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Vedenie OZP bolo na návšteve u bulharských kolegov

NašudelegáciuprijalministervnútraCvetanCvetanov
Zaèiatkom novembra sa delegácia OZP v SR v Sofii
stretla s vedením bulharského policajného odborového
zväzu NPS (Národný policajný syndikát) a s vrcholnými
predstavite¾mi bulharského ministerstva vnútra na èele
s ministrom Cvetanom Cvetanovom. Bližšie o návšteve
referuje pre POLÍCIU predseda OZP v SR Miroslav Lit va.
l Pán predseda, vy ste boli v Sofii na základe pozvania
bulharských odborárov vo
funkcii I. viceprezidenta EuroCOP–u.
Áno, prišli sme na pozvanie
bulharskejstranystým,žeako
èlenoviaOZPvSRsmeabsolvovali stretnutia s bulharskými
kolegami a ja z pozície EuroCOP–u som mal úlohu rokova
s vedením bulharského ministerstva vnútra. Vedenie NPS
náspožiadaloopomocpriutváranípracovnýchpodmienokpolicajtov v podmienkach hospodárskejkrízy–najmäzh¾adiska

plneniaPaktustability–azároveò chceli pomoc pri utváraní
podmienok pre èinnos policajných odborov v rámci ministerstvavnútra.
l V akých podmienkach
pôsobia bulharské policajné
odbory?
Práca policajných odborov v
Bulharskujedoistejmieryšpecifická–vprvomradepreto,že
existujú tri policajné odborové
zväzy a v rámci ministerstva
vnútra dovedna pôsobí pä odborovýchzväzov.MysmerokovalisodborovýmzväzomNPS,
ktorý má vo vzahu k minister-

stvuvnútranajsilnejšiepostavenieaakojedinýjeèlenomEuroCOP–u. Z h¾adiska pracovných
podmienok je na tom NPS tak,
ako bulharská ekonomika v
týchtoèasoch,alerelatívnelepšieakopolicajnézboryvniektorých ïalších postsocialistických
krajinách,pretožebulharskýminister vnútra Cvetan Cvetanov
dal garancie, že vláda v roku
2011 nebude siaha na poèty
policajtov a servisných zamestnancovbezpeènostnéhoúseku,
aninaplatypolicajtov.
l O celom pobyte nám
bližšie porozpráva podpredseda Marián Magdoško, vr cholom návštevy však evi dentne bolo prijatie u bulharského ministra vnútra.
Boli sme poctení spôsobom,
akým nás prijal pán minister
CvetanCvetanovajsostatnými
najvyššími predstavite¾mi rezortu.Napánoviministrovibolovi-

BulharskýministervnútraCvetanCvetanovnastretnutísI.viceprezidentomEuroCOP–uMiroslavomLitvomvSofii
die, že má eminentný záujem
skvalitni prácu polície a zároveò utvára ¾uïom lepšie podmienky pre prácu v polícii. Bol

ve¾mi dobre zorientovaný aj v
odborovej problematike a v pôsobeníEuroCOP–u.Novávláda
(Pokraèovanienastrane2)

Riadite¾ centra pre vzdelávanie dostane pozvánku na Radu predsedov ZO OZP

Akoïalejsnašímškolstvom?
V októbrovom èísle POLÍCIE sme priniesli naozaj obsiahlu interpretáciu väèšiny vystúpení, ktoré odzneli na
septembrovom banskobystrickom zasadaní Rady predsedov ZO OZP v SR.

Medzipredsedovzákladných
organizáciítotižzavítaliminister
vnútraSRDanielLipšicaprezidentPolicajnéhozboruJaroslav
Spišiak,atakdialógtrvalcelétri
hodiny. Policajný prezident hovorilajoproblematikerezortného školstva. Zdôraznil, že pre
každého policajta je vzdelanie, úroveò vedomostí „jedno
z najzákladnejších kritérií o
tom, o èom má policajt rozhodova a ako má postupova,
aby postupoval zákonne.
Tých policajtov, ktorí v tomto
kritériu nebudú úspešní, bude
potrebné ve¾mi intenzívne
školi na ve¾mi presne cielených kurzoch“. Školstvo bude pod¾a jeho slov potrebné
nastavi tak, aby bolo v súlade s pripravovanou koncepciou kariérneho postupu: „Má me urèité predstavy, školstvo
prispôsobíme objednávke,“
uviedolJ.Spišiak.
Najehoslovábezprostredne
reagoval predseda OZP v SR
MiroslavLitva.Opäcitujemeredakènú interpretáciu jeho vyjadrenia z októbrového èísla
POLÍCIE:
„Predseda OZP v tejto sú-

vislosti upozornil, že celý proces vzdelávania policajtov je
zo strany Centra vzdelávania
a psychológie MV SR nedomyslený, pretože od februára
sa predåžilo základné policajné vzdelávanie o dva me siace, súbežne sa rozbehla
rekonštrukcia ubytovacej kapacity v Pezinku, výsledok je
taký, že sa vynecháva cyklus
dôstojníckej prípravy. Dôsledok v praxi je pod¾a Litvu taký, že sa prijímajú ¾udia z ci vilu, pretože tých je možné
prija bez akéhoko¾vek policajného vzdelania. Umožòuje
to zákon, ale absolventom v
práporèíckych hodnostiach
súèasné kapacity neumožòujú zvýši si vzdelanie na
dôstojníckom kurze. Apeloval
preto, aby sa pri formovaní
školského systému uplatnil
zdravý rozum.“
Spor dvoch strán
Vyjadrenie predsedu policajnýchodborov,publikovanév
októbrovejPOLÍCII,prijalinegatívne pracovníci Centra vzdelávaniaapsychológieMVSRna
èele s  riadite¾om Rastislavom
Hajkom. Zareagoval písomne

obsiahlym stanoviskom, ktoré
malo11546znakov(viac ako je
súvislá textová plocha celej novinovej strany –pozn.redakcie)
a žiadal zverejnenie plného
zneniastanoviska.Keïževydavate¾mesaèníkaPOLÍCIAstouto požiadavkou nesúhlasil,
predseda OZP v SR navrhol
spoloènéstretnutieoboch„spornýchstrán“napôdegenerálnej
riadite¾ky Sekcie riadenia
¾udských zdrojov MV SR Anny
Krá¾ovejvprítomnostiredaktora
POLÍCIE, ktorý by z diskusie

spracovalapublikovalautorizovanýzáznam.
Stretnutie sa síce uskutoènilo, avšak z diskusie, ktorá by
bola zaznamenávaná na magnetofón, niè nebolo. A tak sa
zrodil kompromis: Redakcia
POLÍCIA zverejní skrátené stanoviskoriadite¾aCentravzdelávania a psychológie MV SR
RastislavaHajka.Azverejnítiež
poh¾adpredseduOZPvSRMiroslavaLitvu.
Následne zástupca vydavate¾anovín,podpredsedaOZPv

SR Marián Magdoško ponúkol
riadite¾ovi centra vzdelávania
úèas na zasadaní Rady predsedovZOOZPvSR,kdesav
programe utvorí priestor na
diskusiu k problematike nášho
rezortného školstva. V tomto
čísle POLÍCIE teda prinášame
obestanoviskáaktémenášho
rezortnéhoškolstvasaeštevrátime.
Obe stanoviská prinášame
nastrane4.
(r)

OZP v SR napomohol odstránenie komplikácie v zákone o cestnej premávke

Lehoty vyšetrení stanoví minister
Povinnosou vodièov áut s
právom prednostnej jazdy periodicky absolvova špecializované psychologické vyšetrenia
narobil nový zákon o cestnej
premávke (a následne vyhláška) problémy najmä tým policajtom,ktorívslužberiadiavozidlo s „VRZ–om“. Väèšina z
nich pôsobí na obvodných
oddeleniach,sútotedanajmä
mladípolicajti,ktoríabsolvovali
psychologickévyšetreniaužpri
vstupe do Policajného zboru.
Na takýto nápor „klientov“ neboli pripravené ani naše psychologické pracoviská, èo v
nemálo prípadoch spôsobovalo, že policajti bez vlastného
zavinenia doèasne stratili
oprávnenie vies vozidlo s
prednostnýmprávomjazdy.

Problém sa ocitol aj na
Odborovom zväze polície v
SR, a tak sa h¾adalo riešenie,
akohoodstráni.Predbežneo
možnosti vyriešenia hovoril už
podpredseda Marián Magdoškonajesennejradepredsedov
ZO, keï sa zmienil o legislatívnejzmene,ktorúOZPvSR
v tejto veci navrhol. Odborová
iniciatíva, zdá sa, prinesie
úspech,pretoženasvetejeuž
návrhnovelyzákonaè.8/2009.
Tá o. i. navrhuje aj doplnenie
odseku 8 paragrafu 88, ktorý
máznie:
„(8) Ustanovenia odsekov 6
a7 sa nevzahujú na príslušníkov Policajného zboru aHasièského a záchranného zboru,
ktorí vedú vozidlá s právom
prednostnej jazdy; títo prísluš-

níci sú povinní podrobi sa pravidelným psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách urèených ministrom vnútra
Slovenskej republiky.“
Návrhnazmenyvzákoneaj
s doplnením odseku 8 v § 88
predpokladá nadobudnutie
úèinnosti zákona od 1. marca
2011,poodobrenívovláde(rokovanie o tomto bode vláda v
piatok 12. 11. prerušila) však
ešte musí prejs legislatívnym
procesom aj v Národnej rade
SR. Verme, že naši zákonodarcinovelustihnúschválido
uvažovanéhotermínuúèinnosti
a OZP tak bude môc medzi
svoje pozitíva zaznamena aj
fakt, že prispel k odstráneniu
problému,ktorýpolicajtomzbytoènekomplikovalživot.(r)
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NašudelegáciuprijalministervnútraCvetanCvetanov

