
Tak až v de cembri lanské ho
ro ka ve de nie mi nis ter stva sláv-
nostne ozná mi lo, že uzatvo ri lo
rámco vú zmlu vu s fir mou Ru tex

Tra de s.r.o. na ïalšie šty ri ro ky.
„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 prostredníctvom elek-
tro nickej aukcie. 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 eur.
Po da ri lo sa nám však vy sú �a ži�
ce nu 2,8 mi lió na eur, te da o 57%
nižšiu,“ ozná mi lo mi nis ter stvo 5.
ja nuá ra 2012.

Opä� drahšie?
Výstrojné skla dy by sa tak ma li

postupne zaplni�, ho ci hod no ta

slu žobnej rovno ša ty a jej sú èastí,
kto rá bo la pre rok 2011 sta no ve -
ná na 862,90 eura, bu de v tom to
ro ku – napriek prís¾u bu najnižších
cien –zno va o èo si vyššia: 879,32
eura. Lenže: ke dy po mi nú pro blé -
my? S postu pom èa su sa to tiž
obja vi lo reálne ri zi ko, že ¾u dia v
rovno ša tách prí du o nadli mitné
zvyšky kon ta, keïže si ne mô žu
kú pi�, èo potre bu jú. Kri ti ka sa
zdví ha zo všetkých strán. Po li caj ti
be rú zo skla dov všetko, aj keï to
ne potre bu jú, len aby im kon to

nepre padlo. A prá vom sa pý ta jú:
pre èo má me by� škod ní, keï sme
sa ni èím nepre vi ni li? Na èo je ta ké
zá kon né usta no ve nie, keï za -
mestná va te¾ ne do ká že za bezpe -
èi� za mestnancom dosta tok vý -
strojných sú èiastok, kto ré pot re -
bu jú do služ by? „Ne bo lo by na èa -
se za myslie� sa nad týmto zá kon -
ným usta no ve ním, bo lo by mož né
ho zme ni�, ale bo je ho úèinnos�
po zasta vi�, kým sa naplnia skla dy
to va rom, kto rý po li caj ti potre bu jú,
aby ne cho di li otr ha ní a riadne
dodržia va li ustro jo va ciu dis ci plí -
nu?“ pý tal sa v liste re dakcii kpt.
Ja ro slav Lingeš z Dolné ho Ku bí -
na.

Sú èiastky bu dú…
So žiados�ou o zauja tie sta no -

vis ka sme sa ob rá ti li na ve dú ce -
ho slu žobné ho úra du MV SR
Marce la Kli me ka. Ope ra tívne pre
re dakciu za bez pe èil sta no vis ko
Ing. Pet ra Ko pe ra, riadi te ¾a od bo -
ru MTZ zo sekcie eko no mi ky.
Uvádza me ho v plnom zne ní:

„Odevné vý dajne kraj ských
riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru sú
zá so bo va né výstrojný mi sú -
èiastka mi z Ústredné ho skla du
MV SR Slo ven ská ¼upèa, pri èom
sa na tom to skla de po ne chá va jú
ur èi té mi ni málne zá so by z dô vo -
du potre by za bezpe èe nia vystro -
je nia no vopri jí ma ných príslušní -
kov Po li cajné ho zbo ru. Ne dosta -

l Nad èím rozmýš¾a predse -
da po li cajných odbo rov v
týchto dòoch?

K vy jadre niam ma inšpi ro va la
ne dáv na tla èovka ve de nia re zor tu
o úspe choch, kto ré do sia hol PZ.
Chvá ly hod né, ale tre ba ma� na
pa mä ti, že úspe chy sú vždy da né
¾uïmi, najmä po li cajtmi na uli -
ciach. Svedèí o tom aj sklad ba
výsledkov. V tejto sú vislosti ma
za rá ža, že ak sú dob ré vý sled ky,
ma li by by� aj dob ré podmienky,
le bo spra vidla sú predpokla dom
na dob ré vý sled ky. U nás je to
ako si na opak: napriek ne dob rým
podmienkam má me dob ré vý -
sled ky. Nie je to na za mysle nie
pre zodpo vedných? Zo berme si
pro blé my s vystro jo va ním a dôs -
ledky na osobné kontá. Je to pro-

sto tak, kto si pre by tok ne vy èer -
pá, prí de oò, zme ni� zá kon o
štátnej službe sa ne dá zo dòa na
deò. Dôsle dok – ¾u dia ku pu jú, aj
èo ne potre bu jú, èím utvá ra jú v
skla doch ïalšiu dieru a pro blém
sa kon cent ru je. Je pri tom jas né,
že ten to pro blém ne vy ro bi li po li -
caj ti. Ak ra do vý po li cajt èo si po ru -
ší, je adresne rieše ný, po tres ta ný.
Ak niekto spô so bí pro blém vo
vz�a hu k po li cajtom, kto je zodpo -
vedný? Po me nujme to ko neène,
dis ku tu je me už dlho. Si tuá cia si
už žiada ra di kálnejšie rieše nia. Je
jas né, že prostriedky, vyèle ne né
na ná kup výstrojných sú èiastok,
sme vla ni ne mi nu li. Ak o to ne po -
silní me roz po èet v ro ku 2012,
pro blém sa nám bu de ná so bi�.
Fajn, na kú pi li sme autá, kto ré

sme mož no ani tak ne potre bo va -
li, ale rovno ša ty nám chý ba jú.
Tak len opä tovne pri po me niem
po vinnos� za mestná va te ¾a utvá ra�
podmienky pre prá cu. A spo -
meòme aj podmienky, v akých
po li caj ti pra cu jú. Èas� objektov
obvodných odde le ní PZ je na ïa -
lej v ka tastro fálnom sta ve, jed -
noznaène to potvrdzu jú aj na še
pre vierky BOZP. Ale ako by záz -
ra kom sa v hojnom po ète zre -
konštruo va li sta ni ce HaZZ. Ne zá -
vi dím, len pouka zu jem, ako je
mož né, že v jed nom re zorte sa
pre je den úsek pe nia ze nájdu a
pre dru hý nie.

l To sú vraj pe nia ze z euro -
fondov.

Áno, z väèšej èasti sú. Ja sa
ale pý tam, èi sa naozaj vy uži li
všetky mož nos ti z euro fondov pre
roz voj PZ? Nie som o tom celkom
presvedèe ný a silnie trend, že po
urèi tom po kro ku v uply nu lom ob -
do bí sa dostá va Po li cajný zbor
zno va do sklzu. Isto, všetky re -
zorty ma jú pro blé my s pe niazmi,

ale uve domme si, èo sa tu sta lo.
Skonšta to va li sme, že mzdo vé
prostriedky po li cajtov bo li krá te né
o 5,7 percenta, ale ha si èov o 5
percent. Skonšta to va li, ale v ro ku
2012 žiadna ná pra va. So mzda mi
sa v po rovna ní s iný mi zložka mi
postupne pre pa dá va me. Zdra -
votná se stra sa pla tom dostá va
na úro veò mzdy po li caj ta… a špi -
rá la sa roztá èa. Nekri ti zu jem, len
pri po mí nam: V re zorte sú pro blé -
my. Dob ré vý sled ky po li caj ti do -
siahli napriek nim.

l Na de cembro vej ra de
predse dov ste na bá da li na
ostra ži tos� vo vz�a hu k roz poè -
tu pre rok 2012…

Už sú tu aví za o ïalšom zvy -
šo va ní da ní, stá le sa h¾a dá nieèo,
kde ešte zobra� – viï zda òo va nie
ne pe òažné ho plne nia, zda ne nie
uby to va nia, vplyv inflá cie na reál-
ne mzdy za mestnancov MV,
nesku toèný ná rast cien po hon -
ných hmôt… Ve rejný dlh nám aj
tak na rástol, u�a ho va nie sluèky
oko lo hrd la však po kra èu je, ¾u dia

už ma jú reálne pro blé my s dý -
cha ním. V niekto rých re zortoch si
to ale ako si neuve do mu jú, pri tom
o kva li te prá ce niekto rých re -
zortov silne po chy bu jem. Na -
príklad o školstve – vo vz�a hu ku
kva li te to ho, èo pro du ku jú. Èo ïa -
lej po vo¾bách? Nech bu de, kto
bu de, chcem, aby bo lo vi di te¾né,
že sa v re zorte vnútra hro ma dia
pro blé my a ne mô že me len pri ky -
vo va�, keï nám stá le be rú pe nia -
ze. Má me 1 298 ta bu¾ko vých
miest nekry tých mzdo vý mi pro-
striedka mi. V ro ku 2006 sme ich
ma li 850. Èo te da ïa lej?

l Va ša tra dièná sta ros�: po -
èet rôznych vý ni miek…

Som dos� odol ný, ale za èí nam
by� skep tik. Sna hy niekto rých ¾u dí
uprednostni� je dincov, subjektív-
ne vní ma ných ako vý bor ných,
pretrvá va jú v rozpo re so základ-
ný mi princípmi ka riérne ho po stu -
pu a tieto tren dy sa dostá va jú
stá le na vyššie úrovne riade nia.
Tý ka sa to aj pri jí ma nia do PZ.

Èo sa ne pá èi predse do vi OZP v SR tesne pred vo¾ba mi?

M. Lit va: V re zorte sú pro blé my. Dob ré vý sled ky po li caj ti do siahli napriek nim...

Pro blé my s výstrojný mi sú èiastka mi, tzv. kau za „ga te“ má svo je ne bla hé pokra èo va nie

Po zor na zosta tok kon ta, tre ba ho strá ži�!

V èísle:

l Daruj 2 percentá! s.2

l Beseda o školstve s.3-5

l Propozície turnaja PPP s.6

l Sviatok v SOŠ PZ Pezinok s.7

l Opýtali sme sa s.8

l Rozkazy s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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Tesne pred parla mentný mi vo¾ba mi sú vi di te¾nejšie turbu -
lencie vlastne vša de. Aj v re zorte vnútra, ho ci reálne s
vo¾ba mi ne ma jú žiaden sú vis. Oni prosto existu jú, pro blé -
my bú cha jú na kaž dé dve re. A prá ve o tom sme sa rozprá -
va li s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom.

Už ce lý mi nu lý rok sa obja vo va li v zá so bo va ní výstrojný -
mi sú èiastka mi pro blé my. Chý ba li najmä no ha vi ce, no
nielen. Pátra nie do ká za lo, že „zodpo vední“ z nezná mych
dô vo dov za budli uro bi� s do dá va te¾mi no vú rámco vú
zmlu vu a tak „sa“ vlastne od ro ku 2008 ne na ku po va lo. Ve -
rejné obsta rá va nie bo lo – po dlhých prie �a hoch – vyhlá se -
né až v marci 2011 s tým, že hlavným kri té riom má by� naj-
nižšia ce na.

(Pokraèovanie na strane 2)

(Pokraèovanie na strane 2)

Posledný ja nuá ro vý deò v pe zinskej SOŠ PZ slávnostne otvo ri li re konštruo va ný uby to va cí trakt A. Pás ku stri ha li (z¾a va) –podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík, riadi te¾ Cent ra vzde lá va nia a psy cho ló gie SPaSÈ MV SR plk. JUDr. ¼u do vít Mi ha¾ a riadi te¾ SOŠ PZ Pe zi nok
plk. Mgr. La di slav Do vi èo viè. Viac sa o rekonštrukcii dozviete na s.7
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tok predmetných výstrojných sú -
èiastok slu žobnej rovno ša ty (no -
ha vi ce) bol resp. ešte aj v sú -
èasnosti je spô so be ný zdrža nia mi
v pro ce se ve rejné ho obsta rá va -
nia, pri èom v zmysle aktuálne
platnej le gisla tí vy ve rejný obsta -
rá va te¾ (v tom to prí pa de mi nis ter -
stvo) žia¾ ne má možnos� ta kýmto
zdrža niam, ho ci sú spô so be né
tre tí mi stra na mi – na mie ta jú ci mi
neúspešný mi uchádzaèmi –
zabrá ni�. Pro blém s uve de ný mi
sú èiastka mi bu de v doh¾adnej do -
be odstrá ne ný, keïže pro ces
obsta rá va nia bol ukon èe ný
29.12.2011 podpi som rámco vej
do ho dy. Kúpna zmlu va na do dáv -
ky je podpí sa ná s tým, že vzh¾a -
dom na vý robné pro ce sy (vý ro ba
základné ho ma te ri á lu, odevné
spra co va nie) je ter mín do da nia
najneskôr do 31.5.2012. Súhla sí -
me s – v liste uve de ným – pod-
netným ná zo rom, že vzni ku po -
dob ných si tuá cií by moh la zabrá -
ni� pri me ra ná úpra va buï zá ko na
è. 73/1998 Z.z. ale bo mož no ešte
viac zá ko na o ve rejnom obsta rá -
va ní è. 22/2006 Z.z., a ako ta kú ju
v dotknu tých le gisla tívnych pro ce -
soch za MV bu de me aj na ïa lej
uplatòo va�.“

Do pa dy SAP–u
Pre lo že né do slo venèi ny, kto

kon to nestiahne pod po vo le ný li -
mit, má smo lu, ta ká je re gu la zá -
ko na.

Zaují ma vos�ou v tom to prí pa de
„ga te ga te“ je aj do sah vša deprí -
tomné ho SAP–u na prá cu odev -
ných vý dajní. Upo zor òo va li na to
listom krajskí riadi te lia PZ na
zákla de po ky nu sekcie eko no mi -

ky. Od no vé ho ro ka to tiž pra cov -
níèky vý dajní ne bu dú ma� preh¾ad
o výške kon ta po li cajtov, kaž dý
príslušník si ho mu sí zisti� sám
cez SAP na na šom portá li s po -

uži tím prihla so va cích úda jov, uve -
de ných na výplatnej páske. Èa sy,
keï pra covníèky do konca ini cia -
tívne te le fo nic ky ozna mo va li po li -
cajtom, aby prišli na kú pi�, už
skon èi li. Je to skrátka vec osob-

nej zodpo vednosti kaž dé ho prí-
slušní ka PZ, aby si sle do val
zosta tok na konte a ho to vo.

