí s prí-

sluníèkou HaZZ pani Dagmar
ebestovou presvedèili, e sa to
dá. V rámci Prezídia HaZZ má v
kompetencii celú euroagendu, je
na túto prácu sama a sedí v jednej kancelárii hasièského výskumáku, zariadenej nábytkom
asi z roku 1970. Keï vak spustila výklad o vyuívaní eurofondov v podmienkach Hasièského
a záchranného zboru, urobila
tak frekvenciou reèi portového
komentátora a za hodinu a pol
plynulého odborného výkladu
nám objasnila, e hasièi nevynechali ani jednu z moností, ktoré
EÚ v rámci fondov núka. Mnohé
z nich ani neboli priamo urèené
pre MV SR, hasièi vak nali
spôsoby, ako sa k týmto pros-

Druhá facka kariérnemu postupu na OR PZ Humenné
(Pokraèovanie zo strany 1)

MV SR. Teda je to správny rodokmeò na to, aby takýto obèan
ihneï nastúpil na vnútorný odbor  oddelenie analytiky a takto
pripravoval materiály pre riadite¾a OR PZ. A èo na tom, e kariérny postup bol u v danej
chvíli podpísaný ministrom vnútra? Veï tento dokument je zrejme fackovacím panákom na OR
PZ Humenné. Vyvstáva tu teda
otázka  preèo je tomu tak? Preèo k tomu dochádza?
Na tieto otázky OZP oèakáva
odpoveï od funkcionárov, ktorí
spolu s OZP pripravovali kariérny
postup a od ministra vnútra, ktorý
ho s vedomím jeho aplikácie v
policajnej práci podpísal ako najvyí predstavite¾ MV SR. Je to
dôleité aj z toho dôvodu, aby
takto zodpovední funkcionári MV
SR ukázali radovým policajtom,
e kariérny postup policajta je dokument, ktorý je závaným krokom k tomu, aby v PZ platili koneène urèité objektívne zásady a

princípy, týkajúce sa vetkých policajtov.
OZP v SR nejde o osoby, o
kádrovanie, o osobovanie si personálnej politiky. OZP ide o dodriavanie objektívnych pravidiel,
ktoré majú by uplatòované v kadodennej práci zamestnanca. Ide
tu o to, aby kariérny postup policajta bol transparentný, vyváený
k monostiam a schopnostiam
policajta. Aby takto nedochádzalo k raketovým kariéram policajtov, na úkor kvality vykonávaných
kadodenných èinností.
Kariérny postup policajta je
dokument, ktorý v iných krajinách
v európskom priestore má u prirodzenú vános a repekt vetkých zamestnancov, ktorí ho
spontánne dodriavajú a uplatòujú v kadodennej práci. Slovensko v rezorte MV SR, ako vidie
na týchto príkladoch, ide cestou
tàòovou, cestou odmietania, cestou implementácie princípu ja
som rozhodol.
Je to správna cesta?
(identita autora v redakcii)

Pozn. redakcie:
Telefonicky sme sa obrátili na
riadite¾a personálneho odboru
SPSÈ MV SR pána Juraja Dinièa s cie¾om overi si hodnovernos informácie, ktorú redakcia
získala. Pán riadite¾ Diniè potvrdil, e v spomenutom prípade
naozaj ide o jeho sestru. Sám
pochádza zo Sniny a má viac
súrodencov, preto nevidel dôvod, aby sa jeho meno spájalo s
pôsobením jeho dospelej vydatej sestry v Humennom. Pod¾a
jeho slov sestra pôsobila v oblasti sociálnej starostlivosti, jej
manel je dlhoroèný policajt.
Pán Diniè rezolútne poprel, e
by
akýmko¾vek
spôsobom
ovplyvòoval rozhodnutie riadite¾a OR PZ v Humennom Jozefa
Semana o prijatí jeho sestry do
sluobného pomeru v PZ a jej
zaradení na vnútorný odbor okresného riadite¾stva. Koniec
koncov, ani autor èlánku niè také
netvrdil.
(red)

triedkom dosta aj cez iné, gestorské rezorty.
Nejde o fazu¾ky, ale o ve¾mi
konkrétne definovanú finanènú
pomoc prakticky pre vetky èinnosti, ktoré HaZZ pokrýva a ktoré sa na tomto priestore nedajú
detailnejie popísa. Ale ak budeme hovori pribline o 1,5 miliarde korún, vyuite¾ných v rokoch 2007  2013, nebudeme
ïaleko od pravdy. Detailnejie
sa budeme téme naich schopností vyui eurofondy venova v
najbliom èísle. Dovtedy si u
azda aj jediná kompetentná pani
Pätoprstá nájde trochu èasu,
aby nám vysvetlila, preèo v jednej zloke dokáe urobi mladá
zanietená pracovníèka HaZZ
ove¾a viac, ako jej celý ministerský poddimenzovaný odbor.
Peter Ondera

15. jubileum
koickej SO PZ

Koice (on)  Naozaj dôstojne a s hrdosou si Stredná odborná kola PZ v Koiciach 15.
marca pripomenula 15. výroèie
oficiálneho nástupu
prvých
tudentov
do
novoutvorenej rezortnej strednej
koly  prvých devä
rokov v areáli hutníckeho
uèilia v aci,
potom u vo vlastnom objekte bývalého SOU stavebného na Junej triede 50 v
Koiciach. Za pätnás rokov
opustilo brány koly vye 5,5 tisíca absolventov, ktorí získali
základné policajné vzdelanie.
(Pokraèovanie na strane 4)
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Kadá zmena vyaduje svoj èas
(Pokraèovanie zo strany 1)

l Oèakávané, resp. navrhované zmeny rozvírili hladinu, niektorí návrhy podporujú,
iní zatracujú  pod¾a toho, kde
sú zaradení. Tak je to napríklad v Bratislave u dopravákov
Niektoré sluby  a doprava
je jedna z nich, sú ve¾mi rozhádzané, musíme ich pospája,
aby naozaj slúili. Samozrejme,
niektorí ¾udia prídu o funkcie,
stratia monos teritoriálnych
vplyvov, ale inak ¾udí nedostanem do terénu. Nemôu vetci
sedie v kanceláriách. Chápem
ich námietky, ale nemôem to
robi inak. Aj ja som názorná
ukáka  vyèítajú mi, e som
málo v kancelárii, e prive¾a chodím von
l To je pravda, poèuli
sme
ale cítim potrebu by tam,
kde sa dejú veci, preverova, èo
a ako funguje. Viackrát som sa
u presvedèil, e je to potrebné,
pretoe som v dobrej viere podpísal nieko¾ko nariadení a potom
som bol okovaný, èo sa z nich
cestou dole stalo, ako sa pôvodne dobrá mylienka dokázala pri
tom schádzaní po stupòoch riadenia totálne zdeformova. A
som sa musel za to hanbi, èo
som podpísal. Chodím von preto, aby som garantoval, e mi
ide o zmeny k lepiemu, nie k
horiemu.
l Ve¾a obáv zaznieva aj z
radov hraniènej a cudzineckej
polície v súvislosti so Schengenom
Nech sa netrasú, budú skôr
posilnení, teraz dostáva prednos vetko, èo je spojené so
Schengenom. Ïalích ¾udí sa to
vak nedotkne, diskutujeme, èo
bude ïalej, ale aktuálne je to a
na budúci rok. Opustíme vonkajiu hranicu, o to viac práce bude
vo vnútri. Samozrejme, aj táto
zloka si musí by vedomá toho,
e musí plni aj úlohy poriadkovej i dopravnej polície. Èie bude tu posun aj do reimu iných
polícií. Nie je to niè nové, takéto
zmeny sa uskutoènili v Èesku i v
Rakúsku, tieto sluby sa vonku
zluèujú. Ako to bude v reáli, to je
ete otázne, èi pôjdeme líniovým

riadením alebo budú pod krajskými riadite¾stvami.
l Mimochodom, ráta sa so
zachovaním krajských riadite¾stiev, keï de facto nebudeme ma krajské úrady?
Samozrejme ráta, pretoe zatia¾ je to potrebné.
l Poïme teda na vyetrovanie. Z tejto zloky sme aj v
OZP zaregistrovali najviac
protestov, dokonca kolektívnych, ¾udia sú urazení vaím
vyjadrením, e im iné zloky
robia sluhov. Najfrekventovanejou témou je napokon
otázka postavenia tzv. skrátencov voèi vyetrovaniu na
jednej strane a obvodnými oddeleniami na strane druhej
Ako ste to mysleli s tými sluhami?
Myslím si, e je to vetko z
nepochopenia veci. Vetko èo
sa deje, nie je preto, aby sa to
páèilo Packovi, ale aby to pomohlo vyetrovaniu a skrátenému vyetrovaniu. Vetci sa saujú na enormnú zaaenos, ale
ak by sme pokraèovali v doterajej praxi, tak sa to môe len
zhorova, pretoe nám zdola
narastá trestná èinnos. Toto
akoby nevedeli pochopi. Celý
problém nie je o tom, e policajti
robia sluhov vyetrovate¾om, lebo to tak zrejme necítia, ale cítia,
e nie sú schopní fyzicky zvládnu to mnostvo spisov, ktoré sa
na nich valí. ia¾, trestný poriadok je tak nastavený, e èoko¾vek urobia iné zloky, musia
sprocesni, vetko opakova.
Tým sme zakopali policajtov pri
stoloch. Èie je tu nevyhnutná
legislatívna úprava.
l Legislatíva býva na dlhé
lakte
Doteraz prebiehajú práce na
zmenách legislatívy dobre, máme podporu prokuratúry a verím,
e ani súdna moc nebude proti
týmto zmenám, ktorých cie¾om
je zjednodui celý proces prípravného konania a najmä
umoni iriemu okruhu policajtov, aby zabezpeèovali procesné úkony. Èie chceme policajtom legislatívne rozviaza ruky.
Momentálne akútne potrebujeme takpovediac sa vyhádza zo
spisov, pretoe táto legislatíva
zapríèiòuje stav aký je, ale nie-