(Pokraèovaniezostrany1)

jeprimociasijedenapolroka,
pán minister Cvetanov sa zapísalmimoriadnedobre,pustilsa
ve¾mirezolútnedobojasorganizovaným
zloè in om,
s miestnymi mafiami i s korupciou, podarilo sa mu už dosiahnu výrazné výsledky a  to
je zrejme hlavný dôvod, preèo
satunajšiapolíciaocitlanajvyššievprieskumedôveryhodnosti.
l Treba len závidie…
Musím podotknú, že pán
Cvetanov je bývalý policajt a
dokonca aj predseda vlády bol
policajtom, èo urèite pomáha
veci. Vidie, že minister chce,
pracuje a dosahuje výsledky.
Komunikuje s odbormi, má
záujem o sociálny dialóg a v
rámci ekonomických možností
robí,zdása,èomôže.Podarilo
samunapríkladdosiahnuzvýšenie rozpoètu bulharskej polícienabudúciroko25miliónov

eur, èo v ich podmienkach vôbecniesúmaléprostriedky.
l Ako môže rokova jeden

káciou. NPS, ktorého sme boli
hosami,jezástancomtrpezlivého vyjednávania, argumentácie

sociálnom dialógu. Preto sme
ministroviodporuèili,abysakolektívne vyjednávanie zakotvilo
do legislatívy a aby sa policajným odborárom utvorili zákonnépodmienkypreodborovú
èinnos.Musímvtejtosúvislosti
uvies, že v bulharských odborochvšeobecnejevýraznerozvinutépodnikanie,ktoréslúžina
financovanie èinnosti, a potom
je ažké oddeli, èo je podnikate¾ská, a èo odborová èinnos.

l Pán predseda, zaèiatok
novembra ste mali naozaj
hektický, tri dni ste boli v Sofii, veèer ste sa vrátili do Bra tislavy, prebalili kufor a na
druhý deò ste už leteli do Bru selu…
Musel som ís na riadne jesennézasadanievedeniaavýboru EuroCOP–u, ktoré hodnotilo plnenie úloh za uplynulé tri
roky. Budúci rok nás totiž èaká
kongres. Preto sme si spresnili

Spoloèné rokovanie vedenia bulharského ministerstva vnútra,
NPS,EuroCOP–uaOZPvSR.
minister s piatymi odborovými organizáciami?
Fakt,želenvpolíciisútriodborovézväzy,jenaozajkompli-

Opravovne vyšli zamestnancom v ústrety

VoktóbrovomèísleredakciaPOLÍCIAbezplatnezverejnilaponuku Automobilových opravovní MV SR na bezplatnú zimnú servisnú prehliadku pre všetkých policajtov a obèianskych zamestnancovrezortuvdòoch25.až29.októbra–atodokoncav
predåženomèaseod7.30aždo18.hodiny.Zimnáservisnáprehliadkaobsahovalakontrolytlmièov,geometrie,výfukovejsústavy,

Ilustraènéfoto

stavupneumatík,kontroluelektrickejèasti,nastaveniesvetiel,prevádzkových kvapalín, meranie bodu varu brzdovej kvapaliny a
množstvoïalších„drobností“.Akouviedolriadite¾bratislavskejprevádzkyIng.IvanMoštenický,každýúèastníkprehliadkybolpokontroleoboznámenýsostavomsvojhovozidlaabolimuodporúèané
opravy,ktorésavyznaèilivprotokoleokontrole.Maléopravyrobili
napoèkanie.
Bolismezvedaví,èiponuka„zaberie“,sakýmzáujmomsatáto
atraktívnaakciastretne.PredsedapredstavenstvaAOMVSRMgr.
MichalŠulanámpotvrdil,žezamestnancirezortureagovalinazverejnenýinzerátvovšetkýchopravovniachpocelomSlovensku,keï
sikontrolyvozidielnechalourobiokolotristozamestnancov.Riaditeliaprevádzokhodnotiliakciupozitívneajvtomzmysle,ženiektoríklientianinevedeliomožnostioprávsúkromnýchvozidielvprevádzkach AO MV SR. Preto opravovne uvažujú o zorganizovaní
podobnejakcieajnajarsozameranímnapr.naklimatizáciu,filtre
ainéparametre,súvisiacesletnouprevádzkoumotorovýchvozidiel.
Dodajme:smeradi,žeajOZPvSRzverejnenímponukyprispel
kspokojnostizamestnancovrezortu.
(er)

a kompromisov, èo sa vïaka
prístupu ministra Cvetanova aj
darí.Druháorganizáciajeove¾a
radikálnejšia a postup ministerstvanepovažujezadostatoèný,
pýtaodštátuove¾aväèšieprostriedky na èinnos polície,
najmänaplaty,aèastoorganizuje protestné pochody v uliciach miest. Z druhej strany –
treba vidie aj fakt, že pozícia
odborovvpodmienkachrezortu
vnútrajevlastnelenvecoudobrej vôle ministra, pretože bulharskíkolegovianemajúlegislatívne zakotvené ani právo na
kolektívne vyjednávanie. Policajnéodborytunemajúpresvojuèinnosnijakúinternúlegislatívnuoporu.Ministervšakmáo
sociálny dialóg ve¾ký záujem,
dávatojasnenajavo.
l Vy ako prvý viceprezident EuroCOP–u ste mali na
ministra nejaké konkrétne požiadavky?
Prišli sme sa predovšetkým
oboznámisosituáciouamojím
cie¾om bolo urobi všetko pre
upevnenie pozície odborov v

Boj o prestíž èi o zákon?
Tance okolo vo¾by generálneho prokurátora sa nekonèia. Vládna koalícia radšej
posunulatermínsvojejKoaliènej
rady na víkend, aby zbytoène
nenabádala novinárov písa o
jejnejednotnosti.Tátoobavaje
pochopite¾ná,keïžesmevšetci
videli, èo sa dialo minulý mesiac.

Traja partneri ahajú kandidátovakozajacezklobúka,prinášajú ich SDKÚ – a SDKÚ
vzápätí prichádza so svojím
vlastným, respektíve trvá na
svojom predošlom kandidátovi.
Èo je zasa neprijate¾né pre
zvyšnú trojku… Komédia? Ani
nie.
Žijemevkrajine,kdetakmer
niève¾kénebolonikdydotiahnu-

Bulharskápolíciavposlednýchrokochtiežve¾ainvestovalado
novejtechniky,výstrojeavybavenia.
Preto sme hovorili o uvo¾není
funkcionárovvýluènepreodborovú èinnos. Do ich systému
odborovej práce treba vôbec
vniesnejakýporiadokajvtom,
aby si hocikto nemohol len tak
pozbiera podpisy piatich ¾udí,
hneïsahranaodborovýzväz
achcierokovasministrom.V
oblastipracovnýchpodmienoka
sociálneho zabezpeèenia, myslím si, systém kopíruje ekonomické možnosti. Podstatné je,
abysavšetkys¾ubyvždypretavilinaèiny,abyvládanes¾ubovala,èoneviesplniaabyodborárinenanášalipožiadavky,ktorévládanemôžesplni,pretože
na to nemá ekonomické možnosti.

aj úlohy na rok 2011. Prioritou
jeïalejbojprotinásiliu,páchanom na policajtoch, dodržiavaniepaktustability,plnenieštokholmskýchkritérií,postupnépribližovanie pracovných podmienokpreprácupolicajtov.Vtejto
súvislostismezaèalipracovaaj
na príprave materiálu „Polícia
2020“.Dokongresumámeešte
predseboudveriadnezasadania EuroCOP–u. Chceme, aby
dokongresubolovšetkoriadne
pripravené: nový program i návrhnovelystanov.Samozrejme,
rátasaajsobmenoufunkcionárovvovedeníEuroCOP–u.

té do konca. Politicko–kriminálne prípady nevynímajúc. U
nás zostáva všetko ve¾ké otvorené – aj ve¾ké podozrenia.
Každý si preto môže domýš¾a
také konce, aké mu vyhovujú.
Našou politikou nehýbu len samotné ve¾ké prípady, ale aj ich
ve¾kédomyslenékonce.Aèastonajmätie.Neèudo,ževtakto
postihnutej krajine sú prísloveèné „orgány èinné…“, ale aj
súdy, a samozrejme, aj Generálna prokuratúra mimoriadne
citlivou politickou záležitosou.
Keï na nejakú parlamentnú
zostavu pripadne úloha vybra
generálneho prokurátora na
ïalších sedem rokov, nie je to
žiadnasúažkrásy.
No práve preto, že je to
vážnavec,malabysaodohrávavážne:napôdeparlamentu.
Generálna prokuratúra predsa
niejeúradnaoprašovaniezbierok politických kostlivcov. Keï
saužnedázabránitomu,žeo
generálnom prokurátorovi rozhodujúèastotvorcoviatakýchto
zbierok osobne, nemalo by sa
im aspoò tolerova, aby to celé
vybavovalizazatvorenýmidvermi.

