
Ko lektívne vy jedná va nie pre
rok 2012 v re zorte MV SR sa
úspešne skon èi lo. Zmlu va pre

Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR
bo la podpí sa ná 14. de cembra
2011 (bližšie informá cie sme pub -

li ko va li už v de cembro vom èís le
PO LÍ CIE – pozn. red.). Vyššiu
ko lektívnu zmlu vu pre Horskú

záchrannú služ bu podpí sa li štát-
ny ta jomník MV SR Ma roš Ži linka
a predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va 19. de cembra 2011. Štátny
ta jomník MV SR v ten istý deò
podpí sal aj zmlu vu so zástupca mi
za mestnancov pre HaZZ.

Zmluvné stra ny sa do hod li, že
slu žobný èas príslušní ka Horskej
záchrannej služ by a príslušní ka
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru
bu de 40 ho dín týždenne. Avšak
základná vý me ra do vo len ky prí-
slušní ka oboch zbo rov bu de 5
týždòov v ka lendárnom ro ku. Prí-
slušní ko vi, kto rý do konca ka -
lendárne ho ro ka dovàši as poò 33
ro kov, patrí do vo len ka vo vý me re
šiestich týždòov. Základná vý me -
ra do vo len ky sa predåži la o je den
týždeò nad mi ni málnu vý me ru
usta no ve nú zá ko nom.

Zmluvné stra ny sa ïa lej do -
hod li, že so ciálny fond sa bu de
tvo ri� vo výške 1,1 % zo súhrnu
hru bých príjmov zúèto va ných prí-
slušní kom na vý pla tu za ka -
lendárny rok. U príslušní kov Hor-

skej záchrannej služ by sa do hod -
la sprostredko va te¾ská for ma
stra vo va nia a no mi nálna hod no ta
stravnej poukážky vo výške 3,15
eura.

Po zornos� osobným
príplatkom

Ko lektívnu zmlu vu vyššie ho
stupòa pre príslušní kov PZ signo -
va li mi nister vnútra SR Da ni el
Lipšic a predse da OZP v SR Mi -
ro slav Lit va 12. ja nuá ra 2012. Aj
v nej sa po da ri lo ucho va� do te -
rajšie so ciálne isto ty, tvor ba so -
ciálne ho fon du je upra ve ná na 1,
1 percenta. „Uro bím všetko pre to,
aby so ciálne vý ho dy príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru osta li nezme -
ne né,“ uvie dol pri tejto prí le ži tosti
mi nister vnútra Da ni el Lipšic.
Ïalším vy jedna ným po zi tí vom je
sku toènos�, že na úrov ni roz poè -
to vých orga ni zá cií mi nis ter stva
bu dú pra vi delne raz za pol rok
pre hodno co va né ob je my osob -
ných príplatkov. „Pri de ¾o va nie
týchto príplatkov bu de pre ro ko va -

Obèianski za mestnanci ma jú opä� o polho di nu krat ší pra covný èas
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l Pán rek tor, v tom to vy da -
ní sa mostatne pub li ku je me
základné fak ty o Aka dé mii Po li -
cajné ho zbo ru v Bra tisla ve (A
PZ). Pri poh¾a de na cel ko vé po -
è ty poslu chá èov sú na A PZ
štu du jú ci po li caj ti v menši ne a
tá to vy so ká ško la – vo vz�a hu k
jej špe ci fické mu za me ra niu –
má neúnosne vy so ký po èet
štu dentiek. Pre èo?

Otvo ri li ste viace ro otá zok. Pri -
jí ma nie po li cajtov sa ve¾mi skom-
pli ko va lo po žia davkou na mi ni -
málne pä�roènú prax v po li cajnom
vý ko ne. Po tom sa to rieši lo tak,
že sa ro bi li ge ne rálne vý nimky z
to ho, èo sme na ria di li, ale vo vše -
obec nos ti sa sem po li cajtov do -
stá va lo ve¾mi má lo – až tak ka -
tastro fálne má lo, že sme uva žo -
va li o pre me no va ní aka dé mie,
pre to že ten po jem „po li cajná“
aka dé mia bol takmer zby toèný.
Èo sa tý ka žien, je den vy so ký
funkcio nár, keï sem prvýkrát pri -
šiel, trefne po zna me nal: Vy tu ne -
ro bí te pri jí maèky, ale casting! Ak
mám vážne ho vo ri�, tak po zi tí vum
je v tom, že dievèa tá sú sna ži -

vejšie, uèenli vejšie, takpo ve diac
lepšie štu dentky, to je fakt. Na
dru hej stra ne ten to fak tor ne do -
ká že me ovplyvni�, má me tu zá -
kon, kto rý ho vo rí o rov nos ti prí le -
ži tostí, èo sa dá �ažko obís�. Môj
osobný ná zor je, že sa na še vy -
so ko škol ské štú dium ve¾mi fe mi -
ni zu je. 

l Ostaòme na úrov ni vy so -
ké ho školstva.

Na dru hej stra ne, na ša ško la
vzde lá va ¾u dí aj pre ve rejnú sprá -
vu, kde sú že ny urèi te akcepto va -
nejšie. Ne cí tim sa však by� zod-
po vedný za to, že tu má me po lo -
vi cu, mož no už viac ako po lo vi cu
žien. Ne mô že me ofi ciálne pri ja�
pro ti to mu ne ja ké opatre nia,
uchádza èi sú si pred zá ko nom
rov ní – aj vo vz�a hu k pohla viu.

l Chá pem záujem dievèat z
ci vi lu, Aka dé mia PZ má dlho -
do bo abso lútne re kordný po èet
uchádza èov o štú dium v po me -
re k po è tu pri ja tých. Ide nám
však o to, ako sem dosta� na
štú dium po li cajtov z pra xe, ale -
bo pria mo pripra vo va� viac
chlapcov na vý kon po li cajnej

funkcie s vy so ko škol ským
vzde la ním. Po žia davka na pä� -
roènú prax vo vý ko ne je z jed -
nej stra ny správna, vzni ká však
pro blém, kto rý vieme za de fi no -
va�, ale ne vie me, èo s ním, ako
ho odstrá ni�. V pra xi sa mno žia
ta bu¾ky s po žia davkou na vy -
so ko škol ské vzde la nie, tým sa
nám rozmo hol ïalší ne duh, že
po li caj ti radšej dia¾ko vo štu du -
jú rôzne iné vy so ké ško ly, kto -
ré ne ma jú s po li cajnou pro fe -
siou niè spo loèné. Zrejme je to
aj ces ta ¾ahšie ho od po ru, veï
vy so ké ško ly má me už po ma ly
v kaž dom okresnom meste. Ale
èo s tým? Spo lo èenská ob jed -
náv ka je iná!

To by sme sa rozprá va li o tom,
ako sú u nás na sta ve né kva li fi -
kaèné kri té riá pre vý kon tej – kto -
rej funkcie. Ak je tam za de fi no va -
ná len po žia davka VŠ, tak je dos�
lo gic ké, že mno ho po li cajtov zvo lí
ces tu ¾ahšie ho od po ru. Nie je to
tak dáv no, keï je di ná po žia davka
na pro fe so ra tu na aka dé mii bo lo
vy so ko škol ské vzde la nie. V ta -
bu¾ke bo lo len VŠ, ne žia da lo sa
CSc., ani do centú ra, prosto kaž -
dý s vy so ko škol ským vzde la ním
vlastne na pl nil tú to po žia davku.
Hlavný pro blém pri vy sie la ní po li -
cajtov na ško lu vi dím v tom, že po
tých piatich ro koch pra xe už má
väèši na mla dých mu žov ro di ny,
de ti, je pre nich �ažké na ta kú

dlhú do bu sa odlú èi� od ro dín. To -
bôž, keï ako ab sol vent denné ho
štú dia zle tí do dru hej pla to vej trie -
dy, èo je pre väèši nu mla dých ¾u -
dí, ži vi te ¾ov ro di ny, neú nos né. Na
bý va lej Vy so kej ško le ZNB sem
pri chádza li poslu chá èi s pl ným
za bezpe èe ním, ma li sme tu 45–
roèných chla pov na dennom štú -
diu a ne bol pro blém. Ne žia dam
zme nu, len odpo ve dám na otáz -
ku, pre èo sa aj z ra dov po li cajtov
hlá si viac žien, po li cajtiek. Zrejme
ma jú viac mož nos ti z ro din né ho
zá ze mia, kto ré im to umož ní.

l Lenže ani v externých for -
mách štú dia nie je si tuá cia –
sú diac pod¾a šta tistík – opti -
málna. A to je mož no ešte
väèší pro blém.

Nie som obhajca externej for -
my základnej vy so koškolskej prí-
pra vy – mys lím tým Bc. a Mgr.
stu peò. Na každú ško lu má prís�
mla dý èlo vek, kto rý tu do sta ne
teore tickú vy so koškolskú prípra -
vu. Sme ško la ako kaž dá iná. Ani
na le kársku fa kul tu ne cho dia štu -
do va� le ká ri, tak ako na tech nic ké
uni ver zi ty ne cho dia štu do va� inži -
nie ri. Pre èo na Aka dé miu PZ ma -
jú ís� štu do va� po li caj ti? Aj tak si
mô žem po lo ži� otáz ku. Sa mo -
zrejme, viem, že odborne, ve do -
mostne potre bu je me dví ha� úro -
veò príslušní kov PZ a súhla sím s
tým, že sem bu dú pri chá dza� po -
li caj ti na tie for my štú dia, kto ré

rozši ru jú ich odbornos�. Po kú šam
sa však vysvetli�, pre èo je to tak.
V urèi tých ro koch sme do sta li z
pre zí dia miesta po li cajtov, po
absolvo va ní pr vé ho roèní ka sme
týchto mla dých chlapcov bra li do
Po li cajné ho zbo ru. Mož no by to
stá lo za úva hu reali zo va� ten to
pro ces pri jí ma nia do PZ sy ste ma -
tic ky. Viem, že som vám úplne
neodpo ve dal na va šu otáz ku, ale
èo sa tý ka zastú pe nia žien – aj v
externom štú diu je „prí èi na“ rov-
na ká ako v internej forme štú dia.

l Pri pus�me, že v zbo re už
má me (?) dosta tok vy so ko škol -
sky vzde la ných ¾u dí, ale ne ma -
jú ab sol vo va né vy so ké ško ly
po li cajné ho sme ru. Pre to svoj -
ho èa su vzni kol ná vrh – a od -
bo ry ho ve¾mi pod po ro va li –
aby tí to po li caj ti bo li nú te ní
absolvo va� na Aka dé mii PZ
postgra duál, aký si upgra de vy -
so kej ško ly, kto rý by po sil nil
ich po li cajné ve do mosti. Zdá
sa, že ná vrh za pa dol.

Bol to ve¾mi dob rý ná pad,
ve¾mi dob rá myšlienka. Po znám
aj ar gu men ty pro ti. Istotne, nikto
ne mô že a prio ri tvrdi�, že tre bárs
z du chovné ho ne mô že by� dob rý
vy šetro va te¾, ale bo že ab sol vent
ume leckej ško ly ne mô že by� dob -
rý po li cajt. Mno ho krát sa aj ¾u dia
z iných sme rov vy so ko škol ské ho
vzde la nia ve¾mi dobre osvedèi li aj

Aka dé mia PZ je re no mo va ná ško la, ale zá pa sí s problé ma mi
Štu du je na Aka dé mii Po li cajné ho zbo ru dosta tok po li -
cajtov? Pl ní ško la spo lo èenskú ob jed náv ku mi nis ter stva
vnútra a po li cajnej pra xe? S tý mi to i mno hý mi ïalší mi
otáz ka mi sa re dakcia PO LÍ CIA ob rá ti la na rek to ra Aka dé -
mie Po li cajné ho zbo ru plk. prof. Ing. Vác la va Krajní ka,
CSc.

(Pokraèovanie na strane 4)

Ho vo rí me s rekto rom Aka dé mie PZ plk. prof. Ing. Václa vom Krajní kom, CSc.
(Pokraèovanie na strane 2)

Ko lektívnu zmlu vu pre po li cajtov podpí sa li mi nister vnútra Da ni el Lipšic a predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va 12. ja nuá ra 2012. Slávnostné ho ak tu sa zú èast nil aj podpredse da OZP v SR M. Magdoško
(v¾a vo) a gen. riadi te¾ sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR Jo zef Hlin ka (vpra vo)

S
ní

m
ka

 P
. 
O

nd
e r

a



Do no va ly – V piatok 16. de -
cembra 2011 sa na Do no va loch
ko na lo zimné za sa da nie Ra dy
predse dov ZO OZP v SR, kto ré -
mu vo štvrtok predchádza lo ob -
saž né za sa da nie predsedníctva.

