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Konco roèné za mysle nia predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu

O krí ze, o pa ragra fe 35, ods. 2 a o spra vodli vosti…
l Sme v ob do bí fi na li zá cie

príprav orga ni zaèných zmien,
kto ré sa ma jú uplatni� k 1. ja -
nuá ru 2011, ke dy sa do štruk-
túr PZ na pl no za èle òu je Že -
leznièná po lí cia – v prí pa de
príslušní kov HCP ho vo rí me o
termí ne 1. 3. 2011. K to mu sa
de jú ve¾ké zme ny v štruktú -
rach kraj ských a okresných
riadi te¾stiev. Pán predse da,
váš poh¾ad na tieto pro ce sy?

Hra nièná a cudzi necká po lí -
cia prejde reorga ni zá ciou k 1. 3.
2011, pre to že ten ba lík zmien
bol ta ký ve¾ký, že ho príslušné
útva ry nestihnú v systé me SAP
spra co va�. Sa mozrejme, to to
obdo bie je po zna èe né ur èi tou
ner vo zi tou, pre to že ve ¾a ¾u dí te -
raz ži je v neisto te a bu dú ve die�,
na èom vlastne sú, až v no vom
ro ku. V prí pa de HCP sa do PZ
pre sú va 410 ta bu liek, tak že to to
medziobdo bie, tých nieko¾ko
me sia cov èa ka nia kom pli ku je ži -
vot vo vnútri existu jú cich štruk-
túr, ale aj na pra co viskách, kde
ma jú by� ¾u dia pre su nu tí.

l Tieto pro ce sy zrejme ma -
jú vplyv aj na zvý še nú odcho -
do vos�.

Èas� po li cajtov, najmä z ra -
dov riadia cich pra covní kov ru še -
ných útva rov, od chá dza do ci vi -

lu ku koncu ro ka, tak že aj na
ostá va jú cich riadia cich pra -
covní kov utvá ra to to obdo bie
väèší tlak. Ve rím, že už k ïalším
èa so vým po su nom v zá me roch
ne dôjde, pre to že to kom pli ku je
ži vot všetkým. Chcel by som
všetkých riadia cich pra covní kov
a všetkých príslušní kov v útva -
roch, do kto rých bu dú pri -
chádza� ¾u dia z UHCP, po žia -
da�, aby ne za budli na to, že
všetci sme ko le go via a no ví ¾u -
dia bu dú potre bo va� ko le giálnu
po moc, pre to že pri chádza jú do
no vé ho prostre dia a bu dú ro bi�
inú prá cu, než ro bi li predtým.
Pre to pro sím o po cho pe nie, aby
sa ne sta lo to, èo pri prvej ve¾kej
vlne pre cho du ¾u dí z HCP, že
no ví príslušní ci bo li na niekto -
rých pra co viskách vy tla èe ní na
okraj a dlho izo lo va ní. Chcel by
som tiež po žia da� riadia cich
pra covní kov, aby ni kde ne sia ha -
li na osobné príplatky pre -
chádza jú cich ¾u dí a ne cha li ich
as poò pol ro ka, aby sa moh lo
uká za�, èo v kto rom èlo ve ku je.
Predèasné zme ny v tom to sme -
re by ne bo li ani sluš né, ani mo -
rálne. Zdá sa to by� sa mo -
zrejmé, ale vieme, že ta ké to
skri vodli vosti sa v mi nu los ti
diali, mu se li sme ich po tom z

po zí cie OZP naprá va�. Pre to na
to upo zoròu jem už te raz. Ho vo -
ril som o tom aj na ra de predse -
dov, aby ce lý pro ces bol èo naj-
me nej bo lest ný, aby riadia ci
pra cov ní ci za ra ïo va li no vých
ko le gov pri me ra ne ich možnos-
tiam, vzde la niu a pra xi, aby ich
progra mo vo kto si ne za èal dá va�
na ko niec rebrí ka, pre to že tí to
¾u dia po tom ma jú tendenciu
odís�. Ak by z ta ké ho to dô vo du
ma li odchádza� ¾u dia, je to vždy
ško da pre PZ a aj pre ce lú spo -
loènos�. Zvý še ná odcho do vos�
by bo la zrkadlom nízkej kva li ty
riadia cej a perso nálnej prá ce v
re zorte.

l Ve ¾a obáv ma jú ¾u dia z
kra jov…

Pol ro ka ma jú do rovná va ný
prí jem. Je potrebné bra� ži vot
ako zme nu, nikto ne má sto liè ku
pri raste nú na ce lý ži vot…

l Vo vše obec nos ti by bol
kaž dý za, ale keï sa ho to tý -
ka osobne…

Sa mozrejme. Uve domme si,
že ak napríklad v okre se ro bí tú
istú prá cu de sa� ¾u dí, nie je dô -
vod, aby mal niekto inú pla to vú
trie du len pre to, že pri šiel z iné -
ho pos tu. Pre zi dent PZ pri šiel s
ve¾mi dob rou myšlienkou ka -
riérne ho po stu pu, do kto ré ho

má by� za kompo no va né hodno -
te nie. Ak za ène pla ti� zá sa da
po su nu len o je den stu peò ho re
ale bo do le a ak bu de ten to pro -
ces hodno te nia objektívny, tak
si mys lím, že to bu de spra vodli -
vé a kaž dý do sta ne rovna kú
šancu uká za�, èo v òom je. Pre
niekto rých funkcio ná rov to urèi -
te bu de zlo ži té, keï zra zu ne bu -

dú môc� rozli šo va� v odme òo va -
ní medzi Jankom a Ferkom len
pre to, že jedné ho mám v ro di ne
ale bo je mi sympa tickejší. Bu dú
mu sie� hodno ti� ¾u dí pod¾a plne -
nia úloh a pod¾a vý ko nu, èím sa
zu žu je priestor pre subjekti -
vizmus. Sa mozrejme, aj funk -

cio  ná ri ve dia by� v tom to sme re
ve¾mi tvo ri ví. Prax uká že, do
akej miery sa dob rá myšlienka
pre ta ví do každo denné ho ži vo ta
na pra co viskách. Opä� pri po mí -
nam: ani na ši ¾u dia ne ži jú z
diplo mov, ale z pe òa zí. Len èo
to bu de mož né, te da keï sa
zmiernia do pa dy krí zy, tre ba do -
tiahnu� dru hú eta pu pla to vej re -
for my v pla to vých trie dach 5 až
9.

l Vrá�me sa ešte k odcho -
dom a k perso nálnym zme -
nám. Bo li po no sy, že sa s
¾uïmi ne ho vo ri lo a aj skú se -
ní, špiè ko ví ¾u dia do stá va li
dos� ne dôstojné po nu ky na
iné za ra de nie.

Na jed nej stra ne nikto ne má
pri raste né po za die k riadi te¾skej
sto lièke, ale na dru hej stra ne
uro bi� z riadi te ¾a ne ja ké ho útva -
ru ra do vé ho re fe ren ta len pre to,
že sa nieko mu ne pá èi je ho štýl
prá ce – to nie je spô sob. Na vy -
še je v rozpo re s pre zi dentom
pro kla mo va nou zá sa dou ka riér -
ne ho po hy bu o je den stu peò
ho re ale bo do le.

l Ne š�ast ná 35–ka…
Kaž dý, kto si pre èí tal § 35,

odsek 2, mu sí ve die�, že sa ne -
dozvie dô vod svojho od cho du.

Lás�ky,�š�astia�ho�di�ny
v�kru�hu�svo�jej�ro�di�ny.
Uži�te�si�spo�loèné
krásne�sviatky�vianoèné.
Nech�dlho�prevlá�da
no�vo�roèná�ná�la�da.

Všetko�najlepšie�v�ro�ku�2011�pra�je�

Od�bo�ro�vý�zväz�po�lí�cie�v�SR

(Pokraèovanie na strane 2)
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V rám ci nej ma la je dá leò i už
ve¾mi zasta ra ná ku chy òa dosta�
úplne no vý šat a kompletne no -
vú techno ló giu. Kto by sa ne te -
šil? V tejto chví li sí ce ešte ter -
mín jej spuste nia ofi ciálne ne po -
zná me, ale opla tí sa vydrža�…

Po ru še nie s¾u bu?
Dvadsiatka za mestnancov z

ku chy ne ma la na obdo bie re -
konštrukcie dosta� náhradnú
prá cu a oko lo 600 stravní kov z
Ra èianskej cho dí na obe dy k
„su se dom“ do zvá raèské ho
ústa vu, kým vy no ve né priesto ry
opä tovne ne zaènú slú ži� svojmu
úèe lu. Len zra zu v októbri za èa li
pre sa ko va� re èi, že – v rám ci
úspor vý davkov štátne ho roz -
poè tu – do sta ne bez má la dvad-
sa� za mestnancov ku chy ne vý -

po ve de a no vuèkú, za štátne
prostriedky ko neène perfektne
vy ba ve nú ku chy òu dá mi nis ter -
stvo do pre nájmu súkromnej
firme.

V po rovna ní s pô vodný mi
prís¾ubmi za mestná va te ¾a sa
tak mal sta� presný opak?

Ho lá rea li ta
Šuš kan da sa pre me ni la na

ho lú rea li tu koncom októbra,
keï 17 za mestnancov ku chy ne
vrá ta ne ve dú cej naozaj do sta li
vý po ve de k 31. ja nuá ru 2011!
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR sa
s ta kýmto „úsporným“ verdiktom
ne mo hol zmie ri�. Podpredse da
OZP v SR Ma rián Magdoško:

„Naozaj sa nám po tvr di lo, že tu
exis tu je úmy sel da� ku chy òu do
pre nájmu. Otvo ri li sme tú to té -
mu na po ra de u po li cajné ho
pre zi den ta, keï pán pre zi dent
skonšta to val, že by to ne bo lo
dob ré rieše nie a ve del by ak -
cepto va� pre ná jom stra vo va cej
jed not ky len v prí pa de, ak by to
bo lo pre re zort eko no mic ky vý -
hodnejšie ako pô vodné rieše nie
– èo sa zjavne ne da lo predpo-
kla da�. Tak že aj s podporným
sta no viskom po li cajné ho pre zi -
den ta náš od bo ro vý zväz vstú pil
do ro ko va nia s ve dú cim slu -
žobné ho úra du MV SR Marce -
lom Kli me kom. Pán ve dú ci s¾ú -
bil, že sa so si tuá ciou dôklad -
nejšie obozná mi a po tom prijme
rieše nie. Na po kon rozho dol, že
mi nis ter stvo vý po ve de za -
mestnancom zru ší a ku chy òu,
do kto rej sme in ves to va li ve¾ké
pe nia ze, bu de ïa lej pre vádzko -
va� náš re zort. Sme ve¾mi ra di,
že sa ce lú si tuá ciu po da ri lo tak -
to vy rie ši�. Po stoj a rozhodnu tie
ve dú ce ho slu žobné ho úra du pá -
na Marce la Kli me ka vy so ko
oce òu je me.“                    (er)

l Mô žem ten dô vod po ve -
da� v osobnom rozho vo re, ne -
mu sím ho da� na pa pier.

Je to o kultú re riadia cej prá ce.
Ne mu sím predsa zvo li� § 35,
ods. 2. Ja po va žu jem ten to pa ra -
graf za ne š�ast ný a nesprávny,
ho vo rí me to už ve¾mi dlho, pre to -
že je ho mož nos ti zneu ži tia sú
bezbre hé. Pa mä tá me si, ako je -
ho ná vrh zdô vodòo val pán mi -
nister Palko, ale bol va ri je di ný
prí pad, ke dy sa ten to pa ra graf
po užil v pra xi tak, ako vte dajší
pán mi nister pro kla mo val je ho
využi tie. Ta ký to pa ra graf do zá -
ko na jednoznaène ne patrí a je ho
zneu ží va nie sa v ko neènom
dôsledku vždy ne ga tívne od ra zí
na prá ci ce lé ho ko lektí vu.

l Rozbehlo sa ko lektívne
vy jedná va nie. Ako?

My ako od bo ry má me jasne

sta no ve né ciele, da né zá ko nom.
Sle du je me spra vodli vos� v od -
me òo va ní, transpa rentnos� v roz-
hodnu tiach v PZ a dbá me na vy -
medze nie kontrolných me cha -
nizmov, kto ré vyplý va jú z prísluš-
ných zá kon ných no riem a medzi -
ná rodných do ho vo rov. Ak si
niekto mys lí, že bu de fungo va�
pod¾a hes la: Spra vodli vos� je
keï vládnem ja!, tak tá to do ba
už po mi nu la a v de mokra tickej
spo loènosti ne má miesto.

l Èi že pri vy jedná va ní sa
iskrí?

