
Ako sa uvádza v ofi ciálnom
tla èo vom vyhlá se ní Euro COP–u,
popri iných otázkach sa bu dú de -

le gá ti kon -
gre su za o -
be ra� vy -
p ra  co  va  -
ním zá sad
k ó  d e  x u

eti ky po lí cie, kto rý by mal by� zá -
väzný pre všetky ná rodné po li -
cajné si ly v EÚ. Rovna ko bu de
kong res pra co va� na formu lo va ní
mi ni málne ho po li cajné ho štan-
dardu pre po li cajnú prá cu, kto rý
by sa mal sta� zákla dom pre
medzi ná rodnú spo luprá cu po li -
cajných zbo rov a za medzi� po ru -
šo va niu ko lektívnych a indi vi -
duálnych práv po li cajtov vo vý ko -

ne služ by. Kong res, kto rý sa ko -
ná kaž dé šty ri ro ky, po sú di vplyv
sve to vej hospo dárskej krí zy na
ve rejnú bezpeènos� v EÚ a pod-
robne ro zo be rie otáz ky vnú torné -
ho roz poè tu. Oko lo sto pä�de siat
de le gá tov v zá ve re zvo lí no vý
šes� èlenný vý kon ný vý bor na èe -
le s pre zi dentom a schvá li akèný
plán do ro ku 2015. Slo ven ský
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
zastu pu jú v Barce lo ne podpred-
se do via Ma rián Magdoško a La -
di slav Gra èík, predse da OZP v
SR Mi ro slav Lit va v do te rajšom
vý bo re Euro COP–u za stá val
funkciu I. vi ce pre zi den ta. (Bližšie
v rozho vo re s  Mi rosla vom Litvom
na inom mieste)

(er)
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Re pre zen tan ti 37 od bo ro vých a pro fesných po li cajných
orga ni zá cií, zastu pu jú ci vy še pol mi lió na èle nov, zí du sa v
dòoch 21.–23. no vembra 2011 na 3. riadnom kon gre se Eu-
ro COP–u v špa nielskej Barce lo ne.

V Barce lo ne sa ko ná 3. riadny kong res Euro COP–u (21. – 23. no vember 2011)

l Pred štyrmi rokmi, v no -
vem bri 2007 ste bo li na kon gre -
se Euro COP–u zvo le ný za èle -
na šes�èlenné ho vý kon né ho
vý bo ru ako vô bec pr vý re pre -
zen tant z tzv. postso cia lis tic -
kých kra jín a od má ja 2010 ste
do konca za s tá va li vr chol ný
post I. vi ce pre zi den ta vý kon né -
ho vý bo ru Eu ro  COP–u. Ako by
ste zhod no ti li to to mi mo riadne
ná roè né obdo bie vo va šom ži -
vo te, keï zá ro veò ste ma li v
zlo ži tom ob do bí vý vo ja na šej
spo loènosti množstvo po vin -
nos tí na do má cej pô de ako
pred se da O���

Èo sa tý ka môjho pô so be nia,
vy chádzam z to ho, že po diel
odbo ro vo or ga ni zo va ných po li -
cajtov z bý va lých so cia lis tic kých
kra jín v Euro COP–e postupne
rás tol. Tieto kra ji ny ma jú svo je
špe ci fické pro blé my, kto ré nie sú
ty pic ké pre zá padné kra ji ny, bo lo
pre to žiadu ce, aby vý chodné kra -
ji ny ma li svojho re pre zen tan ta aj
vo vý konnom vý bo re a po va žo val
som za ve¾kú èes�, že do tejto
funkcie kong res vy bral predsta vi -
te ¾a ta kej ma lej kra ji ny, ako je
Slo ven sko. Vní mal som to ako
oce ne nie prá ce OZP od ro ku
1990 na do má cej pô de, v Euro -

COP–e ale i v rám ci predchodcu
Euro COP–u, v UISP.

l V èom vi dí te špe ci fi ká po -
zí cie od bo ro vých orga ni zá cií v
tzv. postso cia listických kra ji -
nách?

Na Slo ven sku, ale je to príz -
naèné aj pre iné postso cia listické
kra ji ny, ve ¾a ho vo rí me o de mo -
kra cii, pri tom však jej sku toèná
úro veò v mno hom ešte ve¾mi za -
os tá va za po mermi v tzv. vyspe -
lých štá toch – najmä èo sa tý ka
po zí cie odbo rov v spo loènosti vo
vz�a hu k ich oprávne niam a po -
die lu na rozho do va ní o ži vo te po -
lí cie, ako aj z h¾a diska utvá ra nia
pod mie nok pre prá cu po li cajtov, z
h¾a diska ce ny prá ce, tech nic kých
prostriedkov a celko vej vy ba ve -
nos ti. My sme za tia¾ niekde inde,
na zá pa de ne pozna jú niekto ré z
prob lé mov, s kto rý mi tu denne
zá pa sí me. Na príklad s dôsledka -
mi ploš ných perso nál nych vý men
po kaž dých vo¾bách. Ko le go via
zo zá padných kra jín ma jú pro blé -
my, kto ré sú na šou op ti kou me nej
vý znam né a na opak, niekto rí zá -
pad ní ko le go via si ani ne ve dia
pred sta vi� reálnu si tuá ciu u nás,
ne do ká žu sa vcí ti� do na šej po zí -
cie. Ne chá pu na prík lad, ako mô -
že neexisto va� funkèný, plnokrvný

ka riérny po stup, ne chá pu, ako je
mož né odvo lá va� funkcio ná rov
bez uda nia dô vo du, ako sa to de -
je pod¾a nášho § 35, ods. 2,
skrátka, ne do ká žu po cho pi� mno -
hé špe cia li ty, kto ré sú u nás, žia¾,
aj po vy še dvadsia tich ro koch de -
mo kra cie stá le ešte bežné. Kým
oni ho vo ria o skva litòo va ní pod-
mie nok prá ce po li cajtov, vo vý -
chodných kra ji nách ne raz po li caj ti
zá pa sia o pre ži tie.

l Je však �ažké po rovná va�
si tuá ciu u nás a tre bárs v Lo -
tyš sku…

Ak reálne zhodno tím si tuá ciu v
Po li cajnom zbo re na Slo ven sku,
tak mu sím objektívne potvrdi�, že
v niekto rých postso cia listických
kra ji nách ma jú ešte väèšie pro -

blé my. My už predsa len má me
za se bou väèší kus ces ty, stá le
však ešte zá pa sí me s tý mi to pre -
javmi po vo lebných turbu lencií, so
stre som a neisto tou, spô so bo va -
nou ne kva li fi ko va ný mi rozhodnu -
tia mi vy so kých po li cajných funk-
cio ná rov, so sil ným vply vom po li -
ti ky, s návra tom bý va lých po li -
cajtov, kto rí za ro ky v ci vi le stra ti li
kon ti nui tu s vý vo jom po lí cie, zno -
va však o nej rozho du jú… Všetky
tieto rozdie ly v si tuá cii po li cajných
zbo rov v Euró pe sme na pô de
Euro COP– u vní ma li a na še úsi -
lie sme ro va lo k to mu, aby postup -
ne do šlo k ur èi té mu vy vá že niu
podmie nok, k zmenšo va niu roz-
die lov a  utvá ra niu štandardov
pod mie nok prá ce po li cajtov v jed -

not li vých kra ji nách. Pri tom sme si
mu se li by� ve do mí aj to to, že aj v
niekto rých vyspe lejších kra ji nách
nie je si tuá cia opti málna, má me
ešte vo jen sky or ga ni zo va né po li -
cajné zbo ry, kto ré riadi mi nis ter -
stvo ob ra ny. Ná zor nou ukážkou
je Guardia ci vil v Špa nielsku, ale
aj žandarmé ria vo Francúzsku.
Zo všetké ho, èo sme sa pri prá ci
v Euro COP–e na uèi li, bo lo mož -
né vy vo di� pouèe nie a na šli sa tu
po stu py, kto ré sme sa usi lo va li
pre nies� do na šich podmie nok,
prí padne ich apli ko va� v rám ci na -
šej po mo ci ko le gom v Po¾sku, v
Ma ïar sku, v Bul har sku, ale tre -
bárs aj v Litve a Lo tyš sku.

l Z to ho, èo ste sa „vonku“

M. Lit va: „Na zá pa de ne pozna jú niekto ré z prob lé mov, s kto rý mi tu denne zá pa sí me“
Tesne pred odcho dom sme po žia da li o roz ho vor predse -
du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu, kto rý ako vô bec pr vý od bo -
ro vý funkcio nár zo štá tov vý chodnej Euró py za stá val vo
vý konnom vý bo re Euro COP–u funkciu I. vi ce pre zi den ta
po bo ku do te rajšie ho pre zi den ta Heinza Kiefe ra (ne mecký
od bo ro vý zväz po lí cie – GdP) a zúèast òu je sa kon gre su
ako èlen ve de nia Euro COP–u .

(Pokraèovanie na strane 3)

Za mestnanci mi nis ter stva
vnútra po mô žu de �om trpia cim
ra ko vi nou su mou 43 417 eur.
Tieto pe nia ze vyzbie ra li po li caj ti,
ha si èi, horskí záchra ná ri ako aj
ci vil ní za mestnanci mi nis ter stva
vnútra v prvom roè ní ku pro jek tu
„Euro pre onko ló giu“.

Spo loène sme tak do ká za li,
že nám nie je ¾a hostajný osud
de tí a ich ro dín. Mi nister vnútra
Da ni el Lipšic: „Po li caj ti, ha si èi,
záchra ná ri denne na sadzu jú
svo je vlastné ži vo ty a zdra vie,
aby ochrá ni li ži vo ty a zdra vie
ostat ných. Sa mi najlepšie ve dia,
že nie je vyššej hod no ty ako je
¾udský ži vot a zdra vie. Chcem sa
im všetkým ako aj všetkým ci -
vilným za mestnancom po ïa ko -

va� za ich ocho tu po môc� tým,
kto rí to najviac potre bu jú“.
Vyzbie ra né pe nia ze sa rovna -
kým dielom pre rozde lia medzi 3
kli ni ky detskej onko ló gie: v Bra -
tisla ve, Ko ši ciach a Banskej By -
stri ci. Kli ni ky si pod¾a zmlu vy,
kto rú sme s ni mi podpí sa li, bu dú
môc� za kú pi� potrebný ma te ri ál
na zlepše nie prostre dia a sta vu
pa cientov. Pri márka Kli ni ky det-
skej he ma to ló gie a onko ló gie
Detskej fa kultnej ne moc ni ce
MUDr. Da nie la Sejno vá: „V me -
ne detských onko lo gických pa -
cientov ïa ku jem za mestnancom
mi nis ter stva vnútra. Nesmierne
si ich po moc vá ži me, pre to že fi -
nanèné zdro je, kto ré dostá va me
pre lieèbu detských pa cientov,

sú li mi to va né. Tieto pe nia ze nám
umožnia kú pi� buï zdra votnícke
prístro je ale bo lieky, kto ré sú pre
lieèbu de tí ne vyhnutné“. Zmy-
slom pro jek tu mi nis ter stva vnútra
„Euro pre onko ló giu“ je dobro -
vo¾né da ro va nie 1 euro ale bo
viac detským onko lo gic kým kli ni -
kám. Su mu urèe nú na po moc
de �om si za mestnanci urèi li sa mi.
Pe nia ze moh li poskytnú� jedno -
ra zo vo v me sia ci októ ber ale bo
im mô že by� ur èe ná su ma
strhnu tá zo mzdy v nasle du jú -
cich me sia coch. To zna me ná, že
výš ka fi nanèných prostriedkov
pre detské onko ló gie sa bu de
zvy šo va�.

(KO KMV, 16. 11. 2011)

Za mestnanci mi nis ter stva vnútra uká za li, že chcú po má ha� de �om

Do te rajší pre zi dent Euro COP–u (GdP, Ne mecko) Heinz Kiefer po dvoch vo lebných obdo biach opúš�a
svo ju funkciu a ide na zaslú že ný dô cho dok. Na hra dí ho repre zentantka švédskych po li cajných odbo rov
An na Nellberg, do te rajšia èlen ka vý kon né ho vý bo ru. Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va bol zvo le ný do
funkcie II. vi ce pre zi den ta! Viac èí tajte na s. 2
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Re dakcia PO LÍ CIA ten to otvo re ný list po sla la mi nis tro vi vnútra
SR, pre zi den to vi PZ a riadi te ¾o vi KR PZ Bra ti sla va, pri èom kaž dé -
mu z oslo ve ných sme po lo ži li vo vz�a hu k odme nám nieko¾ko otá -
zok. Otáz ky i odpo ve de kompe tentných nájde te na s. 5

Na za èiatku bol pekný vz�ah
dvoch mla dých ¾u dí, kto rí sa roz -
hod li vy da� na spo loènú ces tu ži -
vo tom nielen v súkro mí, ale aj v
pro fe sio nálnom ži vo te – uzatvo ri li
manželstvo a oba ja bo li prísluš-
níkmi Po li cajné ho zbo ru. Po li -
cajné manželstvo so všetký mi
kladmi i zá pormi, so strie da vý mi
služ ba mi, stre som, vy pä tím, ná -
va lom prá ce, ale vystu že -
né vzá jomnou lás kou.