Po niekto rých pro ce du rálnych
kro koch ve de nie OZP in for mo va -
lo predse dov o pre bie ha jú cich ko -
lektívnych vy jedná va niach, keï v
tom to ro ku OZP za stu po va lo za -
mestnancov pri tvorbe piatich
zmlúv – pre AO MV SR, HZS, pre
po li cajtov a pre za mestnancov v
štátnej a ve rejnej službe. Predse -
da OZP v SR in for mo val o postu -
pe pri rozpo ro va ní hlavných úloh
mi nis ter stva pre rok 2012 a pri po -
mienko va ní návrhov no viel zá ko -
nov è. 73 a 328. M. Lit va in for mo -
val tiež o eko no mickej si tuá cii re -
zor tu, o rieše ní ne dostatkov v zá -
so bo va ní výstrojný mi sú èiastka mi
a o ty pi zá cii obvodných odde le ní.
V tejto sú vislosti uvie dol, že tak
ako to už bý va, dôjde aj k po hy -
bu ¾u dí, niekto rí no vé rieše nie uví -
ta jú, iným sa pá èi� ne bu de, bu de
potrebné nájs� èo najme nej bo -
lest né rieše nia.

Od vo dy po sta rom
V ïalšej èasti pro gra mu sa ra -

da predse dov zaobe ra la návrhom
Igo ra Ro há ra, predse du základnej
orga ni zá cie z Ri mavskej So bo ty,

kto rý navrhol, aby základné or ga -
ni zá cie v ro ku 2012 neodvádza li
do cen trá ly 30, ale len 25 percent
z èlen ské ho. Po kratšej dis ku sii je -

ho ná vrh pri hla so va ní ne uspel,
podpo ri lo ho len šes� hla sov, tra ja
sa zdrža li hla so va nia.

Následne podpredse da La di -
slav Gra èík predsta vil plé nu ná -
vrh roz poè tu pre rok 2012.

Vý me na na poste 
podpredse du

Po tom predse da OZP obozná -

mil prí tomných s  perso nálny mi
zme na mi v štruktú rach OZP. Do -
te rajšia vý kon ná ta jomníèka Eri ka
Se èá nyo vá odišla na iné pra co -

visko, na hra di la ju Ale xand ra
Moc ko vá. Na iné pô so bisko mi mo
kraj odi šiel aj do te rajší predse da
krajskej ra dy z Nitry Vik tor Kiss.
No vým predse dom krajskej ra dy
a tým aj èle nom predsedníctva sa
stal Pa vol Èeròan, predse da ZO
z To po¾èian. Zo zdra votných dô -
vo dov sa rozho dol odís� do ci vi lu
podpredse da OZP v SR Pa vol
Me ki òa. Ve de nie mu po ïa ko va lo
za vy ko na nú prá cu a popria lo mu
najmä vyzdra ve nie, kto ré mu
umož ní ïa lej sa ve no va� odbo -
rárskej prá ci.

Predsedníctvo na vrh lo na post
podpredse du OZP do te rajšie ho
predse du krajskej ra dy v Ži li ne
Pav la Mi cha lí ka. Plé num schvá li -
lo vo lebný po ria dok, iný ná vrh na
podpredse du plé num nepredlo ži -
lo a ná vrh na zvo le nie Pav la Mi -
cha lí ka ve rejným hla so va ním
pod po ri lo 73 èle nov ra dy, je den
sa zdržal hla so va nia.

Z ob las ti zmien spo meòme
ešte do jí ma vý prí ho vor Ada ma
Hronca, dlho roèné ho predse du
martinskej základnej orga ni zá cie,
kto rý vo ve ku 61 ro kov ( v po lí cii
slú žil od ro ku 1972) od chá dza do
penzie, a tak sa pri šiel rozlú èi� s
ko lektí vom predse dov. Adam
Hro nec však s od bo ro vou prá cou
ne kon èí, ïa lej bu de po má ha� v
základnej orga ni zá cii. Aj je mu
pred se da OZP po ïa ko val za ku -

sis ko prá ce, kto ré odvie dol za 16
ro kov na èe le tejto dy na mic ky sa
rozví ja jú cej orga ni zá cie. No vým
predse dom ZO v Mar ti ne je Pa vol
Do ri ca.

Ako ïa lej v kri té riách
Èa so vo najrozsiahlejšou èas -

�ou ro ko va nia ra dy bo la té ma
hodno tia cich kri té rií. Po obsiahlej
disku sii ra da do hod la ïalší po -
stup OZP v tejto otázke, kto rý si
bu de vy ža do va� in ten zívnejšie za -
po je nie väèšie ho po è tu odborní -
kov z ra dov odbo rá rov.

Ra da tiež od hla so -
va la vznik no vej zák -
ladnej orga ni zá cie v
Kežmarku, kto rá sa
utvo ri la od èle ne ním od
„ma terskej“ ZO v Pop -
ra de.

Ro ko va nie ra dy
uza tvo ril predse da
OZP v SR Mi ro slav Lit -
va rozsiahlejším ko -
mentá rom to ho, èo
OZP ab sol vo val v ro ku
2011 a najmä èo nás
èa ká v ro ku 2012.

„Èa ká nás �ažké a
turbu lentné obdo bie,“
po zna me nal, keï pri -
po me nul pro blé my s
rozpoètom a oèa ká va -
ný do pad re ce sie na
ve rejné fi nancie nielen u nás, ale
v ce lej Euró pe. Sprie vodným ja -
vom je po tom tlak na úspo ry,
škrta nie so ciálnych vý hod pre za -
mest nancov – so ciálne za bezpe -
èe nie po li cajtov ne vy ní ma júc. Aj
pre to bu de ve¾mi dô le ži té, aby sa
OZP v SR intenzívne usi lo val o

sú držnos� a zvý še nie èlenskej
zák ladne. Dô le ži tým prvkom
akcieschopnosti je dob rá informo -
va nos� v ce lej štruktú re zvä zu.
Do te rajšie skú se nosti uka zu jú, že
v tejto ob las ti nie je všetko v naj -
lepšom po riadku. Èle no via zvä zu
potre bu jú rýchle a úpl né informo -
va nie o všetkom, èo ve de nie OZP
rieši vo vz�a hu k za mestná va te ¾o -
vi ale bo v le gisla tívnej ob las ti,
pre to že ne in for mo va ný èlen sa
stá va nespo kojným. Predse da

navrhol, aby si najmä vo väèších
orga ni zá ciách èle no via vý bo ru
rozde li li ra jó ny a intenzívnejšie
ko mu ni ko va li s ¾uïmi. Ove ¾a
väèší vý znam v rýchlosti in for mo -
va nos ti bu de zohrá va� aj na ša
we bo vá strán ka.

(on)
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M. Lit va: „Èa ká nás �ažké a turbu lentné obdo bie“
Zo zimné ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR na Do no va loch

né s od bo ro vým partne rom,“ za -
via zal sa za mestná va te¾.

Tvr dé vy jedná va nie
Na po kon prišli na rad aj zmlu -

vy pre štátnu a ve rejnú služ bu,
kto rú podpí sa li mi nister vnútra
Da ni el Lipšic a ve dú ci slu žobné -
ho úra du Mar cel Kli mek 18. ja -
nuá ra 2012. Po ve¾kej kri ti ke lan-
ských zmlúv, kto ré „zobra li“ ob -
èian skym za mestnancom pred -
tým prizna nú polho di no vú ú¾a vu z
pra covné ho èa su, po intenzív-
nych ro ko va niach za mestná va te¾
ten to bo nus na po kon zno va pri-
znal. Za cho va né osta li aj všetky
ostatné vý ho dy ci vilných za -
mestnancov MV SR nad rá mec
zá konní ka prá ce. Pod¾a Ma riá na
Magdoška, hlavné ho vy jedná va -
èa za za mestnancov, otvo re ná
ostá va otáz ka hod no ty gastro -
lístka, kto rá je po ne cha ná na lan-
skej úrov ni – s tým, že v polro ku
sa obe zmluvné stra ny k ce ne
gastro lístka ešte vrá tia.

Mi nister vnútra i ve dú ci úra du

pri podpi se oce ni li konštruktívny
prístup OZP v SR po èas ko -
lektívne ho vy jedná va nia a po ïa -
ko va li za vecný cha rak ter ro ko va -
ní. Rovna ko štátny ta jomník M.
Ži linka pri podpi se zmlúv pre
HZS a HaZS podèiarkol: „Uzatvo -
re nie ko lektívnej zmlu vy v èa se
dlho vej krí zy a obmedze ných
mož nos ti štátne ho roz poè tu nie
je jed no du ché. Pre to chcem oce -
ni� ko rektný a ¾udský prístup
predsta vi te ¾ov od bo ro vých zvä -
zov pri ko lektívnom vy jedná va ní
aj v tejto hektickej do be. Zá ro veò
by som týmto chcel po ïa ko va�
všetkým príslušní kom Horskej
záchrannej služ by a príslušní kom
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo -
ru, kto rých si ob zvláš� vá žim kvô li
to mu, že denno denne na sadzu jú
svo je ži vo ty pri záchra ne ži vo ta a
zdra via ¾u dí, ma jet ku, ži votné ho
prostre dia aj v kli ma ticky nepriaz-
ni vom horskom te ré ne ale bo pri
po žia roch, ži vel ných po hro mách
a iných mi mo riadnych uda los -
tiach.“                (on, KO KMV)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Úspešné zavàše nie podpi sov piatich ko lektívnych zmlúv v re zorte MV SR

Ne ne chajte svo je dve percentá z da ní mi nis ter stvu fi nancií, 
ve nujte ich konkrétnym ¾u ïom v núdzi!

MV SR a OZP v SR chcú adresne po môc�
Ko mu? Všetkým, kto rí po moc potre bu jú a pra cu jú v re -

zorte MV SR. Za mestnancom (po li cajtom, ci vilným pra covní -
kom v štátnej službe a pra covní kom pra cu jú cim vo ve rejnom
záujme) s dlho do bou prá ce neschopnos�ou v dôsledku �ažkej
cho ro by, ¾u ïom, kto rí v dôsledku ži velnej po hro my prišli o
stre chu nad hla vou, ale bo im bo la spô so be ná ve¾ká ško da
na ma jet ku, po zosta lým po zomre tých pra covní koch MV SR,
tým, èo ma jú v dôsledku vlastnej cho ro by, ale bo cho ro by ich
blízkych ve¾ké ná kla dy na lieèe nie – ako aj iným po moc
potre bu jú cim za mestnancom MV SR.

Ako? Ve¾mi jedno du cho a ne bu de vás to stá� ani cent.
Sta èí mi ni mum vášho èa su. Iste ste už po èu li o mož nos ti
pouká za� 2% z da ne re gistro va ným oprávne ným pri jí ma te -
¾om, kto rí ich následne použi jú na zá ko nom vy medze né
uš¾achti lé ciele. Ak to neuro bí te, va še dve percentá z odve -
de nej da ne sa stra tia v ano nymnom pre padlisku štátne ho
roz poè tu. Ko¾kí z vás ešte tú to možnos� ne vy uži li len pre
vlastnú ¾a hostajnos�?

Ak chce te v ro ku 2012 vystú pi� z ra dov ¾a hostajných a po -
môc� iným /mož no aj se be/, pri podpi so va ní roèné ho zúèto -
va nia zapla te ných preddavkov na daò za rok 2011 po žia -
dajte za mestná va te ¾a o vysta ve nie tla èi va Potvrde nie o
zapla te ní da ne. Z tohto potvrde nia vy po èí ta te dve percentá
z va šej zapla te nej da ne. Tú to su mu mô že te pouká za� v pro-
spech OZP v SR ako oprávne né ho pri jí ma te ¾a týchto pe òa -
zí.

Vá že ní spo lu pra cov ní ci!
OZP v SR spo loène s ve de ním MV SR chcú efektívne

využi� va še dve percentá z da ne s cie¾om po môc� tým, kto rí
po moc potre bu jú najviac. OZP v SR pre to vyzýva všetkých
svo jich èle nov, aby po moh li pri orga ni zo va ní tejto akcie. OZP
v SR spo loène s ve de ním MV SR mo mentálne vypra cú va jú
sys tém, kto rý by vám admi nistra tívny pro ces ve no va nia
dvoch percent z da ne èo najviac zjed no du šil. Podrobnejšie
sa o zjedno du še nom me cha nizme poskytnu tia svo jich dvoch
percent da ne dozvie te v nasle du jú com èís le no vín Po lí cia.