My sme opti misti, vy jedná va -
nie po va žu jem za konštruktívne,
je tu sna ha sa do hodnú�. Isto,
má me spor né miesta, ale ve rím,
že zmlu vy podpí še me v pri me ra -
nom èa se v prospech za -
mestnancov a bu dúcnosti Po li -
cajné ho zbo ru.

l Te raz tro chu z iné ho

súdka najmä pre to, že ide o
ve¾mi frekvento va nú té mu. Sa -
mo pa ly vz. 58 v ru kách hlia -
dok na uli ciach…

Keïže som dlho pô so bil na
VTR a ma li sme v ná pl ni aj
vyzbro jo va nie, ve rím, že ve de nie
ana ly zu je vý voj si tuá cie v tejto
ob las ti a niekto ré svo je rozhod-
nu tia pre hodno tí. Po vedzme si k
fi lo zo fii Po li cajné ho zbo ru, aké
má úlo hy a akú na to potre bu je
vý zbroj. Sa mo pal vz. 58 je vo -
jen ská zbraò, kto rá sa v prí pa de
po li cajtov dá va aj v iných kra ji -
nách do rúk príslušní kov špe cia -
li zo va ných jedno tiek. Ne vi dím
úèel v tom, aby v kaž dej hliadke
bol ta ký to mi mo riadne úèin ný sa -
mo pal, keïže už ve ¾a mla dých
po li cajtov ne má s pä�de sia -
tosmièkou potrebnú prax. Skôr je
to o orga ni zá cii prá ce a vý kon -
nos ti Po li cajné ho zbo ru – aby v

prí pa de mi mo riadnej uda losti bo -
la príslušne vy cvi èe ná jed not ka
po ho to vo na mieste èi nu a hliad-
ko ví po li caj ti len za bez pe èo va li
uzavre tie prie sto ru. Ne viem si
predsta vi�, ako by do pad la si tuá -
cia v De vin skej No vej Vsi, ke by
vte dy ma li na še pr vé hliadky z
OO PZ a PMJ k dispo zí cii sa mo -
pa ly vz. 58.

l Má me za se bou �ažký rok,
ani bu dú ci zrejme ne bu de pre -
chádzka ru žo vou záhra dou,
krí zu nikto ne zru šil…

Rok za chví ¾u kon èí, chcel by
som všetkým po li cajtom a za -
mestnancom re zor tu popria� prí -
jemné pre ži tie vianoèných sviat-
kov, ve ¾a š�astia, zdra via a úspe -
chov v bu dú com ro ku. Pra jem im
ve ¾a opti mizmu pri pre ko ná va ní
prob lé mov, kto ré nás ne po -
chybne oèa ká va jú, pre to že krí za
ni ko ho neobišla. Ne za bú da me

na pro blé my, kto ré má me a kto -
ré èa ka jú na rieše nie. Náš od bo -
ro vý zväz bu de vždy pri po mí na�
kompe tentným, že ne exis tu je
štát, kto rý by sa zaobi šiel bez
po lí cie. Po znám štá ty, kto ré sa
sna ži li po lí ciu nahra di� ar má dou,
ale to bo li dikta tú ry. Po znám
poh¾a dy vlád na úlo hy po lí cie a
ar má dy vo väèši ne európskych
štá tov, cez Euro COP ich má me
de tailne zma po va né. Dob rý po li -
cajt ne mô že by� dob rým vo ja kom
a dob rý vo jak ne mô že by� dob -
rým po li cajtom. Kaž dý má svo je
po le pô so be nia a ne mož no si ich
úlo hy za mie òa�. Ve¾kos� týchto
zlo žiek má by� pri me ra ná úlo -
hám, kto ré plnia. A na zá ver:
vša de v de mo kra tic kých kra ji -
nách sú po li caj ti lepšie pla te ní
ako vo ja ci z po vo la nia. Na Slo -
ven sku je to za tia¾ na opak.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

DECEMBER  20102
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Prvej Po li cajnej kvapky kr vi sa 
zú èast ni lo 448 príslušní kov z ce lej SR

Dob rý štart hu mánnej akcie
Prvým de cembrom sa skon èil 1. roè ník po du ja tia „Po li cajná

kvapka kr vi“, kto rej cie¾om je podpo ri� da ro va nie kr vi medzi prí-
slušníkmi Po li cajné ho zbo ru. Akciu orga ni zo va lo MV SR spo lu s
Ná rodnou transfúznou služ bou SR na jed not li vých kraj ských ria-

di te¾stvách Po li cajné ho zbo ru. Spo luprá ca s re -
zortom vnútra sa pod¾a slov riadi te¾ky Re ná ty
Dundo vej osvedèi la: „V me ne Ná rodnej trans-
fúznej služ by SR sa chcem po ïa ko va� všet-

kým príslušní kom PZ, kto rí sa na akcii zú -
èast ni li, ako aj všetkým pra vi del ným dar-
com kr vi, kto rí vlastným príkla dom uká -
za li svo ju sna hu a ocho tu ne zištne po -
môc� ¾u ïom, kto rí krv potre bu jú a
zachrá ni� tak ich ži vo ty. Za to im prá -
vom patrí na ša úcta a vïa ka.“ Da ro va�
krv sa roz hod lo spo lu 448 príslušní kov

Po li cajné ho zbo ru. V Ko ši ciach a Tre-
nèí ne sa kvô li vy so ké mu záujmu da ro va -

nie kr vi ko na lo až v dvoch termí noch. Ïalšia
Po li cajná kvapka kr vi sa bu de ko na� už na bu dú ci rok v le te. Mi -
nister vnútra Da ni el Lipšic tohto roènú úspešnú akciu oko mento -
val slo va mi: „Zložky mi nis ter stva vnútra sa denno–denne stre tá -
va jú s ¾udským neš�astím a ne raz sú svedka mi potre by po môc�
aj inou for mou, než len vy ko na ním svo jej prá ce. Som rád, že aj
ta kýmto uš¾achti lým spô so bom sa na ši po li caj ti roz hod li po môc�
¾u ïom v núdzi.“

Po èet darcov pod¾a kra jov
BRA TI SLA VA 56 darcov
TR NA VA 62 darcov
NIT RA 40 darcov
TREN ÈÍN 57 darcov
BAN SKÁ BYS TRI CA 63 darcov
ŽI LI NA 40 darcov
PRE ŠOV 28 darcov
KO ŠI CE 102 darcov

(SI TA, 1. 12. 2010)

Vy jadre nie vïa ky za so li dárny po èin
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR za èiatkom tohto ro ka vy zý val svo -

jich èle nov, aby da ro va li 2 percentá z da ní na úèet OZP. Pe nia -
ze ma li by� po uži té pre ¾u dí, kto rí sa ocit li v �a ži vej si tuá cii. Èas�
zís ka ných prostriedkov ko mi sia rozde li la medzi za mestnancov
MV SR, postihnu tých jarný mi po vodòa mi. Zá ro veò ko mi sia roz -
ho do va la o žiadostiach základných orga ni zá cií, kto ré žiada li pro-
striedky na po moc iným. Ko mi sia na po kon po 600 eur pri de li la
pa ni, pra cu jú cej v APZ, kto rej vy ho rel byt. Dru há èiastka pu to va -
la do ob ce Bo rovce (ZO OZP Tr na va) pre vdo vu po po li caj to vi,
kto rá sa sta rá o dvoch ne vi dia cich sy nov. Tre tia su ma išla na
Ora vu do Tvrdo ší na pre vdo vu po mla dom po li caj to vi, kto rá sa
sta rá o dvo jièky – dospie va jú cich chlapcov.

V tejto sú vislosti OZP do stal ïa kovný list od pa ni Zde ny Cza -
fi ko vej z Bo ro viec: 

„Do vo ¾u jem si tou to ces tou vy jadri� úprimné po ïa ko va nie za
fi nanèný dar, kto rý OZP posky tol mo jim ne vi dia cim sy nom Jú liu -
so vi a Iva no vi na za kú pe nie po èí ta èa,“ pí še v liste. „Po èí taè s
hla so vým výstu pom dnes ne vi dia cim ve¾mi u¾ahèu je ži vot, umo-
ž òu je im jedno duchší prístup k informá ciám a tiež im vy pl ní ve -
¾a èa su a u¾ahèí ko mu ni ká ciu s pria te¾mi. Ve¾mi si ce ním, že i
takmer po troch ro koch od úmrtia môjho man že la, vášho bý va -
lé ho ko le gu Ju la, ste ne za budli na je ho ro di nu. Ešte raz vám
ve¾mi pekne ïa ku jem a pra jem ve ¾a zdra via a vo va šej prá ci ve -
¾a úspe chov.“

S úc tou Zde na Cza fi ko vá

Chlap ské slo vo ve dú ce ho slu žobné ho úra du MV SR Marce la Kli me ka

Ku chy òa v pre zi diálnej bu do ve osta ne re zortná
Ofi�ciálne� od� 1.� aprí�la� 2010� ne�fun�gu�je� ku�chy�òa� s� je�-
dálòou�v�bu�do�ve�PPZ�na�Ra�èianskej�uli�ci�v�Bra�tisla�ve.
Dlho�oèa�ká�va�ná�rozsiahla�re�konštrukcia�ob�jek�tu�za�1,�8
mi�lió�na�eur�(bez�DPH)�sa�naozaj�spus�ti�la�a�pod¾a�pô�-
vodných�predpokla�dov�ma�la�trva��osem�me�sia�cov.�
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l Pán pre zi dent, na je -
sennom za sa da ní OZP v SR
ste obozná mi li predse dov
základných orga ni zá cií s
hlavný mi zá mermi ve de nia PZ
pre najbližšie obdo bie – s
tým, že od 1. ja nuá ra 2011 sa
usku toènia v Po li cajnom zbo -
re dos� zá važ né, najmä orga -
ni zaèné zme ny. Ako po stu pu -
je pro ces prípra vy?

Ce lý pro ces má viace ro etáp,
v sú èasnosti sme už vo fá ze
reali zá cie. Najpodstatnejšou
zme nou je odsyste mi zo va nie
vý kon ných èastí kraj ských riadi -
te¾stiev na okresné riadi te¾stvá.
Cie¾om je po silni� bezprostredný
pria my vý kon služ by v mieste,
kde pô so bí. Dru hou dô le ži tou
úlo hou je pod stat né zoštíhle nie,
a te da aj ze fektívne nie èin nos ti
ma nažmentu. To mu to cie¾u sa
podria ïu je aj no vá štruktú ra
kraj ských riadi te¾stiev. Mo -
mentálne sa už ro bí fy zic ká rea-
li zá cia po stu pu, nahrá va jú sa do
sys té mu no vé ta bu¾ky zlo že nia
a poètov, aby od 1. 1. 2011
moh li no vé orga ni zaèné štruktú -
ry fungo va� tak, ako bo li v ana -
lý ze na vrh nu té.

l Ako to už pri orga ni -
zaèných zme nách bý va, je
oko lo to ho ve ¾a disku sií, èas -
to aj pro ti chodných ná zo rov.
Niekde zá me ry na rá ža jú na
od por, pre to že zme ny sa
dotknú ve¾ké ho po è tu ¾u dí.

Prav da že, sú to sprie vodné
ja vy. Od por kla dú najmä tí, kto rí
sa cí tia ne ja kým spô so bom
ohro ze ní vo svo jom po sta ve ní.
S do te rajší mi štruktú ra mi však
bo lo potrebné nieèo uro bi�, pre -
to že sa tu v mi nu los ti utvá ra li
orga ni zaèné cel ky pre pár jed-
notlivcov, ale bo do konca pre
jednotlivca, len aby sa tí to ¾u dia
ucho va li v riadia cich funkciách.
Tieto štruktú ry ma jú po tom pri -
rodze nú vlastnos� na be ra� k se -
be viac ¾u dí – a ¾u dia sa bra li
odtia¾, kde to najme nej bo le lo,
kde bol najmenší od por – te da z
obvodných odde le ní. Te raz je
od por väèší, pre to že ru ší me ria-
dia ce funkcie. Kaž dý má ne ja -
kých zná mych v miestnej, štát-
nej èi lo bysticko–podni ka te¾skej
sfé re, do chádza k rôznym tla -
kom, aj k de zinformá ciám.
Zväèša sú však tieto pre ja vy
ano nymné, pre to že vecne tí to
¾u dia disku to va� nechcú.

l Tak že vecne…
Orga ni zaèná zme na, kto rú

spúš�a me, je znaène kom pli ko -
va ný pro ces, pre to že ju ne mož -
no odskú ša� ani ako pi lotný pro -
jekt, ani ako skúšku na pre -
chodné obdo bie. Od 1. ja nuá ra
mu sí ís� na ostro. Zme ny sa ne -
ja kým spô so bom dotknú asi
osemti síc po li cajtov, v èom sú
za rá ta né aj po è ty že lezniènej a
hra niènej po lí cie, ïa lej kraj ské
riadi te¾stvá a pre zi diálne útva ry.
Zá mer sa ne dá rozde li� na èasti,
sú to spo je né ná do by. Ko rekcie
te da bu dú mu sie� pre bie ha� tak-
po ve diac za po cho du.

l Avi zo va li ste najra di -
kálnejšie zme ny v rám ci zlo -
žiek justiènej a kri mi nálnej
po lí cie.

