
A tak ako pred ro kom, aj te raz
bo lo sne mo va nie predzna me na -
né s¾ú be nou návšte vou mi nis tra
vnútra SR Da nie la Lipši ca, kto rý
medzi úèastní kov za sa da nia za ví -
tal krát ko po 14. ho di ne.

Ešte predtým však predse dov
èa kal „hus tý“ pro gram – ani nie
tak poètom bo dov, ako skôr váž -
nos�ou ob sa hu, keïže le to 2011
najmä z poh¾a du le gisla tí vy na -
ozaj nikto ne mo hol ozna èi� za
uhorko vú se zó nu. A ši ro kú disku -
siu bo lo mož né predpokla da� aj k
avi zo va nej té me ïalšej úèas ti
OZP na „ka librá cii“ hodno tia ce ho
sys té mu.

Pri�po�mienky�na�we�be
Už pri kon tro le plne nia úloh z

predchádza jú ce ho za sa da nia sa
pretriasla té ma hodno tia cich kri -
té rií, keï podpredse da OZP v SR
Ma rián Magdoško re fe ro val prí -
tomným, ako sa èlen ská základ -
òa zhos ti la úlo hy zodpo vedne pri -
po mienko va� sú èasnú prax apli -
ká cie hodno tia ce ho sys té mu. Ma -
rián Magdoško bol predchádza jú -
cim uzne se ním ra dy za via za ný

sústre ïo va� pri po mienky a vždy
po skon èe ní me sia ca ich pre ro ko -
va� s po li cajným pre zi dentom.
Podpredse da ne bol spo kojný
najmä s poètom za sla ných pri po -
mie nok. Všetkých, kto rí sa zodpo -
vedne zhos ti li úlo hy, vy me no val.
In for mo val o roz hod nu tí ve de nia
OZP zvo la� pra covnú ko mi siu v
èiastoène zme ne nom zlo že ní. Ko -
mi sia za sadla v Banskej By stri ci
13. septembra a spra co va la všet-
ky pri po mienky, kto ré bo li k dis -
po zí cii. (V èa se vy da nia tohto èís -
la by už ma li by� prístupné aj na
intra ne te – pozn. red.)

Ma rián Magdoško sa na po kon
stre tol s po li cajným pre zi dentom
a o výsledkoch ro ko va nia na ra de
v sa mostatnom bo de de tailne in -
for mo val ku kaž dej jed nej pri po -
mienke. Po li cajný pre zi dent neak-
cepto val všetky ná vr hy zo stra ny
OZP, avšak to, èo sa do hod lo, by
ma lo by� pod¾a M. Magdoška
zapra co va né do me to dic ké ho po -
ky nu k hodno tia ce mu sys té mu,
kto rý by mal po li cajný pre zi dent
vy da� za èiatkom októbra.

328–èka�do�konca�ro�ka
Predse da OZP Mi ro slav Lit va

obozná mil prí tomných s postu -
pom prác na prípra ve no ve ly zá -
ko na è. 328. V zá ve re septembra
sa už v pra covnej ko mi sii obja vi -
la aj pr vá verzia pa ragra fo va né ho
zne nia ná vr hu, kto rý bol predme -
tom za sa da nia medzi re zortnej
ko mi sie. Jej èle nom je aj Mi ro slav
Lit va. Predse da in for mo val plé -
num o poh¾a doch a rozdielnych
sta no viskách èle nov ko mi sie, pri -
èom ter mí ny na de fi ni tívnu re -
dakciu ná vr hu rýchlo be žia. Ná -
vrh – po všetkých predchádza jú -
cich le gisla tívnych kro koch – má
by� predlo že ný do vlá dy do konca
tohto ro ka, par la ment sa te da no -
ve lou bu de zaobe ra� až v ro ku
2012.

Mi ro slav Lit va priblí žil aj prípra -
vu návrhov na ko lektívne vy -
jedná va nia, kto ré sú viaza né na
prípra vu štátne ho roz poè tu. Naj -
väèšie ne bezpe èenstvo vi dí pred -
se da  OZP v zá me re èasti koalí -
cie pre sa di� ná vrh zá ko na o úpra -
ve príjmu zo zá vislej èin nos ti, te -
da za vies� tzv. su perhru bú mzdu.
Ho ci sa ma su perhru bá mzda pre
príslušní kov PZ nepri ná ša žiadne
ri zi ko z h¾a diska za cho va nia prí-
jmo vej úrovne, M. Lit va opä tovne
upo zor nil na ob rov ské ne bezpe -
èenstvo, kto ré ten to zá mer pri ná -
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Po�li�caj�ti�sú�nespo�kojní,�da�li�to�zre�te¾ne�na�ja�vo

V úvo de opä tovne ubez pe èil,
že v sú vislosti s pripra vo va nou
no ve lou zá ko na è. 328 ne hro zí
sú èasným príslušní kom PZ ni ja ké
ri zi ko ni ja ké ri zi ko a zme ny sa ich
ne dotknú: „Fá my sú, ale tam nie
je žiadne, ani mi ni málne ri zi ko, že
by sa zme ny v so ciálnom za bez -
pe èe ní ma li tý ka� aj sú èasných
príslušní kov èi už ozbro je ných síl
ale bo ozbro je ných zbo rov,“ zdô -
raznil a po kra èo val: „To, že sa
mu se li zme ni� isté pa ra metre pre
bu dú cich vo ja kov a po li cajtov, je,
žia¾, eko no mic ká ne vyhnutnos�,
inak by de fi ci ty – už aj bu dú ci rok
bu de me ma� de fi cit oso bitné ho
úètu – išli do ob rov ských vý šok.
Mu se li by sme v bu dúcnosti
dostá va� od da òo vých poplatní -
kov stov ky mi lió nov eur do roz -
poè tu.“

Pod¾a mi nis tra krí za urèi te ne -
skon èí v najbližších me sia coch a
neskôr v reakcii na otáz ku z plé -
na zno va pri po me nul: „Pred ro -

kom sa mno hým zda lo, že krí za
je už v zá sa de za na mi, ale krí za
žia¾ nie je za na mi. Nasle du jú ce
ro ky bu dú ve¾mi, ve¾mi �ažké.

Keï bo la krí za v tridsia tych ro -
koch, tak za èa la v ro ku 1929, ale
na pl no bur zy krachli až v ro koch
1932 a 1933.Obá vam sa, že dru -
há fá za krí zy mô že by� ešte
horšia, ná roènejšia ako bo la tá
pr vá fá za pred tro mi rokmi.“
„Napriek to mu,“ podèiarkol, vo
vz�a hu k so ciálne mu za bezpe èe -
niu po li cajtov „tá ga rancia pla tí a
bu de pla ti�. Vlá da ani par la ment
ne siahne na žiadne mzdo vé ani
výslu ho vé ná le ži tos ti sú èasných
po li cajtov, to je abso lútna ga -
rancia!“ Rea go val tak na otáz ku z
plé na, èi sa bu de ne ja ko me ni�
príspe vok na bý va nie.

Sys�tém�je�stá�le�ži�vý
Mi nister vnútra Da ni el Lipšic

sa ïa lej vo vstupnom slo ve pod-
robnejšie zaobe ral hodno tia cim
systé mom: „Stá le ho po va žu jem
za sys tém, kto rý je ži vým me cha -
nizmom. Ne chcem ís� do úpl ných
po drob nos tí, ale èas to cho die vam
aj na základné útva ry, kde sa roz-
prá vam s po li cajtmi bez prí -
tomnosti funkcio ná rov. Podpo ru -
jem základný zá mer, aby po li cajt

bol hodno te ný pod¾a to ho, èo je
hlavným cie¾om konkrétnej služ by
PZ. Po viem príklad – hlavným zá -

me rom kri mi nálnej po lí cie je

No�ve�la�zá�ko�na�è.�328:�Ga�rancie�pre�sú�èasných�príslušní�kov�PZ
Mi�nister�vnútra�SR�Da�ni�el�Lipšic�za�ví�tal�na�za�sa�da�nie�Ra�-
dy�predse�dov�základných�orga�ni�zá�cií�krát�ko�po�14.�ho�di�-
ne�–�s�tým,�že�vo�vz�a�hu�k�svo�jim�ïalším�po�vinnostiam
mô�že�zotrva��približne�ho�di�nu.�Pre�to�nestrá�cal�èas�a�hneï
sa�ujal�slo�va.

Èo�ho�vo�ril�mi�nister�vnútra�SR�Da�ni�el�Lipšic�na�za�sa�da�ní�Ra�dy�predse�dov�ZO�OZP�v�SR?

(Pokraèovanie na strane 4)

Mi nister vnútra SR Da ni el Lipšic za ví tal medzi odbo rá rov krát ko po
14. ho di ne. (Pokraèovanie na strane 2)

Súd hlavné ho mesta Bu da -
peš ti zru šil dnes dve po li cajné
rozhodnu tia, kto rý mi šéf po lí cie
za ká zal de monštrá cie na Kossut-
ho vom ná mestí a Hradnom vr -
chu, plá no va né odbo rármi na so -
bo tu a ne de ¾u. TASR o tom in for -
mo va la obèianska orga ni zá cia na
ochra nu práv Spo loènos� za prá -
va slo bo dy (TASZ), kto rá po da -
nie na súd ini cio va la.

De monštrá cie sa bu dú môc�
ko na�: súd to tiž po tvr dil po stoj
TASZ–u, pod¾a kto ré ho zdô vod -
ne nie po lí cie, že tieto de monštrá -
cie by v „neopodstatne nej miere“
obmedzo va li do pra vu, neobsto ja,
a na zá kaz pre to nie je dô vod,
uviedla TASZ.

De monštrá cie pod názvom
D–Day pripra vu jú viace ré ma ïar -
ské odbo rárske konfe de rá cie.
Chcú pro testo va� pro ti plá no va -

ným zme nám v zá konní ku prá ce
a v systé me výslu ho vých dô -
chod kov. Rozhodnu tie, za ka zu jú -
ce de monštrá cie, pri ja la po lí cia
pod¾a ich vy jadre nia pod po li tic -
kým tla kom.

Pod¾a vyhlá se nia konfe de rá -
cie odbo rárskych zvä zov Li ga už
re zort vnútra pred èa som pri jí mal
opatre nia, kto ré sprostredko va ne
brá ni li de monštrá cii za mest nan -
cov po riadko vých síl.

„Slo bo du zhro mažïo va nia ne -
mož no obmedzo va� s odô vodne -
ním, že by de monštrá cia na rú ša -
la po koj obèa nov – prá ve ten je
jedným z cie¾ov po koj né ho pro -
tes tu. Vlá da na zákla de tejto ré -
to ri ky už v právnej ro vi ne zne -
mož ni la štrajky a te raz sa sna ží
obmedzi� aj slo bo du zhro mažïo -
va nia,“ uviedla vo vyhlá se ní Li ga.