Reè je o Šte fa no vi Di -
káczo vi a je ho manželke
Eve. Na ro di la sa im dcé ra
Jazmínka. Žia¾, postihnu tá
detskou obrnou. Šok. Spo -
loène však ¾ahšie pre ko -
ná va li �ažkosti pri vý cho ve
postihnu té ho die�a �a, vïa -
ka ich ne únav né mu úsi liu
a po mo ci odborní kov Jaz-
mínka te lesne i du ševne
rýchlo napre do va la. Mla dí
manže lia po sta vi li dom v
de dinke pri Štú ro ve, te ši li
sa z kaž dé ho po kro ku
Jazmínky pri pre ko ná va ní
dôsledkov cho ro by. Pri šiel
však jún 2011 a vi tálne mu
Šte fa no vi, pra cu jú ce mu v
Aka dé mii PZ, sa od ra zu
prudko zhor šil zdra votný
stav. Krát ko po 35. na ro -
de ni nách, po ne ce lých šestnás-
tich ro koch služ by v Po li cajnom
zbo re 25. au gus ta pod¾a hol dov -
te dy ro ky drie ma jú cej zá kernej
cho ro be.

Je ho manželke Eve, pô so bia -
cej na OO PZ v Štú ro ve, sa zrú til
svet. Stra ti la mi lo va né ho man že -
la, svo ju ži votnú opo ru, na všetko
osta la sa ma – v prvom ra de na
sta rostli vos� o šes�roènú Jazmín-

ku, ale aj na ostatné, najmä fi -
nanèné pro blé my, spo je né so
splá ca ním hy po té ky za dom a s
ná klad nou každo dennou sta ros -
tli vos�ou o postihnu té die�a. Tra -
gic ký 25. au gust 2011 všetko
zme nil.

Vïa ka za po moc
Ne ra dost ný prí beh. Eva Di -

káczo vá však sta toène èe lí ne -

priazni osu du. Ako vra ví, ve¾mi jej
po moh lo najbližšie oko lie, ro di na,
pria te lia, ale aj za mestná va te¾, jej
nadria de ní z OO PZ a z OR PZ, i
ko le go via v službe. Vy šli jej ma xi -
málne v ústre ty a všetkým chce
aj tou to ces tou úprimne po ïa ko -
va� za po moc v �ažkých chví ¾ach.
Z vlastnej ini cia tí vy pre ja vil so li -
dárnos� aj ve dú ci slu žobné ho
úra du MV SR Ing. Mar cel Kli mek,

kto ré ho Evin prí beh, sprostredko -
va ný OZP v SR, do jal. Rozho dol
sa po môc� Eve Di káczo vej fi -
nanènou èiastkou z vlastných
prostriedkov. Zdô raznil však, že v
prí padne ve no va nia pe òa zí tu ne -
jde o je ho oso bu a funkciu,
neprial si pub li ci tu. Je ho cie¾om je
pre bu di� srdcia ¾u dí v re zorte, aby
citli vejšie vní ma li neš�astia, kto ré

postihnú aj mno hých z nášho
prostre dia a chce uro bi� všetko,
aby na šich za mestnancov
neš�astie ko le gov èi ich prí -
buzných ne ne cha lo ¾a hostajných
a bo li ochot ní prispie� akou ko¾vek
èiastkou, adresne po uži tou na
zmierne nie ich bo les ti.

Spo loèné úsi lie
Aj pre to pri stretnu tí ve dú ce ho

úra du Marce la Kli me ka s  pod-

predse dom OZP v SR La disla -
vom Gra èí kom re zo no va li najmä
for my, ako spo loèným úsi lím ve -
de nia re zor tu a od bo ro vé ho zvä -
zu tú to ga ranto va ne adresnú a
transpa rentnú fi nanènú po moc
orga ni zo va� – a najmä, h¾a da nie
spô so bov ako do siahnu�, aby sa
do nej za po ji lo èo najviac ¾u dí.

Ho ci sa napríklad re zortná
akcia „Euro pre onko ló giu“
stretla so sluš ným ohla -
som, mož nos ti sú ešte
väèšie. Od bo ro vý zväz po -
lí cie v SR v spo lu prá ci s
ve de ním re zor tu vy vi nie
ma xi mum úsi lia, aby sa
zvý šil najmä po diel tých,
kto rí sa rozhodnú ve no va�
dve percentá z da ne ko le -
gom v neš�astí. Sústre de -
né pe nia ze sú a bu dú ur -
èe né výhradne na adresnú
po moc jednotlivcom, resp.
ich ro din ným príslušní kom
po dôkladnom po sú de ní v
ko mi siách, zria de ných pre
ten to úèel.

Pre to OZP v SR zve -
rejnil na intra ne te i v mi nu -
lom èís le PO LÍ CIE vý zvu
pre všetkých èle nov, aby
cent rá lu in for mo va li o ko -
le goch èi ich ro din ných prí-

slušní koch, kto rí sa mi od se ba
ne vyšlú sig nál SOS. Èlen pred-
sedníctva, predse da nitrianskej
KR OZP v SR Vik tor Kiss zdô -
raznil, že ve ¾a ¾u dí, kto rých
postretne neš�astie, ne chce o
tom ho vo ri� a už to bôž sa mi ne -
po žia da jú o po moc, pre to že sa
hanbia ale bo ma jú po cit, že iní sú
v ešte �a ži vejšej si tuá cii. Pre to je
dô le ži té, aby najmä èle no via OZP

v SR, resp. èle no via vý bo rov
základných orga ni zá cií citli vo vní -
ma li rea li tu oko lo se ba a po skyt li
orgá nom OZP v SR potrebné
informá cie. A dru há úlo ha je ne -
me nej dô le ži tá: inšti tút možnej
po mo ci for mou poskytnu tia 2
percent da ní na ur èe ný úèel tu
exis tu je už ve ¾a ro kov. Zdá sa
však, že jej po ten ci ál je ove ¾a
väèší, do po sia¾ ne dosta toène vy -
uži tý. Mno ho ¾u dí aj z nášho re -
zor tu sa ešte ne na uèi lo využí va�
tú to možnos� v prospech iných, a
tak tieto dve percentá „zhlt ne“ ne -
ná sytný štátny roz po èet. „Je dô le -
ži té, aby si ¾u dia uve do mi li, že pri
vy uži tí dvoch percent z roènej da -
ne fi nanène o niè nepri chádza jú,
uètárne im pe nia ze z hru bej mzdy
strhnú tak èi tak, chce to len tro -
chu ocho ty vyplni� a do ru èi� for-
mu lár. V rám ci na šej pô sobnosti
sa bu de me usi lo va�, aby ¾u dia
ma li k dispo zí cii èo najpresnejšie
informá cie, ako ma jú postu po va�
a bu de me h¾a da� spô sob, aby
sme tú to nie zlo ži tú admi nistra -
tívnu pro ce dú ru na šim ¾u ïom
ešte viac zjed no du ši li,“ podèiarkol
Vik tor Kiss.

Na prípra vu tejto „mo bi li zaè -
nej“ akcie v podmienkach OZP v
SR ostá va už re la tívne má lo èa -
su, ter mín po da nia da òo vé ho pri-
zna nia za rok 2011 sa blí ži. Pod-
predse da OZP v SR La di slav
Gra èík ozna èu je cie¾ akcie za
svo ju „srdcovku“, bu de jej ve no -
va� ma xi mum po zor nos ti. Dô le ži -
tá je do ko na lá vèas ná informo va -
nos� a sú èinnos� s ve de ním re zor -
tu, zdô raznil.

Pe ter Onde ra

Pre ja vi� so li da ri tu je mo rálna po vinnos�
Kaž dé mu z nás sa mô že pri ho di� nieèo zlé

Pre zi den ta H. Kiefe ra z Ne -
mecka vystrie da la Švéd ka An na
Nelberg

V poslednej chví li pred vý ro -
bou tohto
èís la PO -
LÍ CIE sme
prostred-
n í c t v o m
M a  r i á  n a
Magdoš -
ka, de le -
gá ta 3.
r i ad  ne  ho
kon gre su
Euro COP
–u v Bar-
ce lo ne do -
sta li rýchlu
informá ciu
o výsled -
koch vo -
lieb pre zi -
den ta a
èle nov vý -
k on  n é  h o
v ý  b o  r u
E u r o  -

COP–u ešte skôr, ako sa sprá va
obja vi la na ofi ciálnej webstránke
Euro COP–u.

Predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va, kto rý kan di do val „len“ na

èle na vý kon né ho vý bo ru, bol na -
po kon zvo le ný aj do funkcie II. vi -

c e  p r e  z i  -
den ta! Je
to ïal šie
v e ¾ k é
u z n a  n i e
prá ci OZP
v SR, M.
Lit va je
zno va je -
d i  n ý m
predsta vi -
te ¾om kra -
jín vý -
c h o d  n e j
Euró py v
no vom vý -
k o n  n o m
v ý  b o  r e !
N o  v o u
pre zi dent -
kou sa po
dvoch ús -
p e š n ý c h
funkèných
obdo biach

re pre zen tan ta ne mecké ho od bo -
ro vé ho zvä zu Heinza Kiefe ra
(Slo ven sko viackrát na vští vil, bol
hos�om V. zjazdu i osláv 20. vý -
ro èia za lo že nia OZP v SR– pozn.
red.) sta la prvýkrát v histó rii

Euro COP–u že na, do te rajšia
èlen ka vý bo ru An na NELLBERG
zo Švéd ska. Prvým vi cepre zi -
dentom sa stal Frank RICH TER z

Ne mec ka,
do te ra jš í
II. vi ce -
pre zi dent.
Ta k is to už
b o l
h o s � o m
OZP v
Bra t i s la  -
ve. Ïalší
è l e  no  v i a
vý kon né -
ho vý bo -
ru: Mauri -
cio MOYA
zo Špa -
nielska a
T e r r y
SPENCE
zo Se ver -
n é  h o
Írska tiež
už bo li
èlen mi v

pred chádza jú com vý bo re). No vý -
mi èlenmi sú Han BUSKER z Ho -
land ska a Švajèiar Heinz BUT-
TAUER, kto rý bol zvo le ný za po -
klad ní ka.                          (po)

Na 3. riadnom kon gre se Euro COP–u sa zro di lo ve¾ké prekva pe nie

M. Lit va bol zvo le ný za 2. vi ce pre zi den ta!

Ako po môc� ¾u ïom v neš�astí? Na tú to té mu dis ku to va li (z¾a va) podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík, po li cajtka, vdo va po po li caj to vi Eva Di káczo vá, predse -
da Krajskej ra dy OZP v SR Nit ra Vik tor Kiss a ve dú ci úra du MV SR Mar cel Kli mek
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M. Lit va: „Na zá pa de ne pozna jú niekto ré z prob lé mov, s kto rý mi tu denne zá pa sí me“
na uèi li, èo po va žu je te za prio -
ritné, èo by ste najradšej vi de li
aj v slo venskej každo dennej
po li cajnej pra xi?

Zrejme prepra co va ný sys tém
ka riérne ho po stu pu, zauží va ný v
niekto rých kra ji nách. Po stup, za -
lo že ný na po ète odslú že ných ro -
kov, ale aj na schopnostiach, ve -
do mostiach a výsledkoch, na po -
stupnom bu do va ní ka rié ry v dob -
rom slo va zmysle, krô èik za krô -
èi kom, stu peò za stupòom – bez
ich preska ko va nia. To¾ko funk cio -
ná rov, ko¾ko u nás tieto stu pienky
na rebrí ku preska ku je, som ne vi -
del há dam ni kde inde. Je to pria -
my dôsle dok tých po vo lebných,
us ta viène sa opa ku jú cich turbu -
lencií.

l Kong res Euro COP–u sa
ko ná v krajne nepriazni vej eko -
no mickej si tuá cii pre ce lú
Euró pu, kto rá má do pa dy aj na
prá cu po li cajných zbo rov. Vlá -
dy šetria na ve rejných vý dav -
koch, pri tom v ne jed nej kra ji ne
už re gistru je me po èet né vý bu -
chy so ciálnej nespo kojnosti,
kto rým mu sia v záuj me bez -
peè nos ti obèa nov èe li� po -
riadko vé si ly. Èo z to ho vyplý -
va pre prá cu Euro COP–u, aké
ciele si kla die, aký mi for ma mi
ich bu de plni�?