Áno, ce lý vý kon z krajskej

úrovne pre sú va me na okre sy,
kra jom osta nú len koordi -
naèno–me to dic ké a kontrolné
funkcie. Sa mot ný vý kon bu de
sústre de ný na okresných riadi -
te¾stvách, kde ma jú po li caj ti bliž-
šie k ¾u ïom a pozna jú prostre -
die, v kto rom pô so bia.

l Zme ni lo sa nieèo v zá -
me roch na zjedno te nie skrá -
te né ho vy šetro va nia?

Od No vé ho ro ka sa bu de
skrá te né vy šetro va nie vy ko ná -
va� pria mo na obvodných odde -
le niach PZ na ce lom úze mí Slo -
ven s ka. Doteraz išli šty ri kra je
pod¾a jedné ho mo de lu, ïalšie

šty ri za sa inak. Je èas zjedno ti�
po stup.

l Od skrá te né ho vy šetro -
va nia sa oèa ká va lo, že po mô -
že skrá ti� prie merné èa sy prí-
pravné ho ko na nia, žia¾, ne -
ve¾mi sa v tom to sme re da ri -
lo.

Bo li, sú tam rôzne ru ši vé
vply vy, ale ve rím, že si tuá cia sa
bu de postupne lepši�. Jedným z
fakto rov je plat ná le gisla tí va, jej
pre sa de nie nie je však v kom-
pe tencii nášho re zor tu. My sme
po ve da li, èo potre bu je me a da li
sme ná vr hy.

l Zria ïu je te kri mi nálnu po -
lí ciu, slovko „justièná“ prestá -
va existo va�. Spo loène bu dú
pra co va� vy šetro va te lia aj
ope ra tívci, vy jadri li ste sa, že
perspektívne by si ma li vy -
šetro va te lia uro bi� kurzy pre
ope ra tívcov a tí za sa vy šetro -
va te¾ské skúšky.

Áno. Je predpoklad, že ope -
ra tí vec s dlho roènou pra xou bu -
de pod¾a môjho presvedèe nia
uži toènejší aj vo vy šetro va ní –
ak spåòa podmienku vy so ko -
škol ské ho vzde la nia – než èlo -
vek, kto ré ho zo be rie me z ci vi lu,
ho ci aj s práv nic kou ško lou. Sa -
mozrejme, �ažko je nieko ho nú -
ti�, ale bu de me sa usi lo va� ¾u dí
mo ti vo va�, aby sa mi ma li
záujem rozší ri� si kva li fi ká ciu. V
sú èasnosti je po mer vy šetro va -
te ¾ov a ope ra tívcov zhru ba 1: 2.
Keï len po lo vi ca ope ra tívcov
bu de ochot ná a schop ná uro bi�
si vy šetro va te¾ské skúšky, tak
získa me ve¾mi významnú vy -
šetro va te¾skú ka pa ci tu – vlastne
dvoj ná sob ný ná rast po è tu vy -
šetro va te ¾ov.

l Tieto zá me ry zrejme vy -
vo la jú no vé po žia davky naj -
mä na re zortné školstvo.

Je to dlho do bejší pro ces, ne -
dá sa to uro bi� sú bežne s reor-
ga ni zá ciou, pre to že potre bu je -

me pripra vi� ¾u dí, ce lý sys tém
preško ¾o va nia, uèebné osno vy
pre jed nu i dru hú služ bu. V kaž-
dom prí pa de to bu de boj s kri mi -
na li tou, a nie boj s trest ný mi
spismi. Te raz utvá ra me štruktú -
ry, tie naplní me ¾uïmi a z to ho
nám vyply nú potre by na škol-
stvo, na fi nancie atï. Vý kon
prak tic ky uká že, èo potre bu je -
me.

l Ako sa na no vý mo del
po ze rá pro ku ra tú ra?

Ho vo ril som s pá nom ge ne -
rálnym pro ku rá to rom aj s ïalší -
mi odborníkmi, vi dia v tom ve¾kú
ná dej do bu dúcna, pre to že by to
ma lo významne zní ži� za �a že -
nos� vy šetro va te ¾ov. Skú se nejší
¾u dia bu dú ro bi� zá važnejšie spi -
sy, ná roè né na odbornú skú se -
nos� a prax, me nej zá važ né prí -
pa dy mô žu by� pri de le né za èí -
na jú cim, aby sa za pra co va li.
Tým sa zvý ši rýchlos� ko na nia a
ve rím, že aj od bor ná úro veò a
kva li ta spra cú va ných spi sov,
pre to že bu dú ma� na ne viac èa -
su. Urèi te sa ten to pro ces ne dá
ro bi� na si lu, ale spo lie ham sa aj
na mo ti vaèný fak tor. Veï v sú -
èasnosti èas to ope ra tívci po ci �u -
jú ne mo húcnos�, bezmocnos�,
keï vi dia, že ich prá ca ne má ni -
ja kú právnu vá hu.

l Èo ¾u dia, kto rí odchádza -
jú z kra jov na okre sy? Ne -
pôjdu do le s príjmom, nestra -
tia na pre cho de?

Nestra tia, pre to že týmto ga -
ran tu je me ka riérny po stup. Tí,
kto rí bu dú pra co va� na zá važ -
ných prí pa doch, kto ré ro bi li na
kra joch, tak ich bu dú ro bi� aj na
okre soch. Systé mom hodno te -
nia umož ní vy hodno ti�, kto
napåòa oèa ká va nia a kto nie.

l Èo s ¾uïmi, kto rí ne ma jú
záujem ka riérne rás�?

V bu dú com ro ku spustí me
no vý hodno tia ci sys tém až na
jednotlivca, kto rý by mal kaž dé -
ho mo ti vo va� k rastu. Ak bu de
stagno va�, bu de vy hodno te ný
ako nespô so bi lý na da nú funk-
ciu a pôjde ešte nižšie. Kaž dý
má na vý ber, èi chce ro bi� ale bo
nie. Ak sa niekto obá va vyš ších
ná ro kov ale bo niž ších pla tov, to -
to vy rie ši sys tém hodno te nia ka -
riérne ho po stu pu, pre to že ne -
mô že me nieko ho nú ti� ís� tam,
kde by objektívne strá cal fi -
nanène. To mu sí me vy rie ši�. V
prvej eta pe sa zaobe rá me utvá -
ra ním no vých štruktúr, le bo ne -
do ká že me uro bi� všetko na raz,
ne do ká že me už te raz zaèrie� do
pre rozde le nia ta bu liek zlo že nia
a poètov až po jednotlivca, bo lo
by to pri ve¾mi zlo ži té. Najskôr
mu sí me utvo ri� štruktú ru, pre -
syste mi zo va� ta bu¾ky, a po tom
uro bi� tre bárs štvr�roène ana lý -
zu, ako to vy chádza fi nanène,
èo utiahne me, aké trie dy mô že -
me syste mi zo va�, aby sme
neprekro èi li plá no va né mzdo vé
prostriedky. To už bu de prá ca s
konkrétny mi ¾uïmi, kto rí bu dú
na po zí ciách. Cie¾om je utvo ri�
komplexný ka riérny rebrí èek
pod¾a ná roè nos ti, pod¾a princí -
pu: èím vyššia zodpo vednos� a
na sa de nie, ná kla dy na odbor-
nos�, tým vyššia trie da, tým vyš -
ší plat. Bu de me sa sna ži� nájs�

kom pro mis, že ne bu de zá le ža�
na tom, èi vy ko ná va funkciu na
okre se, na kra ji, ale bo na pre zí -
diu, ale dô le ži té bu de, èo kon-
krétne ro bí, aká je vá ha a ná -
roènos� plne nia je ho úloh bez
oh¾a du na to, na akej úrov ni
pra cu je.

l Ve rí te, že sa tieto zá me ry
po da rí naplni� a najmä: pri ne -
sú oèa ká va ný efekt?

Všetko je to vždy o ¾u ïoch,
le bo nie sme stro je. ¼u dí mô že -
me tiež nasta vi�, ale nie je isté,
že bu dú tak to aj fungo va�. Kla -
die me ve¾ký do raz na to, aby
sme presvedèi li ¾u dí, že ten to
sys tém bu de lep ší, efektívnejší
pre obèa nov i pre èinnos� po lí -
cie. Je na riadia cich pra covní -
koch, aby tieto zá me ry vní ma li a
viedli svo jich podria de ných v
tom to du chu. Pre to mám na ce -
lý de cember na plá no va né
návšte vy všetkých kra jov, stret-
nu tia so všetký mi riadia ci mi pra -
covníkmi a na všetkých úrov-
niach, aby som im do de tai lov
vysvetlil ce lú koncepciu, jej vý -
znam i spô sob reali zá cie.

l Kaž dá avi zo va ná zme na
vy vo lá va v PZ raz väèšiu, ino -
ke dy menšiu odcho do vú vl -
nu. V ro ku 2010 bo li hlavným
fakto rom odcho do vosti v le te
oba vy zo zme ny so ciálne ho
za bezpe èe nia. A te raz, sa -
mozrejme, má vplyv na od -
cho do vos� aj reali zá cia ïal-
ších orga ni zaèných zmien s
perso nálny mi do padmi.

Sa mozrejme, od cho dy ma
mrzia, ale ni ko ho ne mož no
drža� na si lu. Ko mu sa v zbo re
ne pá èi, nech ide. Na si lu drža�
¾u dí, utvá ra� štruktú ry a koncep-
cie tak, aby ¾u dia neodchádza -
li… tak to ne mô že by�.

l Odchádza jú najmä skú -
se nejší príslušní ci, tre ba ich
nahra di�…

Zaèle òu je me príslušní kov že -
lezniènej, hra niènej i cudzi -
neckej po lí cie. Do hro ma dy ide o
vy še 600 ta bu¾ko vých miest.
Zru ši li sme najmä ma na žérske
po zí cie, konkrétne napríklad
195 miest zo že lezniènej po lí cie.
Po ne cha li sme však všetky vý -
kon né funkcie, tak že mô že me
týmto ¾u ïom po núknu� uvo¾ne né
miesta prio ritne v lo ka li te, kde
ma jú tr va lý po byt, v tej funkcii, v
tej ta bu¾ke, v tej výške hodno te -
nia ako je te raz. V sú èasnosti
sme však za sta vi li pre su ny a
pri jí ma nie no vých po li cajtov,
aby sme utvo ri li miesta pre tých
vy še 600 po li cajtov už existu jú -
cich. Ne bo lo by správne te raz
na be ra� z ci vi lu, keï by sme po -
tom na šim skú se ným po li cajtom
ne ma li èo po núknu�.

l Vní ma te tla ky aj na
spä�pri ja tie do zbo ru?

Osobne ne mám rád špe ku -
lantov, kto rí sú v po lí cii kvô li
vyèká va niu na dô cho dok, po èí -
ta jú ro ky a dú fa jú, že z výslu ho -
vé ho dô chodku vy ži jú. Násled-
ne zis�u jú, že sa pre rá ta li a chcú
sa za sa vrá ti�… Ta kýchto cesto -
va te ¾ov, kto rí sa mi ne ve dia, èo
chcú, ne ra di vi dí me v PZ. Keï
sa raz rozho dol , že tu ne má
uplatne nie, že je je ho prá ca má -
lo ohodno te ná a rozho dol sa

odís� do ci vi lu, tak nech už v ci -
vi le aj osta ne a nech sa uplat ní.

l Ako sa po ze rá te na
výslu ho vý dô cho dok už po
15–tich ro koch služ by? Nie je
pätnás� ro kov má lo?

Urèi te by sa to ma lo pre -
hodno ti�, pre to že po 15 ro koch
odís� a za èa� no vý ži vot je ve¾mi
zavèa su. Sú to mla dí chla pi,
kto rí po 12–13 ro koch služ by už
len takti zu jú, aby sa v posled-
ných dvoch ro koch do sta li èo
najvyššie a aby niè ne vy viedli,
aby si ne po ka zi li dô cho dok. Nie
je to zdra vé.

l Nástupný vek do PZ?
Pri chádza jú naozaj mla dí ci,
na vy še bez základnej vo -
jenskej služ by… Váš ná zor?