V èom je vlastne problém?
PreèoSDKÚnevyhovujúkandidátiostatnýchstrán?Akeïsme
užpritom,preèotýmostatným
nevyhovuje kandidát SDKÚ?
Pretože tu ide o politickú prestíž?Tobyboladosúbohávizitkanášhoprávnehoštátu.
Alebo tu ide o tie ve¾ké podozreniaaichotvorenékonce?
Možno áno. Veï jadro argumentov proti Dobroslavovi
Trnkovi sa týka práve tejto témy.Tí,èosúprotinemu,muvyèítajú všetko to, èo zostalo poèasjehoúradovanianapolceste. No dobre, ale keï pôjdeme
ïalej po tejto stope, narazíme
na ïalšiu prekážku: máme si
myslie, že trio Most, KDH a
SaS prichádza opakovane s
kandidátmi, ktorí nie sú dostatoènou zárukou zákonnosti v
zmysle „padni komu padni“ –
alebo že naopak, takýto nedostatok má kandidát SDKÚ?
Tobyvšakboladosúbohávizitkavládnejkoalície:èoichpotom drží pohromade, keï ich
má rozde¾ova názor na zákonnosvštáte?
(Pravda,16.novembra
2010)

ZhováralsaPeterOndera
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Postrehy podpredsedu OZP V SR Mariána Magdoška z návštevy Sofie a Bruselu

EuroCOPèakávbudúcomrokukongres
V súvislosti s návštevou vedenia OZP u bulharských
kolegov z NPS sme požiadali o rozhovor aj podpredsedu OZP Mariána Magdoška, delegáta OZP v SR vo výbore EuroCOP–u.
l S predsedom M. Litvom
sme sa viac rozprávali o rokovaní na bulharskom mi nisterstve vnútra, nebol priestor priblíži podmienky, v
akých pracujú bulharskí policajti a odborári.
Situácia v Bulharsku je
najmäzpoh¾aduodborovejpráce odlišná, hoci bulharský policajný odborový zväz, známy
pod skratkou NPS, vznikol iba
pármesiacovponašom,tedav
máji1990.Vtomistommesiaci
vznikolnapríkladajèeskýodborový zväz. Nemalý rozdiel je
všakvtom,èozatých20rokov
odbory dokázali v jednotlivých
krajinách, pretože pôsobili v
rozdielnych podmienkach. Bulharské ministerstvo vnútra má
dovedna okolo 53–tisíc zamestnancov,ztohojeokolo28
– tisíc policajtov, hranièná políciajevšaksamostatneriadená.
Odborová èinnos je roztrieštená a celková odborová organizovanos je nižšia, ako na Slovensku.
l Ako vás Bulhari privítali?
Povedalbysom–navysokej
úrovni, pretože sme prišli v èase,ktorýbolpreBulharovsviatoèný.Pripomínalisi–stýždenným oneskorením oproti nám –
pamiatku zosnulých a zároveò
slávili aj svätého Michala, ktorý
jerovnakoajvBulharskupatrónom policajtov. Preto sme sa
zúèastnili aj spoloèenských akcií, napríklad sme boli položi
vence k pamätníku policajtov,
ktorý zahynuli pri výkone služby.Celánašadelegáciasazúèastnila rokovania s vedením
ministerstva vnútra, najmä sme
všakdlhéhodinystráviliscelým
vedením NPS a zúèastnili sme
saajichzasadania,kdeboliaj
všetci predsedovia základných
organizácii.Mysmeichdetailne
oboznámili s pomermi u nás a
so systémom našej práce. Vedenie NPS na èele s predsedom Emilom Raševom nás zasa informovalo o tom, èo dosiahli, ale priblížili nám aj problémy,sktorýmizápasia.
l Aké dojmy ste nadobudli
z týchto stretnutí?
Prístup ministra Cvetana
Cvetanova na nás urobil ve¾mi
dobrý dojem, pretože dal jasne
najavo,žejehohlavnouúlohou
súvýsledkyvbojiprotikriminalite,naèopotrebujestabilizovaný policajný zbor – a k tomu
potrebujesociálnyzmier.Jetedave¾minaklonenýsociálnemu
dialógu. Odborári tak majú
dobrú rokovaciu pozíciu, sú na
dobrejceste,nemajúprobléms
akceptáciou.Problémomjespomenutá roztrieštenos a za
vážny nedostatok považujeme,
ženemajúlegislatívnezakotvenékolektívnevyjednávanie.
l Aké sú platy policajtov a
celková sociálna situácia v
Bulharsku?

Údaje, ktoré sme dostávali,
resp.ktorésaverejneprezentujú,súdosrôzne.Nízkeplatysú
hlavnou témou všetkých verejných vystúpení policajných
odborárov.Nadruhejstrane,pri
poh¾ade na výkonnos bulharskej ekonomiky nemôžu ma
ve¾ké oèi, najmä v týchto èasochmusiamazmyselprerea-

py, tak to je naozaj „sila“. Ale
poèul som, že dosta sa na
miesto stretnutia tento raz nebolo práve jednoduché…
Áno, bolo to dos hektické,
pretože Miro Litva musel ís do
Bruselubezprostrednenadruhý
deòpopríletezoSofie,akurátsi
v noci staèil prebali kufor. Ja
sommalvúvodzovkáchšastie,
že som cestoval deò po òom
tiež sám a trochu komplikovanejšie. Z Bratislavy do Viedne,
odtia¾doBruselu.Noanajmäv
Bruseli bolo moje putovanie
dos strastiplné, pretože vede-

DelegácieOZPaNPSpredbudovoubulharskéhoministerstva
vnútra.Nasnímkez¾ava:podpredsedoviaOZPL.Graèík,M.Magdoško, èlenka vedenia NPS pre zahranièné styky Katja Ganeva,
predsedaOZPM.Litva,predsedaNPSE.Raševapodpredseda
OZPPavolMekiòa
litu. Priemerná mzda policajtov
je rozhodne vyššia ako priemerná mzda v celom hospodárstve.Našouoptikousmepovažovali za úspech, že bulharskávládavèasekrízyneznižujepoètypolicajtovanesiahaim
aninaplaty.Zarovnakodôležité považujeme, že minister dáva najavo ochotu rokova,
diskutova,vyjednáva.Príznaènévšakbolo,žeajvèasenašej
návštevy jeden policajný odborový zväz, ktorého sme boli
hosom, teda NPS, bilancoval
20rokovsvojejexistencieapripomínalsisviatokvšetkýchpolicajtov,druhýzväzopäverejne
protestovalprotinízkymplatom.
Myslímsi,žeNPSjenadobrej
ceste, ve¾a im dáva èlenstvo v
EuroCOP–e, tak sa môžu ve¾a
nauèi. Len sa nesmú z¾aknú
množstva práce, ktorá ich ešte
èaká.Myimviemeporadi,pomôcnašimiskúsenosami,svoje postavenie si však vlastnou
prácouurèiasami.
l Bezprostredne po návrate zo Sofie ste vy, teda predseda Litva ako prvý viceprezident EuroCOP–u a vy ako delegát, reprezentujúci vo výbore EuroCOP–u OZP v SR, odcestovali do Bruselu na riadne jesenné zasadanie. Pripo meniem, že tieto zasadania sa
konajú štyrikrát roène a zú èastòujú sa na nich reprezentanti všetkých národných zväzov a profesijných zoskupení,
ktoré sú èlenmi EuroCOP–u.
Keï si èlovek predstaví, že v
jednom priestore sa stretnú
¾udia, reprezentujúci 37 odborových zväzov a profesijných
organizácií z 25 európskych
krajín, dovedna okolo pol mi lióna policajtov z celej Euró-

nievýboruEuroCOP–uvrámci
šetrenia vybavilo grátis rokovacie priestory aj s tlmoèníkmi v
objektoch Európskej komisie, v
priestoroch jedného z výborov.
Èasusommalmáloaíszbruselského letiska vlakom, potom
prestupovanalinkáchmetra,a
potomeštepešonájstúsprávnubudovuatiesprávnepriestory konkrétneho výboru Európskejkomisievbludiskuchodieb
obrovských budov komplexu
európskych inštitúcií – to bolo
naozajnanervy.Napokonsme
sa všetci postretali v poslednej
chvíli, ale vèas. Bolo pre mòa
útechou,žedelegácieviacerých
krajínmaliobdobnéproblémys
orientáciouakoja.
l Jedným z bodov pravidelného jesenného zasadania
výboru EuroCOP–u bol aj roz poèet a jeho dodržiavanie…
Áno, dos sa hovorilo o peniazoch, ako teraz všade, veï
EuroCOP žije len z èlenských
príspevkov,šetrímeajmy.Ove¾a dôležitejšie však bolo, že
medzinászavítalabelgickáministerkavnútraAnnemieTurtelboom,ktorámádobrévzahys
EuroCOP–om, podporuje jeho
iniciatívyasociálnydialóg,Akurát vnútropolitická situácia v
Belgickuje,akovieme,doszložitá, veï dlho nedokázali
poskladavládu.AtopráveBelgicko od 1. júla predsedá EÚ.
Takžeajspaniministerkousme
diskutovali najmä o peniazoch,
konkrétnejšie o výdavkoch štátovEÚnaverejnúsprávu,ktorej
súèasoujepolícia.Rešpektujeme,žejekrízaašetrisanaozaj
musí, ale razantné škrty v rozpoètoch polícií štátov EÚ sú
naozaj ve¾mi riskantné, pretože
polícia je aj represívna zložka,