len  ak je spisov prive¾a, potom
u aj nadriadení zabúdajú na
svoje povinnosti v oblasti kontroly, previerok spisov a uspokoja
sa s tým, e ak sa na spise urobí mesaène jeden úkon, tak sa
vlastne niè
nedeje. Èie aj kontrola
zo
strany nadriadených
mi absentuje, tá má
tie
svoj
podiel viny.
Pre zmenu legislatívy robíme
maximum, verím, e aj v parlamente tieto návrhy nájdu podporu. V takom prípade by sme
mohli hovori o zmene k 1. januáru 2008. Ak sa niè nestane.
l Keï si pozrieme zaaenos vyetrovania, resp. SKV
v jednotlivých okresoch, sú tu
ve¾ké, a priepastné rozdiely!
Preto hovoríme o plávajúcich
truktúrach. Riaditelia musia nastavi systém tak, aby im fungoval, pretoe za to zodpovedajú.
Nemôe by kraj ako kraj, okres
ako okres. Ak máme okres, kde
je mesaène na jedného vyetrovate¾a 1, 2 spisu, tak to urèite nie
je v poriadku a musí ho urobi
krajský riadite¾.
l Èas ¾udí z týchto úsekov
podporuje mylienku na zaèlenenie skráteného vyetrovania na OO PZ, druhá je rezolútne proti a kadá strana
má svoje argumenty
Áno. Tí ¾udia, èo predtým robili na OO PZ a potom ich zobrali na SKV, tak tí nemajú problém,
lebo to poznajú, mnohí by dokonca boli bliie k domovom a
spoliehajú sa na pomoc kolektívu. Druhú kategóriu tvoria ¾udia,
ktorí sa nabrali z civilu do päky
triedy, nevedia, o èom je sluba
na OO PZ a cítia sa urazení, e
oni sú predsa páni a nebudú robi nejakých s prepáèením blato¾apov. To je pomýlené, pretoe takéto poh¾ady dehonestujú
prácu vetkých ostatných policajtov. Hocako, vnímam tú rozpoltenos, úplnú protichodnos
názorov. Po mnohých diskusiách s ¾uïmi sme napokon povedali, e pristúpime ku kompromisom, e urobíme skúobný

model v Preovskom a v Koickom kraji a uvidíme, èo nám to
urobí, kto má vlastne pravdu.
Absolvovali ste porady s
novými krajskými riadite¾mi.
Dojmy?
Vnímam predovetkým ich
profesionálnu zaaenos, vlastne na kadom je vidie, èo robil
predtým. Ak bol dopravák, tak
povauje problémy v doprave za
najdôleitejie, ak operatívec,
tak v operatíve Je to ¾udské, je
to úplne pochopite¾né, ale nemôe to tak by. A v mojej pozícii
musím vníma problémy vetkých zloiek. Ja sám som najèastejie prichádzal do styku s
poriadkármi, dopravákmi a s kriminálkou, to ale neznamená, e
nebudem vidie problémy ïalích zloiek  napríklad vyetrovaèky.
l Ale tvrdia, e ich nevnímate, zaznávate, lebo ste v
tom nerobili
(Smiech) To sú paradoxy. Kto
nevie, tak moja pôvodná kvalifikácia je vyetrovate¾ Pravdou
vak je, e momentálne je mojou
povinnosou by najviac tam, kde
sú policajti najbliie k ¾uïom,
pretoe toto je k¾úèové  obvody
a okresy. V ïalích fázach prídu
na rad aj ïalie zloky. Nedá sa
riei vetko naraz, akoko¾vek by
som ve¾mi chcel. Dá sa ve¾a vecí vyriei rozkazom a hotovo.
Ale ak by akáko¾vek zmena nemala podporu väèiny, nebude
dobrá, minie sa úèinkom. Preto
tak ve¾a diskutujeme, dávame si
naèas. Chodím, diskutujem, èítam, poèúvam, korigujem aj svoje postoje, nech sa to vykrytalizuje. Samozrejme, diskutova sa
nedá donekoneèna, ale len po
urèitú hranicu, pretoe potom u
zaène súboj lobingov, istých síl,
ktoré chcú dokáza, e sú silnejie. Vtedy to treba ua. Niektorí
sú napríklad za úplné zlúèenie
operatívy s vyetrovaèkou, iní
zasa za jej úplné odèlenenie.
Problém fungovania PZ je v tom,
e musí fungova ako celok.
Dnes je situácia taká, e súdrnos je dos malá, kadý naháòa èiarky pre svoj úsek, zabúda na kolegov. My chceme, aby
vetci robili spolu, a vyetrovate¾
aby bol úplne na vrchole, aby robil len to najdôleitejie, pretoe

je výstupom z rezortu. Hlavným
cie¾om nie je predsa to, èi bude
niekto dôleitejí ako iný, ale to,
aby obèan nemusel by k tej istej
veci trebárs päkrát vypoèúvaný.
Chuovka na záver. Èo sa
dá v tejto chvíli poveda k platom?
Je to najväèí problém, vetci
to vieme. Keï sa zaène hovori o
peniazoch, o platoch, zaèína koniec sveta. Nový platový systém
môe ís najskôr od 1. januára
budúceho roka. Ja hovorím  ak
sa v priemere nemajú zdvihnú
platy policajtov aspoò o 20 percent v hrubom, tak do toho radej nepôjdeme, nerozbijeme to,
èo ako tak funguje. Radej by
sme v takom prípade ili cestou
vylepovania existujúceho systému. Za tým si stojím.
l Je veobecne známe, e
návrhy na nový systém odmeòovania utvárajú tlak na vládny rozpoèet, nejde o malé peniaze, ktoré musí rezort pýta.
ance na úspech?
Ako vravím, pôjdeme do toho,
ak budeme ma záruku v peniazoch, inak to nemá zmysel. Aby
sme nerozbili systém, ktorý ako
tak funguje. Potom by sme radej vylepovali existujúci systém, hoci vieme, e nie je dobrý.
l Otázka odmeòovania je
úzko spojená s uplatòovaním
kariérneho postupu. Je moné robi jedno bez druhého?
Nemono. Sú to absolútne
spojené nádoby.
l Právo posledného slova
Cítite potrebu poveda
nieèo ¾uïom prostredníctvom
náho mesaèníka?
Ve¾mi by som chcel poprosi,
aby boli kolegiálni, aby vdy vnímali, e polícia je kolektívny orgán, ktorý ahá spolu. A aby ete chví¾oèku vydrali, pretoe
kadá zmena, ak má by dobrá,
si vyaduje svoj èas. A my chceme robi dobré zmeny. Skúame
nájs peniaze, aby sme mohli ¾udí naozaj dobre zaplati a sociálne zabezpeèi. Prosím o trpezlivos. Diskutujeme o kadej zmene, nechceme robi rozkazom
veci, ktoré nebudú ma podporu
väèiny, lebo len to je záruka toho, e bude fungova.
Zhováral sa Peter Ondera

Vyèistenie rovnoaty: nie je to a také jednoduché!
Policajti zaradení vo výstrojnej norme R majú monos
da si preplati výdavky vynaloené na údrbu výstrojných súèiastok do výky 400 Sk  jednoducho povedané
výdavky za èistenie rovnoaty. Aký je ve¾ký rozdiel medzi oficiálnym a skutoèným postupom, to by som chcel
priblíi týmto èlánkom.
Oficiálny postup
1. Policajt po vyèistení výstrojných súèiastok tvoriacich
sluobnú rovnoatu predloí v
odevnej výdajni doklad o zaplatení uvedenej sluby.
2. Pracovníèka odevnej výdajne spracuje výdajkový doklad
v 3 výtlaèkoch, na ktorom bude
uvedená zaplatená suma, ktorá
bude odpísaná z konta nepeòaného plnenia policajta.
3. Prvý výtlaèok výdajkového
dokladu zostáva vo výdajni, druhý spolu s dokladom z registraè-

nej pokladne predloí policajt do
pokladne rozpoètovej organizácie a suma za vyèistenie bude
uhradená policajtovi v hotovosti
z pokladne rozpoètovej organizácie. Tretí výtlaèok zostáva policajtovi.
4. Odevná výdajòa zabezpeèí, aby v rámci jedného roka nebol prekroèený limit preplatenia
400 Sk na jednu osobu.
A ako je to v skutoènosti?
Uvádzam konkrétne poznatky z výdajne bratislavského KR
PZ.

1. Policajt po vyèistení výstrojných súèiastok, tvoriacich
sluobnú rovnoatu, predloí v
odevnej výdajni doklad o zaplatení uvedenej sluby.
2. Pracovníèka odevnej výdajne spracuje výdajkový doklad
v 3 výtlaèkoch, na ktorom bude
uvedená zaplatená suma, ktorá
bude odpísaná z konta nepeòaného plnenia policajta.
3. Prvý výtlaèok výdajkového
dokladu zostáva vo výdajni. Zatia¾ je vetko tak ako má by. Teraz vak zaèínajú problémy. S
druhým výtlaèkom spolu s dokladom z registraènej pokladne a s
pokynom na preplatenie sumy
za èistenie ide policajt na KR PZ
Bratislava na pitálskej ulici na
podpis: vedúcemu O MTZ, riadite¾ovi EO, na finanèné oddelenie

 tam mu doklad upraví pracovníèka finanèného oddelenia  no
a keï má policajt vetko popodpisované, ide do pokladne KR
PZ Bratislava, kde mu sumu
uhradia v hotovosti. Tretí výtlaèok ostáva policajtovi.
4. Odevná výdajòa zabezpeèí, aby v rámci jedného roka nebol prekroèený limit preplatenia
400 Sk na jednu osobu.
A toto je ideálny postup, pokia¾ sú vetci na svojich pracoviskách. Vybavi celý kolotoè
podpisovania a papierovania v
jeden deò je pre policajta zaradeného napr. v Senci, v Pezinku, Malackách alebo kdeko¾vek
mimo Bratislavy nemoné. Nebolo by lepie, keby vetky formality vybavil na jednom mieste
a to v odevnej výdajni a celý

postup by trval len nieko¾ko minút? Preèo treba aj tie najjednoduchie veci takto komplikova?
Ïalej by ma zaujímalo, preèo
tudenti SO PZ nemajú monos necha si preplati èistenie
rovnoaty. Pre mnohých, ktorí
nemajú monos (alebo sa im
kvôli financiám neoplatí cestova
domov) a ijú takmer celý rok na
ubytovni, nie je moné vypra si
uniformu priamo na ubytovni alebo v kole. Samozrejme, e majú
monos da ju vyèisti v èistiarni,
ale vzh¾adom na finanèné ohodnotenie tudentov je to pre nich
dos vysoká poloka.
strm. Radovan Hegyi
SO PZ Pezinok
Pozn. redakcie: Tento bradatý problém redakcia opätovne dá na stôl kompetentným!
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15. jubileum
koickej SO PZ
(Pokraèovanie zo strany 2)