(www.tasr.sk 21.09.2011)

Ma�ïar�sko:�Súd�zru�šil�po�li�cajný�zá�kaz�sé�rie�de�monštrá�cií�odbo�rá�rov

D. Lipšic



SEPTEMBER  20112

Po�li�caj�ti�sú�nespo�kojní,�da�li�to�zre�te¾ne�na�ja�vo
ša pre všetky sku pi ny oby va -
te¾stva. Zna me nal by pod stat né
zní že nie príjmov so ciálnej a zdra -

votných pois�ovní pri sú bežnom
zvý še ní da òo vé ho za �a že nia.
Spo lu s pre sa de ním zmien v dô -
chodko vom systé me mô žu tieto
me cha nizmy vies� k vážne mu po -
kle su ži votné ho štandardu väèši -
ny obèa nov, a najmä dô chodcov.
Predse da OZP pre to ape lo val na
všetkých odbo rá rov, aby si spo -
loène uve do mi li ne bez pe èenstvá,
kto ré tu hro zia a ho vo ril o potre -
be akti vi zá cie naj mä od bo ro vých
ra dov pri je senných ak ti vi tách
KOZ SR, za me ra ných prá ve pro ti
ná vr hu zá ko na o úpra ve príjmu
zo zá vislej èin nos ti (SHM). Zdô -
raznil, že aj po li caj ti ma jú po -
vinnos� by� aktívne so li dárni s
obèiansky mi za mest nanca mi, ne -
ho vo riac o tom, že pre sa de nie
návrhov by po stih lo aj ich ro di ny.
Ak te da dôjde k orga ni zá cii pro -
testných zhro mažde ní po odbo ro -
vej lí nii, je po vinnos�ou èlenskej
základne osvo ji� si pre dovšetkým
pr vok so li da ri ty a aktívne ju pre ja -
vi�. Predse da pri po me nul, ako sú
obèa nia za vádza ní rozsiahlou
pro pa gan dou záujmo vých sku pín,
kto ré chcú obhá ji� zni žo va nie ži -
votné ho štandardu dô chodcov a

bu dú cich dô chodcov, (najri zi ko -
vejšia sku pi na vo ve ku nad 40 ro -
kov), zle ga li zo va� ri zi ká II. dô -
chodko vé ho pi lie ra a pre nies� ich

na ple cia spo ri te ¾ov – to všetko v
èa se, keï je prie merná dåžka po -
be ra nia dô chodku oby va te¾mi
Slo ven s ka o 1,5 ro ka kratšia ako
je prie mer EÚ. „Schopnos� do ži�
sa ešte ne zna me ná schopnos�
pra co va�,“ pri po me nul. Na vy še
sa ma si tuá cia na tr hu prá ce dá va
„prestarnu tým pra cu jú cim“ mi ni -
málne šan ce na uplatne nie. Z
týchto dô vo dov je pre to najdô le ži -
tejšia úlo ha odbo rov v tom to ob -
do bí zabrá ni� pre sa de niu su -
perhru bej mzdy a ne do mysle ných
bru tálnych zmien v dô chodko vom
systé me so ciálne ho za bezpe èe -
nia.

Èo�pre�ká�ža
Pod¾a oèa ká va nia, bod ro ko -

va nia „Hodno tia ci sys tém“ sa te šil
èu lé mu záujmu všetkých úèastní -
kov za sa da nia ra dy predse dov.
To mu zodpo ve dal aj po èet disku -
tu jú cich a ne raz aj vášni vejší tón
príspevkov. V záujme ochra ny
auto rov nasle du jú cich myšlie nok
a ná zo rov pred mož ný mi perze -
kú cia mi zo stra ny nadria de ných
sme sa roz hod li ucho va� me ná
disku té rov v ano ny mi te a skôr sa
po kú si� o ur èi tý ex trakt rozho du jú -

cich poh¾a dov, kto ré na ra de po -
èas disku sie i cez prestávky v
hlú èi koch odzne li.

Disku té rom najviac pre ká ža lo,

že hodno tia ci sys tém je už v be -
hu od za èiatku ro ka, stá le však
pri po mí na skôr po lo to var, napriek
to mu sa stal už v pr vých me sia -
coch „fungo va nia“ prostriedkom
zastra šo va nia, psy chic ké ho tý ra -
nia a vyhrá žok zo stra ny nadria -
de ných. Ešte ani dnes nikto ne vie
po ve da�, aké obdo bie bu do va nia

sys té mu prá ve te raz pre bie ha –
èi ka libraèné, skú šobné èi ost ré.
(Le bo ak ka libraèné, po tom nie je
mož né vý sled ky použi� ako pod -
klad pre odme òo va nie. Ak skú -
šobné, ne ma li by sa me ni� pa ra -
metre. A ak ost ré, zme na pa ra -
metrov po èas hodno tia ce ho ob -
do bia je pod vod – pozn. red)). Po
uply nu tí polro ka nikto ofi ciálne
ne po ve dal as poò: pre páète, v
exce li to jedno du cho ne fun go va -
lo, dobrí bo li zlí a opaène. ¼u dia

ma jú stá le po cit, že pre zí dium ve -
¾a aj oprávne ných po žia da viek
neprijme, ne ak cep tu je, ho ci sa
opä tovne rôzny mi ka nálmi na ná -
ša jú. Všetky pro blé my za vádza -
nia sys té mu sa však vo vystú pe -
niach väèši ny disku té rov perso ni -
fi ko va li do oso by po li cajné ho pre -
zi den ta.

Ak ra do ví po li caj ti najèastejšie
spo mí na li „pl né zu by sys té mu“,
ne únos ný psy chic ký tlak a ner vo -
zi tu, kto rú pri niesli nepresne sta -
no ve né sku pi no vé ciele a hodno -
tia ci sys tém, niekto rí niž ší riadia ci
pra cov ní ci viac pouka zu jú na
stra tu mož nos tí ovplyvni� ko lektív,
kto rý riadia a za kto rý zodpo ve -
da jú. Po no so va li sa tiež na to, že
„zvrchu“ sa vy vi nul do slo va psy -
chic ký te ror, kto len za po chy bo -
val o význa me sys té mu ale bo sa
priznal, že mu ne ro zu mie, bol ne -
mi losrdne lik vi do va ný. Zle na ¾u dí
pô so bi la aj prvotná interpre tá cia
vý zna mu sys té mu v tom zmysle,
že kto „neprejde“, bu de bez prí-
platku a vzá pä tí le tí zo zbo ru.

Chý ba la po zi tívna mo ti vá cia.
Tieto tla ky èas� riadia cich pra -
covní kov za hna li do de fen zí vy,
stra chu a mlèa nia. Riadia ce úlo hy
prevzal na miesto ve dú cich pra -

covní kov „sys tém“, on riadi a
sme ru je ko na nie po li cajtov – tre -
bárs aj na ces ty obchádza nia,
falšo va nia a skres¾o va nia výsled -
kov v sle pom úsi lí na há òa� per-
centá za každú ce nu. Ten to trend
po tom spô so bu je, že riadia ci pra -
cov ní ci strá ca jú vplyv v ko lektí ve,

ale aj sa mi podria de ní sa odcu-
dzu jú je den dru hé mu, pre to že
„kaž dý už ko pe len za se ba“. To
je však v príkrom rozpo re s princí -
pom ko lektívne ho, tí mo vé ho cha -
rak te ru po li cajnej prá ce, mienia.

Pod¾a týchto ná zo rov by aj
sys tém mal po ne cha� ur èi tý prie-
stor riadia cim pra covní kom, kto rí
predsa len najde tailnejšie ve dia
po sú di�, kto ro bí a kto sa ve zie.
Ne sú tiež zodpo vednos� za to,
aby bo li príslušní ci rovno merne
za �a žo va ní, sa mi podria de ní však
s pri rodze nou ¾udskou vlastnos -
�ou vyh¾a dá va jú všetky ces tiè ky
¾ahšie ho od po ru. Na jed nej stra -
ne tak mô že riadia ci pra cov ník
ho ci ko mu po riadne zneprí jemni�
cez sys tém ži vot, ale aj opaène,
podria de ní do ká žu týmto u¾ahèo -
va ním si po vin nos tí ohro zi� exis-
tenciu vlastné ho nadria de né ho,
kto rý ta kýmto prak ti kám ne do ká -
že za medzi�. Odznel aj ïalší prí-
klad: vážne pro blé my ma jú mla dí
po li caj ti, kto rí pri chádza jú na
skrá te né vy šetro va nie. Za tia¾ èo

vy šetro va te lia sú najprv v po zí cii
èa ka te ¾ov a miestne fun gu je aj
inšti tút po mo ci od star ších ko le -
gov, „skrá tenci“ sú ho de ní pria mo
do vo dy od pr vé ho dòa, sú hod-

no te ní rovna ko ako star ší skú se -
nejší ko le go via, ale najmä v tejto
atmosfé re im po mocnú ru ku nikto
ne po dá.

Opa ko va li sa pri po mien ky na
prí lišnú admi nistra tívnu zá �až no -
vé ho sys té mu, na ne možnos� vy -

(Pokraèovanie zo strany 1)

Za zá chra nu troch ¾udských
ži vo tov bo li oce ne ní dva násti
po li caj ti z pre šov ské ho kraj ské -
ho riadi te¾stva. Mi nister vnútra
Da ni el Lipšic im ude lil me dai ly
za obe ta vos�. Osobne sa im po -
ïa ko va la aj predsedníèka vlá dy
Ive ta Ra di èo vá. Medzi oce ne ný -
mi po li cajtmi bol aj Mar cel Va si -
lenko z Hu menné ho. Spo lu s
ko le ga mi zo Svidní ka a Vra no va
za chrá ni li ko le gu, kto rý sko la bo -
val po èas futba lo vé ho turna ja
po li cajtov na ihrisku vo Vyšnej
Še basto vej. Oce ne nia z rúk mi -
nis tra si prevza li aj po li caj ti, kto -
rí za brá ni li spá cha� sa movraždu
zú fa lé mu mu žo vi z Hu menné -
ho. Ten sa za ba ri ká do val v by te
a vyhrá žal sa, že sko èí z ok na.
Muž bol agre sívny, ohro zo val

¾u dí i po li cajtov, po kto rých z ok -
na hádzal no že. Po li caj ti vtrh li
do by tu a mu ža za chrá ni li. Mal
vážne rezné ra ny. Pri je ho
zách ra ne za sa ho va li po li caj ti,
kto rí slú žia v špe ciálnych odde -
le niach, pre to sa ich me ná
nezve rejòu jú.

Tre tím zachrá ne ným bol
štvor roèný chlapèek, kto ré ho
chce la za bi� je ho vlastná ma ma.
Po li caj ti na podnet ob èa na, kto -
rý po èul detský krik, ná si lím
vtrh li do by tu. Na podla he na šli
na hé die�a, na kto rom obkroè -
mo se de la na há že na a hrdú si -
la ho. Po li caj ti die�a za chrá ni li v
poslednej chví li.

(Podvi horlatské no vi ny;
12.09.2011)

Za�chrá�ni�li�die�a�a�dvoch�mu�žov
„Sys�tém je pre�sadzo�-

va�ný ako cie¾, nie ako
prostrie�dok, èo mo�ti�vu�je
¾u�dí kla�ma�, hna� sa za
rýchly�mi výsledka�mi, ne�-
ro�bi� na zlo�ži�tých ve�-
ciach,“ po�ve�dal je�den z
disku�té�rov.

