
Stá le si však kla die me otáz ku,
pre èo vlastne tieto pro blé my
vznik li. Mu sí me ís� do hlbšej mi -
nu los ti. Posledný de cembro vý
deò 2007 vyprša la platnos� rám-

co vej do ho dy na ich do dáv ku a
ako by si kom pe tent ní ne všim li, že
no vú zmlu vu príslušný od bor mi -
nis ter stva neuzatvo ril. Ako ply nul
èas, zá so by sa po mí òa li a už na
je seò 2010 vzni kol po plach. Od -
bor MTZ vie vy dokla do va�, že na
skonèe nie do ho dy upo zor òo val
už od ro ku 2007, od bor ve rejné -
ho obsta rá va nia však pod¾a ich
tvrde ní ne re a go val, ve no val sa
iným sú �a žiam, nie však výstroj -
ným sú èiastkam. (Ce lú si tuá ciu
oko lo rovno šiat ro zo be rá me vo
vnútri èís la.)

Nám neostá va iné, než kon-
šta to va�, že zodpo vednosti za
ten to lap sus sa �ažko zba ví bý va -
lý riadi te¾ od bo ru ve rejné ho ob -
sta rá va nia sekcie eko no mi ky Ing.
Ma rek Vla dár, kto rý nastú pil na
mi nis ter stvo vnútra do funkcie ria-
di te ¾a od bo ru ve rejné ho obsta rá -
va nia v de cembri 2006. V jú li
2010 ho vlá da vy me no va la do
funkcie podpredse du Úra du pre
ve rejné obsta rá va nie, v kto rej je
doteraz.

Chý ba vše li èo
Sta èí sa po rozprá va� s po li -

cajtmi, kto rí vy chádza jú z niekto -

Ako pr vá odišla slu žobne naj-
mladšia, ve dú ca odde le nia Ing.
Andrea Voško vá, kto rá pra co va la
v aka dé mii od má ja 2006. Nasle -
do va li ju jej podria de né: Mar ta
Bru novská (v aka dé mii 21 ro kov),
Má ria Chví lo vá (v aka dé mii 16 ro -
kov), Ale xand ra Mocko vá (v aka -
dé mii 14 ro kov), Ka ta rí na Švarco -
vá (v aka dé mii 22 ro kov) a Ale na
Va cho vá (v aka dé mii 12 ro kov),
ako aj Mi la da Bu lá ko vá (v aka dé -
mii 9 ro kov) a Ja na Vy myslická (v
aka dé mii 6 ro kov) z odde le nia
evi dencie ma jet ku a servisných
èin nos tí. Dô vo dy šo ku jú cich vý -
po ve dí ozrejmi li v podrobnej
s�ažnosti na kvesto ra Ing. Igo ra
Schnorre ra, kto rú v de cembri ad -
re so va li Od bo ro vé mu zvä zu po lí -
cie v SR, keïže dve z postihnu -
tých žien sú èlenka mi OZP. Po -
no so va li sa najmä na fakt, že s
no vým kvesto rom nie je mož ná

ni ja ká ko mu ni ká cia, ší ri oko lo se -
ba at mo sfé ru stra chu, vyhrá ža sa
vý po ve ïa mi z dô vo du pre za -
mestna nosti, zne va žu je ich prá -
cu, odmie ta sa s ni mi stretnú� a
ne chá va len od ka zy cez svo ju
sekre tárku. Tvrdia, že ich bezdô -
vodne ši ka no val, nú til ich súhla si�
s vy ko ná va ním prá ce, na kto rú
ne bo li zaško le né, viace rým pra -
covníèkam sa vyhrá žal odobra tím
osobné ho príplatku, èo na po kon
aj uro bil a celko vo utvo ril na pra -
co visku ta kú psy chickú si tuá ciu,
že ju už ne moh li ïa lej zná ša� a
pre to radšej po da li vý po ve de:

„Pán kvestor Ing. Igor Schnor-
rer sa o svo jich podria de ných vy -
jadru je iba ako o ,bande le òo -
chov, o chlie ve, kto rý zde dil po
svo jom predchodco vi a pre to mu -
sí ten to chliev vy èisti�', pí šu v ko -
lektívnej s�ažnosti. Pri tejto
neisto te, èo na sta ne, ko ho kves-

tor vy ho dí z prá ce a bez záujmu
o ko mu ni ká ciu zo stra ny kvesto ra
s na mi, o je ho plá noch zmien na
eko no mickom odde le ní dòa 26.
10. 2011 ce lé eko no mic ké odde -
le nie po da lo vý po ve de, z èo ho i
rek tor mo hol usú di�, že nieèo nie
je v po riadku,“ uvádza jú. „V dom -
nienke, že sa ce lá si tuá cia ko -
neène za ène rieši� sme èa ka li, že
si nás pán kvestor ko neène za vo -
lá a pre ja ví záujem o rieše nie
tejto si tuá cie, no dru hý deò si dal
kvestor A PZ za vo la� len dve pra -
covníèky eko no mic ké ho odde le -
nia a presvedèil ich, aby stiahli
vý po ve de, na lá kal ich na vy so ký
osobný prípla tok, kto rý bu de vy -
plá ca ný z euro fondov (pá na
kves to ra to tižto zaují ma jú len je -
ho euro fondy), s ostatný mi pra -
cov níèka mi sa ne ba vil. Do konca i
pra covníèka perso nálne ho odde -
le nia po ve da la, že už nie je mož -
né stiahnu� vý po ve de, pre to že
pán rek tor s tým súhla sil a bo lo to
uzavre té,“ pí šu.

Že ny sa ocit li v pasci. Ces ta
spä� sa naozaj uzatvo ri la. Na -
priek to mu sme presvedèe ní, že v
„normálnom“ pra covnom ko lektí -
ve by sa ta ké nieèo ne ma lo sta�,
pre to že to sig na li zu je ve¾mi váž -

nu po ru chu v cho de orga ni zá cie.
Pre èo ne za rea go va lo ve de nie,
najmä pán rek tor? A pre èo v na -
šej de mokra tickej spo loènosti zly -
ha li iné, presne na tieto úèe ly ur -

èe né inšti tú ty? Je po jem aka de -
mic ká slo bo da to tož ný s pojmom
aka de mic ká svojvô ¾a?

Otázni ky
Z prí be hu vy vsta lo viace ro

otázni kov, na kto ré mal da� odpo -
veï rad ná sled ných – najhoršie,
že onesko re ných – kro kov. Hro -
madnú s�ažnos� vo èi po stu pu
kvesto ra to tiž po da li že ny na cen-

t rá lu OZP v SR až 13. 12. 2011.
V tom istom termí ne išla s�ažnos�
aj predse do vi ZO OZP v SR pri A
PZ. Až 21. de cembra 2012 Fer di -
nand Marczy, predse da základnej
orga ni zá cie OZP až na podnet z
cen trá ly zvo lal „ese meska mi“
spo loèné se de nie, na kto rom sa
však z rôznych preu ká za te¾ných
dô vo dov ne zú èast ni la ani jed na
zo žien, kto ré bo li vo vý po ve di.
Na stretnu tie pri šiel len kvestor
Ing. Igor Schnorrer, podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík a je -
den z èle nov vý bo ru ZO OZP pán
Jo zef Mi chá lek. Zo stretnu tia
predse da zho to vil zá pis. „Pán
kvestor niekto ré odse ky s�ažnosti
hod no til ako prav di vé, ale ináè
vní ma né z je ho stra ny a ináè po -
cho pe né zo stra ny za mest nan -
kýò. Jednoznaène si sto jí za
tvrde ním, že je ho ko na ním ne bo li
po ru še né pra covnoprávne vz�a hy
ani prá va za mestnankýò a pre -
bie ha la medzi ni mi dosta toèná
ko mu ni ká cia,“ pí še sa v zá pi se.
Ci tujme z ne ho ïa lej:

„Otáz ka: Evi du je kvesto rát
ne ja kú s�ažnos� od za mest -
nancov na kvesto ra z dô vo du je -
ho sprá va nia ale bo ko na nia?

Naozaj ni ko ho ne zau jí ma, pre èo to¾ko skú se ných pra covní èok z A PZ da lo vý po veï?

Pán rek tor, tak to sa s ¾uïmi ne zaobchádza!

Sú èasný stav ne dá va zá ru ky ply nu lé ho zá so bo va nia výstrojný mi sú èiastka mi

Le gisla tívna prax vo ve rejnom obsta rá va ní je brz dou

V èísle:
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Problé mom Aka dé mie PZ sme sa ve no va li v ja nuá ro vom i
vo februá ro vom èís le. Žia¾, mu sí me otvo ri� aj ïalšiu té mu.
V zá ve re uply nu lé ho ro ka to tiž z A PZ odišli takmer všetky
pra covníèky eko no mic ké ho odde le nia i dve ïalšie že ny,
kto ré zodpo ve da li za uby to va nie. Na pospol sú to skú se né
„dievèa tá“ s  bo ha tou pra xou. Šo ku jú ce je, že v dnešných
�ažkých èa soch da li po to¾kých ro koch vý po ve de sa my!