Je to ve¾mi indi vi duálne. Ale
urèi te by som bol za ne ja ké zvý -
še nie ve ko vej hra ni ce, tre bárs
od 21 ro kov. Ab sol vo val som
ne dáv no zahra nièné ces ty v šty -
roch oko li tých kra ji nách, za ují -
mal som sa, ako riešia pro blé my
po zru še ní po vinnej vo jenskej
služ by v su sedných štá toch.
Pro blé my sú ob dob né, mla dí
chlap ci pri chádza jú bez základ-
ných ná vy kov pri ja� roz kaz, ne -
vi dia dô le ži tos� hie rar chic ké ho
posta ve nia v orga ni zo va nom
zbo re, ne ma jú zmy sel pre ko -
lektívnu zodpo vednos� a dis ci -
plí nu. Skrátka, základná vo jen -
ská služ ba chý ba. Aj ke by sme
po su nu li ve ko vú hra ni cu, tá to
skú se nos� z vo jenèi ny im aj tak
bu de chý ba�. A mno hí ne ma jú
jas no v mo ti vá cii, vlastne ani
ne ve dia, pre èo idú k po lí cii. Náš
Po li cajný zbor pre to potre bu je
inšti tút, kto rý by absenciu vo -
jenskej služ by na hra dil.

l Ho vo rí me te da o potre be
zria de nia stá lej po riadko vej
jed not ky?

To je na ji deálnejší spô sob.
Má me pripra ve né koncepcie,
kto ré fungu jú aj v oko li tých štá -
toch. Mi nu lý týždeò som sa bol
pozrie� v Ma ïar sku, kde od bu -
dú ce ho ro ka za vádza jú sys tém,
že ab sol ven ti po li cajných škôl
bu dú mu sie� v tejto jednotke
odslú ži� dva ro ky, až po tom mô -
žu ís� do vý kon ných útva rov. V
tom to du chu uva žu je me aj my.
Stá la po riadko vá jed not ka by
ma la ma� asi 50 percent kme òo -
vé ho sta vu, dru hú po lo vi cu by
ma li tvo ri� èerst ví ab sol ven ti
SOŠ PZ.

l Dlho sa ho vo rí o zá me -
roch, zá me ry ma lo aj pred-
chádza jú ce ve de nie, ale reali -
zá cia…

Pripra vo va lo sa to dlho, ale
niè sa nezrea li zo va lo. Pod¾a
mòa sa zmeš kal najvhodnejší
èas po vstu pe do Schenge nu,
ke dy ma la hra nièná po lí cia
množstvo vo¾ných ka pa cít. V
Ma ïar sku vy uži li si tuá ciu prá ve
po vstu pe do Schenge nu a  troj-
ná sobne zvý ši li ka pa ci ty stá lej
jed not ky. U nás sme tú to si tuá -
ciu ne vy uži li, ¾u dí ro zobra la po -
riadko vá a dopravná po lí cia, ale
po tom to vy šlo tak po jed nom èi
dvoch po li cajtoch na obvodné
odde le nie, a to je ma lý efekt. V
sú èasnosti je stav ta ký, že keï
sme do sta li o 10 percent mzdo -
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Vno vembro vom èís le PO -
LÍ CIE sme pub li ko va li

sta no vis ko riadi te ¾a Cent ra
vzde lá va nia a psy cho ló gie Ras -
ti sla va Hajka k proble ma ti ke ïal-
šie ho vzde lá va nia po li cajtov. V
òom o. i. uvie dol zaují ma vé èís la
o poètoch po li cajtov s dôstojníc-
kym vzde la ním: „Rea li ta je ta ká,
že na útva roch PZ je pod¾a úda -
jov k 30. septembru 2010
vo¾ných ale bo neobsa de ných
448 miest v 3. ale bo 4.pla to vej
trie de (v èa se po zasta ve nia dô-
stojníckej prípra vy, t.j. v aprí li
2010 to bo lo len 128 miest), kde
sa vy ža du je úpl né stredné vzde -
la nie s ma tu ri tou a špe cia li zo va -
né po li cajné vzde la nie. Na ten to
po èet vo¾ných miest je na útva -
roch PZ, pod¾a úda jov k 30. 9.
2010, spo lu 1 321 po li cajtov,
kto rí spåòa jú kva li fi kaèný pred-
poklad vzde la nia a kva li fi kaènú
po žia davku špe cia li zo va né ho
po li cajné ho vzde la nia, ale nie sú
do týchto funkcií usta no ve ní.“

Zá ha dy?
Informá cie riadi te ¾a Cent ra

vzde lá va nia a psy cho ló gie nás
za uja li – pre dovšetkým údaj o
po ète po li cajtov, kto rí sí ce ma jú
dôstojnícke vzde la nie, ale nie
sú na dôstojníckych funkciách.
Veï ak sa tu pro kla mu je princíp
ka riérne ho po stu pu a ak si – na
jed nej stra ne – ve ¾a ¾u dí s�a žu -
je, že od nadria de ných z tých èi
oných prí èin ne dosta nú prí le ži -
tos� zvý ši� si po li cajné vzde la -
nie, le bo vraj dôstojní kov je
dos�, tak pre èo je na dru hej stra -
ne ve ¾a dôstojníckych ta bu liek
neobsa de ných? Na tre tej stra ne
je za sa množstvo po li cajtov,
kto rí ab sol vo va li špe cia li zo va né
vzde la nie, ale – opä� z mno hých
prí èin – „ne se dia“ na dôstojníc-
kych, ale prá porèíckych ta -
bu¾kách. Ako si tieto ja vy
vysvetli�? Pr vý do jem: nieèo tu
ne fun gu je v sú la de s prokla mo -
va ný mi zá sa da mi!

Na ša an ke ta
For mou an ke ty sme sa pre to

ob rá ti li na všetkých kraj ských
riadi te ¾ov PZ, aby nám spresni li
si tuá ciu „vo svo jom“ kra ji a
najmä, aby nám po ve da li svoj
ná zor, kde sú prí èi ny tohto za -
mo ta né ho ja vu.

K ter mí nu uzá vierky de -
cembro vé ho vy da nia PO LÍ CIE
sme do sta li odpo veï zo sied-
mich kraj ských riadi te¾stiev.
Väèši na odpo ve dí sa však
sústre di la na po èet né sta vy a
opis rea li ty, me nej sme sa už z
odpo ve dí dozve de li o prí èi nách
týchto evi dentných ano má lií.

K poètom: „Na Krajskom ria-
di te¾stve PZ v Bra tisla ve je v sú -
èasnej do be 183 po li cajtov so
špe cia li zo va ným po li cajným
vzde la ním, kto rí sú za ra de ní na
funkcii s plá no va ným kva li fi -
kaèným predpokla dom základ-
né ho po li cajné ho vzde la nia. V
sú èasnej do be na Krajskom ria-
di te¾stve PZ v Bra tisla ve je 51
vo¾ných, neobsa de ných ta bu¾ -
ko vých miest s po ža do va ným
špe cia li zo va ným po li cajným
vzde la ním,“ uvie dol plk. JUDr.
Csa ba Fa ra gó, riadi te¾ KR PZ v
Bra tisla ve.

„Ku dòu 1. 12. 2010 je na KR

PZ v Nitre neobsa de ných 30
„dôstojníckych“ miest, t.j. ide o
miesta, pre obsa de nie kto rých
je ne vyhnutné v zmysle zá ko na
è. 73/1998 Z.z. spåòa nie kva li fi -
kaènej po žia davky špe cia li zo va -
né ho po li cajné ho vzde la nia. Zá -
ro veò k uve de né mu dòu je na
na šom KR PZ 125 po li cajtov,
kto rí spåòa jú uve de nú po žia -
davku. Z po è tu 30 dôstojníckych
miest je 14 ta kých, pre obsa de -

nie kto rých je potrebné aj zís ka -
né vy so ko škol ské vzde la nie I.
ale bo II. stupòa, pri èom po li -
cajtov, kto rí spåòa jú obidve tieto
podmienky je z po è tu 125 iba
40. Tiež je však potrebné zdô -
razni�, že kva li fi kaèná po žia -
davka po li cajné ho vzde la nia je
iba jed nou z podmie nok, kto rú
mu sí po li cajt spåòa� pre to, aby
ho nadria de ný mo hol usta no vi�
do konkrétnej funkcie,“ priblí žil
plk. Ing. Pa vol Šrá mek, riadi te¾
KR PZ Nit ra.

„V rám ci KR PZ v Banskej
By stri ci je 89 po li cajtov s dôstoj-
níckym po li cajným vzde la ním,
kto rí sú v sú èasnosti za ra de ní
na  prá porèíckych funkciách. Z
cel ko vé ho po è tu (89) je 35 po li -
cajtov za ra de ných na krajskom
riadi te¾stve PZ na odde le niach
mýtnej po lí cie kraj ské ho do prav -
né ho inšpekto rá tu (orga ni zaèná
zme na k 1. 4. 2010, pri kto rej
bo la po li cajtom mýtnej po lí cie
zme ne ná pla to vá trie da 4 na
pla to vú trie du 2). Ïalších 54 po -
li cajtov je za ra de ných na okres-
ných riadi te¾stvách PZ v  pô -
sobnosti kraj ské ho riadi te¾stva
PZ,“ pí še pplk. JUDr. Bo ris Be -
òa, riadi te¾ KR PZ Ban ská Bys -
tri ca.

Viace ré fak to ry
Ob dob ná si tuá cia v poètoch

je na všetkých kraj ských riadi -
te¾stvách. Jedným z objektív-
nych dô vo dov sú pre su ny z ne -
dávnej mi nu los ti, keï pri -
chádza li na útva ry ¾u dia z mýt-
nej a hra niènej po lí cie. Za je den
z fakto rov to po va žu je aj mjr.
Mgr. Imrich Pu ha, riadi te¾ KR
PZ Tr na va: „V rám ci KR PZ v
Trna ve je v sú èasnej do be cel-
ko vo 96 po li cajtov, kto rí spåòa jú
kva li fi kaènú po žia davku špe cia -
li zo va né ho po li cajné ho vzde la -
nia, ale nie sú za ra de ní na
dôstojníckych funkciách,“ uvá-
dza. „Z uve de né ho cel ko vé ho
po è tu je 62 po li cajtov, kto rí ma -
jú úpl né stre doškolské vzde la -
nie, 22 po li cajtov vy so ko škol ské
vzde la nie 1. stupòa a 12 po li -
cajtov VŠ vzde la nie 2. stupòa.
Najviac po li cajtov je pria mo z
KR PZ v Trna ve, kde je stav da -
ný hlavne tým, že sa k  nám v

ro ku 2010  pre syste mi zo va li po -
li caj ti z Mýtnej po lí cie, kde bo li
všetci na dôstojníckych funk-
ciách a u nás  na Odde le ní mýt-
nej po lí cie išli  do prá porèíckych
funkcií. Ob dob ný prí pad na stal
aj v ro ku 2009 pre syste mi zo va -
ním ve¾ké ho po è tu po li cajtov z
útva rov Hra niènej a cudzi neckej
po lí cie v prospech okresných
riadi te¾stiev, kto rí taktiež ma jú
dôstojnícke vzde la nie.“

Aj ne záu jem?
A èo ïalšie prí èi ny? Predsta -

vi te lia kraj ských riadi te¾stiev sa
zhodli v niekto rých bo doch, iní
sa tejto otázke ve no va li me nej.
Najkomplexnejšie odpo ve dal
bra ti slav ský kraj ský riadi te¾ plk.
JUDr. Csa ba Fa ra gó. Pod¾a ne -
ho prí èi na mi uve de né ho sta vu
sú:

l po li caj ti bo li v mi nu los ti za -
ra de ní na funkcii s po ža do va -
ným špe cia li zo va ným po li -
cajným vzde la ním, ale v dôsled-
ku orga ni zaèných zmien bo li
pre lo že ní ale bo pre ve de ní na
inú funkciu, kde bo la ur èe ná po -
žia davka základné ho po li cajné -
ho vzde la nia (obvodné odde le -
nia PZ, zaèle ne nie základných
útva rov hra niènej po lí cie do
štruktúr po riadko vej po lí cie),

l po li caj ti bo li za ra de ní na
funkcii s po ža do va ným špe cia li -
zo va ným po li cajným vzde la ním,
ale na zákla de vlastnej žiadosti
bo li pre lo že ní ale bo pre ve de ní
na inú funkciu so základným po -
li cajným vzde la ním,

l po li caj ti bo li za ra de ní na
funkcii s po ža do va ným špe cia li -
zo va ným po li cajným vzde la ním,
ale ne bo li spô so bi lí zastá va�
uve de nú funkciu, pre to bo li pre -
lo že ní ale bo pre ve de ní na nižšiu
funkciu so základným po li -
cajným vzde la ním,

l po li caj ti bo li vy sie la ní na
získa nie špe cia li zo va né ho po li -
cajné ho vzde la nia s perspektí -
vou za ra de nia do funkcie s po -
ža do va ným špe cia li zo va ným
po  li cajným vzde la ním v prí pa de
jej uvo¾ne nia (jed ná sa o špe ci -
fické pra co viská ako ope raèné
stre disko, kri mi nálna po lí cia,
skrá  te né vy šetro va nie),

l po li caj ti ma jú záujem o za -
ra de nie do funkcie s po ža do va -
ným špe cia li zo va ným vzde la ním
na vlastnom útva re, avšak tieto
je mož né obsa di� až po uvo¾ne -
ní týchto funkcii, pri èom ne ma jú
záujem o funkcie na iných útva -
roch.“

Tr nav ský riadi te¾ KR PZ
podèiarku je: „Tre ba k ve ci
uvies�, že má me aj ve ¾a ta kých
po li cajtov, kto rí ne ma jú záujem
by� za ra de ní na inú funkciu ako

zastá va jú, ale radšej zosta nú
inšpektormi s rôzny mi príplatka -
mi. A v poslednom ra de sú aj ta -
kí po li caj ti, kto rí nie sú vhod ní
na usta no ve nie do riadia cej
funkcie, èo je ale mi ni mum k
ostatným uvádza ným sku -
toènostiam.