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Všetko je na we be!
V záujme úspor pri vy dá va ní no vín ve de nie OZP v SR roz hod lo,

že ko lektívne zmlu vy pre rok 2012 ne bu dú pub li ko va né vo forme
prí loh me saèní ka PO LÍ CIA, ako to mu bo lo v mi nu los ti. Nájde te ich
na we bo vých stránkach OZP v SR: na intra ne te pod hla viè kou Od -
bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR (pra vý ståpec ti tulnej strán ky), na von-
kajšom we be na zná mej ad re se www.ozpsr.sk.

(re dakcia)
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No vé ho podpredse du OZP v SR
si èle no via ra dy zvo li li ve rejným hla -
so va ním.

Do dô chodku od chá dza aj dlho roèný
martinský predse da Adam Hro nec

Bansko bystrický predse da
krajskej ra dy Du šan Harvát
patrí medzi èas tých disku té -
rov.
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Posla ním Aka dé mie PZ je pri-
pra vo va� vy so ko škol sky kva li fi ko -
va ných a pro fe sio nálne zdatných
odborní kov pre útva ry Po li cajné -
ho zbo ru, od bor né pra co viská Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky a ïalších štátnych a
neštátnych bezpeènostných slu -
žieb; za bezpe èo va� ïalšie vzde -
lá va nie, rozví ja� ve decké pozna -
nie vo vedných a štu dijných
odbo roch, usku toèòo va� ve deckú
vý cho vu for mou dokto randské ho
štú dia, ri go rózne, ha bi li taèné a
inau gu raèné ko na nie.

Neoby èajný záujem
Vo ve rejnosti sa A PZ te ší

neoby èajné mu záujmu poslu chá -
èov o štú dium, v po me re po è tu
po da ných prihlá šok a pri ja tých
uchádza èov dlho do bo su ve rénne
ve die medzi všetký mi vy so ký mi
ško la mi na Slo ven sku. Na aka de -
mic ký rok 2010/2011 ško la evi -
do va la 2 829 prihlá šok uchá -
dza  èov o štú dium! Z to ho 2 572
na ba ka lárske (pri jí ma cích skú šok
sa zú èast ni lo 2 123 uchádza èov),
216 na ma gisterské a 41 na
dokto randské štú dium. V jed nej
prihláške na denné ba ka lárske
štú dium uviedlo záujem o štú -
dium v oboch štu dijných odbo -
roch v rôznom po ra dí až 1 205
uchá dza èov z ra dov obèianskej
mlá de že!

Mo mentálne aka dé mia nú ka
možnos� získa� vy so ko škol ské
vzde la nie stupòa ba ka lár, ma -
gister a dokto rand v štu dijnom
odbo re bezpeènostnoprávna och -
ra na ma jet ku a osôb a v odbo re

bezpeènostnoprávna ochra na vo
ve rejnej sprá ve vo forme denné -
ho ale bo externé ho štú dia.

Èís la pri jí ma ných poslu chá èov
z ro ka na rok mierne ko lí šu. Na
za èiatku aka de mic ké ho ro ka
2009/2010 bo lo v jed not li vých
roè ní koch usku toèòo va -
ných štu dijných progra -
mov za pí sa ných do vedna
1 379 štu dentov. Približne
po lo vi ca ab sol vu je denné,
dru há externé štú dium.
Pod¾a vý roènej sprá vy v
externej forme štú dia bo -
lo 779 štu dentov, z to ho
327 na ba ka lárskom, 361
na ma gisterskom a 91
štu dentov na dok to -
randskom štú diu.

V aka de mickom ro ku
2009/2010 vy so ko škol ské
štú dium úspešne ukon èi lo
do vedna 488 štu dentov, z
to ho 124 absolventov denné ho
ba ka lárske ho štú dia, 99 absol-
ventov externé ho ba ka lárske ho
štú dia, 70 absolventov denné ho
ma gisterské ho štú dia a 188
absolventov externé ho ma gis -
terské ho štú dia. Dokto randské
štú dium úspešne ukon èi li 7
dokto randi. V aka de mickom ro ku
2009/2010 ri go rózne ko na nie
úspešne ukon èi lo 63 absol -
ventov. (Vý roèná sprá va za rok
2011 ešte ne bo la zve rejne ná –
pozn. red.)

Má lo po li cajtov
To¾ko súhrnná šta tisti ka o

aktuálnom sta ve. Zdá sa však, že
ofi ciálna cha rak te ris ti ka ško ly, ci -

to va ná v úvo de èlán ku, už cel-
kom ne zodpo ve dá reali te a po -
dobne je to aj pri po rovna ní rea li -
ty s ofi ciálnym posla ním ško ly.
Sta èí sa to tiž bližšie pozrie� na
štruktú ru poslu chá èov a zistí me,
že v školskom ro ku 2010/2011 sa
na od bor bezpeènostnoprávna
ochra na osôb a ma jet ku (denné
ba ka lárske štú dium) prihlá si lo
celkom 1 341 uchádza èov, z to ho
bo lo 1 314 záujemcov z ra dov
obèianskej mlá de že, ale iba 27
príslušní kov Po li cajné ho zbo -

ru. O externé ba ka lárske štú dium
sa uchádza lo celkom 233 uchá -
dza èov, z to ho 200 príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru a 33 prísluš -
ní kov ïalších bezpeènost ných
slu žieb.

O  ma gisterské štú dium sa
uchádza lo celkom 159 uchádza -
èov, z to ho na denné štú dium 52
uchádza èov z ra dov obèianskej
mlá de že a na externé štú dium
107 uchádza èov, z to ho 96 prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru a
11 príslušní kov ïalších bezpeè -
nost ných slu žieb. Na dokto -
randské štú dium sa prihlá si lo
celkom 41 uchádza èov, z to ho
36 príslušní kov PZ a za -

mestnancov ve rejnej sprá vy. V
školskom ro ku 2010/2011 bo lo na
dennom štú diu (Bc. a Mgr.) do -
vedna za pí sa ných 669 štu dentov,
z to ho iba 144 príslušní kov PZ.

Z výsledkov pri jí ma cie ho ko na -
nia na štu dijný rok 2010/2011
aka dé mia dospe la k zá ve rom: „Z
uve de ných úda jov vyplý va vý -
razne zvý še ný záujem absol -
ventov stredných škôl z ra dov
obèianskej mlá de že o denné štú -
dium akre di to va ných ba ka lár -
skych štu dijných progra mov v

oboch štu dijných odbo -
roch. Opa ko va ne
stag nu je záujem o
denné ba ka lárske
štú dium u príslušní -
kov PZ, ale aj záujem
o externé ba ka lárske
štú dium za mest nancov
iných bezpeè nost ných
slu žieb v štu dijnom od -
bo re ochra na osôb a
ma jet ku na aka dé mii.
Opro ti uply nu lé mu aka -
de mické mu ro ku však
do šlo k vý raz né mu ná -
rastu záujmu príslušní -
kov PZ o externé ba ka -

lárske štú dium v štu dijnom
progra me bezpeènost nostno -
práv na ochra na osôb a ma jet ku.
V predchádza jú com aka de mic -
kom ro ku 2009/2010 sa o štú -
dium uchádza lo 81 príslušní kov
PZ. Na štú dium v aka de mickom
ro ku 2010/2011 sa prihlá si lo 200
príslušní kov PZ, medzi kto rý mi
sú aj uchádza èi, kto rí už ab sol vo -
va li vy so ko škol ské štú dium na
ve rejných ale bo súkromných vy -
so kých ško lách.“

Ve ¾a dievèat…
Zdá sa te da, že po li caj ti ma jú

väèší záujem o externé for my štú -
dia. Ale je tu ešte je den pod stat -
ný fak tor: ho ci vý roèná sprá va ofi -

ciálne ne rozde ¾u je poslu chá èov
na že ny a mu žov, sta èí sa prejs�
po chod bách ško ly a vy so ký po -
diel sle èien pria mo udrie do oèí.
Na denné ba ka lárske štú dium
„po li cajné ho“ štu dijné ho od bo ru
bezpeènostnoprávna ochra na
osôb a ma jet ku bo lo v školskom
ro ku 2011/2012 z 80 pri ja tých
uchádza èov len 18 chlapcov
(pod¾a we bo vej strán ky aka dé -
mie). V štu dijnom odbo re bezpeè -
nost noprávne služ by vo ve rejnej
sprá ve je pre va ha žien ešte mar-
kantnejšia nielen v dennom, ale
aj v externom štú diu. Pri tom v
Po li cajnom zbo re rastie tlak na
vy so ko škol ské vzde la nie po li -
cajtov. Pri o ri tu by ma li ma� tí, kto -
rí zís ka li vy so ko škol ské vzde la nie
na po li cajnej vy so kej ško le. Opak
je prav dou, sú v menši ne. Vzni ká
tak ce lý rad otá zok a prob lé mov,
kto ré si zaslu hu jú hlbší poh¾ad.
Aka dé mia PZ „ži je“ z roz poè tu
MV SR, v ro ku 2010 predsta vo val
jej roz po èet takmer 6, 9 mi lió na
eur, z èo ho °oko lo 4,9 mi lió na eur
tvo ria mzdy za mestnancov a
poistné. V ob las ti ka pi tá lo vých
vý davkov je Aka dé mia PZ dlho -
do bo vý razne podfi nanco va ná.
Pl ní tá to vzde lá va cia inšti tú cia
spo lo èenskú ob jed náv ku z h¾a -
diska sklad by a sme ro va nia pro -
du ko va ných štu dentov? Pre èo
ma jú po li caj ti ta ký ma lý záujem o
štú dium na APZ? Nechcú získa�
vzde la nie na aka dé mii, vo lia ces -
tu ¾ahšie ho od po ru, ale bo re zort
ne potre bu je viac po li cajtov s po li -
cajným vy so ko škol ským vzde la -
ním?

Odpo ve de (aj) na tieto otáz ky
sme h¾a da li v rozho vo re s rekto -
rom Aka dé mie PZ plk. prof. Ing.
Václa vom Krajní kom, CSc.

Z podkla dov A PZ spra co val
Pe ter Onde ra

O štú dium na Aka dé mii PZ je stá le ob rov ský záujem. Èo z to ho má mi nis ter stvo vnútra?

Po zi tí va, ale aj má lo štu du jú cich po li cajtov, zá ¾a hu žien, zá �až roz poè tu MV SR…
Pod¾a ofi ciálnej cha rak te ris ti ky je Aka dé mia Po li cajné ho
zbo ru v Bra tisla ve štátna vy so ká ško la uni verzitné ho ty -
pu, za bezpe èu jú ca vzde lá va nie a vý cho vu najmä prísluš-
ní kov Po li cajné ho zbo ru a ïalších bezpeènostných slu -
žieb.

l Pán podpredse da, hlav -
ným vy jedná va èom ste už dlhé
ro ky, mô že te po rovná va�. Èím
bo lo vy jedná va nie pre rok 2012
cha rak te ris tic ké?

Ko lektívne vy jedná va nie v
tom to ne ¾ahkom èa se ne mô že
by� ¾ahké, pre to že je má lo pe òa -
zí. To je najcha rakte ristickejšia
èrta to ho roèné ho vy jedná va nia.
Mi mo vy jedna ných be ne fi tov
osobne po va žu jem za najdô le ži -

tej šie, že ko neène sa nám po da -
ri lo nájs� súzvuk so za mestná va -
te ¾om aj v tom, že sme si vy èisti li
kompe tentnos� od bo ro vých zvä -
zov v podmienkach re zor tu. Zna -
me ná to pre nás ve¾kú zodpo -
vednos�, Od úèin nos ti všetkých
ko lektívnych zmlúv, do tý ka sa to
najmä štátnej a ve rejnej služ by,
pla tí len jed na ko lektívna zmlu va
pre všetkých za mestnancov MV
SR. Tá, kto rú podpí sal so za -
mestná va te ¾om Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR. To nie je len vý ho -
da, ale pre dovšetkým to je pre
nás ob rov ský zá vä zok.

l Zobra li ste na se ba väèšiu
zodpo vednos�…

Áno. Na dru hej stra ne však
oèa ká vam, že aj za mestnanci sa
ko neène rozhý bu a zaènú roz -
mýš¾a� o tom, kto a ako ich za stu -
pu je v ko lektívnom vy jedná va ní.
Je po te ši te¾né, že aj za mestná va -
te¾ská stra na bra la ko lektívne vy -
jedná va nie ve¾mi, ve¾mi vážne a
zodpo vedne. Vy jed ná va lo sa ko -
rektne, odborne na úrov ni, uro bi li
sme do ho dy vša de tam, kde sa

do ho dy uro bi� da li. S¾ú bi li sme
za mestnancom, že bu de me tvrd -
ší, ako sme bo li v predchádza jú -
com ro ku. Mys lím, že sme do -
drža li všetko, èo sme s¾ú bi li.
Nielenže sa nám po da ri lo udrža�
be ne fi ty, kto ré sme vy ro ko va li pre
rok 2011, ale pri da li sme skrá te -
nie pra covné ho èa su pre ob èian -
skych za mestnancov, do siahli
sme aj úpra vy vo výške po die lu
do so ciálne ho fon du. Po va žu je -
me to za lo gic ké, mi mo riadne po -
zi tív ne a oce òu jem ústre to vos�
dru hej stra ny. Ale ve ¾a èa su sme
ve no va li pri vy jedná va ní spresòo -
va niu usta no ve ní. Ne chcem ge -
ne ra li zo va�, ale nájdu sa medzi
riadia ci mi pra covníkmi majstri
sve ta vo výkla de usta no ve ní ko -
lektívnej zmlu vy. Nuž a kvô li nim
sa po tom me ni li slo víè ka, ci ze lo -
va li formu lá cie, aby ni ja ko ne -
umožòo va li dvo ji tý vý klad. Ako
príklad uve diem ude ¾o va nie od -
mien v nadväznosti na slu žobný
plat po li cajtov, kde bo li rôzne
absurdné vý kla dy. Po da ri lo sa
nám spresni� vý klad tak, že už te -

raz mu sí by� kaž dé mu jas né, akú
odme nu a z aké ho pla tu mož no
ude li�.

l Sú ve ci, kto ré sa aj ne po -
da ri li?