(Pokraèovanie na strane 3)

Pro gram ro ko va nia ra dy ne bol bo ha tý na po èet bo dov, ale na zá važnos� ich ob sa hu. Na
snímke z¾a va P. Me ki òa, M. Lit va, M. Magdoško, L. Gra èík

Ra da predse dov schvá li la 6 po žia da viek, kto rých splne ním od bo ry podmie òu jú svo ju pod po ru
hodno tia ce mu sys té mu

Ži vo sa v hlú èi koch dis ku to va lo aj cez prestávky



ká za� pod statnú èas� denné ho
ob je mu prá ce do „správnych ko -
ló niek“, ne súhlas s niekto rý mi pri-
ncípmi sys té mu, kto ré po li cajný
pre zi dent na opak po va žu je za
zá klad fi lo zo fie sys té mu. Z ra dov
vy šetro va te ¾ov najviac zaznie va
dô raz na potre bu špe cia li zá cie a
akcepto va nia špe ci fík prá ce vy -
šetro va te ¾ov, zá sadná roz dielnos�
obtiažnosti jed not li vých spi sov na
tom istom úse ku, ne ho vo riac už o
rozdielnosti zlo ži tosti prí pa dov na
jed not li vých úse koch vy šetro va -
nia: napr. je markantný rozdiel
medzi ná roènos�ou vy šetro va nia
trest né ho èi nu za nedba nia po -
vinnej vý ži vy a vy šetro va nia da -
òo vých trest ných èi nov. Tieto
špe ci fi ká pod¾a nich sys tém ne -
ak cep tu je. Zá važ ným problé mom
je aj cel ko vá – pri tom v re gió noch
ex trémne rozdielna – za �a že nos�
vy šetro va te ¾ov, kto rú sa systé mo -
vo ne po da ri lo vy rie ši� ani jedné -
mu ve de niu po lí cie za ce lých 20
ro kov.

Terè�kri�ti�ky
Ve ¾a kri ti ky sa znieslo pria mo

na hla vu po li cajné ho pre zi den ta.
Zve rejne nie fak tu o vy še 70–per-
centnej „nespô so bi losti“ po li -
cajtov vní ma jú odbo rá ri ako de -
ho nestu jú ce, za uráž li vé po va žu -
jú po li caj ti viace ré ve rejné vy -
jadre nia po li cajné ho pre zi den ta.
Napríklad to, s akou ¾ahkos�ou by

sa pán po li cajný pre zi dent ro zi -
šiel aj s ti sícka mi po li cajtov, kto rí
pocti vo vy ko ná va jú svo ju prá cu,
ale hneï ne do ká žu po cho pi� dob-
ro de nia sys té mu. To to všetko ve -
die pod¾a ná zo ru disku té rov k
averzii vo èi sys té mu, k stra chu a
k re zigná cii. „Sys tém je pre -
sadzo va ný ako cie¾, nie ako
prostrie dok, èo mo ti vu je ¾u dí kla -
ma�, hna� sa za rýchly mi výsled -
ka mi, ne ro bi� na zlo ži tých ve -
ciach,“ po ve dal je den z disku té -
rov. ¼u dí po dráž di lo aj to, že ho ci
sys tém v tejto fá ze ka librá cie ešte
sot va mož no po va žo va� za objek-
tívny a spra vodli vý, po li cajný pre -
zi dent už avi zo val svoj zá my sel
ude li� ve¾ké odme ny ¾u ïom, kto ré
prá ve ten to „ne ho to vý“ sys tém
vy hod no tí ako najlepších.

Pri rodze ne, kaž dá ná zo ro vá
ro vi na má svo je hra ny a repre -
zentantov, kto rí sú za ni mi z tej èi
onej stra ny. Tak aj v disku sii zaz -
nel z ra dov ofi ciálny ná vrh do
pro gra mu, aby èle no via ra dy hla -
so va li o okamži tom skon èe ní
pod po ry sys té mu zo stra ny OZP,
pre to že „sys tém je neopra vi te¾ný“
a „ne má me žiadne zá ru ky“ Ta ký -
to ná zor pre zen to va li zástupco via
od bo rov z okre sov Ve¾ký Krtíš,
Ri mavská So bo ta, Lu èe nec a Re -
vú ca.

Ten to – vopred avi zo va ný –
ná vrh rozpú tal ïalšiu vl nu disku -
sie. Jej úèast ní ci na bá da li k trpe-

zli vosti, k to mu, aby sys tém ešte
do stal šancu dozrie�, zlepši� sa
pre dovšetkým vïa ka pri po mien -
ko va niu zo stra -
ny od bo rov, pri -
èom väèši na
disku té rov pre -
ja vi la záujem
vyslo vi� dô ve ru
pro jek tu as poò
do konca tohto
ro ka.
Podmienky
Disku siu na -

po kon zhrnul
pred se da M. Lit -
va, keï pri po -
me nul, že dialóg
je len dovte dy,
kým stra ny spo -
lu disku tu jú. Zá -
ve reèné hla so -
va nie o ná vr hu
zasta vi� pod po ru
OZP ka librá cii
sys té mu bo lo
na po kon takmer
jed no znaè né –
drvi vá väèši na
prí tomných hla -
so va la za to, aby sys tém ešte do -
stal šancu, šty ria bo li pro ti, šiesti
sa hla so va nia zdrža li. Vzá pä tí
však M. Lit va obozná mil prí -
tomných s návrhom šiestich po -
žia da viek OZP, kto ré vy pra co va lo
predsedníctvo. Po žia davky sme -
ru jú najmä k skva litne niu spo lu -
prá ce s pre zí diom a ich splne nie
je pod¾a slov predse du pod mien -
kou na to, aby OZP ïa lej spo lu -
pra co va lo na ka libro va ní hodno tia -
ce ho sys té mu. Zne nie po žia da -
viek ra da predse dov od súhla si la a
predse da OZP s ich zne ním oboz-
ná mil pred ce lým plé nom mi nis tra
vnútra Da nie la Lipši ca. Mi nister
rea go val, že „na pr vé po èu tie“ sa
mu zda jú by� tieto pri po mien ky
konštruktívne, le bo „sle du jú rov na -
ký cie¾, aký má me aj my ostat ní, to
zna me ná aby bol sys tém, kto rý –
ne ho vo rím že s ním bu dú všetci
po li caj ti nad še ní – ale as poò bu de
objekti vi zo va� kri té ria hodno te nia
a bu dú na nich následne zá vis lé
aj princí py ka riérne ho rastu.“ Mi -
nister pris¾ú bil, že o svo jej náv šte -

ve bu de informo va� po li cajné ho
pre zi den ta.

Mi nister vnútra vzá pä tí do stal

ubezpe èe nie, že predne se né po -
žia davky mu ve de nie OZP po šle
v pí somnej po do be (list aj s po -
žia davka mi bol pá no vi mi nis tro vi
za sla ný hneï v ponde lok po ro -
ko va ní ra dy – pozn. red.)

Mi nister Da ni el Lipšic na zá ver
svo jej návšte vy pris¾ú bil, že rád
prijme pozva nie aj na ïalšie za -
sa da nie ra dy: „Bu dem sa sna ži�
prís� na dlhší èa so vý priestor, aj
keï to nie je vždy jed no du ché.“
Poprial odbo rá rom prí jemný zvy -
šok ro ko va nia a plé num sa s ním
rozlú èi lo potleskom.

Z bo ha té ho ob sa hu ro ko va nia
je sennej ra dy ešte spo meòme
prís ¾ub podpredse du La di slav
Gra èí ka, že ako zdroj pouèe nia a
ná vod na odstrá ne nie chýb v
hospo dá re ní bu de OZP zve rejòo -
va� vý sled ky re ví zií v ZO na svo -
jej we bo vej stránke. Ra da tiež za -
via za la ve de nie, aby na we be be -
zodkladne zve rejòo va lo ob sah
ro ko va ní s mi nistrom vnútra.

(on)
Sním ky Pe ter Onde ra
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Po�li�caj�ti�sú�nespo�kojní,�da�li�to�zre�te¾ne�na�ja�vo

Po li caj ti na ce lom Slo ven sku
dosta nú no vé autá a la se ro vé
me ra èe rýchlosti v hodno te tak-
mer mi li ón eur. „Ich hlavnou úlo -
hou bu de boj pro ti aro gantným
cestným pi rá tom, kto rí hru bo po -
ru šu jú predpi sy,“ po ve da la ¼u bo -
mí ra Miklo vi èo vá z Mi nis ter stva
vnútra SR.

Re zort kú pil 22 no vých áut za
523–ti síc eur. Ide o de sa� áut
Ško da Su perb za 339–ti síc eur,
dve autá Seat Leon v hodno te
54–ti síc eur a de sa� áut Seat

Leon v pre ve de ní
hatchback v hodno te
130–ti síc eur. Ško dy
Su perb zá ro veò bu -
dú ma� silnejšie mo -
to ry, èo má zvý ši�
šan ce po li cajtov ús -
pešne zadrža� cest-
né ho pi rá ta.

Osem áut Ško da
Su perb a dve autá
Seat Leon bu dú slú -
ži� dopravnej po lí cii,
ostatné autá pri de lia
Úra du na ochra nu
ústav ných èi ni te ¾ov.
„No vé autá, kto ré
sme na kú pi li, bu dú
rýchle a zá ro veò
bez peè né pre po li -
cajtov, kto rí denne
pri ochra ne obèa nov
na sadzu jú svo je
vlast né ži vo ty a
zdra vie,“ po ve dal mi -
nister vnútra Da ni el
Lipšic. Autá sme na -
ku po va li na zákla de
rámco vej zmlu vy,
kto rá bo la podpí sa ná

v ro ku 2008. Spo loènos� Ško da
Au to nám na kaž dé vo zid lo po -
skyt la z¾a vu 2000 eur.

Na boj pro ti cestným pi rá tom
bu dú slú ži� aj no vé la se ro vé me -
ra èe rýchlosti v hodno te 446–ti síc
eur. „Na kú pi li sme 29 súprav na
me ra nie rýchlosti mo to ro vých vo -
zi diel na princí pe la se ro vé ho vy -
sie la èa a pri jí ma èa s vy hod no co -
va cím a zázna mo vým za ria de -
ním,“ vysvetli la Miklo vi èo vá.

(www.pro fi vo dic.sk;
07.09.2011)

Po�li�caj�ti�ma�jú�pro�ti�cestným�pi�rá�tom
no�vú�tech�ni�ku

Pod�pi�so�vá�akcia�k�hro�mad�ným
pri�po�mienkam�po�tvr�di�la

akcieschopnos��na�šich�¾u�dí

Vïa�ka�patrí
všetkým,�kto�rí
sa�za�po�ji�li

Predse do via základných
orga ni zá cií si na za sa da ní je -
sennej ra dy vy po èu li aj infor-
má cie predse du OZP v SR
Mi ro sla va Lit vu k po za diu
neplá no va nej odbo ro vej letnej
ak ti vi ty, kto rá sa na po kon
uká za la ako najväèšia mi ni -
málne v tom to ro ku.