ktoráchráništátnezriadenie,životy, zdravie a majetok obèanov.Nemožnojutedafinanène
zdecimova do takej miery, aby
nemohla plni svoje hlavné úlohy,pretožeoslabenápolíciaautomatickyutvárapriestorprenárasttrestnejèinnostianásilia–
poènúc uliènou kriminalitou a
konèiac organizovaným zloèinom, ktorý robí problémy aj v
èasochstabilizovaných,nieešte
teraz.
l Mnohé aj západné štáty
v uplynulých mesiacoch èelili
vlnám neraz aj násilných sociálnych protestov. Všade
týmto násilnostiam musela
èeli polícia…
Paniministerkasijevedomá
týchto rizík, pris¾úbila pomoc
EuroCOP–u. Aj západné vlády
si na jednej strane uvedomujú,
že najmä v krízových èasoch
potrebujú plne funkènú políciu,
zároveò však majú problém,
kde v rozpoète ubra. A to sú
právetiedilemy.
l O èom dôležitom ešte ro koval výbor EuroCOP–u?
Analyzovali sme náš rozpoèet,pretoževroku2011násèaká kongres, mal by sa uskutoèni v druhej polovici novembra v Barcelone. Na jeho
usporiadanie sa už aj v predchádzajúcich rokoch utvárala
rezervavrozpoètoch,pretožeje
todosnákladnépodujatie.Tiež
sa prijali opatrenia, ako zafinancova mimoriadne akcie,
ktorénebolivroènýchplánoch.
PodvedenímprezidentaHeinza
Kiefera sa výbor ïalej venoval
strategickýmtémam,tedasmernici o revízii pracovného èasu,
problémunásiliunapolicajtoch,
štokholmskej stratégii a paktu
stability.Priòombysomsapristavil,pretožepaktstabilityzdôrazòujerámecfinancovaniapo-

licajných zborov v Európe. Tu
sme sa zapojili priamo aj my
ako národný zväz, lebo ak má
EuroCOP bráni záujmy národných èi profesijných zväzov
apresadzovaichpožiadavky,v
prvom rade musí ma dokonalé
informácieoreálnejsituáciipolícievjednotlivýchkrajinách.Vedenie EuroCOP–u teda musí
presne vedie, v ktorej krajine
pristúpilikznižovaniupoètupolicajtov, k znižovaniu platov, k
reštrikciisociálnehozabezpeèenia… Dobrá informovanos je
pre plné fungovanie EuroCOP–u základom. A niektoré
zväzy si túto úlohu neplnia
dôsledne, alebo si ju neplnia
vèas. Takže nasledovalo vnútorné umývanie hláv, ktoré inicioval náš zväz. Výbor EuroCOP–uužvtomtosmereprijal
operatívne opatrenia. Krajinám,
resp. zväzom, ktoré zanedbajú
svoje povinnosti, nebude EuroCOPvenovapozornos.
l Vraj sa uskutoènili aj
personálne zmeny vo vý konnom výbore EuroCOP–u?
Áno, spomeniem tie najpodstatnejšie. Z výkonného výboru
po uplynutí funkèného obdobia
odišla Švédka Lillemor Melin
Sving, ktorá bola aj na SlovenskuakohosOZPpripríležitosti
nášho 20. výroèia. Na jej post
nastúpila iná Švédka Anna
Nellberg,ktorúdelegovalozdruženie severských krajín známychpodoznaèenímNordiska.
Do výkonného výboru pribudol
ïalší èlen Terry Spence (Sev.
Írsko), ktorý bol donedávna
predsedom jednej zo subkomisií. Hlavné personálne zmeny
sa,samozrejme,odohrajúažna
kongrese – ako vždy po ukonèení štvorroèného funkèného
obdobiafunkcionárov.
(r)

Nabruselskejmohutnejmanifestáciiprotiškrtomvsociálnejoblasti 29. 9. 2010 sa stretla celá Európa. Nechýbali zástupcovia
EuroCOP–u zo všetkých èlenských zväzov. O akcii podrobne informovalonovembrovéèíslobelgickéhovýznamnéhoodborového
èasopisu.Natitulnústránkumagazínusatakdostalajcelýradèlenov OZP v SR, ktorí niesli transparent EuroCOP–u v tradiènej
modrejfarbe.
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Akoïalejsnašímškolstvom?
Reakcia riadite¾a Centra vzdelávania a psychológie MV SR Rastislava Hajka

Systém vzdelávania policajtov v rezorte MV SR má
dlhoroènútradíciu,jehoštruktúravychádzazplatnýchzákonov
upravujúcich èinnos polície a
vzdelávania na školách v SR.
Riadi sa tiež všeobecne záväznými právnymi predpismi a
internýmipredpismi,ktorévydalo MV SR. Strategické zámery
vzdelávania policajtov sa realizujú na základe schválených
koncepcií vzdelávania vedením
ministerstva.Pretonásvyjadrenia predsedu OZP prekvapujú.
Kjednotlivýmvyjadreniampred-

RastislavHajko
sedu OZP zaujíma centrum
vzdelávania a psychológie
nasledovnéstanovisko:
V novinách OZP sa uvádza:
„Predseda OZP upozornil, že
celý proces vzdelávania je zo
strany Centra vzdelávania a
psychológieMVSRnedomyslený,pretožeodfebruárasapredåžilo základné policajné vzdelávanieo2mesiace,súbežnesa
rozbehlarekonštrukciaubytovacej kapacity v Pezinku a výsledok je taký, že sa vynecháva
cyklusdôstojníckejprípravy.“
K tomuto konštatovaniu je
potrebné uvies, že uvedené
skutoènostivosvojomdôsledku
nezapríèinili vynechanie cyklu
dôstojníckej prípravy a teda aj
nedomyslenos práce centra
vzdelávaniaapsychológie.Fakty sú nasledovné: Predåženie
základnejpolicajnejprípravyo2
mesiaceodbornejpraxesarealizujeodseptembratohtorokuv
súladesozákonomè.245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), ktorý sme povinní rešpektova, keïže policajné školy sú súèasou školskéhosystémuvSlovenskejrepublike. Odborná prax, ktorá
bolavždysúèasouzákladného
policajného vzdelávania v SOŠ
PZ, bola zrušená v roku 2007
rozhodnutím prezidenta PZ
skráti základnú policajnú
prípravu z 12 mesiacov na 6
mesiacov,atoajnapriektomu,
že výkonné útvary PZ pri hodnotenívýsledkovpráceSOŠPZ
permanentne poukazovali na
potrebu jej zachovania. RekonštrukciaubytovnevSOŠPZ
Pezinokjenevyhnutnepotrebná
užnieko¾korokov,aotom,ako

vnejbývajúvhygienickynevyhovujúcich podmienkach poslucháèiškoly(mimochodomhlavný hygienik MV SR vzh¾adom
na pretrvávajúce nevyhovujúce
hygienické podmienky nedal
súhlasnajejprevádzku)sabol
presvedèiajpodpredsedaOZP
L.Graèík.To,žesarekonštrukcia ubytovne koneène zaèala,
potešilo všetkých zainteresovaných. No a teraz k samotnému
vyústeniuproblémuatedaajk
predznaèenej nedomyslenosti
prácecentravzdelávaniaapsychológie,žesavynechávacyklus dôstojníckej prípravy. Je
pravda,ževroku2010savynechali na SOŠ PZ v Bratislave
dva trojmesaèné behy pomaturitného zdokona¾ovacieho štúdiaposkytujúcehošpecializované policajné vzdelanie („dôstojníckapríprava“).Dôvodomvšak
nebola neschopnos centra
vzdelávania a psychológie túto
prípravu v SOŠ PZ zabezpeèi,
ale reálna potreba zabezpeèi
práporèícke vzdelávanie. K
1.10.2009 z rozhodnutia ministra vnútra a prezidenta PZ výraznenavýšilitabu¾kyPZocca
300 miest pre riešenie bezpeènostnej situácie v rómskych
osadách.
Uvedené navýšenie tabu¾kovýchmiestzapríèinilo,ževnajbližšom nástupnom termíne na
SOŠPZPezinok(eštepredrekonštrukciou ubytovne) a SOŠ
PZ Košice neboli k dispozícii
ubytovacie kapacity na povolaniepodstatnenavýšenéhopoètupolicajtovnaštúdium.Vzh¾adom na to, že N MV SR
è.3/2007ozásadáchkariérneho
postupupríslušníkaPolicajného
zboru ukladá povinnos policajtom bezprostredne po prijatí
doslužobnéhopomeruabsolvova základnú policajnú prípravu
v SOŠ PZ, muselo centrum
vzdelávania a psychológie
vyèleni túto kapacitu aj v SOŠ
PZ v Bratislave. Vynechanie
dvoch behov dôstojníckej prípravyvšaknemaložiadnyvplyv
naskutoènos,žebyvovýkonných útvaroch PZ chýbali policajti, ktorí by mali nastúpi na
vo¾né alebo neobsadené tabu¾kovémiestav3.a4.platovej
triede,kdesavyžaduješpecializované policajné vzdelanie.
Realita je taká, že na útvaroch
PZ je pod¾a údajov k 30. septembru 2010 vo¾ných alebo
neobsadených 448 miest v 3.
alebo 4.platovej triede (v èase
pozastavenia dôstojníckej prípravy, t.j. v apríli 2010 to bolo
len128miest),kdesavyžaduje
úplnéstrednévzdelaniesmaturitou a špecializované policajné
vzdelanie. Na tento poèet
vo¾ných miest je na útvaroch
PZ,pod¾aúdajovk30.9.2010,
spolu 1 321 policajtov, ktorí
spåòajú kvalifikaèný predpoklad
vzdelania a kvalifikaènú požiadavku špecializovaného policajnéhovzdelania,aleniesúdo
týchto funkcií ustanovení. Príprava ïalších dôstojníkov, pre
ktorýchniesúvovýkonevo¾né
tabu¾kové miesta, zbytoène zaažuje rozpoèet ministerstva v