Bo hu žia¾, ne po da ri lo sa nám
napríklad odstrá ni� pro blém vý kla -
du zá konní ka prá ce oh¾a dom
noèné ho pra covné ho èa su, kde
sa bi jú dve usta no ve nia. Je to zá -
kon ná pre kážka, kto rá sa ne dá v
ko lektívnej zmlu ve vy rie ši�. Žia¾,
za tia¾ to vy chádza v neprospech
za mestnancov, kto rých sa to do -
tý ka. Po parla mentných vo¾bách,
len èo to bu de tech nic ky mož né,
bu de potrebná no ve li zá cia Zá -
konní ka prá ce. OZP urèi te bu de
tú to zme nu ini cio va�. Ve rejne s¾u -
bu jem, že uro bí me pre to všetko.
Je tu ešte je den pro blém, a to je
otáz ka príplatku za riade nie mo -
to ro vých vo zi diel, kto rý sa v zá ko -
ne o ve rej nej službe pre ta vil v
nesprávnej formu lá cii, v dikcii
usta no ve nia spo jil riade nie a
držbu vo zid la, tak že prípla tok za
riade nie mo to ro vé ho vo zid la mô -
že dosta� len ten, kto šo fé ru je a

má pri de le né vo zid lo. V štátnej
službe je to v po riadku, ale vo ve -
rejnej z nezná mych prí èin par la -
ment schvá lil neš�astnú formu lá -
ciu. To to sú pre kážky, kto ré sa
ne da li v ko lektívnom vy jedná va ní
odstrá ni� a kto ré sa bu de me usi -
lo va� odstrá ni� až no ve li zá ciou le -
gisla tívnych no riem.

l Pria nie pre bu dúcnos�?
Osobne si mys lím, že má me

ešte re zer vy v tempe vy jedná va -
nia. Ná vr hy sme predkla da li kon-
com septembra, a tak ve rí me, že
sa nám v bu dúcnosti po da rí uzat-
vo ri� zmlu vy vždy tak, ako sa
patrí, te da do konca ro ka, ideálne
do Vianoc, aby na ši za mestnanci
do sta li pod stromèek aj ta ký to
darèek v po do be be ne fi tov v pod-
pí sa ných ko lektívnych zmlu vách
pre nasle du jú ci rok. Po su nu li sme
sa bližšie k tejto mé te, ale náš
cie¾ je ta ký a ve rím, že u za -
mestná va te ¾a nájde me v tom to
sme re po cho pe nie. So ciálny
zmier je ve¾mi dô le ži tý pre obidve
stra ny.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

O prie be hu a výsledkoch ko lektívne ho vy jedná va nia ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR M. Magdoškom

„Uro bi li sme do ho dy vša de tam, kde sa do ho dy uro bi� da li“

Vstup do are álu A PZ
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v po li cajných pro fe siách, do konca
aj ako vy šetro va te lia, ale nie je to
pra vid lo. Osobne si mys lím, že
len ab sol vent na šej ško ly sa mô -
že v bezpeènostno – po li cajnej
pro fe sii cí ti� „sil ný v kramfle koch“.
Veï inak by na ša ško la ani ne -
ma la spo lo èenské opodstatne nie,
ke by to tak ne bo lo. Kaž dý sa
opý ta – a èo ab sol vent právnickej
fa kul ty? Ja ho vo rím, že nie, pre -
to že práv nic ká fa kul ta mu ne dá
tie ne vyhnutné atri bú ty, aké mu
dá na ša aka dé mia. Práv nic ká fa -
kul ta po skyt ne po li caj to vi právny
zá klad – je to te da vzde la nie
vzh¾a dom k pro fi lu A PZ prí buzné
a  s ba ka lárskym práv nic kým
vzde la ním mož no pokra èo va� u
nás v ma gisterskom, ale bo s ma -
gisterským stupòom právnické ho
vzde la nia mož no u nás pokra èo -
va� stupòom dokto randským – je
to te da „od bor prí buzný“ k nášmu
pro fi lu. Vy šetro va nie nie je len o
prá ve, resp. o trestnom prá ve. A
ak už ro zo be rá me funkciu vy -
šetro va te¾, tak ten mu sí ovlá da�
me tó dy ïalších vied – kto ré mi -
mo cho dom práv nic ké fa kul ty
neuèia. A ako je den príklad z via-
ce rých uve diem kri mi na listi ku.  

l Sme pri ïalšom problé me
– aj z tých vy šetro va te ¾ov, kto -
rých ste odcho va li, mno hí išli
ro bi� nieèo iné v rám ci PZ.

Žia¾, mno hí odišli po pár ro -
koch aj z Po li cajné ho zbo ru, pre -
to že ne na šli adekvátne funkèné
miesto. Má me mno ho prí pa dov,
keï chla pi s vy so kou ško lou ro -
bia na po zí ciách, kde sa VŠ
vzde la nie ne vy ža du je. Na ro bi lo
nám to množstvo prob lé mov,
pripra vo va li sme ¾u dí ako by len
do zá so by. Rovna ko je to aj v prí -
pa doch postov, kde sa vy ža du je
dôstojnícke vzde la nie. Ako je

mož né, že tí to dôstojní ci ne ma jú
miesto?

l Stá le de fi nu je me stav, for -
mu lu je me pro blé my. Tie vlast -
ne po zná me, vieme, èo potre -
bu je me zme ni�. Otáz ka znie,
ako.

Pro blé my, o kto rých sme ho -
vo ri li, te da pre fe mi ni zo va nie, pre-
tlak absolventov z iných vy so kých
škôl… tre ba s tým nieèo ro bi�, ale
žia¾, ne jde to spätne. Je napríklad
�ažké posti ho va� ïalším štú diom
tých, kto rí v dob rej viere spl ni li
kva li fi kaèné predpokla dy, da né
zá ko nom a interný mi nor ma mi.
Ale te raz by bo lo naozaj potrebné
jasne za de fi no va� kva li fi kaèné
predpokla dy pre vý kon urèi tých
funkcií. Veï dnes už aj mno hé
pô vodne stre doškolské funkcie
sú pretransformo va né na ba ka -
lárske – viï. zdra votné sest ry a
pod. Apro po – pod¾a mo jich infor-
má cií v Nórsku sa vy ža du je mi ni -
málne ba ka lársky stu peò vy so -
koškolskej prípra vy u kaž dé ho
po li caj ta. U nás bol ba ka lársky
stu peò do ne dáv na po va žo va ný
sko ro za na dáv ku. Je potrebné
nasta vi� kva li fi kaèné podmienky a
ne bá� sa to ho. Ešte do ne dáv na
sme v re zorte ma li odde le nia ve -
decko technické ho rozvo ja, kde
sa pod¾a ta bu liek ne vy ža do va la
ve decká kva li fi ká cia – tak po tom
ako? Na ša aka dé mia je ško la,
kto rá spåòa všetky atri bú ty na vy -
so kú ško lu. Je uzná va nou ško lou
do ma i v za hra ni èí a má aj dob ré
me no. A ne ho vo rím to pre to, že
prá ve na A PZ som rekto rom.
Mám dospie va jú cu dcé ru a ak
bu de ma� záujem, urèi te jej to to
štú dium odpo ru èím a to je už
mys lím dosta toène sil ný a jas ný
ar gu ment.

l Vô bec ne po chy bu jem o
re no mé tejto ško ly, svedèí o

tom enormný záujem uchádza -
èov o štú dium. Lenže ten to fakt
ešte ne mu sí niè ho vo ri� o spo -
lo èenskej opodstatne nosti toh -
to záujmu, o miere plne nia spo -
lo èenskej ob jed náv ky. Ste
schop ní splni� po žia davky re -
zor tu?

Sa mozrejme, i keï si tuá cia u
nás tiež nie je jed no du chá, le bo
sme ka pa citne i fi nanène li mi to -
va ní. A keï nieèo, zo ško ly sa
vždy ¾ahko be rie. KEÚ napríklad
potre bu je rozší ri� pra co visko,
umiesti� ne ja ký svoj prístroj, tak

priestor za be rie me z aka dé mie a
nikto sa nás ne pý ta, èi má me
dosta tok uèeb ní…. My sa sna ží -
me re du ko va� po èet štu dentov
prá ve pre to, že po zná me svo je
hra ni ce. Zo berte si ne dávne re -
dukcie za mestnancov, za re la -
tívne krátku do bu sme mu se li
pre pusti� 80 ¾u dí – vrá ta ne uèi te -
¾ov. To predsa nie je ma lièkos�!
Na jed nej ka tedre sa ro bí oko lo
150 diplo mo vých prác. Èo má s
ta kým poètom ro bi� ve dú ci ka ted -
ry? Je ho úlo hou je za bezpe èi�
opo nentú ru. Dá va me za opo -
nentú ru zhru ba 33 euro, a pa ra -
doxne, ak o to po pro sím svojho
ko le gu – ten mi po vie „Ja ti dám
66 eur, len mi to ne dá vaj opo no -
va�!“ Nor ma ho vo rí, ko¾ko štu -
dentov, ko¾ko uèi te ¾ov má me ma�.
Lenže tá nor ma ho vo rí len o odu -
èe ní urèi té ho po è tu ho dín. Vy so -
ko škol ský uèi te¾ má však aj v zá -
ko ne množstvo iných po vin nos tí,
mu sí vy ko ná va� ve deckú, publi -
kaènú èinnos�, atï., je to úplne
ne po rovna te¾né so stre doškol -
ským vzde lá va ním. Sa mo pred-
ná ša nie tvo rí asi len tre ti nu z po -
vin nos tí vy so ko škol ské ho uèi te ¾a.
Úprimne po viem – èa sy, keï bo li
na aka dé mii atraktívne pla to vé
podmienky, tie sa už po mi nu li.
Záujem o prá cu u nás je ade -
kvátny sú èasným možnos tiam.
Keï to z¾ahèím, tak v otázke pe -
òa zí sú na ši uèi te lia po li cajtmi
vte dy, keï sa ro zo be rá si tuá cia
uèi te ¾ov na iných vy so kých ško -
lách. Keï sa za ène ho vo ri� o pod-
mienkach po li cajtov, tak po tom
sme za sa iba uèi te lia. Ne vy jadru -
jem nespo kojnos�, len konšta tu -
jem, že získa� uèi te ¾a, kto rý by sa
sy ste ma tic ky rozví jal, uplat nil
svo je skú se nosti z po li cajnej èi
bezpeènostnej pra xe je ve¾mi ná -
roè né, le bo INDE ho ïa le ko lep-
šie zapla tia a má aj me nej sta ros -

tí. Pe nia ze, in ves to va né do Aka -
dé mie PZ, sú však stá le ve¾mi
dob rou investí ciou.

l Otvorme ïalší pro blém –
vy èí ta sa vám, že za nedbá va te
trest né prá vo ako základný
chle bík po li caj ta vo vý ko ne.
Re du ko va li sa ¾u dia, z trest né -
ho prá va sa ne ro bia štátni ce,
zlu èo va li sa ka ted ry. Pre èo ta -
ké zme ny? V skratke po ve da -
né, ho vo rí sa, že ve die te ško lu
kam si inam, v rozpo re s jej
základným posla ním.