Najzá važnejším problé mom vystro jo va nia po li cajtov v sú èasnosti je ne dosta tok rovno -
šiat vz. 98, najmä no ha víc. Té me sme sa ve no va li už v mi nu lom èís le, pro blém je však
dlho do bejší a, žia¾, pro gnó zy v ob las ti zlepše nia zá so bo va nia nie sú prá ve ru žo vé, ho ci
pr vá do dáv ka rovno šiat 98 by ma la do ra zi� do nášho ústredné ho skla du do konca má ja.

(Pokraèovanie na strane 2)

(Pokraèovanie na strane 3)

Aj v tejto dielni v Drietomej sa už čoskoro budú šiť rovnošaty vz. 98. Problém výstrojných súčiastok približujeme vo viacerých článkoch
tohto čísla.
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„U¾a vi lo sa mi po odcho -
de z aka dé mie, ho ci som sa
dva me sia ce spa mä tá va la z
to ho, že po to¾kých ro koch
nám nikto ani ru ku ne po dal
a ne po ve dal do vi de nia, bo lo
nám po te še ním,“ vzdych la
si v rozho vo re pre PO LÍ CIU
Má ria Chví lo vá, kto rá za èí -
na la svo ju pra covnú ka rié ru
na aka dé mii pred šestnásti -
mi rokmi ako sekre tárka
rek to ra Ba lá ža.



rej vý dajne a èlo vek ¾ahko zistí,
že to va ru, kto rý chý ba, je ove ¾a
viac. Presvedèi li sme sa o tom aj
v ži linskom výstrojnom skla de,
kde sa nám ochotne ve no va li
pra covníèky Zu za na Hruško vá a
Ja na Ko šo vá. Rovna ko de tailné
informá cie nám posky tol aj Ras ti -
slav Kre tík, riadi te¾ eko no mic ké ho
od bo ru KR PZ v Ži li ne. Si tuá cia je
prak tic ky vo všetkých skla doch
rovna ká. Chý ba jú no ha vi ce, po -

nož ky, obuv niekto rých èí siel,
trièká, po lo ko še le… èas� sor ti -
men tu za sa ostá va le ža� v skla -
de, pre to že niekto ré vý rob ky po li -
caj ti jedno du cho nechcú. Ce lý
sys tém evi dencie zá so bo va nia
pre ží val v uply nu lých me sia coch
aj detské cho ro by v sú vislosti so
za vádza ním SAP–u vo výstrojnej
službe. Ak sme však ma li oba vy,
že ne do stat ky v po nu ke vý dajní
sa odzrkadlia na sta ve kont po li -
cajtov, tak najèerstvejšie informá -

cie z od bo ru MTZ na še oba vy z
ce loslo venské ho h¾a diska ne -
potvrdi li, keïže 68 po li cajtov, kto -
rým krá ti li kon to, ne po va žu je me
za drá mu a zrejme si za to tí to
jed not liv ci mô žu z väèšej èasti
sa mi – bez oh¾a du na zá važnos�
si tuá cie v tejto chví li. Vý voj v nad-
chádza jú com ob do bí to tiž mož no
ozna èi� za zne po ko ji vý, ak nie kri -
tic ký.

Ve¾ké sklzy
Reè je o sta ve ve rejné ho

obsta rá va nia, pre -
to že ve ¾a re -
zortných zmlúv je
v zá ve reènej fá ze
svo jej plat nos ti,
ale bo už aj po nej
a no vé sú �a že na
rôzne výstrojné
sú èiastky za tia¾
nie sú ani len
vyhlá se né. Pri tom
dnes – pod¾a slov
riadi te ¾a od bo ru
ve rejné ho obsta -
rá va nia ¼u bo mí ra
Ku bièku –sú �a že
trva jú v prie me re
rok, aj to vte dy, ak
sa ne de je „niè mi -
mo riadne“. Pod¾a
informá cií z od bo -
ru MTZ niekto ré
po žia davky z mi -

nu lé ho ro ka ne bo li zrea li zo va né,
na ná kup re zort ne mi nul ani
to¾ko, ko¾ko v tejto mi zé rii mo hol.
A èo po ve da�, keï dve po žia -
davky na ve¾mi dô le ži té sú èiastky
– trièká, po lo ko še le a pra covné
rovno ša ty – le žia na odbo re ve -
rejné ho obsta rá va nia už od au -
gus ta mi nu lé ho ro ka, ale sú �až
ešte ne bo la vyhlá se ná?! Ne po -
cho pi te¾né. Pod¾a informá cii z od -
bo ru MTZ má ve rejné obsta rá va -
nie v tom to ro ku vyhlá si� 17 sú �a -
ží len v ob las ti výstrojné ho za -

bezpe èe nia. Ke dy to chce stih-
nú�?

To sú te da fak to ry, kto ré sa
nám zda jú vážne a na bá da jú k
zvý še nej akti vi te, pre to že dnešný

stav ne dá va reálne zá ru ky na
podstatnejšie upo ko je nie si tuá cie
v blízkej bu dúcnosti.

Pe ter Onde ra

Zá konník prá ce chce vo lebný
ví �az Smer èo najskôr vrá ti� do
po do by, v akej ho v ro ku 2007
pri ja la koalí cia, kto rej bol ta kisto
lídrom. Z no ve ly, kto rú vla ni pre -
sa di la vlá da Ive ty Ra di èo vej,
mieni vy pusti� všetky pa ra gra fy,
kto ré poškodzu jú za mestnancov.

Na opak, dô chodko vú re for mu
urých¾o va� ne bu de, zme ny v
penzijnom systé me s¾u bu je pri-
pra vi� na bá ze ši ro kej disku sie a
do ho dy naprieè po li tic kým spek-
trom. Na kro ky bý va lej koalí cie
ne chce nadvia za� ani v po li ti ke
za mestna nosti èi po mo ci v hmot-
nej núdzi, no súhla sí, že dáv ky by
sa ¾u ïom ne ma li vyplá ca� „za
niè“.

Od bor ní ci va ru jú, že Smer sí ce
chys tá na poh¾ad ve¾mi pá èi vé
opatre nia, kto ré by však zna me -
na li zvý še né ná ro ky na ve rejné fi -
nancie, èo by za brá ni lo ich ne -
vyhnutné mu ozdra ve niu.

„Zme nu zá konní ka nech ce me
urých¾o va� za každú ce nu, pristú -
pi me na se rióznu de ba tu s
partnermi,“ s¾u bu je sta ro no vý po -
sla nec Sme ru a po tenciálny no vý
mi nister prá ce Bra nislav Ondruš.
Pod¾a ne ho by mal by� no vý pra -
covný kó dex opä� pri ja tý for mou
vládnej no ve ly a dôsledne prejs�
ce lým le gisla tívnym pro ce som.

V zá sa de by sa však pod¾a
Ondru ša mal do zá konní ka vrá ti�
sú beh vý po vednej le ho ty a
odstupné ho, kto ré ho zru še nie
po ško di lo najmä star ších pre -
púš�a ných za mestnancov. Zme -
ny by sa ma li dotknú� aj usta no -
ve ní o prá ci nadèas, konte pra -
covné ho èa su èi fle xi konte.
Obmedzi� by sa ma la možnos�
re �a ze nia pra covných zmlúv na
do bu urèi tú. A odbo rom by sa
ma li vrá ti� pô vodné prá vo mo ci.

(Prav da, 15. marca 2012)

Smer plá nu je zme ny v Zá konní ku prá ce
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Ešte je èas, ne vá haj -
te…

Je me siac ma rec ro ku
2012 a OZP v SR opa ko -
va ne vyzýva všetkých za -
mest nancov Mi nis ter stva
vnútra SR, kto rí mô žu
pouká za� svo je 2% z da ní
z príjmu prostredníctvom
OZP v SR svo jím ko le -
gom, kto rí sú preu ká za -
te¾ne na ta kú to po moc od -
ká za ní, aby tak uro bi li.

Ešte je èas, ale krá ti sa.
Ná vod sme zve rejni li v
predchádza jú com vy da ní
no vín Po lí cia a je prístup-
ný aj na na šej intra ne to vej
stránke spo lu s „pred vypl -
ne ným“ tla èi vom. Napriek
to mu, že sme ne do sta li v
rám ci odozvy, ale bo spät-
nej väzby žiadne po žia -
davky na doplòu jú ce in -
formá cie, ani sme ne bo li
in for mo va ní o mož ných

problé moch pri orga ni zo -
va ní tejto uš¾achti lej akcie,
ne domnie va me sa, že jej
orga ni zo va nie je na všet-
kých útva roch bezproblé -
mo vé. Je di ný pro blém
však predpokla dá me v ¾u -
ïoch. V ich ¾a hostajnosti a
neocho te prispie� èo aj mi -
ni málnou svo jou ak ti vi tou
na po moc dru hým. Stá le
však je èas na upo zorne -
nie, na kto rých útva roch
nie sú zná mi „akti visti“,
kto rí by ma li orga ni zo va�
pouka zo va nie 2% da ní,
ale bo kde sa vysky tu jú
pro blé my iné ho cha rak te -
ru. Sme pripra ve ní ich
ope ra tívne po má ha� rieši�,
na ko¾ko na za sadnu tí Ra -
dy predse dov OZP v SR v
me sia ci ma rec 2012 bu de
pr vé hodno te nie akcie
prostredníctvom predse -
dov ZO OZP v SR. Pouká -

za nie svo jich dvoch per -
cent je mož né reali zo va�
až do konca me sia ca apríl
ro ku 2012, ale ne ne chá -
vajme to na ko niec le ho ty.
Akcia bu de vy hodno te ná
aj po jed not li vých kraj -
ských ra dách OZP v SR a
jed not li vých ZO OZP v
SR. Bu dú oce ne ní najlepší
jed not liv ci pri orga ni zo va ní
pouka zo va nia 2% z da ne
v rám ci MV SR. Skúsme
pre ko na� sa mi se ba a ne -
chysta� si už te raz vý ho -
vorky, ako sme na to po -
za budli, nikto nás ne oslo -
vil, ne ve de li sme ako to
tre ba uro bi�… a po dobne.
Sta èí mi ni mum na šej èin -
nos ti, aby sme po moh li
dru hým. Ešte je èas….