Svetlo do pro blé mu vnie sol
svo ji mi postrehmi aj nitriansky
riadi te¾ KR PZ: „V zmysle § 33
zá ko na è. 73/1998 Z.z. nadria -
de ný usta no ví po li caj ta do
vo¾nej funkcie, ak spåòa kva li fi -
kaèné predpokla dy na tú to funk-
ciu (te da pre funkcie od 5. pla -
to vej trie dy vyššie napríklad aj
kva li fi kaèný predpoklad vše -
obec né ho vzde la nia – vy so ko -
škol ské vzde la nie I. ale bo II.
stupòa), ak zá kon neusta no vu je
inak. Pri usta no ve ní do funkcie
sa prihlia da na dåžku odbornej
pra xe, zá ve ry slu žobné ho hod-
no te nia a na zdra votný stav po -
li caj ta. Ïa lej je potrebné zdô -
razni�, že väèši na vo¾ných
„dôstojníckych“ miest je riadia -
cich, èo zna me ná, že prí padný
záujemca o ta kú to funkciu mu sí
ma� v Po li cajnom zbo re odslú -
že ných mi ni málne 10 ro kov.
Tiež ne mož no igno ro va� tú sku -
toènos�, že pri vy sie la ní po li -
cajtov na špe cia li zo va né po li -
cajné vzde la nie bo lo, spra vidla
Strednou od bor nou ško lou PZ v
Bra tisla ve, v mi nu los ti zauží va -
né, že okrem smerných èí sel,
kto ré kraj ské riadi te¾stvo PZ do -
sta lo pri de le né z cent ra vzde lá -
va nia a psy cho ló gie, tá to ešte
umož ni la niekto rým, vy bra ným
po li cajtom, aby tiež ab sol vo va li
a zís ka li ten to druh po li cajné ho
vzde la nia mi mo smerných èí sel

bez oh¾a du na sta no vis ko ich
nadria de ných, bez prihliadnu tia
na potre by služ by (ak napríklad
nadria de ný dal súhlas 3 po li -
cajtom zo svojho odde le nia a
ïalší 2, 3 po li caj ti si to vy ba vi li,
nasta li už vážne pro blé my pri
plá no va ní a vý ko ne slu žieb).
Tiež tre ba uvies�, že vo väèši ne
prí pa dov išlo o po li cajtov, kto rí
pri tom vo ve¾kej miere vy uží va li
kliente lizmus, ale na vý kon fun -
kcie, kde je po ža do va né špe  cia -
li zo va né po li cajné vzde la nie,
napriek to mu, že ta ké to vzde la -
nie zís ka li, ne ma li predpokla dy.
Z vyššie uve de né ho mož no
konšta to va�, že dosta tok po li -
cajtov, kto rí ma jú špe cia li zo va -
né po li cajné vzde la nie v pod-
mienkach KR PZ v Nitre, je iba
zdanli vý.“

Pr vý zástupca riadi te¾ky KR
PZ v Ko ši ciach plk. JUDr. Ru -
dolf Pi larèík uvádza: „V rám ci
KR PZ Ko ši ce evi du je me 133
príslušní kov PZ, kto rí ma jú špe -
cia li zo va né po li cajné vzde la nie,

avšak napriek to mu to vzde la niu
sú usta no ve ní na funkciách s
kva li fi kaèným predpokla dom
E/Z. Prí èi nou tohto sta vu je
napr. tá sku toènos�, že jed not li -
ví príslušní ci PZ so špe cia li zo -
va ným po li cajným vzde la ním sa
na funkciách s kva li fi kaèným
predpokla dom E/Š neosvedèi li a
sa mi na vlastnú žiados� prešli
na funkcie s kva li fi kaèným pred-
pokla dom E/Z, ale sú medzi ni -
mi aj ta kí, kto rí ta ké to vzde la nie
zís ka li v dávnejšej mi nu los ti, ke -
dy sa skôr prihlia da lo na dåžku
odslú že ných ro kov, nie na po -
tre bu po li cajnej pra xe a nepre ja -
vu jú záujem o ka riérny po stup,
kto rý zá ko ni te so se bou pri ná ša
aj vyššiu mieru zodpo vednosti a
väèšie ná ro ky na plne nie slu -
žobných po vin nos tí.“

No vé úlo hy
Zdá sa te da, že ve jár prí èin,

kto ré spô so bu jú sú èasný stav,
je naozaj pest rý. Jedným z váž-
nych fakto rov evi dentné ho zly -
há va nia ka riérne ho po stu pu je
pod¾a všetké ho aj „ne do tiahnu -
tá“ pla to vá re for ma, kto rá ne mo -
ti vu je ¾u dí na prá porèíckych
funkciách obsa di� ná roènejšie
dôstojnícke sto liè ky. Zdá sa, že
tieto nožni ce sa ešte viac otvo -
ria po reali zá cii avi zo va ných
orga ni zaèných zmien za èiatkom
ro ka 2011, pre to že tvrde nie, že
už má me dosta tok dôstojní kov a
ïalších nám vlastne vô bec
netre ba, evi dentne zjed no du šu -
je prax a je vlastne – ako to
zdô raznil aj nitriansky kraj ský
riadi te¾, len zdanli vý. V tejto ob -
las ti evi dentne pa nu je cha os a
mô že sa dos� vý razne pre ja vi�
už za èiatkom ro ka. Ho ci presné

èís la ne po zná me, už te raz je
jas né, že odcho do vos� po li -
cajtov za rok 2010 bu de naozaj
vy so ká, ak nie re kordná. Je
zrejmé, že väèši na po li cajtov
odchádza la (od chá dza) z dôs -
tojníckych postov, osta nú po
nich ïalšie diery, aj keï sa ve ¾a
postov riadia cich pra covní kov
ru ší. A viace rí predsta vi te lia KR
PZ vo svo jich odpo ve diach upo -
zor òo va li, že oèa ká va né orga ni -
zaèné zme ny posta via na še re -
zortné školstvo pred celkom no -
vé a ove ¾a ná roènejšie úlo hy, na
kto ré sa bu de potrebné pripra -
vi�. Spozna� potre by pra xe aktu-
álne už v pr vých me sia coch ro -
ka 2011 bu de zrejme najdô le ži -
tejšie. Ko niec koncov, ten to zá -
mer jasne de fi nu je aj pre zi dent
PZ Ja ro slav Spi šiak v rozho vo -
re, kto rý pub li ku je me. Vzh¾a dom
na zá važnos� sa k tejto té me v
najbližších me sia coch urèi te
vrá ti me.

Pe ter Onde ra

Na jed nej stra ne ne vy uži tý po ten ci ál vzde la nia, na dru hej rôzne potre by pra xe
Zme ny v bu dú com ro ku posta via pred školstvo celkom no vé a ove ¾a ná roènejšie úlo hy
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Darujte si štátnu prémiu 

66,39 EUR
Využite aj vy štátnu prémiu 
66,39 EUR a získajte maximum
zo stavebného sporenia 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za 18 rokov 
pomohla už miliónom ľudí bezpečne 
a výhodne zhodnotiť svoje peniaze 
a fi nancovať vlastné bývanie. 

Neváhajte, navštívte nás. 
Radi vás privítame v kanceláriách obchodných zástupcov 
PSS, a. s., na celom území Slovenska, u finančných 
sprostredkovateľov kooperačných partnerov PSS, a. s., 
alebo vás navštívime tam, kde vám to najviac vyhovuje. 
Informácie vám ochotne poskytneme aj 
v Centre telefonických služieb PSS, a. s., 
tel.: 02/58 55 58 55.

Od bor so ciálne ho za bezpe èe nia sekcie riade nia ¾udských zdro jov Mi nis ter stva vnút-
ra Slo venskej re pub li ky po nú ka na obdo bie me sia cov ja nuár – február 2011 pre prí-
slušní kov PZ, HaZZ, ŽP, HZS a za mestnancov MV SR vo¾né rekreaèné po by ty do
rekreaèných za ria de ní a kú pe¾no–re ha bi li taèné ho ústa vu MV SR.

Po nu ka vo¾ných rekreaèných po by tov je nasle dovná:
I. Rekreaèné za ria de nie Ples ni vec MV SR pre vádzka Kre me nec
Tatranská Lomni ca – B (sta rá èas� – penzión)
– 7 dòo vé po by ty na rekreaèné po uka zy v nasle du jú cich termí noch:
15. 01. 2011 – 22. 01. 2011 (17 po uka zy) 7 – dòo vý po byt
22. 01. 2011 – 29. 01. 2011 (25 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
29. 01. 2011 – 05. 02. 2011 (17 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
05. 02. 2011 – 12. 02. 2011 ( 9 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
Ce�na 7–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 53,70 EUR
Kre me nec B (sta rá èas�) – die�a do 12 ro kov 40,30 EUR
(ce na je orientaèná) – po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 53,70 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 53,70 EUR
Ïalšie ne uve de né oso by sa po va žu jú za sa moplatcov (plat by (cca 3–ná so bok su my

ako pla tí príslušník ale bo za mestna nec) za sa moplatcov sa reali zu jú pria mo na re cepcii
pre vádzky).

Fi nanènú úhra du bu de úèast ník rekreaèné ho po by tu reali zo va� pria mo na re -
cepcii RZ MV SR Ples ni vec pre vádzka Kre me nec Tatranská Lomni ca.

Izby v uve de nom rekreaènom za ria de ní sú – 2+0, 3+0, 4+0, 2+2.
II. Rekreaèné za ria de nie Sig nál MV SR stre disko SIG NÁL Pieš�a ny
– 3 – dòo vé po by ty a 2 – dòo vé po by ty na rekreaèné po uka zy v nasle du jú cich ter-

mí noch:
14. 01. 2011 –�16. 01. 2011 (37 pouka zov) 2 – dòo vý po byt (ví kend zimných špor-

tov)
11. 02. 2011 –�14. 02. 2011 (18 pouka zov) 3 – dòo vý po byt (Va lentínsky po byt)
V prí pa de poskytnu tia ïalších informá cií tý ka jú cich sa rekreaèných po by tov vo lajte na

re cepciu rekreaèné ho za ria de nia – tel.è.: 033 762 23 93.
Ce�na 3–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 25,25 EUR
(ce na je orientaèná) – die�a do 12 ro kov 17,19 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 25,25 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 18,95 EUR
Ce�na 2–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 16,85 EUR
(ce na je orientaèná) – die�a do 12 ro kov 14,65 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 16,85 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 12,65 EUR
Ïalšie ne uve de né oso by sa po va žu jú za sa moplatcov (plat by (cca 3–ná so bok su my

ako pla tí príslušník ale bo za mestna nec) za sa moplatcov sa reali zu jú pria mo v stre disku).
Fi nanènú úhra du bu de úèast ník rekreaèné ho po by tu reali zo va� pria mo na re -

cepcii RZ MV SR Sig nál stre disko Sig nál Pieš�a ny.
Izby v uve de nom rekreaènom za ria de ní sú – 2+0, 2+2, 4+2.
III. Rekreaèné za ria de nie MV SR SMRE KO VEC Do no va ly
– 6 a 7 dòo vé po by ty na rekreaèné po uka zy v nasle du jú com termí ne:
08. 01. 2011 –�15. 01. 2011 (12 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
15. 01. 2011 –�22. 01. 2011 (14 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
22. 01. 2011 –�29. 01. 2011 ( 2 po uka zy) 7 – dòo vý po byt
29. 01. 2011 –�04. 02. 2011 ( 3 po uka zy) 6 – dòo vý po byt
04. 02. 2011 –�10. 02. 2011 ( 2 po uka zy) 6 – dòo vý po byt
Ce�na 7–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 98,00 EUR

(ce na je orientaèná) – die�a do 12 ro kov 73,50 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 98,00 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 98,00 EUR
Ce�na 6–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 84,00 EUR
(ce na je orientaèná) – die�a do 12 ro kov 63,00 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 84,00 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 84,00 EUR
Ïalšie ne uve de né oso by sa po va žu jú za sa moplatcov (plat by (cca 3–ná so bok su my

ako pla tí príslušník ale bo za mestna nec) za sa moplatcov sa reali zu jú pria mo v za ria de -
ní).