Som rád, že otvá ra te tú to

otáz ku, rád vysvetlím, le bo prav -
da je, tak ako vždy, uprostred. Sú
to všetko iba pla né re èi so sna -
hou – nie celkom úprimnou – ve -
ci rieši�. Právne ve dy pri vzde lá -
va ní po li cajtom ma li sil né posta -
ve nie vte dy, keï sa po li caj ti vzde -
lá va li v štu dijnom odbo re PRÁ -
VO. V sú èasnosti vzde lá va me
po li cajtov v štu dijnom odbo re
OCHRA NA OSOB A MA JET KU.
Tú sú však už iné prio ri ty a prá vo
tu tvo rí „len“ zá klad pre štú dium
tak ako napr. je pre tech ni ka
zákla dom ma te ma ti ka a fy zi ka.
Zho dou okol nos tí mo je pô vodné
vzde la nie je tech nic ké. Ne mám
pri tom z ma te ma ti ky a fy zi ky štát-
ni ce. Ni kdy by som si ani ne do vo -
lil ís� na štátni ce z týchto odbo rov,
pre to že ne mám ten to zá ber a už
vô bec by som si ne do vo lil ís� na
strednú ško lu uèi� tieto predme ty.
Pý tam sa – ako my mô že me dá -
va� štátni cu z trest né ho prá va,
keï odu èí me 48 ho dín a stá va lo
sa, že v stre du bo la skúška a vo
štvrtok štátni ca? Na štátni cu sa
mu sí štu dent pripra vo va� sy ste -
ma tic ky a dlho do bo. A ak by už
ani tieto ar gu men ty ne sta èi li na
vysvetle nie, že nie som nepria te¾
prá va, tak uve diem ar gu men ty
pádnejšie. Žiadna ško la ne mô že
ro bi� štátne skúšky bez pro fe so -
rov a do centov v da nom odbo re.
Na ša ško la však ne má oprávne -
nie na ha bi li tá cie do centov a
inau gu rá cie pro fe so rov z od bo ru
prá vo. Tak kde ich mám vzia�?
Za bezpe èo va nie ces tou prí -
buznosti od bo ru je ne systé mo vé
a nie je na òom mož né posta vi�
vy so koškolskú prípra vu dlho do -
bo.

l Zosta vu a ná plò uèebných
progra mov predsa v ne ma lej
miere zosta vu je ve de nie ško ly.

Pri rodze ne, je tu tlak a ob jed -
náv ka na po silne nie po li cajné ho

cha rak te ru vzde lá va nia. Od bo ry
do konca prišli s po žia davkou, aby
sme presta li do zbo ru pri jí ma� ¾u -
dí z iných vy so kých škôl. Sám
som ve¾kým zástancom to ho, že
sme pod¾a spo lo èenskej ob jed -
náv ky špe ci fickou vy so kou ško -
lou, ne mô že me však zotrvá va� v
tra dí ciách VŠ ZNB, kto rá ma la
štu dijný od bor prá vo. My má me
štu dijné pro gra my bezpeènostné
služ by. To te da nie je len prá vo,
le bo prá vo tu tvo rí „men ši nu“, ale
opa ku jem, je pre nás dô le ži té. 

l Vy èí ta jú vám, že chce te
do pri jí ma èiek na po li cajný
smer štú dia za kompo no va� aj
ma te ma ti ku a fy zi ku.

To sú nezmysly. Pri jí maèky u
nás sú ako na každú inú vy so kú
ško lu. Mu sí me ko na� pod¾a zá ko -
na a drža� sa sys té mu a roz sa hu
vzde lá va nia na stredných ško -
lách. Všetky otáz ky sú v roz sa hu
uèi va na strednej ško le s ma tu ri -
tou. Ne ro bí me špe ci fické pri jí -
maèky pre po li cajtov. Keï po li cajt
prí de na pri jí maèky, bu de ro bi�
pri jí maèky z roz sa hu stre do škol -
ské ho uèi va. Tak že to, èo ho vo rí -
te, je kle be ta. Keï už sme však
pri tom, mys lím si, že aj ma te ma -
ti ka a fy zi ka v urèi tom roz sa hu
patrí k vše obec né mu rozh¾a du.
Uèi� sa ma nažment, fi lo zo fiu, bez
pozna nia zákla dov ma te ma ti ky a
fy zi ky je pod¾a môjho ná zo ru ne -
koncepèné. Mys lím si pre to, že
ani tá odmie ta ná ma te ma ti ka èi
fy zi ka by ni ko mu neuško di la –
prá ve na opak. Disku to va� mô že -
me o roz sa hu a spô so be vyuèo -
va nia týchto predme tov. Ale aby
som upo ko jil uchádza èov a bu dú -
cich štu dentov, za tia¾ sa v na šich
štu dijných progra moch ne mu sia
týchto predme tov obá va�. Ne jde -
me nad rá mec stre doškolské ho
uèi va, to je jed no znaè né.

l Opý tam sa pria mo: chod
Aka dé mie PZ ukro jí z nášho re -
zortné ho roz poè tu pri všetkej
skrom nos ti – v ko ru nách – vy -
še 200 mi lió nov. Ne bo lo by tre -
bárs renta bilnejšie pre re zort,
ke by si mi nis ter stvo dá va lo po -
li cajtov ško li� inde? Inak po ve -
da né –aka dé mia mô že by� pre -
ve de ná do re zor tu školstva
pod iným názvom, a náš re zort
by za pla til len za ¾u dí, kto rých
potre bu je. Ne mu sel by pla ti�
ce lú ško lu, keï z väèši ny po -
slu chá èov niè ne má, idú pra co -
va� inde.

A viete, že po re vo lú cii bo li aj
ta ké to úva hy? Vraj – ško lu zru ší -
me, úlo hy pre vezmú práv nic ké
fa kul ty. Rýchlo sa uká za lo, o èom
to je a práv nic ké fa kul ty ne ma li
záujem, ani ne bo li schop né plni�
špe ci fické po žia davky na vzde la -
nie pre po li cajtov. To to je špe ci -
fická vy so ká ško la, ni ja ká iná ju
ne na hra dí. Ten to môj ná zor vy -
chádza aj z pozna nia si tuá cie vo
vy so koškolskej prípra ve po li -
cajtov vo väèši ne európskych
kra jín. Vïa ka ve de niu re zor tu
má me podmienky na adekvátne
medzi ná rodné kon tak ty, kto ré je
potrebné a aj ne vyhnutné udržia -
va� a rozví ja�. Cie¾om je do -
siahnu� medzi ná rodné pre po je nie
ob sa hu i úrovne vy so koškolskej

Aka dé mia PZ je re no mo va ná ško la, ale zá pa sí s problé ma mi
(Pokraèovanie zo strany 1)

(Pokraèovanie na strane 8)

Ži vo to pis podpredse du OZP v
SR plk. Ing. Pav la Mi cha lí ka

Pa vol Mi cha lík sa na ro dil 16.05.1959 vo
Ve¾kom Rovnom, okr. Bytèa

1974–1978: Stredná eko no mic ká ško la v
Ži li ne

1.9.1978 – 28.2.1979: Náhradná vo jen ská
služ ba Frý dek–Mís tek

1.3.1979 – 31.3.1980: Po ho to vostný útvar
MV

1.4.1980 – 30.09.1980: Do konèe nie ZVS
No vé Mesto nad Vá hom

1.10.1980 – 31.08.1991: n. p. Dre voindustria Ži li na, zá vod 01 Ži -
li na, viace ré po zí cie

1985 – 1990: štú dium popri za mestna ní na VŠE v Bra ti sla va –
Fa kul ta eko no mi ky riade nia vý robných odvetví

1989 –1991: predse da ZV OH a predse da Ce lo podni ko vé ho vý -
bo ru OH n. p. Dre voindustria Ži li na

1.9.1991 – 1996: vy šetro va te¾ odde le nia eko no mickej kri mi na li ty
Úra du vy šetro va nia OR PZ Ži li na

1996 – 2000: ve dú ci odde le nia eko no mickej kri mi na li ty Úra du
vy šetro va nia OR PZ Ži li na

2000 – 2007: star ší vy šetro va te¾ odde le nia eko no mickej kri mi na -
li ty ÚJKP KR PZ Ži li na

2007 – 2009: ve dú ci odde le nia eko no mickej kri mi na li ty ÚJKP
KR PZ Ži li na

2009 – 2010: zástupca riadi te ¾a ÚJKP KR PZ Ži li na
2011: vy šetro va te¾ odde le nia všeo becnej kri mi na li ty OKP OR PZ

Ži li na
1. 1. 2012: podpredse da OZP v SR
Pa vol Mi cha lík je èle nom OZP v SR od ro ku 1998. Člen Pred-

sedníctva a predseda krajskej rady od roku 2004, člen výboru ZO
OZP pri OR PZ Žilina od roku 2006. Je že na tý, otcom troch dcé r.

plk. prof. Ing. Vác lav Krajník, CSc.
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Uply nu lý rok bol opro ti
ostatným ro kom vý ni moèný. Vý ni -
moèný zro de ním hodno tia ce ho
sys té mu a sta no ve ním cie¾ov. To
by bo lo v po riadku. Avšak apli ká -
cia týchto atri bú tov do pra xe sa
sta la niekde noènou mo rou. Zá -
sadný ne dosta tok vi dím v tom, že
z úrovne pre zí dia PZ SR ne bo la
ur èe ná sku pi na odborní kov, kto rá
by do ko na le ovlá da la hodno tia ci
sys tém a tí to by ta ké to ne menné
informá cie rozši ro va li na kraj -
ských riadi te¾stvách. Tak to by do -
šlo k jed not né mu a re le vantné mu
vní ma niu hodno tia ce ho sys té mu.
Sku toènos� však bo la opaè ná, t.j.,
kaž dý si ten to hodno tia ci sys tém
a k ne mu vy da né ma nuá ly vy -
svet¾o val po svo jom. Do konca v
za èiatkoch, už bý va lý riadi te¾
OKP PPZ, kto rý sa zú èast nil na
ta kejto „po ra de“, kde bol po kus o
po da nie jednotnej informá cie
sme rom k OKP, výsle dok bol ta -
ký, že jed not li ví riadi te lia po „po -
ra de“ ma li kaž dý iný ná zor. To to
vážne zne hodno co va lo objektív -
nos� a reálnos� hodno tia cich kri té -
rií.

Ne ustá le me ne nie hodnôt v
tom to systé me vzbudzo va lo u po -
li cajtov nie dô ve ru, ale to, že ho
ne chá pa li. Nieke dy ani ne chá pa li
sa mot ní po li caj ti, ako idú vy ko ná -
va� služ bu do ulíc, èi ako hliadko -
vý po li cajt ale bo ako obchôdzko -
vý po li cajt. Áno je tu zodpo -
vednos� aj na riadia cich funkcio -
ná roch, kto rým ne bol jas ný vý -

klad slu žieb, kto ré ma jú hodno ti�
a jed not li vé kri té ria. Ma nuá ly bo li
stá le prepra cú va né, me ne né.
Chá pem, že tak ná roè ný sys tém
nie je mož né otvo ri� a ihneï apli -
ko va� v pra xi, ako na pí sa nú ho to -
vú kni hu. Je potrebné, aby za -
mestnanci, to zdô razòu jem, všet -
ci, t.j. aj ne funkèné útva ry, si ten -
to sys tém najprv sa mi vnú torne
zo sobni li, zži li sa s ním a spon-
tánne ho apli ko va li v pra xi, pri vý -
ko ne služ by a v každo dennej
svo jej èin nos ti. Iba vte dy ten to

hodno tia ci sys tém pri ne sie objek-
tívne vý sled ky, kto ré bu de mož né
apli ko va� v je ho se kundárnych
podsysté moch a to hlavne v ka -
riérnom postu pe a pri hodno te ní
indi vi duálnej prá ce po li cajtov, ale
aj pri roz lo že ní a potrebnosti po è -
tu po li cajtov jed not li vých slu žieb,

na konkrétnych te ri tó riách, ako aj
opodstatne nos�, resp. neopod -
stat ne nos� po li cajtov v urèi tých lo -
ka li tách.

Ten to hodno tia ci sys tém má
zdra vé, reálne jadro, avšak je ho
apli ká cia v pra xi je ešte iba na
za èiatku.