Prá ve po èas do vo lenko vé -
ho obdo bia to tiž mi nis ter stvo
so ciálnych ve cí spus ti lo pri po -
mienko vé ko na nie k ana lý ze
dô chodko vé ho sys té mu s
návrhmi na je ho zme nu, do
kto ré ho z nezná mych dô vo -
dov za hrnu lo aj so ciálne za -
bezpe èe nie príslušní kov PZ.
Následne mi nis ter stvo práce
zve rejni lo ná vrh zá ko na o
úpra ve príjmu zo zá vislej èin -
nos ti (su perhru bá mzda).
Vzh¾a dom na zá važnos� ná -
vrhov sa ve de nie OZP v SR
roz hod lo ko na� a zvo li lo for -
mu, kto rú, ako podèiarkol M.
Lit va, doteraz OZP ni kdy ne -
po užil, ale skú se nosti s òou
ne ma li ani na KOZ. OZP po -
užil v pri po mienko vom ko na ní
inšti tút tzv. hro madnej pri po -
mienky, kto rú mu sí podpo ri�
svo ji mi podpismi as poò 500
obèa nov. Lenže ter mí ny bo li
naozaj ši be nièné! Za po je ním
ce lej štruktú ry OZP i pro -
stredníctvom všetkých ïalších
lí nii sa na po kon v prvom prí -
pa de po da ri lo zozbie ra� za 2,5
dòa 7 563 podpi sov a už o
nieko¾ko dní neskôr sa po da ri -
lo za 1, 5 dòa po da ri lo sústre -
di� 4 510 ve ri fi ko va ných pod-
pi sov. Predse da OZP pre to
ozna èil rýchle sústre de nie
pod pi so vých hárkov za skúš-
ku akcie schop nosti, v kto rej
OZP ob stál ve¾mi dobre. Vïa -
ka za to patrí všetkým, kto rí sa
za po ji li. Na za mysle nie je
však rozdielnos� „vý kon nos ti“
jed not li vých kraj ských rád,
keï najväèší po èet podpi sov
su ve rénne do ká za li získa� Ži -
linèa nia, o nieèo me nej Pre -
šovèa nia, mi nis ter ské útva -
ry… a celkom na chvoste sa
ocit la Nit ra s Trna vou. Bo li aj
základné orga ni zá cie, kto ré
ne do ká za li posla� ani je den
pod pis. „Keï ani predse da
nepresvedèil sám se ba, �ažko
mô že presviedèa� iných,“
skonšta to val M. Lit va, kto rý
ta bu¾ku s poètom zís ka ných
podpi sov pod su nul predse -
dom ako podnet na za mysle -
nie…

Pe ter Onde ra

UPO�ZORNE�NIE!
Uzávierka� na�sle�du�jú�-

ce�ho� èísla� bude� 17.� ok�-
tóbra�2011

Redakcia

Napriek ka tastro fálnym vý -
sled kom, kto ré vzišli z no vé ho
hodno te nia prá ce po li cajtov, väè -
ši na z nich o pe nia ze neprí de.
Pô vodne sa ma li vý sled ky, v kto -
rých sa viac ako po lo vi ca po li -
cajtov uká za la ako ne schop ná,
pre ja vi� na výplatnej páske už v
októbri. Po li cajný pre zi dent Ja ro -
slav Spi šiak však tvr dí, že siaha�
na pe nia ze sa bu de len naozaj
tým najslabším.

Ako už Prav da in for mo va la, v
jú lo vom hodno te ní vy šlo, že 72
percent po li cajtov pra cu je neus-
po ko ji vo. V auguste to bo lo 60
percent. Odbo rá ri pre to žiada li
Spi šia ka na ne dávnom ro ko va ní,
aby sa fi nanèný po stih od lo žil.
Pod¾a po li cajné ho odbo rá ra Ma -
riá na Magdoška by sa vý sled ky z
pr vých troch me sia cov ne ma li po -
li cajtom na pla te zoh¾adòo va�,

na opak, tre ba upra vi� kri té riá, aby
sa „do la dil sys tém“. „Hodno ti�
mo tor, kto rý ide na miesto šty roch
valcov na tri, je predèasné,“ zdô -
raznil Magdoško.

Spi šiak, kto rý bol v stre du v
za hra ni èí, tvr dí, že všetky pri po -
mienky a ná vr hy odbo rá rov sú po
vzá jomnej disku sii do sys té mu
zapra co va né. Tí však ta kí jedno -
znaèní nie sú. „Do hod li sme sa aj
ne do hod li,“ rea go val Magdoško s
tým, že disku sia ešte bu de pokra -
èo va�.

Pod¾a ne ho problé mom sú ko -
efi cien ty v ta bu¾kách a tiež sta no -
ve nie indi vi duálnych cie¾ov.
Odbo rá ri nie sú pro ti no vé mu
hodno tia ce mu sys té mu, len upo -
zoròu jú, že niè no vé sa ne po da rí
za krátky èas.

(Prav da, 29. 9. 2011)

Po�li�caj�ti�o�pe�nia�ze�neprí�du,
aj�keï�neprešli�hodno�te�ním
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O disku tu jú cich ne bo la núdza. Na snímke
dis ku tu je predse da ZO v Prie vid zi Ma rián
Hlad ký
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posta vi� pá cha te ¾a trest né ho èi nu
pred súd. Pre to sa hodno tia nie
všetky úko ny, ale len tie, kto ré
sme ru jú k posta ve niu pá cha te ¾a
pred súd. To ne zna me ná, že po -
li cajt ne ro bí niè iné, ro bí množ -
stvo ïalších ve cí, aj ich mu sí ro -
bi�, ale hodno te ný je len ten vý -
sek, kto rý sme ru je k naplne niu
základné ho cie¾a. To je základná
fi lo zo fia. Ten sys tém je v be hu, je
ži vý, stá le pla tí, že vý sled ky hod-
no te ní sú len podkla dom pre
nadria de ných pre rozhodnu tia o
výške osobných príplatkov. Je to
pod klad. V zá sa de ce lým cie¾om
je, aby sys tém bol objektívnejší
ako bol predtým. Na ten to sys -
tém, na kto rom sa stá le pra cu je,
je zá mer nadvia za� princípmi ka -
riérne ho rastu po li cajtov, to zna -
me ná, aby ka riérny rast po li cajtov
ne bol zá vis lý ani na zme nách
vlád, ani na pria te¾ských èi prí bu -
zenských vz�a hoch, ale na objek-
tívnych kri té riách. Vždy bu de
disku sia, pre to že žiaden sys tém
nie je sto percentne objektívny,
sto percentne spra vodli vý. V po li -
cajnom zbo re je 21 – ti síc ¾u dí,
kto rý v òom pô so bia ce lú svo ju
ka rié ru, sa mozrejme, že je �ažké
do siahnu� sto percentný konsen -
zus. Ja som ale presved èe ný o
tom, mi mo de tai lov sys té mu, kto -
ré sú pre va šu prá cu pod stat né,
že kaž dá èinnos�, aj tá najso fisti -
ko va nejšia, je hodno te ná aj kva li -
ta tívne. Aj činnosť srdcového chi-
rurga je hodnotená kvantitatívne,
nie len činnosť pri páse. Cie¾ by
mal by�, aby sa v èa se, po kia¾
mož no do konca ro ku, tá ka -
libraèná fá za, dru há fá za ka librá -

cie ukon èi la. Že ne bu de sto -
percentne objektívna? Po viem
ešte raz, dô le ži té je, aby bol ten -
to sys tém o nieèo objektívnejší,
ako bol ten sys tém mi nu lý,“ uzat-
vo ril.

Na otáz ku, ako to bu de s
náhradným vo¾nom za úèas� na
ho ke jo vých majstrovstvách sve ta
mi nister po tvr dil svo je predchá-
dza jú ce vy jadre nia: „Kon zul to val

som to s pre zí diom, po li caj ti bu dú
ma� náhradné vo¾no za bez pe èe -
né do konca ro ka, to ma jú za -
bezpe èi� krajskí riadi te lia. Bol
som tak in for mo va ný, ale po
návra te zistím, èi to naozaj pla tí.“

Pri�ve�¾a�vý�men
V rám ci disku sie sa viace rí de -

le gá ti po za sta vi li nad èas tým
použí va ním pa ra gra fu 35, ods. 2
pri perso nálnych zme nách a vy -
jadri li ne súhlas s ta kýmto postu -

pom nadria de ných. Pod¾a nich
nieko ho „pusti� k vo de“ bez uda -
nia dô vo du je ve¾mi ¾ahko zneu ži -
te¾ný po stup. Otáz ku na te lo v
tom to sme re do stal aj mi nister. „V
každom prí pa de je to ná vrh
nadria de né ho. Keï to mám na
pod pis, vždy sa pý tam, aký je dô -
vod. Ne mu sím ma� pí somnú sprá -
vu, ale mi ni málne ústne sa pý -
tam, aký je dô vod. Keïže je to

bez uda nia dô vo du, tak sa ne pí še
a ne dá sa špe ci fi ko va� ani na ne -
ja kej ve rejnej disku sii… Ale viem
eventuálne pris¾ú bi� ta kú vec, že
ak na sta ne ta ká si tuá cia a ak by
pán predse da OZP chcel vysvet-
le nie, ja mu ho na stretnu tí po -
skytnem,“ vy hlá sil Da ni el Lip šic.

Ako�s�odme�na�mi
Ïalší dis ku tér sa pý tal, do ke dy

a èi ešte tr vá „stopstav“ na pri jí -
ma nie no vých po li cajtov. Za ují mal
sa tiež, ako je to s odme na mi pre
po li cajtov a za èo do stal k polro -
ku odme nu po li cajný pre zi dent
Ja ro slav Spi šiak, keï vý sled ky
hodno te ní po li cajtov pod¾a no vé -
ho hodno tia ce ho sys té mu ne -
sved èia o úspe chu.

„Stopstav zna me ná, že ne jde -
me zvy šo va� sta vy po li cajtov,“
rea go val mi nister. „Ale takmer
kaž dý týždeò podpi su jem kraj -
ským riadi te ¾om po è ty, ko¾ko mô -
žu pri ja� no vých, pre to že ¾u dia
prie bežne odchádza jú do dô -
chodku, roène je to ne ja kých
800–900 príslušní kov, o tieto po -
è ty sa stav bu de dopåòa�. Ta -
bu¾ko vý stav je ne naplne ný pri-
bližne o 1 500, ale to je v zá sa de
pre to, že nie sú na nich mzdo vé
prostriedky, a z to ho, z tých ne -
naplne ných miezd sa vyplá ca li
odme ny,“ vysvetlil. „Odme ny bu -
dú pre ra do vých po li cajtov, ma li
by by� v no vembro vej výpla te, bu -
dú rozho do va� nadria de ní, le bo si
mys lím, že odme na by sa ne ma -
la dá va� paušálne kaž dé mu rov-
na ko, to nie je plat, to je odme na.
Po li cajný pre zi dent do stal odme -
nu za pr vý polrok 30. jú na, te raz
ne do sta ne žiadnu nie kvô li hod-
no tia ce mu sys té mu, ale kvô li je ho
priestupku a odme nu do stal za
re for mu PZ, za to, že to ne bo la
¾ahká ope rá cia, po da ri lo sa mu
integro va� pod¾a mòa bez prob lé -
mov za èiatkom ro ka dve po -
merne ve¾ké zložky pod po li cajné
pre zí dium, a to je hra nièná a
cudzi necká po lí cia a že leznièná

po lí cia. To nie je až ta ký na pr vý
poh¾ad ¾ahký ma né ver, rá do vo
išlo nieko¾ko ti síc ¾u dí pod PZ.
Tak že to bol hlavný dô vod,“ uzat-
vo ril.