Pa vol Mi cha lík,
podpredse da OZP v SR

Presme rujte svo je dve percentá z da ní na konkrétnu, adresnú po moc ko le gom!

Le gisla tívna prax vo ve rejnom obsta rá va ní je brz dou

Príslušní ci Okresné ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ša -
li, strážmajstri ¼u boš Bla žo, Ma -
rek Stra òák a nadstrážmajster
Igor Ta káè, za chra òo va li mu ža,
kto ré ho na šiel je den z nich le ža�
pred Obec ným úra dom v Hornej
Krá ¾o vej.

„Išiel som zo služ by. Vi del
som jedné ho pá na le ža� na
chod ní ku, tak som sa pri òom
za sta vil a posky tol som mu po -
moc. Bol v bezve do mí. Najprv
som sa uistil, èi má pulz, mal ho
sla bý a po riadne ani ne dý chal.
Tak som hneï vo lal ko le gom aj
sa nit ku. Sna ži li sme sa ho
zachrá ni� a ro bi li sme pre to
všetko, èo bo lo v na šich si lách,“
spo mí na na uda los� Bla žo.

Po li caj ti mu ža oži vo va li tak-
mer polho di nu, až do prí cho du
rýchlej zdra votnej služ by. „Bo lo
to vy èerpá va jú ce aj fy zic ky, tak
sme sa tra ja strie da li pri ma sá ži
srdca. Po ci ty bo li zmie ša né, le -
bo keï sme odchádza li, tak
sme ešte ne ve de li, èi sa mu ža
po da ri lo oži vi�, ale bo nie. Na ko -
niec, keï sme sa dozve de li, že

základné ži vot né funkcie bo li
ob no ve né, tak to bol fan tas tic ký
po cit,“ ho vo rí nadstrážmajster
Ta káè.

Aj napriek sna he po li cajtov a
zdra votní kov muž po dvoch
dòoch v ne moc ni ci zomrel.
Pod¾a mi nis tra Lipši ca však ich

sna ha aj tak ne bo la márna. „Za -
rea go va li ste okamži te po ho to -
vo, odvážne a pod¾a mòa aj
tieto va še èi ny zna me na jú, že
Po li cajný zbor mô že by� dô ve ry -
hodný, že mô že te by� príkla dom
pre svo jich ko le gov,“ uvie dol.

Je ho slo vá bo li ad re so va né
aj Ju ra jo vi Hu báèko vi a Gustá -
vo vi Nô to vi z Obvodné ho po li -
cajné ho odde le nia v Že lie -
zovciach. Tí do sta li 1. februá ra
ozná me nie, že v jed nom z do -
mov na Pe to fi ho uli ci je muž,
kto rý sa vyhrá ža sa movraždou.
Keï prišli na miesto èi nu, zisti li,
že sa z do mu va lí dym. Vnútri
na šli le ža� mu ža, kto ré ho
prebra li a vy niesli do bezpe èia.

(Nitrianske no vi ny;
14.03.2012)

Me dai la za obe ta vos� piatim po li cajtom

Obraz vo všetkých našich výdajniach je rovnaký – niečo majú, ale spokojný
odíde policajt málokedy...
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Po ïa ko va nie
Chcel by som sa ve rejne po ïa ko va� ve¾mi ochot ným po li -

cajtom z Banskej By stri ce, kto rí mi 16.2.2012 po moh li v kri -
tickej si tuá cii na Do no va loch, keï bo lo sil né sne že nia a víchri -
ca. Ne do stal som sa s autom na vzdia le nú cha tu v zasne že -
nom te ré ne a v nesko rých ho di nách odviezli svo jim autom
mo je dve de ti a man žel ku do bezpe èia a tep la. Ne bo lo vi die�
ani na krok a ces ta bo la za via ta zá vejmi, bežným osobným
autom ne bo la pre jazdná. Tí po li caj ti ma li me novky: To máš To -
kár a Vla di mír Giertl. Ešte raz, ve¾ká vïa ka!

Da li bor Biacovský
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Odpo veï kvesto ra: Neevi du -
je.

Otáz ka: Bo li vy ko na né so za -
mestnanky òa mi, kto ré po da li žia -
dos� o ukonèe nie pra covnej zmlu -
vy, po ho vo ry?

Odpo veï kvesto ra: Ne bo li,
na ko¾ko pra covníèky po da li vý po -
veï pria mo na kance lá riu rek to ra.

Otáz ka: Je mož né stiahnu� vý -
po veï?

Odpo veï kvesto ra: Osobný
ná zor kvesto ra je, že nie (otáz ka
vhod ná pre šta tu tá ra)

Otáz ka: Je v sú èasnej do be
za bez pe èe ný chod eko no mic ké -
ho odde le nia?

Odpo veï kvesto ra: Je za -
bez pe èe ný v plnom roz sa hu.“

Tým zá pis skon èil.
Nesko ro

Základná orga ni zá cia po tom
uro bi la ešte je den, rovna ko už
nesko rý krok: zvo la la ïalšie se -
de nie na 18. ja nuá ra, ke dy už
me no va né že ny (okrem jed nej
že ny, kto rá bo la vo vý po vednej
le ho te) ne bo li za mestnanky ne
Aka dé mie PZ. Tohto stretnu tia sa
opä� zú èast nil predse da ZO Fer -
di nand Marczy a podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík, na
stretnu tie prišlo aj pä� „odí de -
ných“ pra covní èok. (Doteraz èas�
z nich ne má za mestna nie– pozn.
red.). Po zva ný bol aj kvestor, ten
však nepri šiel. Že ny tr va li na svo -
jom: pre èo rek tor umož nil „spä� -
vza tie“ vý po ve dí len dvom z nich,
a ostatným nie? Je to v po riadku,
keï vý po ve de bo li po da né 26.
októbra, ale vý po vedná le ho ta
za èa la ply nú� až 1. no vembra?
Na po kon, èo by – z poh¾a du zá -
ko na – brá ni lo ve de niu aka dé mie
pre ja vi� dobrú vô ¾u aj po tom to
termí ne – ke by hneï až 31. de -
cembra 2011?

Ne ko na nie
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR

28. de cembra 2011 ofi ciálne po -
žia dal Sekciu kon tro ly a inš -

pekènej služ by MV SR o pre -
šetre nie spo mí na nej s�ažnosti.
Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va v sprie vodnom liste navrhol
zria di� k prí pa du ko mi siu, v kto rej
by mal zastú pe nie aj de le gát
odbo rov, konkrétne podpredse da
OZP v SR Ma rián Magdoško. Po -
tom však na sta lo ti cho. Až 24. ja -
nuá ra 2012 s�a žo va te¾ky do sta li
list (ad re so va ný pre: Mar ta Bru -
novská a spol. – pozn. red.) z
Osobné ho úra du Slu žobné ho
úra du MV SR. Riadi te¾ka tohto
úra du JUDr. Viera Mrá zo vá, CSc.
v òom ozná mi la, že s�ažnos� bo la
osobné mu úra du odstú pe ná 19.
ja nuá ra zo Sekcie kon tro ly a
inšpekènej služ by „z dô vo du vec-
nej príslušnosti“. Ale pa ni riadi -
te¾ka Mrá zo vá tiež dospe la k ná -
zo ru, že „Osobný úrad Slu žobné -
ho úra du MV SR nie je príslušný
na vy ba ve nie Va šej s�ažnosti.“
„Va šu s�ažnos� by mal pod¾a
nášho ná zo ru pre šetri� rek tor
Aka dé mie PZ, kto rý je šta tu -
tárnym orgá nom…“ Že ny do sta li
aj pouèe nie, že „pod¾a § 14 Zá -
konní ka prá ce spo ry medzi za -
mestnancom a za mestná va te ¾om
o ná ro ky z pra covnoprávnych
vz�a hov pre jedná va jú a rozho du -
jú sú dy.“

Bod ka, punktum. Kruh sa tak
uzatvo ril, keïže o po sto ji rek to ra
sme sa už zmie ni li. Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR tak žiadne sta -
no vis ko ne do stal a už vô bec nikto
neutvo ril ne ja kú ko mi siu, v kto rej
by OZP v SR mo hol ma� úèas�.

Tak to, bez povšimnu tia, to -
tálnou igno rá ciou kompe tentných
však prí pad ne mô že skonèi�!!!!