Ïalším vý raz ným a sta bi li -
zaèným prvkom pre po li cajtov v
mi nu lom ro ku bol zá kon è.
328/2002 Z. z. o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov.
Ná vr hy zmien tohto zá ko na z

dielne mi nis tra prá ce, so ciálnych
ve cí a ro di ny, ako aj, ná vr hy z
dielne mi nis tra fi nancií vý razne
ovplyvni li sta bi li zá ciu po li cajtov.
Sa mot ní po li caj ti aj pod vply vom
„za ru èe ne 100%“ chodbo vých
informá cií sa roz hod li odís� zo
slu žieb PZ. Mu sím zdô razni�, že
sa jed na lo o po li cajtov, kto rí ma li
odslú že ných 17 a viac ro kov.
Viackrát som sa spo lu so za -
mestná va te ¾om osobne zú èast nil
na sta bi li zaèných disku siách s
po li cajtmi, kto rí sa roz hod li da� si
žiados� o uvo¾ne nie zo slu žobné -
ho po me ru. Keï som sa ich opý -
tal na dô vo dy, kto ré ich viedli k
to mu to kro ku, tak všetci rovna ko
zdô razòo va li, že už ni ko mu ne ve -
ria, ne ve ria v sta bi li zá ciu tohto
zá ko na, kto rý je stá le a perma -
nentne na pá da ný rôzny mi
návrhmi, no ve la mi, kto ré zni žu jú

je ho sú èasný štandard. Uzna li, že
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR v
tom to sme re vy ko ná va ma xi -
málne mož né kro ky na udrža nie
je ho sta bi li zá cie, avšak uviedli, že
ani to to pod¾a nich ne bu de posta -
èu jú ce, aby ho „niekto“ ne zru šil,
resp. ne pozme nil tak, aby prišli o
sú èasné ná le ži tos ti vyplý va jú ce z
tohto zá ko na. Ostá va nám te da
iba ¾ú tos� za tý mi to po li cajtmi,

kto rí už odišli a kto rí moh li ešte aj
na ïa lej uplatòo va� svo je dlho do -
bé skú se nosti pri ochra ne ži vo ta,
zdra via a ma jet ku ob èa na.

Nesmie me však za bú da� ani
na obèianskych za mestnancov,
kto rých pozna èil hlavne za èia tok
ro ka 2011, ke dy na zákla de roz-
hodnu tia vlá dy SR o zní že ní
mzdo vých prostriedkov, do šlo k
ich pre púš�a niu. V me sia coch
jún–júl 2011 ve¾mi silno re zo no -
va la Ana lý za dlho do bej udrža -
te¾nosti a ná vrh na zme nu dô -
chodko vé ho sys té mu SR a z tejto
Ana lý zy ro dia ce sa právne nor my
o tzv. su perhru bej mzde, kto ré sa
v uve de nom ob do bí do tý ka li
hlavne obèianskych za mest nan -
cov. Tam sa uká za la akcieschop-
nos� od bo ro vé ho zvä zu v tom
zmysle, že ako je di ná mi mo -
vládna orga ni zá cia sme po da li
Hro madnú pri po mienku ve rejnosti
k Ana lý ze dlho do bej udrža te¾nosti
s  návrhom na zme nu dô chodko -
vé ho sys té mu a Hro madnú pri po -
mienku ve rejnosti k ná vr hu zá ko -
na o úpra ve príjmu zo zá vislej
èin nos ti a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov. Tu je pot -
rebné uvies�, že ro ko va nia na
zákla de týchto hro mad ných pri -
po mie nok sa okrem ve rejnosti, t.j.
zástupcov OZP SR zú èast ni li aj
zástupco via všetkých si lo vých re -
zortov. Na zákla de od bor ných
argu mentov OZP SR sa všetci
zú èastne ní zhodli v jednotnom

postu pe vo vz�a hu k predkla da te -
¾om. Tak to, spo loèný mi si la mi
všetkých zú èastne ných, sme da li
ve¾mi vý razne na ja vo, že ne -
súhla sí me s predkla da ný mi ma te -
riálmi z dielní mi nis ter stva prác
so ciálnych ve cí a ro di ny a mi nis -
ter stva fi nancií.

Následne OZP v SR v spo lu -
prá ci s Konfe de rá ciou od bo ro -
vých zvä zov SR or ga ni zo val pro -
testné zhro mažde nie obèa nov
SR. Zá merne pí šem obèa nov SR,
vzh¾a dom k to mu, že tohto pro -
testné ho zhro mažde nia sa moh li
zú èastni� všetci obèa nia, pre to že
predkla da né zá ko ny sa tý ka li pre -
dovšetkým obèianskych za mest -
nancov a obèa nov SR. Pre mòa
je ne po cho pi te¾né, ak náš ob -
èiansky za mestna nec, kto ré ho sa
tieto zá ko ny ve¾mi ne ga tívne do -
tý ka jú, ako dô vod ne úèas ti na
pro testnom zhro mažde ní uviedla,
že je ob jed na ná k nechto vé mu di -
zajné ro vi. Vte dy som do slo va za -
la pal po dy chu a ne ve del som, èo
mám po ve da�. Je pre mòa až po -
bu ru jú ce, že oso by, kto rých sa
do tý ka jú ne ga tívne do pa dy pred-
kla da ných zá ko nov, ta kýmto spô -
so bom igno ru jú svo ju ak ti vi tu, pre
do siahnu tie a za cho va nie sú -
èasné ho dô chodko vé ho a mzdo -
vé ho sta vu. Spo lie ha� sa na ak ti -
vi tu iných… „veï ONI ( kto?) to
vy ba via, na èo sa to ho bu dem zú -
èastòo va� aj ja – je posto jom ali -
bis tic kým a pre mòa do slo va ne -
po cho pi te¾ným. Ne dá mi ne po -
rovna� po li cajtov, kto rí pri obha jo -
be svo jich zá ko nov do ká žu zmo -
bi li zo va� a pre ja vi� svoj ne súhlas
vlastnou osobnou úèas�ou prá ve
tam, kde sú potrební.

Aj týmto príspevkom chcem
ape lo va� na za mestnancov MV
SR, aby v bu dúcnosti pre ja vi li
svoj záujem aktívnou úèas�ou a
parti ci pá ciou na otázkach ich
mzdo vé ho, so ciálne ho a dô -
chodko vé ho za bezpe èe nia.“

Pe ter Le der, predse da Kraj-
skej Ra dy OZP v SR v Pre šo ve

Uply nu lý rok na ši mi oèa mi

Ïa ku je me za vy še 300 litrov kr vi
Vá že ní darco via,

už piaty rok sme sa za po ji li v spo lu prá ci s Ná rodnou transfúznou služ bou Slo venskej re pub li ky do te -
rénne ho odbe ru kr vi, kto rý sa usku toèòo val na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve pod zá šti tou riadi -
te ¾a Kraj ské ho riadi te¾stva PZ v Bra tisla ve.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:

v ro ku 2007: 9. má ja 54 darcov, 26. no vembra 33 darcov,
v ro ku 2008: 1. aprí la 42 darcov, 15. jú la 44 darcov, 27. no vembra 48 darcov,
v ro ku 2009: 31. marca 70 darcov, 21. jú la 54 darcov, 08. de cembra 48 darcov,
v ro ku 2010: 26. aprí la 48 darcov, 17. au gus ta 40 darcov, 26. no vembra 56darcov,
v ro ku 2011: 05. aprí la 30 darcov, 11. au gus ta 47 darcov, 19. de cembra 56 darcov.

Spo lu sa za obdo bie pä� ro kov zú èast ni lo na odbe roch 670 darcov.
Vïa ka vám sme mo bilnú transfúznu služ bu obo ha ti li o približne 301 500 ml kr vi.

Tou to ces tou by som chce la ve¾mi po ïa ko va� všetkým zú èastne ným darcom, ako aj ko lektí vu pri
orga ni zaènom za bez pe èe ní. Zá ro veò by som ra da po zva la darcov, kto rí sa mô žu za po ji� do ïalších
odbe rov v približných termí noch 16.04., 15.08. a 17.12.2012 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

npor. Bc. Dá ša Cse rio vá, KR PZ Bra ti sla va

Slo ven sko sa najbližšie dva
ro ky opä tovne pod ro bí schengen-
ské mu hodno te niu. To sa za ène
vo februá ri bu dú ce ho ro ka. Hod-
no tia ci ko mi sá ri v predmetnom
ob do bí navští via aj ostatné kra ji -
ny Vy šehradskej štvorky, pri èom
sa za me ra jú na nieko¾ko ob las tí
schengenskej spo lu prá ce.

V tejto sú vislosti pripra vi lo mi -
nis ter stvo vnútra no vý Schen -
genský akèný plán SR, kto rý
dnes vlá da schvá li la. Fi nancie na
jed not li vé opatre nia, kto ré z ne ho
vyplý va jú, sa bu dú schva ¾o va�
každo roène v rám ci štátne ho roz -
poè tu.

V rám ci za bezpe èe nia kon tro -
ly vonkajších hra níc je potrebné
do bu do va� sys tém technickej a
fy zickej ochra ny vonkajšej hra ni -
ce SR s Ukra ji nou. Predme tom
schengenské ho hodno te nia bu de
aj to, ako je Slo ven sko pripra ve -
né zvlá da� vy ko ná va nie kont rol
na vonkajších hra ni ciach po èas
krí zo vých si tuá cií spô so be ných
prí rodnou ka ta stro fou, epi dé miou
ale bo migraènou vl nou ve¾ké ho
roz sa hu. Na ko¾ko v októbri tohto
ro ka vyprša la zmlu va s externým
do dá va te ¾om, mi nis ter stvo vnútra
plá nu je na efektívnu a úèinnú
kon tro lu vonkajšej schengenskej
hra ni ce a boj pro ti ne do vo le né mu
pris�a ho va lectvu a ob cho du s
¾uïmi vy bu do va� vlastnú le teckú
pod po ru. Po èí ta sa s ná ku pom
dvoch vrtu¾ní kov s vý ba vou pre
denné a noèné mo ni to ro va nie.

V prie be hu nasle du jú cich ro -

kov by sa mal pre bu do va� sú -
èasný prí le to vý termi nál le tiska
Po prad–Tat ry na odle to vý, kto rý
odde lí schengenských cestu jú -
cich od ostat ných. Na le tisku Ko -
ši ce by ma lo do po lo vi ce bu dú ce -
ho ro ka vzniknú� špe cia li zo va né
pra co visko na odha ¾o va nie ne zá -
kon né ho do vo zu, vý vo zu a tran -
zi tu drog a iné ho ne zá konne pre-
pra vo va né ho to va ru.

V ob las ti po li cajnej spo lu prá ce
by sa v ro ku 2013 ma la za èa�
využí va� mo bilná dakty losko pická
identi fi ká cia osôb. Okrem to ho by
v prvom polro ku 2013 ma li všetky
èlen ské štá ty prejs� na
Schengenský informaèný sys tém
dru hej ge ne rá cie. To spô so bí vý -
me nu no vých úda jov v rám ci da -
né ho priesto ru a vý me nu biome-
trických úda jov. Zá zna my sa vo
väèšej miere pre po ja.

Slo ven sko vstú pi lo do schen-
genské ho priesto ru 21. de -
cembra 2007. O fi nanènej ná roè -
nos ti èlen stva v Schenge ne
svedèí aj množstvo fi nancií vy na -
lo že ných na opatre nia, kto ré z to -
ho vyplý va jú. Od vstu pu SR do
Európskej únie išlo na da ný úèel
oko lo 100 mi lió nov eur. Na imple -
mentá ciu opatre ní potre bu je mi -
nis ter stvo vnútra na ro ky 2013 a
2014 takmer 3,35 mi lió na eur.
Úrad na ochra nu osobných úda -
jov SR na bu dú ci rok vy ža du je
146.786 eur a na ïalšie dva
215.372 eur.

(TASR)

Ani obèianski pra cov ní ci sa v obra ne svo jich práv ne mô žu spo lie ha� na dru hých

Èa ká nás schengenské hodno te nie
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Pe ter Le der v disku sii na ra de predse dov
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Na na šu re dakciu sa ob rá til èi -
ta te¾ – výslu ho vý dô chodca (iden -
ti ta v re dakcii) a žiadal vysvetle -
nie, pre èo mu sia výslu ho ví dô -
chodco via, po be ra jú ci dáv ku na
úèet, dvak rát roène po sie la� náš -
mu od bo ru so ciálne ho za bezpe -
èe nia potvrde nie o tom, že ži jú,
er go po be ra jú dô cho dok. Ta ký to
krok pi sa te¾ lis tu po va žu je za ši -
ka no va nie ti sí cok dô chodcov,
vzni ká tak ve¾mi rozsiahla, te da aj
dra há admi nistra tí va, kto rú po va -
žu je za zby toènú, pre to že pria mo
náš re zort má vo svo jej kompe -
tencii aj evi denciu oby va te¾stva.
Pi sa te¾ po lo žil v liste množstvo
ad res ných otá zok, kto ré sme
sprostredko va li od bo ru so ciálne -
ho za bezpe èe nia Sekcie perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí MV
SR. Pri ná ša me pl né zne nie sta -
no vis ka riadi te ¾a tohto od bo ru:

Po vinnos� po be ra te ¾a dô -
chodku zo so ciálne ho za bezpe -
èe nia po li cajtov preu ká za� na vý -
zvu útva ru so ciálne ho za bezpe -
èe nia Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky v urèe nej le ho -
te sku toènosti rozho du jú ce na
trva nie ná ro ku na dáv ku so ciálne -
ho za bezpe èe nia, ná ro ku na jej
vý pla tu a jej su mu vyplý va z ust.
§ 113 ods. 2 písm. b) zá ko na è.
328/2002 Z. z. o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov a
o zme ne a doplne ní niekto rých
zá ko nov v zne ní neskorších pred-
pi sov.