Spra co va li sme ná vrh akèné ho
plá nu pre ro ky 2012 až 2015, de -
le gá ti rozhodnú o je ho ko neènej
po do be. Èo vi dím ako najdô le ži -
tejšie, to je potre ba ne ne cha� roz-
ho do va nie o osu doch po lí cie len
v ru kách ná rodných vlád, ale po -
sú va� ho postupne na ce loeu -
rópsku úro veò, aby sa aj pod-
mienky prá ce po lí cie vo všetkých

jej aspektoch postupne zbli žo va li,
vy rov ná va li.

l Ho vo rí me o spo loèných
štandardoch…

Áno. Ak niekto rá vlá da osta ne
na vlastnom piesoèku, v Euró pe
sa do sta ne do po zí cie out si de ra.
Ne chcem sa stá le vra ca� k na šim
podmienkam, niekto ré ve ci sme
zvlád li fakt dobre, ale ak na -

príklad po sú dim prá cu s ¾ud ský mi
zdrojmi u nás a vo vyspe lejších
kra ji nách, tak sa mu sím èerve na�.
Tým mám na mys li ce lú perso -
nálnu prá cu poènúc vý be rom do
zbo ru, vzde lá va ním, ka riérnym
me cha nizmom…

l Vi dí te tu priestor, aby aj
do týchto pro ce sov èi me cha -
nizmov vstu po va li európske
or gá ny?

Urèi te áno, vý voj k to mu sme -
ru je, je však na ško du ve ci, že
európske inšti tú cie sú mno ho krát
ve¾mi po ma lé, pre by rokra ti zo va -
né. Vý sled ný efekt sa tak odïa ¾u -

je. Ide však o to, aby rýchlejšie
tem po na bra la ce lá spo loènos�,
aby sme sa aj v podmienkach krí -
zy rýchlo a dobre zo riento va li,
aby tu ko neène nad po li tic ký mi
indi vi duálny mi záujma mi prevládli
spo lo èenské záujmy. Opä� sa
vrá�me do podmie nok po lí cie –
pre to je dô le ži té, aby exis to val a
dôsledne sa dodržia val etic ký kó -

dex po lí cie vo všetkých kra ji nách.
Bez to ho to tiž ne mô že efektívne
fungo va� etic ký kó dex po li caj ta.
Ne mô že to by� opaène. V sme re
na vo nok te da patrí medzi prio ri ty
pribli žo va� podmienky prá ce po lí -
cie v jed not li vých kra ji nách na
európsky štandard. Pre to je
potrebné zjedno ti� aj predsta vy
repre zen tantov Euró py, kto rí ma -
jú èo ho vo ri� do prá ce a podmie -
nok prá ce po lí cie v jed not li vých
štá toch – napríklad aj ujedno ti� sa
na rovna kom po die le vý davkov
na po lí ciu z HDP.

l Èo mu sí Euro COP ro bi� v

sme re dovnútra tejto ce loeu -
rópskej orga ni zá cie?

V sme re dovnútra na šej orga -
ni zá cie po tom ešte má me èo ro -
bi� v zrých¾o va ní to ku informá cií z
ná rodných zvä zov sme rom k
cent rá le, èo je základný predpo -
klad pre úèinnú po moc, pre
ïalšie pribli žo va nie podmie nok.
Pro blé mo vé kra ji ny sú to tiž zdro -
jom vzni ku ri zík pre bezpeènos�
obèa nov v ce lej Euró pe, to bôž v
tom to ob do bí, keï krí za vy vo lá va
vý bu chy so ciálnej nespo kojnosti
a zá ro veò bieda spô so bu je zvy -
šo va nie kri mi na li ty. Po li caj ti tak
ma jú v èa se krí zy s�a že nú si tuá -
ciu. Pre to to¾ko ho vo rí me o utvá -
ra ní štandardu podmie nok pre
prá cu. Vyš ší štandard je prostrie -
dok. Hlavný cie¾ je vyššia bez -
peènos� pre ob èa na. Potre bu je -
me do siahnu�, aby sa v kra ji nách
Euró py cí til ob èan vša de približne
rovna ko bezpeène. Oso bitne sa
to do tý ka kra jín Schenge nu.

l Oko lo Schenge nu sa po -
sledné me sia ce ve dú búrli vé
disku sie…

Obèa nom kom pli ku je ži vot
strá že nie hra níc jed not li vých štá -
tov, je to aj ve¾mi ná klad né. Mu sí -
me ma� bezpeènos� plošnú. Èo
ušetrí me spo loènou ochra nou
spo loèných hra níc, to mô že me
da� do zvý še nia bez peè nos ti
obèa nov. Som za po stup né odo-
vzdá va nie kompe tencií do únie,
ale bez vytvá ra nia zby toènej by -
ro kra cie. Bo la by to pre nás po -
moc, odstrá ni lo by to ko rupciu,
kliente lizmus a po li ti kárèe nie, èo
sú spo loèné pro blé my všetkých
postko mu nistických kra jín. Ve de -
nie EÚ však po tom mu sí cí ti� aj
zodpo vednos� za rozhodnu tia,

kto ré sa spo loène prijmú. Oso -
bitne ri zi ko vá je oblas� ko rupcie.
Mu sí me do siahnu� stav, aby po li -
ti ci ne ma li možnos� ovplyvòo va�
prá cu po lí cie a aby ne exis to va lo
niè, èo by do ká za lo ochrá ni� po li -
ti ka v prí pa de preu ká za nej ko -
rupcie. Mu sí nasle do va� rýchly a
prísny po stih. Po tom by sme
mož no aj na Slo ven sku po zi tívne
po cí ti li ne dosta tok po li ti kov a ma li
by sme viac ve rejných prostried-
kov.

l Ako sa v tejto chví li cí ti
oso ba Mi ro sla va Lit vu? Cho di li
šu my, že kandi du je te na post
pre zi den ta Euro COP–u…

Mi ro slav Lit va ne má osobné
ambí cie a ne kandi du je na post
pre zi den ta. Bol sí ce no mi no va ný,
ale kandi da tú ru stia hol. Kandi du -
jem na èlen stvo vo vý konnom vý -
bo re v záujme to ho, aby vý -
chodné kra ji ny ma li vo vý bo re
svojho zástupcu. O všetkom roz -
hod ne kong res, pre to že sa rá ta
prak tic ky s úpl nou obme nou èle -
nov vý kon né ho vý bo ru vrá ta ne
funkcie pre zi den ta. Z úplne pô -
vodné ho zlo že nia vý bo ru vlastne
kandi du jem len ja – a, zno va zdô -
razòu jem, nie je to ve cou osobnej
ambí cie. Okrem mòa kan di du je aj
po¾ský ko le ga, bu dem len spo -
kojný, keï do sta ne dô ve ru. Vo
vše obec nos ti, uve domme si, že
ako Slo ven sko sme v Euro -
COP–e tr pas lí ci, veï tre bárs ne -
mecký od bo ro vý zväz má 180 –ti -
síc èle nov, Špa nie li oko lo sto ti síc,
ešte aj „ma lí“ Ho lanïa nia 22–ti -
síc. Cie¾om je za bezpe èi� kon ti -
nui tu v plne ní úloh a dba� najmä
na potre by kra jín vý chodnej Euró -
py.     

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Vyššia discipli no va nos� a oh¾a -
duplnos� úèastní kov cestnej pre -
mávky a ta kisto me nej ko rupcie sú
hlavný mi cie¾mi no vé ho inšti tú tu
objektívnej zodpo vednosti za do -
prav né priestupky, kto rý by mal
za èa� fungo va� od 1. jú la 2012. Mi -
nis ter stvo vnútra na vrh lo je ho za -
ve de nie v no ve le zá ko na o cestnej
pre mávke, kto rú schvá li la vlá da.
Mu sí ju však ešte pre ro ko va� par -
la ment.

Pri tvorbe inšti tú tu objektívnej
zodpo vednosti MV SR vy chádza lo
zo skú se ností Ma ïar ska, Ra kúska
a Francúzska, kde fun gu je 5 ro -
kov. V týchto kra ji nách výz namne
prispel k zní že niu po è tu dop -
ravných ne hôd najmä na obchva -
toch miest, kri tic kých úse koch
ciest /ozna èo va ných ako ne ho do -
vé miesta, ne ho do vé úse ky a
miesta zvý še né ho po hy bu chod-
cov a cyklistov/ a na miestach, kde
je kon tro lo va ná naj vyš šia po vo le -
ná rýchlos� a pre jazd na èerve nú.

Do ka zo va nie pá cha te ¾a do prav -
né ho priestupku je ne raz zlo ži té.
Vo di èi sa to tiž èas to spo lie ha jú na
to, že po li cajné hliadky sa na niek-
to ré miesta ne dosta nú a ich prie-
stu pok tak nikto ne za zna me ná.
Ne be rú oh¾ad na mož né ná sled ky
svojho ko na nia. Vïa ka to mu to
inšti tú tu už ne bu de mož né pá cha�

v ta kej miere tzv. la tentné pries -
tupky. Objektívna zodpo vednos�
zna me ná po vin nos� drži te ¾a vo zid -
la za bezpe èi� dodržia va nie vy bra -
ných pra vi diel cestnej pre mávky
vo di èom, kto ré mu vo zid lo zve ril.
Za pro tiprávne ko na nie spá cha né
s je ho vo zidlom bu de to tiž zodpo -
vedný prá ve drži te¾ vo zid la – bez
oh¾a du na oso bu vo di èa vo zid la.
Týmto pra vidlom sa oèa ká va po -
kles následkov dopravných ne hôd
na ži vo te a zdra ví rá do vo o 30 až
40 percent.  

Efektívny ná stroj
Objektívna zodpo vednos� je ná -

stroj štá tu, kto rý efektívne „nú ti“
vo di èov dodržia va� konkrétne pra -
vidlá cestnej pre mávky – aby ne -
moh li jazdi� rýchlo, na èerve nú, za -
parko va� kde ko¾vek a pod. Za ve -
de ním objektívnej zodpo vednosti
sa však subjektívna zodpo vednos�
za po ru še nie pra vi diel cestnej pre -
mávky ne ru ší – po li caj ti bu dú na -
ïa lej zasta vo va� a kontro lo va� vo -
di èov, èi dodržia va jú pra vidlá cest-
nej pre mávky.

Kaž dé jed no po ru še nie pra vi -
diel cestnej pre mávky bu dú au to -
ma tic ky zazna me ná va� tech nic ké
prostriedky /pre dovšetkým tzv. ra -
da ry/. K sa mot né mu dô ka zu ne bu -
de ma� obslu hu jú ci per so nál vô bec
prístup, keïže po ku tu ur èí au to ma -

tic ký sys tém na zákla de striktné ho
sadzobní ka uve rejne né ho v zá ko -
ne. 

Drži te ¾om vo zi diel, vo èi kto rým
bu de prostredníctvom objektívnej
zodpo vednosti uplatne ná sankcia
za spá cha nie správne ho de liktu,
ne bu de ulo že ný zá kaz èin nos ti,
sku tok sa ne za pí še do evi dencie
priestupkov v evi denènej karte vo -
di èa /èím sa vyhnú po vin né mu
preskú ša niu odbornej spô so bi losti,
ak ich spá cha jú 3x a dosta nú po -
ku tu nad 60 eur/ a vèas zapla te ná
sankcia bu de pre nich nižšia.

Inšti tút objektívnej zodpo ved -
nosti sa bu de viaza� na po ru še nia
pra vi diel cestnej pre mávky, kto -
rých ne dodrža nie spô so bu je do -
prav né ne ho dy s následka mi na
ži vo te a zdra ví a sú èasne na tie,
kto ré je mož né zazna me na� tech -
nic ký mi prostriedka mi. Pôjde
najmä o rýchlu jazdu ale ta kisto aj

n zá kaz predchádza nia, otá èa -
nia a cú va nia

n pre jazd cez že leznièné prie -
cestie

n zá kaz zasta ve nia a stá tia
n pre jazd na èerve nú
n zá kaz vjazdu, odbo èo va nia

ale bo pri ká za né ho sme ru jazdy
n „stop ky“
n prekro èe nie ma xi málnej prí -

pustnej hmot nos ti vo zid la

Výš ka po kút
Výš ka po kút za jed not li vé

správne de lik ty bu de striktne ur èe -
ná, po li cajný or gán ne bu de opráv -
ne ný ulo ži� inú po ku tu ani prihlia -
da� na žiadne okol nos ti ale bo oso -
bu pá cha te ¾a. Napr. za prekro èe -
nie rýchlosti v ob ci bu de hro zi� po -
ku ta 15 až 798 eur, mi mo ob ce 30
až 798 eur. Za predchádza nie sa
ude lí 249 eur, po ru še nie zá ka zu
otá èa nia ale bo cú va nia 99 eur. Za
pre jazd cez že leznièné prie cestie
bu de hro zi� 300 eur, rovna ko aj za
„stop ku“ a pre jazd na èerve nú. Po -
ku tu až do výš ky 798 eur bu de
mož né ulo ži� za prekro èe nie ma xi -
málnej prí pustnej hmot nos ti vo zid -
la.