Disku sia ob rá ti la po zornos� aj
na ne posta èu jú ce ka pa citné mož -
nos ti Kri mi na lis tic ké ho a exper -
tízne ho ústa vu, èo v mno hých prí -
pa doch spô so bu je vážne prie �a hy
v prípravnom ko na ní. Reakcia mi -
nis tra vnútra: „Po žia dal som už
pre zi den ta, aby mi pripra vil ná vrh
opatre ní, le bo ani ja nie som spo -
kojný s le ho ta mi, v akých KEÚ v
mno hých prí pa doch ko ná .To sa
tý ka rôznych dru hov kri mi na li ty
od dro go vej až po ana lý zy DNA,
ale aj iné, èi ide o po lygraf, kde
sú ob rov ské èa ka cie le ho ty, èo
trá pi zložky, kde je po lygraf pod-
mienkou na pri ja tie. Chcem v
krátkej do be osobne navští vi�
KEÚ v Bra tisla ve, ak potre bu jú
po môc�, tak v rám ci mož nos tí,
kto ré nie sú neobmedze né, sa
bu dem sna ži�. Faktom je, že
èinnos� KEÚ, ne ho vo rím že len
vlastnou vi nou, zaprí èi òu je prie �a -
hy v trestnom ko na ní.“

Konštruktívne
Mi nister vnútra SR Da ni el

Lipšic si mu sel vy po èu� viace ro
ïalších kri tic kých postre hov na
margo hodno tia ce ho sys té mu a
ne dosta toènej akceptá cie pri po -
mie nok zo stra ny pre zí dia. Vy po -
èul si tiež ná zor, že niekto ré vy -
jadre nia po li cajné ho pre zi den ta v
tejto sú vislosti de ho nestu jú prá cu
všetkých a urá ža jú po cti vých po -
li cajtov.

„Ako myšlienka je hodno tia ci
sys tém správna vec, už som to
po ve dal,“ rea go val mi nister. „Je
potrebné, aby bol èo na j ob jek -
tívnejší. Ne po znám úpl né de tai ly,
ale po znám ich dos�, pre to že me -
sia ce sa o hodno tia com systé me
rozprá vam s po li cajtmi, nie s
funkcio nármi na základných útva -
roch, mno hí to ve dia. Všetko no -
vé je vní ma né s oba vou, ale bu -
dem rád, keï sa sys tém vy lep ší,
keï bu de ka lib ro va ný a èo na -
jobjektívnejší, ale vždy bu dú ur èi -
té po le mi ky. Po viem príklad,
napríklad pri kri mi nálke sa ve dú
po le mi ky, pre èo ne hodno ti� uzne -
se nia o za sta ve ní stí ha nia a po -

dobne. To zna me ná, že by sme
ma li hodno ti� po èet vy da ných
uzne se ní? Te raz to pre že niem:
bu de najlepší vy šetro va te¾, kto rý
ce lý rok ni ko ho neobvi ní, ne po dá
ani je den ná vrh na po da nie ob ža -
lo by, ale uzne se ní bu de ma� na -
se ka ných ko¾ko chce? Pod¾a mòa
hodno tia ci sys tém v niekto rých
zložkách po lí cie mô že uká za� aj
to, èi sú naozaj perso nálne niek-
to ré útva ry poddi menzo va né ale -
bo pre di menzo va né. Niekde mi
ho vo ri li, že to¾ko ¾u dí ani ne mô žu
obvi ni�, pre to že to¾ko spi sov ne -
ma jú. Je ta ká dispro porcia v PZ,
niekto ré ma jú nadstav. V mi nu -
los ti ne exis to val sys tém, kto rý by
vy hodno til pod¾a objektívnych kri -
té rií, kde má by� ko¾ko po li cajtov.
Tak sa to rieši lo pod¾a ka ma rá -
tov. To nie je správne, ak bu de
hodno tia ci sys tém nasta ve ný
správne, mo hol by prispie� k to -
mu, aby sme zisti li, že kde je po -
li cajtov má lo, na kto rej službe. Ku
ko mu ni ká cii: ja som už dávnejšie
po žia dal pá na predse du o pri po -
mienky k hodno tia ce mu sys té mu,
aj mi to dá val, stá le je to sys tém
otvo re ný. Ví tam konštruktívne pri -
po mienky a ubezpe èu jem vás, že
z mo jej stra ny nie je abso lútne
žiaden zá mer de ho nesto va�. Bu -
dem po merne tvr do postu po va�
vo èi po li cajtom, kto rí si neplnia
svo je po vin nos ti a pre to je aj na
inšpekcii po merne ve¾ká reorga -
ni zá cia, to po viem ve¾mi otvo re -
ne. Ale vždy sa bu dem zastá va�
po lí cie a po li cajtov, kto rí si plnia
svo je po vin nos ti do konca aj nad
rá mec. Vždy sa sna žím ta ké prí -
pa dy, nielen hr din ských èi nov,
ve rejne oce òo va�, aby ve rejnos�
ve de la nielen ne ga tívne prí pa dy,
tie sa dozvie aj bez nás, ale aj
po zi tívne. Tak že pre mòa je to
vec ko mu ni ká cie, prizná vam, že
som oèa ká val, že tá ko mu ni ká cia
v prvom polro ku ka librá cie bu de
slo bodnejšia, le bo som na to
zvyknu tý, ale nie je to uzatvo re -
né. Urèi te vám ga rantu jem, že
va še ná me ty bu dú zobra té do
úva hy. Nikto ne chce ma� sys tém,
kto rý by mal ne do stat ky, kto ré
ne mu sí ma�.“

(er)
Snímka Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Mo de rá tor ka: „Bulha ri a Ru -
mu ni zostá va jú odre za ní od
únie. Pri cesto va ní si posto ja na
hra ni ci a vy tiahnu pas. Ho land -
sko s Fínskom za blo ko va li ich
vstup do schengenskej zó ny.
Mi nister vnútra Da ni el Lipšic
zas boj ko to val no vú sna hu Bru -
se lu rozho do va� o tom, že si v
krí zo vej si tuá cii mô že me zavrie�
vlastné hra ni ce.“

R. Goldí ro vá,
re dak tor ka:

„To to je muž,
kto ré mu Bulha ri
a Ru mu ni vïa èia za to, že hra -
nièná ram pa sa im nezdvihne.
Ho land ský mi nister kri ti zu je ko -
rupciu a orga ni zo va ný zlo èin,
ho ci s èlenstvom v Schenge ne
ne sú vi sia. Ne za bra la ani ví ken -
do vá mi ni pomsta, keï Bu ku reš�
ne pus ti la do kra ji ny ho land ské
tu li pá ny.“

G. Leers, ho land ský mi nister
pre pris�a ho va lectvo:

„Predstavte si, že má te na
dve rách špiè ko vý zá mok, ale
sto jí pred ni mi niekto, kto vpúš�a
dnu kaž dé ho. To by ste ma li
pro blém.“

R. Goldí ro vá, re dak tor ka: :
„Zlým vrátni kom však nie sú

Bulha ri a Ru mu ni. Neofi ciálne
py ka jú za to, že Grécko si ne vie
ustrá ži� hra ni cu s Tu reckom, a
tak hro zí, že migranti prejdú z
Grécka cez Bul har sko do ce lej

únie. Neuspel ani kom pro mis,
aby sa otvo ri li iba le tiská a prí-
sta vy, až neskôr by pad li po -
zemné hra ni ce.“

C. Cve ta nov, bul har ský mi -
nister vnútra:

„Sme obe �ou na cio na lizmu a
po pu lizmu v ho landskej po li ti ke,
pre to že my sme spl ni li všetky
kri té ria.“

D. Lipšic, mi nister vnútra:
„ P o  v a  ž u  -

jem za ne ko -
rektné tie pra -
vidlá hry po -

èas hry me ni�. Mož no otáz ky
bo ja pro ti ko rupcii a orga ni zo va -
né mu zlo èi nu ma li by� zva žo va -
né prísnejšie v èa se vstu pu
týchto kra jín do Európskej únie.“

R. Goldí ro vá, re dak tor ka:
„Mi nister odmie tol v Bru se li

aj zme nu pra vi diel na inom
fronte – èi si v ta kýchto extré -
moch mô že me do èasne zavrie�
svo je hra ni ce. Bru sel chce da�
štá tom vo¾nú ru ku na pä� dní a
po tom po ve da� posledné slo vo.“

D. Lipšic:
„Zdá sa mi, že ces ta, kto rú

na vrh la Európska ko mi sia, je
abso lútne neprie chodná.
Zodpo vednos� za bezpeènos� a
po ria dok ma jú èlen ské kra ji ny,
nie Európska ko mi sia.“

(Te le ví zia Markí za;
22.09.2011)

Prestrelky�oko�lo�Schenge�nu

Dob rý deò, po pre èí ta ní èlán ku
v Pravde s ti tulkom „Po li caj ti opä�
ne za siahli. Ušiel im zlo dej áut“
som sa rozho dol, že mu sím za -
rea go va�. Nie pí sa ním do Prav dy,
ale do va šich
/na šich/ po li -
cajných no vín. V
služ bách VB a
po lí cie som bol
takmer 30 ro kov, za èal som ako
rot ný hliadko vej služ by v Pra he,
postupne som pre šiel rôzny mi
riadia ci mi funkcia mi v po riadko -
vej aj dopravnej po lí cii, spo lu -
zakla dal som bra tislavskú PMJ a
skon èil som ako pod plu kov ník v
r.1994. Som te da „v. v.“, ale dia-
nie v po lí cii sa mozrejme sle du -
jem aj v dô chodku. Ne viem sa
zmie ri� s tým, že na ši nasle dovní -
ci v uni forme si po èí na jú v službe

tak, že dá va jú podnet k oprávne -
nej kri ti ke obèa nov a ozna mo va -
cích prostriedkov, z kto rých tie
bulvárnejšie až so ško do ra dos�ou
kaž dé po chy be nie do bodky pit-

va jú.
Posledné dva

príkla dy zo zá -
kro kov – ne zá -
kro kov z okre su

Ga lanta im k to mu dá va jú dosta -
tok prí le ži tostí. Priznám sa, že
sprá va niu sa zakro èu jú cich po li -
cajtov vô bec ne ro zu miem. Nú ka -
jú sa viace ré vysvetle nia: ale bo
zakro èu jú ci po li caj ti neabsolvo va -
li ani základné ško le nie tý ka jú ce
sa slu žobných zákro kov a ani
základnú po li cajnú ško lu, ale bo v
základnej ško le sa tejto té me ve -
nu jú len okra jo vo /ne ve rím že vô -

Po�li�cajt�vo�výslužbe�rea�gu�je

(Pokraèovanie na strane 8)

Vystú pe nie mi nis tra vnútra SR Da nie la Lipši ca po èú va li
predse do via s ve¾kou po zornos�ou
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To to le to sa opä� po da ri lo
zorga ni zo va� letný bib lic ký

tá bor pre de ti za mestnancov Mi -
nis ter stva vnútra, po li cajtov, ha si -
èov, ale aj spra vodli vosti a Colnej
sprá vy v Chorvátsku na ostro ve
Hvar, v meste Sta ri Grad. Je pia-
tok, vy rá ža me auto bu som smer
Chorvátsko, pl ní otá zok ako to
pre behne, èi bu dú de ti spo kojné,
aké bu de po èa sie, èi sa nám po -
da rí vytvo ri� je den ko lektív aj na-
priek ve ko vé mu roz pty lu od 8 do
17 ro kov?