èase, keï je potrebné šetri finanènéprostriedky.Jepotrebné
tiež konštatova, že aj napriek
neotvoreniu dvoch behov
dôstojníckejprípravyvSOŠPZ
v Bratislave a SOŠ PZ v Košiciach v roku 2009 ukonèilo
dôstojnícku prípravu ïalších
832policajtovavroku2010to
bude ïalších 510 policajtov.
Takže žiaden problém s nedostatkom dôstojníckej prípravy
neexistuje. Tento stav bol konštatovaný aj na porade generálnehoriadite¾aSRLZMVSR,
prezidentaPZ,predseduOZPa
riadite¾a CVP SRLZ MV SR 9.
júna2010.
¼udiazcivilusaprijímajúdo
PZ bez policajného vzdelania,
pretožepolicajnévzdelaniemôžuzískaažpoprijatídoPZ.V
zmyslevyššiecitovanéhoNMV
SR o zásadách kariérneho postupu sa takýto ¾udia prijímajú
na dôstojnícke miesta špecialistov.Ichokruhurèípod¾aèl.13
nariadenia generálna riadite¾ka
SRLZ MV SR na návrh prezidentaPZagenerálnychriadite¾ov sekcií MV SR. Kritizova za
to centrum vzdelávania a psychológie je neadekvátne.
Týchto ¾udí neprijíma do PZ
centrum vzdelávania a psychológie, ale nadriadení. Centrum
im na školách zabezpeèuje
získaniepolicajnéhovzdelania.
V súvislosti s konštatovaním
predseduOZP,keï„pripomenul
tiež potrebu špecializovaného
dôstojníckeho vzdelávania pre
príslušné druhy služby, pretože
univerzálna dôstojnícka škola
neplní úèel“ je nevyhnutné pripomenú, že tzv. dôstojnícke
štúdiumjeodsaméhozaèiatku,
t.j. od roku 1994, koncipované
ako vzdelávanie pre príslušné
druhyslužiebPZ.Ukladátovýnos MV SR è.73/2008 o policajných stredných odborných
školáchaštátnyvzdelávacíprogram.Obsahštúdiajekoncipovaný so zameraním na službu
poriadkovej polície, službu
dopravnej polície, službu hraniènej a cudzineckej polície a
službu justiènej a kriminálnej
polície(ajsošpecializácioukriminálnapolíciaašpecializáciou
skrátené vyšetrovanie). Približne 70 % obsahu prípravy v
dôstojníckom štúdiu je venovaných zameraniu konkrétnej
služby PZ. Teda nemožno hovorio„univerzálnejdôstojníckej
škole“.
Pracovníci centra vzdelávaniaapsychológieajnapriekvyjadreniam na ich adresu, ktoré
odzneli na Rade predsedov z
ústpredseduOZP,budúajnaïalej vykonáva svoju prácu
zodpovedne,vsúladesplatnýmipredpismiaschválenoukoncepciou vzdelávania. Nebránia
savšakpodnetnýmnávrhom,aj
zostranyOZP,akbudúmaracionálny základ a budú smerova k skvalitneniu systému
vzdelávaniapolicajtov.
mjr.JUDr.RastislavHajko,PhD.,
riadite¾Centravzdelávania
apsychológieSekcieriadenia
¾udskýchzdrojovMVSR

Reakcia predsedu OZP v SR Miroslava Litvu

VsúvislostisreakciouCentra vzdelávania a psychológie
MV SR na moje vystúpenie na
radepredsedovdòa24.9.2010
vBanskejBystricichcempripomenú,žemojevystúpeniebolo
reakciou na vystúpenie prezidenta PZ, v ktorom hovoril o
potrebe nastavenia školstva
tak,abybolovsúladespripravovanoukoncepcioukariérneho
postupu. V mojej reakcii som
upozornilnanedomyslenosdo-

MiroslavLitva
padovzmien,ktoréspôsobilivýpadok v dôstojníckej príprave,
konkrétne zrušenie dvoch behov. Na úvahu èitate¾a ponechám,èipredåženiezákladného
vzdelávania zo šes na osem
mesiacov a súbežné zahájenie
rekonštrukcie ubytovacích priestorovvSOŠPZPezinok,ktoré
znížilo kapacitu SOŠ o 250
poslucháèov v roku, znížilo ka-

pacitu SOŠ PZ v oblasti práporèíckejprípravyaèivynechanie dvoch behov dôstojníckej
prípravyvSOŠPZDNVspôsobilo úbytok kapacít v dôstojníckej príprave policajtov – a tým
zníženie možnosti kariérneho
postupupráporèíkov.
Som,samozrejme,ve¾mirád,
že sa koneène zaèala rekonštrukciavSOŠPZPezinok.Ale
nepochopil som, preèo sme
akurát v takýto èas pristúpili k
predåženiu základného vzdelávaniapolicajtovoodbornúprax
naútvaroch.Pokia¾saspomína
školský zákon, èo sa v òom
zmenilo s úèinnosou k 1. 4.
2010?
Rovnakovtejtosúvislostinechápem pasívny prístup centra
vzdelávania k príprave zriadenia stálej poriadkovej jednotky
ako vytvorenia priestoru pre
zdokonalenievoblastiodbornej
prípravy.
Som presvedèený o tom, že
základnou úlohou policajného
školstva je pripravova policajtov pre prax a v súlade s
potrebamivýkonu.Tomutomusíbyprispôsobenýcelýškolský
systém. Ak som vo svojom
vystúpení použil pojem „univerzálna dôstojnícka škola“,
chcel som tým pripomenú, že
užneplatízaužívanépravidlo:1
policajný dôstojník = jedno
absolvovanie dôstojníckej školy
poèas celej policajnej kariéry.
Cieľom môjho vystúpenia bolo
poukázať na problémy praxe a
najmänapotrebuzmien.
MiroslavLitva,
predsedaOZPvSR

Pozvánka na odber krvi
Váženíkolegovia,
nako¾ko naše darovanie krvi sa ujalo a máme
ve¾kýohlas,radabysomVáspodzáštitouriadite¾aKRPZvBratislavepozvaladòa26.11.2010
od 08.00 hod do zasadaèky UJaKP na 3. poschodí na Krajské riadite¾stvo Policajného
zboruvBratislave,Špitálskaulicanaodber
krvi , ktorý uskutoèní Transfúzna mobilná
jednotka.
Zapísa – prihlási sa darcovia môžu
napriloženýmennýzoznam.Prinestesi
so sebou obèiansky preukaz a kartu
poistenca (prípadne Legitimáciu dobrovo¾ného darcu krvi), darca by nemal by
ponoènejslužbeapred odberom by mal
pi ve¾a tekutín.
Poúspešnomodberekrvimádarca–policajtnárokpod¾a§
80 ods.5 písmena a) zákona 73/1998 Z.z. na služobné vo¾no.
Pod¾a §–u 138 ods. 2 Zákonníka práce na darovanie krvi má
darca–obèianskyzamestnanecnároknapracovnévo¾nosnáhradoumzdyvsumejehopriemernéhozárobku.
DášaCsériová,tel.è:0903356021

Smútoèné oznámenie
Shlbokýmzármutkomoznamujemevšetkýmkolegomaodborárom,žedòa19.septembra 2010 vo veku 59 rokov nás navždy
opustil

Andrej Kašèák

bývalýkolega,priate¾,zakladate¾OZPvSR,
dlhoroènýpredsedaZOOZPvoSvidníku
Èes jeho pamiatke!
ZOOZPSvidník
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40. rokov histórie Strednej odbornej školy PZ v Pezinku

Od„Pohotováku“podnešok…
História Strednej odbornej školy Policajného zboru v
Pezinku sa zaèala písa v roku 1969 Uznesením Federálnej vlády ÈSSR è.180/69, kedy bol vytvorený Pohotovostný útvar Verejnej bezpeènosti pre Slovensko.
Dòom 1. apríla 1970 bol tento útvar zriadený v Bratislave. Zaèiatok èinnosti Pohotovostného útvaru bol stanovený na 1. september 1970, kedy tu nastupovali prví
frekventanti po predchádzajúcom absolvovaní vojenskej náhradnej služby vo vojenskom útvare CO v
Malackách.
Keïže priestory v Bratislave
postupom èasu nestaèili pokry
potreburezortnéhovzdelávania,
bolo v roku
1974 rozhodnuté o
zaèatí výstavby nového areálu
vPezinku.Z
B r a t i s l a v y
sa Pohotovostný útvar
presahovaldoareáluvPezinku
k 1.9.1980. V marci roku 1990
sa PÚ VB premenoval na
OdbornúnástupnúškoluVBpre
SR, od 1. júla 1990 bola škola
premenovaná na Nástupnú
odbornú školu VB SR a v roku
1991 bola rozkazom ministra
vnútraztejtoinštitúciezriadená
Stredná odborná škola Policajného zboru, ktorá prevzala
prípravuavýchovumladýchpríslušníkovPolicajnéhozboru.
Dobré podmienky
Za obdobie svojej existencie
škola pripravila množstvo príslušníkov Policajného zboru,
ktorí sa úspešne uplatnili na
rôznych postoch a v rôznych
profesiách, ktoré si èinnos PZ
vyžaduje.Bolitonajmäinšpektori služby poriadkovej a
dopravnejpolície,hraniènejpolície,staršíinšpektorisúzemnou
a objektovou zodpovednosou,

vacieho procesu“ s akcentom
nazískaniepraktickýchnávykov
a zruèností poslucháèov. Pre
realizáciu praktických cvièení
škola vytvorila priestorové podmienky – špeciálne pracoviská
pre nácvik zákrokovej èinnosti
namiestetrestnéhoèinuapriestupku,tzv.polygóny.
Skúsenosti zo zahranièia
Škola pri zvyšovaní efektívnostivýchovno–vzdelávacieho
procesu študentov využíva poznatkyzmedzinárodnýchaktivít
polícií krajín Európskej únie a
Kanady.Nazáklade„Memoran-

PôvodnýstavbudovySOŠPZvPezinkuporoku1980avsúèasnosti…
da o spolupráci“ medzi Ministerstvom vnútra SR a Krá¾ovskoukanadskoujazdnoupolíciousavroku1997uskutoènil
prvýkurzinštruktážnychmetód,