Mo mentálne je stav aký je. Tr -
vá me však na tom, že Sekcia
kon tro ly a inšpekènej služ by MV
SR neuro bi la dobre, keï sa ne cí -
ti la by� kompe tentná na pre šetre -
nie tejto s�ažnosti. Plat ná le gisla -
tí va, konkrétne zá kon o kon tro le
è. 10/1996 v § 7ta kú to možnos�
dá va a rovna ko je mož né prizva�

k pre šetre niu aj inú oso bu, v tom -
to prí pa de zástupcu odbo rov. A
rovna ko si mys lí me, že § 9 tohto
zá ko na otvá ra kon tro le možnos�
uro bi� spra vodli vosti za dos�.

Ve rejne!
Ve de nie OZP v SR sa pre to

roz hod lo s kauzou bý va lých pra -
covní èok A PZ obozná mi� za -
mestnancov re zor tu prostred níc -
tvom nášho me saèní ka. Násled-
ne re dakcia PO LÍ CIA ne zá vis le
na se be zís ka la a ove ro va la vý -
po ve de takmer všetkých
bý va lých za mest nan kýò.
Trva jú na všet kom, èo v
s�ažnosti uviedli a pri da li
aj množstvo ïalších po -
stre hov, kto ré nám aj
vzá jomnou kom pa rá ciou
vý po ve dí po moh li utvo ri�
si dosta toène plas tic ký
ob raz o si tuá cii, aká na
Aka dé mii vznik la už
krát ko po prí cho de no vé -
ho kves to ra v le te mi nu -
lé ho ro ka.

V súhrne: tieto za zna -
me na né pos tre hy žien
nevrha jú na po sto je a èi -
ny pá na kvesto ra dob ré
svetlo. Ak to bu de pot -
rebné, v plnom roz sa hu
ich sprístupní me. Zákla -
dom pro blé mu je pod¾a
náš ho ná zo ru takmer ni -
ja ká, ale bo celkom ne -
vhod ná ko mu ni ká cia ve -
dú ce ho pra cov ní ka, te da
pá na kvesto ra s podria -
de ný mi. Iný spô sob
azda mo hol ce lé mu pro -
blé mu pre dís�. Tak to –
nielen – v rozhorèe ných
že nách prevlá dol po cit, že
hlavným cie ¾om sprá va nia sa
kvesto ra bo lo utvo ri� at mo sfé ru,
kto rá ich do že nie až k vý po ve -
diam.

Ne po cho pi te¾né
Ne po cho pi te¾né je sprá va nie

sa rek to ra Aka dé mie PZ. Má me
za zna me na né je ho vy jadre nia z
ja nuá ra tohto ro ku, kto ré svedèia
o tom, že v plnom roz sa hu dal
kvesto ro vi vo všetkých oblastiach
vo¾nú ru ku a aj v postu pe vo èi
me no va ným pra covníèkam sa
cel kom sto tož nil s postu pom
kves to ra. Da� však nieko mu „vo¾ -
nú ru ku“ zna me ná, že za je ho po -
stu py ne sie ako šta tu tár plnú zod-
po vednos� – vrá ta ne pri ja tia vý -
po ve dí bez aké ho ko¾vek záujmu
o preskú ma nie dô vo dov, kto ré
že ny k to mu to zú fa lé mu kro ku
viedli.

Strach, neisto ta
Na zákla de zís ka ných vy jadre -

ní sme na do budli presvedèe nie,
že po nástu pe no vé ho kvesto ra v
aka dé mii za vlád la at mo sfé ra stra -
chu, kto rá za brá ni la väè šie mu po -
è tu za mest nancov posta vi� sa na
pod po ru, resp. obra nu postihnu -
tých žien najmä pre oba vy zo
stra ty za mestna nia ale bo prí -
padných san kcií, na príklad vo for -
me odobra tia osob né ho príplatku.
Tá to ne priazni vá at mo sfé ra zrej-
me ovplyvni la aj akcie schopnos�
po èetnej odbo ro vej or ga ni zá cie v
A PZ a re du ko va la úspešnos�
kro kov, kto ré vý bor ZO v zá ve re
ro ka, resp. až po skon èe ní vý po -
vednej le ho ty podni kol – aj to nie
z vlastnej ini cia tí vy.

Spor né sú vy jadre nia pá na
kves to ra o pl nej funkè nos ti eko -
no mic ké ho odde le nia v zá ve re
mi nu lé ho ro ka po odcho de pô -
vodných pra covní èok. Množ stvo
poznatkov nás presviedèa o tom,
že ne uvá že né zba ve nie sa skú -
se ných ¾u dí na ro bi lo ve de niu aka -
dé mie v zá ve re lanské ho ro ka,
ale ešte aj v pr vých me sia coch
tohto ro ka ne má lo prob lé mov,
kto ré ne do ká za li zvládnu� bez vy -
žia da nej po mo ci odborní kov z

iných sú èastí re zor tu. „Odí de né“
že ny pri po mí na jú, že ich nástup-
ky ne do sta li od kvesto ra pod stat -
né príjmo vé zvý hodne nie, kto ré
ma lo oce ni� vy so kú kva li fi ko va -
nos� no vých pra covní èok. Pre èo
po tom po moc zvonka?

Za ob zvláš� zá važ né po va žu -
je me sve dectvo bý va lej ve dú cej
eko no mic ké ho odde le nia Ing.
Andrey Voško vej, kto rá nám po -
tvr di la, že po svo jom prí cho de na
A PZ sa stretla s ko lektí vom
odborne zdatných a skú se ných
pra covní èok, ne chá pe pre to, na
akom zákla de za èal no vý kvestor
ich od bor né predpokla dy spo -
chybòo va� a zne va žo va�. Opa ko -
va ne po uka zo va la na to, že pán
kvestor – ho ci mož no dob rý od -
bor ník v ob las ti euro fondov – nie
dos� dobre roz li šo val, aký je v
systé me hospo dá re nia a riade nia
rozdiel medzi ve rejnou vy so kou
ško lou, akou je napríklad Uni ver -
zi ta Ko men ské ho, a štátnou vy -
so kou ško lou cha rak te ru Aka dé -
mie PZ, kto rej èinnos� fi nan cu je
Mi nis ter stvo vnútra SR zo svojho
roz poè tu. Úsi lie získa� pre roz voj
ško ly prostriedky z euro fondov je
v sú èasnosti naozaj jed nou z má -
la re la tívne schodných ciest z fi -
nanènej mi zé rie školstva. Kvestor
však má presne ur èe né úlo hy, v
kto rých prá ca na pro jektoch ne -
do mi nu je – ho ci je ví ta ná.

Chý bal prístup
Na po kon, dnes už je azda pri -

najmenšom ne vkus né, keï nad -
ria de ný pra cov ník ne rešpektu je
odô vodne né potre by svo jich pod-
ria de ných – napríklad tak, že sa

vy hrá ža stra tou za mestna nia,
odo bra tím osobné ho príplatku
ale bo stra tou uby to va nia pra cov -
níèkam, kto ré potre bu jú ís� k le ká -
ro vi, prí padne už bo li prá ce ne -
schopné, ale bo do konca po chi -
rurgickom zá kro ku. Aj v tom to prí -
pa de, žia¾, ne jde o oje di ne lé sve -
dectvo. Dnes sa ta kýmto postu -
pom riadia cich pra covní kov ho vo -
rí mobbing.

Stá le ho vo rí me o že nách, kto -
ré strá vi li na aka dé mii dlhé ro ky,

pre viace ré bo la do konca
aka dé mia do sia¾ pr vé a je -
di né za mestna nie. Najviac
im pre ká ža, že sa ich
úèinne nikto ne za stal, že
sa stretli s ne èinnos�ou a
ne zá ujmom – aj v prí pa de
inšti tú cií, kto ré sú po vin né
s�ažnosti pre ve ro va� a za -
bezpe èi� ná pra vu.

Ú¾a va
„U¾a vi lo sa mi po od -

cho de z aka dé mie, ho ci
som sa dva me sia ce spa -
mä tá va la z to ho, že po
to¾kých ro koch nám nikto
ani ru ku ne po dal a ne po -
ve dal do vi de nia, bo lo nám
po te še ním,“ vzdych la si v
rozho vo re pre PO LÍ CIU
Má ria Chví lo vá, kto rá za èí -
na la svo ju pra covnú ka rié -
ru na aka dé mii pred šest-
násti mi rokmi ako sekre -
tárka rek to ra Ba lá ža. Tiež
nám podrobne po rozprá -
va la, aké ob do bie pre ži la
pod riade ním kvesto ra
Schnorre ra. Stres, strach,
neisto ta. Dnes by sa vraj
už spä� ne vrá ti la, ani ke by

ju vo la li. A ne bo la sa ma, kto rá sa
tak to vy jadri la. Všetky že ny spo -
mí na li na pred chádza jú ce ho
kvesto ra JUDr. Já na Du bovca
ako na prís ne ho, ale pri tom
„¾udské ho èlo ve ka“. Ho vo ria, že
no vý kvestor ich ne po znal, pre to -
že bol vo funkcii len krát ko. Ale
rek tor plk. prof. Ing. Vác lav
Krajník, CSc. väèši nu z nich po -
znal dlhšie… Až ich na po kon ne -
po znal, keï neuro bil niè, aby za -
brá nil ich od cho du?

„Viete, èo dnes ¾u dia v aka dé -
mii ho vo ria? Zla tý Chalka!“, po èu -
li sme z úst viace rých.