Fi nanènú úhra du bu de úèast ník rekreaèné ho po by tu reali zo va� pria mo na re -
cepcii RZ MV SR Smre ko vec Do no va ly.

Izby v uve de nom rekreaènom za ria de ní sú – 2+0, 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3.
IV. Kú pe¾no–re ha bi li taèný ústav MV SR BYST RÁ Lip tov ský Ján
– 7 – dòo vé po by ty na rekreaèné po uka zy v nasle du jú cich termí noch:
08. 01. 2011 –�15. 11. 2011 (32 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
15. 01. 2011 –�22. 01. 2011 (52 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
22. 01. 2011 –�29. 01. 2011 (44 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
29. 01. 2011 –�05. 02. 2011 (49 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
05. 02. 2011 –�12. 02. 2011 (51 pouka zov) 7 – dòo vý po byt
Ce�na 7–dòo�vé�ho po�by�tu – dospe lá oso ba 93,40 EUR
(ce na je orientaèná) – die�a do 12 ro kov 70,00 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/po 15 r./ 93,40 EUR
– po be ra te¾ príspevku z výsluh. za bezpe èe nia
/tzv. sta robný/ 93,40 EUR
Ïalšie ne uve de né oso by sa po va žu jú za sa moplatcov (plat by (cca 3–ná so bok su my

ako pla tí príslušník ale bo za mestna nec) za sa moplatcov sa reali zu jú pria mo v za ria de -
ní).

Fi nanènú úhra du bu de úèast ník rekreaèné ho po by tu reali zo va� pria mo na re -
cepcii KRÚ MV SR Byst rá Lip tov ský Ján.

Izby v uve de nom kú pe¾no–re ha bi li taènom ústa ve sú – 2+0, 2+1, 2+2.
Drži te ¾om pou ka zu mô že by� len prí lušník PZ, HaZZ, ŽP, HZS a za mestna nec

MV SR, výslu ho vý dô chodca (bý va lý príslušník) PZ a HaZZ. Rekreá cie sa spo lu s
drži te ¾om pou ka zu mô žu zú èastni� je ho ro din ní príslušní ci. Za ro din ných príslušní kov sa
po va žu jú oso by, kto ré mô žu preu ká za te¾ne potvrdi� ro dinnú príslušnos� k drži te ¾o vi pou -
ka zu /zá kon è.328/2002 Z.z., v prí pa de ne zao patre né ho die�a �a § 119 tohto zá ko na/.

Ce ny rekreaèných po by tov sú orientaèné a mô žu by� zme ne né pod¾a cenní ka
plat né ho ku dòu ná stu pu. MV SR si vyhradzu je prá vo na zme nu cien rekreaèných
po by tov.

Zá väzné indi vi duálne žiadosti (viï. prí lo ha – žiados� o rekreaèný po u kaz)
schvá le né riadi te ¾om (ve li te ¾om) útva ru za sie lajte prie bežne fa xom na èís lo 09610
44 050 na od bor so ciálne ho za bezpe èe nia sekcie riade nia ¾udských zdro jov MV
SR, Pri bi no va 2, 812 72 Bra ti sla va.

V žiadostiach je potrebné uvies� všetky úda je – pod¾a prí lo hy.
Rekreaèné po uka zy bu dú pri de ¾o va né prie bežne pod¾a dá tu mu do ru èe nia žia-

dosti, po sú de nia žiadosti ako aj vzh¾a dom k lôžko vosti pouka zov (izieb).
Ïalšie informá cie Vám poskytnú za mestnanci od bo ru so ciálne ho za bezpe èe nia sek-

cie riade nia ¾udských zdro jov MV SR na tel.è.: 09610 44 567, 09610 44 557, 09610 44
572.

Riadi te¾ka
od bo ru so ciálne ho za bezpe èe nia SR¼Z MV SR

Mgr. Ja na MOLNÁ RO VÁ

Po nu ka vo¾ných rekreaèných po by tov – ja nuár – február 2011
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SPO MIENKA
Dòa 11.12.2010 nás po dlhej �ažkej cho ro be

opus til bý va lý ko le ga, dob rý pria te¾ 
Eu gen Balko, 
na ro de ný 22.05.1948 v Dolných Šti tá roch.

V služ bách ZNB a v Po li cajnom zbo re pra co val od
01.10.1969 do 30.11.2001. Krát ko po pri ja tí ab sol vo val Odbor-
nú ško lu MV v Spišskom Pod hra dí a po je den a pol roènom
vý ko ne služ by príslušní ka po ho to vostnej jed not ky v Bra tisla ve
po kra èo val v štú diu v SOŠ MV v Ži li ne smer po riadko vá služ -
ba. Po absolvo va ní základné ho štú dia pô so bil ako star ší re fe -
rent Obvodné ho odde le nia VB Bra ti sla va III a neskôr ako ná -
èel ník Miestne ho odde le nia v Ra èi. V ro koch 1981 – 1985 štu -
do val na fa kulte vy šetro va nia VŠ ZNB v Bra tisla ve. Po ukon -
èe ní vy so kej ško ly pra co val ako ope raèný dôstojník a ve dú ci
sme ny ope raèné ho stre diska Sprá vy ZNB hlavné ho mesta
Bra ti sla vy a Zá pa doslo venské ho kra ja. V septembri 1991 bol
pre miestne ný k SOŠ PZ Pe zi nok na funkciu od bor ný uèi te¾
predme to vej sku pi ny po riadko vej služ by. Od ja nuá ra 1999 až
do od cho du do dô chodku 30. no vembra 2001 bol ve dú cim
tejto predme to vej sku pi ny.

Do odbo rov vstú pil v ich za èiatkoch a to 1. septembra
1992, kde bol aktívnym èle nom ZO OZP è. 8/5 Pe zi nok.

Rozlúèka s me no va ným sa usku toèni la na cinto rí ne v Do -
me smútku v Bra tisla ve Ra èi dòa 16. de cembra 2010.

Spo mí na ZO OZP è. 8/5

Mi nis ter stvo vnútra sa chys tá
na ku po va� zbra ne. Vo vestní ku
ve rejných obsta rá va ní sa obja vi -
li dva tendre. Ide o obsta rá va nie
za takmer se dem mi lió nov eur
na ná kup pišto lí ka lib ru 9 mm
Lu ger a obsta rá va nie na ná kup
sa mo pa lov ka lib ru 9 mm Lu ger
za vy še de sa� mi lió nov eur.

Na ná kup ruèných zbra ní sa
chys tá tender za 6,9 mi lió na
eur. „Na zákla de špe ci fických
po žia da viek vý ko nu služ by v
Po li cajnom zbo re mu sí by� piš -
to¾ vy ho to ve ná v troch ve¾ kost -
ných va riantoch. Cie¾om je
splni� podmienky použí va nia
jed not né ho ka lib ru stre li va a do -
siahnu� èo najvyššiu uni fi ká ciu
dielov zbra ní s vý nimkou te la
pišto le, zá ve ru a hlavne pišto le
pri za cho va ní èo najnižšej hmot -
nos ti zbra ne,“ pí še sa v po žia -
davkách obsta rá va nia. Mi nis ter -
stvo sa roz hod lo na kú pi� aj au -
to ma tic ké zbra ne za 10,13 mi -
lió na eur. Sa mo pa ly bu dú po li -
caj ti no si� kaž dý deò. „Zbraò
pre to mu sí by� ¾ahká, spo ¾ahli vá
a úèin ná. Na sa mo pal sa mu sí
da� na monto va� aj prí davné prí-
slu šenstvo. Mu sí ma� in teg ro va -
ný predný pišto ¾o vý úchop a

mu sí by� vy ba ve ný sklopnou
ale bo vý suv nou opierkou ra me -

na,“ uvádza sa v ma te riá li. Pre-
zbro jo va nie po lí cie je pre re zort
vnútra prio ri tou. Tvr dí to šéf re -

zor tu Da ni el Lipšic (KDH). Mi -
nis ter stvo vnútra SR by ma lo v
bu dú com ro ku hospo dá ri� s vý -
davka mi 860,6 mil. eur. „Po kia¾
bu de roz po èet v tejto navrhnu tej
verzii schvá le ný, a pre nás je
prezbro jo va nie prio ri tou, tak naò
bu dú prostriedky,“ uvie dol Lipšic
koncom septembra, keï odme -
nil po li cajtov, kto rí za sa ho va li
pro ti strelco vi 30. au gus ta v De -
vínskej No vej Vsi.

O prezbro je ní po li cajných
zlo žiek sa za èa lo intenzívnejšie

ho vo ri�, keï stre lec ¼u bo mír
Harman zastre lil se dem oby va -
te ¾ov au to ma tic kou puš kou vz.
58. Lipšic deò po tra gé dii ozná -
mil, že od 1. septembra bu de
ma� kaž dá po li cajná hliadka
auto ma tickú zbraò Škor pión
vzor 61. Lipšic vte dy predpokla -
dal, že po li caj ti tak bu dú môc�
lepšie za siahnu� v po dob ných
si tuá ciách. Pro ti zbra ni èesko-
slo venskej vý ro by Škor pión vzor
61 sa vzniesla vl na kri ti ky v mé -
diách z ra dov odborní kov na
zbra ne i z ra dov po li cajtov a
zbraò ozna èi li za nevhodnú na
po li cajné zá sa hy, po dob né tým,
ako bol v De vínskej No vej Vsi.

„S prezbro jo va ním chce me
za èa� na bu dú ci rok a z ve¾kej
èasti ho na bu dú ci rok aj ukon -
èi�,“ uvie dol Lipšic. Pri pustil
však, že prezbro jo va nie sa mô -
že pre tiahnu� aj na dva ro ky.
Ako uviedla pre agentú ru SI TA
Lu cia Ga ra jo vá z tla èo vé ho od -
de le nia mi nis ter stva vnútra, v
rám ci prezbro jo va nia má po lí cia
zá mer na kú pi� de sa�ti síc no vých
sa mo pa lov a 24–ti síc pišto lí ka -
lib ru 9 mi li metrov.

(SI TA, 13.12.2010)

No vé zbra ne pre po lí ciu

Uzna nie od ko le gov

Spo lu s ko le ga mi na ÚJKP
OR PZ v Mi cha lovciach sme sa
roz hod li upo zorni� na vý ni -
moèný po èin nášho ko le gu vy -
šetro va te ¾a PZ

kpt. JUDr. Adriá na Ki da lu,
kto rý dòa 2. 11. 2010 prevzal

zla tú Janské ho pla ke tu za dob-
ro vo¾né darcovstvo kr vi. Dote-
raz ve no val už 20 litrov naj-

vzácnejšej te ku ti ny, ho ci má len
33 ro kov.

Mys lí me si, že si zaslú ži ve -
rejné po ïa ko va nie, a pre to sme
sa roz hod li tou to ces tou po žia -
da� no vi ny PO LÍ CIA o zve rejne -
nie je ho po èi nu. Kpt. Ki da la na -
vy še pri tia hol k dobro vo¾né mu
darcovstvu kr vi ïalších dvoch
ko le gov.

ko le go via z ÚJKP OR PZ
Mi cha lov ce

Ïalší no si te¾ zla tej Janské ho pla ke ty

vých prostriedkov me nej, tak by
sme vlastne ani ne ma li ako
týchto ¾u dí zapla ti�. Uvi dí me v
ïalšom ro ku, keï bu de me môc�
reálne obsadzo va� tieto miesta.
Te raz sme zvá ži li, že efektívnej-
šie bu de, ak týchto vy še 600 ta -
bu liek pri syste mi zu je me na tie
okre sy a obvodné odde le nia,
kde ma jú pro blé my s udrža ním
bez peè nos ti a ve rejné ho po -
riadku. Vy ti po va li sme lo ka li ty,
kde je ne vyhnutné po silni� bez-
peènos�, utvo ri li sme priestor na
po silne nie útva rov, kto ré pô so -
bia v oblastiach s vy so kým
poètom so ciálne neprispô so bi -
vých obèa nov

l Prís¾ub prezbro je nia
krátky mi zbra òa mi?