Väèinu z nich tvorili prísluníci
PZ, kola vak rôznymi formami
pripravuje na výkon sluby aj
prísluníkov elezniènej polície,
colníkov, prísluníkov ZVJS,
mestských i obecných policajtov. Tím pedagógov koickej
SO okrem toho pripravuje pre
policajtov celý rad odborných
kurzov, rozvíja preventívne aktivity a v kadodennej práci dokazuje, e aj v skromných podmienkach mono
mladým policajtom
poskytnú
kvalitné
vzdelanie dôsledným integrovaním
teoretickej a
praktickej prípravy, ale aj irokým vyuívaním multimediálnych pomôcok, pripravených vlastnými silami.
Riadite¾ koly plk. JUDr. Jozef Èech tak pri tejto slávnostnej príleitosti mohol plným právom poïakova celému pedagogickému zboru a oceni prácu
kolektívu koly.
Vános osláv svojou prítomnosou podporil tátny tajomník
MV SR Jozef Buèek, prezident
policajného zboru generál Ján
Packa a celý rad ïalích vysokých funkcionárov rezortu, hostia zo zahranièných partnerských kôl i predstavitelia miestnej samosprávy.
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Kysuèania bilancovali
Dòa 20. februára 2007 sa na
OR PZ v Èadci uskutoènila
zhodnocujúca konferencia volených delegátov ZO OZP Èadca,
ktorej sa zúèastnilo 69 volených
delegátov z celkového poètu
369 odborárov ZO OZP Èadca.
Na konferencii,
ktorú
zvolal
predseda ZO OZP Èadca mjr.
Mgr. Rastislav Kalièák, sa z pozvaných hostí zúèastnili predseda OZP v SR Ing. Miroslav Litva, podpredseda OZP v SR
tefan Dvorský, predseda Krajskej rady OZP ilina Ing. Pavol
Michalík a R OR PZ Èadca plk.

zhodnotil èinnos výboru ZO
OZP Èadca, predniesol správu
o finanènom hospodárení organizácie v Èadci a vyzdvihol èinnos niektorých èlenov odborov
v prospech organizácie. Vystúpil
aj predseda OZP v SR p. Litva a
predseda K R
OZP v
iline
Pavol Michalík, ale najväèia vlna otázok na vedenie OZP v SR
sa zniesla a po ukonèení oficiálnej èasti konferencie poèas
obèerstvenia, najmä od policajtov R HCP z okresu Èadca.
Predseda ZO OZP Èadca
ïakuje pozvaným hosom za ich

JUDr. Miroslav Hodás. Pozvaní
boli aj R KR PZ ilina pplk. Ing.
Frantiek Posluch a R R HCP
Banská Bystrica plk. Mgr. Vladimír Ïatko, ktorí sa vak zo sluobných èi iných dôvodov
ospravedlnili.
Predseda ZO OZP Èadca

úèas a vyslovuje poïakovanie
tým èlenom ZO OZP Èadca, ktorí sa svojou aktivitou a entuziazmom podie¾ali na chode organizácie v okrese Èadca.
mjr. Mgr. Rastislav Kalièák,
predseda ZO OZP Èadca

Váené kolegyne, kolegovia,
je tu èas, kedy môete rozhodnú o tom, komu pomôete darovaním sumy 2%
zaplatenej dane z svojich príjmov zo závislej èinnosti za uplynulý rok.
Pod¾a § 50 zákona o dani z príjmov môete svojmu miestne príslunému
správcovi dane v prípade, ak vám zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti odvádzaných za rok 2006, odovzda
vyhlásenie, v ktorom uvediete, e suma do výky 2% zaplatenej dane sa má poukáza vami urèenej právnickej osobe, ktorou je aj Odborový zväz polície v SR.
Preèo práve OZP v SR?
OZP v SR pouije darované finanèné prostriedky na pomoc v oblasti sociálnych istôt prísluníkov PZ a zamestnancov MV SR. Túto monos naozaj máte 
vyuijete ju, ak darujete svoje 2% Odborovému zväzu polície v SR.
Odborový zväz polície v SR ako nezisková, samostatná, dobrovo¾ná, nezávislá organizácia zastupuje záujmy a oprávnené práva svojich èlenov, ale rovnako aj ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra SR.
Odborový zväz v SR je uvedený na zozname prijímate¾ov, ktorým sa môe
podiel do výky 2% zaplatenej dane poukáza a ktorý vydáva Notárska komora
SR do 15. januára kadého roka, v ktorom mono prijímate¾ovi túto sumu poukáza.
V prípade záujmu tlaèivá potrebné na poukázanie sumy do výky 2% zo
svojich daní zo závislej èinnosti za rok 2006 nájdete na webovej stránke
OZP v SR.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí poiadali svojho
zamestnávate¾a o vykonanie roèného zúètovania zaplatených preddavkov na
daò z príjmov.
1. Postup platí, ak vám zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie zaplatených
preddavkov na daò. Zamestnávate¾ je povinný urobi zúètovanie do 15. 2. 2007.
2. Poiadajte zamestnávate¾a, aby vám vystavil tlaèivo .
3. Z tohto Potvrdenia si viete zisti dátum zaplatenia dane a vypoèíta 2% z vaej zaplatenej dane  to je maximálna suma, ktorú môete v prospech prijímate¾a poukáza. Táto suma vak musí by minimálne 20 Sk.
4. Preèítajte si Pouèenie na vyplnenie , ktoré sa nachádza na druhej strane
5. Údaje o vami vybratom prijímate¾ovi OZP v SR sú u uvedené v tlaèive .
Zvyné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukáza, je potrebné doplni. 6.
Obe tieto tlaèivá, teda spolu s , doruète do 30.04.2007 na 7. Daòové úrady majú
90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vae 2% v prospech vami vybraného prijímate¾a.
Poznámky:
 Do kolónky ROK sa píe 2006
 Tento rok sa obe tieto tlaèivá podávajú výluène na  Èísla úètov prijímate¾ov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nako¾ko peniaze na úèty prijímate¾ov prevádzajú daòové úrady, nie vy. Vy platíte celú daò daòovému úradu.

Karel Torn: Aj tohto roku bude IDET európskou pièkou

Medzinárodný ve¾trh obrannej a bezpeènostnej techniky
IDET sa za osem svojich doterajích roèníkov stal jednou
z najvýznamnejích svetových
akcií v tomto odbore. Jeho deviaty roèník sa uskutoèní na výstavisku v Brne v dòoch 2. a 4.
mája 2007. Na to, èo tento ve¾trh prinesie zaujímavého, sme
sa opýtali jeho vedúceho manaéra Karla
Torna.
l IDET
býva v nepárnych
rokoch
najväèím
európskym ve¾trhom, zameraným
na obranné technológie súvisiace s pozemným vojskom.
Bude to tak aj tohto roku?
Predpokladám, e áno. Pokia¾ porovnáme stav príprav na
tohtoroèný roèník so stavom,
ktorý bol k rovnakému dátumu
pri minulom roèníku, potom tomu vetko nasvedèuje. Napríklad výstavná plocha narástla
na 106 percent. Z èeských firiem obranného priemyslu sú u
dlho prihlásené vetky k¾úèové
 menova môem napr. Tatru,

Omnipol, VOP 025 Nový Jièín,
VOP 026 ternberk, SVOS Pøelouè, ECOM Slavkov èi spoloènú expozíciu Czech NBC Teamu. Pokia¾ ide o zahranièné firmy, potom oèakávame väèiu
národnú oficiálnu expozíciu o. i.
USA, Francúzska, Nemecka èi
Slovenska. Návtevníci uvidia
napr. Patriu, Lockheed Martin,
Rafael, Saab Microwave Systems, Raytheon, Diehl, Rheinmetall èi Iveco. Zabudnú nesmiem ani na tradiène najväèích vystavovate¾ov  Ministerstvo obrany ÈR a Armádu Èeskej republiky.
l IDET býva pravidelne navtevovaný oficiálnymi zahraniènými delegáciami. Kto
príde tohto roku?
Návtevy oficiálnych delegácií zo zahranièia organizujeme
spoloène s ministerstvom obrany a Armádou ÈR. Pred dvoma
rokmi prili tieto delegácie z 23
krajín. Tohto roku odila pozvánka ministerky obrany do 74
krajín celého sveta. Pozvaní sú
vdy minister obrany danej krajiny a ïalej vdy konkrétne osoby na pozícii náèelníka generálneho tábu a národného riadite¾a pre vyzbrojovanie. Ako u
tradiène do Brna priletí peciál
z Bruselu, ktorý privezie jednotlivých národných zástupcov
akreditovaných
v
centrále
NATO.
l Spomenuli ste pravidelnú úèas Armády Èeskej republiky. Ako bude vyzera
tentoraz?