Na zá ver
Celkom na zá ver: Aj aka dé miu

po stih la v ro ku 2010 po vinnos�
zmenši� sta vy za mestnancov o
de sa� percent. Až po tejto vlne
pre púš�a nia nastú pil no vý kves -
tor. Je ho úsi lie o ïalšiu ra cio na li -
zá ciu a efekti vi tu ži vo ta aka dé mie
bu de chvá ly hod né, ak nás ïalší
chod ško ly presvedèí o tom, že A
PZ pl ní svo je úlo hy  a ak sa preu -
ká že, že ten to po èet pra covní kov
je naozaj objektívne niž ší, a nie –
napríklad – rovna ký. Už te raz je
však zrejmé, že kvestor Ing. Igor
Schnorrer mož no chce by� dra -
vým ma na žé rom, ale hneï na za -
èiatku svojho pô so be nia za bu dol
by� èlo ve kom. Sot va pre to mô že
by� dob rým riadia cim pra covní -
kom.

V každom prí pa de Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR ne po va žu je prí -
pad za uzatvo re ný a bu de do je -
ho ïalšie ho rieše nia aktívne vstu -
po va�.

Pe ter Onde ra
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Pán rek tor, tak to sa s ¾uïmi ne zaobchádza!

Mi lé na še že ny, mat ky!

Za va šu lás ku, ne hu, cit a vrúc-
nos�, ale aj za va šu odhodla nos�,
vytrva los� a ne ko neènú trpezli vos�
vám pra je k MDŽ všetko najlep-
šie 

Od bo ro vý zväz po lí cie vSR
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l Nieko¾ko ro kov bo la spo -
kojnos�, po li caj ti v odevných
vý dajniach do sta li, èo potre bo -
va li. Ale už to nie je prav da.
Sle du je me najmä pro blé my s
rovno ša tou 98. Pô vodnej
rámco vej do ho de skon èi la plat-
nos� 31. 12. 2007, no vú sme ne -
ma li až do 30. 12. 2011. Pre èo?

Od bor ma te riálno–tech nic ké ho
za bezpe èe nia SE MV SR odstú pil
po žia davku na za bezpe èe nie
pro ce su ve rejné ho obsta rá va nia
SE MV SR na slu žobnú rovno ša -
tu vzor 98 v auguste 2007 s
predsti hom, upo zor òo va li sme na
potre bu, ale márne. Urèi tú do bu
bo lo mož né èerpa� zo skla do vých
zá sob. Platnos� rám co vých do -
hôd sle du je me a s predsti hom
uplat òu je me po žia davky na vy pí -
sa nie ve rejných sú �a ži na od bor
ve rejné ho obsta rá va nia. Mo -
mentálne sme v si tuá cii, keï sta -
ré rám co vé do ho dy skon èi li ale bo
v najbližšej do be skonèia platnos�
a no vé pro ce sy obsta ra nia ani nie
sú za èa té.

l Slu žobná rovno ša ta vzor
98 nie je je di ný pro blém. Chý -
ba jú aj ïalšie sú èiastky, po li -
caj ti èas to odchádza jú z vý -
dajní nespo kojní. Pre to za èa li
ma� oba vy, že prí du o èas� kon -
ta. Pí sa li sme o tom vo februá -
ro vom èís le.

U niekto rých dru hov výstroj -
ných sú èiastok je pro blém vo
ve¾kostnom sorti mente, na ko¾ko

tie najbežnejšie po uží va né ve¾ -
kosti sú vy èer pa né. Prio ritne je
potrebné vystro ji� no vopri jí ma -
ných po li cajtov. To, èo je k dispo -
zí cii v Ústrednom skla de Mi nis ter -
stva vnútra SR, rovno merne dis -
tri buu je me do vý dajní. Chý ba jú ci
ve¾kostný sor ti ment výstroj ných
sú èiastok bo lo mož né ope ra -
tívnejšie dopåòa� po uži tím me tó dy
ve rejné ho obsta rá va nia zá kazka
s níz kou hod no tou sú la de so zá -
ko nom o ve rejnom obsta rá va ní
do 1.4.2011  do výš ky 30–ti síc
eur bez DPH. Po tom to termí ne je
už pod¾a platnej le gisla tí vy mož -
nos� obsta ra� tou to me tó dou len
do výš ky 10–ti síc eur bez DPH.
To je pre na še potre by má lo.

l Ko¾ko po li cajtov a v akom
fi nanènom obje me do šlo o
èas� kon ta k ter mí nu 1. 3. 2012.

Za obdo bie 1.3.2011 do
29.2.2012 do šlo ku ko rekcii kont
u 68 po li cajtov vo výške 4 025,94
EUR. Tí to po li caj ti prekro èi li
platnos� ná hra dy kon ta ne pe -
òažné ho plne nia, kto rá je 24 me -
sia cov odo dòa vzni ku ná ro ku, to
zna me ná, že si ne èerpa li kon to 2
ro ky. Chcem však po dotknú�, že
po vinnos�ou po li caj ta je, aby sle -
do val výš ku zostatku kon ta. Po
za ve de ní informaèné ho sys té mu
SAP v tejto ob las ti od 1.1.2012
mô že kaž dý po li cajt kontro lo va�
zosta tok svojho kon ta cez por tál.
Pra covníèky výstrojnej služ by na
jed not li vých roz poè to vých orga ni -

zá ciách však prie bežne kontaktu -
jú po li cajtov, te le fo nic ky ale bo pí -
somne, upo zoròu jú na zostatky
kont, aby ne do chádza lo ku ich
ko rekcii. Rovna ko aj pra covníèky
odevných vý dajní ma jú aktuálny
preh¾ad o zostatkoch na kontách
a mô žu tú to informá ciu na po žia -
da nie poskytnú�. Po li caj ti si však
ne mô žu všetko ne cha� na pos -
lednú chví ¾u. Je potrebné dba� na
svo je ustro je nie a prie bežne na -

ku po va�, aby sa ne sta lo, že ne do -
èerpa jú prostriedky za uply nu lých
24 me sia cov. Si tuá cia v zá so be ní
odevných vý dajní sú èiastka mi bo -
la v tom to uply nu lom ob do bí vy -
ho vu jú ca, ne dosta tok sa pre ja vu -
je až te raz. Je tiež po vinnos�ou
nadria de ných, aby kon tro lo va li
zovòajšok po li cajtov. Má me prí -
pa dy, že si po li cajt napríklad pä�
ro kov ne kú pil to pánky. V èom po -
tom cho dil? No a úplne ne vhod né
je, keï sa po li caj ti nevhodne
sprá va jú k pra covníèkam v odev-
ných vý dajniach. Tie naozaj ne -
mô žu za vzniknu tú si tuá ciu.

l Má vô bec re zort pe nia ze
na ná kup ve rejných sú èiastok?
Ne sta ne sa – tak ako v mi nu -
los ti – že po li caj ti bu dú ma� pe -
nia ze na kontách, ale re zort ne -
bu de ma� za èo kú pi� sú -
èiastky?

Vla òajšok bol v tom to sme re
ne vy ho vu jú ci, napriek to mu, že
bo li pri de le né fi nanèné prostried-
ky. Z dô vo du neexistu jú cich
zmluv ných vz�a hov ne bo li tieto

vy èer pa né v obje me cca 1,2 mi -
lió na eur.

l To nie je ta ké hroz né…
V ro ku 2012 je k dispo zí cii – 5,

225 mi lió na eur, tak je to dos�
ve¾ká èiastka. V  tejto su me sú
však zahrnu tú aj inventárne vý -
strojné sú èiastky.

Èo te da najviac chý ba a ako
odstrá ni� ne dosta tok?

Mo mentálne je najväèší pro -
blém s rovno ša ta mi 98, ïa lej s
pra covný mi rovno ša ta mi, chý ba jú
tiež trièká a po lo ko še le, má lo je
po no žiek. Èo sa tý ka obu vi, tam
je pro blém s ve¾kostným sorti -

mentom u niekto rých dru hov.
Rámco vá do ho da na obuv je plat -
ná, pro blém je, že z niekto rých
dru hov sme už na kú pi li za ce lý
ob jem, z iných nie.

l Tak že èo ïa lej?
Už od au gus ta mi nu lé ho ro ka

ma jú na odbo re ve rejné ho obsta -
rá va nia na še po žia davky na
vyhlá se nie ve rejnej sú �a že na
pra covné rovno ša ty a na trièká a
po lo ko še le. Na zákla de potrieb
bol spra co va ný plán ve rejné ho
obsta rá va nia pre ten to rok, v sú -
la de s týmto plá nom aktua li zu je -
me v krátkej do be mi nu lo roèné
po žia davky, kto ré ne bo li reali zo -
va né a spra cu je me ïalšie tak,
aby bo lo mož né pristú pi� k po -
stup né mu do zá so be niu Ústred -
né ho skla du MV SR a odevných
vý dajní. Je potrebné v ob las ti
výstrojné ho za bezpe èe nia zrea li -
zo va� 17 ve rejných obsta rá va ní.
Áno, na ten to rok. Ne ho vo rím o
ïalších ko mo di tách, kto ré sú
rovna ko potrebné pre za bezpe èe -
nie cho du re zor tu.

l Z to ho všetké ho sú dim, že
si tuá cia je dos� vážna.