Èi sa no vin ka osvedèí, uká že
už prax v najbližších týždòoch.
Pr vý ma rec sa ne zadrža te¾ne blí -
ži a ak be rie me do úva hy ofi -
ciálne mi nis ter ské vy jadre nie,
skla dy by sa moh li za èa� plni�
„najneskôr do 31.5.2012“. Tak
uvi dí me. Ho ca ko nám ne dá opä -
tovne pri po me nú�, že za tý mi to
la pá lia mi sú – nie pr vý raz – zod-

po vední pra cov ní ci sekcie eko no -
mi ky, najmä z od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia a z MTZ. Tieto dva
útva ry sa už chro nic ky ne ve dia
do hodnú�, kto za to mô že, keï
nieèo ne fun gu je, ako fungo va�
má. Ešte že to vieme zva li� na le -
gisla tí vu… Že sa ob èas ne ja ká tá
lo kálna hla va zotne a vy me -
ní…Sta èí to, ale bo sa ko neène
do ká že me z chýb aj pouèi�?

Pe ter Onde ra

Ne raz si v du chu kla diem otáz ku:
Kde je hra ni ca medzi ko rupciou a
kliente lizmom?

l Naèrtli ste tieto pro blé my
aj v  re dakènej be se de, keï
sme sa rozprá va li o kva li te vý -
be ru a  prípra vy no vých po li -
cajtov.

Áno, ale ako by na schvál sa
mno žia žiadosti, v kto rých ma
žiada te lia o vý nimku presviedèa -
jú, že absolvo va nie po¾no hospo -
dárskej vy so kej ško ly je pre prá -
cu v PZ tá na ji deálnejšia kva li fi -
ká cia. Ni ja ko nespo chybòu jem
kva li tu prípra vy na šich po¾no -
hospo dárskych kádrov, ale je asi
ve cou re zor tu školstva, pre èo

stá le a vy trva lo pro du ku je na
to¾kých vy so kých ško lách absol-
ventov, kto rí v tom to štá te ne ma -
jú uplatne nie. Pri tom kaž dý ho vo -
rí o potre be ïalších investí cií do
vzde lá va nia.

l Sme tesne pred vo¾ba mi,
zdá sa však, že ho vo rí me o
problé moch, kto ré ne ma jú s
po li ti kou niè spo loèné. Sú to
pro blé my pra xe.

Vo vše obec nos ti, mys lím si,
dozrel èas, aby sme sa zno va za -
mys le li nad tým, kam chce krá èa�
Po li cajný zbor as poò v ho ri zonte
do ro ku 2020 bez oh¾a du na po li -
tickú garni tú ru, kto rá bu de v tom
– kto rom èa se pri ves le. Aj v sú -
èasnosti sú rozbehnu té vážne

pro jek ty, kto ré mô žu vý razne
ovplyvni� fungo va nie PZ na dlhé
ro ky. Poènúc pri jí ma ním do PZ,
školstvom, po riadko vou jed not -
kou, ka riérnym postu pom… Dô le -
ži té je, aby tieto pro jek ty za sa ne -
skon èi li niekde v zá suvke a aby
sa zno va ne za èí na lo od nu ly. Pre
mòa je dô le ži té, aby za mestná va -
te¾ reálne riešil sku toèné pro blé -
my v re zorte a aby si po lí cia pl ni -
la po vin nos ti vo èi obèa nom. Mal
by som pre to od kaz aj pre orga -
ni zá to rov tzv. go ri lích pro testov:
Ostaòte v stre hu aj po vo¾bách!
Aby po li ti ci ne pokra èo va li v prak -
ti kách, aké po zná me. Bez oh¾a du
na farbu stra nícke ho triè ka.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Všetko je na we be!
Všetky ko lektívne zmlu vy pre rok 2012 sú pub li ko va né 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 vonkajšom we -
be na zná mej ad re se www.ozpsr.sk.                         (re dakcia)
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Už ro ky po èú vam, èo ro bia
„od bo ry“ pre ¾u dí. Ro bia! A
chcú ro bi� ešte viac. Od bo ro -
vý zväz po lí cie v Slo venskej
re publi ke sa už nieko¾ko ro -
kov sna ží presvedèi� za mest -
nancov MV SR aby po uka zo -
va li pe nia ze na úèet OZP v
SR, le bo mô žu po môc� tým,
kto rí to najviac potre bu jú.

Áno ide o dve percentá z
na šich da ní z príjmov, kto ré
sme za pla ti li aj za rok 2011.
Skúsme ich v ro ku 2012 po -
uká za� na po moc ¾u ïom „z
na šej bran že“, ale bo po zosta -
lým po na šich ko le goch. Ver -
te, je medzi na mi dos� tých, èo
potre bu jú po môc� v �ažkej si -
tuá cii. OZP o nich vie, a chce
po môc�. Pre to orga ni zu je me
medzi za mestnanca mi MV SR

pouká za nie ich dvoch percent
zo zapla te nej da ne z príjmu v
ro ku 2011 na ten to úèel.
Potre bu je me však v tejto ve ci
po môc�. Ví ta ná je po moc kaž -
dé ho jednotlivca. Oèa ká va me,
že predse do via KR OZP,
predse do via ZO OZP a èle no -
via vý bo rov ZO OZP sa za po -
ja do akcie – ak nie všetci, tak
as poò takmer všetci.

Po moc aktívnych „ra do -
vých“ odbo rá rov ako aj aktív-
nych „neodbo rá rov“ na všet -
kých pra co viskách urèi te pri-
spe je k dob ré mu vý sled ku.
Bu de to pre vierka na šej
akcieschopnosti a (ne)¾a hos -
tajnosti vo èi neš�astiu iných.
A kto vie, mož no v bu dúcnosti
bu de me potre bo va� po moc aj
my sa mi a ak ti vi ty oko lo pou -

ká za nia 2% z da ne mô žu po -
môc� nieke dy aj nám sa mot -
ným pre ko na�, ale bo as poò
zmierni� �ažkú si tuá ciu. Ako
te da na vec ís�?

Tu je ná vod.
1.  Kaž dý, kto chce

pouká za� svo je 2% da ne z
príj mov, mu sí po žia da�
svoj ho za mestná va te ¾a o
vy sta ve nia tla èi va „Potvrde -
nie o zapla te ní da ne“ (Ten -
to krok už má te zrejme za se -
bou – zvyk ne sa to ro bi� do
31. ja nuá ra aktuálne ho ro ka.)

2. Aktívni odbo rá ri, pred-
se do via KR OZP, predse do -
via a  èle no via vý bo rov ZO
OZP /ïa lej len „akti visti“/
„os lo via“ ko le gy ne a  ko le -
gov, kto rí sú ochot ní po -
uká za� dve percentá zo

svo jich da ní z  príjmov
zapla te ných v ro ku na úèet
OZP v SR. Pre týchto vy -
plnia až po riadok è. 8 tla èi -
vo „Vyhlá se nie o pou ká za ní
su my do výš ky 2% zapla te -
nej da ne z príjmov fy zickej
oso by….“, (na chádza sa na
we bo vej stránke OZP) kto ré
tieto oso by /da òovní ci/
podpí šu – tú to èinnos� tre -
ba za èa� vy ko ná va�
intenzívne a ihneï!

3.  Na príslušnom PMO
/perso nálny a mzdo vý od bor/,
kde vy ho to vi li da òovní ko vi
„Potvrde nie o zapla te ní da -
ne“ si ten to potvrde nie pre -
vezme, odovzdá „akti visto -
vi“ a on vy pl ní riadky 09, 10
a  11 na „Vyhlá se ní…“ do
30. marca 2012.

4.  Následne vyplnia
mies  to a deò, ke dy bo lo tla -
èi vo vyplne né, roztrie dia
tla èi vá pod¾a miesta tr va lé -
ho bydliska – tla èi vá/ro zu -
mej Vyhlá se nie o pouká za ní
su my…/

5. Potvrde nie o zapla te ní
da ne/ je potrebné odovzda�
na miestne príslušnom da -
òo vom úra de ale bo odosla�
poš tou do 15.aprí la.

Že aké jed no du ché! Na -
ozaj nie je to niè zlo ži té, a ni -
ko ho to ne sto jí žiadne fi -
nanèné prostriedky. Tieto sa
aku rát na aku mu lu jú pre tých,
kto rí ich akútne potre bu jú a
Vy im ich po skyt ne te.

Pa vol Mi cha lík,
podpredse da OZP v SR

Hod no ta slu žobnej rovno ša ty
a jej sú èastí pre po li cajtov sa od
1. marca zvý ši. Kým v sú èasnosti
pod¾a vý no su Mi nis ter stva vnútra
Slo venskej re pub li ky zo 16. feb -
ruá ra 2011 bo la su ma vy èísle ná
na 862,90 eura, v tom to ro ku by
to ma lo by� 879,32 eura.

Pre príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru SR sa tak opro ti mi nu lé mu
ro ku ce na zvý ši la o 16,42 eura.
Pri po ète približne 22 000 po li -
cajtov to zna me ná zvý še nie po -
žia davky na tohto roèný štátny
roz po èet o 144 540 eur, dô vo -
dom je zvý še nie kon ta pe òažné -
ho a ne pe òažné ho plne nia o 6,57
eura na jedné ho príslušní ka Po li -
cajné ho zbo ru, in for mu je re zort
vnútra.

Ná rast hod no ty slu žobnej rov-
no ša ty je spô so be ný sku toènos -
�ou, že v ro ku 2011 sa u niekto -
rých dru hov výstrojných sú èias -
tok zvý ši la ce na pre úpra vu DPH
na 20 percent. Ide o krátku bun -
du, bun du trojštvr�o vú s odo pí na -
te¾nou vlož kou, èierne polto pán -
ky, èierne to pánky šnu ro va cie èi
nepre mo ka vú súpra vu. Niekto ré
èasti rovno ša ty zdra že li, ako
napríklad viazanka, ko že né ru ka -
vi ce, si vé zimné po nož ky, spo na
na viazanku, èierna po lo ko še ¾a,
no ha vi ce, ru ká vo vý znak PO LÍ -
CIA na su chý zips. Na opak lac-
nejšie sú zimná ko žu ši no vá èiap -
ka a èierny ko že ný opa sok.

(SI TA, 29.01.2012)

Hod no ta slu žobnej rovno ša ty a jej
sú èastí pre po li cajtov vzrastie

Po zor na zosta tok kon ta, tre ba ho strá ži�!
(Pokraèovanie zo strany 1)

M. Lit va: V re zorte sú pro blé my...
(Pokraèovanie zo strany 1)

Využi te možnos� odovzda� 2 percentá z da ní za rok 2011 tým, kto rí to najviac potre bu jú!

Pre vierka akcieschopnosti nás všetkých!

Oce ne ní príslušníci: Že nu vy tiahli z rokli ny
Ris ko va li vlastné ži vo ty, aby po moh li premrznu tej že ne. Dvoch

po li cajtov z Obvodné ho odde le nia v Ja so ve vy zna me nal me dai lou
za obe ta vos� mi nister vnútra Da ni el Lipšic. Strážmajstri Ondrej Ja -
saò a Erich Schurger ešte v de cembri 2011 za chrá ni li ži vot staršej
že ne z ob ce Poproè. Tá le ža la asi v 10 metrov hlbo kej rokli ne. Po -
li caj ti ani chví ¾u ne za vá ha li a pus ti li sa do lu po neschodných, pre-
mrznu tých a husto za raste ných ste nách rokli ny. De zo riento va nú,
pre mo èe nú a premrznu tú že nu najprv za ba li li do vlastných ka bá tov.
Po tom ju rýchlo vy niesli ho re a do viedli do mov.

(Plus je den deò; 10.02.2012)
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M. Lit va: Problé mom vzde lá -
va nia sa dlho do bo zaobe rá me.
Tu sme sa stretli s cie¾om zjedno -
ti� poh¾a dy na pro ble ma ti ku,
ujasni� si, kam chce me krá èa� a
ako odstrá ni� ve ci, kto ré sa nám
ja via nepri rodze né. Roz ho vor s
pá nom rekto rom nám po nú kol
množstvo tém na tú to dô le ži tú
pro ble ma ti ku, pre to že vzde la nie
po li cajtov vní mam ako zá klad pre
kva li tu prá ce po lí cie. Pre èo sa o
tú to pro ble ma ti ku zaují ma jú aj od -
bo ry? Kva litná prá ca po lí cie nám
umož òu je úèinnejšie pre sadzo va�
po žia davky v záujme za mestnan -
cov, kaž dý neúspech pre to po ci -
�u je me ako vlastný. Záujem o
vstup do PZ je ve¾ký, otázna je
kva li ta ¾u dí, kto rých pri jí ma me, s
akým vzde la ním pri chádza jú a

ako ich ïa lej vzde lá va me my. Èo
sa tý ka aka dé mie: mám zmä tok v
du ši, èi A PZ je re zortná ško la
ale bo ško la ako kaž dá iná. Roz-
mýš¾a me, ako by ma li vy ze ra�
jed not li vé stupne vzde lá va nia,
pre to že sú tu rôzne ano má lie. Do
PZ nastu pu jú príslušní ci na rôz-
nych úrovniach, niekto rí po vstu -
pe do PZ absolvu jú základné po -
li cajné vzde la nie, ïalší idú na vý -
nimky hneï na dôstojnícke funk-
cie a nastu pu jú pria mo do dôstoj -
níckej ško ly. A sú ¾u dia, kto rí prí -
du na APZ ako obèianska mlá -
dež, ako ab sol ven ti aka dé mie
však po tom idú pria mo na funkcie
v PZ. Pri tom o po lí cii zïa le ka ne -
ve dia to¾ko, ko¾ko by ma li ve die�
– aj pre to, že týchto uchádza èov
mu sí vy so ká ško la uèi� aj ve ci,

kto ré ma li absolvo va� na niž ších
stupòoch po li cajné ho vzde lá va -
nia. Výsledkom je nižšia kva li ta
vý stu pu. Trá pi nás aj to, že pe òa -
zí nie je v re zorte dos�, ško la je fi -
nanco va ná z re zortných zdro jov,
a my chce me, aby bo li vy uží va né
efektívne vo vz�a hu k PZ. Tam vi -
dí me re zer vy.