Úèas Armády ÈR zaznamená oproti tej minulej urèité zmeny. Tentoraz bude armáda
v najmodernejom pavilóne F
a na vo¾nej ploche Z. Prezentova sa tu budú tak ako na kadom ve¾trhu IDET vetky dôleité armádne zloky. Nemení sa
princíp, ktorý zaruèuje, e v armádnom pavilóne bude vystavovate¾om a zahranièným delegáciám k dispozícii prakticky
kadý, kto v Armáde ÈR rozhoduje o akvizíciách. Armáda sa

taktie bude podie¾a na odbornom sprievodnom programe
vrátane dynamických ukáok
techniky na terénnom polygóne.
l Dianie na terénnom polygóne býva súèasou odborného sprievodného programu. Èo ïalieho tento program prinesie?
Na odbornom sprievodnom
programe sa okrem organizátorov ve¾trhu podie¾ajú aj Asociácia obranného priemyslu ÈR,
Univerzita obrany, AFCEA ÈR,

Armáda ÈR a ïalie intitúcie.
Pokia¾ by som mal vyzdvihnú
nejaké akcie, potom by som sa
rád zmienil o konferencii CATE,
v ktorej rámci sa uskutoèní
napr. 8. medzinárodné sympózium o zbraòových systémoch,
konferencia Vojenské technológie, konferencia Simulácie
a ditanèné vzdelávanie, konferencia Bezpeènos a ochrana
informácií, 9. odborný seminár
Materiály a technológie vo výrobe peciálnej techniky, medzinárodná
konferencia Ekonomika,
logistika,
ekológia
v ozbrojených silách alebo konferencia
Príprava
profesionálov
v obranných a bezpeènostných silách
z poh¾adu spoloèenských vied
a jazykového vzdelávania.
Chcel by som zdôrazni, e naa snaha sa u zameriava i na
budúci IDET v roku 2009, keï
by sme mali hosti vrcholnú akciu Severoatlantickej aliancie 
NATO Industry Day.
l Èo nového ponúkne areál výstaviska, prípadne aké
nové sluby èakajú vystavovate¾ov a návtevníkov poèas
IDET?

IDET sa koná po deviaty raz,
take väèina vystavovate¾ov
i návtevníkov u nae výstavisko a jeho sluby pozná. IDET
sa uskutoèní v tej najlepej èasti areálu, v pavilónoch svetového výstavného tandardu, s ponukou vetkých nevyhnutných
sluieb v najvyej kvalite. Opä
bude zaistená ostraha areálu
a vetci návtevníci prejdú nevyhnutnými
bezpeènostnými
procedúrami. Je toti nutné si
uvedomi, e ide o bezpeènos
ná vetkých. Pokia¾ ide o sluby pre vystavovate¾ov, stále
viac ich je moné objedna elektronicky, bez vyplòovania papierov a ich faxovania èi zasielania potou. Myslím, e túto úsporu èasu a nákladov vystavovatelia ocenia.
l Èím by ste chceli vystavovate¾ov a návtevníkov ve¾trhu IDET 2007 pozva na
úèas?
IDET je najlepou príleitosou, ako sa prezentova na trhu,
ktorý zahrnuje znaènú èas krajín NATO, zvlá tých zo zatia¾
posledných dvoch vån rozírenia. Vystavovatelia tak nemusia
tieto táty navtívi  naopak 
dôleití zástupcovia armády
a ministerstva obrany týchto
krajín prídu za nimi. Pre návtevníkov je potom ve¾trh jedineènou ancou oboznámi sa
s novinkami a trendmi v odbore
na jednom mieste priamo u odborníkov a v príjemných podmienkach.
(Inz. 03/07)
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Stolní tenisti z rezortu vnútra v príprave na vrcholné podujatie

XI. roèník PPP klope na dvere
Dòa 20.apríla 2007 sa v stolnotenisovej herni SSTZ v Bratislave  Krasòanoch uskutoèní
u XI. roèník stolnotenisového
turnaja jednotlivcov prísluníkov
PZ a pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra SR. Turnaj pod
zátitou ministra vnútra Roberta
Kaliòáka organizujú u tradiène
Odborový zväz polície v SR,
Stolnotenisový oddiel KP pri
Akadémii PZ v Bratislave a Únia
telovýchovných organizácií polície (UNITOP). Turnaj si za svoju desaroènú existenciu získal
ve¾kú popularitu medzi stolnými
tenistami z rezortu vnútra a vetci sa naò s radosou opä vracajú.
Tradiène sa tohto turnaja zúèastòuje vye 90 hráèov z celého Slovenska, ale aj policajti z
Èeskej republiky a sporadicky aj
z Rakúska. Vzh¾adom na ve¾ký
záujem museli organizátori pristúpi k vypísaniu kvót pre jednotlivé kraje a kategórie. Preto
sú u pravidelne po krajoch organizované turnaje, ktoré sú zároveò kvalifikáciou na finálový
turnaj o PPP.
Dobré podmienky
Za desa rokov svojej existencie sa stolnotenisový turnaj
o Putovný Pohár Polície stal jedným z najvýznamnejích a najob¾úbenejích portových podujatí organizovaných v rezorte
MV SR. A èo nás osobitne teí,
aj jedným z najlepie organizovaných. Svedèí o tom aj hodnotenie domácich, ale aj zahranièných úèastníkov a taktie aj
hodnotenie vrcholných funkcionárov SSTZ, ktorí sa turnaja
pravidelne zúèastòujú. Zásluhu
na tom má zapálený tím organizátorov, ktorý je a na malé výnimky od I. roèníka rovnaký. Na
organizácii vetkých roèníkov sa
podie¾ali najmä Ladislav Gráèik
a Ján Vaniak, v ktorého hlave sa
spolu s nebohým Ivanom Gálisom, bývalým éfredaktorom
novín POLÍCIA, táto mylienka
zrodila. A svoj podiel na úspenosti turnaja majú aj funkcionári
Slovenského stolnotenisového
zväzu spolu s pracovníkmi sekretariátu, ktorí vytvorili výborné
podmienky pre turnaj v stolnotenisovej hale na Èernockého ul.
v Bratislave.
Ako ocenenie doterajej angaovanosti pri organizovaní
turnaja o PPP a rozvoj stolného
tenisu v rezorte MV SR Slovenský stolnotenisový zväz pri príleitosti X. roèníka turnaja a 80.
výroèia organizovaného stolného tenisu na Slovensku udelil
Èestné uznanie Odborovému
zväzu polície v SR, Únii telovýchovných organizácií polície v
SR, KP pri A PZ Bratislava a
jednotlivcom Milanovi Gramantíkovi, Danke Fuchsovej, Ladislavovi Gráèikovi a Jánovi Vaniakovi, ktorí stáli pri zrode tohto
turnaja a podie¾ali sa na organizovaní vetkých jeho desiatich
roèníkov.
Trvalý vzostup
Z h¾adiska portovej úrovne
turnaja je moné hovori o jeho
neustálom vzostupe. Poèas doterajích roèníkov sa turnaja
pravidelne zúèastòujú hráèi, z
ktorých mnohí úspene hrávajú
pravidelné súae organizované

SSTZ alebo regionálnymi zväzmi od 1. ligy a po okresné súae. A kadým rokom pribúdajú
noví. Osobitne chcem spomenú
hráèov Urbana, Gramantíka,
Repaského, Gadua, Slabeja,
mladých hráèov  Ujhelyho, Kuruca, Schutza a celý rad ïalích. Významnou mierou k vysokej úrovni turnaja v minulých rokoch prispeli aj zahranièní
úèastníci  víazi jednotlivých
kategórií, ktorí sa zúèastnili aj
Majstrovstiev Európy policajných zborov v Po¾sku a Francúzsku  Pavel tepánek z Èeskej republiky, Martin Doppler 
bronzový medailista z Lille a Tina Zimmerrmann, obaja z Rakúska.
Putovný Pohár Polície sa
stal významným impulzom aj z
h¾adiska rozhodnutia vysla reprezentaèné drustvo naej polície na ME. Pri svojej prvej
úèasti v po¾skom Gdansku pred
8 rokmi sa drustvo naich policajtov v zloení Gramantík, Repaský, Gadu a Slabej umiestnilo na 9. mieste a pred tromi
rokmi na ME vo Francúzskom
Lille, u za podstatne silnejej
konkurencie, drustvo v zloení
Urban, Gramantík, Repaský,
Gadu sa umiestnilo na 8.
mieste, predovetkým vlastnou
vinou, keï vo ve¾mi s¾ubne rozohranom stretnutí o víazstvo v
skupine viedli na drustvom
Belgicka 3:0, ale napokon ho
prehrali 4:3, èím sa pripravili o
historický úspech naich stolných tenistov. Je len na kodu,
e naa najlepia stolná tenistka Danka Fuchsová, ktorá vetkých devä svojich úèastí premenila na víazstvo, nie je prísluníèkou PZ a preto sa ME
nemôe zúèastni.
Ako ïalej?
Po hodnotení doterajích 10
roèníkov turnaja o PPP sa organizátori u zamý¾ajú, ako tento
pekný turnaj v budúcnosti ïalej
zatraktívni. V spolupráci s UNITOPom uvaujú o jeho rozírenie aj na turnaj drustiev za
úèasti policajtov zo susedných
krajín  ÈR, Rakúska, Maïarska, Po¾ska  a perspektívne aj
nad monosou zorganizova
majstrovstvá Európy policajných
zborov. Schopných organizátorov, ale aj dobré zázemie medzi
funkcionármi rezortu MV a
SSTZ máme a skúsenosti s organizovaním ve¾kých stolnotenisových podujatí tie. Veríme, e
tieto smelé plány sa nám podarí
realizova. Vetko stojí predovetkým na monosti zabezpeèenia dostatku finanèných prostriedkov na takéto projekty.
Organizátorov turnaja teí, e
na XI. roèník u majú pris¾úbenú
úèas reprezentaèného drustva
Polície ÈR, prièom 19. apríla (v
predveèer turnaja) sa v telocvièni na Akadémii PZ v Bratislave
uskutoèní priate¾ské stretnutie
drustiev Polície ÈR a SR, èo
bude zároveò aj prípravou a vítanou konfrontáciou oboch drustiev pred Majstrovstvami Európy policajných zborov, ktoré sa
v tomto roku uskutoèní od 5. do
11. mája v Anglicku.
Ján Vaniak, hlavný rozhodca
a èlen OV XI. roèníka PPP

XI. roèník turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o

PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE
ktorý sa uskutoèní

pod zátitou ministra vnútra SR
***

A. Veobecné ustanovenia:

1. Organizátor: Odborový zväz polície v SR, Únia telovýchovných organizácií polície SR a portový klub polície pri Akadémii PZ Bratislava, v spolupráci s odborom výcviku a portu P PZ.
2. Termín konania: 20. apríla 2007
3. Miesto konania: Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave  Krasòanoch, Èernockého ul.è. 6
4. Riadite¾ turnaja:

Jozef HLINKA

4a. Organizaèný výbor turnaja
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Hlavný rozhodca:

Marian MAGDOKO
Ján KUKUÈKA
Ladislav GRÁÈIK
Ján VANIAK

5. Prihláky: menovité prihláky zalú zodpovední pracovníci z OPAV krajských riadite¾stiev PZ za
celý kraj pod¾a stanoveného k¾úèa a kategórie v termíne do 10. apríla 2007 na adresu Akadémia PZ,
KP, odd. stolného tenisu, Sklabinská 1, Bratislava, email : gracikl@minv.sk., fax 09610 59
105 príp. 09610 59 053, alebo na adresu Odborový zväz polície, MV SR, Pribinova è. 2, 812 72,
Bratislava, email: magdosko@ozpsr.sk
V prihláke je potrebné uvies: meno, priezvisko, rok narodenia, pracovisko s oznaèením èi ide prísluníka PZ alebo OP, èi je prihlásený registrovaný v SSTZ (ak áno, uvies i oddiel a súa v ktorej
hrá) a záujem o ubytovanie.
6. Ubytovanie: zabezpeèí usporiadate¾ na základe písomnej prihláky pre úèastníkov z Koického,
Preovského, Banskobystrického, ilinského kraja a zahranièných úèastníkov.
7. Úhrada nákladov : cestovné do miesta konania turnaja hradí vysielajúca organizácia, obèerstvenie poèas turnaja zabezpeèí organizátor.
B. Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pravidiel stolného tenisu. Neprípustné sú biele trièká.
9. Súané disciplíny:
Dvojhra muov a ien
Mui: I. veková kategória 35 rokov a mladí /roè. 1972 a ml./
II. veková kategória nad 35 rokov / roè. 1971 a st./
Veteráni: nad 50 rokov /roè. 1956 a starí/  len pre neregistrovaných v SSTZ
eny: bez vekovej kategórie
10. Systém súae: V 1. stupni sa hrá v skupinách pod¾a vyrebovania kadý s kadým. V II. stupni sa hrá vyluèovacím systémom. Do skupín budú úèastníci vyrebovaní na základe výsledkov dosiahnutých v X. roèníku turnaja. Vetky zápasy sa hrajú na tri víazné sety z piatich.
Víazi kategórie do 35 rokov a nad 35 rokov zohrajú medzi sebou zápas o celkového víaza 
PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE. V prípade, e víazom niektorej kategórie bude úèastník zo zahranièia, na uvedený zápas nastúpi úèastník z rezortu MV SR snajvyím umiestnením v príslunej kategórii. Najúspenejí zahranièní úèastníci z obidvoch kategórii odohrajú zápas o
Pohár venovaný prezidentom UNITOPu
11. Podmienky úèasti: Turnaja sa môu zúèastni pretekári pod¾a stanoveného poètu pre jednotlivé
kraje  prísluníci PZ, obèianski zamestnanci rezortu MV SR, prípadne výsluhoví dôchodcovia z rezortu MV SR. Turnaja sa zúèastnia i pozvaní pretekári  prísluníci PZ susedných krajín (ÈR, Rakúsko).
12. rebovanie: uskutoèní sa dòa 18.4.2007 o 18.00 h v portovej hale SSTZ.
13. Èasový rozpis dòa 20.4.2007
07.30  08.15 h
 prezentácia v stolnotenisovej hale SSTZ
08.30 h
 prípadné korektúry vo vyrebovaní súaí na základe prezentácie
09.00 h
 otvorenie turnaja
09.30 h
 zaèiatok súaí
Bezprostredne po skonèení vetkých súaí bude vykonané vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
Predpokladané ukonèenie turnaja je do 18.00 h.
14. Rozhodcovia: Zápasy v I. a II. stupni si rozhodujú hráèi sami. Na semifinálové a finálové zápasy rozhodcov k stolom urèí hlavný rozhodca.
15. Ceny: Prví tyria súaiaci v kadej disciplíne získajú poháre a diplomy.
Víaz zápasu medzi najvyie umiestneným pretekárom z rezortu MV SR v I. a II. kategórii
získa hlavnú cenu  PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE a titul Majstra políce na r. 2007.
Víaz zápasu medzi najvyie umiestneným zahranièným pretekárom v I. a II. kategórii získa
cenu prezidenta UNITOPu pre najlepieho zahranièného pretekára.
Ïalie informácie týkajúce sa prípravy a uskutoènenia turnaja je moné získa na tel. linke PZ
Bratislava 09610 57 389 u p. Gráèika, alebo na mobilnom t. è. 0905/593 773  u p. Vaniaka.
Predseda Odborového zväzu
polície v SR
Miroslav LITVA

Prezident UNITOPu
Predseda portového klubu polície
pri A PZ Bratislava
Ján KUKUÈKA

Jozef HLINKA
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Ako je to s dôchodkami bývalých policajtov?
V redakènej pote sa nám mnoia ponosy, resp. otázky z
radov starích výsluhových dôchodcov. Nepáèi sa im
vývoj, ktorý zvýhodòuje mladích dôchodcov. Jeden z
nich zverejòujeme a pripájame stanovisko kompetentných.
Váená redakcia!
iadam redakciu POLÍCIA o
vysvetlenie, aký bude ma dopad zákon è. 310/2006 Z. z.,
ktorým sa mení a dopåòa zákon
461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpeèení v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na starobné
dôchodky bývalých policajtov,
ktoré im boli vypoèítané a priznané pod¾a zákona è. 100 o sociálnom zabezpeèení v znení
neskorích predpisov a od úèinnosti zákona è. 328/2002 Z. z. o
sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli
preklasifikované na výsluhové
dôchodky.
Pod¾a § 125 zákona è.
328/2002 Z. z. Starobné dôchodky policajtov, ak ich sluobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok pod¾a doterajích predpisov, a tento
nárok trvá ku dòu úèinnosti tohto zákona, sa odo dòa úèinnosti
tohto zákona povaujú za výsluhové dôchodky pod¾a tohto zákona vo výke, v akej patrili ku
dòu úèinnosti tohto zákona, ak
sú k tomuto dòu vyplácané orgánom sociálneho zabezpeèenia.
Som toho názoru, e vedenie SPSÈ MV SR ako i OZP v
SR by mali nad touto otázkou

uvaova a prikroèi k radikálnejiemu zvyovaniu starobných dôchodkov, ktoré boli
priznané pod¾a zákona è. 100.
Výka starobných dôchodkov
priznaných pod¾a zákona è.
100 sa nedá porovna s výkou výsluhových dôchodkov
priznaných pod¾a zák. è.
328/2002 Z. z..
Tým, e sa starobné dôchodky preklasifikovali na výsluhové
dôchodky, nemôeme si uplatòova ani percentá zvýenia starobného dôchodku priznaného
pod¾a zákona 100 /1988 Zb. (t.j.
zvýenie starobného dôchodku
o 3% za rok ak dôchodca pracuje a poberá aj starobný dôchodok).
J. K., Bratislava
(Plné meno a adresa v redakcii)

Stanovisko MV SR

K listu p. J, K., ktorý Vás
poiadal o vysvetlenie k niektorým otázkam súvisiacim s
dopadmi zákona è. 310/2006 Z.
z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov
na bývalé starobné dôchodky
policajtov, vám zasielame toto
stanovisko:

Vodièi referenti, neprehliadnite!
V poslednom èase sa vozový park Ministerstva vnútra SR
skvalitòuje a je dopåòaný stále
novými, a najmä drahími autami. Vodièi referenti majú stále
väèiu zodpovednos za drahé
vozidlá, ktoré vyuívajú na zabezpeèenie výkonu sluby. Pri
cenách havarijných poistiek je
nemyslite¾né, aby sluobné
motorové vozidlá boli havarijne
poistené, take èas zodpovednosti za kody znáajú vodièi.
Povinnosou pri získaní
oprávnenia na vedenie sluobného motorového vozidla je
uzatvorenie poistky za kody
spôsobené pri výkone povolania. Pri kadom prekolení vodièov referentov je prízvukované intruktormi, aby si vodièi
prehodnotili svoje poistky a
upravili si ich na aktuálny stav
svojich príjmov. Zodpovednos
za kody je v súèasnej dobe
pod¾a platných zákonných
úprav do výky troch platov
hrubého príjmu. V pripravovanej novele Zákonníka práce je
navrhovaná zodpovednos vo
výke tyroch platov, ktoré by
mali plati pre obèianskych zamestnancov. Je potrebné si
preráta, èi aktuálna poistka pokryje výku troch platov pri spôsobenej kode. Èím skôr si poistné zmluvy upravíme, tým budú lacnejie. Kadým rokom sa
poistenie zdrauje, take tí, ktorí si upravia svoje poistky per-

spektívne k nárastu platov, môu v budúcnosti uetri na poistení. Je dôleité, aby si záujemcovia dobre preèítali podmienky, za ktorých niektoré poisovne tieto poistky uzatvárajú.
Hlavne tie malé písmenká v
kadej zmluve, èo sa týka plnenia pri vzniknutej kode.
Nako¾ko havarijné poistenie
nie je v rezorte reálne, chceli by
sme kompetentným pracovníkom da jeden návrh. Ministerstvo vnútra uzatvorilo na tyri
roky zmluvu o zákonnom poistení sluobných motorových vozidiel s poisovòou Allianz.
Chceli by sme zisti, èi by nebolo moné v rámci tohto zmluvného vzahu poiada Allianz o
vypracovanie zvýhodnenej ponuky pre policajtov a zamestnancov rezortu vnútra na uzatvorenie poistných zmlúv za
kody spôsobené pri výkone
povolania zamerané na vodièov referentov. V súèasnej dobe sa sadzby poistiek pohybujú
v rozpätí od osemsto do troch
tisíc korún roène pod¾a výky
mesaèného príjmu. Veríme, e
ak by bola ponuka výhodná, urèite by väèina vodièov referentov neváhala s uzatvorením
nových poistiek aj s perspektívou plánovaného navýenia
platov do budúcnosti.
Duan Harvát,
èlen Predsedníctva OZP v SR