Základným predpokla dom zá -
so be nia odevných vý dajní vý -
strojný mi sú èiastka mi je reali zá -
cia pro ce sov ve rejné ho obsta rá -
va nia. Pr vý pro blém je v le gisla tí -
ve ve rejné ho obsta rá va nia. Pro -
ces ve rejné ho obsta rá va nia je
tejto po do be ve¾mi ne pruž ný,
zdåha vý a  kom pli ko va ný pre
všet kých zú èastne ných. Po kia¾ sa
niekto zo sú �a žia cich roz hod ne
skompli ko va� si tuá ciu, mô že to
ro bi� ve¾mi úèinne. Dô le ži tou bu -
de aj ope ra tívnos� od bo ru ve -
rejné ho obsta rá va nia v tom to ro -
ku ako pružne bu de reago va� na
na še po žia davky.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ve rejnú sú �až na vý ro bu rov-
no šiat vzor 98 pre náš re zort
vyhra la fir ma RU TEX z Drie to my.
Pod¾a rámco vej do ho dy by ma la
pre nás v rozpä tí šty roch ro kov
do da� ob rov ské množstvá blúz,
náplecní kov, žen ských, muž -
ských no ha víc i suk ní za 2, 8 mi -
lió na eur. Pr vá kúpna zmlu va ho -
vo rí o do dávke to va ru vo všet -
kých ve¾kostiach za vy še 950–ti -
síc eur do konca má ja.

Ne spo ko jen ci z ra dov po li -
cajtov, kto rí ne ma jú èo na se ba,
ho ria ne doèka vos�ou a to bol
hlavný dô vod, pre èo sa re dakcia
PO LÍ CIA išla do fir my RU TEX
pozrie�. V tej chví li sme o vý -
robco vi ve de li iba to, že fir ma
vznik la v ro ku 1991 ako ši ja cia
dielòa vo¾no èa so vé ho oble èe nia,
postupne za èa la do mi no va� ple -
tia ri na, najmä kva litná termo bie li -
zeò, kto rú no sia aj na ši po li caj ti.
A do sor ti men tu po nu ky pri da li
postupne aj do dáv ky rovno šiat
pre rôzne zložky – ar má du a po -
lí ciu ne vy ní ma júc. V pod ni ku

poètom do mi nu jú že ny, najmä
šièky, ve ¾a úsi lia, te da aj pra -
covní kov za mestná va sa ma príp -
ra va vý ro by. Od ko na te ¾a To má -
ša Múdre ho sme sa dozve de li, že
RU TEX je ro din ná fir ma, kto rú
za lo žil otec, vo ve de ní je aj brat
Jo zef.

Ke dy?
My sme vy ru ko va li s je di nou

otáz kou? Už ši je te? Odpo ve ïou
bol zho vie va vý úsmev nad na šou
ne ve do mos�ou, a tak sme sa na
ce lý pro ces od prihlá se nia sa do
sú �a že až po expe dí ciu to va ru do
nášho skla du pozre li bližšie. „Tvr -
do sme pra co va li na prípra ve po -
nu ky, v má ji sme ju po sla li.“ Ten -
to pro ces sám ose be nie je ni ja ko
jed no du chý, je to hek tic ké obdo -
bie získa va nia rôznych po vo le ní,
banko vých zá ruk, dobrozda ní,
certi fi ká tov zo štátnych skú šob -
ní… S tým všetkým sú spo je né aj
ve¾ké vý davky. Ce lá prípra va na
sú �až vy šla fir mu pod¾a slov Jo -
ze fa Múdre ho na 15–ti síc eur. A k

to mu si tre ba pri po èí ta� sto ti sí co -
vú zá bezpe ku, zlo že nú v pros -
pech MV SR.. „Po tom sa dlho niè
ne dia lo. Ne ve de li sme, aký je
výsle dok, len sme sa do po èu li, že
na Úra de pre ve rejné obsta rá va -
nie sa rieši li ne ja ké ná mietky a
nikto ne ve del, do ke dy,“ spo mí na
To máš Múdry.

Po tom prišla po zván ka do
elektro nickej aukcie, èo je pod¾a
slov oboch predsta vi te ¾ov fir my
nieko¾ko ho di no vý intenzívny
stres, kde sa dá ¾ahko po mý li� a
po núknu� aj ce nu pod vý robné
ná kla dy. Výsle dok neistý…

Prím hrá kva li ta
A po tom, keï už je všetko do -

hod nu té a podpí sa né – najmä
kúpna zmlu va – za èí na sa ïalšia
eta pa: prípra va vý ro by. „Bez pod-
pí sa nej ob jed náv ky si vopred
nikto netrúfne rozbehnú� vý ro bu
ta ké ho roz sa hu,“ podèiarku je ko -
na te¾. To je v na šom prí pa de naj -
mä mi nisterstvom presne vyšpe -
ci fi ko va ný, vy so kokva litný, tým aj

dos� dra hý ma te ri ál na rovno ša ty.
S prekva pe ním sa dozve dá me,
že lát ku, z kto rej sa bu dú ši� na -
še uni for my, vy rá ba už len nie -
ko¾ko európskych fi riem v Euró pe
– vlastne pre väèši nu oz bro je -
ných zbo rov v Euró pe. Slo ven ská
èi èes ká vý ro ba tohto dru hu už
ne exis tu je. „Jed nu z fi riem v za -
hra ni èí sme oslo vi li, sta no vi li sme
po ža do va né množ stvá. Pr vé, èo
pý ta li, bo la sto ti síc eur zá lo ha.
Do da cia le ho ta: tri me sia ce,“
vysvetlil.

Až v má ji…
To je dô vod, pre èo fir ma za -

ène s vý ro bou až za èiatkom má -
ja. Sa mozrejme, v koope rá cii s
ïalší mi vý robca mi, pre to že uši�
èo len nieko¾ko ti síc ku sov no ha -
víc za pár týždòov je naozaj ve¾ký
ná por. Po me sia coch èa ka nia a
neisto ty tak pri chádza abso lútny
pra covný boom. To máš Múdry
termí no vý stres pri rovná va k mo -
de lo vej si tuá cii, keï si niekto ob -
jed ná vý ro bu pla viek v le te, ho ci

reálne sa mu sí za èa� s vý ro bou
už na je seò, ak má by� to var za -
èiatkom le ta v pre dajniach. Pri -
tom, sa mozrejme, kva li ta je na -
ïa lej najvá že nejším me radlom
úspešnosti. „Buï te si istí, že uro -
bí me všetko pre spo kojnos� odbe -
ra te ¾a, my si ne mô že me do vo li�
zly ha�,“ ubez pe èil ko na te¾. Ce nu
za jed not li vé výstrojné sú èiastky,
kto rá vzišla z elektro nickej sú �a -
že, to tiž ozna èu je – vo vz�a hu k
nákla dom – za na pä tú. „Je roz -
diel, èi za do hodnu tú ce nu vy ro bí -
te v prie be hu šty roch ro kov trva -
nia zmlu vy de sa�ti síc ale bo sto ti -
síc ku sov,“ po zna me nal. Ubez pe -
èil pre to, že ter mín do držia. Ale
skôr, než sta no vu je zmlu va, te da
do 31. má ja, to pod¾a vý robcov
urèi te ne jde, ako ko¾vek by nám
chce li vy ho vie�. Vo vz�a hu k
ïalším objednávkam v rám ci tejto
zmlu vy by pre to bo li vïaèní mi -
nis ter stvu, ke by moh lo už na je -
seò ozná mi�, ko¾ko a èo ho
objedná va jú pre ïalší rok.

Pe ter Onde ra

Pre èo viazne zá so bo va nie výstrojný mi sú èiastka mi? Kde
sú prí èi ny? Ako odstrá ni� ne do stat ky? Re dakcia PO LÍ CIA
sa ob rá ti la s pros bou o informá cie na od bor ma te -
riálno–tech nic ké ho za bezpe èe nia sekcie eko no mi ky MV
SR. Roz ho vo ru sa zú èast ni li Ing. Pe ter Ko per, riadi te¾, Ing.
¼u bi ca Mi cho òo vá a Ing. Ka ta rí na Ši ku lo vá.

Na návšte ve vo fabri ke, kde bu dú ši� rovno ša ty pre po li cajtov

V má ji sa ko neène do èká me…

V tom to ro ku by mal re zort vyhlá si� 17 sú �a ží z ob las ti výstrojné ho za bezpe èe nia

Vlani sme na výstroj neminuli ani to¾ko pe òazí, ko¾ko bolo v rozpoète
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Žilinská výdajňa: pracovníčky Jana Košová a Zuzana Hruš -
ková (v pozadí) zákazníkom aj telefonujú, upozorňujú ich na
zostatok konta. Voľakedy však boli vo výdajniach aj krajčírky,
zrušili ich. Dnes sa policajtom prešívať nechce.
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l Nastú pi li ste do funkcie v
októbri 2010. Už vte dy po li caj ti
hlá si li pro blé my s ná ku pom vý -
strojných sú èiastok, najmä s
ne dostatkom no ha víc pre rov-
no ša ty vzor 98.