Re dakcia: Skúste si, tak ako
tu se dí te, po ve da� kaž dý za se -
ba hlavný okruh prob lé mov,
kto ré vi dí te a svoj poh¾ad.

L. Gra èík: Zo svojho pro fe sio -
nálne ho ži vo ta som šestnás� ro -
kov pô so bil na SOŠ PZ, ïalších
štrnás� na A PZ. Keï sa vrá ti me
do za du k základné mu školstvu,
tak si do vo lím po ve da�, že pô -
vodný mo del mal sil ný sta tus
najmä výuèby právnych predme -
tov, do konca na SOŠ viac ako na
dôstojníckej ško le. Èa som sa zis-
ti lo, že to nie je až ta ké potrebné.
Po dobne to bo lo na aka dé mii. Pri
spätnom poh¾a de sa jasne uká že,
aké to bo li ne systé mo vé kro ky,
upus ti li sme aj od ve cí, kto ré bo li
ve¾mi dob ré a ku kto rým sa te raz
mu sí me vra ca�. Ma li by sme utvo -
ri� pô du na odbornú disku siu, ne -
ja kú pra covnú sku pi nu, komplex -
ne sa mu sí me rozprá va� o pro ce -
se vzde lá va nia, pre to že vzde la -
nie je základné kri té rium pre prá -
cu po li caj ta. Te raz pripra vu je me
stá le po riadko vé jed not ky, tu sa
ten pro blém rôzno ro dosti vzde la -

nia uka zu je na pl no. Keï aka dé -
mia za èí na la, jej poslu chá èi bo li
najmä nadpo ru èí ci, ka pi tá ni, ma -
jo ri, skrátka skú se ní ¾u dia z pra -
xe. Od ro ku 1994 však za èal pro -
ces asi mi lá cie, za èa li sme pri jí -
ma� obèiansku mlá dež a odvte dy
sa postupne pre pa dá va úro veò
vzde lá va nia po li cajtov. Pô vodne
sme na aka dé mii pripra vo va li
odborní kov a vrcho lo vých ma na -
žé rov v jed not li vých disciplí nach,
ale kaž dým ro kom sa po èet po li -
cajtov zni žo val a do sta li sme sa
na úro veò, že pri jí ma me štu -
dentov bez základné ho po li cajné -
ho vzde la nia a v rám ci aka dé mie
si ma jú uro bi� všetky tri stupne
po li cajné ho vzde la nia. Kde to má
lo gi ku? Mu sí me sa tým zaobe ra�,
ško la by v prvom ra de ma la vy -
cho vá va� kva li fi ko va ných po li -
cajtov. Tak to to ïa lej ne mô že ís�,
ma li by sme pre zme nu uro bi�
ma xi mum.

V. Krajník: Ne mám ambí cie,
aby som roz ho do val a urèo val,
ako má vy ze ra� re zortné školstvo.
Som prístupný akejko¾vek disku sii
a som ochot ný pri ja� opatre nia,
na kto rých sa do hod ne me. Pán
predse da for mu lo val pro blé my,
mám pripra ve né vysvetle nia na
niekto ré pro blé my, najmä v tom,
že ako rek tor mu sím chrá ni� šta -
tút ško ly. Opro ti mne tu má te
všetci ne vý ho du, že ste sa ne zú -
èast ni li rieše nia prob lé mov nášho

vy so ké ho školstva v ob do bí akre -
di tá cie, keï sa roz ho du je, èo vy -
so ká ško la má a èo ne má ro bi�,
èo sa po èí ta a èo sa ne po èí ta, ak
chce by� vy so kou ško lou. Nie
sme re zortná ško la – my patrí me
re zor tu a napåòa me je ho potre by
– ak re zort chce mat vy so kú ško -
lu, ak chce me vy dá va� vy so ko -
škol ské dip lo my. Sme te da vy so -
ká ško la, kto rá mu sí ur èi té atri bú -
ty naplni�, ak chce vy so kou ško -
lou zosta�. Ja ne mô žem do pusti�,
aby o nieko¾ko ro kov pri šiel niek-
to z „le gisla ti vy“ a po ve dal, že vy -
da né dip lo my sú ne plat né, pre to -
že sa niekto ré ve ci za ne dba li. Ja
v urèi tých sme roch ne mô žem
ustú pi�, to však ne zna me ná, že
sa ne mô že me vo všetkom do -
hodnú�, ak si ve ci vysvetli me. To
aj príklad štátnic z trest né ho prá -
va. Ak si mys lím, že by ne ma li by�
štátni ce, to ne zna me ná, že ne má
by� trest né prá vo. Má, a v ešte
väèšom roz sa hu, ne mám s ni kým
pro blém. Zme ny sú mož né, ale
ne da jú sa uro bi� všetky na raz.

¼. Ábel: Ve¾mi ví tam tú to
disku siu, pre to že vo vzde lá va com
systé me je ve ¾a ne dostatkov.
Niekto ré ve ci aj z mi nu los ti po va -
žu jem za správne, je potrebné sa
k nim vrá ti� a nad ostatný mi sa
tre ba za myslie�. Súhla sím s tým,
že je neš�astie, keï je mož né
vstu po va� do PZ na rôznych úrov-

Vzde la nie po li cajtov je zá klad pre kva litnú prá cu po lí cie
V ja nuá ro vom èís le PO LÍ CIE sme zve rejni li obsiahly roz -
ho vor s rekto rom Aka dé mie PZ Václa vom Krajní kom. V
tom to èís le pri ná ša me skrá te ný zá znam re dakènej be se -
dy, ta kisto ve no va nej proble ma ti ke školstva a vzde lá va -
nia v re zorte. Pozva nie na be se du pri ja li: ge ne rálny riadi -
te¾ Sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR plk.
Ing. Jo zef Hlin ka, vi ce pre zi dent PZ plk. JUDr. ¼u bo mír
Ábel, rek tor Aka dé mie PZ plk. prof. Ing. Vác lav Krajník,
CSc. a riadi te¾ Cent ra vzde lá va nia a psy cho ló gie SPaSÈ
MV SR plk. JUDr. ¼u do vít Mi ha¾. Poh¾ad odbo rov pre zen -
to va li predse da OZP v SR plk. Ing. Mi ro slav Lit va a pod-
predse da plk. JUDr. La di slav Gra èík. Be se da sa usku -
toèni la 10. februá ra 2012.

(Pokraèovanie na strane 4)

Be se da re dakcie PO LÍ CIA o re zortnom školstve, no nielen o òom

Stredná od bor ná ško la PZ Bra ti sla va pra vi delne trikrát
roène or ga ni zu je hro mad ný odber kr vi v prospech Ná -
rodnej transfúznej spo loènosti Ru ži nov. V posledný ja -
nuá ro vý deò sa vïa ka mo bilnej transfúznej jednotke v
SOŠ PZ Bra ti sla va usku toènil ïalší ko lektívny odber
kr vi. Na plá no va nú akciu sa prihlá si lo 105 poslu -
chá èov ško ly, z to ho da ro va lo krv 99 poslu chá -
èov. Aj tou to ces tou nám do vo¾te po ïa ko va�
poslu chá èom Strednej odbornej ško ly PZ Bra ti -
sla va za ich po zi tívny a hu mánny prístup k po mo -
ci obèa nom.

Ka ta rí na Ši máško vá, SOŠ PZ Bra ti sla va

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
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niach po li cajné ho vzde la nia. Aj
keï sa pozrie me na sy sté my v
ïalších európskych štá toch ale bo
napríklad aj v Ka na de, aj tam mu -
sia ab sol ven ti z ci vilných vy so -
kých škôl prejs� najprv základným
po li cajným vzde la ním, aby sa
obozná mi li s pra xou. V Ka na de
napríklad mu sí po li cajt strá vi� až
se dem ro kov na základnom útva -
re, až po tom mô že ís� vyššie. Aj
mne sa to vi dí ve ¾a, ale asi ve dia,
èo ro bia. De formá cií v na šom
školskom systé me, tým pá dom aj
v ka riérnom postu pe je viace ro.
Pán Gra èík spo mí nal, že u nás
pla tia rôzne ty py vzde lá va nia,
rôzne kurzy. Je na za mysle nie,
že po li cajt prejde dvo ma typmi
dôstojnícke ho vzde lá va nia, èias -
toè ne to isté po tom mu sí absolvo -
va� na aka dé mii. Má te da tri
osvedèe nia o získa ní dôstojníc ke -
ho vzde la nia. Na èo? Prio ritne
absolventmi aka dé mie by ma li
by� po li caj ti, má to obrovskú nad-
väznos� a mo ti vá ciu v rám ci ka -
riérne ho po stu pu. U nás sa to dá
obís�, ale prax sa ne dá okla ma�.
Mu sí sa uro bi� efektívna ko rekcia
v tom, aby sme na pl ni li oèa ká va -
nia pria me ho vý ko nu – aj oh¾a -
dom osnov, azda aj v špe cia li zá -
cii. Na šu spo loènos� napríklad
trá pi eko no mic ká trest ná èinnos�
a ve rejnos� ve¾mi zle vní ma, že si
s òou po lí cia èas to ne vie po ra di�.
Vieme, že je to aj pro blém odbor-
nej pripra ve nosti po li cajtov, na še
vzde lá va nie v tom to sme re vý -
razne za ostá va – ne bo jím sa po -
ve da�, že v ce lej lí nii nášho vzde -
lá va nia. V rám ci aka dé mie je asi
potrebné pre hodno ti� ur èi té tren -
dy a sme ry do bu dúcna, aby pro -
dukcia absol ventov ve¾mi ope ra -
tívne rea go va la na vy ví ja jú ce sa
kri mi nálne tren dy a spo lo èenské
zme ny. Po viem príklad: vèe ra
som sa stre tol s odborníkmi z
aka dé mie, ma li emi nentný záu -
jem o spo luprá cu s na ším odbo -
rom dopravnej po lí cie, ma jú záu -
jem o všetko no vé z ob las ti bez -
peè nos ti cestnej pre mávky. Ve¾mi
to ví tam, to to pre po je nie vzde lá -
va cích štruktúr a od bor ných útva -
rov je obojstranne mi mo riadne
potrebné, je to ces ta.

J. Hlin ka: Ve¾mi ví tam tú to de -
ba tu. Pozri me sa bližšie, na

zákla de èo -
ho sa u nás
rea li zu je ce -
lý vzde lá va cí
pro ces – je
to koncepcia
po li cajné ho
vzde lá va nia,
kto rá je tu
od ro ku

2007. Doteraz vlastne nikto
neavi zo val zá sadné pro blé my v
rám ci po li cajné ho vzde lá va nia.
Sekcia ako ta ká riadi vzde lá va nie
v stredných od bor ných ško lách
Po li cajné ho zbo ru, kto ré posky tu -
jú no vopri ja tým po li cajtom v prí-
pravnej štátnej službe základné
po li cajné vzde la nie a po li cajtom v
stá lej štátnej službe v rám ci ka -
riérne ho po stu pu špe cia li zo va né
po li cajné vzde la nie. Kri tic ké hla sy
ku kva li te vzde lá va nia posky tu jú -
ce ho základné po li cajné vzde la -
nie sa vysky tu jú k pretrvá va jú ce -

mu ne do stat ku praktickej zložky
prípra vy, kto rá však sú vi sí s cel -
ko vou ne dosta toènou dåžkou štú -
dia sta no ve nou na 8 me sia cov.
Pre po rovna nie ako príklad uve -
diem aktuálnu informá ciu od de -
le gá cie po li cajných dôstojní kov z
Ham bur gu v Ne mecku. Základná
po li cajná prípra va, kto rá tr vá u
nás 8 me sia cov, tr vá v Ne mecku
3 ro ky. Až po jej absolvo va ní je
po li cajt kva li fi ko va ný pre vý kon
služ by na po li cajných útva roch.
Tieto zá sadné pro blé my vo vzde -
lá va ní po li cajtov by sme ma li
rieši� na zákla de ana lý zy sú -
èasné ho sta vu a vy hodno te ní
plat nej koncepcie vzde lá va nia
po li cajtov. Prí le ži tos�ou k to mu
mô že by� schengenské hodno te -
nie Po li cajné ho zbo ru zo stra ny
ko mi sá rov, kto ré sa v tom to ro ku
za èí na a v je ho cie¾och je aj hod-
no te nie vzde lá va nia po li cajtov.
Ho vorme o problé moch, a to nie-
len v po li cajnej proble ma ti ke, ale
aj v proble ma ti ke vzde lá va nia os -
tat ných zlo žiek v rám ci re zor tu.
Bu de potrebné pre hodno ti� kon-
cepciu aj vo vzde lá va ní ha si èov,
horskej služ by, ve rejnej i štátnej
služ by. Ma li by sme si na no vo za -
de fi no va� potre by a identi fi ko va�
pro blé my, po ve da� si, èo nás kvá -
ri, èo potre bu je me, aby sme ako
sekcia za bez pe èo va li vzde la nie
pre potre by vý ko nu. Tú to ana lý zu
mu sí uro bi� vecný útvar, pozrie�
sa na to, èi ten to sys tém napr.
základné ho vzde lá va nia je dosta -
toèný. Na mi nisterstve vnútra má -
me rozka zom mi nis tra vnútra
è.185/2012 zria de nú od februá ra
tohto ro ku akre di taènú ko mi siu
pre po li cajné vzde lá va nie. Jej
predse dom je pán rek tor, sú v nej
zastú pe ní riadi te lia útva rov mi nis -
ter stva,  PPZ, KR PZ a OR PZ,
kto ré ma jú najväèší do sah na
vzde lá va nie po li cajtov. Kaž dý
vzde lá va cí pro gram ale bo vzde lá -
va cí pro jekt ïalšie ho vzde lá va nia
po li cajtov, kto rý chce by� akre di -
to va ný v pô sobnosti Mi nis ter stva
vnútra SR, mu sí by� tou to ko mi -
siou po sú de ný a do po ru èe ný na
akre di to va nie. Za ve de nie akre di -
tá cie vzde lá va cích pro jektov a
progra mov zvý ši ich kva li tu a
umož ní ich po rovná va nie, a to aj
so za hra ni èím. Súhla sím s pá nom
predse dom, že všetko za èí na od
ve do mostí. Po li cajt za siahne, ako
vie, ako je vy cvi èe ný, ako je teo -
re tic ky pripra ve ný. Te raz v spo lu -
prá ci s PPZ a OZP pripra vu je me
no vú štruktú ru a ob sah základnej
po li cajnej prípra vy v SOŠ PZ.
Plá nu je me ho reali zo va� v dru hej
po lo vi ci tohto ro ka, mo mentálne
be ží vnútro re zortné pri po mienko -
vé ko na nie, po 20. februá ri by do -
ku ment mal na do budnú� ko neènú
po do bu. Súhla sím s tým, aby
sme ho vo ri li aj o dôstojníckych
ško lách a o aka dé mii, otvorme
ten pro blém. Sa mozrejme, že sa
to ne dá na jed nom se de ní, je
potrebné utvo ri� ne ja kú sku pi nu
odborní kov, po me no va� pro blé -
my, nasta vi� no vý sys tém a kaž -
do roène ho pre hodno co va�. Zno -
va zdô razòu jem, že aj v ïalších
oblastiach, nielen u po li cajtov, le -
bo prak tic ky ne vie me, èo sa v
iných oblastiach de je. Dá vam ga -
ranciu, že v krátkej do be zosta ví -