Zmena systémového rieenia
dôchodkového
zabezpeèenia
prísluníkov Policajného zboru a
prísluníkov ostatných bezpeènostných zborov (ïalej len policajt) vykonaná zákonom è.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ïalej len zákon è.
328/2002 Z. z.) nebola samoúèelná. Ak by nedolo k takejto
zmene, ktorej vecná podstata
spoèíva v osobitnom dôchodkovom zhodnotení sluby v ozbrojených bezpeènostných zboroch
a v ozbrojených silách, priemerná úroveò ich dôchodkového zabezpeèenia by zaostávala a bola by zrejme niia ako priemerná úroveò dôchodkového zabezpeèenia porovnate¾ných obèanov v civilnom systéme dôchodkového poistenia. Bolo by
tomu tak z dôvodu, e povolanie
policajta a na výnimky nemôe
by vykonávané do veku fyzickej
staroby, musí sa ukonèova
spravidla vo veku predchádzajúcom v rôznej miere veku fyzickej
staroby, s èím je vak spojená
strata pracovnej kvalifikácie a
stupòujúce sa vekové znevýhodnenie, dôsledkom èoho je
mimoriadne nevýhodná pozícia
bývalého policajta na trhu práce,
zvýené riziko doèasnej, prípadne aj trvalej nezamestnanosti
alebo nutnosti vykonáva nekvalifikované a málo honorované
zamestnania. To by malo vo
veobecnom systéme dôchodkového poistenia výrazne negatívne dôsledky na úroveò dôchodkového zabezpeèenia v
starobe (pri invalidite). Do osobitného systému dôchodkového
zabezpeèenia policajtov a vojakov bolo treba previes aj dovtedajie starobné a ostatné dôchodky policajtov na ktoré u
vznikol nárok, èo vyplynie z ïalej
uvedeného.
Bývalí policajti, ktorým vznikol
nárok na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov pod¾a veobecných predpisov o sociálnom zabezpeèení pred úèinnosou zákona è. 328/2002 Z. z.
spravidla bez hlbích vedomostí
o problematike porovnávajú výku svojho súèasného dôchodku
prípadne iných skôr priznaných
dôchodkov vo svojom okolí s
niektorými
novopriznávanými
dôchodkami policajtov a rôznym
spôsobom hodnotia opatrenia,
ktoré za úèinnosti uvedeného
zákona od prijatia zákona boli
prijaté v ich prospech. V záujme
objektívneho zhodnotenia problematiky a poh¾adu uvedených
bývalých policajtov na problematiku je potrebné kontatova
nieko¾ko skutoèností:
Po prvé:
Novým rieením dôchodkov
policajtov od 1. júla 2002 sa vytvorila situácia, e priemerná
úroveò dovtedy priznaných starobných a ostatných dôchodkov
bývalých policajtov zaostala za
priemernou úrovòou novopriznávaných dôchodkov. Do § 68
zákona è. 328/2002 Z. z. bol pre-

to zapracovaný mechanizmus
dvojakého zvyovania týchto
skôr priznaných dôchodkov policajtov, ktorý nemá analógiu vo
veobecnom systéme sociálneho poistenia, a to kadoroène k
1. júlu v rámci zvyovania vetkých dôchodkov a ïalej osobitným zákonom a do èasu, kedy
sa ich priemerná výka vyrovná
priemernej výke rovnakých dôchodkov priznávaných pod¾a
uvedeného zákona.
Po druhé:
Uvedené rieenie bolo uplatnené v roku 2003, kedy sa realizovali u skôr priznaných dôchodkov policajtov obidve zvýenia pod¾a § 68 zákona è.
328/2002 Z. z. V roku 2004 vak
vtedajia vláda Slovenskej republiky neschválila a Národnej
rade SR nepredloila Ministerstvom vnútra SR spracovaný návrh zákona o zvýení dôchodkov
zo sociálneho zabezpeèenia policajtov a vojakov, ktorým sa malo realizova uvedené druhé zvýenie skôr priznaných výsluhových dôchodkov. V roku 2005
bol takýto návrh zákona priamo
Národnej rade SR predloený
ako poslanecký návrh súèasným
ministrom vnútra SR, Národná
rada SR ho vak neschválila u
v prvom èítaní. Podklady k uvedenému poslaneckému návrhu
zákona boli tie spracované Ministerstvom vnútra SR.V roku
2004 a rovnako aj v roku 2005
boli preto skôr priznané výsluhové a invalidné výsluhové dôchodky zvyované len jedenkrát
v rámci veobecného zvyovania k 1. júlu. V roku 2006 vak u
boli realizované obidve zvýenia
predpokladané § 68 zákona è.
328/2002 Z. z. Pritom je treba
zvýrazni, e v rámci druhého
zvýenia k 1. decembru 2006 sa
u nezvyovali skôr priznané invalidné výsluhové dôchodky a
tie vdovské výsluhové dôchodky, ktorých priemerná výka u
dosiahla priemernú výku rovnakých novopriznávaných dôchodkov.
Po tretie:
Pán K. sa vo svojom liste vyjadril v tom zmysle, e vedenie
SPSÈ MV SR i OZ PZ v SR by
mali nad problematikou uvaova a prikroèi k radikálnejiemu
zvyovaniu starobných dôchodkov priznaných pod¾a zákona è.
100/1988 Zb. Zákonom predpokladané druhé zvyovanie výsluhových dôchodkov priznaných pred úèinnosou zákona è.
328/2002 Z. z. vak musí by
schválené Národnou radou SR
osobitným zákonom. V rokoch
2004 a 2005, ako u bolo uvedené, vak k tomu nedolo, hoci SPSÈ MV SR potrebné podklady spracovala. K tvrdeniu p.
K., e výka starobných dôchodkov priznaných pod¾a zákona è. 100/1988 Zb. sa nedá
porovna s výkou výsluhových
dôchodkov priznaných pod¾a
zákona è. 328/2002 Z. z. uvádzame, e priemerná výka výsluhových dôchodkov policajtov
priznaných pod¾a zákona è.

328/2002 Z. z. dosiahla ku koncu roka 2005 sumu 15 639 Sk a
priemerná výka výsluhových
dôchodkov, priznaných pred
úèinnosou zákona è. 328/2002
Z. z., t. j. bývalých dosiahla výku 12 974 Sk mesaène. Obidve
uvedené sumy sú teda porovnate¾né, prièom v postupnom
vyrovnávaní priemerných výok
obidvoch uvedených skupín dôchodkov by sa pod¾a § 68 ods. 3
a 4 zákona è. 328/2002 Z. z.
malo pokraèova aj v tomto a
nasledujúcich kalendárnych rokoch.
Po tvrté:
Miera konkrétneho zvýenia
dôchodkov zo sociálneho zabezpeèenia policajtov a vojakov
v kadom kalendárnom roku je
tie závislá na objeme disponibilných finanèných prostriedkov.
Pritom je nutné zoh¾adòova aj
reláciu priemernej výky týchto
dôchodkov k priemernej výke
porovnate¾ných dôchodkov, t. j.
bývalých starobných a invalidných dôchodkov z I. a II. pracovnej kategórie vo veobecnom
systéme dôchodkového poistenia. K tomu poznamenávame,
e u v súèasnej dobe priemerná výka bývalých starobných a
invalidných dôchodkov policajtov a vojakov znaène prevyuje
dosahovanú priemernú výku
uvedených dôchodkov zo veobecného systému dôchodkového poistenia.
Po piate:
Je pravdou, e v osobitnom
systéme dôchodkového zabezpeèenia policajtov sa neuplatòuje zásada zvyovania priznaného výsluhového dôchodku, teda
aj bývalého starobného dôchodku, ak jeho poberate¾ pracuje.
Osobitný systém dôchodkového
zabezpeèenia policajtov a vojakov ale na druhej strane umoòuje a aj v minulosti umoòoval
pobera výsluhový dôchodok,
resp. výsluhový príspevok (príspevok za slubu) po skonèení
sluobného pomeru pred dosiahnutím veku fyzickej staroby,
èo vo veobecnom systéme dôchodkového poistenia nemá
analógiu. Ak by sa aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpeèenia policajtov a vojakov
uplatòovalo zvyovanie výsluhového dôchodku ïalou prácou v
civilnom zamestnaní po vzniku
nároku na starobný dôchodok,
znamenalo by to popretie potreby uvedeného osobitného systému, pretoe by ilo o zvyovanie
dôchodku civilnou poistenou èinnosou. Toto zistenie bolo preto
aj jedným z dôvodov u uvedeného uzákonenia dvojitého zvyovania vetkých druhov výsluhových dôchodkov, priznaných
pred úèinnosou zákona è.
328/2002 Z. z.
Prosíme, aby ste toto stanovisko vzali na vedomie.
Zástupkyòa generálneho
riadite¾a SPSÈ MV SR
a riadite¾ka odboru sociálneho
zabezpeèenia a zdravotníctva
Mgr. Jana Molnárová
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V

oblasti prevencie pracujem u iesty rok. Okresný riadite¾ v Dolnom Kubíne mi dal pri nástupe mesiac
na spracovanie koncepcie
prevencie. Keï som mu predloila návrh, ako chcem navtívi vetky základné, stredné a peciálne koly, materské koly, penzióny, domovy
dôchodcov, obecné úrady a
ponúknu preventívne aktivity
polície, dal mi zelenú a sluobné auto k dispozícii.
Schmatla som za ruku kriminalistu  mládeníka a obehali
sme vetky koly, detský domov
a spomínané intitúcie. Prednáali a besedovali sme o majetkových, násilných trestných èinoch, ikanovaní, extrémizme,
dopravnej nehodovosti, drogách
a alkohole. Takto postupujeme
kadý rok. Rozírili sme skupinu
prevencie o ïalích policajtov,
ktorí sú ochotní pracova s demi. V roku 2002 sme zaèali realizova projekt Správaj sa normálne v ôsmich triedach iakov
piatych roèníkov základných
kôl. Dnes ho realizuje dvadsatri policajtov zo vetkých útvarov
v tridsiatich tyroch triedach a
pridali sa k nám aj hranièní a
mestskí policajti.
Prevencia kriminality je tak
pod jednou strechou a nestáva
sa nám, e sa v jednej triede o
tom istom bavia traja policajti nevediac o sebe. Roène urobíme
stoosemdesiat prednáok a be-

sied ku vetkým druhom kriminality  dokonca aj pre hluchonemých obèanov. Neobídeme
ani dopravnú nehodovos, s ktorou máme stále problémy, u aj
preto, e Orava je kraj, kde alkohol za volantom nie je iadnou
raritou.
Nepríde hora
Kadý rok organizujeme slávnostné masové podujatia ku
Dòu detí a Dòu
polície pre tisícky
obèanov (osobitne v kadom okrese), kde predvádzame ukáky
výstroje a výzbroje policajného zboru a sluobnej kynológie. Samozrejme,
e vetko funguje ruka v ruke so
kolskými správami, hasièmi,
kultúrnymi intitúciami aj náboenskými intitúciami. Veï predsa vetci chceme obèanovi pomáha a získa si jeho dôveru.
Osobitnú pozornos venujeme domácemu násiliu, ktorého
je u nás vïaka alkoholu tie neúrekom. Keï neprili týrané eny k nám, vybrali sme sa za nimi
do obcí na verejné hovory, do
kôl na rodièovské zdruenia,
kde dvíhame prst aj na moných
násilníkov. Sme pravidelnými
návtevníkmi sociálneho zariadenia pre týrané eny v Dolnom
Kubíne. V roku 2003 sme si
spracovali vlastné scenáre na
témy domáceho násilia, dopravnej nehodovosti, spreje-