Výuèbadopravnejvýchovynatrenažéri,ktorýsieštemnohípamätáme…
staršíinšpektoridopravnejslužby, hraniènej polície a v iných
funkciách a  profesiách Policajnéhozboru.
Pomaturitnékvalifikaènéštúdium na tejto škole poskytuje
policajtom základné policajné
vzdelanie. Študenti získavajú
vedomosti a zruènosti z oblasti
služiebporiadkovej,hranièneja
dopravnej polície, kriminalistiky
a trestného práva, služobnej a
telesnejprípravy.
Po analýze študijných výsledkovštudentovvedenieškoly v roku 1997 prijalo program
„Zefektívneniavýchovno–vyuèo-

Vroku1998saškolaaktívne
zapojiladoprogramuholandsko
– slovenskej spolupráce pod
názvom Správaj sa normálne.
Zatýmtoúèelombolavykonaná
zahranièná služobná cesta uèite¾ovškolydoHolandskaaBelgicka, kde tento program prevenciekriminalityurèenýdeom
v základných školách vo veku
10 – 12 rokov vznikol. V rámci
tohtoprojektuuèiteliaškolyako
inštruktori vyškolili vtedy 18
staršíchinšpektorovzbratislavského a trnavského kraja a
neskôrïalších40,ktorísúurèení na túto prácu s demi. V súèasnom období sa program
Správaj sa normálne aplikuje v
rámci celého Slovenska pod¾a
možnostíjednotlivýchKRPZ.
V roku 1999 bol ukonèený
proces pokusného overovania
integrovanej prípravy až po vykonanie závereènej integrovanejmaturitnejskúšky.
V roku 2000 zaèala škola
spolupracova s Nadáciou

zameranýnazlepšenieprípravy
policajtov organizovaný kanadskými inštruktormi pre pedagógovzovšetkýchSOŠPZvrámci Policajného zboru. Na túto
aktivitu nadväzoval ïalší špeciálny kurz, týkajúci sa Systémového prístupu k výcviku, návrhuaprípraveïalšíchkurzov.
Vapríli1997delegáciaškoly
vykonala služobnú cestu na
pozvanie Bavorskej pohotovostnejpolícievAmbergu–Rosenbergu a v Norimbergu s
cie¾om oboznámi sa s prípravouavýcvikomnemeckýchpolicajtovvzákladnejškole.

OPEN SOCIETY INSTITUTE,
ktorá organizuje semináre na
využitie nových metód výuèby
pomocou CD ROM a VIDEOCARD, ktoré aplikujeme vo výuèbe.
Od roku 2001 škola úzko
spolupracujevrámcislovensko
– francúzskej rezortnej spolupráce s Policajnou školou v
Montbéliarde,sktorousivymieòaskúsenostizpolicajnejvýuèbyavýchovypolicajtovasktorouoslavujevtomtorokuuž10.
výroèiespolupráce.
Vrokoch2002–2003absolvovali viacerí uèitelia školy tréningy a školenia na tému Prevencia a eliminácia domáceho
násilia, z ktorých poznatky sú
terazzapracovanédouèebných
osnov.
Odroku2007mámeuzatvorenú dohodu o spolupráci s
VPŠ a SPŠ Holešov, s ktorou
smenadviazalive¾miúzkuspoluprácu v oblasti vzdelávania
policajtov, organizujeme spoloènéinštrukènometodickécvièenia.DlhodoboškolaspolupracujesVPŠaSPŠPraha.
Vroku2008školaspracovalaavofebruári2009odovzdala
projekt „¼udské práva – spoloèné záväzky a problémy v
systémoch policajného výcviku“
vrámciprogramuceloživotného
systému vzdelávania Leonardo
daVinci,podprogramuPartnerstvá. Spolupracuje na òom so
školami polície v Katowiciach –
Po¾sko,vHolešove–Èeskáre-

publika,vNienburg/Wesser–
Nemecko,vCluj–Napoca–RumunskoavLoures–Portugalsko. Výsledkom má by spo-

absolvujú odborné praxe, ktoré
boli od druhého polroka 2007
doaugustaroku2010zrušenéz
dôvoduskráteniapomaturitného

Prepamätníkov:výuèbastrojopisuporoku1980.
loèný postup polícií dotknutých
krajín a ostatných krajín EU vo
výuèbetémy¾udskýchpráv.
Pre obèana
Samozrejme proces vzdelávania novoprijatých policajtov
nie je ukonèený, premietajú sa
doòho nové poznatky a skúsenosti získané z práce výkonnýchútvarovPolicajnéhozboru.
Ve¾mi zaujímavé poznatky a
skúsenostimáškolazinýchpolícií, ktoré poukazujú na správnos krokov Strednej odbornej
školy v Pezinku, èo potvrdila
hodnotiaca misia expertov
Európskejkomisievrámcipredvstupových rokovaní do EÚ,
ktorákladnehodnotilajejprácu
v rámci celkového hodnotenia
prácePolícieSR.
Pre skvalitnenie výuèby
využíva škola model riešenia
problémových situácií pod názvom KAPOO (CAPRA), úspešne realizovaný v práci Krá¾ovskej kanadskej jazdnej polície,kedyjeèinnospolicajtazameranáviacnapotrebyobèana
–klienta,akonarepresívnuèinnos.Vtomtoduchusúštudenti
vedení k lepšeniu pochopeniu
potrieb a problémov obèanov.
Súvedeníktomu,že„tvrdýpolicajný prístup a donucovacie
prostriedky“ sú to posledné, èo
má policajt použi. Uèí ich by
efektívnymi a úspešnými policajtmi,kèomuimnapomáhaurèitý model postupov v styku s
obèanom, ovládnu svoju zlos,
pozorne a presne poèúva druhého, dáva najavo svoju úèas
a pochopenie, snaži sa získa
druhého pre spoluprácu a
použi zákonné donucovacie
prostriedkylenvtedy,akvšetko
ostatnézlyhá.Zameranýjeteda
na poskytovanie služieb obèanom, aplikáciu komunikaèných
zruèností, tímovú prácu v pracovných skupinách, prispôsobivosapružnospolicajtovvdanejsituácii.
Študenti sa pri 12 – mesaènomštúdiuzúèastòovalirôznych akcií poriadaných výkonnýmisúèasamiakosúdopravno – bezpeènostné akcie Jastrab,pomáhaliposilòovavýkon
služby okresným riadite¾stvám
PZprirôznychbezpeènostných
akciách, zúèastnili sa bezpeènostných opatrení v súvislosti
so summitom Bush – Putin,

kvalifikaèného štúdia na 6 mesiacov.Zabezpeèovalivýpomoc
v zaèiatkoch èinnosti Národnéhopersonalizaènéhocentra,výpomoc pri zabezpeèovaní VianoènýchkoncertovhudbyMV.
Dobrú spoluprácu máme s
KDITrnava,ktorénámumožòuje vykonáva cvièenia v riadení
križovatiek a OR PZ Bratislava
okolie, kde poslucháèi majú
možnos vykonáva praktickú
výuèbunaOOPZPezinokajv
súèasnosti.
Spektrum èinností
Školavšaknezabúdaanina
ïalší rozvoj osobnosti svojich
študentov. Organizuje rôzne
spoloèenské èi kultúrne akcie.
AktívnesavtomtosmereprejavujeZákladnáorganizáciaOZP
è.8/5, ktorá v škole funguje už
od zaèiatku roka 1990. Množstvo študentov reprezentovalo
školu aj v rôznych športových
súažiach, pre ktoré má škola
vytvorenéve¾midobrépodmienky.
V rámci humanitnej èinnosti
každoroène škola získava dobrovo¾ných darcov krvi z radov
študentov.Pravidelne3–4krát
roène odovzdáva cca 250 študentov a zamestnancov školy
túto drahocennú tekutinu pre
Národnú transfúznu službu SR
vnaliehavýchsituáciáchivïalšíchmimoriadnychtermínoch.
Na záver treba konštatova,
že všetky aktivity, ktoré škola
poèassvojhotrvaniauskutoènila,niejemožnévymenova.Jej
hlavným poslaním však ostáva
príprava a výchova kvalitných
policajtovvzhodesosúèasnými
požiadavkami, zameranými na
ucelený systém riešenia akýchko¾vek problémov a kvalitných služieb policajta v spoloènosti.
plk.Ing.FrantišekSobek,
SOŠPZPezinok
(medzititulkyredakcia)

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 8. decembra 2010
Redakcia
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Milovníci stolného tenisu neváhali prís na súaž aj v sobotu