Ako mo ti vá cia rieši� vec v rám -
ci inšti tú tu objektívnej zodpo -
vednosti bu de drži te ¾o vi vo zid la
umožne né zapla ti� len 2/3 z celko -
vej výš ky po ku ty ulo že nej v roz ka -
ze – ak tak vy ko ná do 15 dní odo
dòa je ho do ru èe nia. Po kia¾ ju však
za pla tí po tejto le ho te, mu sí už
uhra di� jej plnú výš ku. Zapla te ním
po ku ty sa ce lá vec ukon èu je, bez
aké ho ko¾vek zá pi su do evi dencie
vo di èov. Po ku tu ne bu de mož né
zapla ti� v ho to vos ti, iba na prís -
lušný banko vý úèet.  

Ako v pra xi?
Keï ra dar za chy tí vo zid lo, kto ré

napr. prekro èí rýchlos�, po èí ta èo vý
pro gram v informaèných systé -
moch pod¾a evi denèné ho èís la vy -
lustru je drži te ¾a vo zid la. Po li cajný
or gán /ak sa ne po chybne zistí, že
de likt bol spá cha ný vo zidlom
konkrétne ho drži te ¾a/ mu za spô -
so be né po ru še nie zá ko na ulo ží
rozka zom po ku tu. Drži te¾ mô že
pri ja� objektívnu zodpo vednos�,
uhra di� po ku tu a využi� tak všetky
už uve de né po zi tívne do pa dy rie-
še nia ve ci objektívnou zodpo -
vednos�ou. Dru há možnos� je po -
da� pro ti roz ka zu do 15 dní od por
– akú ko¾vek ná mietku. Po kia¾ ob -
sa hu je sku toènosti ozna èu jú ce v
po ža do va nom roz sa hu vo di èa,
kto rý viedol vo zid lo drži te ¾a, vec
po dozre nia zo spá cha nia priestup-
ku sa postú pi na rozhodnu tie prí-
slušné mu okresné mu dopravné mu
inšpekto rá tu. Ko na nie sa tak už
pre sú va na vo di èa – v rám ci vy vo -
de nia subjektívnej zodpo vednosti
vo èi ne mu mu mô že by� ulo že ná
po ku ta, prí padne aj zá kaz èin nos -
ti.

Za po ru še nie pra vi diel cestnej
pre mávky bu dú plne zodpo vední
aj po slan ci èi sudco via. V prí pa de
diplo ma tov bu de sku tok od lo že ný,
na ko¾ko sa na nich vz�a hu je
medzi ná rodné prá vo.

(KO KMV, 9. 11. 2011)

Vlá da schvá li la za ve de nie objektívnej zodpo vednosti za do prav né priestupky

Využi té skú se nosti z viace rých kra jín
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Aj tohto ro ku som do stal po -
vinnos� zastu po va� za mest -
nancov MV SR v ko lektívnom vy -
jedná va ní so za mestná va te¾mi.
Je po ma ly ste reo ty pom, že už v
prvej po lo vi ci ro ka vy zý va me na -
šu èlenskú základòu na predkla -
da nie návrhov na zme ny v plat -
ných zmlu vách. Ten to rok ne bol
vý nimkou, všetky ná vr hy, kto ré
prišli, sa sústre ïo va li u mòa. Vy -
jedná va me pä� ko lektívnych
zmlúv – pre príslušní kov PZ, pre
štátnu i ve rejnú služ bu, pre Hors-
kú záchrannú služ bu a pre za -
mestnancov akcio vej spo loènosti
Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR.

l Ako ste ïa le ko vo vy -
jedná va ní?

V podsta te sme len na za -
èiatku, štarto va li sme v auto mo bi -
lo vých opra vovniach, kde už má -
me za se bou dve ro ko va nia so
zástupca mi za mestná va te ¾a. Mô -

žem ich ozna èi� za konštruktívne,
ho ci ne pôjdem do de tai lov, pre to -
že, ako sa vra ví, kým nie je do -
hod nu té všetko, nie je do hod nu té
niè.

l Ro ko va nia s mi nister -
stvom?

Na úrov ni mi nis ter stva bo li
predlo že né šty ri ná vr hy ko lek -
tívnych zmlúv. Èa ká me na ozná -
me nie termí nov stretnu tia, za tia¾
ani ne vie me, kto bu de na ším
part ne rom a aké bu de me no vi té
zlo že nie tí mov. Mô žem len vyjs�
zo skú se ností z lanské ho ro ka,
keï ko lektívnu zmlu vu pre Hors-
kú záchrannú služ bu gesto ro val
štátny ta jomník MV SR Ma roš Ži -
linka, zmlu vu pre po li cajtov mi -
nister vnútra Da ni el Lipšic, pre
štátnu a ve rejnú služ bu ve dú ci
slu žobné ho úra du MV SR Mar cel
Kli mek. Èo sa tý ka ob sa hu
zmlúv, ten sme mu se li v prí pa -

doch za mestnancov, kto rých sa
Zá konník prá ce do tý ka, prispô so -
bi� je ho aktuálne plat né mu zne -
niu. A na ra zi li sme na pro blém.

l Tých je asi viace ro, ale ten
hlavný…

Je to z poh¾a du zá ko na dos�
ve¾ký a pri tom pa ra doxný zá dr -
hel. Na ši v úvodzovkách múdri
po slan ci to tiž v rám ci no ve ly
schvá li li aj usta no ve nie, kto ré de -

fi nu je noènú pra covnú zme nu
pod¾a § 90 v do be od 22. hod. do
6. ho di ny, ale noènú prá cu pod¾a
§ 98 ako prá cu vy ko ná va nú v èa -
se od 22. ho di ny do 5. ho di ny.
To to zne nie poškodzu je za -
mestnancov, kto rí cho dia do noè -
ných zmien v zmysle Zá konní ka

prá ce a bu de me sa ho po kú ša�
vy rie ši� v prie be hu vy jedná va nia.

l Ne ro zu miem celkom.
Tieto de fi ní cie pri rôznom

výkla de vlastne spô so bu jú, že
jed na ho di na sa už ne za po èí ta va
do fon du pra covné ho èa su ako
ho di na od pra co va ná v no ci, èím
sú ¾u dia poško de ní, pri chádza jú o
prípla tok. Je to zjavný non sens,
ré bus, kto rý ešte bu de me kon -
zulto va� s právnikmi. Èo sa tý ka
ostat ných návrhov zmlúv, ide me
s té ma mi, kto ré re zo no va li aj v
mi nu lom ro ku a kto ré sa nám z
h¾a diska so ciálnych istôt a urèi -
tých bo nu sov nad rá mec vte dy
plat né ho Zá konní ka prá ce po da ri -
lo udrža� v ko lektívnej zmlu ve pre
rok 2011. Ako sa da lo predpokla -
da�, najväèším problé mom je plat -
né predåže nie do by pra covné ho
èa su na 8 ho dín v po rovna ní s
predtým vy jedna ný mi se dem a
pol ho di na mi.

l Keï po rov ná me aktuálne
plat né zne nia a ná vr hy, kto ré
ini cia tí vy odbo rov po va žu je te
za najpodstatnejšie?

Ne poïme te raz do de tai lov,
mô žem len potvrdi�, že sa bu de -
me usi lo va� as poò v niekto rých

oblastiach do siahnu� viac, ako je
za kot ve né v plat ných zne niach,
pre to že ide o ná vr hy, kto ré by ani
v tejto eko no mickej si tuá cii ne ma -
li vý raznejšie za �a ži� re zortný roz -
po èet.

l A ten ešte ne po zná me…
Však to. Pro vi zó rium by ne bo -

lo dob ré rieše nie, verme, že ná -
vrh štátne ho roz poè tu nájde v
parla mente dosta toènú pod po ru.
Ale opa ku jem, na še ná vr hy nejdú
nad oèa ká va nú rea li tu roz poè tu, v
každom prí pa de však idú nad rá -
mec plat ných zmlúv. Na na šich
návrhoch bu de me vo vy jedná va ní
dô razne trva� – pre dovšetkým
pre to, že neohro zu jú roz po èet,
bu de me tvrd ší, ako sme bo li vla -
ni.

l Aké sú vlastne ter mí ny
pre vy jedná va nie?

V zá sa de by ma li by� vyššie
zmlu vy pre HZS a pre po li cajtov
uzatvo re né do konca ro ka v
nadväznosti na roz po èet. Má lo ke -
dy je to tak, ale pod pi sy zmlúv v
zá ve re ro ka a v za èiatku ro ka
2012 by sme v každom prí pa de
po va žo va li za uspo ko ju jú ce.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Za èí na sa no vé ko lo ko lektívne ho vy jedná va nia
Podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško: „Bu de me tvrd ší, ako sme bo li vla ni…“

Nie ve¾mi vïaèná úlo ha hlavné ho vy jedná va èa v ko -
lektívnom vy jedná va ní pri padla v tom to ro ku opä� pod-
predse do vi OZP v SR Ma riá no vi Magdoško vi. Nieko¾ko
otá zok mu v tejto spo lo èensky i eko no mic ky nepre -
h¾adnej si tuá cii po lo ži la re dakcia PO LÍ CIA.

Vo vesti bu le KR PZ v Bra tisla -
ve sa 2. no vembra ko na la ma lá
pietna slávnos�. Z ini cia tí vy riadi -
te ¾a KR PZ Csa bu Fa ra gó a po li -
cajné ho du chovné ho Pav la Šaj-
ga lí ka, v gescii Zdru že nia
príslušní èiek PZ a s po mo cou
základnej orga ni zá cie OZP v SR
8/8 pri bu dol vo vesti bu le ma lý pa -
mätník – pietne miesto, pri po mí -
na jú ce smr� troch príslušní kov
PZ, kto rí za hy nu li pri vý ko ne služ -
by.

Pietne ho ak tu sa zú èast ni li ve -
lia ci dôstojní ci KR PZ, ako aj po -
zosta lí prí buzní po za hy nu tých
po li cajtoch. Ka pi tán in me mo riam
Mi lan Do biáš (nar. 1961) zomrel
na ná sled ky bodných zra ne ní,

kto ré mu 4. 2. 1991 spô so bil pá -
cha te¾ pria mo v bu do ve OR PZ
Bra ti sla va IV. Npor. Ro man Hor-
vá tik (nar. 1966) a ppráp. Pa vol
Jablo novský (nar. 1979) zomre li
na ná sled ky po pá le nín, spô so be -
ných 20. jú la 2006 pri auto ne ho -

de s ná sled ným zho re ním slu -
žobné ho au ta na kri žo vatke v Pe -
zinku. Svoj boj o ži vot prehra li o

de sa� dní neskôr. Pietne miesto
bu de na vždy pri po mí na�
najvyššiu obe�, kto rú pri niesli v
záujme služ by – ich vlastné ži vo -
ty.

„Èas chry zan tém je èa som,
ke dy si spo mí na me na na šich
blízkych, ak to si tuá cia po nú ka, i
na na šich ko le gov. Myšlienka
zria de nia pietne ho miesta nám
má pri po mí na� tých, èo pre služ bu

nám všetkým prišli o to
najcennejšie, má by� však pomní -
kom i pre nás, aby sme si vá ži li

služ bu to ho dru hé ho a ma li
rešpekt pred je ho je di neènos�ou.
Nech to to miesto sa sta ne aj vý -
ra zom na šej sta vovskej spo lu -
patriènosti,“ zdô raznil vo svo jom

prí ho vo re po li cajný du chovný
Ordi na riá tu MV SR plk. Pa vol
Šajga lík, kto rý prednie sol mod lit -
bu po žehna nia tohto pietne ho
miesta i mod lit bu za zosnu lých.