me pra covnú sku pi nu, kto rá kon-
cepciu vy hod no tí a pus tí me sa do
prá ce. Nebrá ni me sa zme nám,
na opak, zastre ší me úlo hu ako
útvar, bu de me spo lupra co va� s
vecný mi útvarmi a s OZP. Sme
na za èiatku nášho úsi lia, ako pri -
o ri tu sme zobra li základné vzde -
lá va nie, kde nás najviac pá li la pä -
ta. Èo sa tý ka vy so ko škol ské ho
vzde lá va nia, v rozho vo re v ja nuá -
ro vom èís le PO LÍ CIE pán rek tor
vy slo vil svo je ná zo ry. Sekcia ako
ta ká mô že ma� na niekto ré ob las ti
iný ná zor, ale má prostriedky ako
vý voj ovplyvni�, ke by sme vi de li,
že aka dé mia ide iným sme rom. S
pá nom rekto rom sa stre tá va me,
vysvet¾u je me si niekto ré ve ci,
vzá jomne sa in for mu je me a rieši -
me pro blé my.

Re dakcia: Vzde lá va nie tu nie
je sa mo ose be, rozho do va� mu sí
spo lo èenská ob jed náv ka, po žia -
davky spo loènosti na po lí ciu. V
rám ci nej po tom mu sí me de fi no -
va�, èi vieme vy ho vie� potre bám
pra xe v tom, èo školstvo do dá va
pre vý kon. V množstve a v kva li -
te.

¼. Ábel: Ho vo rí me o dlho do -
bejších problé moch. Má me v Po -

l i  c a j n o m
zbo re ve¾kú
fluktuá ciu –
a to aj v prí -
pa de ¾u dí,
kto rí ab sol -
vo va li aka -
dé miu. Ve¾ -
mi potre bu -
je me Po li -

caj ný zbor zasta bi li zo va�, vší ma -
me si, aký je prie merný vek služ -
by. Prio ritná úlo ha re zortné ho
školstva je plni� potre by PZ. Dru -
há ve¾mi dô le ži tá úlo ha je uro bi�
ur èi té le gisla tívno–orga ni zaèné
opatre nia na to, aby po li cajt mal
sta bi li tu v PZ, aby vzde lá va nie
bo lo efektívne. Isto, èas to na rá ža -
me na pro blém fi nancií, ale bez -
peènos� sto jí pe nia ze, to po vie
kaž dý od bor ník u nás i v kto -
romko¾vek oko li tom štá te. Ide o
ich efektívne využi tie. Investí cia
vo forme vzde lá va nia má pri nies�
po zi tívny prospech pre spo loè -
nos�, týmto sme rom je potreb né
koncepciu oriento va�, aby pe nia -
ze da òo vých poplatní kov efektív-
ne zu žitko va la vo vzde lá va ní. Na
na šej aka dé mii má vzde lá va nie
dob rý zá klad. Mô že me naèrtnú�,
kde, v kto rej ob las ti potre bu je me
viac odborní kov a ne vie me ich
za bezpe èi� inde. Zby toène naprí -
klad bu de me uèi� do prav né inži -
nierstvo, keï vieme, akú silnú
základòu v tom to sme re má ži -
linská uni ver zi ta. Má odborní kov,
má výskumné ústa vy. Ale viem si
predsta vi� spo luprá cu v tom
zmys  le, že niekto ré ve ci by sme
do ká za li v rám ci koope rá cie za -
bezpe èo va� aj my na aka dé mii a
opaène, ho ci aj vý me nou pe da -
gó gov. Pouka zu jem te da na mož -
nos ti spo lu prá ce aj s iný mi ško la -
mi. Ïalšia oblas�: je pre po je nie
ško ly a pra xe. Sto jí za úva hu, èi
by napríklad bo la mož ná ur èi tá
ro tá cia odborní kov z pra xe na
ško lu. Má me odborní kov z pra xe,
kto rí už pre vek ne mô žu ro bi� vo
vý ko ne, ale niekto rí by sa da li
využi� v rám ci vzde lá va nia. Keï

to zhrniem, aka dé mia by si ma la
ucho va� ta ký šta tút aký má, my
bu de me rieši� sme ro va nie v
prospech po lí cie, tre ba nájs� sys -
tém, aby aka dé mia pro du ko va la
kádre, kto ré potre bu je me.

V. Krajník: My sa sna ží me o
abso lútnu pre po je nos� s pra xou.
Ve¾mi ra di umož òu je me skú se -
ným od bor ní kom po die  ¾a� sa na
vyuèo va ní, no tá to ces ta nie je
sa mospa si te¾ ná. My potre bu je me
kva litných pe da gó gov na ce ly
úvä zok. Dob ré ho od bor ní ka z
pra xe len �ažko do sta ne te na plat
uèi te ¾a. Vrá�me sa k dob ré mu, èo
tu v mi nu los ti bo lo, využi me po -
ten ci ál nielen na základnom, ale
aj na strednom a do konca aj na
vy so kom školstve. Zvážme dåžku
a ob sah vzde lá va nia, aby sa
základné neprekrý va lo s dôstoj-
níckym a so vzde lá va ním na aka -
dé mii. Oso bitne tre ba každú èas�
zhodno ti� a nasta vi� tak, ako to
potre bu je re zort, aby sa do sia hol
fi nanèný a ve do mostný efekt.

M. Lit va: Tu na be se de sme
sa stretli v perfektnej zosta ve,

má me tu
odbe ra te ¾a
vý stu pu, to
je pán vi ce -
pre zi dent, je
tu tvorca
kva  l i  f i  kaè -
ných kri té rií,
to je ge ne -
rálny riadi -

te¾, má me tu zástupcu ob  las ti
kon cepcie, to je pán riadi te¾ Mi -
ha¾, a je tu predsta vi te¾ vzde lá va -
cej inšti tú cie, pria mo pán rek tor.
Potre bu je me si ujasni� po zí cie a
pro blém. Všetky vy so ké ško ly sú
fi nan co va né z roz poè tu re zor tu
školstva, na ša aka dé mia je fi -
nanco va ná mi nisterstvom vnútra.
Pô vodne vznik la len pre na še
potre by. Ak má me na aka dé mii
pre by tok ka pa cít a ak má me na
to pe nia ze, tak po tom áno, vzde -
lá vajme aj obèiansku mlá dež pre
potre by iných ob las tí, aj mi mo re -
zort. Ale pán rek tor sa s�a žu je, že
ne má dosta tok pe òa zí na niekto -
ré vzde lá va cie ak ti vi ty, My ho vo -
rí me, že mu sí me ma� re zortný
poh¾ad. Vieme, že èas� po li cajtov
nie je dosta toène pripra ve ná pre
prax, chý ba nám sys tém ce lo ži -
votné ho vzde lá va nia, v reáli a na
plo chu prak tic ky ne exis tu je. Ho -
vo rí me o ško lách a jej ka pa ci tách.
My abso lútne ne pokrý va me ka -
pa ci ty na prípra vu vy šetro va te ¾ov,
pri tom vy šetro va nie, ná vrh na po -
da nie ob ža lo by je vý stup z re zor -
tu, kto rý pre dá va ro bo tu po lí cie a
v ko neènom dôsledku sa po die ¾a
na dobrom ale bo zlom me ne po -
lí cie. Po vedzme si, ko ho be rie me
za vy šetro va te ¾ov. Ro bi li sme si
svojho èa su šta tisti ku, vy ty po va li
sme funkcie, kde sa vy ža du je
aka de mic ké ale bo práv nic ké
vzde la nie. Zisti li sme, že 63, 75
percenta ¾u dí na týchto postoch
ma lo iné ako práv nic ké ale bo
aka de mic ké vzde la nie. To je alar -
mu jú ci stav. Pozri me sa, èo sa
nám de je na sú doch. Sú tu špiè -
ko ví právni ci a vo èi nim sto ja na -
ši. Ak nech ce me prehrá va�, mu sí
tu by� �a žisko. My pri jí ma me do
po lí cie ¾u dí z aka dé mie, ale v tom
be rie me ¾u dí, kto rí uro bi li na aka -

dé mii ve rejnú sprá vu. A ïalší pro -
blém: pra cu je me na mo de li ka -
riérne ho po stu pu v spo lu prá ci s
KaPPZ. Na ra zi li sme na to, že
napr. v Ra kúsku aj dokto ri práv
mu sia absolvo va� základné po li -
cajné vzde la nie a postu pu jú reb -
ríèkom ho re ako ostat ní, aku rát je
predpoklad, že pri tom vzde la ní
bu dú ši kovnejší a bu dú postu po -
va� rýchlejšie. Ale niè ne mô žu
presko èi�, ani jed nu prieè ku. Èo
sme uro bi li my vo vzde lá va ní, to
je gu ¾áš. Tak by sme sa ma li
zasta vi�, spotre bú va me pe nia ze
na ¾u dí, kto rí sú v pra xi ne vyu ži -
te¾ní. Ak je rozhodnu tie re zor tu,
že má me ro bi� aj ve rejnú sprá vu,
tak dobre, ale len na uplatne nie
vo ve rejnej sprá ve. Po tom by sa
však ve rejná sprá va ma la po die -
¾a� na nákla doch na vzde lá va nie.
Vi dím, že rôzne zložky re zor tu
dostá va jú rôzne pe nia ze a vzni -
ka jú tak dispro porcie aj v so -
ciálnom za bez pe èe ní – napríklad
medzi po li cajtmi a ha sièmi. To nie
je správne. Pri znám sa, mám
úèe lo vo úzky po li cajný poh¾ad na
vec. O systé me ce lo ži votné ho
vzde lá va nia všet ci strašne ra di a
dlho rozprá va me, je naozaj pot -
rebné, aby sa kaž dý po li cajt v
urèi tej pe rió de v tom to vzde lá va ní
oto èil, aby mal najnovšie informá -
cie, najnovší preh¾ad, najnovšie
skú se nosti z pra xe, aj z iných
kra jín. Ja tvr dím, že A PZ je re -
zortná ško la, pre to že ju pla tí re -
zort. Ten dik tu je podmienky, vy
ako PPZ potre bu je te pro dukt,
viete, èo potre bu je te pre prax.
Vzni ká otáz ka, ako aj na šich ¾u dí
pri nú ti�, aby štu do va li to, èo prax
potre bu je. To to potre bu je me
zme  ni� vlastný mi si la mi. Spresni -
me kva li fi kaèné po žia davky. Na -
vrh li sme to do no ve ly zá ko na è.
73, zme ní to mo ti vá ciu. V pre -
chodnom ob do bí si tí to ¾u dia
doplnia svo je vzde la nie a aka dé -
mia bu de za tieto pe nia ze vy �a že -
ná. A ešte ma trá pi po mer mu ži –
že ny. Špiè ko vá kra ji na v tom to
sme re je Švéd sko, do siahli
38–per centný po diel žien v po lí cii.
Keï si pozriem pro dukciu aka dé -
mie, tak má me vy še 50 percent
žien, to zna me ná, že ich ne má me
kde umiesti� a v ta kom po ète sú v
po lí cii ne pou ži te¾né. Rovnos� prí -
le ži tostí je fajn. Vo Švéd sku je to
tak, že ná ro ky už pri pri jí ma ní sú
rovna ké pre že ny aj pre mu žov, a
to do konca aj na vstupných pre -
vierkach te lesnej pripra ve nosti.
To to mu sí me zhodne upra vi� v
zá ko ne a èím skôr to uro bí me,
tým lepšie. Po lí cia za èí na by� v
konflikte èo raz èastejšie aj fy zic -
ky, ¾u dia sú agre sívnejší a po li caj -
ti mu sia by� na to pripra ve ní. Pý -
tam sa pá na rek to ra, èi na ši štu -
denti z ra dov obèa nov v pri jí ma -
com ko na ní na aka dé miu absol-
vu jú pre vierky te lesnej zdat nos ti?
Nie, a tak vzni ká otáz ka využi -
te¾nosti v po lí cii po skon èe ní štú -
dia. Otáz ka: ako to odsekne me,
keï skonèia aka dé miu? Pôjdu na
základné vzde la nie do SOŠ, ale -
bo rov no do po riadko vej jed not -
ky? Bu dú schop ní to absolvo va�?
Ab sol ven ti aka dé mie sa sí ce cí tia
do tknu tí, že èi ako ¾u dia s vy so ko -
škol ským vzde la ním ma jú ro bi� vo

Vzde la nie po li cajtov je zá klad pre kva litnú prá cu po lí cie
(Pokraèovanie zo strany 3)

(Pokraèovanie na strane 5)
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dvojke trie de na základnom útva -
re, ale ja ho vo rím, že áno, že je
to pot rebné, aby tu za èa li. My
sme uro bi li rôzne vý nimky, od -
cho va li sme napríklad sku pi nu vy -
šetro va te ¾ov, kto rí ne pozna jú
prax v útva roch. To nie je správ-
ne.