Ide o opatre nie, kto ré má za
cie¾ chrá ni� prostriedky oso bitné -
ho úètu Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky, z kto ré ho sa
vyplá ca jú dáv ky so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov. K sta no ve -
niu po vin nos ti dô chodcu preu ka -
zo va� (potvrdzo va�) dvak rát roène
správnos� a vèasnos� pouka zo va -
nia prizna né ho dô chodku do šlo
na zákla de ziste nia opa ko va ných
prí pa dov, že po úmr tí oprávne né -
ho po be ra te ¾a dô chodku po zosta -
lí po òom to to úmrtie nášmu od -
bo ru neozná mi li a dô cho dok bol
na ïa lej pouka zo va ný na úèet, ur -
èe ný dô chodcom. V jed nom prí -
pa de sa tak to dô cho dok vyplá cal
bez právne ho ti tu lu po do bu jed-
né ho ro ka a v inom prí pa de do -
konca až do skonèe nia de dièské -
ho ko na nia, ke dy bol úèet zomre -
té ho zru še ný a posledná vý pla ta
dô chodku sa vrá ti la z tohto dô vo -
du. Do konca ešte aj v ro ku 2011
do šlo k dvom prí pa dom, ke dy je -
den po be ra te¾ dô chodku zomrel v
má ji a dru hý v jú ni uve de né ho ro -
ka a náš od bor tú to sku toènos�
zistil až v de cembri, ke dy od prí-
slušných dô chodcov ne bo li za sla -
né potvrde nia o správ nos ti a
vèasnosti po be ra nia dô chodkov.
K prí pa dom, ke dy po zosta lí ne -
ozna mu jú vèas úmrtie po be ra te ¾a
dô chodku a dô chodky sú na ïa lej
pouka zo va né na úèet príslušné ho
dô chodcu aj po je ho úmr tí, do -
chádza v prie me re pä�krát až
šes�krát roène. V ta kýchto prí pa -
doch následne na stu pu je vy má -
ha nie preplatku od po zosta lých

rôzny mi zá kon ný mi ces ta mi, kto -
rých po va ha zá vi sí od ocho ty po -
zosta lých prepla tok vrá ti�.

Od bor so ciálne ho za bezpe èe -
nia sa mozrejme kont ro lu je za sla -
né hlá se nia a ucho vá va ich do
do ru èe nia èa so vo nasle du jú cich
hlá se ní. Kon tro la ozná me ní je sú -
èas�ou pra covnej náplne za -
mestnancov, kto rí spra cú va jú aj
ostatnú do ku mentá ciu, tý ka jú cu
sa dô chodcov.

Sme si plne ve do mí sku -
toènosti, že za sie la nie ozná me ní
o správ nos ti a vèasnosti pouka -
zo va nia dô chodkov je za �a žu jú ce
pre ich po be ra te ¾ov a admi nistra -
tívne ešte viac pre pra covní kov
nášho od bo ru, kto rí mu sia do ru -
èe né ozná me nia (v sú èasnej do -

be je ich približne už 11 300)
skontro lo va�. V sú èasnosti je v
informaènom systé me SAP (sú
ním spra co vá va né vý pla ty dá vok
dô chodko vé ho za bezpe èe nia)
vytvo re ná no vá funkcia, kto rá
umož ní po rovna nie základných
úda jov z nášho sys té mu s re -
gistrom oby va te¾stva, èo by

umož òo va lo zisti� po ža do va né
úda je rozho du jú ce pre trva nie ná -
ro ku na vý pla tu dá vok bez ozna -
mo va nia potrebných úda jov po -
be ra te ¾om dáv ky ale bo po zosta lý -
mi po òom. Skú šobné tes ty tejto

funkcie bo li vy ko na né už v r.
2011, ale vzh¾a dom na neoèa ká -
va né tech nic ké pro blé my nie je
za tia¾ mož né tú to funkciu využí -
va�. Na odstrá ne ní tohto ne do -
stat ku sa pra cu je. Oèa ká va me,
že tá to pro ble ma ti ka bu de vy rie -
še ná v prie be hu ro ka 2012, èo by
zna me na lo ukonèe nie po vin nos ti
po be ra te ¾ov dá vok dô chodko vé -
ho za bezpe èe nia pí somne preu -
ka zo va� správnos� a vèasnos�
pouka zo va nia týchto dá vok na
ich úèty.

plk. JUDr. Mi chal Bartko
riadi te¾ od bo ru so ciálne ho za -

bezpe èe nia, Sekcia perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí,

MV SR

Je za sie la nie „potvrde nia o ži tí“ ši ka no va ním výslu ho vých dô chodcov?
Vy še 11–ti síc bý va lých po li cajtov dvak rát roène ko rešpondu je s re zortom

Nad po ru èík Sla vo mír Pra da,
za ra de ný na OPaV OKP OR PZ
Mi cha lov ce, re pre zen to val v no -
vembri na šu re pub li ku na
najprestížnejšej sú �a ži NA TU -
RAL OLYMPIA RE NO NE VA DA
USA 2011 v na tu rálnej kultu risti -
ke a na tom to vrcholnom po du -
ja tí zís kal v ka te gó rii masters
(40–50 ro kov) skve lé štvrté
mies to:

Pra da sa do Ne va dy pre bo jo -
val 22.10.2011 cez Grand Prix
Se nec 2011 z pr vé ho miesta v
ka te gó rii masters (40–50 ro kov)
a AMI NOSTAR NA TU RAL CUP
2011 – Karlo ve Va ry, kto rý sa
ko nal 29.10.2011. Tu tiež zís kal
pr vé miesto a tieto ví �azstvá mu
umož ni li repre zento va� Slo -
venskú re pub li ku pod hla viè kou
SANK (Slo ven ská aso ciá cia na -
tu rálnej kul tu ris ti ky).

Týmto chce me nášmu ko le -
go vi, èle no vi ZO OZP è. 10–27
pri OR PZ Mi cha lov ce úprimne
zabla ho že la� a popria� mu aj v
no vom ro ku vy ni ka jú ce športo vé
vý sled ky. Už te raz sa pripra vu je

a tré nu je na vr cho lo vé po du ja tie,
kto rým bu dú majstrovstvá sve ta
v Kar lo vých Va roch (30. 6.
2012)

Ma rek Ihna cik, Mi cha lov ce

Ve de nie OR P Po prad v spo -
lu prá ci so ZO OZP v Popra de
zor ga ni zo va li v de cembri tra diè -
né spo loèné stretnu tie po li cajtov
vo výslužbe – dô chodcov vo ve -
ku nad 63 ro kov. Stretnu tie sa
ko na lo v no vých priesto roch
OKP na sídlisku Zá pad v Popra -
de. Z 30 za sla ných prihlá šok sa
akcie zú èast ni lo 27 dô chodcov.

S prí ho vo rom vystú pil riadi te¾
OR PZ v Popra de pplk. Mgr. Pe -
ter Benko, kto rý pri ví tal úèastní -
kov stretnu tia a predsta vil no -
vých funkcio ná rov vo ve de ní ok -
resné ho riadi te¾stva. Obozná mil
prí tomných s aktuálnou si tuá -
ciou v po lí cii, do siahnu tý mi vý -
sledka mi prá ce v okre se Po prad
a tiež s rozho du jú ci mi po žia dav -

ka mi pri hodno te ní celko vej vý -
sled nosti prá ce v Po li caj nom
zbo re. Zaují ma vá bo la aj ná sled -
ná disku sia.

Úèast ní ci stretnu tia si mi nú -
tou ti cha ucti li pa miatku tých,
kto rí sa stretnu tia ne do ži li. Ju bi -
lantom, kto rí sa v ro ku 2011 do -
ži li okrúhlym vý ro èí, srdeène
zabla ho že la li a popria li im hod -

ne zdra via do ïalších ro kov ži -
vo ta.

Po ïa ko va nie za zorga ni zo va -
nie mi lej akcie patrí riadi te ¾o vi
OR PZ pplk. Benko vi a no vé mu
predse do vi ZO OZP v Popra de
¼u bo mí ro vi Faltí no vi.

JUDr. Ján Rusnák, predse da
Klu bu dô chodcov

Skve lý úspech Mi cha lovèa na v Ne va de

Mi lé stretnu tie pod Tat ra mi

V na tu rálnej kultu risti ke je slo ven ský po li cajt (a èlen OZP) na sve to vej špièke

SPO MIENKA
Spo mí na me na nášho dra hé ho zosnu lé ho
Du ša na KA CHÚ TA,
kto rý nás ná hle opus til 27. ja nuá ra 2011 vo ve ku 
39 ro kov. 
Na po sle dy pra co val na OO PZ v Ru žomberku.

S ve¾kým zármutkom, no zá ro veò aj s ve¾kou vierou, že sa raz
zno va stretne me, spo mí na ce lá ro di na Ka chú to vá z Rojko va

Posledná rozlúèka
Dòa 18. 01. 2012 nás vo ve ku 39 ro kov ná hle,

bez rozlúèky na vždy opus til náš ko le ga, pria te¾ 
a èlen ZO OZP v SR Ru žombe rok
Kpt. Ing. Mi lan ZÁ BE¼
Nar. 29. 07. 1972, otec dvoch ma lo le tých de tí, na po -

sle dy za ra de ný vo funkcii zástupcu riadi te ¾a OO PZ v Liptovskej
Teplej.

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

Ko lektív OR PZ Ru žombe rok
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prípra vy po li cajtov. To nie je len
na še chce nie, to vyplý va z  na -
šich zá väzkov v EU a jedným z
nich je aj bu do va� vy so ké po li -
cajné školstvo. Ale mož no na va -
šu otáz ku o efekti vi te využí va nia
fi nanèných prostriedkov odpo ve -
da� aj zo širšie ho poh¾a du. To, èo
ho vo rí te, nie je zá le ži tos�ou len
nášho re zor tu. Aka dé miu Po li -
cajné ho zbo ru zria dil par la ment,
a to zna me ná, že vy jadru je potre -
by ce lej na šej spo loènosti. Mož no
to vyznie formálne, ale tu vznik la
spo lo èenská potre ba ško li� odbor-
ní kov z da nej ob las ti a žiadna iná
vy so ká ško la – mys lím tým ško la
štátna – by tú to úlo hu ne na plni la.
A odpo ve dám vám pria mo, že
fakt, že na ši ab sol ven ti idú do
iných re zortov, niè zlé ne zna me -
ná, sú to pla ti te lia da ní tejto spo -
loènosti a slú žia jej aj v iných
oblastiach ako sú po li cajné služ -
by. A ak idú do zahra ni èia, tiež na
to ma jú prá vo – sú Euró pa nia. A
tí, kto rí odí du mi mo Euró pu,
využi jú tiež len svo je prá vo slo -
bodných obèa nov.

l Spo loène ho vo rí me o
potre be po silne nia po li cajné ho
jadra vzde lá va nia. Náš re zort
ne po chybne má aj po vinnos�
vzde lá va� ¾u dí pre ve rejnú
sprá vu, pre to že ich rovna ko
potre bu je ako po li cajtov. Ale
ho vo rím o potre be po silne nia
jadra, o oèiste ní ško ly od sú -
èastí, kto ré nie sú – ne po viem,
že or ga nic kou sú èas�ou – toh -
to jadra, keïže ve rejná sprá va
patrí do re zor tu. Ale po tom sa
mô že me rozprá va� o formo va ní
akejsi re zortnej ško ly, nie o
Aka dé mii PZ. Pri tom mi ne jde o
ná zov, ale o ob sah. O tom je
náš roz ho vor. Spo lo èenskou
ob jed náv kou A PZ by ma lo by�
vy so ko škol ské vzde la nie a ce -
lo ži votné vzde lá va nie pre po -
tre by PZ – bez odèerpá va nia síl
a ka pa cít pre iné sú èasti.