Áno, v ro ku 2011 ho bu de me
rieši�. Do de tai lov by som za tia¾
ne rád za chádzal.

l V uli ciach vi die� po li -
cajtov so sa mo pa lom vz. 58.
Pre èo? Po li caj ti frf¾ú, na
bežný vý kon služ by je to tak-
po ve diac nespratná vý ba va.

Po li cajný zbor bol po zná -
mych uda los tiach v De vínskej
No vej Vsi pod ro be ný kri ti kám,
rôznym ana lý zam a tla kom na
efektívne vyzbro je nie. Zvá ži li
sme, že keï má me zbra ne na
skla doch, pre èo by ne moh li ma�
pri se be dosta toène úèinnú pa -
lebnú si lu.

l Veï pre to za èa li no si�
škorpió ny…

Áno, lenže škorpió ny bo li
predtým stiahnu té, po li caj ti z
nich nestrie ¾a li, necvi èi li. Zo sa -
mo pa lov vz. 58 áno. To bol je -
den z fakto rov, kto rý rozho dol.
Po li cajtom by mal sa mo pal do -
da� po cit väèšej isto ty a bezpe -
èia, má tiež znaè ný psy cho lo -

gic ky odstra šu jú ci úèi nok. Ak s
ním má niekto rý po li cajt pro -
blém, tak najskôr pre to, že ne -
bol na základnej vo jenskej služ-
be.

l Ko niec ro ka klo pe na
dve re, všetci sú zá ro veò pl ní
oèa ká va ní – i na pä tia – do ro -
ku bu dú ce ho. Èo by ste ra di
zdô razni li?

Úspech orga ni zaèných opat-
re ní bu de zá vi sie� pre dovšetkým
na sa mot ných po li cajtoch, kto rí
si mu sia osvo ji� no vý sys tém
hodno te nia a sys tém ka riérne ho
po stu pu, pre to že tieto dve ve ci
sú vzá jomne pre po je né. Na
zákla de efektívne ho hodno te nia
bu de de fi no va ný ka riérny po -
stup, a ka riérny po stup ne mô že
by� rieše ný inak, než na zákla de
hodno te nia jednotlivca. Èi že bu -
de me sa sna ži� eli mi no va� do -
sadzo va nie riadia cich po li cajtov

na zákla de subjektívnych poh¾a -
dov tých, kto rí do sadzu jú. Kto
sa roz hod ne bu do va� svo ju ka -
rié ru v PZ, bu de ma� dopre du
de fi no va né, aký mi spô sobmi a
na aké po zí cie má ná rok. A keï
spl ní kri té ria, mu sí mu by� umož-
ne né dosta� sa na tú to po zí ciu –
ak bu de najlepší z kandi dá tov.
Pôjde o po stup vždy len o je den
stu pie nok, nie o dva, tri èi šty ri.
Na každú po zí ciu, kto rá sa
uvo¾ní, bu de presne de fi no va né,
kto má ná rok. Z tých, kto rí ma jú
ná rok, bu de vybra tý najlepší.

l Váš vianoèný a no vo -
roèný po zdrav všetkým prí-
slušní kom PZ?

Všetkým ko le gom chcem
popria� ve ¾a od va hy. Pra jem im,
aby sa ne bá li v ži vo te prehra�.
Pre to že tí, èo sa bo ja prehry,
buï ne bo ju jú, ale bo podvádza -
jú, aby neprehra li. Cho dia po

uli ciach aj ta kí po li caj ti, kto rí sa
ve èer hanbia pozrie� do zrkadla,
le bo sa bá li bo jo va�. A ïalšia
sku pi na po li cajtov sa rovna ko
hanbí pozrie� do zrkadla, pre to -
že podvádza li, aby neprehra li.
Pra jem im jed no je di né, aby sa
v ži vo te ne bá li prehry, le bo len
vte dy bu dú sta toèní a odvážni.
Prehra� v ži vo te nie je tra gé dia,
väèšia je vyhra� ne pocti vým
spô so bom bo ja ale bo ne bo jo va�
vô bec. Aby som to ne kompli ko -
val: ak aj prehra jú a ne za bi je ich
to, tak ich to po sil ní. Prehra v
pocti vom bo ji nie je tra gé dia,
pre to že sa èlo vek z to ho ve ¾a
po uèí, zo silnie. A keï sa ne bo jí,
mô že sa pusti� do ïalšie ho bo -
ja. V po li cajnom zbo re je to èin-
nos� perma nentná. Ne boj me sa
te da prehra�, aby sme moh li by�
hr dí na se ba.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 3)

Zme ny sa dotknú asi osemti síc po li cajtov

Od 19. ja nuá ra 2013 nasta nú
zme ny vo vy dá va ní vo dièských
preu ka zov. Vyplý va to z no ve ly
zá ko na o cestnej pre mávke,
kto rú mi nister vnútra Da nie la
Lipšic predlo žil na ro ko va nie
vlá dy.

No ve lu re zort vy pra co val na
zákla de potre by úpl né ho pre-
bra tia smerni ce Európske ho
par la men tu a Ra dy o vo -
dièských preu ka zoch, èo ne bo lo
poslednou no ve lou za bez pe èe -
né v plnom roz sa hu.

Vo dièské preu ka zy pre sku -
pi ny jed not li vých vo dièských
oprávne ní sa bu dú vy dá va� s
obmedze nou platnos�ou /v sú -
èasnosti pla tia neobmedze ne/.
Vo dièské preu ka zy pre sku pi ny
AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T
bu dú pla ti� 15 ro kov, pre sku pi -
ny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
a DE bu dú pla ti� 5 ro kov. Vo -
dièské preu ka zy drži te ¾ov nad

65 ro kov bu dú pla ti� 2 ro ky. U
vo di èov sku pín C a D bu de vý -
me na podmie ne ná preu ká za ním
zdra votnej a psy chickej spô so -
bi losti. Vo di èi star ší ako 65 ro -
kov bu dú mu sie� preu ká za�
zdra votnú spô so bi los� avšak ne -
bu dú mu sie� pla ti� za vy da nie
no vé ho preu ka zu admi nistra -
tívny popla tok.

Všetky vo dièské preu ka zy
vy da né pred 19. ja nuá rom 2013
sa bu dú mu sie� vy me ni� do ro ku
2023 /preu ka zy vy da né do 1.
má ja 2004/, resp. 2030 /vy da né
medzi 1. má jom 2004 a 18. ja -
nuá rom 2013/.

No vo sa vy medzu je okruh
vo di èov, kto rí bu dú pri ve de ní
vo zid la po vin ní ma� pri se be do -
klad o zdra votnej a psy chickej
spô so bi losti. Pôjde už pre važne
len o vo di èov vo zi diel sku pi ny
B, kto rí ich použí va jú na špe ci -
fické úèe ly /autá s prá vom pred-

nostnej jazdy, poš ta, zá sielko vé
služ by a pod./. Ostat ní vo di èi,
kto rí tú to po vinnos� ma jú v sú -
èasnosti, bu dú ma� úda je o plat -
nos ti dokla dov tý ka jú cich sa
zdra votnej a psy chickej spô so -
bi losti pre mietnu té v plat nos ti
vo dièské ho preu ka zu. Tí to vo di -
èi tak už ne bu dú mu sie� so se -
bou no si� nieko¾ko dokla dov ale
iba je den.

No ve la zá ko na o cestnej pre -
mávke me ní aj zá kon o správ-
nych poplatkoch. Za vy da nie
dokla dov pri zme nách ne za vi -
ne ných obèanmi sa správne po -
plat ky vy be ra� ne bu dú. Za vádza
sa však no vý popla tok za do ru -
èe nie osvedèe nia o evi dencii
vo zid la èas� 1 na ad re su urèe nú
drži te ¾om vo zid la /3 eurá/ a vy -
da nie ta bu¾ky s evi denèným
èíslom na no siè bi cykla /16,50
eur/.

(TO KMV, 23.11.)

Vlá da opä� o zme nách vo vy dá va ní vo dièských preu ka zov
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Kokta vý vzde la nec

Pý ta sa po li cajt ko le gu: „Ne vieš, èo to je kurti zá na?“
„Ne viem, ale tam ten chlap vy ze rá ve¾mi vzde la ný, opý taj sa

ho!“
„Dob rý deò, pa ne, pre páète, moh li by ste mi po ve da�, èo to je

kurti zá na?“
Pán: „To je ta ká ro ko ko vá ko ke ta…“
Dru hý po li cajt: „Tak èo ti ten pán po ve dal?“
„Ne ro zu mel som mu, on je ne ja ký ukokta ný!“

Odvo la nie

Deò po vy ne se ní roz sud ku
prí de obhajca za sudcom a
žiada obno ve nie pro ce su:
„Mám no vé fak ty, kto ré vý razne
ovplyvnia ob ha jo bu môjho
klienta!“

„Pro sím vás, aké vý znam né
no vé sku toènosti ste moh li zisti�
za 24 ho dín?“ èu du je sa sudca.

„Zistil som, že kli ent má ešte
na úète 7 000 eur!“

Dra há ra da

Do mä siarstva vbehne
pes a ukrad ne kus mä sa.
Rozèú le ný mä siar však psa
po zná, patrí jedné mu zo stá -
lych zá kazní kov, zná me mu
advo ká to vi. Ide te da za ním
a pý ta sa ho: „Pán dok tor,
keï vbehne do mä siarstva
pes a ukrad ne mi to var,
mám ná rok na ná hra du ško -
dy?“

„Sa mozrejme!“
„Tak mi dlží te šty ri eurá,

pre to že to bol váš pes!“
Ad vo kát si vzdych ne a

odovzdá mä sia ro vi šty ri
eurá. Keï už chce mä siar s
po ïa ko va ním odís�, ad vo kát
ho za sta ví: „Ešte mo ment,
dá te mi pätnás� eur!“

„A to už za èo?“
„Za poskytnu tú právnu ra -

du!“

Prav da ví �a zí!

Po vyhra tom súdnom
spo re ad vo kát po slal svoj-
mu kli en to vi SMS sprá vu s
textom: „Prav da zví �a zi la!“
Kli ent odpo ve dal:
„Okamži te po dajte odvo la -
nie!“

Lu xus

Právnik vo svo jom lu xusnom
merce de se ide po dia¾ni ci. Vy -
chutná va si ces tu, ru ku má le -
žérne vystrèe nú z ok na. Zra zu
oko lo prefrèí športiak a ru ku mu
od trh ne. Právnik skríkne: „Do
èer ta, mo je ro lexky!“

Sliepky

„Ha ló, tam je po lí cia? Prá -
ve som autom zra zil dve
sliepky. Èo mám s ni mi ro -
bi�?“

„Po lož te ich na krajni cu,
nech ich ïalšie autá ne rozflá -
ka jú!“ ra dí stá la služ ba.

„Ro zu miem. A èo mám
uro bi� s  mo tor kou?“

V ne bi

Ces tou na sva dobný obrad snú benci ha va ru jú a oba ja sa
za bi jú. Prí du do ne ba a pý ta jú sa Svä té ho Pet ra, èi je aj v
ne bi mož né uzatvo ri� man žel ský zvä zok. Svä tý Pe ter: „To je
po pr vý raz, èo sa ma na to niekto pý ta. Idem zisti�!“

Mla dý pár pre se dí v pri jí ma cej kance lá rii tri me sia ce. Na -
po kon Svä tý Pe ter vy jde z dve rí a ra dostne ozna mu je: „Áno,
je to mož né, v ne bi mô že te uzatvo ri� manželstvo!“ Mla dík sa
vzá pä tí pý ta: „A bo lo by mož né v ne bi sa aj rozvies�?“

„Vy ste sa zbláz ni li!“ rea gu je Svä tý Pe ter. „Tri me sia ce
som tu v ne bi h¾a dal kòa za. A viete, ako dlho by som h¾a -
dal ad vo ká ta?!“

Ve se lý Silvester a v zdra ví pre ži tý No vý rok!

Gu my s prí chu �ou po znám, ale zimné????

Èo to stá le ma jú s tý mi ozó no vý mi diera mi?

Jas né, že chví ¾u
svie ti a chví ¾u nesvie -
ti! Veï je to strie da vý
prúd!

Po ve dal som mu, že
trá va je tiež dro ga…

Ne mys líš, že vy be ra�
dáždnik pod¾a vku su

je blbos�?