J. Hlin ka: Je tu disku sia, èi je
aka dé mia re zortná ško la, ale bo
nie. To predsa vyplý va zo zá ko na
o vy so kých ško lách. V pa ragra -
foch 42 a 44 je jednoznaène po -
ve da né, že nad Aka dé miou PZ
má pô sobnos� mi nis ter stvo vnútra
a mi nister vnútra, tak že opa ku -
jem, že sú pá ky na aka dé miu. To
nie je mi mo re zortná ško la. Súhla -
sím, že aka dé mia by ma la pred -
nostne za bezpe èo va� potre by re -
zor tu. Kto ré to sú, to nech po sú -
dia od bor ní ci. Èo sa tý ka pro blé -
mu žien v po lí cii, som za rovna ké
podmienky pre všetkých. Zhodli
sme sa všetci aj v tom, že je
ve¾mi potrebné pre po ji� ve do -
mosti s pra xou, na to bu de slú ži�
zria de nie výcvi ko vej jed not ky ako
sú èasti základnej po li cajnej prí-
pra vy v SOŠ PZ, kto rá je predpo-
kla dom, aby bol no vý po li cajt
úspešný na základnom útva re. A
najlepšiu prax pre akú ko¾vek
ïalšiu po zí ciu v bu dúcnosti získa
po li cajt na základnom útva re.
Spo me nu li ste vy šetro va te ¾ov. Z
nášho poh¾a du je to ne š�ast ná
ka te gó ria, pre to že ich kva li fi ká ciu
ne za bezpe èu je na ša sekcia, ale
od bor ný útvar PPZ. Tre ba sa za -
myslie�, èi je vhod né, aby èa ka -
te¾ské skúšky ro bil útvar, kto rý ich
vy cho vá va a riadi. Zastá va me ná -
zor, že by tá to otáz ka ma la za -
padnú� do celko vej koncepcie
vzde lá va nia, kto rej sú èas�ou bu -
de aj vzde lá va nie vy šetro va te ¾ov.
Vy šetro va te¾ ne má pa tent na ro -
zum tým, že do sta ne pa pier na
vy šetro va te ¾a. Aká ko¾vek ško la
len utvá ra predpoklad vzde la nia,
kto ré si mu sí postupne dopåòa� v
sú la de s potre ba mi pra xe a je na
nás, aby sme mu k to mu utvo ri li
podmienky, inak bu de stagno va�.
To sa tý ka nielen vy šetro va te ¾ov,
ale aj kri mi na listov, dopra vá kov,
po riadká rov, hra ni èia rov a ïal -
ších slu žieb, kto rým to to vzde la -
nie tre ba pripra vi� a umožni�.
Vzde lá va nie ako ta ké by ma lo by�
symbió zou ka riérne ho po stu pu,
pri po su ne to mu sí by� zo sú la de -
né. Èi v sú èasnosti je ale bo nie
je, nech po sú dia od bor ní ci.

L. Gra èík: OZP sa te raz po -
die ¾a na tvor be no vé ho mo du lu

základné ho
vzde lá va nia.
Ne dá mi ne -
spo  me nú � ,
že pred 20
rok mi som
sa na tvorbe
ta kejto kon -
cep cie po -
die ¾al, na vr -

ho va li sme po ra do vú prí pra vu,
24–ho di no vý re žim prípra vy, ka -
riérny po stup spo je ný od za -
èiatku, od ná stu pu až po vr chol.
Prak tic ky niè z týchto základných
po žia da viek sa vte dy ne naplni lo,
te raz všetci vi dí me a súhla sí me,
že je to potreb né. Spo èiatku ma li
SOŠ PZ vy so ký punc kva li ty, ten

po tom najmä zá sahmi zvonka
kle sal. Pri jal sa mo del kombi no -
va nej for my štú dia, po troch ro -
koch sa uká za lo, že je to ne vhod -
ná for ma. Za èa li sme ro bi� dôstoj-
nícke vzde lá va nie, dnes tí to ¾u dia
ne ma jú uplatne nie. Jednoznaène
som za to, aby sme otáz ku prí-
pra vy a vzde lá va nia po li cajtov
na no vo za èa li rieši� od sa mé ho
za èiatku, od vý be ru, te da od spô -
so bu pri jí ma cie ho ko na nia do PZ.
Ma li by sme získa� presný ob raz
o up latne ní v pra xi z ra dov ob -
èian skej mlá de že. Utvorme ko mi -
siu, prio ri tou vní ma nia mu sí by�
ka riérny po stup, to mu sa mu sí
všetko pod ria di�. Mne sa strašne
pá èi ra kús ky mo del trojstupòo vé -
ho vzde lá va nia. Tu sa na zá -
kladnej prípra ve po die ¾a jú aj skú -
se ní po li caj ti z pra xe, kto rí ne mu -
sia ma� pe da go gic ké vzde la nie, a
do konca ne mu sia ma� vy so kú
ško lu, uèia tu ¾u dia s dlho roèný mi
prak tic ký mi skú se nos�a mi.

J. Hlin ka: Ja si ale viem pred-
sta vi� aj absolventov ško ly, kto rí
sa hneï dosta nú na vyššie ria -
dia ce štruktú ry, ak sú mi mo riadne
na da ní. Svoj ho èa su sme tak to
umož ni li naj lepším poslu chá èom
aka dé mie pra co va� pria mo na
kance lá rii mi nis tra. A bo lo to dob -
ré.

M. Lit va: To to som na pa dol,
ne súhla sím. Dnes má me aj na
pre zí diu ko pu odborní kov bez
pra xe, nie je to dob ré.

J. Hlin ka: Ne bo jím sa da� naj-
schopnejším šancu.

M. Lit va: Je to v rozpo re s kto -
rou ko¾vek koncepciou. Iná vec je
štú dium, dru há pre ja vi� sa v pra -
xi. Tá väzba na prax im chý ba.

¼. Ábel: Spo mí na li sme tu vy -
šetro va te ¾ov. Má me v pra xi mno -
ho vy so koško lá kov, kto rí za èí na jú
na základných útva roch. Be riem
to ako pre lo mo vý a ve¾mi dô le ži tý
krok. Vô bec si ne mys lím, že by
ab sol vent aka dé mie – napríklad v
odbo re vy šetro va te¾ – mal ís�
pria mo na OKP. Dnes je väèši na
vy šetro va nia na skrá te nom vy -
šetro va ní, te da na obvodných
odde le niach. Je to asi 80 percent
ve cí a ro bia to po li caj ti, kto rí ne -
ma jú vy so kú ško lu, ne ma jú èa ka -
te¾ské obdo bie, ne ro bia skúšky, a
ide to. Nauèia sa. Najviac sa mla -
dý po li cajt na uèí prá ve na skrá te -
nom vy šetro va ní. Sa mozrejme, tá
kva li ta je rôzna, ale urèi te aj kaž -
dý vy šetro va te¾ by mal najprv
prejs� pra xou na skrá te nom vy -
šetro va ní. Má me špe cia li zá ciu vy -
šetro va nie, ko mi sia na pre zí diu
ude ¾u je skúšku z vy šetro va nia,
pri èom pria mo na aka dé mii sú
od bor ní ci, kto rí ich pripra vu jú. To -
to mu sí by� do èas ný stav. ÚKP na
pre zí diu je me to dicko–kontrolný
útvar, kto rý okrem envi ron men -
tálnej kri mi na li ty ne má pria my vý -
kon, je potrebné to zme ni�. Na èo
má ab sol vent špe cia li zá cie vy -
šetro va te¾ na aka dé mii ešte èa ka -
te¾ské obdo bie a na èo má ešte
ro bi� vy šetro va te¾ské skúšky? K
to mu, èo ho vo ril pán Lit va: na
pre zí diu sú naozaj mno hí ¾u dia
bez pra xe, je to markantné, že
ma jú pro blé my, ne boj me sa to
po ve da�. Ne vá ¾ajme však vi nu na
ško ly, ani ab sol vent prá porèíckej
ško ly nie je na všetko v pra xi pri-

pra ve ný. Po lož me si otáz ku, èi
po li cajt má adekvátnu mo ti vá ciu,
aby išiel na vy so kú ško lu. V tejto
po do be ani nie, pre to že ne má
adekvátne so ciálne za bezpe èe -
nie. Ja by som ne zá vi del, keï
chce me kva litných ¾u dí, ne mô že -
me šetri�. A to sa tý ka aj pe da gó -
gov. Ak ¾u ïom z pra xe, kto rí chcú
ís� uèi�, po be riem príplatky, tak je
jas né, že ten záujem nie je ve¾ký.
Ako chce me kva li tu, keï ne za -
bezpe èí me podmienky? Len kva -
li ta mô že ro bi� kva li tu. Dotknem
sa ešte fy zickej prípra vy. Som za
odstrá ne nie diskri mi ná cie, prio ri -
tou mu sia by� potre by pra xe. U
nás mu sia by� prísnejšie kri té riá
aj pre pri jí ma nie na vy so kú ško lu.
Dnes je v službe, v bežnom vý ko -
ne fy zic ká pripra ve nos� ve¾mi dô -
le ži tá. Èo sa tý ka dåžky vzde lá va -
nia na rôznych stupòoch, bol by
som za to, aby sme z oko li tých
štá tov vy bra li ne ja ký osvedèe ný
mo del, kto rý je apli ko va te¾ný aj
pre na še podmienky. Ne mu sí me
dlho špe ku lo va� a vy mýš¾a� nieèo
vlastné. Pán predse da Lit va tu
naèrtol dobrú myšlienku: pre po je -
nie pra xe so vzde lá va ním z pra -
xe. Prostre die for mu je osobnos�,
ak ne mám pria my kon takt s pra -
xou, strá cam. Potre bu je me od -
bor ní kov z vý ko nu, aby uèi li mla -
dých, aby pô so bi li na kurzoch aj
na aka dé mii. To to tre ba za vies�
do sys té mu.

Re dakcia: Skúsme si uro bi�
zá ve ry.

J. Hlin ka: Všetci sa zho du je -
me, že ce lú tú to pro ble ma ti ku tre -
ba odborne po sú di�, zoh¾adni�
najmä potre by pra xe, za na ly zo -
va�, utvo ri� koncepciu. Ne jde to
od sto la.

M. Lit va: Pre mòa je dô le ži tý
zá ver, že A PZ je re zortná ško la.
Odbe ra te¾ po ža du je kva li fi ko va -
ných ¾u dí, potre bu je me do tiahnu�
ce lo ži votné vzde lá va nie.

¼. Mi ha¾: Ce lá tá to pro ble ma -
ti ka je rozme rom na konfe renciu.

Ak chcem
za uja� sta -
n o  v i s  k o ,
mu  sím po -
zna� ob sah.
M o ž n o  ž e
nie všetko je
zlé, urèi te
nie ce lý sys -
tém. Je to

ale aj otáz ka apli ká cie. Be žia
niekto ré kurzy, ak sa ne rea li zu jú,
tre ba sa pozrie�, pre èo, èi
napríklad je oò záujem. Ge ne -
rálny riadi te¾ ur èil pri svo jom
nástu pe hlavné prio ri ty. Pr vá bo la
tvor ba no vé ho sys té mu základné -
ho vzde lá va nia. Ïalšia prio ri ta je
pri jí ma cie ko na nie, je ho centra li -
zá cia. Ta kisto už má me ma te ri ál.
Pán ge ne rálny nám dá va zabra�,
to je fakt, ale to be riem. Ïalšou
prio ri tou bu de koncepcia vzde lá -
va nia. Tla èia nás potre by pra xe,
ale za sa nie všetko rýchle je aj
dob ré. Dô le ži té je urèi� odborní -
kov na tvor bu koncepcie, pre -
hodno ti� ce lý sys tém vzde lá va nia
v ce lom re zorte, nie len v po lí cii.
Je tu ve rejná sprá va, na kto rú
prak tic ky ne má me do sah.

M. Lit va: Chcel som, aby sme
si zá sadne po ve da li, že aka dé -
mia je re zortná vy so ká ško la, kto -

rá má �a žisko vo rešpekto va� ka -
riérny po stup a má pripra vo va�
po li cajtov. Súhla sím s tým, aby
sme sa pozre li na so ciálne za -
bezpe èe nie a mo ti vá ciu po li cajtov
štu do va�. Èas� mô že me uro bi�
na si lu, predpí sa ním kva li fi kaè -
ných po žia da viek, mo ti vo va� však
tre ba aj vytvo re ním podmie nok,
ale ka pa ci ty ško ly tre ba zrovna� s
potre ba mi vý ko nu, a to pod¾a
špe ci fi ká cie, aby sme nepro du ko -
va li ne ja kých uni verzá lov, kto rí
bu dú ve die� všetko a niè. Mu sí me
si urèi� sme ro va nie, kde �a žisko
mu sia tvo ri� potre by pra xe.

¼. Ábel: Niekto ré ve ci sa da jú
rieši� hneï, tre ba ich podpo ri� a
dr žím pal ce. Potre bu jú to po li caj -
ti, pre to že vo väèši ne to nie sú ni -
ja kí lajdá ci, ve¾mi chcú. No niè nie
je horšie, keï po li cajt chce a ne -
vie ako.

V. Krajník: Ne bu dú roz po ry,
ak si do vysvet¾u je me po jmy. Ne -

cí tim sa by�
je di ným od -
borní kom na
vzde lá va nie
v re zorte, sú
to zlo ži té
ve ci. Ako
rek tor mu -
sím strá ži�
zá klad, te da

fakt, že aka dé mia má vy so ko -
škol ský cha rak ter, je to ško la,
kto rá dá va štátne li cencie na vý -
kon. Spo mí na li ste tu fi nanco va -
nie vzde lá va nia ob èian skej mlá -
de že. V Èe chách, na príklad, pe -
nia ze na tzv. ci vi lov dá va mi nis -
ter stvo školstva. Te rajší stav
vyplý va z opatre ní v mi nu los ti,
keï sa za vie dol princíp do stup -
nos ti vzde lá va nia pre kaž dé ho,
te da aj pre ci vi lov. Tam to vznik -
lo.