Ces ta pre behla bez kompli ká -
cii a v Spli te sme sa na lo di li na
tra jekt smer Hvar. Po uby to va ní v

ho te li Arka da bo lo pr vé tú žobne
oèa ká va né ochla de nie sa v mo ri.
Ve èer nasle do va lo stretnu tie a
pre chádzka do mesta, aby sme
spozna li oko lie, kde bu de me trá -
vi� nasle dovných 7 dní. Aj keï je
ces ta do Spli tu tro chu dlhšia, ma -
lo to svoj osoh. De ti sa už ces tou
spozna li, tak bol rad na ve dú cich,
aby sme si za pa mä ta li 29 no vých
mien a tvá ri. Na de ti èa ka li spo -
loèné sú �a že, kde navzá jom sú �a -
ži li v troch tí moch, no svo je
schop nos ti moh li do ká za� aj ako
jed not liv ci.

Sa mozrejme, tak ako to na tá -
bo roch bý va, pre bie ha lo bo do va -

nie po riadku na izbách, èo bo lo
sa mo stat nou sú �ažnou dis cip lí -
nou. Mu sím po ve da�, že de ti sa
sna ži li aj v tom to sme re a dievèa -
tá len tesne o je den bod pred-
behli chlapcov. Vždy po po ludní,
keï bo lo vonku nezne si te¾né tep -

lo, sme sa stretli v spo loènej
miestnosti, kde sme ma li bib lic ké
za mysle nie o Je ži šo vých po do -
benstvách, kto rý mi pribli žo val ¾u -
ïom Bo žie krá ¾ovstvo, ako aj
disku sie o té mach ako je hod no -

ta ži vo ta, spra vodli vos�, zá vis�,
dobrosrdeènos�, odpuste nie.

Mi�lá�návšte�va
V uto rok nás prišla navští vi�

chorvátska po lí cia spo loène so
slo ven skou hliadkou, kto rá po èas
le ta pô so bí v Chorvátsku, na Ma -
karskej. To to stretnu tie sa po da ri -
lo zorga ni zo va� vïa ka dob rej spo -
lu prá ci a osobnej an ga žo va nos ti
po li cajné ho pri de lenca v Chor-
vátsku, pá na plk. Mgr. Mi cha la
Kopèi ka. Pa ni por. Mi ro sla va Ada -
mo vi èo vá z ODI OR PZ Nit ra a
npor. Bc. Marko Kmec z ODN ODI
OR PZ Ko ši ce, ako zástupco via
slo venskej po lí cie nám priblí ži li

svo ju èinnos� po èas pô so be nia v
Chorvátsku a zá stupco via chor-
vátskej po lí cie, Paško Ugri na, PU
Splitsko–dalma tinska, Mirko Mat -
ko viæ,  PU Splitsko–dalma tinska,
To ni Lu èiæ, PP Hvar nás obozná -
mi li s ich pô sobnos�ou a prá vo mo -

ca mi. Ïa ku je me ešte raz za spro-
stredko va nie a po moc pri ce lom
za bez pe èe ní nášmu splno moc -
nen co vi, ako aj chorvátskej po lí cii
za ocho tu prís� medzi de ti slo ven -
ských po li cajtov.

K po lí cii patrí aj pre vencia, a
tak sme po ve èe roch vy uži li pro -
jekt Zodpo vedne.sk a de �om sme
na príkla de náuèných prí be hov
ove èiek pod názvom ov ce.sk vy -
svet¾o va li dô le ži tos� opa tr nos ti a
múdre ho po èí na nia vo sve te in -
ter ne tu, kto rý je pre mla dých ¾u dí
ne odde li te¾nou sú èas�ou ich ži vo -
ta.

V stre du sme sa spo loène loï -

kou vy bra li na su sedný ostrov
Braè, kto rý sa pý ši jed nou z naj-
krajších plá ži Chorvátska – Zlatni

RAT – BOL –. Na šli sme si mies-
to v tieni pod bo ro vi ca mi, aby
sme preèka li bez ujmy obednú
pá ¾a vu a po nieko¾kých ho di nách
kú pa nia a od dy chu sme sa vy bra -
li spä� na na šu tá bo ro vú zá -
kladòu. Po èas tá bo ra sme uro bi li

ešte je den vý stup na miesto,
odkia¾ je krásny výh¾ad na Sta ri
Grad a mo re. Vý stup sa opla til.
Po ma lý zá pad slnka nad mo rom
a poh¾ad ši ro ko ïa le ko bo li na šou
odme nou. Miesto, kde sme vystú -
pi li, nie je len rozh¾adòa, ale je to
miesto, z kto ré ho sa vy pí na mo -
hut ný kríž, sú tam la viè ky a ma lá
kaplnka. Bol to priestor a chví ¾a,
aby sme sa moh li v ti chos ti za -
myslie� a k Pá nu Bo hu adre so va�
na še pros by a vïa ky. Veï bo lo
za èo ïa ko va�, náš tá bor sa chý -
lil ku koncu a za ži li sme ve ¾a pek-
né ho. Pán Boh nám doprial hoj-
nos� slnka, ra dos ti, no vé pria -

te¾stvá, ni ko mu sa niè zlé nepri -
ho di lo a bo lo aj za èo pro si�; èa -
ka la nás ces ta do mov.

Pri šiel posledný deò nášho po -
by tu a opä� na sa dá me na tra jekt
a pla ví me sa smer Split. Ces tou
mí òa me ostrov Braè, na kto rom
po zo ru je me zvyšky dy mu po ni èi -
vom po žia ri. Vïa ka Pá nu Bo hu,
nám sa niè ne sta lo no poh¾ad na
zho re né èasti ost ro va je smut ný.
Nám je smut no za pekný mi chví -
¾a mi na tá bo re, le bo si uve do mu -
je me, že sa kon èí nieèo, kde sme
sa cí ti li dobre, ma li no vé pria -
te¾stvá a za ži li ve ¾a pekných
chví¾. No je to tak, že všetko má
svoj za èia tok aj ko niec.

Osta�li�krásne�spo�mienky
Náš tá bor sa skon èil, zosta li

spo mienky a ná dej, že s niekto rý -
mi sa snáï ešte stretne me. Ak sa
pý ta me, èi má ne ja ký zmy sel ro -
bi� ta ké to tá bo ry, tak odpo ve dám:
Po kia¾ si as poò jed no z týchto de -
tí odnieslo do mov pozna nie, že
hod no ta ži vo ta èlo ve ka nie je zá -
vis lá na hodno te je ho ma jet ku a
ve cí kto ré vlast ní, že aj dnes chce
Pán Boh da� èlo ve ku jas ný zmy -
sel je ho existencie na tom to sve -
te, ma lo to a má zmy sel.

Ïa ku jem cestovnej kance lá rii
AZAD za po moc a za bezpe èe nie
do pra vy, uby to va nia, ani má to rov
a tech nic ko–orga ni zaènej èasti
tá bo ra. Ïa ku jem aj mjr. Mgr. Mi -
rosla vo vi Tá borské mu, ge ne rál -
ne mu du chovné mu EPS v OS a
OZ SR, kpt. Mgr. Já no vi Pa ci go -
vi, po li cajné mu du chovné mu vo
vy su nu tom pra co visku EPS v Lip-
tovskom Mi ku lá ši a npor. Mgr.
Ma tú šo vi Vongre jo vi, po li cajné mu
du chovné mu na vy su nu tom pra -
co visku EPS vo Vra no ve nad
Top¾ou za spo luprá cu pri du -
chovných za mysle niach a po moc
pri reali zá cii športo vých a oddy -
cho vých akti vít.

mjr. Mgr. Mi lan Petru la, 
riadi te¾ UEPS MV SR

Detský�letný�bib�lic�ký�tá�bor�Úra�du�eku�me�nickej�pasto�raènej�služ�by�MV�SR�v�Chorvátsku

O�hod�no�tách�ži�vo�ta

Kaž dý rok sa sta ne predme -
tom obcho do va nia vo sve -

te až 2,5 mi lió na ¾u dí. Mno ho z
obe tí po ci �u je han bu za to, že ich
niekto okla mal, že ne od had li zá -
mer tej – kto rej na pr vý poh¾ad at-
raktívnej pra covnej po nu ky. Z to -
ho dô vo du sa zvy èajne o viace -
rých prí pa doch no vo do bé ho vy ko -
ris�o va nia or gá ny èin né v trest-
nom ko na ní ani ne dozve dia a èís -
la šta tistík sú vlastne ne úpl né.

Faktom zostá va, že po pre da ji
zbra ní a drog je ob chod s ¾uïmi
tre tím najlukra tívnejším. Od bor ní -
ci predpokla da jú, že z pre da ja
mu žov, žien i de tí na nú te nú prá -
cu v sta vebníctve, služ bách, sex
bizni se, ale tiež na fin go va né so -
bá še a odber orgá nov sa roène
vy ge ne ru jú dve mi li ar dy eur.

Za prá cou do zahra ni èia od -
chá dza aj množstvo Slo vá kov.
Jed ni príjmu pra covnú po nu ku s
ná dy chom dobrodružstva, aby
spozna li svet a zdo ko na li li si svo -
je ja zy ko vé schop nos ti. Iní pre to,
že sa do ma dlho do bo ne do ká žu
za mestna�. Keï na le tia na pre-
mršte né pla to vé podmienky v

inze rá toch, èi me do vé re èièky
obchodní kov bez to ho, aby si
pravdi vos� týchto informá cií ešte
pred odcho dom do ne zná ma ove -
ri li, stá va jú sa ïa le ko za hra ni ca -
mi vlas ti novo do bý mi otrokmi bez
akýchko¾vek práv. Tí to ¾u dia sú
zvy èajne aj fy zic ky ata ko va ní svo -
ji mi zotro èo va te¾mi, šan ce vzop-
rie� sa ich tla ku a vyhrážkam sú
mi ni málne.

V ro ku 2007 vy hlá si la Európs-
ka ko mi sia 18. októ ber za
európsky deò bo ja pro ti obcho do -
va niu s ¾uïmi. Slo ven ská re pu bli -
ka po stu pu je v eli mi no va ní tejto
trestnej èin nos ti ve¾mi úspešne. V
rám ci hodno te nia akti vít mi -
nisterstvom zahra nièných ve cí
USA sa Slo ven ská re pu bli ka za -
ra di la za èiatkom tohto ro ka s
odborne prepra co va ným systé -
mom po mo ci obe tiam medzi
vyspe lé štá ty prvej sku pi ny. Po
do bu do va ní medzi ná rodné ho evi -
denèné ho sys té mu bu dú vý sled -
ky na tom to po li ešte vý raznejšie.

Do sta rost li vos ti o psy chic ky
utý ra né obe te a pro ce su ich pri -
navrá te nia do reálne ho ži vo ta sú

za po je né mi movládne orga ni zá -
cie. Ga ranciu nad tým, že bu de
zú bo že ným ¾u ïom po skyt nu tá
potrebná po moc s indi vi duálnym
prístu pom, ale tiež, že  pá cha te lia
obcho do va nia so ži vý mi by tos�a -
mi bu dú stí ha ní a po tres ta ní, pre -
be rá mi nis ter stvo vnútra SR.