Je to tak, z dô vo dov, kto ré sú
pre mòa doteraz ne po cho pi te¾né,
mi nis ter stvo v predchádza jú com
ob do bí ne za bezpe èi lo podpí sa nie
no vej rámco vej do ho dy na do -
dáv ku rovno šiat vzor 98 a sú -
èiastky za èa li po li cajtom chý ba�,
mu se li sme èo najrýchlejšie ko -
na�. Sa mozrejme, zákla dom pre
na šu prá cu je to, èo uro bí od bor
MTZ, kto rý nám do dá va všetky
pod kla dy. My za bezpe èu je me len
sa mot ný pro ces ve rejné ho obsta -
rá va nia.

l Ve rejná sú �až na rovno ša -
ty 98 bo la vyhlá se ná až v marci
2011, medzi èa som sa ne dosta -
tok niekto rých sú èiastok stal
ve¾mi vi di te¾ný. Tr va lo vám to
te da pol ro ka.

Prípra va na vyhlá se nie sú �a že
je ve¾mi ná roè ná vec, sú to ho ry
pa pie rov, ve¾ké množstvo prá ce
najmä pri špe ci fi ká cii. Vyhlá se nie
ve rejné ho obsta rá va nia na rovno -
ša ty vzor 98 bo lo kom pli ko va né
potre bou dopra co va� sú �ažné
pod kla dy do po do by vy ho vu jú cej
zá kon ným podmienkam na vyhlá -
se nie ve rejnej sú �a že a najmä po -
žia davkám Úra du pre ve rejné
obsta rá va nie (ÚVO). ÚVO pri
doh¾a de nad ve rejným obsta rá va -
ním je vo svo jich posto joch a
právnych sta no viskách rozho du -
jú cim èi ni te ¾om. Pô vodná po žia -
davka od bo ru ma te riálno–tech -
nic ké ho za bezpe èe nia (OMTZ) si
vy ža do va la použi tie aj tohto uhla
poh¾a du. Prá ve na kon ci ro ka
2010 ÚVO na ria dil zru ši� sú �až na
iné výstrojné sú èiastky z dô vo du
ne vy ho vu jú cich tech nic kých špe -
ci fi ká cií. Pre to sa pô vodné špe ci -
fi ká cie mu se li prispô so bi� aj to -
mu to, vte dy aktuálne mu roz hod -
nu tiu. Pripra vi� pod kla dy pre

odev né sú èiastky je sku toène zlo -
ži tá, vy so ko od bor ná èinnos�. Re -
zort sí ce dis po nu je odborníkmi,
kto rí ju vy ko ná va jú, ale vzh¾a dom
k perso nálne mu obsa de niu útva -
rov sa, žia¾, pre ja vu jú ka pa citné
pro blé my, èo spô so bu je termí no -

vé zdrža nia. Tu ale ho vo rím tro -
chu za ko le gov z OMTZ. Pred me -
tom èin nos ti od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia je za bezpe èo va nie
pro ce su ve rejné ho obsta rá va nia
od je ho vyhlá se nia. Prípra va
tech nic kých podkla dov a opi sov
to ho, èo a v akom množstve sa
bu de obsta rá va� je úlo hou od bor -
ných útva rov v re zorte. Náš od -
bor im iba po sky tu je spätnú väz -
bu vyplý va jú cu z rozho do va cej
èin nos ti ÚVO, prí padne sú dov.

V marci te da bo la zve rejne -
ná vý zva na predkla da nie po -
núk, obál ky s po nu ka mi ste
otvá ra li až 26. má ja.

Opä� sa mož no nieko mu zdá,
že ten ter mín je dlhý. Nám však
aj Úrad pre ve rejné obsta rá va nie
na opak viackrát vy èí tal, že dá va -
me ve¾mi krátke le ho ty na predlo -
že nie po núk. Tre ba vi die�, že aj
pre uchádza èa do ta kejto sú �a že
je prípra va ve¾mi kom pli ko va ná,
èa so vo a fi nanène ná roè ná, Kvô li
za bezpe èe niu kva li ty obsta rá va -
né ho to va ru je po ža do va né preu -

ká za nie po merne ši ro ké ho roz sa -
hu pa ra metrov po nú ka né ho to va -
ru, kto ré je nut né na zákla de zá -
ko na preu ka zo va� certi fi kátmi a
pro to kolmi z auto ri zo va ných skú -
šobní a aj predlo že ním ho to vých
vzo riek vý robkov. Pro ces prípra vy
je aj pre uchádza èov naozaj ve¾ -
mi prácny a ná klad ný, pre to je na
predkla da nie po núk po sky to va ná
dlhšia le ho ta, ako mi ni málna sta -
no ve ná zá ko nom.

l Po tom na sta lo štá dium
vy hodno co va nia po núk. Tí, èo

spl ni li základné podmienky, za -
èa li sa pripra vo va� do elektro -
nickej sú �a že. Tam už ide – v
úvodzovkách – len o ce nu.
Medzi tým sa však zvyknú rieši�
ná mietky neúspešných uchá -
dza èov. Bo li ne ja ké?

Aj v tom to prí pa de sa vy skyt li
dve žiadosti o ná pra vu a jed na
ná mietka, o kto rej ÚVO roz ho do -
val re la tívne dlho. Elek tro nic ká
aukcia sa pripra vu je až po vy rie -
še ní všetkých po uži tých re víz -
nych postu pov.

l ÚVO má predsa sta no ve -
nú le ho tu, do ke dy mu sí roz-
hodnú�.

Le ho ta je sta no ve ná na 30 dní,
ale v sku toènosti ju ÚVO nie -
ko¾ko ná sobne prekro èil. Po do ru -
èe ní rozhodnu tia bo la usku toène -
ná elek tro nic ká aukcia 2. de -
cembra a v zá ve re ro ka bo la
uzatvo re ná rámco vá zmlu va. Ne -
exis tu je žiadny le gálny a efektív-
ny spô sob vy nu co va nia dodržia -
va nia zá kon ných termí nov na
ÚVO. Ta ká je rea li ta, kto rá sa
opa ku je takmer vo všetkých ob -
sta rá va niach a re zort, bo hu žia¾,
ne má žiadne pria me ná stro je na
jej zlepše nie.

l Keï si zo be rie me ce lé
obdo bie od vyhlá se nia sú �a že
až po pod pis, resp. zve rejne nie
kúpnej zmlu vy, ko¾ko èa su z
ne ho ide takpo ve diac na vrub
ÚVO, èím mys lím rôzne zá ko -
nom sta no ve né le ho ty a èas,
kto rý ÚVO roz ho do val o ná -
mietkach?

ÚVO roz ho do val o ná mietke
od jú la do no vembra 2011, v
èistom vy jadre ní ide asi o šty ri
me sia ce. K to mu je nut né pri po èí -
ta� ïalšie le ho ty na po da nie žia-
dosti o ná pra vu, kto rá predchá-
dza la ná mietke a tiež ná sled né
le ho ty, le bo kon tro lo va ný re zort
mu sel splni� rozhodnu tie ÚVO, èo
moh lo tiež spô so bi� následnú ná -
mietku, no naš�astie sa tak ne sta -
lo.

Pre ko na li sme tieto zlo ži -
tosti, 30. de cembra bo la podpí -
sa ná s do dá va te ¾om rámco vá
do ho da, po pod pis kúpnej
zmlu vy však za sa uply nul viac
ako me siac. Ne moh li sa tieto
dva do ku men ty podpí sa� v ten
istý ter mín?

Ob jed náv ku mô že te uro bi� až
vte dy, keï je rámco vá do ho da
podpí sa ná a zve rejne ná, èím je
úèin ná. Zmlu vu je tre ba spra co -
va�, v re zorte to mu sí prejs� po sú -
de ním na le gisla tí ve a až po tom
ju mož no podpí sa�, tiež zve rejni�
a až tým je uro be ná ob jed náv ka
to va ru. Tu už ale tro chu prekra -
èu je me roz sah èin nos ti od bo ru
ve rejné ho obsta rá va nia, konkrét-
ne objedná va nie to va ru vy ko ná -
va jú iné útva ry.

l V tejto chví li sa dostá va k
slo vu vý robca. Ale aj tak uply -
nú ïalšie šty ri me sia ce, kým
do skla du nieèo prí de…

Ne dá sa èa ka�, že ne ja ký do -
dá va te¾ má na skla de tre bárs èo
len ti síc no ha víc v príslušnom
ve¾kostnom sorti mente a èa ká, èi
si ich ná ho dou niekto ne ob jed ná.
Tre ba si uve do mi�, že ne na ku pu -
je me ho to vú konfekciu, ale na ob -
jed náv ku vy ro be ný to var so špe -
ci fický mi po žia davka mi na vy ho -
to ve nie. Do da cie le ho ty sú otáz -
kou objektívnej dåžky vý ro by.
Nepredpokla dám, že by ne ja ký
do dá va te¾ vý ro bu sám zdržia val.
Ve rejný obsta rá va te¾ ne po sky tu je

vopred žiadne fi nanèné zá lo hy,
pre to sú do dá va te lia už týmto
faktom mo ti vo va ní do dá va� èo
najskôr.

l Tak že pod¾a vás tie ter mí -
ny do dá vok sa ni ja ko ne da jú
skrá ti�? Mys lím vo vše obec -
nos ti, pri výstrojných sú èiast -
kach.