M. Lit va: Pre kaž dé ho, kto
spl ní sta no ve né podmienky. Keï
ich ro zumne predpí še me, je po
problé me. Je to otáz ka nasta ve -
nia kri té rií. Ne bu de me uprednost -
òo va�, ale ani diskri mi no va� že ny
èi mu žov, je din ci bu dú ma� rovna -
ké podmienky pre pri ja tie.

V. Krajník: Sa mozrejme, aj ja
by som bol najš�astnejší, ke by
som mal na ško le 95 percent po -
li cajtov. Za tia¾ ich niet.

¼. Mi ha¾: Zme ny na ško le v
mi nu los ti naozaj nasta li pre to,
aby sa rýchlo riešil akútny pro -
blém ne do stat ku vy šetro va te ¾ov.
Bo lo to vý cho dis ko z núdze. Som
za to, aby aj vy šetro va te¾ za èal
na obvodnom odde le ní. Vy šetro -
va nie nie je služ ba nad služ bou,
je to po zosta tok z mi nu los ti, kto rú
som spo mí nal. Tzv. skrá tenci na -
ozaj ro bia 80 percent ve cí, mno -
ho krát aj zlo ži tejších, než vy šetro -
va te lia. Ne viem, pre èo by mal
ÚKP rozho do va�, kto bu de a kto
ne bu de vy šetro va te¾, je to ne or -
ga nic ké.

V. Krajník: U nás na aka dé mii
rieši me pro blém, èo uèi�, ako uèi�.
Múdros� – v úvodzovkách – je v
tom, že ko ho uèi�. Vý ber je ve¾mi
dô le ži tý.

M. Lit va: Èo je me radlom va -
šej kva li ty? Pripra ve nos� na prax,
uplatne nie. To je dô le ži té, nie pa -
pier a znám ka.

V. Krajník: Spo mí nam si, že
pred rokmi sa ro bil výskum, po

šty roch ro koch od absolvo va nia
ško ly sme sa pý ta li absolventov,
ako sa uplat ni li v pra xi, do akej
miery ich do ká za la ško la pripra -
vi�. Vý sled ky bo li pre aka dé miu
ve¾mi priazni vé.

L. Gra èík: Ta ký výskum by sa
zi šiel aj te raz. Vte dy bo la štruktú -
ra poslu chá èov na ško le úplne
iná.

M. Lit va: Skúsme sa te da vrá -
ti� ku kva li te spred 20 ro kov…

¼. Mi ha¾: Nech je ako ko¾vek,
absolvo va nie aka dé mie je stá le
pre prax ove ¾a uži toènejšie, ako
absolvo va nie vy so ko škol ské ho
štú dia v odbo roch, ako je so -
ciálna prá ca, masme diálna ko mu -
ni ká cia, majster odbornej vý cho -
vy apod., kto ré po li caj ti vyštu du jú
v rám ci svojho osobné ho vo¾na,
tj. bez súhla su nadria de né ho so
štú diom. Už v rozho vo re v mi nu -
lej PO LÍ CII sa konšta to va lo, že
štu denti si vo lia ces tu ¾ahšie ho
od bo ru, nájdu si chod níè ky na ne -
ja kú miestnu vy so kú ško lu a bez
prob lé mov ju absolvu jú. Na aka -
dé mii by to ne ma li ta ké jed no du -
ché, ale aj kva li ta by bo la iná. Na
aka dé mii ve dia nauèi�.

J. Hlin ka: Zno va by som zdô -
raznil pro ble ma ti ku trest né ho prá -
va na aka dé mii. Ab sol vent ho
mu sí per fekt ne ovlá da�, o vý zna -
me štátni ce ani ne disku tu jem. K
to mu sú ve¾mi dô le ži té bez peè -
nostné ve dy, to je to, èo odde ¾u je
na šu aka dé miu od ostat ných
škôl. Ak vy ako rek tor za bezpe èí -
te kva litný vý stup v týchto ob -
lastiach, mu sí te dosta� do pra xe
kva litných po li cajtov. My oslo ví me
gesto rov štu dijných predme tov na
vytvo re nie re zort nej koncepcie
vzde lá va nia, bu de me dba� na dô -
le ži tos� spätnej väzby, pre to že
prax preu ka zu je, akú kva li tu štu -
dentov po núkne me re zor tu.

¼. Mi ha¾: Je den pro blém
ukon èí me a ide me na ïalší: sys -
tém ïalšie ho vzde lá va nia po li -
cajtov. U nás, ak exis tu je, tak
urèi te ne pl ní v plnom roz sa hu tie
úlo hy, kto ré má. Ako mô že exis-
to va� po li cajt, kto rý je dvadsa� ro -
kov v pra xi a stá le ži je z pod sta -
ty?

J. Hlin ka: Je tu ešte ve ¾a mo -
tí vov na za mysle nie. Tre bárs, èi
by po li cajt po absolvo va ní základ-
nej po li cajnej prípra vy mo hol ís�
pria mo na aka dé miu? Sú to úva -
hy hod né za mysle nia.

M. Lit va: To, o èom sa dnes
rozprá va me, ne vy rie ši me zo dòa
na deò. Po ve da li sme si zá klad,
na kto rom mož no pra co va�. Má -
me záujem, aby sme re zortné pe -
nia ze ma xi málne a efektívne vy -
uži li pre potre by re zor tu, v prvom
ra de pre po li cajtov.

J. Hlin ka: Nielen. Má me tu
ha si èov, má me ve rejnú sprá vu.
Má me Inšti tút pre ve rejnú sprá vu,
na kto rý ne má me ni ja ký do sah,
ešte im mu sí me za vzde lá va nie
pla ti�. Mož no by tieto úlo hy ve de -
la plni� aj aka dé mia.

M. Lit va: V Ko ši ciach je fa kul -
ta ve rejnej sprá vy, nech vzde lá va
odborní kov pre ve rejnú sprá vu.
Aka dé mia vznik la pre štu dijné od -
bo ry, kto ré sa inde ne da jú absol-
vo va�.

Spra co val Pe ter Onde ra
Snímky autor

Vzde la nie po li cajtov je zá klad pre kva litnú prá cu po lí cie
(Pokraèovanie zo strany 4)
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* * *
A. Vše obec né usta no ve nia :
1. Or ga ni zá tor: Športo vý klub po lí cie pri Aka dé mii PZ Bra ti sla va v spo lu prá ci s Od bo ro vým zvä zom po -

lí cie v SR, Úniou te lo vý chovných orga ni zá cií po lí cie SR a odbo rom vý cvi ku a športu P PZ.
2. Ter mín ko na nia : 20.4.2012
3. Miesto ko na nia : Stolno te ni so vá ha la SSTZ v Bra tisla ve – Krasòa noch, Èernocké ho ul.è. 6
4. Riadi te¾ turna ja :
4a. Orga ni zaèný vý bor turna ja

Predse da : La di slav GRA ÈÍK
Podpredse da : Ju raj FI LAN
Ta jomník : Ján KU KUÈKA,
Or ga ni zaè ní pra cov ní ci : Teodor NÉ METH, Jo zef KUDREC
Hlavný rozhodca : Ján VA NIAK

5. Prihlášky : me no vi té prihlášky zašlú zodpo vední pra cov ní ci z OPP–PPÚ kraj ských riadi te¾stiev PZ
za ce lý kraj pod¾a sta no ve né ho k¾ú èa a ka te gó rie v termí ne do 10.4.2012 na ad re su Od bo ro vý zväz po -
lí cie v SR, Pri bi no va 2, 812 72 Bra ti sla va, e–mail : la di slav.gra cik@minv.sk. V prihláške je potrebné
uvies� : me no, priezvisko, rok na ro de nia, pra co visko s ozna èe ním èi ide príslušní ka PZ ale bo OP, èi je pri-
hlá se ný re gist ro va ný v SSTZ (ak áno, uvies� i oddiel a sú �až v kto rej hrá) a záujem o uby to va nie.

Uvo¾ne nie úèastní kov:
6. Uby to va nie : za bez pe èí uspo ria da te¾ na zákla de pí somnej prihlášky pre úèastní kov z Ko šic ké ho, Pre -

šov ské ho, Bansko bystrické ho a Ži linské ho kra ja.
7. Úhra da nákla dov : ces tov né do miesta ko na nia turna ja hra dí vy sie la jú ca orga ni zá cia, obèerstve nie

a obed po èas turna ja za bez pe èí or ga ni zá tor. Uby to va nie si hra dí úèast ník sám.
B.Tech nic ké a iné usta no ve nia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pra vi diel stolné ho te ni su. Neprí pustné sú biele trièká.
9. Sú �ažné dis cip lí ny: Dvojhra mu žov a žien
Mu ži : I. ka te gó ria – majstrovstvá MV SR a PZ
mu ži re gi stro va ní v SSTZ, hra jú ci dlho do bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, kraj ský mi, re gio nálny mi a

okresný mi stolno te ni so vý mi zväzmi, hrá èi Ko šickej mi ni li gy, Open li gy a ne re gistro va ní hrá èi, kto rí ma jú
záujem hra� o ti tul majstra MV SR a PZ na r. 2012

II. ka te gó ria – Sú �až o Pu tovný po hár Po lí cie
Mu ži ne re gistro va ní, nehra jú ci dlho do bé sú �a že or ga ni zo va né SSTZ, re gio nálny mi a okresný mi stolno -

te nio vý mi zväzmi, Ko šickej Mi ni li gy a Openli gy a mu ži  re gi stro va ní v SSTZ a ko šic kých líg nad 60 ro kov
– roè. 1952 a star ší (ich za ra de nie do ka te gó rie si vyhradzu je or ga ni zá tor)

Že ny: bez ve ko vej ka te gó rie – majstrovstvá MV SR a PZ
10. Sys tém sú �a že: V 1. stup ni sa hrá v  sku pi nách pod¾a vyžre bo va nia kaž dý s kaž dým. V 2. stup ni

sa hrá vy lu èo va cím systé mom. Do sku pín bu dú úèast ní ci vyžre bo va ní na zákla de výsledkov do siahnu tých
v 15. roè ní ku turna ja s prihliadnu tím na slo ven ský rebrí èek. Všetky zá pa sy sa hra jú na tri ví �azné se ty z
piatich.

11. Podmienky úèas ti: Turna ja sa mô žu zú èastni� pre te ká ri pod¾a sta no ve né ho po è tu pre jed not li vé
kra je – príslušní ci PZ, obèianski za mestnanci re zor tu MV SR, èle no via ŠKP re gi stro va ní v UNTOP–e, výslu -
ho ví dô chodco via z re zor tu MV SR. V prí pa de, že niekto rý kraj ne naplní po èet, mô žu sa turna ja zú èastni�
ïalší hrá èi z iných kra jov.

12. Žre bo va nie: usku toèní sa dòa 19.4.2012 o 17.00 h v stolno te ni so vej ha le SSTZ.
13. Èa so vý roz pis dòa 20.4.2012
07.30 – 08.15 h – pre zentá cia v stolno te ni so vej ha le SSTZ 
08.30 h – prí padné ko rektú ry vo vyžre bo va ní sú �a ží na zákla de pre zentá cie
09.00 h – otvo re nie turna ja
09.30 h – za èia tok sú �a ží

III. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ V STOLNOM TE NI SE
XVI. roè ník

turna ja v stolnom te ni se jednotlivcov o

„PU TOVNÝ PO HÁR PO LÍ CIE“
Bezprostredne po skon èe ní všetkých sú �a ží bu de vy ko na né vyhlá -

se nie výsledkov a odovzda nie cien. 
Predpokla da né ukonèe nie turna ja je do 18.00 h.
14.Rozhodco via : Zá pa sy v I. a II. stup ni si rozho du jú hrá èi sa mi.

Na se mi fi ná lo vé a fi ná lo vé zá pa sy rozhodcov k sto lom ur èí hlavný roz-
hodca.

15. Ce ny : Prví šty ria sú �a žia ci v kaž dej disciplí ne získa jú po há re a
dip lo my .

Ví �az I. ka te gó rie re gis tro va ných hrá èov mu žov a  ka te gó rie
žien získa va ti tul Majster MV SR a PZ pre rok 2012, Ví �az ka te gó -
rie ne re gistro va ných hrá èov mu žov získa va Pu tovný po hár Po lí -
cie ve no va ný OZP SR. Všetci sú �a žia ci umiestne ní na 1.–3. mies-
te získa va jú tiež dip lo my a vecné ce ny.

Ïalšie informá cie tý ka jú ce sa prípra vy a orga ni zá cie turna ja je
mož né získa� na tel. linke PZ Bra ti sla va 09610 51953 (mo bil
0905/712 194), e–mail: ladislav.gracik@minv.sk u p. Gra èiíka, ale -
bo na mob. t. è. 0905/593 773 prí padne e–mail: sstz6@sstz.sk –
u p. Va nia ka.

R O Z P I S  Ú È A S T N Í K O V

Re gi stro va ní ne re gistro va ní Že ny
hrá èi hrá èi

MV SR + P PZ 6  4 3
A PZ + ŠKP APZ 6  4 3
Bra ti slav ský kraj 6  4 3
Tr nav ský kraj 5  2 2
Nitriansky kraj 5  2 2
Trenèiansky kraj 5  2 2
Bansko bystrický kraj 4  2 2
Ži linský kraj 4  2 2
Ko šic ký kraj 6  2 2
Pre šovský kraj 5  2 2

Pri sta no ve ní poètov pre jed not li vé kra je bo la zoh¾adne ná úèas�
pre te ká rov a do siahnu té vý sled ky v predchádza jú cich. roèní koch tur-
na ja.

U žien je mož né prihlá si� ¾u bo vo¾ný po èet sú �a žia cich z kra ja
(uve de né po è ty sú orientaèné).