(er)

Už nieko¾ko ro kov spo lu pra -
cu je SOŠ PZ Bra ti sla va s Ná -
rodnou transfúznou služ bou Ru -
ži nov pri orga ni zo va ní
darcovstva kr vi v kaž-
dom po ma tu ritnom
zdo ko na ¾o va com be -
hu štú dia, spra vidla
trikrát do ro ka. Os -
tatná akcia sa usku -
toèni la 26. októbra,
keï z 95 pô vodne
prihlá se ných poslu -
chá èov na po kon da -
ro va lo krv 74 darcov
poslu chá èov. Orga ni -

zá to ri dar covstva zo SOŠ PZ
ubezpe èu jú, že v prí pa de mi mo -
riadnej po žia davky NTS Ru ži -

nov ale bo Ne moc ni ce Sv.
Mi cha la, no aj v si tuá -
ciách, keï ko le go via v
rám ci PZ potre bu jú kon-
krétnu krvnú sku pi nu,
poslu chá èi ško ly sú vždy
ochot ní po môc�.

Eva To ma no vá, 
SOŠ PZ Bra ti sla va

V SOŠ PZ Bra ti sla va pus ti li ži lou  74 poslu chá èom

Kpt. Mi lan Do biáš má pa -
mätnú ta bu lu aj v bu do ve OR PZ
Bra ti sla va IV.

V bu do ve bra ti slav ské ho KR PZ pri budlo pietne miesto

Na pa miatku zosnu lých po li cajtov

Pietnej spo mienky sa zú èast ni li ve lia ci dôstojní ci KR PZ v Bra tisla -
ve a po zosta lí prí buzní obe tí

Npor. Ro man Horvá tik a ppráp. Pa vol Jablo novský utrpe li smrte¾né
po pá le ni ny v ho ria com slu žobnom aute

Keïže pietny pa mätník ešte
nie je celkom vy fi nanco va ný,
Zdru že nie príslušní èok PZ SR
uzatvo ri lo s KR PZ Bra ti sla va
zmlu vu na vyhlá se nie ve rejnej
zbierky, kto rá po tr vá do 31. 12.
2011. Obra cia me sa pre to na
èle nov OZP v SR i ostat ných po -

li cajtov s pros bou o fi nanèný prí-
spe vok na prí jemcu:

Zdru že nie príslušní èok Po li -
cajné ho zbo ru SR
Vajnorská 25
812 72 Bra ti sla va

Èís lo úètu: 6619618004/1111
Va ria bilný sym bol: 2112011

Vý zva
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Vá že ný pán kraj ský riadi te¾!
1/ Pod¾a akých kri té rií ste pri-

zna li odme ny príslušní kom PZ v
pô sobnosti KR PZ Bra ti sla va? Je
prav dou, že rozho du jú cim kri té -
riom bo la prá ve „príslušnos�“ do
hodno tia ce ho sys té mu?

2/ Išlo o Va še osobné rozhod-

nu tie, ale bo ste ko na li na po kyn
nadria de né ho? Ma li ste možnos�
osobne rozhodnú� o spô so be,
aké kri té riá pre prizna nie odmien
zvo lí te?

3/ Po va žu je te za spra vodli vé,
že odme ny ne do sta la èas� prí-
slušní kov len pre to, že nie sú v

systé me, ho ci sa ta kisto po die ¾a li
na plne ní úloh KR PZ?

Vá že ný pán riadi te¾, vzh¾a dom
na uzá vierku no vembro vé ho èís la
me saèní ka PO LÍ CIA oèa ká va me
Va še odpo ve de najneskôr 21.
no vembra 2011.

Vá že ný pán pre zi dent!
1/ Pod¾a na šich informá cií bo li

v pô sobnosti šty roch kraj ských
riadi te¾stiev PZ odme ny vypla te -
né len príslušní kom, za ra de ným v
hodno tia com systé me.. Zaují ma -
lo by nás, èi ste vy da li po kyn, aby
bo li odme ne ní len príslušní ci, za -
ra de ní v hodno tia com systé me?

2/ Po va žu je te za správne, aby
bo li ostat ní príslušní ci PZ vy lú èe -
ní z mož nos ti prizna nia odmien,
ho ci sa na plne ní úloh ta kisto po -
die ¾a li a sa mi o za ra de ní do hod-
no tia ce ho sys té mu ne rozho du jú?

3/ Rovna ko by nás zaují ma lo,
èi je prav da, že vý kon né a aj
funkèné pre zi diálne útva ry odme -
ny do sta li, ho ci ich príslušní ci v
hodno tia com systé me nie sú za -
ra de ní. Ak je tá to informá cia
prav di vá, aké kri té rium bo lo v
tom to prí pa de uplatne né? Išlo o
Va še rozhodnu tie?

Vá že ný pán pre zi dent, vzh¾a -
dom na uzá vierku no vembro vé ho
èís la me saèní ka PO LÍ CIA bu de -
me vïaèní, ak do sta ne me odpo -
ve de na na še otáz ky najneskôr
21. no vembra 2011.

Vá že ný pán mi nister,
1/ Ra da predse dov základ-

ných orga ni zá cií OZP v SR na
svo jom je sennom za sa da ní
vzniesla šes� po žia da viek, kto rý -
mi OZP v SR podmie nil ïalšiu

p o d  p o  r u
ka l ibrá c i i
hodno tia -
ce ho sys -
té mu. Jed -
na z po -
žia da viek
bo la, aby
sa odme -
ny ne -

vyplá ca li pod¾a výsledkov, do -
siahnu tých v hodno tia com systé -
me, keïže sys tém ešte nespåòa
všetky kri té riá, kto ré od bo ry na
hodno tia ci sys tém kla dú. S tý mi -
to po žia davka mi ste bo li bezpro-
stredne obozná me ný pria mo na
za sa da ní ra dy predse dov.
Napriek to mu – pod¾a na šich
informá cií – šty ri KR PZ tú to me -

to di ku uplat ni li, èím vy vo la li ne -
vô ¾u ostat ných po li cajtov, kto rí
sa na plne ní sku pi no vých cie¾ov
po die ¾a li, odme ny však ne do sta -
li. Oni sa mi pri tom ni ja ko ne mô -
žu ovplyvni� fakt, èi sú ale bo nie
sú za ra de ní do hodno tia ce ho
sys té mu.

2/ S ešte väèšou ne vo ¾ou sa
stretla intenzívne ší re ná informá -
cia, že vý kon ným aj funkèným
pre zi diálnym útva rom odme ny
bo li vypla te né, ho ci príslušní ci
týchto útva rov v hodno tia com
systé me za ra de ní do sia¾ nie sú.
Zaují ma lo by nás pre to, èí krajs-
kí riadi te lia do sta li po kyn, aby
prizna li odme ny len po li cajtom,
za ra de ným v systé me. Ak áno,
kto ta ký to po kyn vy dal ?

3/ Tiež by sme ra di po zna li
Váš ná zor, èi ta ký to spô sob
vypla te nia odmien je v sú la de s
akceptá ciou jed nej z po žia da -
viek na ïalšiu úèas� OZP v SR
pri ka librá cii hodno tia ce ho sys té -

mu a èi ho po va žu je te za spra -
vodli vý?

Vá že ný pán mi nister, vopred
ïa ku je me za zauja tie pí somné -
ho sta no vis ka, kto ré – vzh¾a dom
na uzá vierku vy da nia – oèa ká -
va me najneskôr 21. no vembra
2011.

* * *

Na žiados� re dakcie PO LÍ -
CIE o odpo ve de mi nis tra vnút-
ra SR Da nie la Lipši ca nám ho -
vorca mi nis tra Gá bor Grendel
te le fo nic ky ozná mil, že pán
mi nister sa sto tož òu je so sta -
no viskom, kto ré re dakcii po -
slal po li cajný pre zi dent Ja ro -
slav Spi šiak. „Po va žu je me je -
ho po ky ny vo ve ci odmien za
ko rektné a spra vodli vé,“ uvie -
dol pre re dakciu ho vorca Gá -
bor Grendel.

(er)

Svo jim listom zo dòa
21.09.2011 pod èíslom PPZ–KA–
EO–27–31/2011 pre zi dent Po li -
cajné ho zbo ru plk. JUDr. Ja ro -
slav Spi šiak ozná mil KR PZ v
Bra tisla ve, že v sú vislosti so za -
ve de ním hodno tia ce ho sys té mu

vý ko nu štát-
nej služ by
príslušní kov
Po li cajné ho
z b o  r u
r o z ho  d o l ,
že od me ny
do výš ky li -
mi tu, kto rý
bol KR PZ v

Bra tisla ve ozná me ný Sekciou
perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí po li ti ky Mi nis ter stva vnútra
SR listom zo dòa 09.09.2011 prí-
slušní kom Po li cajné ho zbo ru bu -
dú vypla te né na zákla de
výsledkov štvr�roèné ho hodno te -
nia vý ko nu štátnej služ by prísluš-
ní kov Po li cajné ho zbo ru spo lu s
výpla tou za me siac októ ber 2011.

Následne svo jim listom za sla -
ným e–mailom zo dòa
30.09.2011 riadi te¾ Kance lá rie
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru
pplk. JUDr. Ti bor Ba ráth ozná mil
na KR PZ v Bra tisla ve, že pre zi -
dent Po li cajné ho zbo ru rozho dol
o pre rozde le ní li mi tu odmien pre
príslušní kov Po li cajné ho zbo ru
splatné ho v termí ne spo lu s
výpla tou za me siac september
2011 pri èom pri pre rozde ¾o va ní
odmien príslušní kom PZ je hlav-
ným kri té riom indi vi duálny prí nos
po li caj ta pri plne ní sku pi no vých
cie¾ov.

Na zákla de uve de né ho lis tu
bol li mit ur èe ný pre KR PZ v Bra -
tisla ve rozde le ný na jed not li vé
od bo ry a odde le nia  KR PZ v
Bra tisla ve ako aj OR PZ v rám ci
KR PZ v Bra tisla ve s prihliadnu -
tím na do siahnu té vý sled ky za
hodno te né obdo bie, s dô ra zom
na sta no ve né kri té rium a to prí no -
su po li caj ta pri plne ní sku pi no -
vých cie¾ov.

Po rozde le ní li mi tov do šlo k
zú že niu okru hu po li cajtov za ra de -
ných na ur èe ných útva roch, kto rí
mô žu by� odme ne ní  v rám ci
hodno tia ce ho sys té mu v Po li -
cajnom zbo re  v zmysle N MV SR
è. 96 zo dòa 27.06.2011 v sú la de
so ZN P PZ è. 17 zo dòa
27.06.2011.

Na zákla de uve de né ho spres-
ne nia bo li upra ve né li mi ty ur èe né
pre jed not li vé útva ry v rám ci KR
PZ v Bra tisla ve.

K predmetnej ve ci je potrebné
pozna me na�, že pro ble ma ti ka
rozde le nia li mi tu urèe né ho pre
KR PZ v Bra tisla ve na jed not li vé
odde le nia a od bo ry KR PZ v Bra -
tisla ve ako aj OR PZ v rám ci KR
PZ v Bra tisla ve bo la pre jedna ná
v sa mostatnom bo de na týžden-
nej ope ra tívnej po ra de R KR PZ v
Bra tisla ve za prí tomnosti predse -
du Krajskej odbo ro vej ra dy OZP
pri KR PZ v Bra tisla ve pá na mjr.
Mgr. Ro ma na La ca, v rám ci kto -
ré ho som po ïa ko val všetkým po -
li cajtom, kto rí zodpo vedne pristu -
po va li k plne niu svo jich slu -
žobných po vin nos tí, avšak vzh¾a -
dom na sta no ve né kri té riá ne -
moh li by� odme ne ní. Zá ro veò

som prí tomných nadria de ných
po žia dal o tlmo èe nie po ïa ko va -
nia za vzorne vy ko na nú prá cu s
tým, že ich prístup k plne niu slu -
žobných po vin nos tí  bu de fi -
nanène ohodno te ný odme nou v
me sia ci no vember 2011, na ko¾ko
prá cu kaž dé ho  jednotlivca po va -
žu jem za dô le ži tú pre úspešné
fungo va nie KR PZ v Bra tisla ve
ako cel ku.

Na zá ver do vo¾te aby som vy -
jadril svo je po ¾u to va nie nad tým,
že pi sa te¾ uve de né ho emo tívne -
ho lis tu sa ne ob rá til  s dô ve rou
na svo jich nadria de ných, prí -
padne funkcio ná rov OZP so žia-
dos�ou o informá ciu k predmetnej
ve ci a zvo lil si neštandardnú ces -
tu za úèe lom získa nia vysvetle -
nia, resp. možnej ná pra vy.