Aka dé mia Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve nie je re zortnou ško -
lou. Je to ško la ako kaž dá iná vy -
so ká ško la v SR, kto rá sa riadi
vy so ko škol ským zá ko nom. Z h¾a -
diska svojho posla nia ne jde len o
vzde lá va nie po li cajtov, ale aj o
vzde lá va nie odborní kov pre iné

bezpeènostné služ by a ve rejnú
sprá vu. To, že jej sú èasný ná zov
ob sa hu je sekvenciu „po li cajné ho“
je len otáz kou tra dí cie, akejsi
ochrannej znám ky dob ré ho me -
na, kto ré do po sia¾ má. Zme na
ná zvu je však napriek to mu
aktuálna. Je tu nieko¾ko dô vo dov
– od potrieb pre zentá cie ško ly na
medzi ná rodnej úrov ni v anglic-
kom prekla de, po žia davkou akre -
di taènej ko mi sie, ale tiež rozší re -
ním po è tu štu dijných progra mov.
Vý znam ná je aj po žia davka a
odpo rú èa nie Európskej ko mi sie,
pre to že po jem „aka dé mia“ je von -
ku vní ma ný skôr ako for ma stre -
doškolskej, ak nie základnej prí-
pra vy po li cajtov. Ná zov UNI VER -
ZI TA sme ne moh li pri ja� pre to, le -
bo ne má me denné dokto randské
štú dium a ne má me vyèle ne ný
dosta tok fi nanèných prostriedkov
na ve decký výskum. Faktom však
je, že ná zov Aka dé mia PZ nie je
ko neè ný, lenže ná zov vy so kej
ško ly mu sí schvá li� par la ment.

l Stá le vi dí me hlavný pro -
blém v cha rakte re spo lo èen -
skej ob jed náv ky na zvý še nie
po die lu po li cajtov – najradšej
mu žov, po viem úprimne – vo
všetkých for mách štú dia na va -
šej ško le. Chý ba mi vý stup, ná -
vr hy na rieše nie. Sa moz rejme,
chá pem, že mno hé ako rek tor
ovplyvni� ne mô že te, ste zá vis lí
na spo lo èenskej objednávke a
po tom na objektívnych mož-
nostiach jej napl ne nia. Vstu pu -
jú tu rôzne fak to ry, vz�a hy
medzi mi nister stvom, pre zí -
diom a A PZ. Zrejme nie som
pr vý, kto sa na to pý ta. Kam
vlastne bu de A PZ sme ro va� v
najbližších ro koch? Va ším
part ne rom je mi nis ter ská sek-
cia perso nálnych a so ciálnych
èin nos tí…

Aj keï je no vý ge ne rálny riadi -
te¾ vo funkcii ešte len pár dní
(roz ho vor sa usku toènil 11. ja -
nuá ra – pozn. red), ab sol vo va li
sme už pr vé stretnu tie s ge ne -
rálnym riadi te ¾om plk. Ing. Jo ze -
fom Hlinkom a ra di li sme sa pres-
ne na tú to té mu. Za Aka dé miu PZ
ho vo rím, že roz hod ne ne má me
vy èerpa nú ka pa ci tu pre potre by
po lí cie, sme schop ní pro du ko va�
viac, mu sí me sa viac vrá ti� k prí-

pra ve odborní kov pre po li cajný
vý kon, vzde lá va� vy šetro va te ¾ov,
ope ra tívcov, kri mi na lis tic kých
tech ni kov, po riadká rov, dopra vá -
kov, hra ni èia rov… viackrát som
pri po me nul, že existencia KEÚ
PZ v na šom areá li nú ka ne ko neè -
né for my spo lu prá ce, nú ka mož-
nos� pre po je nia vzde lá va nia, ex -
pertíznej prá ce a výsku mu. Dote-
raz sme vždy na vr ho va li rieše nia,
zá vis lé len na ¾udskom fakto re,
možnos� tohto pre po je nia by sa
už bez fi nanènej do tá cie ne zao -
bišla, ale ne bo lo by to niè ho ri -
bilné. Bo lo by potrebné vy bu do -
va� la bo ra tó ria, keïže tie tu bo li
vlastne len na VŠ ZNB a väèši na
za ria de nia vte dy odišla do Pra hy.
V tejto ob las ti pre po je nia a spo lu -
prá ce s KEÚ PZ vi dí me ob rov ské
mož nos ti. KEÚ riadi pre zí dium,
nás mi nis ter stvo, je to otáz ka ne -
zá vis los ti expertízne ho ko na nia –
a mož no aj ná met na disku siu.

l Èo v najbližších ro koch?
Zintenzívòu je me spo luprá cu s

PPZ, koordi nu je me zá me ry, má -
me viace ré pra co viská s ce loslo -
venskou pô sobnos�ou i v sme re
von, kde vlastne re pre zen tu je me
P PZ, resp. ce lý re zort MV. Z
poh¾a du nášho re zor tu pl ní me po -
žia davky, zá ro veò mu sí me v
istých oh¾a doch akcepto va� aj ná -
zo ry mi nis ter stva školstva. Tak že
zo pa ku jem, právni kov pre púš�a�
ne bu de me, na opak, rozví ja me
ve deckú èinnos� v ob las ti ochra ny
osôb a ma jet ku, pre kto rú je prá -
vo vedným zákla dom, zria ïu je me
no vé štu dijné pro gra my, mu sí me
po silni� pro ble ma ti ku bezpeènost -
ných slu žieb a po li cajných vied.
Konšti tuu je me predme ty vy so ko -
škol ské ho vzde lá va nia. Tvo rí me
ich už sko ro 20 ro kov. Pre tvor bu
predme tu to nie je až tak ve ¾a.
Vytvá ra me no vé štu dijné pro gra -
my a bu du je me no vé uèebné
osno vy. Mys lím si, že sme úspeš-
ní, a to nielen na ná rodnej, ale aj
medzi ná rodnej úrov ni. To nie je
má lo. Nech po sú dia štu denti, kto -
rí cho dia na prednášky, èi je to

ob saž né, èi to má hla vu a pä tu, èi
to akcep tu je po žia davky pra xe.

l V de cembro vom rozho vo -
re pre PO LÍ CIU som sa po li -
cajné ho pre zi den ta opý tal, èo
po va žu je za najdô le ži tejšie v
najbližšom ob do bí. Jednoz naè -
ne ho vo ril o potre be zmien v
na šom školstve, o nut nos ti za -
me ra� sa na vý cho vu a na ce lo -
ži votné vzde lá va nie po li cajtov.

Aka dé mia Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve je vr chol nou vzde lá va -
cou inšti tú ciou pre re zort MV. Nie
je to však len tá to inšti tú cia, kto rá
tvo rí re zortné školstvo a už vô bec
to nie je je di ná inšti tú cia, kto ré re -
zortné školstvo ovplyvòu je. My
pri zý va me odborní kov –zástup -
cov po li cajnej i bezpeè nostnej
pra xe na spo luprá cu pri vzde lá -
va ní. Po li cajný pre zi dent je èle -
nom na šej ve deckej ra dy a mno -
ho ïalších odborní kov s na mi

úèinne spo lu pra cu je. Ja mám
dob rý po cit z to ho, že tá to vy so ká
ško la je akcep to va ná aj sa mot -
ným mi nistrom vnútra, èo sa do -
po sia¾ vždy pre ja vi lo v konštruk-
tívnom dialó gu pri rieše ní na šich
potrieb i prob lé mov. Funkciu rek -
to ra tejto ško ly chá pem ako
posla nie. Mám len skrom ný cie¾,
aby sme pri na šich rozho vo roch o
vy so koškolskom vzde lá va ní po li -
cajtov rieši li už len to, ako to ro bi�
ešte do ko na lejšie. Ja mám dlho -
roènú uèi te¾skú prax a viem aká
je tá to prá ca ná roè ná, ale viem
aj, aká je pekná. Viem aj to, že
vzde lá va nie je je di ná istá investí -
cia, kto rá ne podlie ha zme ne úro -
ko vej sadzby… a má obrovskú
pri da nú hod no tu.

l Pekné, ako by na zá ver.
Ïa ku jem za roz ho vor.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

90. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 59/2009, ktorým sa zria-
ďuje komisia na posudzovanie
žiadostí o poskytnutie rekreač-
ného pobytu v znení neskorších
predpisov

91. o pridelení normatívnych
počtov služobných cestných
vozidiel

92. o kontrolnej činnosti Pre-
zídia Policajného zboru na rok
2012

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

28. o činnosti psovoda so slu-
žobným psom pri vyhľadávaní
výbušnín a výbušných 

systémov na medzinárodnom
letisku

29. o určení emblému úradu
zvláštnych policajných činností
Prezídia Policajného zboru

Aka dé mia PZ je re no mo va ná ško la, ale zá pa sí s problé ma mi
(Pokraèovanie zo strany 4)

Mi nis ter stvo vnútra na kú pi
po li cajtom no vé uni for my.
Kon com de cembra sme
pod  pí sa li rámco vú do ho du
na ná kup no vých blúz, no -
ha víc, suk ní a náplecní kov
so spo loènos�ou Ru tex Tra -
de s.r.o. Predchádza me tak
si tuá ciám, na kto ré nás upo -
zor òo va li po li caj ti, že v skla -
doch ne ma jú dosta toèný
po èet uni fo riem. Sta rá rám-
co vá zmlu va bo la to tiž plat -
ná do ro ku 2008 a po li caj ti
rovno ša tu potre bu jú.

Rámco vá zmlu va je plat ná na
šty ri ro ky. V prie be hu tohto obdo -
bia po li cajtom pod¾a potre by na -
kú pi me približne 12.000 striebris -
tých a 6.800 zla tistých blúz. Ïa lej

30. 000 no ha víc a 44.000 letných
no ha víc. Po li cajtkám v prie be hu
šty roch ro kov plá nu je me na kú pi�
4.000 suk ní. V rámco vej zmlu ve
sme upra vi li aj do da nie 60.000
náplecní kov. Presné množ  stvá
na kú pe né ho to va ru bu dú zá vi sie�
od kúpnych zmlúv ale bo objedná -
vok.

V rámco vej zmlu ve sa nám
do dá va te¾ za via zal k najnižšej ce -
ne. Ide o jed no z opatre ní, kto ré
za vie dol mi nister vnútra Da ni el
Lipšic na zvý še nie transpa rent -
nosti ve rejné ho obsta rá va nia a
šetre nia pe òa zí. V zmlu ve nám
pre dá va jú ci ga ran tu je, že žiadne -
mu iné mu ku pu jú ce mu ne po nú ka
nižšiu ce nu. Ïalším opatre ním je
za ve de nie elektro nickej aukcie,
týmto spô so bom pre behla aj sú -
�až na do dáv ku uni fo riem. Mi nis -

ter stvo vnútra chce šetri� pe nia ze
da òo vých poplatní kov. Po li caj ti
však no vé uni for my potre bu jú a
tak šetrí me tam, kde sa dá. Te da
na ve rejných obsta rá va niach pro-
stredníctvom elektro nickej auk-
cie. Pri vyhla so va ní ve rejné ho
obsta rá va nia na uni for my sme
predpokla da li, že hod no ta zá -
kazky bu de 6,5 mi lió na . Po da ri lo
sa nám však vy sú �a ži� ce nu 2,8
mi lió na, te da o 57% nižšiu. Mi -
nister vnútra Da ni el Lipšic tiež
opa ko va ne zdô razòu je, že v prí -
pa de, že sa do sú �a že prihlá si len
je den uchádzaè, ve rejné obsta rá -
va nie zru ší. Do tejto sú �a že sa
však prihlá si li šty ria uchádza èi.
Dvoch sme vy lú èi li, a tak dva ja
sú �a ži li v elektro nickej aukcii.

(KO KMV 5. ja nuá ra 2012)

Po li caj ti dosta nú no vé uni for my

Mi nis ter stvo vnútra SR na kú -
pi lo v mi nu lom ro ku najviac áut
pre po li cajtov za posledné
obdo bie. V ro ku 2011 na kú pil
re zort celko vo 561 vo zi diel, pri -
èom najviac, 190 ku sov, bo lo
znaè ky Seat Leon 1,4. Na kú pi li
sme tiež au to mo bi ly Kia C°eed,
Ško da Fa bia, Ško da Su perb,

Peu geot 308, Nissan Pathfin-
der, De fender, Ro ver De fender,
po dve vo zidlá zna èiek Irisbus a
Audi ako aj je den Volkswa gen
Multi van.

V ro ku 2010 na kú pi lo mi nis -
ter stvo vnútra 78 vo zi diel a v ro -
ku 2009 291 vo zi diel.

(KO KMV)

Nové autá do služby
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