V po lo vi ci októbra odštartu je
Informaèné cent rum na boj pro ti
obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty so sídlom v Ko -
ši ciach ve¾kú me diálnu kam paò.
Prostredníctvom nej po dá va jú
kom pe tent ní po my selnú po -
mocnú ru ku kaž dé mu, kto uva žu -
je o odcho de do zahra ni èia za
prá cou. Te le vízne a roz hla so vé
spo ty ne ne cha jú ni ko ho ¾a -
hostajným.

JUDr. Lu�cia PO�LÁ�KO�VÁ,
Kance lá ria mi nis tra vnútra

Slo venskej re pub li ky
Informaèné cent rum na boj

pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a
pre venciu kri mi na li ty

Ko men ské ho 52
041 26 Ko ši ce

18.�októ�ber�–�Európsky�deò�bo�ja�pro�ti�obcho�do�va�niu�s�¾uïmi

Neuviaznu��v�sieti
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V ka te gó rii družstiev zví �a zi lo
repre zentaèné druž stvo Kraj ské -
ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru
v Ži li ne (mjr. An ton No ga so
psom Erdo, npráp. Oto Ca lík so
psom Lasco, ppráp. Ras ti slav
Klieštik so psom Nicco). Ví �azný

po hár v ka te gó rii jednotlivcov zís -
kal npor. Ju raj Ko èar so psom
Karlo z Kraj ské ho riadi te¾stva Po -
li cajné ho zbo ru v Pre šo ve.

Majstrovstvá Slo ven s ka sú
kaž do roène vrcho lo vou pre -
zentá ciou pro fe sio nálnej pripra -
ve nosti najlepších pso vo dov z
jed not li vých kraj ských riadi -
te¾stiev Po li cajné ho zbo ru. Cie -

¾om sú �a že bo lo po rovna� stav a
úro veò vý cvi ku slu žobných psov
jed not li vých kraj ských riadi te¾ -
stiev Po li cajné ho zbo ru. Po èas
mi nu lé ho týždòa predviedli po li -
caj ti a ich po li cajní psi vy so kú
úro veò pre cíznej spo lu prá ce a
súhry. Dlho do bú, ná roènú a
tvrdú dre zú ru po tvr di lo aj vy so ké
bo do vé hodno te nie, kto ré zís ka li
v jed not li vých ka te gó riách. Pso -
vo di po òa li sú �až ve¾mi vážne,

sle do va li si navzá jom vý ko ny a
strá ži li si bo dy za jed not li vé dis -
cip lí ny, pre bie hal tvr dý konku -
renèný boj s vý borne pripra ve ný -
mi slu žobný mi psa mi.

Pso vo di so svo ji mi psa mi si
zme ra li si ly v troch disciplí nach, a

to poslušnos�, obran né prá ce a
pa cho vé prá ce. O ví �a zo vi rozho -
dol najväèší po èet do siahnu tých
bo dov zo všetkých dis cip lín. No -
vin kou v tejto tra diènej sú �a ži bo la
atraktívna dis cip lí na, v kto rej slu -
žobné psy zadržia va li pá cha te ¾a v
„ringo vom ob le ku“. Hrýzli ce lé te lo
pá cha te ¾a resp. fi gu ranta. Fi gu -
rant, npor. Scherhau fer z

Okresné ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Ga lante, je drži te ¾om
certi fi ká tu na ta ký to spô sob vý ko -
nu slu žobných psov. Zaují ma -
vos�ou je aj to, že ta ký to cer ti fi kát
ma jú na Slo ven sku len dva ja fi gu -
ran ti. Po li cajní pso vo di so svo ji mi
psa mi predviedli ostatným úèastní -
kom sú �a že a návštevní kom, ako
po má ha jú a chrá nia pri plne ní svo -
jich slu žobných úloh disciplí na mi,
ako je vyh¾a dá va nie ukry tej oso by,

eskorto va nie za drža né ho, strá že -
nie pri ohliadke oso by, zadrža nie
pá cha te ¾a, och ra na po li caj ta.

Oce ne nia ví �a zom osobne
odovzdal vi ce pre zi dent Po li cajné -
ho zbo ru plk. JUDr. ¼u bo mír
Ábel. Po li caj ti – pso vo di pri ja li ce -

ny ako ïalšie uzna nie ich prá ce
zo stra ny najvyššie ho ve de nia
Po li cajné ho zbo ru. Hos�a mi bo li
aj vy da va te¾ Ky no lo gickej re vue a
na kontrolný vý kon slu žobných
psov sa prišla pozrie� aj od bor ná
ve rejnos�. Riadi te ¾om sú �a že bol

zástupca riadi te ¾a Od bo ru ky no ló -
gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru pplk. Mgr. Bra -
nislav Di ïák. Osobne dohlia dal
na orga ni zá ciu a prie beh sú �a že.

(KO KMV)
Sním ky: Ky no lo gic ká re vue

XV.�majstrovstvá�Slo�ven�s�ka�po�li�cajných�psov�v�kla�sickej�ky�no�ló�gii�2011

Medzi�jednotlivca�mi�bol�najlepší�npor.�Ju�raj�Ko�èar�(KR�PZ�Pre�šov)�so�psom�Karlom
Od�bor�ky�no�ló�gie�a�hi�po�ló�gie�Pre�zí�dia�Po�li�cajné�ho�zbo�ru
zor�ga�ni�zo�val�od�5.�do�8.�septembra�2011�už�po�15.�rok
majstrovstvá�Slo�ven�s�ka�vo�vý�ko�ne�po�li�cajných�psov�v
kla�sickej�ky�no�ló�gii�v�Ma�lých�Le�vá�roch.

Hodn., meno, priezvisko KR PZ    
RHP

A   
pach. 

B  C  
obrana bodov

 Poradie 
jednotlivci

bodov 
Poradie 

TADDY (09022/p)
BA 85 9 178 272 22.

ARON (10V08)
BA 180 57 61 298 21.

(1894/p)
BA 50 37 147 234 23.

ppor. Stanislav Jurenka                 
JACKLY (1277/p)

TT 230 50 215 495 12.

GIBO (1606/p)
TT 194 50 73 317 20.

TOMMY (1760/p)
TT 99 44 79 222 24.

BOND (BA 118)         
NR 243 67 162 472 15.

npor. Miroslav Kubala                         
NR 212 82 215 509 10.

por. Marek Udvardy                          
KEVIN (BA139)

NR 218 67 200 485 13.

CHICKO (2169)
TN 197 38 154 389 19.

CHALIO (1709/p)
TN 178 47 193 418 18.

(CHULIO (2168)
TN 183 45 198 426 17.

npor. Matej Paulenka                                  
PENZO (1650/p)

BB 277 87 261 625 4.

REX (2206)
BB 268 84 256 608 6.

BUSTER (2209)
BB 207 84 228 519 9.

mjr. Anton Noga                   
ERDO (1460/p)

ZA 281 95 254 630 3.

(1730/p)
ZA 189 97 221 507 11.

NICCO (2108)
ZA 289 91 261 641 2.

npor. Peter Lorinc                                       
BARY (1444/p)

KE 288 79 215 582 7.

SONNY (1756/p)
KE 277 90 246 613 5.

RONY (2285)
KE 222 85 120 427 16.

KARLO (1154/p)
PO 281 92 273 646 1.

Assan (09O08)
PO 264 89 130 483 14.

GARRO (1262/p)
PO 283 60 179 522 8.

0 0

0 0

0 0

1034

1233

3.

804

1466

1752

1622

1778

1651

8.

5.

2.

4.

7.

6.

1.

Na slávnostnom otvorení majstrovstiev sa zúčastnil viceprezident
PZ plk. Ľubomír Ábel

Každý kraj zastupovalo trojčlenné družstvo. Pre zainteresovaných je prekvapením najmä veľký
bodový rozdiel medzi družstvami na prvých a posledných priečkach.

„Spomienková“ fotografia víťazného žilinského tímu



SEPTEMBER  2011 7

To tiž: au to bu su s ozna èe ním
PO LÍ CIA v le se za ha tal ces tu
lesný ko le so vý trak tor a tím dre -
vo ru ba èov, kto rí si pria mo na
asfalte ve se lo pí li li kme ne stat -

ných bu kov. A tak si osád ka au -
to bu su chví ¾u moh la spie va� po -
pu lárnu „Ces ta je za rú ba ná,

žandá ri po nej idú…“. Naš�astie,
pilèí ci na lesnej ceste si švih li a
tak sme pro gram nezmeška li…

Po nu ka orga ni zá to rov hý ri la
pestros�ou, na svo je si prišli
dospe lí, najmä však detvá ky.
Zaslú ži li sa o to svo ji mi ukážka mi
zá sa hov bra tislavskí príslušní ci
PPÚ, slu žobní ky no ló go via, psíè -
ka ri péemjéèka ri, do pra vá ci, ba aj

ha si èi z Ma la ciek. Nielen náv -
štev ní kov, ale do konca aj množ -
stvo do má cich psích mi lá èi kov

za uja li ukážky psej agi li ty èle nov
cí ferské ho ky no lo gic ké ho klu bu
na èe le s Ale nou Lo pu ša no vou.
O spestre nie po nu ky sa po sta ra -
lo aj množstvo ïalších ne uni for -
mo va ných ¾u dí, kto rí pripra vi li pre
de ti tvo ri vé dielne, stre lecké a iné
zá bav né sú �a že zruè nos ti, obèer -
stve nie, ba ne chý ba la ani zá -
chran ka, ke by nieèo…

V úvo de sa cho pil mikro fó nu
riadi te¾ KR PZ Bra ti sla va plk.
Csa ba Fa ra gó. Všetkým po ïa ko -
val za odve de nú prá cu v pod -
mienkach, kto ré, ako pod èiar kol,
nie sú vždy najvhod nejšie, ani
odme òo va nie nie je ideálne, ale
„od vás sa oèa ká va sto per centné

plne nie pra covných po vin nos tí a
prá ca bez chy by“. Vy jadril pre to
vïa ku èle nom OZP v SR za to,

že svo jím úsi lím
umož ni li za mest -
nan com strá vi�
pek né chví le, u -
mož ni li ¾u ïom za -
budnú� na po vin -
nos ti a utvo ri li prí -
le ži tosti na stme le -
nie ko lektí vu.

V areá li sa
hmý ri lo najmä
množ s tvo komp -
let ných ro di niek s
men ší mi de�mi.
Za  re gi stro va li sme
aj prí tomnos� bý -

va lé ho kraj ské ho riadi te ¾a Pav la
Bra ta s ro di nou a na „svo jich“ ne -
za bu dol ani ne dávny predse da
krajskej ra dy Sta no Chajdiak. Du -
šou orga ni zaèné ho tí mu po du ja -
tia bol predse da krajskej ZO 8/8
Mi lan Kružliak, kto rý sa mu sel
zhosti� – okrem množstva iných –
aj mo de rá torských po vin nos tí.
Pred nos �ou tohto roèní ka bol fakt,
že spo ji li si ly nielen ¾u dia z kme -
òo vej ZO pri KR PZ, ale pri da li sa
aj orga ni zá cie z Petr žal ky, z pr vé -

ho i dru hé ho bra ti slav ské ho okre -
su, te da aj ZO 8/68, 8/11 a 8/51.
Hý ba te¾mi diania bo li pod¾a pred-
se du M. Kružlia ka Imro Horsi ca
ale aj Ja nett Ma cho vá, Ja na
Maška ro vá, Mar cel Paška, z vý -
bo ru ZO 8/8 Andrea Èierna, Ja na
Grosso vá èi stá le verný Igor
Molnár, spo me nú� tre ba aj Jan ku
Pro kopco vú èi Danku Pu chovskú.
Po chva lu si zaslú žia mno hí, za
ma te riálnu pod po ru po du ja tia a
zá šti tu patrí vïa ka slu žobné mu
ve de niu KR PZ Bra ti sla va.