Zá ro veò do vo¾te aby som vy u -
žil tú to ces tu a po ïa ko val všet -
kým po li cajtom a obèianskym za -
mestna nom KR PZ v Bra tisla ve,
kto rí vzorne plnia svo je po vin nos -
ti  za vy ko na nú prá cu a ubez pe -
èil ich, že pri rozho do va ní o ur èe -
ní  li mi tov na odme ny pre útva ry
a následne aj pre jed notlivcov
ako aj pri urèo va ní li mi tov na
osobné ohodno te nia vždy bu dú
rozho du jú ce len kri té riá  ur èe né
príslušný mi zá konmi a interný mi
aktmi riade nia a to hlavne kvan ti -
ta a kva li ta plne nia slu žobných
po vin nos tí!

V Bra tisla ve dòa 16.11.2011

S úc tou 

Riadi te¾ KR PZ v Bra tisla ve
Plk. JUDr. Csa ba Fa ra gó

Prá ve pre to, aby sme pred-
chádza li po ci tom z nespra vodli vo
ude le ných odmien v Po li cajnom
zbo re sme za viedli no vý hodno -
tia ci sys tém po li cajtov. Odme na v
Po li cajnom zbo re nie je ná ro ko -
va te¾ná sú èas� slu žobné ho pla tu.

Zá kon o
štátnej služ-
be prís luš -
ní kov Po li -
c a j  n é  h o
zbo ru, Slo -
ven skej in -
fo rmaène j
s l u ž  b y ,
Zbo ru vä -

zenskej a justiènej strá že Slo -
venskej re pub li ky a Že lezniènej
po lí cie v zne ní neskorších predpi -
sov presne sta no vu je, za èo mô -
že by� po li caj to vi odme na ude le -
ná.

Discipli nárna odme na mu sí by�
úmerná záslužné mu èi nu ale bo
príkladné mu plne niu slu žobných
po vin nos tí, za kto ré sa ude ¾u je.
Inú odme nu (pod¾a § 102a zá ko -
na èís lo 73/1998 Z.z.) mož no po -
li caj to vi ude li� za kva litné plne nie
úloh a za vy ko na nie slu žobných
úloh nad roz sah zve re ných èin -
nos tí, a tiež za splne nie mi mo -
riadnej slu žobnej úlo hy ale bo
významnej slu žobnej úlo hy, ale -
bo vopred urèe nej slu žobnej úlo -
hy, prí padne jej uce le nej eta py. A
tieto zá kon né dô vo dy bo li a mu -
sia by� pod¾a po ky nov pre zi den ta
Po li cajné ho zbo ru plk. JUDr. Ja -
ro sla va Spi šia ka dodrža né aj pri

v sú èasnosti ude ¾o va ných odme -
nách. Pod¾a týchto po ky nov nad -
ria de ný po li cajtov, vzh¾a dom k to -
mu, že hodno tia ci sys tém je v
pro ce se nasta vo va nia a te da ne -
mô že by� ešte po uži tý ako dô vod
k ude le niu odme ny, pri ude ¾o va ní
aktuálnych odmien mu sí nadria -
de ný prihlia da� najmä na po diel a
kva li tu vy ko na ných slu žobných
úloh, kto ré prispie va jú k do sa ho -
va niu sta no ve ných sku pi no vých
cie¾ov po lí cie. To to však ne vy lu -
èu je ude le nie odme ny po li caj to vi,
kto rý sa sí ce pria mo ne po die ¾a
na plne ní sku pi no vých cie¾ov
avšak spåòa zá ko nom sta no ve né
podmienky pre ude le nie odme ny.

V prí pa de ne dáv no ude le ných
odmien sa ma lo postu po va� ob -
dobne. Kaž dý nadria de ný mu sel
ude le nie odme ny po li caj to vi, kto -
rý sa pria mo ne po die ¾al na plne ní
slu žobných úloh v odô vod ne ní
svojho rozhodnu tia konkrét ne
uvies�, v èom spo èí va lo splne nie
zá ko nom sta no ve ných podmie -
nok ude le nia odme ny. Te da kon -
krétne uvies�, kto rú úlo hu, v akej
kva li te, èo vy ko nal nad roz sah
zve re ných èin nos tí, a tak ïa lej.
Ne posta èo va lo te da uvies� vše -
obec né ci tá cie príslušných no -
riem, ale bo lo tre ba konkrétne
uvies� v èom nadria de ný vi dí ich
naplne nie. V prí pa de, že nadria -
de ný ne iden ti fi ko val ta kú sku -
toènos�, kto rú by bo lo pod¾a tohto
mož né uvies� ako dô vod na ude -
le nie odme ny, odme nu zo zá ko -
na ne bo lo mož né ude li�.

Otázky a odpovede kompetentných na otvorený list
Otáz ky mi nis tro vi vnútra SR Da nie lo vi Lipši co vi Otáz ky po li cajné mu pre zi den to vi plk. JUDr. Ja rosla vo vi Spi šia ko vi

Sta no vis ko ve de nia Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru

Otáz ky kraj ské mu riadi te ¾o vi PZ v Bra tisla ve plk. JUDr. Csa bo vi Fa ra gó

Sta no vis ko kraj ské ho riadi te ¾a PZ v Bra tisla ve plk. JUDr. Csa bu Fa ra gó

Ministerstvo vnútra nakúpilo
hasičom, záchranárom a poli-
cajtom novú techniku, ktorá im
pomôže pri ochrane života,
zdravia a majetku občanov. 

Nákup rezort financuje z pro-
striedkov povinného zmluvného
poistenia. Rezort každoročne
prerozdeľuje osem percent z
týchto peňazí, v tomto roku išlo
o 23 miliónov eur. Ide o účelovo
viazané prostriedky, ktoré sú
určené práve na nákup záchra-
nárskej techniky. „Z tejto sumy v
súčasnosti nakupujeme 55 špe-
ciálnych vozidiel pre hasičov v
hodnote približne 9,5 milióna
eur. Za 2,5 milióna eur nakupu-
jeme 101 áut pre dopravnú polí-
ciu. Sedem miliónov eur sme

ešte začiatkom roka investovali
na zlepšenie informačno-komu-
nikačnej technológie integrova-
ného záchranného systému.
Nakúpili sme vysielačky pre
hasičov, policajtov, záchraná-
rov, aby pri výpadku telefón-
nych sietí nedošlo k ohrozeniu
života alebo zdravia občanov.
Za zvyšné peniaze nakúpime
techniku pre dopravnú políciu
alebo dovybavíme koordinačné
strediská integrovaného zách -
ranného systému," informovala
Ľubomíra Miklovičová z Kance-
lárie ministra vnútra. Vozový
park ministerstva vnútra má
viac ako 8 000 áut.

(www.aktuality.sk,10.11.201)

MV SR nakúpilo novú techniku z povinného zmluvného poistenia



Viac ako 22 000 le tov, pre voz
pá pe ža Já na Pav la II., prepra va
strie borných me dai listov z MS v
ho ke ji v ro ku 2000 z Pet ro hra du,
to je len zlo mok akti vít Le tec ké ho
útva ru MV SR, kto rý ten to rok
osla vu je 50. vý ro èie od svojho
vzni ku na úze mí SR. 17. no -
vembra 1961 vznik la v Ivanke pri
Bra tisla ve odlú èe ná sku pi na Le -
tec ké ho oddie lu Mi nis ter stva
vnútra Èeskoslo venskej so cia -
listickej re pub li ky, kto rá za bez pe -
èo va la prepra vu vládnych pred-
sta vi te ¾ov do Pra hy, Br na a Ost -
ra vy. V tom èa se dis po no va la len
2 lietadla mi. Od vzni ku sa -

mostatnej Slo venskej re pub li ky 1.
ja nuá ra 1993 pri bu dol po èet lieta -
diel a pi lo tov, kto rí do vedna na lie -
ta li 14 359 le to vých ho dín do 86
kra jín sve ta. Ne vy ne cha li ani naj-
vzdia le nejšie kra ji ny ako Èi le, Ja -
pon sko, Argentí nu, Austrá liu a
No vý Zé land. „Let ka“ prepra vo va -
la až 90% no vo vy ro be ných ban-
ko viek pre Ná rodnú ban ku SR,
kto ré sa tla èi li na Malte, resp. v
An glic ku. Usku toèni la mno ho hu -
ma ni tárnych le tov do Irá nu, Pa -
kista nu, Tu rec ka, Srí Lanky, na
Hai ti, èi do Egyp ta. Pi lo ti ma jú
na lie ta ných od 4000 do 12 000
le to vých ho dín, èo je v le teckej
termi no ló gii sku toène vý raz né

èís lo. O skú se nosti pi lo tov svedèí
aj fakt, že od vzni ku Slo venskej

re pub li ky ne -
prišlo k žiad ne -
mu in ci den tu.
V sú èasnosti
má Le tec ký
útvar MV SR k
dispo zí cii 2 do -
prav né lietadlá
ty pu Tu–154M

s ka pa ci tou do 116 osôb a 2 do -
prav né lietadlá Jak–40 do 24

osôb. Šty ri vrtu¾ní ky Mi–171, je -
den z nich od 3. októbra 2011 za -
bez pe èu je ochra nu vý chodnej
hra ni ce, keïže MV SR ukon èi lo
zmlu vu so súkromnou fir mou,
kto rá ju chrá ni la dovte dy.

(KO KMV, 16. 11. 2011)
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Chlap ci, po kojne si tie pe nia ze ne chajte. Èi ma obe -
rie te vy ale bo mo ja sta rá, to je vlastne jed no…

Èlo vek sa ces tou z kú pa liska za sta ví na jed -
no pi vo a hneï aká prud ká zme na po èa sia!

V prie be hu II. polro ka 2009
bo li zrea li zo va né prípravné prá ce,
po li cajtmi na vrh nu té a súkromnou
fir mou vytvo re né tri inte raktívne
tvo ri vé dielne v dvoch ja zy ko vých
verziách (dve slo ven ské verzie a
jed na èes ká), spra co va né ma te ri -
á ly k pro jek tu (do taz ní ky, pra -
covné zo ši ty pre de ti, pla gá ty,
pro pa gaèný ma te ri ál pre ro di èov)
a v de cembri tohto ro ku sa usku -
toèni lo aj ško le nie ani má to rov
pro jek tu.

Vzh¾a dom k to mu, že pro jekt
bol predlo že ný ako nadná rodný,
par ti ci po va li na òom partne ri z
Èeskej re pub li ky, po li cajné riadi -
te¾stvá dvoch mo rav ských kra jov.

Dòa 25. ja nuá ra 2010 o 10.30
hod sa v Bra tisla ve v priesto roch
Slo ven ské ho inšti tú tu mlá de že –

IUVENTA usku toèni lo slávnostné
otvo re nie pu tovnej inte raktívnej
tvo ri vej dielne „Tvo ja správna
vo¾ba“. O deò neskôr sa usku toè -
ni lo slávnostné za há je nie pro jek -
tu v Ko ši ciach. V Èeskej re publi -
ke sa za èal pro jekt reali zo va� dòa
15.3.2010 v meste Olo mouc.
Rea li zaèná fá za pro jek tu tr va la
21 me sia cov a bo la ukon èe ná v
Slo venskej re publi ke dòa
3.6.2011 a v Èeskej re publi ke
dòa 16.9.2011.

Celko vo sa na pro jekte zú èast -
ni lo v rám ci Slo venskej a Èeskej
re pub li ky 27 478 žiakov z 1393
tried a 617 škôl. Inte raktívne tvo -
ri vé dielne bo li nainšta lo va né v
55 mestách a lektorskú èinnos�
za bezpe èo va lo 217 ani má to rov z
ra dov po li cajtov, za mestnancov

re gio nálnych úra dov ve rejné ho
zdra votníctva, mestských po lí cií,
so ciálnych pra covní kov a pod.

V Slo venskej re publi ke bo lo do
pro jek tu za po je ných 19 762 žia-
kov z 1 033 tried a 419 základ-
ných škôl. Pro jekt rea li zo va lo 171
ani má to rov v 37 mestách.

V Èeskej re publi ke bo lo do

pro jek tu za po je ných 7 716 žiakov
z 360 tried a 198 škôl. Pro jekt
rea li zo va lo 46 ani má to rov v 18

mestách Olo mouc ké ho a Mo rav -
skosliezske ho kra ja.