Pre vý ber úèastní kov na tur naj do po ru èu je me obdobne ako pri
predchádza jú cich roèní koch zorga ni zo va� kraj ské ko lo, prí padne vý be -
ro vý tur naj, z kto ré ho bu de mož né vybra� úèastní kov.

ÈA SO VÝ ROZ PIS

TER MÍN : 20.4.2012
MIESTO : Stolno te ni so vá ha la SSTZ, Èernocké ho ul. è. 6, Bra ti sla -

va
PRO GRAM: 07.30 hod. –  08.15 h – pre zentá cia

08.15 hod. –  08.45 h – ko rektú ry v žre bo va ní
09.00 h – ofi ciálne otvo re nie turna ja
09.30 h – za èa tie sú �a ží v sku pi nách
cca od 13.15 h – II. stu peò + úte cha
cca od 17.00 h – fi ná lo vé zá pa sy
cca 17.30 h – 18.00 h – vyhlá se nie výsledkov a 

odovzda nie cien
Hrá sa na 12 sto loch

PO ZNÁM KA: Obèerstve nie –  bu de za bez pe èe né v bu fe te v ha le
v prie be hu ce lé ho turna ja.

„Viete, èo te raz ro bí va še
die�a?“ nie je len otáz ka burcu -
jú ca sve do mie nás – dospe lých,
ale aj ná zov pro jek tu ko mu ni -
kaènej kampa ne, kto rú pripra vi lo
Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej
re pub li ky. Èís la v šta tisti kách
detskej kri mi na li ty, dro go vej zá -
vis los ti, detské ho alko ho lizmu,
gamblerstva a na po kon aj kaž -
do roène as poò jed na detská
obe� obcho do va nia s ¾uïmi, sú
fak ty, kto ré nás na bá da jú h¾a da�
ces tu z blud né ho kru hu.

Orga ni zaèný tím kampa ne
Viete, èo te raz ro bí va še
die�a? oslo vil na sklon ku lan-
ské ho ro ka tri stredné ško ly úžit-
ko vé ho výtvarníctva v rôznych
èastiach Slo ven s ka a po nú kol im
priestor pre pre zentá ciu výtvar-
nej tvor by mla dej ge ne rá cie. Zá -
ro veò prizval ku spo lu prá ci ve¾ké
ná kupné centrá Euro vea Galle -
ria Bra ti sla va, Aupark Shopping

Cen ter Ko ši ce a ho tel Kultú ra v
Ru žomberku, kde sa myšlienka
zorga ni zo va� vý sta vy mla dých
výtvarní kov na zá važnú té mu
sú èasnosti stretla s po ro zu me -
ním. Všetci za inte re so va ní pod -
po ri li kam paò Mi nis ter stva vnút-
ra Slo venskej re pub li ky bez ná -
ro ku na odme nu, priesto ry po -
skyt li bezplatne.

V dòoch od 25. februá ra do
2. marca si mô že ši ro ká ve -
rejnos� v už spo mí na ných ná -
kupných centrách a v ru žom -
berskom ho te li Kultú ra prezrie�
vý sta vy pla gá tov a log doplne -
ných o osobné po sto je štu -
dentov Ško ly úžitko vé ho výt -
varníctva Jo ze fa Vyd ru z Bra ti -
sla vy, Ško ly úžitko vé ho výtvar-
níctva z Ko šíc a Ško ly úžitko vé -
ho výtvarníctva Ru žombe rok na
té mu Viete, èo te raz ro bí va še
die�a? Po èas pr vých troch dní
ko na nia vý stav sa mô že kaž dý

návštevník za po ji� do ve rejné ho
hla so va nia o tom, kto rý z vy sta -
ve ných ná me tov najlepšie vy sti -
hu je té mu a zá ro veò je najlepšie
výtvarne prepra co va ný. Tvorca
ví �azné ho pla gá tu získa hodnot-
nú ce nu, na vy še tri najlepšie
prá ce vy uži je MV SR v pro pa -
gaènej bro žú re za me ra nej na
pre venciu detskej kri mi na li ty, ale
tiež roz liè ných fo riem zá vis los tí a
obcho do va nia s ¾uïmi.

Štu dent, kto rý sa – na zákla -
de hodno te nia ve rejné ho hla so -
va nia, ale tiež rozhodnu tia od -
bor nej po ro ty – zhos tí té my
Viete, èo te raz ro bí va še die -
�a? najlepšie, mô že sa te ši� na
hodnotnú ce nu. Tú mla dé mu
umelco vi ve nu je a zá ro veò aj
odovzdá mi nister vnútra SR Da -
ni el Lipšic v bra tislavskom ná -
kupnom centre Euro vea.

(nš)

Netra dièný príspe vok Mi nis ter stva vnútra SR v bo ji pro ti detskej kri mi na li te

Po zván ka na vý sta vu
Ví �azky mi nu lé ho roèní ka PPP
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Z návšte vy vzi šiel rozsiahly
èlá nok vo februá ro vom èís le PO -
LÍ CIE z pe ra podpredse du OZP v
SR La di sla va Gra èí ka, kto rý si
mô že te pre èí ta� v archí ve no vín
na na šom we be. Èlá nok ve¾mi
vážne bil na po plach, pre to že v
„tom to“ bý va� ne mo hol nikto, nie
ešte mla dí ¾u dia, u kto rých sme
ma li po zi tívne formo va� vz�ah k
Po li cajné mu zbo ru. Ke dy ko -
neène za ène re zort s re konštruk -
ciou uby to va cích priesto rov SOŠ
PZ Pe zi nok? Tak zne la najna lie -
ha vejšia otáz ka – mi mo cho dom,
už v tom èa se po riadne bra da tá,
keïže pr vé pí somné na lie ha vé
zmienky o ne vyhnutnosti opráv a
re konštrukcie uby to va cej èasti sa
v archí ve ško ly za cho va li z ro ku
1997(!). Dlhé ro ky bo lo tiež ve -
rejným ta jomstvom, že uby to va -
cia èas� „fun gu je“ napriek rázne -
mu ne súhla su na šej hy gie nièky.

V posledný ja nuá ro vý deò ro -
ku 2012 sme sa ko neène do èka li
slávnostné ho otvo re nia pre -
vádzky pr vé ho zre konštruo va né -
ho uby to va cie ho ob jek tu, kto rý sa

zme nil do slo va na ne pozna nie.
Sa mozrejme, že k lepšie mu, po -
rovná va� vlastne ani ne mož no.
Kde sa tiesni li ôsmi mla dí po li caj -
ti, bý va jú te raz tra ja. Ma jú k dis-
po zí cii sa mo stat né WC s kú -
pe¾òou a sprcho va cím kú tom.
Aký to rozdiel vo èi vá lo vom, ku
kto rým, s pre pá èe ním, mu se li
cho di� na ma lú potre bu ich pred-
chodco via! Vy no ve ná bu do va po -
sky tu je ma xi mum z to ho, èo mô -
že mo derné uby to va nie poskytnú�
– vrá ta ne su šiarne, prá èovne,
spo lo èenskej miestnosti, ku chy -
niek na každom po scho dí… Tre -
ba vi die�!

Pri slávnostnom otvo re ní ne -
bo lo tre ba dlhé re èi, vi zuál ho vo -
ril za všetko. Riadi te¾ SOŠ PZ v
Pe zinku plk. Mgr. La di slav Do vi -
èo viè si pri tejto prí le ži tosti sláv-
nostne štrngol vi neou s riadi te ¾om
Cent ra vzde lá va nia a psy cho ló -
gie plk. JUDr. ¼u do ví tom Mi ha -
¾om i s ïalší mi funkcio nármi re -
zor tu, kto rí pri ja li pozva nie na
slávnostný akt a ce lé to mno ho -
roèné úsi lie zhrnul do nieko¾kých
viet, keï konšta to val, že roz po èet

re konštrukcie bol na 2, 057 mi lió -
na eur, rea li ta bo la ešte o èo si
nižšia. Po ïa ko val okrem iných
za in te re so va ných aj ve de niu OZP
v SR, kto ré vy nakla da lo ve¾ké
úsi lie, aby sa re konštrukciu ko -
neène po da ri lo zrea li zo va�. A
podpredse do vi OZP v SR La -
disla vo vi Gra èí ko vi pri tejto prí le -
ži tosti ne da lo ne zaspo mí na� si na
ro ky, kto ré v tejto ško le strá vil
ako pe da góg. Pre to mu ško la
ve¾mi pri rástla k srdcu a ka tastro -
fálne podmienky uby to va nia ho
ve¾mi mr ze li. „Som ve¾mi š�ast ný,
že aj OZP sa pri èi nil o tieto no vé
priesto ry. Pevne ve rím, že aj ïal -
šie bu dú ta ké pekné, ako pr vý
zre konštruo va ný blok,“ po ve dal,
neskrý va júc do ja tie.

Ko mu najviac po ïa ko va�?
opý ta li sme sa riadi te ¾a ško ly. „Je
pa ra dox, že vlastne do dnešné ho
dòa ne viem, kto bol ten rozho du -
jú ci èi ni te¾, kto dal de fi ni tívny
súhlas na uvo¾ne nie prostriedkov
a za èa tie prác,“ priznal sa plk.
Do vi èo viè. Oso bitne sa chcel aj
prostredníctvom PO LÍ CIE po ïa -

ko va� za vy so ké osobné na sa de -
nie, záujem a vytrva los� Ing. Mar -
ti ne Hrnèia ro vej a  „do zo ro vi“ Ing.
Pav lo vi Ba la lo vi (oba ja zo sekcie
eko no mi ky MV SR – pozn. red.)
kto rý vraj ro botní kom i majstrom
ne dal dý cha�, aby bol výsle dok èo
najlepší.

Nuž te da, dob rá vec sa po da -
ri la, nech mla dým po li cajtom slú -
ži, a nech si to aj tro chu vá žia.
Veï sta èí sa pozrie� na stav dru -
hé ho uby to va cie ho ob jek tu, hneï
vi die� ten rozdiel. V tejto chví li je
tiež jas né, že rovna ko intenzívne
bu de potrebné usi lo va� o èo naj-
skoršiu re konštrukciu dru hé ho
blo ku. Ke dy to bu de, ne vie me,
ale èas dozrel a prezrel. Pred -
bežne sa po tešme as poò pr vou
po lo vi cou reali zo va né ho úsi lia.
Po li cajný du chovný Šte fan Bartko
vy no ve ný ob jekt po žeh nal. „Nech
¾u dia do týchto priesto rov vchá -
dza jú s ra dos�ou a nech ich opúš -
�a jú s po ci tom pri ja tia a po ro zu -
me nia,“ poprial. Tak.

(po)
Sním ky Peter Ondera 

a archív školy

No vý uby to va cí trakt v SOŠ PZ Pe zi nok slávnostne otvo ri li

Dlho roèné úsi lie ko ru no val úspech. Ko neène!
Keï sme sa bo li vo februá ri 2009 pozrie� v SOŠ PZ v Pe -
zinku, neobišli sme uby to va cie blo ky a už nie po pr vý raz
sme osta li v šo ku. Nielen pr vý, ale aj posledný do jem mu -
sel by� ta ký, že najväèšiu skúšku vz�a hu mla dých po li -
cajtov k pro fe sii, kto rú si zvo li li, podstu pu jú ab sol ven ti
nie tvr dým výcvi kom a vzde lá va ním, ale ho ro ro vým uby -
to va ním.

Uby to va cí blok A sa do èkal
kompletnej re konštrukcie.
Však už mal aj úcty hod ný
vek… Te raz by mal prís� na
rad blok B… èo najskôr!

Na ma lom priesto re sa tiesni li šty ria poslu chá èi s jedným sto -
lom…

Na každom
po scho dí je aj
vy ba ve ná ku -
chynka

Ta ký to „vá lov“ slú žil chlap-
com až do re konštrukcie…

Ráète vstú pi�!

Riadi te¾ SOŠ PZ Pe zi nok plk. Mgr. La di slav Do vi èo viè na chví -
¾u slávnostné ho otvo re nia blo ku A èa kal dlhé ro ky…

Vy no ve né: v kaž dej izbe
kú pe¾òa i WC…

No comment!



Ob chod s ¾uïmi sa stal fe no -
mé nom dneš ka. Je ho zvy šu jú ce
sa ri zi ko v rám ci po pu lá cie v
aktívnom ve ku ne sú vi sí iba s
otvo re ním tr hu prá ce. V sú èas -
nosti sa uka zu je ako sprie vodný
jav rastú cej miery ne za mestna -
nosti. Obe �a mi no vo do bé ho ot -
roct va sa stá va jú rovna ko ¾u dia v
zre lom ve ku, kto rí prišli o za -
mestna nie a na tr hu prá ce sú
dlho do bo neúspešní, ale tiež mla -
dí ¾u dia – ab sol ven ti škôl – h¾a da -
jú ci uplatne nie, ba žia ci po zdo ko -
na le ní ja zy ko vých zna los tí, ale
tiež  patriènej dávke dobrodruž-
stva.

Jed na aj dru há sku pi na od -
chá dza za prá cou do zahra ni èia s
vi di nou lá ka vé ho zis ku, le bo tak -
to to zvy èajne vykres¾u jú ná bo rá -
ri. Me do vé mo tú zi ky sa zvy èajne
rozmo ta jú pred na šinca mi až na
mieste po nú ka nej prá ce.

V prie be hu ro ka 2011 bo lo do
Pro gra mu pod po ry a ochra ny
obe tí obcho do va nia s ¾uïmi za ra -
de ných 31 obe tí. Medzi ná rodné,
ale tiež mi movládne orga ni zá cie,
kto ré ma li vla ni uzavre té zmlu vy
s Mi nisterstvom vnútra Slo -
venskej re pub li ky na posky to va -

nie komplexnej po mo ci obe tiam
obcho do va nia s ¾uïmi, sa zhos ti li
svo jej úlo hy. Kým v ro ku 2010
po žia da lo o po moc v rám ci Pro -
gra mu pod po ry a ochra ny obe tí
obcho do va nia s ¾uïmi štrnás�
žien, rovna ký po èet mu žov a jed -
no die�a, v ro ku 2011 bo lo do
Pro gra mu za ra de ných tri nás� mu -
žov, osemnás� žien – z nich jed -
no die�a.