SR 2/2007, konkrétne o úprave
personálneho doplòovania a posudzovania prísluníkov urèených útvarov. Úèastník stretnutia bol i riadite¾ odboru vzdeláva-

Na kolene?
Toto je len malá èas z preventívnych aktivít, ktoré robia
policajti v policajnom okrese
Dolný Kubín, a to aj vo svojom
vo¾nom èase, pretoe im to ve¾akrát sluba nedovo¾uje. Problém je len v tom, e robíme
prevenciu takpovediac na kolene. Chýbajú nám vhodne
spracované zvukové a obrazové záznamy ku vetkým druhom
trestnej èinnosti, ktorými by sme
mohli obohati prednáky a besedy pre
rôzne kategórie obèanov. Máme nedostatok propagaèného
materiálu, plagátov a letáèikov, ktoré by si kadý obèan
mohol zobra so sebou na policajnom oddelení, na prednáke, alebo na masovej akcii. No tie si nepamätám ani
na jednu návtevu z oddelenia
prevencie kancelárie prezidenta PZ na nejakej preventívnej akcii na Orave.
Myslím si, e keï máme robi
prevenciu v PZ kvalitne a komplexne, treba robi aj prevenciu
dovnútra. Na to vak treba fundovaných policajtov, a preto
sme v tomto roku predloili na
Protidrogový fond preventívny
projekt cyklického vzdelávania
policajtov skupiny prevencie
Krok za krokom. Neviem si to-

Prevencia naa kadodenná
alebo
Policajt denne medzi obèanmi

Stretnutie psychológov
Psychológovia rezortu MV na
svojom odbornom zhromadení
v priestoroch KR PZ v iline rokovali o realizácii rozkazu MV

rov, k ochrane domov, bytov a
chát a k drogovej a alkoholovej prevencii. Odvysielali sme
ich v nieko¾kých seriáloch v
regionálnej televízii. Tieto
vlastné obrazové záznamy
nám doposia¾ slúia pri prednákach a besedách, pretoe
sa nám z policajných zdrojov
nepodarilo niè kvalitnejie
získa. V roku 2006 sa nám po-

nia a psychológie SPSÈ MV SR
Vladimír Suchaniè, a viedla ho
vedúca oddelenia psychológie
OVP SPSÈ Nataa irková (na
obrázku).
Jednalo sa tie o niektorých navrhovaných
zmenách
nariadenia
MV SR 103/2005, o potrebe doplni krajské pracoviská psychológov o
nové testovacie techniky, o téme tohtoroènej
psychologickej
prednáky v sluobnej príprave, o potrebe odborného rastu psychológov formou
stáí, i o nízkej mzdovej tarifnej
triede psychológov v rezorte. Na
ïalom stretnutí by sa mali zúèastni i velitelia PPÚ.
()

Rozkazy prezidenta PZ
FEBRUÁR 2007
13. ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 21/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
14. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
105/2006 o zriadení pracovnej skupiny na dokumentovanie závanej trestnej èinnosti proti majetku páchanej organizovanou skupinou
16. o vydaní Roèného plánu Prezídia Policajného zboru na rok
2007
17. o vykonaní celoslovenskej peciálnej kontroly
18. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Bratislave
NARIADENIE PREZIDENTA POLICAJNÉHO ZBORU
4. o zruení niektorých interných predpisov v pôsobnosti Prezídia
Policajného zboru
Oznámenie riadite¾ky kancelárie prezidenta Policajného zboru o
vydaní preh¾adu interných predpisov vydaných prezidentom Policajného zboru platných k 26. februáru 2007

darilo zníi kriminalitu detí a
mládee na polovicu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Zo vetkých preventívnych
akcií, zameraných na predchádzanie dopravnej nehodovosti,
na parkovanie pre telesne postihnutých, na drogovú prevenciu
s cvièeným psom, na zamedzenie podávania alkoholu mládei
v noèných podnikoch a predávania cigariet deom a i., poskytujeme informácie vetkým obèanom Oravy prostredníctvom regionálnych týdenníkov Orava,
Oravec, Naa Orava, Oravsko a
Infotúdio v Dolnom Kubíne.
Kadý týdeò v nich zverejòujeme správy o tom, èo robí polícia,
ako sa chráni pred kriminalitou,
èo sa stalo s tými, èo zákony poruili a ako sme pomohli tým,
ktorí nau pomoc potrebovali.

ti dobre predstavi, ako by zvládol policajt bez odbornej prípravy èo len pol hodiny prednáa
stredokolákom, pedagógom,
rodièom, alebo kôlkarom bez
znalosti zákonov a bez policajnej praxe. Bohuia¾, èasto sa zaraïujú na miesta preventistov
policajti bez znalostí zásad komunikácie, bez oduevnenia pre
túto nároènú prácu a priamo z civilu. Mali by to by policajti, ktorí
musia pred verejnosou vedie
rozumne zdôvodni kadý policajný kopanec a získava dôveryhodnos v PZ. Osobne mám
15 rokov praxe v polícii a 18 rokov v kolstve, a neraz sa pri takej rozumnej diskusii v teréne
zapotím.
Pravda je vak taká, e
mnohí preventisti robia vetko moné len nie prevenciu.
Svedèí o tom aj príspevok z
predchádzajúceho èísla Polície
pod názvom Také je moje rozhodnutie, kde okresný riadite¾
úprimne priznáva, e preventista vyhodnocoval úlohy do porád
a do tábu. Som vak presvedèená, e keby bola prevencia
súèasou hodnotenia práce polície, mono by získala zelenú v
celom Policajnom zbore a generálny prokurátor by nám nemusel vyèíta, e málo dvíhame
právne vedomie obèanov od útleho veku.
Mjr. Mgr. Anna Vojvodová,
Dolný Kubín

Úspení plavci zo SO PZ v Pezinku
Dòa 10. februára sa
uèitelia
a
tudenti
Strednej
Odbornej
koly PZ v Pezinku v
zloení npor. Cicák,
npor. Uhliar, por. Kuznecov a tudenti strm.
Salmenová, Kozmel,
Baninec, Horvát, Hegyi
a Riko zúèastnili 2.
roèníka podujatia 24
hodinová non  stop
plavecká tafeta mesta
Pezinok. Svoju dobrú
fyzickú prípravu dokázali zúitkova, a tak sa
stali celkovo najpro-

duktívnejími plavcami podujatia, keï v èase od 02:00 do 04:00
hodiny zaplávali celkovú
vzdialenos
9 650 m, èím si vyslúili zápis v knihe slovenských
rekordov.
Okrem toho strm.
Salmenová spravila
najlepí výsledok medzi enami s èasom
32,17 sekundy na 50
metrov.
strm. Klaudia Salmenová a npor. Marek Cicák

strm. R. Hegyi,
SO PZ Pezinok

Banskobystrický riadite¾ oceòoval
Riadite¾ Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Banskej Bystrici plk. JUDr. Marian
Slobodník dòa 19. februára
2007 ocenil devä policajtov. Za
zásluný èin bol mimoriadne povýený do hodnosti podpráporèíka nstrm. Miroslav Pako,
starí inpektor OO PZ Banská
Bystrica  východ. Dòa 5. januára 2007 bol ako velite¾ hliadky
vyslaný na màtve rameno rieky
Hron, kde dolo k prelomeniu ¾adu pod dvoma chlapcami. S nasadením vlastného ivota voiel
do vody a pomáhal záchranárom vytiahnu chlapca z vody.
Za kvalitné plnenie sluobných úloh boli odmenení finanènou odmenou dvaja starí inpektori z OO PZ v Detve,
ppráp. Ján Hukel a práp. Peter
Koút. Dòa 3. februára 2007 v
noèných hodinách, v obci Kriváò
pri kontrole osobného motorového vozidla koda Superb, v batoinovom priestore nali balíky
s marihuanou v celkovej hodnote takmer 280tisíc korún.

Za kvalitné plnenie sluobných úloh a za dosiahnutie výborných tudijných výsledkov pri
získaní pecializovaného policajného vzdelania a základného
policajného vzdelania boli odmenení finanènou odmenou
iesti policajti v pôsobnosti Krajského riadite¾stva PZ v Banskej
Bystrici: ppráp. Ján Vojtko,
nstrm. Andrej Ïuri, ppor. Ing.
Vojtech Bartók, práp. Marian Já-

nodeák, práp. Ján ípo a
strm. Martin Vrbický.
Riadite¾ KR PZ plk. JUDr. Marian Slobodník vyslovil svoju
spokojnos s konaním policajtov
a vetkým oceneným policajtom
poïakoval za dosiahnuté výsledky.
npor. PhDr. Mária Faltániová,
hovorkyòa KR PZ
v Banskej Bystrici
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Aké ceny za ubytovanie?
al by som zopár otázok keï sa robí nábor mimo miesta
M
pre kompetentných zo trvalého bydliska, tak sa v drvivej
sekcie ekonomiky MV SR, ktoré väèine poskytuje ubytovanie zaby bolo vhodné uverejni v najbliom vydaní novín POLÍCIA.
Ako si mám vysvetli bod è. 12 èl.
4 kolektívnej zmluvy na rok 2007
pre policajtov? Aká je to suma
priamych nákladov? Platí to rov-

(èitate¾)

O stanovisko sme poiadali
komunikaèný odbor MV SR:
Nariadenie ministra vnútra
SR è. 53/1994
zo
17.8.1994
upravuje poskytovanie ubytovacích sluieb v ubytovacích zariadeniach v rezorte Ministerstva
vnútra SR. Pod¾a tohto nariadenia bol vydaný pokyn riadite¾a
veobecnej sekcie MV SR è.
22/1994 z 1.11.1994 o cenách
za poskytovanie ubytovacích
sluieb v ubytovacích zariadeniach v rezorte MV SR. Tieto
dva predpisy zostávajú i naïalej
v platnosti. Neuvauje sa v súèasnosti, ani v blízkej budúcnosti o zmene cien za lôko a deò v
ubytovacích zariadeniach MV
SR.