Koordi ná ciu pro jek tu na úrov ni
kraj ských riadi te¾stiev Po li cajné ho
zbo ru za bez pe èo va li po li caj ti –
re fe ren ti špe cia listi odde le ní ko -

mu ni ká cie a pre vencie kraj ských
riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru.
Na zákla de ich zhodno te nia prie -

be hu pro jek tu,
ako aj výsled-
kov výsku mu,
kto rý sa rea li zo -
val v rám ci pro -
jek tu mô že me
skonšta to va�, že
pro jekt sa stre -
tol s mi mo riad -
ne priazni vým
ohla som tak
pria mych úèast -
ní kov, ako aj
spo lupra cu jú -
cich subjektov,
kto rí vy šli v ús -
tre ty pri za bez -
pe èe ní priesto -
rov na inšta lá ciu
i n t e  r a k t í v n e j
diel ne, spo lu -
pra co va li pri
zosta ve ní har -

mo nogra mov úèas ti žiakov, zú -
èast ni li sa na slávnostných otvo -
re niach pro jek tu a pod.

mjr. Mgr. Ma rianna Paulí ko vá,
PPZ

Na pro jekte sa v rám ci ÈR a SR zú èast ni lo 27 478 žiakov z 1393 tried a 617 škôl

Nadná rodný pre ventívny pro jekt „Tvo ja správna vo¾ba“
Nadná rodný pre ventívny pro jekt s názvom „Tvo ja správ -
na vo¾ba“ spra co val a predlo žil k 31.10.2008 v rám ci pro -
gra mu Európskej ko mi sie „Predchádza nie a boj pro ti
trestnej èin nos ti“ od bor ko mu ni ká cie a pre vencie Pre zí dia
Po li cajné ho zbo ru. Pro jekt bol schvá le ný pod granto vou
zmlu vou è. JLS/2008/ISEC/FPA/C3/071 so za èiatkom reali -
zá cie k 1.8.2009 a ukon èe ním k 31.12.2011, t.j. v trva ní 29
me sia cov.

Let ka MV SR má už pä�de siatku

Rozdie ly
Ame ric ký Ná rodný inšti tút

zdra via sa rozho dol použí va� na
svo je po ku sy na miesto potka nov
právni kov. A to hneï z troch dô -
vo dov:

A/ V tejto ze mi je viac právni -
kov ako potka nov

B/ Vedci si k právni kom neut-
vo ria ci to vé pu to

C/ Sú ve ci, kto ré pot kan ne do -
ká že

Presnos�
Pý ta jú sa ma te ma ti ka, fy zi ka a

právni ka, ko¾ko je dva plus dva.
Ma te ma tik ho vo rí, že presne

šty ri.
Fy zik sa opý ta na presnos� s

akou má po èí ta� a po tom ozná mi
výsle dok: 4, 000000.

Právnik sa opý ta: A ko¾ko
potre bu je te, aby to vy šlo?

Zi ma
Súdny pro ces v Grónsku.

Sudca sa pý ta ob ža lo va né ho:
Po vedzte nám, kde ste bo li v no -
ci zo 14. októbra na 20. marca!

Špe cia li zá cia
Chla pík prí de na poš tu a všim -

ne si, že pred ním je ple ša tý èlo -
vie èik, kto rý má pred se bou hro -
ma du ru žo vých obá lok po le pe -

ných srdieèka mi. Na každú na -
strie ka tro chu vo òav ky a pre lo ží
ju na dru hú ko pu. Chla pík sa pý -
ta: Èo to ro bí te?

– Ro zo sie lam ti síc va -
lentínskych pozdra vov, podpí sa -
ných slo va mi: Há daj, kto?!

Na èo to ro bí te? pý ta sa chla -
pík.

– Som právnik špe cia li zo va ný
na roz vo dy…

Tro chu sa zasmejme
…na právni koch

Jožko, pridaj sa!!!

Skutočným  pamätníkom letky je plk. Viliam
Polnišer. Jeho spomienky by vydali na knihu...
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Ve¾mi pekný úspech na šich stolných te nistov na Majstrovstvách Euró py v Pa lerme

Aj „ze miak“ má svo ju ce nu!

V sú �a ži družstiev si na ši re -
pre zen tan ti po ví �azstvách nad
Èes kou re pub li kou 3:1, nad Bul-
harskom 3:1 a nad Tu reckom 3:0
vy bo jo va li pr vé miesto v základ-
nej sku pi ne. V následnom štvr�fi -
ná le po ra zi li silnú anglickú repre -
zentá ciu 3:1. V se mi fi ná le ich èa -
kal fa vo rit ce lé ho turna ja – Švéd -
sko na èe le s repre zentantom
Stenbergom, kto rým na ši pod¾ahli
1:3.

V sú bo ji o tre tie miesto nám
èeskí re pre zen tan ti vrá ti li prehru
zo základnej sku pi ny a po vy -
rovna nom sú bo ji 3:2 nám zosta la
za 4. prieèku iba „ze mia ko vá“
me dai la. V sú �a ži jednotlivcov si
mi mo riadne úspešne viedol Mar -
tin Gajdoš, kto rý sa zo 64 štartu -
jú cich pre bo jo val až do se mi fi ná -

le, kde ho vy ra dil spo mí na ný

švéd sky re pre zen tant Stenberg,
cel ko vý ví �az turna ja. V bo ji o
bronz pod¾a hol 1:3 Francú zo vi
Le febro vi. Aj ïalší na ši re pre zen -
tan ti do siahli so lídne vý sled ky,
keï sa Ti cho mír Re vaj do stal
medzi 16 najlepších (vy pa dol s
celko vo tre tím Francú zom Le -
febrom) a Gra mantík (vy pa dol s

cel ko vým ví �a zom Stenbergom) s
Urba nom (vy pa dol s celko vo dru -
hým Dá nom Fynskom), kto rí
postú pi li do dru hé ho ko la. Dvo ma
štvrtý mi miesta mi do siahli na ši
po li caj ti jed no z najlepších
umiestne ní v histó rií slo ven ské ho
po li cajné ho športu.

Ju raj Fi lan, UNI TOP

V dòoch 3 – 7. októbra 2011 sa ko na li v ta lianskom Pa -
lerme 6. Majstrovstvá Euró py po li cajtov v stolnom te ni se.
Nášmu repre zentaèné mu druž stvu v zlo že ní: mjr. Ing. Mi -
lan Gra mantík z OR PZ Prie vidza, mjr. Mgr. Mi ro slav Urban
zo Sekcie kon tro ly a inšpekènej služ by MV SR, nstržm. Ti -
cho mír Re vaj z OR PZ Tre bi šov a stržm. Mar tin Gajdoš z
OR PZ To po¾èa ny sa na si cílskom ostro ve mi mo riadne da -
ri lo.

Na še úspešné repre zentaèné druž stvo

Pred dô le ži tým se mi fi ná lo vým zá pa som spo lu so švéd skou repre -
zentá ciou…

Prí jemný deò na strelni ci v záujme dob rých osobných vz�a hov

II. roè ník stre leckej sú �a že Le vi èa nov

II. Roè ník stre leckej sú �a že
otvo ril svo jim prí ho vo rom ve dú ci
územnej úra dovne IPA Le vi ce
pplk. MUDr. La di slav Va lach

PhD., kto rý za prí tomnosti riadi te -
¾a OR PZ Le vi ce pplk. Mgr. Mi ro -
sla va Ko šú ta pri ví tal okrem na -
šich po li cajtov aj príslušní kov

ÚJKP z Ústa vu na vý kon tres tu
odòa tia slo bo dy v Že lie zovciach a
v ne poslednom ra de aj nášho bý -
va lé ho ko le gu, dlho roèné ho riadi -
te ¾a OO PZ v Ša hách Bc. Ju ra ja
Krá li ka, kto rý dnes pô so bí ako
podpredse da miestnej orga ni zá -
cie Aso ciá cie po li cajtov vo výs -
lužbe v Že lie zovciach.

Tak ako v ro ku 2010, aj te raz
sme Ju ra jo vi Krá li ko vi po ïa ko va li
za to, že ochotne oslo vil na šich

ma ïar ských ko le gov, predsta vi -
te ¾ov zlo žiek, s kto rý mi vy ko ná va -
me spo loènú obchôdzko vú služ -
bu na štátnej hra ni ci od Šiah až
po hra ni cu okre su Ve¾ký Krtíš.

„Prestrie ¾a ním“ sa všetký mi
parkúrmi si na svo je prišli všetci
zú èastne ní, pri èom v ka te gó rii
družstiev na po kon zví �a zi lo zmie -
ša né druž stvo v zlo že ní práp. Pe -
ter Gunda ( z OO PZ Že lie zovce)
a npor. Pa vel Páchnik (z ÚVTOS

Že lie zovce ); 2 miesto : npor.
Mgr. Zu za na Še di vá (OO PZ Le -
vi ce) a npor. Mgr. To máš Szeiff;
3. miesto por. Li bor Še di vý a Ti -
bor Lu káè ( ÚVTOS Že lie zovce).

Ví �azný ako aj pu tovný po hár v
ka te gó rii jednotlivcov zís kal
npor.Ti bor Lu káè z ÚVTOS Že lie -
zovce, 2. miesto práp. Pe ter
Gunda z OO PZ Že lie zovce, 3.
miesto npor. Pa vel Páchnik z
ÚVTOS Že lie zovce.

Èo uvies� na zá ver? Asi to, že
v ne poslednom ra de, ako som už
na za èiatku spo me nu la, ne šlo len
o spo je nie prí jemné ho s uži -
toèným, ani o športo vé na sa de nie
v zmysle „pod stat né je zú èastni�
sa a hlavné je zví �a zi�“, avšak
vïa ka už spo me nu tým nadšen-
com, a v ne poslednom ra de všet -
kých zú èastne ných akcia prispe la
upevòo va niu dob rých osobných
vz�a hov v rám ci medzi ná rodnej
spo lu prá ce s na ši mi ma ïar ský mi
ko le ga mi.

npor. Mgr. Ja na Bittne ro vá,
podpredsedníèka ZO OZP

8/63 Le vi ce

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kým žia¾om ozna mu je me, že dòa 16. 9. 2011 ná hle

zomrel 
npor. Ma rián KO VÁÈ (nar. 23. 4. 1972), 
na po sle dy za ra de ný na RHP Sobrance, OHK

Ve¾ké Sle mence. 
Ïa ku je me všetkým prí buzným, ko le gom, pria te -

¾om a zná mym, kto rý nám po moh li zmierni� žia¾ za
stra tou mi lo va né ho èlo ve ka, dob ré ho man že la a
otca.

Kto ste ho po zna li, ve nujte mu pro sím ti chú spo mienku.

Smú tia ca man žel ka a syn

V èa soch èas tých zmien sta no ve ných sku pi no vých cie¾ov
a hodno tia ce ho sys té mu, avšak stá le pl né ho pra covné ho
na sa de nia príslušní kov sa aj na OR PZ v Le vi ciach na šli
ko le go via, ochot ní prispie� k orga ni zá cii II. roèní ka stre -
leckej sú �a že, kto rá sa ko na la 7.10.2011 v Ho rárni u Šte fa -
na Rácza v No vom Te ko ve okr. Le vi ce. Okrem príslušní -
kov OR PZ Le vi ce – èle nov IPA Le vi ce a ZO OZP 8/63 Le -
vi ce sa stre leckej sú �a že zú èast ni li po li caj ti z Ma ïarskej
re pub li ky, kto rí nás svo jou prí tomnos�ou v Le vi ciach poc-
ti li už dru hýkrát.

Na ša ZO OZP v SR v Mi cha -
lovciach prispe la fi nanènou
èiastkou k orga ni zá cii ho ke jo vé -
ho turna ja šty roch mužstiev,

kto rý sa usku toènil 4. 11. 2011
na miestnom ho ke jom šta dió ne
v Mi cha lovciach. Turna ja sa zú -
èast ni li mužstvá po li cajtov z Ko -
šíc, Pre šo va, Sobra niec a mi -
cha lovský tím. Podmienkou pre
hrá èov bo la príslušnos� k PZ.
Kaž dé muž stvo zahra lo 3 x 15
min. Tur naj bol zo stra ny orga -
ni zá to rov zor ga ni zo va ný na
100%, hrá èi na ¾a de vy po ti li
nieko¾ko litrov po tu. Na fé ro vý

prie beh zá pa sov do ze ra li skú -
se ní li go ví rozhodco via, kto rým
je potrebné vy jadri� ve¾kú vïa -
ku, na ko¾ko si za korèu ¾o va li asi

najviac zo všet -
kých. Na prvom
mieste skon èi li
Ko ši èa nia, dru hí
bo li chlap ci z Pre -
šo va, na tre �om
mieste skon èi li do -
má ci Mi cha lovèa -
nia a štvorku uzat-

vo ri li po li caj ti zo Sobra niec.
Na zá ver by som chcel v me -

ne nášho vý bo ru po ïa ko va� J.
Leško vi z OO PZ Mi cha lov ce za
uspo ria da nie skve lé ho športo -
vé ho zá žit ku. Vi die�, že aj pri
ná roè ných po vinnostiach je
dob ré a uži toèné uro bi� aj nieèo
prospešné pre te lo.   