Putovný pohár opä naplnený…..
Takmer po dvoch rokoch sa v stolnotenisovej hale na
Èernockého ul. v Bratislave opä zišli najlepší stolní tenisti z rezortu Ministerstva vnútra SR, aby urputne bojovali o každú loptièku, ale predovšetkým o titul majstra MV a PZ v stolnom tenise jednotlivcov pre rok 2010.
Vïaka zapáleným organizátorom, zakladate¾om tohto už
tradiènéhoturnajaazapodpory
spoluorganizátorov: OZP v SR,
UNITOPuaŠKPpriAPZsa16.
októbrauskutoèniliMajstrovstvá
MVSRaPZaXIII.RoèníkturnajavstolnomteniseoPutovný
pohárPolície.
Pohár s novým obsahom
Oproti predchádzajúcim roèníkom došlo k niektorým zmenám,ktorétentoturnajvýznamne ovplyvnili. Po prvýkrát sa v
rámciturnajahralooficiálneotitulmajstraMVSRaPZ,ztroch
mužských kategórii vznikli dve.
V prvej kategórii (majstrovskej)
hrali muži hrajúci dlhodobé súažeorganizovanéstolnotenisovýmizväzmiakošickýchlígav
druhej kategórii (rekreaèní hráèi) hrali neregistrovaní hráèi a
mužiregistrovaní,nad60rokov.
Ženyhralivjednejkategóriibez

rozdielu veku a výkonnosti.
Napriekzásadnémurozdieluod
uplynulých roèníkov, keï všetci
úèastníci sa turnaja zúèastnili v
èase svojho osobného vo¾na a
hracímdòombolamiestopiatku
sobota, sa turnaja zúèastnilo
spolu 52 súažiacich – 6 žien,
13pretekárovvII.Kategóriiav
I. kategórii bolo 33 mužov.
Oproti predchádzajúcim roèníkom bola úèas polovièná. V
mužských kategóriách súaže
prebiehalivdvochstupòoch,prvý v skupinách z ktorých prví
dvaja postúpili do druhého stupòa, kde sa hralo KO systémom,ženyhralivjednejskupinekaždáskaždou.
Naprieknižšejúèastisúažiacich môžeme konštatova, že
úroveòturnaja,èodokvalityvôbec neutrpela. Zvláš vysoká
bola úroveò v I. kategórii mužov, kde všetci úèastníci pravi-

delne hrávajú dlhodobé súaže
organizované príslušnými stolnotenisovými zväzmi od okresnýchmajstrovstievažpo1.ligu.
Vdruhomstupniniektorézápa-

JánVaniakjenielenorganizátor a hlavný rozhodca celej
histórieroèníkovPutovnéhopoháruPOLÍCIE,alenajmäceloživotný verný priate¾ stolného
tenisu
sy,najmäodštvrfinálovýchsúbojov,zniesliajtienajprísnejšie
kritériáanemuselibysazane
hanbi ani naši prvoligoví hráèi.
Príjemnýmoživenímboliniektoré nové mená, ktoré významne
miešaliporadienaprvýchmiestach.Prineúèastiobhajcuaposledného víaza turnaja Borisa
Slabeja z B. Bystrice sa celkovým víazom a zároveò majstromMVSRaPZstalMiroslav
UrbanzMVSR(hráèprvoligovejNitry),ktorývofinálovomzápasepotvrdombojiporazilJozefa Kudreca ml., taktiež z MV

SR. Zvíazila skúsenos nad
mladíckym elánom. Za finálovýmsúbojomvnièomnezaostali ani semifinálové zápasy, v
ktorých Kudrec porazil svojho
bývalého spoluhráèa Tichomíra
RevajazTrebišovaaM.Urban
viacnásobnéhovíazatohtoturnaja Milana Gramantíka z Prievidze. Okrem celkového víaza,
ktorýjezNitry,môžemekonštatova, že najkvalitnejších stolnýchtenistovvrezorteMVmámenavýchodnomSlovensku.
VII.kategóriimužovvofinálovom súboji zvíazil Tibor SzalaizTrnavskéhokrajanadVojtechom Miklošom z ŠKP pri
APZ Bratislava. A v kategórii
žien sa na prvých dvoch miestachumiestniliLenkaSpišáková
a Janka Èachaòová, obe z A
PZ Bratislava. Vzh¾adom k nižšiemu poètu úèastníkov a hladkému priebehu súaží mohli
organizátori zaradi aj súaž
štvorhier, ktoré boli príjemným
spestrením turnaja s vysokou
úrovòouatiežsúažútechypre
hráèov, ktorí sa v skupinách
umiestnilina3.a4.mieste.Vo
finále štvorhier zvíazila dvojica
Kudrecml.,Revajnaddvojicou
Gramantík, Urban a v súaži
útechy zvíazili J. Adamišin z
Prešova a T. Bohuniczky z
PPZ.
Neinformovanos?
Napriek tomu, že s poteše-

ním sme mohli konštatova, že
sa organizátorom podarilo po
takmerdvojroènejodmlkeoživi
tento turnaj, mrzia nás niektoré
skutoènosti, ktoré nemôžeme
nespomenú. Je to predovšetkýmneúèaspretekárovzniektorýchkrajov,vktorýchsaotom
vinou funkcionárov ani nedozvedeli. Nevieme posúdi, z
akýchdôvodovsatostalo.Avizovali nám to mnohí dlhoroèní
úèastníci tohto turnaja, ktorí by
saboliturnajazúèastnilinasvoje náklady a v èase svojho
osobného vo¾na. Tak sa stalo
poprvýkrátvtrinásroènejhistórii, že turnaja sa nezúèastnil
nikto z krajov Nitra, Banská
Bystrica,TrenèínaŽilina.Chceme veri, že to nebol zámer, èi
bojkot funkcionárov, ale skôr
nedorozumenie.
Vmeneorganizátorovturnajasachcempoïakovavšetkým
súažiacim za úèas, vysokú
športovú úroveò a disciplínu,
funkcionáromSSTZzavytvorenietradiènevýbornýchpodmienokprepriebehturnajaaOZPv
SR,UNITOPuaŠKPpriAPZza
finanènú, materiálnu a organizaènú pomoc pri zabezpeèení
turnaja.Verímžesaopäorok
stretnemevešteväèšompoète
pri organizovaní nasledujúceho
roèníka.
JánVaniak,èlenOV
ahlavnýrozhodcaturnaja.

Vydarený 87. roèník MMM 2010 v Košiciach

Ukážky policajnej kynológie
V dòoch 30.09. – 03.10.
2010 sa v Slovenskom Novom
Meste konali 1. Majstrovstvá
Európy v stopovaní psov. Na
príprave a organizácii najvýznamnejšej kynologickej akcie v
roku 2010 na Slovensku, na
ktorejsúažilo22psovodovz12
štátov Európy, sa vo ve¾kej
mierepodie¾aliajpolicajníkynológovia. To sa odzrkadlilo vo
ve¾mi pozitívnom hodnotení 1.
MajstrovstievEurópyIPO–FH
2010 všetkými zahraniènými aj
domácimiúèastníkmipoèasceléhopriebehumajstrovstiev.
Vyvrcholením 1. Majstrovstiev Európy v stopovaní psov
bolovyhlásenievíazovspojené
so slávnostným sprievodom na
èelesjazdnoupolíciouaspolicajnými ukážkami v podaní
oddeleniajazdnejpolícieKošice
odboru kynológie a hipológie
PPZ a oddelenia služobnej kynológieOPPORPZvTrebišove.
Majstrom Európy IPO – FH
2010vjednotlivcochsastalPavol Czeranko /Slovensko /,  na
druhom mieste sa umiestnila
AnetteMyllari/Švédsko/atretiemiestozískalSergejZhirkieviè/Rusko/.Vdružstváchzískali
zlaté medaily a titul Majstrov
Európy reprezentanti Slovenska, druhé miesto získalo Švajèiarsko a na treom mieste sa
umiestniloRusko.

Ceny víazom v jednotlivých
kategóriáchvmenePolicajného
zboruodovzdaliriadite¾odboru kynológie a hipológie P PZ
plk. RNDr. Vladimír Ïurišin,
riadite¾ORPZvTrebišoveplk.
Mgr.MiroslavFuchsazástupcariadite¾aORPZvTrebišove
plk.JUDr.RadoslavFedor.
Uvedené športové podujatie
bolo ukážkou výbornej spolupráce Policajného zboru s

Majster Európy Pavol
Czeranko
miestnousamosprávouaïalšímicivilnýmizložkami,zaèopolicajtizožalizaslúženýpotleska
uznanieodvšetkýchúèastníkov
a poèetného davu prítomných
divákov.
Npráp.Bc.TomášSeress

V Egri dominovali
Martinèania
Policajti z OR PZ v Martine
savdòoch20.–21.10.2010
zúèastnili na Medzinárodnom
halovom futbalovom turnaji v
Maïarskom meste Eger. V
tomtoroku sa turnajuskutoènil
užpoštrnástykrátamužstvoz
OR PZ Martin sa zúèastòuje
turnaja každoroène od jeho
vzniku. V posledných piatich
roèníkoch turnaja sa družstvo
OR PZ Martin vždy umiestnilo
najednomzprvýchtrochmiest,
prièomvtomtoroèníkusastalo
celkovýmvíazomturnaja!
Vindividuálnychoceneniach
bol ako najlepší strelec turnaja
vyhlásený  hráè družstva OR
PZ Martin Martin Majerík.
Okresnériadite¾stvoPZvMartine v mesiaci november usporiadahalovýfutbalovýturnaj,na
ktorýbudepozvanéajdružstvo
políciezEgeru.
(jh)

Dòa3.10.2010savKošiciach
uskutoènil87.roèníkMMM.Športový klub polície Policajná škola
Košice a Stredná odborná škola
PZ Košice zorganizovali v rámci
MMMvKošiciach4.roèníkMajstrovstievSRrezortuMVSRpolicajtov, obèianskych zamestnancov,HasièskéhoazáchranárskehozboruMV.Súažilosanatratiach polmaratón a maratón mužovažienbezrozdieluvekových
kategórií. Celkove sa 4. roèníka
majstrovstievSRMVvmaratóne
a polmaratóne zúèastnilo 33
úèastníkov,ztoho5žien.
Úèastníkovvjedineènejaneopakovate¾nejatmosféreMMM,s
vydarenýmslneènýmpoèasímpovzbudzovalidivácipocelejmaratónskejtrati.Obdivuhodnévýkonypretekárovprinieslinasledujúcevýsledky:
Polmaratón muži :
1.KamasTomáš
SOŠPZKošice
01:22:57
2.ÈižmarikRadovan ŠKLeontinkaKošice
01:25:13
3.KovalèíkJozef
Košice
01:27:21
Polmaratón ženy:
1.MiklošováLenka
2.ŠrámkováAlžbeta
3.IlkovièováMária