Jozef Ivánek

nako pre ubytovne MV SR aj KR
PZ ? Chodia fámy, e ubytovanie
má stá okolo 57, Sk za deò. To
je neprijate¾né. Treba si uvedomi, e na ubytovniach sú väèinou ¾udia odtrhnutí od rodín. Keï
to porovnáme s vojskom, tam sú
v súèasnosti trhové ceny za bývanie na ubytovni, ale aké sú
tam platy a hlavne, aj tí, èo sú na
ubytovniach, majú príspevky na
bývanie v sume ïaleko prevyujúcej cenu za ubytovanie. Predtým mali vojaci ubytovne zadarmo. Aj v iných zamestnaniach,

darmo.

TO SÚ FÓRY!
Ako dosta dovolenku
Istý SIPS rozmý¾al, ako prejs riadite¾ovi cez rozum a dosta
dovolenku. Zaumienil si, e zahrá magora a pôjde si oddýchnu.
V kancelárii sa preto zavesil na strop. Obèianskej pracovníèke
Anièke tým vyrazil dych, SIPS jej vak vysvetlil, o èo ide.
O chví¾u vojde éf a pýta sa, èo to má znamena.
Ja som iarovka, vyhlási SIPS, visiaci na strope.
Ty si sa musel zblázni! Chce ís na psychotesty? Radej
choï domov, oddýchni si a v pondelok sa mi hlás!
SIPS radostne splní pokyn a éfovi zamáva. Ale zrazu sa zaène bali aj obèianska pracovníèka Anièka.
Preèo odchádzate aj vy? asne riadite¾.
Potme predsa nemôem pracova!
Z policejní akademie
Baví se spolu tøi frekventanti policejní akademie, jak dopadli u
zkouek. První je smutnej.
 Píalka za jedna, pendrek za jedna, èetina za pìt. Dali mi
vyskloòovat slovo Paøí.
 A co jsi napsal?
 Paøí, paøím, paøíme
 A co ty? obrací se na druhého.
 patnì  píalka za jedna, pendrek za jedna, èetina za pìt.
Mìl jsem skloòovat slovo zemìkoule, a tak jsem napsal  ze
mì koule, z tebe koule, z nìho koule.Tøetí policajt se jen usmívá.
 Tak to já dopadl výbornì. Píalka i pendrek na výbornou a
rovnì èetina za jedna. Já vyfasoval slovo mìsto.
 A co jsi napsal?
 Mnì sto, tobì sto, náèelníkovi pìtikilo
(Redakcia sa ospravedlòuje za pouitie cudzieho jazyka, ale
niektoré fóry sú prosto nepreloitelné :)
Opatrnos
Èím ste sa predtým ivili? pýta sa intruktor nového policajta
pri stre¾bách.
Preèo sa pýtate, pán poruèík?
Nejde mi do hlavy, preèo vdy, keï vystrelíte, tak pozorne poutierate vetky odtlaèky na pitoli!

Pripomínam (nielen) riadite¾om
Kaliòák chce vrtu¾níky
Slovensku chýbajú vrtu¾níky.
Minister vnútra Robert Kaliòák
plánuje kúpu nových. Dovoli si
vak môeme zrejme len dva.
Ministerstvo potrebuje náhradu
za ¾ahké vrtu¾níky Mi2, minimálne dva kusy, prezradila
nám Marcela Barusová z tlaèového odboru ministerstva vnútra. Momentálne sú toti plne
funkèné iba tri stroje rezortu.
Minister Robert Kaliòák sa preto rozhodol, e zakúpi nové, nejde vak o lacný pás. Ich cena
je rôzna. Pre pouitie na úèely
polície sa pohybuje od 2,5 milióna eur, dodáva Barusová. V
prepoète by tak jeden stál takmer 86 miliónov korún. Zatia¾
nie je jasné, ko¾ko vrtu¾níkov a
od koho nakoniec ministerstvo
zakúpi, pravdepodobne pôjde o
dva kusy, hoci potrebných by
bolo viac. Tieto stroje sa toti
vyuijú na pátranie po nezvestných osobách èi kriminálnikoch,
hasenie poiarov, no najmä
stráenie východnej hranice.
Nevyhnutnos takejto výbavy
ukázala aj posledná tragédia v
Novákoch.
Plus jeden deò, 6.3.2007
Sudca Najvyieho súdu
SR Milan Lipovský sa nedopustil trestného èinu korupcie. Hoci
sa v tomto prípade zaèalo trestné stíhanie vo veci, prokurátor
Úradu peciálnej prokuratúry ho
v januári tohto roku zastavil, potvrdila dnes agentúre SITA hovorkyòa generálneho prokurátora Svetlana Husárová. Dodala,
e vyetrovanie skutku, v ktorom nebol nikto obvinený ukázalo, e sa skutok nestal.
SITA, 6.3.2007

Ad: Èlovek nie je stroj, Polícia è.2/07
Nedá mi nereagova na mnohé udalosti, pri ktorých je asistencia policajta nevyhnutná, a z ktorých si kadý nieèo odnáa. Myslím tým tentoraz odnáanie si výrazného zárezu v psychike po
úèasti policajta na akcii, pri ktorej sa stretol s nie kadodenným záitkom.
Policajné hlásenia, ale i televízne správy sú plné drastických
udalostí, s ktorými sa policajt v prvom kontakte stretáva. V tejto dobe sú vetci títo policajti precvièovaní, aby ovládali taktiku zákrokov fyzicky. Je to ve¾mi dobrý program. No na zákrokoch sa zúèastòujeme nielen fyzicky. Sme tam aj psychicky! Napriek námu
vlastnému presvedèeniu, alebo presvedèeniu náho nadriadeného, e keï to zvládli iní, zvládne to kadý, je tu monos, a ve¾mi
reálna, e to kadý nezvládne. Mení sa toti aj doba, a tak èasto
spomínaná hektickos a uponáh¾anos sú faktory pôsobiace výrazne proti psychickému zdraviu èloveka.
To, e niekto nieèo dokázal vidie, èi prei, neznamená, e sa
s tým dokáe aj vysporiada. A aj ak sa s tým dobre vysporiada v
deò takéhoto záitku, neznamená to, e mu práve takýto konkrétny záitok neprinesie zlyhanie psychiky v úplne inej situácii. O mesiac, o pol roka, o dva roky
Naa psychika si poèká. A sa raz po okraj naplní. Na výskyte
psychických zrútení, ktoré nemusia, ale môu konèi i stratou slubyschopnosti, sa podie¾a tzv. posttraumatický syndróm. Je registrovaný v zozname chorôb. Ako nadriadený by som nechcel nies
zodpovednos za to, e som nezabránil, aby kolegovi takéto ochorenie vzniklo. Ochorenie s monými trvalými následkami, kadopádne vak ochorenie chronické.
Pod¾a Vestníka MV SR è. 36 z roku 2003 má policajt nárok by
posttraumaticky oetrený, a nadriadený mu má takéto oetrenie
umoni.
Kedy? Napr. po stre¾be so zranením èi usmrtením, po usmrtení
kolegu, zachraòovaní rukojemníkov, po samovradách a pokusoch o ne, nebezpeèných prenasledovaniach, po zákrokoch proti
agresívnym skupinám, ivelných katastrofách, ványch nehodách,
hromadných usmrteniach, dokalièených obetiach, detských obetiach, znásilneniach èi sexe s demi, a ïalích asistenciách, ktoré
mono oznaèi ako nie kadodenné.
Tejto problematike sa pozornos venuje. Teoretická! V rokoch
2004 a 2005 boli prednáky krajských psychológov v rámci sluobnej prípravy zamerané na túto problematiku. Skúsme teda, ruka v ruke, v mene udriavania psychického zdravia prísluníkov
policajného zboru, naich kolegov, ale najmä ochrancov majetku,
zdravia a ivotov nás a naich blízkych. Veï predsa existuje uvedené nariadenie ministra, ktoré nám v èlánku 10. hovorí, e... Nájdite si ho!
tefan krovánek
psychológ KR PZ v Nitre

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2007

Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je moné vyhovie individuálnym objednávkam. iadame vás, aby ste objednávky na mesaèník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vaich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Roèné predplatné 48 Sk

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:
Dòa:

.
..

....

..
podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

Pri objednávaní mesaèníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vaom záujme vhodné dodra
nieko¾ko jednoduchých zásad:
n objednávku vypisujte èitate¾ne, rovnako aj oznámenie o zmenách
n k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveïte èíslo svojej ZO)
n uveïte presnú adresu kam máme èasopis zasiela a prípadne aj osobu, ktorá bude èasopis prebera
n akéko¾vek zmeny  èi u adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo poètu objednaných výtlaèkov èasopisu nám vèas oznámte
n najlepie je, ak môete uvies aj kontakt (tel. èíslo, email) na zodpovednú osobu, u ktorej je
moné v prípade nejasností údaje overi
n vèas nám polite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného
Dodranie týchto zásad zjednoduí a urýchli distribúciu èasopisu, take sa k vám dostane
rýchlejie, bez zbytoèného blúdenia a v skutoène objednanom mnostve.
Bliie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova è. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952 l fax: 09610/59 096 l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (oznaèi
redakcia)
Redakcia
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