Ma rek IHNA CIK,
Predse da ZO OZP 10–27 pri

OR PZ Mi cha lov ce

Tur naj šty roch družstiev pri nie sol ví �azstvo Ko ši èa nov

Po li caj ti na korèu liach a s ho kejka mi – skve lý zá ži tok! 

UPO ZORNE NIE!

Uzávierka na sle du jú -
ce ho èísla bude 12. de -
cembra 2011

Redakcia

… a na zá ver ešte spo loèné spo mienko vé fo to!



Uprostred New Yor ku, len pár de -
sia tok metrov od miesta, kde ke dy si
stá li „dvo jièky“, vy rástlo pred me sia -
com sta no vé mesteè ko. V spa cá koch
a de kách tu odvte dy bi va ku je nieko¾ko
sto viek ¾u dí a cez deò sa k nim pri dá -
va jú ïalší. Va ria, disku tu jú a pre -
dovšetkým ta kýmto spô so bom pro -
testu jú pro ti na rasta jú cej ne rov nos ti v
ame rickej spo loènosti. Zuccotti Park,
kde sa to všetko odohrá va, pre me no -
va li na Ná mestie slo bo dy.

„Oku pantov“ Wall Stree tu spá ja
po cit hne vu a frustrá cia z neobmedze -
nej mo ci bánk. Aj keï to to hnu tie za -
tia¾ ne má jasne sformu lo va né po žia -
davky, pre mno hých je predzves�ou
nieèo ho no vé ho. Èrtá sa tak mož no
aká si ¾a vi co vá odpo veï na konzerva -
tívne Èa jo vé hnu tie, kto ré už má reál-
ny vplyv na po li ti ku. Po sol stvo, kto ré
de monštranti pri ná ša jú, je však úplne
zrejmé: „Pro ti 1 percentu bo há èov z
Wall Stree tu, kto rí všetko vlastnia a
riadia, sto jí me my, kto rí za stu pu je me
99 percent spo loènosti.“

A mno hí ¾u dia sa s týmto posto jom
sto tožòu jú. Medzi èa som sa ra dy de -
monštrantov rozší ri li. Hnu tie Oku pujte
Wall Stret podpo ri li aj od bo ry a ší ri sa
ïa lej, èo ho dô ka zom bol aj glo bálny
pro test, kto rý sa mi nu lú so bo tu usku -
toènil až v 1 500 mestách ce lé ho sve -
ta.

„Niekto rí ¾u dia ne ve ri li, že to bu de
rás� tak rýchlo. My sme si to však
ve¾mi pria li, no a vi dí te, dnes sa pro -
tes tu je po ce lom sve te. Nie je to ani
tak na šou zá slu hou, ale pre to, le bo
kaž dý ná rod má svo je vlastné pro blé -
my s eko no mic kou nespra vodli -
vos�ou,“ ho vo rí Ko bi Skolnick, je den z
orga ni zá to rov, kto rý v „cent rá le de -
monštrantov“ na dolnom Manhatta ne
trá vi denne 12 až 16 ho dín.

Od pr vé ho dòa sa na pro testoch
zúèast òu je aj Bob Nash (68). V ru ke
dr ží tran spa rent s ná pi som, kto rý hlá -
sa, že ban kám by sa ne ma lo jedno du -
cho do vo li�, aby ma li nad ¾uïmi ta kú
obrovskú moc. Bra da tý sta rec re dak -
to ro vi agentú ry Reu ters vy svet ¾u je,
pre èo sa pro tes ty stre tá va jú s ta kým

po zi tívnym ohla som: „Prí liš ve ¾a ¾u dí
tr pí, pre to sú pro tes ty ta ké ve¾ké. Prí -
liš má lo ¾u dí vlast ní prí liš ve ¾a a prí liš
ve ¾a ¾u dí má prí liš má lo. Tá to ne rov no -
vá ha – to je ka pi ta liz mus. Ka pi ta liz -
mus je ra ko vi na.“

Nash je ži vým dô ka zom, že ne jde
len o aký si roz mar znu de nej mlá de že,
kto rá ne vie, èo so
se bou. Sú èasné
pro blé my sa by -
tostne tý ka jú aj
strednej vrst vy, kto rá po de sa�ro èia
patri la k opo rám ame rickej spo -
loènosti. Jej príslušní ci tvr do pra cu jú,
aby si moh li bra� hy po té ky na bý va nie
a pô žièky, kto rý mi fi nancu jú štú dium
svo jich de tí, mno hí z nich však stra ti li
prá cu a ich ame ric ký sen sa za èí na
rozplý va�.

Aj o tom pred de monštranta mi na
Wall Stree te ho vo ril slo vin ský fi lo zof
Sla voj Ži žek, kto rý ich pri šiel podpo ri�:
„Po ve dia vám, že sme rojko via. Sku -
toèní rojko via sú však tí, kto rí si
myslia, že ve ci pôjdu do ne ko neè na
tak ako doteraz. My nie sme rojko via.
Pre bu di li sme sa zo sna, kto rý sa me -
ní v noènú mo ru. My niè ne ni èí me.
Sme iba svedka mi to ho, ako sys tém
ni èí sám se ba.“

„Obsadzo va nie“ Wall Stree tu je
pod¾a bý va lé ho šé fa Sve to vej ban ky
Jo sepha Stiglitza pre ja vom hlbo ko za -
ko re ne nej nespo koj nosti, kto rá sa
rozší ri la do znaè nej èasti ame rickej
spo loènosti. Jej prí èi nou je po ci �o va ný
ne dosta tok spra vodli vosti, vy so ká ne -
rovnos� a ob rov ské po chyb nos ti o
sprá va ní sa ve¾kých bánk. Bo la to prá -
ve Stiglitzo va esej o 1 % najbo -
hatších, uve rejne ná v ma ga zí ne Va ni -
ty Fair, kto rá da la hnu tiu sil ný impulz,
le bo na rasta jú ce ne rov nos ti ¾u dia po -
ci �u jú ako pre kážku ïalšie ho napre do -
va nia.

Ur èi tá miera ne rov nos ti je hna cím
mo to rom spo loènosti, jej sú èas ná po -
do ba však do siahla ex trémne rozme -
ry. V sú èasnosti jed no percento naj-
bo hatších zís ka va takmer štvrti nu prí-
jmov ce lej ame rickej eko no mi ky. To to
jed no je di né percento má pod kon tro -

lou až 40 percent bo hatstva. Ta ká to
ne rov no vá ha bo la v Spo je ných štá -
toch na po sle dy tesne pred za èiat kom
ve¾kej hospo dárskej krí zy v ro ku 1928.
Po tom príjmo vé ne rov nos ti kle sa li a
stú pa� za èa li až v 80. ro koch mi nu lé -
ho sto ro èia s nás tu pom Ro nalda Rea -
ga na. V ro ku 1950, keï stredná trie da
za ží va la rozkvet, rozdiel medzi platmi
šé fov a za mestnancov bo li 30:1. V

prvej de ká de 21.
sto ro èia sa ten to
po mer zvý šil na
500 k jed nej!

Ob rov ské dispro porcie, kto ré za èa -
li na rasta� na Zá pa de po pá de
Berlínske ho mú ra, ne moh li zosta� ne -
po všim nu té. Zná my brit ský his to rik
To ny Judt tejto té me ve no val svo ju
poslednú kni hu Zle sa vo dí kra ji ne,
kto rá vy šla mi nu lý rok tesne pred je ho
smr�ou. Uvie dol ju ci tá tom írske ho ro -
má no pisca Oli ve ra Goldsmitha: „Zle
sa vo dí kra ji ne, kto rá pad la za obe�
ob rov ským zme nám, kde sa hro ma dí
bo hatstvo, ale ¾udskos� upa dá.“

Aj keï tá to pochmúrna ve ta bo la
vy slo ve ná na margo britskej urba ni zá -
cie a industria li zá cie v 18. sto ro èí,
tieto slo vá sú na najvýš aktuálne aj v
sú èasnosti, kto rú cha rakte ri zu jú naj -

mä na rasta jú ce ne rov nos ti. Pod¾a To -
ny ho Judta krik¾a vé rozdie ly medzi
osobným pre py chom na jed nej stra ne
a za nedba nos�ou ve rejné ho sekto ra
sú do oèí bi jú ce. Odrá ža jú sú èasný
stu peò úpad ku zmys lu pre potre by a
záujmy cel ku a podry tú spo lo èenskú
súdržnos� a so li da ri tu. Judt v kni he pí -
še, že ak sa niè nezme ní, mô že me
oèa ká va� mo hut né spo lo èenské otra -
sy. Nepre šiel ani rok a je ho slo vá sa
za èí na jú napåòa�.

Oká za lé bo hatstvo do slo va vy rá ža
dych. Pod¾a re por tá že te le ví zie CNBC
v ro ku 1985 ži lo v USA iba 13 mi -
liardá rov, dnes ich je viac ako ti síc!
Vïa ka Reaga no vi a neskôr najmä
Busho vi ml. zís ka li nesmierne da òo vé
ú¾a vy. Z ich úst èas to po èu� ar gu ment,
že zvý še nie da ní pre su perbo ha tých
by ohro zi lo tvor bu pra covných miest,
le bo by ne ma li dosta tok prostriedkov
na investo va nie do bizni su. Lenže ako
uka zu je spo mí na ný do ku ment, tí to ¾u -
dia, do slo va sa to pia ci v pe nia zoch,
na nich len se dia. Uží va jú si roz práv -
ko vé bo hatstvo, za tia¾ èo bežný èlo -
vek ži je v èo raz väèšej neisto te.

Hlavná po sta va do ku men tu mi -
liardár Tim Durham z India ny sa vy be -
rie do Lon dý na na aukciu, kde ne vá ha

za his to ric ký Rolls– Royce zapla ti�
viac ako 3,3 mi lió na li bier (!), aby mo -
hol rozší ri� svo ju zbierku ve te rá nov,
po zostá va jú cu z viac ako 70 áut.
Expló zia súkromné ho bo hatstva je v
ostrom kontraste so ži vo tom bež ných
¾u dí.

Prí be hy o tom ako ¾u dia prišli o
prá cu, ako nevládzu splá ca� hy po té ky
a zdra votné poiste nie, ako dlhu jú ban -
kám splát ky za pô žièky na štú dium, sa
ne èí ta jú vô bec ¾ahko. To nie sú ni ja kí
špi na ví hi pí ci a ¾a vi co vý lum pen pro le -
ta riát, ale oby èajní ¾u dia, kto rí ne ve dia
ako ïa lej.

Eko nóm Paul Krugman, drži te¾ No -
be lo vej ce ny za eko nó miu, vo svo jom
ko mentá ri Pa ni ka plu tokra tov uve -
rejne nom v denní ku New York Ti mes
sa pre to oprávne ne zastá va pro testu -
jú cich a o banká roch pí še: „Tí to ¾u dia
nie sú Ste ve Jobs. Tí to ¾u dia zbo hat li
vytvá ra ním fi nanèných schém, bez to -
ho, aby ame ric kým obèa nom pri niesli
ne ja ké jas né vý ho dy. Na opak: do zvu -
ky ich ne zodpo vedné ho sprá va nia po -
ci �u jú de siatky mi lió nov ame ric kých
obèa nov do dnes.“

Aj pre to oku pu jú Wall Street.
(Ma rián Re pa, Prav da.sk, 

25. októbra 2011)
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Nariadenia a rozkazy prezidenta PZ
O K T Ó B E R   2 0 1 1 

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

24. ktorým sa mení nariade-
nie prezidenta Policajného zboru
č. 18/2011 o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej polí-
cie Policajného zboru

25. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 6/2010 o postupe pri
evidovaní vozidiel v znení naria-
denia prezidenta Policajného
zboru č. 11/2011

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

77. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
56/2011 o metodickej príručke k
hodnotiacemu systému a ku
kariérnemu postupu príslušníkov
Policajného zboru

78. o vykonaní streleckej prí-
pravy zamestnancov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky
oddelenia fyzickej ochrany ob -
jektov a kuriérnej služby odboru
ochrany objektov Prezídia Poli-
cajného zboru

79. o vykonaní nočných stre-
lieb príslušníkov Policajného
zbo ru určených útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky
zaradených do I. výcvikovej sku-
piny

80. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky zarade-
ných do I. výcvikovej skupiny

81. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 10/2011 o zriadení skú-
šobných komisií na vykonanie
záverečných vyšetrovateľských
skúšok príslušníkov Policajného
zboru

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, 
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

Va ro va nie (z) Wall Stree tu