Ja no, ten tu nel je len pre
autá do šty roch metrov

výš ky!

No a? Vi díš niekde
po li cajtov?
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Má me pred se bou vianoèné
sviatky, vstup do no vé ho ro ka a
pý ta me sa, èo  nám pri ne sie.
My odpo veï ne po zná me. Mô -
že me iba zo su ma ri zo va� uda -
losti,  kto ré sa nám odohra li v ži -
vo te ten to rok. Urèi te sa Vám
mno hé ve ci  da ri li, z mno hých

ste pre ží va li ra dos�, pri šiel do
Va šej ro di ny no vý  ži vot, správ-
ne rozhodnu tie, do sta li ste prá -
cu… ale bo je vo Va šej  do mác -
nos ti o jedné ho vzácne ho èlo ve -
ka me nej, pre to že je ho srd ce
dotåklo. Moh lo sa sta�, že ste
uro bi li zlé rozhodnu tie, kto ré má

dôsledky až doteraz. Nech pre -
ží va me èo ko¾vek, vianoèná
zves� o Pá no vi Je ži šo vi chce
na no vo oslo vi� aj nás. Ona chce
pri nies� svetlo ná de je, lás ky a
viery tam, kde sa zdá, že je len
tma a bezná dej. Tá to zves�
vkla dá isto tu do sàdc, že tu má -
me svo je miesto a ži vot kaž dé -
ho èlo ve ka bez rozdie lu vyzna -
nia, spo lo èenské ho posta ve nia
èi ve ku má svoj vý znam a
opodstatne nie.

Mô že sa sta�, že sa trá pi me
cho ro bou svo jou vlastnou, ale -
bo ju pre ží va me s na ši mi naj-

bližší mi. Pre ží va me vz�a hy, kto -
ré nie sú vždy do rie še né a èlo -
vek má do jem, že ži je len v tme
prob lé mov a sta ros tí. Áno, je
mno ho si tuá cií, v kto rých si
mys lí me, že ne exis tu je no vá ná -
dej, šanca na lep ší ži vot. Via-
noèná zves� nám však ozna mu -
je: do kaž dej  ži votnej si tuá cie
tmy pri ná ša Pán Je žiš svetlo.
Prá ve pre to sme vïaèní Pá nu
Bo hu, že viera v Ne ho nám pri -
ná ša v ži vo te isto tu, že sme v
Bo žích ru kách a keï On za -
siahne, všetko ostatné zosta ne
umlèa né ale bo vy puk ne v ja sot.
Vianoèná zves� nás upo zor òu je,
že nám v Je ži šo vi  Kris to vi to to
svetlo prišlo do sve ta a je aj pri
Te be èi pri mne.  Ak má by� via-
noèná zves� aj pre nás úèin ná,
ma li by sme si klás� otáz ku: Aký
svet vi dím? V èom si sám ne do -
ká žem po môc�? V èom sa trá -
pim a ne viem sa pohnú� ïa lej?
A tu pri chádza odpo veï na

všetky otáz ky–  prijmi Svetlo,
kto ré Ti do vo lí uzrie� svetlo, kto -
ré by ro zohna lo tmu ži vo ta a
mô že me za ži� zá zrak Vianoc,
kde Je žiš Kris tus vstu pu je a
všetko me ní. Po nú ka sa nám na
každom ži votnom kro ku, ale ni -
ko mu sa ne na nu cu je.

Pre to Vám, mi lí èi ta te lia, ko -
le gy ne, ko le go via, mi lí pria te lia,
pra jem, aby sme spo loène moh -
li pre ži� zmysluplne pre ži té
sviatky Vianoc a no vý rok 2011
pl ný po ko ja, Bo žej priazne a
správnych roz hod nu tí.

mjr. Mgr. Mi lan Petru la
riadi te¾, Úrad eku me nickej
pasto raènej služ by MV SR

„Svetlo svie ti v tme, ale tma Ho ne pohlti la“  Ján 1,5
Ži�je�me�v�do�be,�keï�sa�spo�chybòu�jú�a�otria�sa�jú�všetky
du�chovné�a��etic�ké�hod�no�ty.�Ži�je�me�v�do�be,�ke�dy�sve�-
tom� otria�sa�jú� mno�hé� otáz�ky,� � spo�je�né� s� fungo�va�ním
eko�no�mi�ky.�Ži�je�me�však�aj�v�do�be,�kde�je�de�fi�cit��vz�a�-
hov.

UPO ZORNE NIE!
Uzávierka nasledujúce-

ho čísla bude 17. januára
2011.                 Redakcia

Dòa 10. 12. 2010 sa v špor-
to vej ha le v meste Hnúš�a usku -
toèni la sú �až v si lo vom štvorbo ji
o Pu tovný po hár riadi te ¾a
Okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Ri mavskej So -
bo te. Sú �a že sa zú èast ni lo 20
po li cajtov z Okresné ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ri -
mavskej So bo te a 6 po li cajtov z
Okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Re vú cej. Tur -

naj pre be hol v sú �a ži jednotliv-
cov a trojèlenných družstiev.
Sú �a ži lo sa v šty roch disciplí -
nach – prí �a hy na hrazde nad-
hma tom, drep na po èet opa ko -
va ní s po lo viènou zá �a žou vá ho -
vej ka te gó rie, tlak na la vièke o
ma xi málny vý kon a tiež ma xi -
málny vý kon v màtvom �a hu. Sú -
�a žia ci bo li li mi to va ný vá ho vý mi
ka te gó ria mi do 80 kg, do 90 kg
a nad 90 kg.

Vo vá ho vej ka te gó rie do 80
kg pr vé miesto ob sa dil kpt. Mgr.
Ri chard Útis (OR PZ Rim. So -
bo ta) , dru hé miesto ob sa dil
stržm. Mi chal Daòko (OO PZ
Je senské), tre tie miesto stržm.
¼u boslav No sá¾ (OO PZ Rim.
So bo ta). V ka te gó rií do 90 kg sa
na prvom mieste umiestnil kpt.
Mgr. Pa vol Slíž (UJKP OR PZ
Rim. So bo ta), dru hý skon èil
npráp. Igor Andráš (ODI OR PZ
Rim. So bo ta) a tre tie miesto ob -
sa dil npráp. Mar tin Šte fá nik (OO
PZ Hnúš�a). Ví �a zom v hmot -
nos ti nad 90 kg sa stal npráp.
La di slav Ku cha rík (OO PZ
Hnúš�a), dru hý bol por. Emil
Longauer (OO PZ Hnúš�a) a
tre tie miesto ob sa dil por. ¼u -
boslav Le hotský (OO PZ Rim.
So bo ta).

V sú �a ži družstiev pu tovný
po hár riadi te ¾a Okresné ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ri -
mavskej So bo te zís ka lo druž -
stvo OR PZ v Ri mavskej So bo -
te (kpt. Mgr. Ri chard Útis,
npráp. Igor Andráš, kpt. Bc. Ja -
ro slav Pfeffer), dru hé miesto ob -
sa di lo druž stvo OO PZ Hnúš�a
(npráp. Mar tin Šte fá nik, npráp.
La di slav Ku cha rík, por. Emil
Longauer) a ako tre tie sa
umiestni lo druž stvo ÚJKP OR
PZ v Ri mavskej So bo te (práp.
Ro land Bo do ky, kpt. Mgr. Pa vol
Slíž a kpt. Ing. Ja ro slav Hor-
váth).

Oso bitne bo li vy hodno te né
aj najlepšie vý ko ny v jed not li -
vých disciplí nach, kde najlepší
vý kon v prí �a hu na hrazde (30
opa ko va ní) ako aj v dre pe (107
opa ko va ní) do sia hol npráp. Igor
Andráš. Najlepší vý kon v tla ku
na la vièke do sia hol kpt. Bc. Ja -
ro slav Pfeffer (160 kg) a v màt-
vom �a hu najlepší vý kon po dal
kpt. Mgr. Pa vol Slíž (240 kg).

Ako najsilnejší po li cajt so
súètom bo dov zo všetkých šty -
roch dis cip lín bol vy hodno te ný
kpt. Mgr. Ri chard Útis z OR PZ
v Ri mavskej So bo te.

Jed not li vé vý ko ny bo li hod-
no te né kva li fi ko va ný mi rozhod-
ca mi a bý va lý mi repre zentantmi
v si lo vých športoch, kto rým za
to to pri pa dá vïa ka za ko rektný
a bezproblé mo vý prie beh sú �a -
že.

(uts)

Sú �až o najsilnejšie ho po li caj ta
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Rozkazy a nariadenie prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

74. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 112/2006 o zriadení špeciali-
zovaného tímu v znení neskor-
ších predpisov

75. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 95/2004 o zriadení špeciali-
zovaného tímu v znení neskor-
ších predpisov

76. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline 

77. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Bratislave

78. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 93/2008 o zriadení špeciali-
zovaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru
č. 13/2008

79. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 101/2006 o zriadení špeciali-

zovaného tímu v znení neskor-
ších predpisov

80. o zriadení pracovnej
skupiny

81. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 76/2009 o zriadení pracovnej
skupiny

82. o vyhlásení výberového
konania uchádzačov o službu
na útvare osobitného určenia
Prezídia Policajného zboru

83. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 40/2009 o zriadení pracovnej
skupiny na plnenie opatrení na
zlepšenie stavu a úrovne vyše-
trovania a skráteného vyšetro-
vania na úrade justičnej a kri-
minálnej polície Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v
Bratislave V v znení neskorších
predpisov

NARIADENIE PREZIDENTA PZ
14. ktorým sa mení naria-

denie prezidenta Policajného
zboru č. 2/2009 o postupe pri
vydávaní vodičských preuka-
zov, medzinárodných vodič-
ských preukazov, cestovných
pasov a občianskych preuka-
zov v znení neskorších predpi-
sov

Ko mu ni ká cie – ces ty a do -
prav né prostriedky sú na šim
ve¾kým a dnes už aj ne nahra -
di te¾ným po mocní kom. Žia¾,
mno ho krát na nich èa ká ve ¾a
rôzno ro dých ná strah a ne -
bezpe èenstva. Nie kaž dé mu
je dopria te vrá ti� sa zo svo jich
ciest ži vý a zdra vý. Boh sa vo
svo jej láske sklá òa aj k tým,
kto rí prišli o svo jich najbližších
pri dopravných tra gé diách a aj
ich povzbudzu je ná de jou na
veèný ži vot a vzkrie se nie.

Spo mienky na tých, kto rí pri
ne ho dách na ces tách zomre li,
sa v sú èasnosti ko na jú na ce -
lom sve te, pre dovšetkým v
Sve to vý deò obe tí dopravných
ne hôd, kto rý pri pa dá na tre tiu
no vembro vú ne de ¾u.

V ro ku 1993 sa vo Ve¾kej
Bri tá nii ko na la vô bec pr vá ofi -
ciálna spo mienka na obe te
dopravných ne hôd. Odvte dy
si ju rôzny mi for ma mi pri po mí -
na li ¾u dia vo viace rých kra ji -
nách sve ta. OSN svo jou re zo -
lú ciou z ro ku 2005 vy zva la
vlá dy štá tov, aby si v tre tiu no -
vembro vú ne de ¾u pri po me nu li
pa miatku obe tí dopravných

ne hôd. Pod zá šti tou nášho
Úra du eku me nickej pasto -
raènej služ by MV SR sme si
na obe te dopravných neš�astí
spo mí na li Služ ba mi Bo ží mi na
viace rých miestach, vždy za
úèas ti zlo žiek Po li cajné ho
zbo ru SR, Ha siè ské ho a zá -
chran né ho zbo ru SR ako aj
záchra nárskych zdra vot níc -
kych orga ni zá cií. Ta ké to spo -
mienko vé Služ by Bo žie sme
ako du chov ní MV SR ko na li v
Bra tisla ve v evanje lickom kos-

to le na Le gio nárskej uli ci, v
Liptovskom Mi ku lá ši v evanje -
lickom kosto le a vo Vra no ve
nad Top¾ou na cinto rí ne. Tieto
Služ by Bo žie bo li nielen pre ja -
vom empa tie po zosta lým, ale
aj ur èi tou for mou pre vencie
dopravnej ne ho do vosti, ako aj
vy jadre ním nášho kres�anské -
ho presvedèe nia, že Pán Boh
aj pri tra gic kých uda los tiach
sto jí pri nás a tých svo jich ver-
ných, kto rí pri týchto uda los -
tiach odišli z tohto sve ta, prij -
me na mi los� u se ba v ne be -
siach.

Ján Pa ci ga

Spo mienka na obe te dopravných ne hôd
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