Se dem obe tí po chádza lo vla ni
z ko šic ké ho re gió nu, po pä� obe tí
bo lo za zna me na ných z Pre šo va,
Tren èí na a Banskej By stri ce, šty -
ri z Nitry. Úda je v šta tisti kách pre-
zrádza jú aj to, že obe te naj -
èastejšie po chádza li pria mo z
kraj ských a okresných miest. Ak
dlho do bo pla tí, že ná bo rá ri h¾a da -
jú po tenciálne obe te pre važne v
prostre dí so ciálne sla bom, kde je
núdza o každo dennú ob ži vu, na -
vy še medzi ¾uïmi s nízkym stup -
òom vzde la nia, mi nu lo roèné fak ty
otvá ra jú aj ïalšie sú vislosti pro -
ble ma ti ky obcho do va nia s ¾uïmi.
Iba tri obe te, kto ré bo li za ra de né
do Pro gra mu pod po ry a ochra ny
neuvádza jú žiadne vzde la nie, 14
osôb uvádza základné vzde la nie.
Omno ho zaují ma vejšie sú ïalšie

úda je. Až je de nás� obe tí, kto ré
bo li zobcho do va né na roz liè né
for my vy ko ris�o va nia ab sol vo va li
stredné ško ly, tri ma li do konca
vy so ko škol ské vzde la nie. Cie¾o -
vý mi kra ji na mi bo li vla ni naj èas -
tejšie Ve¾ká Bri tá nia, Ne mecko,
Ra kúsko a Èes ká re pu bli ka, šty ri
obe te bo li zne uži té na úze mí Slo -
venskej re pub li ky.

Na se xuálne vy ko ris�o va nie
bo lo vla ni zneu ži tých dva nás�
obe tí, osem vy ko ná va lo nú te nú
prá cu bez adekvátnej odme ny,
šty ri obe te uvádza jú zna ky eko -
no mic ké ho vy ko ris�o va nia, šty ri
ïalšie vy ko ná va li pre svo jich
otro ká rov drobnú kri mi na li tu. V
uply nu lom ro ku bo li tiež hlá se né
dva prí pa dy nú te né ho žobra nia a
dva nú te né so bá še.

Na zákla de informá cií Úra du
bo ja pro ti orga ni zo va nej kri mi na li -
te Pre zí dia po li cajné ho zbo ru bo -
lo v uply nu lom ro ku za èa té trest -
né stí ha nie pre trest ný èin obcho -
do va nia s ¾uïmi na zákla de
ozná me ní 35 obe tí, kto ré ne bo li
za ra de né do Pro gra mu pod po ry
a ochra ny obe tí obcho do va nia s
¾uïmi .

Pre venciu k proble ma ti ke bo ja
pro ti obcho do va niu s ¾uïmi za -
bez pe èo va li pra cov ní ci Informaè -
né ho cent ra na boj pro ti obcho -
do va niu s ¾uïmi a pre venciu kri -
mi na li ty Ko ši ce. V ro ku 2011 pri-
pra vi li v rám ci pre ventívnych akti -
vít prednášky pre štu dentov
stredných škôl pre šov ské ho a ko -
šic ké ho re gió nu. Zú èast ni lo sa na
nich 1300 štu dentov a pe da gó -
gov.

Na ïa Šindle ro vá
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
J A N U Á R   2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

1. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Košiciach

2. o úlohách na zabezpečenie
nerušenej prípravy a konania
volieb do Národnej rady Sloven-
skej republiky v roku 2012

3. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline

4. o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh prezídia Policaj-
ného zboru na rok 2012

5. o vyhlásení výberového
konania uchádzačov o službu na
útvare osobitného určenia Prezí-
dia Policajného zboru

6. o prehľadoch výslednosti
práce pri objasňovaní priestup-
kov útvarmi služby poriadkovej
polície Policajného zboru a o
prehľadoch činnosti útvarov
služby poriadkovej polície Poli-
cajného zboru

7. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky zarade-
ných do I. a II. výcvikovej skupi-
ny

8.  o vykonaní streleckej prí-
pravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-

terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky

9. o preskúšaní z odbornej
spôsobilosti pre inštruktorov a
učiteľov služobnej prípravy na
rok 2012

10. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej krimina-
lite prezídia Policajného zboru,
odboru ochranných služieb pre-
zídia Policajného zboru a odde-
lenia jazdnej polície Bratislava
odboru kynológie a hipológie
prezídia Policajného zboru

11. o zabezpečení používania
typových plánov počas dočasné-
ho obnovenia kontroly vnútor-
ných hraníc Slovenskej republiky

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

1. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 13/2006, ktorým sa
upravuje používanie splnomoc-
nenia pri plnení úloh Policajného
zboru zvláštnej povahy a pove-
renia na cezhraničné sledovanie

2. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho  zboru č. 2/2009 o postupe pri
vydávaní vodičských preukazov,
medzinárodných vodičských pre-
ukazov, cestovných pasov a
občianskych preukazov v znení
neskorších predpisov a ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
6/2010 o postupe pri evidovaní
vozidiel v znení neskorších pred-
pisov

Špi rá la ne za mestna nosti
V mi nu lom ro ku na le te li obchodní kom s ¾uïmi aj tra ja vy so ko ško lá ci

V ja nuá ro vom èís le sme zve -
rejni li struènú informá ciu o lan-
ských prí rastkoch vo vo zo vom par -
ku MV SR pre potre by PZ. Ko mu -
ni kaèné mu od bo ru KMV sme v
tejto sú vislosti po lo ži li nieko¾ko otá -
zok. In for mo val nás ho vorca mi nis -
tra vnútra Gá bor Grendel.

Mi nis ter stvo vnútra SR podpí sa -
lo v mi nu lom ro ku kúpne zmlu vy na
ná kup týchto vo zi diel:

2 ks Audi A4 3,2 FSI v hodno -
te 93 ti síc eur. Sú ur èe né pre pre -
zí dium po li cajné ho zbo ru. Autá bo li
za kú pe né na zákla de rámco vej
zmlu vy so spo loè nos �ou Por sche
Slo va kia–Audi z ro ku 2008.

11 ks Ško da Su perb 3,6 FSI v
hodno te 451 ti síc eur. Autá bo li za -
kú pe né na zákla de rámco vej zmlu -
vy so spo loènos�ou Ško da Au to
Slo ven sko z ro ku 2008. Na zákla -
de tej istej rámco vej zmlu vy sme
za kú pi li aj 4 ku sy Ško da Su perb
2.0 za takmer 100 ti síc eur. Su -
perby bu dú slú ži� dopravným po li -
cajtom, Úra du na ochra nu
ústavných èi ni te ¾ov a dip lo ma tic -
kých mi sií a po li cajným pri de -
lencom.

V ro ku 2008 podpí sa lo mi nis ter -
stvo vnútra so spo loènos�ou Ško da
Au to Slo ven sko aj rámco vú zmlu vu
na ná kup vo zi diel Seat Leon. V mi -
nu lom ro ku sme na jej zákla de kú -
pi li 4 ks Seat Leon 2.0 FSI za 112
ti síc eur, 20 ks Seat Leon 1,8 TSI
v hodno te 450 ti síc,6 ks Seat Leon
1,6 TDI za 107 ti síc eur, 205 ks
Seat Leon 1,4 TSI v hodno te 4,5
mi lió na eur a 3 ks Seat Leon
Cupra 2.0 TDI za ce nu 78 ti síc eur.
Seaty Leon sú ur èe né pre pre zí -

dium po li cajné ho zbo ru, doprav-
ných aj po riadko vých po li cajtov a
Úrad na ochra nu ústavných èi ni te -
¾ov a dip lo ma tic kých mi sií.

V ro ku 2008 podpí sa lo mi nis ter -
stvo vnútra aj rámco vú zmlu vu so
spo loènos�ou Peu geot Slo va kia.
Na zákla de tejto rámco vej zmlu vy
sme mi nu lý rok podpí sa li zmlu vu
na ná kup 12 ks vo zi diel Peu geot
308 v hodno te 190 ti síc eur.

V mi nu lom ro ku sme podpí sa li
aj kúpnu zmlu vu na 16 ks vo zi diel
Nissan Pathfinder v hodno te 709
ti síc eur. Po li caj ti ich dosta nú do
konca februá ra tohto ro ka. Kúpnu
zmlu vu sme podpí sa li na zákla de
rámco vej zmlu vy so spo loènos�ou
Au to–Impex z ro ku 2008.

Mi nu lý rok za kú pi lo mi nis ter stvo
vnútra tiež 100 ku sov vo zi diel Kia
Ceed 1,6 v hodno te 1,3 mi lió na eur
a 32 ku sov vo zi diel Kia Ceed 1,4
v hodno te 430 ti síc eur. Vo zidlá
sme na ku po va li na zákla de rámco -
vej do ho dy s mi nisterstvom fi -
nancií. Priesku mom tr hu sme za kú -
pi li aj Kia Sporta ge 2.0 za takmer
27 ti síc eur.

V ro ku 2011 bo li podpí sa né aj
kúpne zmlu vy na ná kup vo zi diel
Ro ver De fender. Ide o 29 vo zi diel
De fender 110 SW v hodno te 2,15
mi lió na eur a 6 ku sov De fender
130 DCH za takmer 442 ti síc eur.
Do dáv ka týchto vo zi diel však do po -
sia¾ ne bo la reali zo va ná.

Od ná stu pu mi nis tra vnútra Da -
nie la Lipši ca bo la podpí sa ná jed na
rámco vá zmlu va na ná kup vo zi diel
nižšej trie dy. Na zákla de tejto rám-
co vej zmlu vy sme na kú pi li 25 ks
vo zi diel Ško da Fa bia 1,2 TSI v
hodno te 397 ti síc eur. Ïa lej 45 vo -
zi diel Ško da Combi 1,2 v hodno te
650 ti síc eur. Do po sia¾ však ne bo li
všetky tieto vo zidlá odovzda né, le -
ho ta na odo vz da nie je 31. marca
2012. Za kú pi li sme tiež 10 ku sov
vo zi diel Ško da Fa bia 1,4 TSI za
ce nu 206 ti síc eur. Podpí sa li sme
tiež zmlu vy, na zákla de kto rých
sme chce li na kú pi� 22 vo zi diel Ško -
da Fa bia so za bu do va ným ra da -
rom. Plne nie týchto zmlúv je však
po za sta ve né vzh¾a dom na kon tro lu
ve rejné ho obsta rá va nia vo zi diel
nižšej trie dy.

V akej ce ne za je den kus sa
usku toènil ná kup vo zi diel jed -
not li vých ty pov?

Výš ka ce ny vo zid la je indi vi -
duálna. Zá vi sí vždy od je ho vy ba -
ve nia a od po ža do va né ho príslu -
šenstva. Ce nu me ní napríklad aj
ozna èe nie vo zid la príslušnosti k
po li cajné mu zbo ru èi sve telné a
zvu ko vé vý straž né za ria de nie. Na
zákla de predchádza jú cich od po ve -
dí je však mož né vy po èí ta� si prie -
mernú ce nu konkrétne ho vo zid la.

Išlo o jed no, ale bo viace ro vý -
be ro vých ko na ní?

Mi nis ter stvo vnútra na ku pu je
vo zidlá na zákla de rám co vých
zmlúv. Pre to ich na ku pu je me vždy,
keï nájde me vo¾né fi nanèné pro-
striedky.

Aké autá na kú pi lo mi nis ter stvo?

Útvar oso bitné ho urèe nia PPZ
h¾a dá no vých ¾u dí

Pre zi dent PZ svo jím rozka zom z 20. ja nuá ra 2012 vy hlá sil vý be -
ro vé ko na nie uchádza èov o služ bu na útva re oso bitné ho urèe nia
pre zí dia, kto ré sa usku toèní v me sia coch ja nuár – jún 2012. Ve de -
nie ÚOU PPZ nás po žia da lo o zve rejne nie tejto informá cie.

Podmienky pre za ra de nie uchádza èa na vý kon štátnej služ -
by po li caj ta na útva re oso bitné ho urèe nia pre zí dia sú:

1. stá la štátna služ ba po li caj ta mi ni málne 1 rok,
2. ve¾mi dob rý zdra votný stav,
3. pla vec,
4. drži te¾ vo dièské ho oprávne nia mi ni málne sku pi ny B,

Spô sob vy ko na nia vý be ro vé ho ko na nia uchádza èov:
1. vstupná èas� vý be ro vé ho ko na nia uchádza èov – štú dium per-

so nálnych ma te riá lov uchádza èov, vy ko na nie fy zic kých pre vie rok
uchádza èov, vy ko na nie psy cho lo gic ké ho vy šetre nia uchádza èov a
osobné ho po ho vo ru,

2. zá ve reèná èas� vý be ro vé ho ko na nia uchádza èov – pre vierky
psy chic kých a fy zic kých dispo zí cií uchádza èov za s�a že ných
podmie nok po èas pä�dòo vé ho sústre de nia; vy ko na jú sa u uchádza -
èov spåòa jú cich podmienky uve de né v pís me ne a), kto rí úspešne
ab sol vo va li fy zic ké pre vierky, psy cho lo gic ké pre vierky ako aj osob-
ný po ho vor a bo li po zva ní k úèas ti na zá ve reènej èasti vý be ro vé ho
ko na nia uchádza èov;

Pre zi dent PZ ulo žil 1. vi cepre zi dento vi Po li cajné ho zbo ru, vi -
cepre zi dento vi Po li cajné ho zbo ru, riadi te ¾om orga ni zaè ných zlo žiek
pre zí dia a riadi te ¾om kraj ských riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru

1. za bezpe èi� obozná me nie podria de ných po li cajtov s týmto
rozka zom,

2. za bezpe èi� sústre de nie žiadostí uchádza èov a ich zasla nie
útva ru oso bitné ho urèe nia pre zí dia spo lu s perso nálnym spi som a
vy hodno te ním uchádza èa pod¾a interné ho predpi su)

ter mín: do 29. februá ra 2012