Zdá sa, že najmä spá ja nie síl
viace rých základných orga ni zá cií

je ces ta, kto rá v prí pa de prípra vy
väèších po du ja tí ve die k úspe chu
a zá ro veò tak ne vy èer pá si ly zo -
pár obe ta vých nadšencov (a ka -
sièku jed nej ZO), ako to bo lo v
predchádza jú cich roèní koch. Tak -
že – ho ci Bo rinke konku ro va lo lá -
ka vé vi nobra nie v Ra èi – orga ni -
zá to rom patrí vïa ka, úèastní kom
za sa uzna nie, pre to že svo jou prí -
tomnos�ou da li na ja vo, že im na
utu žo va ní pra covné ho ko lektí vu
zá le ží. A o to vlastne ide. Su már
akcie: fajn!

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Za�mestnanci�KR�PZ�Bra�ti�sla�va�strá�vi�li�pekné�chví�le,�za�ni�mi�je�prá�ca�a�najmä�chce�nie�odbo�rá�rov

Vïa�ka�za�pekný�deò!

V� nádhernú� (po�èa�sím)� so�bo�tu� 24.� septembra� sa� za�-
mestnanci� Kraj�ské�ho� riadi�te¾stva� PZ� Bra�ti�sla�va� vïa�ka
èle�nom�OZP�v�SR�tra�diène�stretli�v�úèe�lo�vom�za�ria�de�ní�v
Bo�rinke,�aby�spo�loène�strá�vi�li�ho�din�ky,�naplne�né�prí�jem�-
ný�mi�zá�žitka�mi.�Ho�ci�–�as�poò�na�chví�¾u�–�sa�zda�lo,�že
èasti�úèast�ní�kov�ne�bu�de�zá�ba�va�dopria�ta.

Podujatie otvorili riaditeľ KR
PZ Bratislava plk. Csaba Fara-
gó a predseda ZO 8/8 Milan
Kružliak (vľavo)



bec/ ale bo – a to by bol ten hor ší
prí pad – tak to zakro èu jú úmy -
selne, aby sa za 1/vyhli zá kro ku a
ne mu se li niè pí sa� a absolvo va�
ïalšie ná le ži tos ti s tým spo je né,
ale bo – a to by bol najhorší prí -

pad –2/z ne ja ké ho dô vo du chce -
li, aby sa po dozri vá oso ba vyhla
mož né mu trest né mu stí ha niu!
Ïa lej ne chá pem, že si pri vo la ní
po li caj ti neuve do mo va li, že obèa -
nia, kto rí ich pri vo la li, bu dú v kaž-
dom prí pa de na ich ko na nie–ne -

ko na nie reago va� a to vô bec nie
priazni vo! Pre èo vlast ne ta kí ¾u dia
vstú pi li do po li caj ných slu žieb?
Uve do mu jú si, že ro bia han bu
všetkým po cti vým sú èasným aj
bý va lým po li cajtom a ako ¾ahko
po tom ve rejnos� hádže všetkých
po li cajtov do jedné ho vre ca, ako
s ra dos�ou po tom pri oprávne nom
zá kro ku pro ti nespratní kom ta ký
vý trž ník ale bo vo diè prekro èu jú ci
po vo le nú rýchlos� vme tie po li caj -

to vi do tvá re: „Mòa ide te po ku to -
va�, ale zlo de jov a bitká rov púš�a -
te“?

O tom, že nie je nieèo v po -
riadku v prípra ve no vých po li -
cajtov, svedèí aj vy jadre nie kraj -
ské ho po li cajné ho riadi te ¾a v

Trna ve, kto rý v Pravde v reakcii
na zá krok–ne zákrok uvie dol, že
„tieto prí pa dy sa bu dú ro zo be ra�
na špe ciálnych ško le niach,
pripra vu jú sa cvi èe nia, aby si po -
li caj ti lepšie osvo ji li psy cho ló giu
zá kro ku, mno hí sú pár ro kov po
ško le a prax im ne mu se la za ten
èas pri nies� ta kú to skú se nos�, ne -
mu sia sa po tom správne rozhod-
nú�“. Ale predsa predve de nie po -
dozri vej oso by je základná èin -
nos� po li caj ta pri vý ko ne služ by
na obvodnom odde le ní a ne ve -
rím, že sa s òou „za pár ro kov po
ško le“ nestre tol!?

Viem, že otáz ka pra xe a dob -
ré ho „zá cvi ku sta rým po li cajtom“
hrá v službe ve¾mi dô le ži tú úlo hu.
To by ale bo la ïalšia té ma na
disku siu na inej úrov ni. Svo jím
príspevkom chcem mlad ším ko le -
gom a nasle dovní kom v ne ¾ahkej
službe pri po me nú�, že by sa ma li
vždy sprá va� tak, aby sa moh li
kaž dé mu bez obáv pozrie� do oèí.
Ale bo radšej vyzliec� uni for mu,
kým je èas…

pplk. v. v. Jan Èer ný, 
Bra ti sla va
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Nariadenia�a�rozkazy�prezidenta�PZ
J Ú L   2 0 1 1 

NARIADENIA�PREZIDENTA�PZ

19. o znaku úradu hraničnej a
cudzineckej polície Prezídia Poli-
cajného zboru
20. ktorým sa upravuje oso-

bitný režim na pracoviskách
Múzea polície Slovenskej repu-
bliky
21. ktorým sa mení a dopĺňa

nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polí-
cie Policajného zboru

ROZKAZY��PREZIDENTA��PZ

58. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“
59. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších
predpisov
60. ktorým sa mení a dopĺňa

rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 40/2009 o zriadení pra-
covnej skupiny na plnenie opat-
rení na zlepšenie stavu a úrovne
vyšetrovania a skráteného vyše-
trovania na úrade justičnej a kri-
minálnej polície Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Bra -
tis lave V v znení neskorších
pred pisov a o zmene a doplnení
niektorých interných aktov riade-
nia
61. o typovom pláne policaj-

nej akcie „Gama“ pre službu
železničnej polície Policajného
zboru a vybraných útvarov Poli-
cajného zboru
62. o spoločnom písomnom

poverení

A U G U S T   2 0 1 1 

NARIADENIE�PREZIDENTA�PZ

22. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-

ho zboru č. 16/2008 o organi-
začnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

ROZKAZY�PREZIDENTA�PZ

63. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
3/2011 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policaj-
ného zboru na rok 2011 v znení
neskorších predpisov
6. o vykonaní previerok zo

streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky zaradených do I. a II. výcvi-
kovej skupiny
65. o zriadení štábu preziden-

ta Policajného zboru k policajnej
akcii „Gama“
66. ktorým sa ruší rozkaz pre-

zidenta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení neskorších
predpisov
67. ktorým sa mení a dopĺňa

rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 95/2004 o zriadení špe-
cializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
68. ktorým sa zrušuje rozkaz

prezidenta Policajného zboru č.
15/2011 o zriadení špecializova-
ného tímu
69. o vykonaní previerok

telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky v náhradných termínoch a
opravnom termíne
70. o vykonaní previerok zo

sebaobrany príslušníkov Policaj-
ného zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

Pozn. redakcie: Keďže v augustovom
čísle nám v tejto rub rike zaúradoval redakč-
ný škriatok, uverejňujeme aj správne júlové
znenie nariadení a rozkazov. Za chybu sa
ospravedlňujeme. 

Len�spoloène�sme�silní!
Tvoja�šanca�je�v�odboroch.

Staò�sa�èlenom�Odborového�zväzu�polície�v�SR,
odbory�Ti�pomôžu.

OZP�v�SR
l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým združením 

základných organizácií, ktorých èlenmi sú príslušníci PZ a obèianski pracovníci 
ministerstva vnútra SR

l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o štátnej 
službe a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti

l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a požiadavky - odborárov 
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR

l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb

l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného združenia policajných odborových organizácií
l pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vz�ahu k zákonodarným,

štátnym a služobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným inštitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a

potrieb èlenov
l èlen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojná�životná�úroveò�-�naše�právo

Niè�nie�je�samozrejmé!
Bez�odborov

nie�je�možná�kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènos�ou a ochranou
zdravia pri práci l nie je možné uzatvori� kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení,
pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o pružnom pracovnom

èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky, 
l o pracovnom poriadku

Ako�sa�sta��èlenom�odborov?

Staèí sa obráti� na ZO OZ na mieste pracoviska a poda� prihlášku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti� na
centrálu OZP v SR.

Tvojím�advokátom�sú�odbory

l Odbory�poskytujú�svojim�èlenom
ochranu pri porušení ich práv ochranu pred šikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne po-
radenstvo v pracovno-právnych vz�ahoch l podporu v prípade �ažkej finanènej situácie a sociálnej tiesni l ak-

tuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l
odborárske vzdelávanie

Ïalšie�informácie�na�adrese:�OZP�v�SR,�Pribinova�2,�810�72�Bratislava�alebo�na�intranetovej�stránke�pod�našou�hlavièkou,�
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Po�li�cajt�vo�výslužbe�rea�gu�je
(Pokraèovanie zo strany 4)

Na�zasmia�tie?
Star ší pán Jo zef No vák si už išiel ¾ahnú� do po ste le, keï ho

man žel ka upo zor ni la, že ne chal v kôlni svie ti�. On však ve del, že
zha sol. Po ti chu sa išiel presvedèi� a zistil, že v kôlni ša ra pa tia zlo -
de ji. Za vo lal te da na èís lo 158 a prí tomnos� zlo de jov ozná mil. „Te -
raz ne má me vo¾nú hliadku, skúste ich tam zamknú� a na ši prí du,
len èo sa ne ja ká hliadka uvo¾ní!“ po ra dil mu ope raèný dôstojník.

Pán No vák po rozmýš¾al a po ma lej chví li zno va vo lal ope raèné:
„Už sa ne mu sí te po náh¾a�, oboch zlo de jov som prá ve zastre lil!“
ozná mil.

Do piatich mi nút sa pri do me No vá kovcov zišlo pä� po li cajných
áut, bli ka la tu sa nit ka, skromne v kú ti ku èa ka li hav ra ny, nad hla va -
mi im krú žil vrtu¾ník. Po li caj ti na šli v kôlni oboch zlo de jov vy ¾a ka -
ných, ale ži vých. „Veï ste ho vo ri li, že ste ich zastre li li!“ èu do val sa
ve li te¾ vý jazdu. „No, a va ši ho vo ri li, že ne ma jú ni ko ho vo¾né ho!“ po -
ho to vo rea go val pán No vák.
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