Tulèík,Polícia
ŠKPBratislava
ŠKPORPZLuèenec

01:36:58
01:42:16
02:04:06

Maratón muži:
1.SventekLadislav
2.PoláèekRoman
3.JamrichMichal

ŠKPÈadca
Ša¾a
PMJBanskáBystrica

02:57.19
03:02:40
03:03:51

Maratón ženy:
1.BerníkováEva
ŠKPORPZSp.NováVes 03:50:34
2.BrunnerováZuzana TOPolnoènýjazdec
04:05:10
3.neobsadené
VïalšomobdobíbudesnahouorganizátorovmajstrovstievSR
MVvmaratóneapolmaratóne,abysatotopodujatiekonaloajs
medzinárodnouúèasouvrámciUNITOP–uaabybolosúèasou
Európskychmajstrovstievpolicajtov,zamestnancovahasièského
zboru.pplk.JUDr.GabrielTurok,SOŠPZKošice
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MYSLITE TERAZ
NA ŠTÁTNU PRÉMIU
a v decembri na darkeky

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate:
• roÀnú štátnu prémiu 66,39 € pre každého Àlena rodiny
a spoloÀenstvá vlastníkov bytov,
• 2 % roÀný úrok k vkladom a štátnej prémii garantovaný poÀas celej
doby sporenia,
• ochranu vašich vkladov v plnej výške,
• sporenie SENIOR EXTRA s možnoswou výplaty renty,
• sporenie JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky 10 000 €,
• stavebný úver s roÀnou úrokovou sadzbou už od 2,9 %,
až do 40 000 € bez skúmania príjmov a bez záložného objektu.

Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách
obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom území Slovenska, kde
môžete aj zrealizovaw vklad platobnou kartou. Urobiw tak môžete
aj u vás doma, poÀas návštevy obchodného zástupcu PSS, a. s.
ál
StaÀí mu zatelefonovaw. Platobný terminál
je súÀaswou jeho mobilného pracoviska.

Viac na www.pss.sk
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Spoloène na Rysy
Úrad ekumenickej pastoraènej služby MV SR, aj tohto
roku pripravil spoloèný výstup
policajtovahasièovnajedenz
tatranských štítov. Tentokrát to
boliRysysnadmorskouvýškou
2499m.
Na výstupe sa zúèastnilo
118 úèastníkov, tí
sa mali možnos
poèas výstupu porozpráva a bližšie
stretnú aj s duchovnými úradu
ekumenickej pastoraènej služby. Na
zaèiatok
chcem
úprimne poïakova
odboru sociálneho
zabezpeèenia sekcie riadenia ¾udských zdrojov
MVSRzaústretovosapomoc
vo forme vystavenia víkendových rekreaèných poukazov v
zariadení Kremenec, v TatranskejLomnici.Poïakovaniepatrí
ajHorskejzáchrannejslužbeza
sprevádzanieadoh¾adnadcelýmpriebehomvýstuputejtopoèetnejskupiny.Ïakujemajobci
Štrbazaumožneniebezplatného parkovania pre úèastníkov
výstupu na centrálnom parkoviskunaŠtrbskomPlese.
Jesobotaráno,6.25hana
mieste stretnutia sa postupne
vítame s úèastníkmi výstupu.
Nieko¾ko minút pred siedmou
saceláskupinavydávachodníkom smer Popradské Pleso.
Poèasie je zatia¾ primerané ránu, sem tam preblesknú lúèe
slnka a dáva nám to nádej na
pekný spoloèný zážitok v horách.
Prichádzame k Žabím plesámapostupnekreaziam,kde
nás zaèína víta vietor a nízka
oblaènos.Tesnepredhranicou
územia „slobodného krá¾ovstva
Rysy“užzdolávamesnežnépo-

le a pokraèujeme smerom ku
chate.Ve¾mislabávidite¾nosa
silný vietor. Pohár teplého èaju
padne vhod. Niektorí sa nedali
odradi ani zlým poèasím a
pokraèujú v športovom výkone
až úplne na vrchol. Poèasie
nám neumožnilo kocha sa v

kráse majestátnosti Tatier. Dôležitévšakje,žesmespoloène
prekonali mnoho úskalí a
nepriazeòpoèasia.Takjetonerazajvživote,èlovekmusíprekonávamnohoprekážok,problémov, nepriazeò okolo seba,
no nemal by sa necha odradi
oddosiahnutiadobréhocie¾a.
Osobne som sa ve¾mi na
tentovýstuptešil,lebocelýtýždeò bolo v Tatrách nádherné,
priam až gýèové poèasie a tak
somprosilPánaBoha,abynám
doprial také poèasie ešte aj v
sobotu. Nakoniec to bolo celkomináè.Preèo?Myslímsi,že
aj takýmito spôsobmi nás Pán
Bohupozoròujenato,abysme
vedeli zápasi s problémami a
starosami. Snáï na ten ïalší
výstup nám opä dopraje vidie
vplnejkrásedielosvojhostvoreniaprírody,alehlavneto,aby
v èloveku, ktorého stretávame,
videliblížnehoapriate¾a.Aototoposolstvohlavneide.
mjr.Mgr.MilanPetrula,riadite¾,
Úradekumenickejpastoraènej
službyMVSR

Policajnú budovu na Jazere
prepadla pleseò
Košièania, ktorí z akéhoko¾vekdôvodunavštíviaObvodnéoddeleniePolicajnéhozboru
v košickej mestskej èasti Nad
jazerom, sú nemilo prekvapení.
Budova,kdepolicajtipracujú,je
v zlom stave. Sú tam plesnivé
steny, zapáchajúce a špinavé
toalety. Peter z Košíc tam bol
nedávnopredvolanýnavýsluch
akosvedok.Najprvhozaskoèilo,žepolicajtipracujúvkanceláriách zariadených nábytkom
možnozroku1960.

„Ešte väèší šok však prišiel
vtedy,keïsomchcelísnatoaletu,“ informoval nás Košièan.
„Policajtimiukázali,kdesanachádza. Po vstupe dovnútra
som neveril vlastným oèiam.
Všadepleseò,zápach,opadané
omietky, špinavé staré pisoáre.
Pleseò som videl i na chodbách, kde boli doslova èierne
vlhké múry. ¼utujem ¾udí, ktorí
tam pracujú, do ich objektu asi
ažko príde kontrola z hygieny,
aby to dali do poriadku. Urèite
byimtúbudovuzatvorili.“
Vedenie Krajského riadite¾stva PZ (KRPZ) v Košiciach
sme oficiálne požiadali o povolenie na vstup do budovy OO
PZNadjazerom,abysmezdokumentovali, ako to vyzerá
vnútri. Naša žiados ostala bez
odozvy. Jana Demjanovièová,
košická policajná hovorkyòa,
námodpísala,žeKRPZzabezpeèuje správu 84 objektov v
rámci Košického kraja a každý
rokvyèleòujezpridelenéhorozpoètu finanèné prostriedky na
ichopravyaúdržbu.
„Na OO PZ Košice–Nad jazeromsakaždýrokrobiapráce
bežnejúdržby,“reagovalaDemjanovièová na našu otázku, èo

chcú robi s budovou v dezolátnom stave. „Po tohtoroèných
daždivých mesiacoch došlo k
zatekaniu plochej strešnej konštrukcie budovy a vnútorných
strešnýchzvodov.Ztohodôvodujeobjektvlhkýavmiestach
pretekania sa objavila pleseò.
PozistenítýchtoskutoènostíKR
PZ postupne odstraòuje vzniknuté nedostatky, a to protiplesòovým náterom a násled-

Fotoglosa

ne hygienickou ma¾bou. V najbližšom období dôjde k oprave
strešnej konštrukcie, èím sa
odstráni pôvod vzniku plesní a
zatekania.“Budova je vraj zahrnutádoplánuinvestíciínacelkovú rekonštrukciu. Bude však
možnáažpojejodsúhlaseníministerstvom vnútra, èo je tiež
podmienené dostatkom finanènýchprostriedkov.
(Korzár,1.11.)
Tak tomu sa hovorí komfort! Istý vodiè z okresu Galantasarozhodol,žeajpred
nákupným centrom musí by
jehomiláèikpodstrechou,a
takpokojnevyužilprístrešok,
urèený pre nákupné vozíky.
Všakèouž…Veselásnímka
vynaliezavého vodièa koluje
pointernete.

Rozkazy prezidenta PZ
OKTÓBER2010
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
68. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č.126/2004ozriadeníšpecializovanéhotímuvzneníneskoršíchpredpisov
69. o vykonaní streleckej
prípravypríslušníkovPolicajného zboru zásahovej skupiny
úradubojaprotiorganizovanej
kriminalitePrezídiaPolicajného
zboru a odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného
zboru
70. o vykonaní streleckej
prípravy zamestnancov MinisterstvavnútraSlovenskejrepubliky oddelenia fyzickej ochrany objektov a kuriérnej služby
odboruochranyobjektovprezídiaPolicajnéhozboru

71. o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného zboru určených útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
72. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č.40/2009ozriadenípracovnej
skupinynaplnenieopatrenína
zlepšeniestavuaúrovnevyšetrovania a skráteného vyšetrovania na úrade justičnej a kriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstva Policajného zboru v
Bratislavevvzneníneskorších
predpisov
73. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 28/2004 o zriadení špecializovanéhotímuvzneníneskorších predpisov a rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
109/2007ozriadeníšpecializovaného tímu v znení neskoršíchpredpisov

policia1110:policia 19.11.2010 12:55 Page 8

8

NOVEMBER2010

Rozde¾ovník

poukazov na domácu rodinnú rekreáciu
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