Ter mí ny do dá vok sú otáz kou
na vý robcov. Ja sa za OVO do ká -
žem vy jadri� iba k pro ce su ve -
rejné ho obsta rá va nia rám co vých
do hôd a tam, ak ne na sta ne zá -
sadný pre lom v  pra xi orgá nov
vy ko ná va jú cich doh¾ad nad ve -
rejným obsta rá va ním, ne mož no
oèa ká va� zlepše nie. Vo ve ci le -
gisla tí vy sa ne ja ká vážnejšia
zme na ne dá èa ka�, pre to že slo -
ven ská právna úpra va vy chádza
z európskej a okrem ma lých vy la -
de ní, sa na pra vidlách pre ta ké
ve¾ké zá kazky, ako výstrojné sú -
èiastky PZ, zrejme niè zá sadné
nezme ní.

l V skla doch chý ba aj vše li -
èo iné, nielen no ha vi ce. Pripra -
vu je te mo mentálne ne ja ké ve -
rejné obsta rá va nia výstrojných
sú èiastok pre príslušní kov PZ
ale bo sú v be hu?

Z OMTZ sú tu dve žiadosti o
obsta rá va nie tri èiek a po lo ko šiel
pre po li cajtov a ha si èov a žiados�
o sú �až na pra covnú rovno ša tu
pre po li cajtov a ha si èov.

Spra co val Pe ter Onde ra

Èa so vý prie beh obsta rá va nia
rovno šiat vzor 98 pre MV SR

Októ ber 2010: No ví ¾u dia na sekcii eko no mi ky MV SR zis�u jú,
že rámco vá zmlu va na ná kup rovno šiat vzor 98 skon èi la 31. 12.
2007 a no vú do ho du re zort „ne vy sú �a žil“

24. ma rec 2011: Pub li ko va né ozná me nie o vyhlá se ní ve rejné ho
obsta rá va nia na do dáv ku rovno šiat vzor 98 za 6, 5 mi lió na eur.

26. máj 2011: Otvá ra nie obá lok s po nu ka mi do sú �a že

2. de cember 2012: Elek tro nic ká aukcia

30. de cember 2011: Pod pis rámco vej do ho dy s fir mou Ru tex
Tra de Drie to ma na šty ri ro ky v hodno te 2, 8 mi lió na eur

23. ja nuár 2012: Pod pis prvej kúpnej zmlu vy na do dáv ku rov-
no šiat za 950 448 eur

3. február 2012: Kúpna zmlu va na do budla úèinnos�

31. máj 2012: Zá väzný ter mín na do da nie to va ru do Ústredné -
ho skla du MV SR v Slo venskej ¼upèi

Pre èo tr vá tak dlho, kým sa naplnia to va rom na še vý dajne výstrojných sú èiastok?

Ve rejná sú �až je dnes zlo ži tá a ná klad ná zá le ži tos�
Aký je vlastne prie beh obsta rá va nia zlo ži tejších ko mo dít
pre re zort vnútra, napríklad rovno šiat? Re dakcia PO LÍ CIA
po žia da la o priblí že nie týchto pro ce sov ¼u bo mí ra Ku -
bièku, riadi te ¾a od bo ru ve rejné ho obsta rá va nia Sek cie
eko no mi ky MV SR.
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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

Drietomská firma vyrába termobielizeň aj pre policajtov,
uspela v tvrdom konkurenčnom boji



l Pán predse da, na ro di li ste
sa v ro ku 1969, v po lí cii ste od
ro ku 1989, to už je sluš ný po -
èet ro kov strá ve ných v rovno -
ša te. Ge né za?

Som ro dá kom z tohto kra ja a
ako po li cajt som za èí nal – ako
kaž dý v tej do be – na tzv. po ho -
to vá ku v Pe zinku. Prvú prax som

ab sol vo val v Ži li ne. Po ukon èe ní
po ho to vá ku som nastú pil pra co -
va� do Ži li ny, kde som ce lú svo ju
po li cajnú ka rié ru. Pr vé tri ro ky
som pra co val na OO PZ, násled-
ne na ochra ne objektov a od ro ku
1997 pra cu jem na ope raènom
stre disku KR PZ v Ži li ne, kde
som pre šiel všetký mi po zí cia mi.
Od ro ku 2008 som ve dú ci ope -
raèné ho stre diska vnú torné ho od -
bo ru KR PZ v Ži li ne, tú to funkciu
zastá vam doteraz.

l Va še pô so be nie v odbo -
roch?

Do OZP v SR som sa prihlá sil
v ro ku 1993, ke dy som sa stal
èle nom ZO OZP v SR pri OR PZ
v Ži li ne, kto rej èle nom som do -
dnes. K to mu to kro ku ma pri tiahla
potre ba spo lu patriènosti, súdrž-
nosti a so li da ri ty. V ro ku 2011
som bol èlenmi vý bo ru oslo ve ný,
èi ne chcem kandi do va� za èle na
vý bo ru na šej základnej orga ni zá -
cie, èo som pri jal a následne som
bol aj zvo le ný za èle na vý bo ru.
Po zvo le ní Pa ¾a Mi cha lí ka za
podpredse du OZP v SR ma mo ja
ma terská základná orga ni zá cia
de le go va la za èle na krajskej ra dy
a zá ro veò mi na vrh la, èi by som
nechcel kandi do va� na funkciu
predse du krajskej ra dy, èo som
po zvá že ní pri jal a na najbližšom

za sa da ní krajskej ra dy som bol
zvo le ný za predse du. Viem, že to
ne bu de jed no du ché. Viem to
ve¾mi dobre pod¾a skú se ností
môjho predchodcu Pa ¾a Mi cha lí -
ka. V ta kejto funkcii sa ni kdy ne -
dá vy ho vie� všetkým, vždy bu de
jed na èas� spo kojná a tá dru há
bu de kri ti zo va� a na dá va�.

l Èa sy sa me -
nia, vy ste však
OZP ne opus ti li.

Nie, ni kdy som
ne mal ta kú myš lien -
ku, aj keï je prav da,
že v tých èa soch bo li
¾u dia ako si súdržnej -
ší. Dnes je ve¾mi
hek tic ká do ba, ¾u dia
viac h¾a dia na se ba.
Je ve ¾a po li cajtov,
ale aj obèian skych
za mestnancov re zor -
tu, kto rý pre rá ta va jú,
že ak vstú pia do
OZP v SR, èo do
OZP v SR da jú a èo
z ne ho dosta nú. Tre -
ba si však uve do mi�,
že OZP v SR nie je
spo re nie, ale orga ni -
zá cia, kto rá pre -
sadzu je oprávne né
záujmy všetkých v
re zorte, po má ha svo -
jim èle nom v núdzi a
o vzá jomnej so li da ri -
te. Ja osobne bu dem
radšej ce lý ži vot do
OZP v SR prispie va�,

ni kdy niè ne žia da� a bu dem ve¾mi
rád, ak môj príspe vok po mô že
tým, kto rý to potre bu jú ale bo bu -
dú potre bo va�.

l Aké má te pr vé do jmy v
no vej funkcii?

Do funkcie predse du ma zvo li li
20. februá ra, tak že je všetko ešte
ve¾mi no vé. (Roz ho vor sa usku -
toènil 2. marca 2012 – pozn. red.)
Hneï na úvod som mal možnos�
zú èastni� sa na za sa da ní pred -
sedníctva, vše li èo bo lo pre mòa
úplne no vé. Ale pre be rám funkciu
po èlo ve ku, kto rý je odbo ro vej
prá ci od da ný srdcom a ve rím, že
mi bu de ïa lej po má ha�, odovzdá -
va� mi skú se nosti a uèi� ma.

l Ži linský kraj je odbo ro vo
sil ný, má takpo ve diac vy so ko
zdvihnu tú latku. Aké ste si da li
predsavza tia a ciele?

Rád by som nadvia zal na
všetko, èo sa tu doteraz uro bi lo.
Oso ba predse du je dô le ži tá, ale
èlo vek ni kdy ne mô že by� sám. V
na šom kra ji sú na èe le základ -
ných orga ni zá cií ve¾mi schop ní
¾u dia so záujmom o vec, ochot ní
ro bi� na viac popri množstve svo -
jich slu žobných po vin nos tí. Za
najdô le ži tejšiu po va žu jem ve¾mi
intenzívnu obojsmernú ko mu ni ká -
ciu. Aj v OZP bu de dô le ži té ïa lej
trpezli vo ko mu ni ko va�, vysvet¾o -

va� za mestnancom, že OZP bo ju -
je za všetkých a èím nás bu de
viac, tým bu de me môc� úèin -
nejšie pre sadzo va� na še po žia -
davky. Ne dá sa spo lie ha� len na
to, že však to od bo ry vy ba via aj
pre nás. ¼u ïom tre ba ne ustá le
vysvet¾o va�, že nám niè ne pad ne
sa mo do lo na, pri dnešnom ne do -
stat ku fi nancií tre ba na kaž dý krô -
èik vpred ve ¾a úsi lia, ve ¾a trpezli -
vosti pri vy jedná va ní so za -
mestná va te ¾om, tak ti ky aj dip lo -
ma cie. Bu dem sa sna ži�, aby èo
najviac ¾u dí po cho pi lo, že niè tu
nie je za dar mo a vý ho dy, kto ré
za mestnanci ma jú v ko lektívnej
zmlu ve, nie sú au to ma tic ky a na -
vždy da né – to sa tý ka po li cajtov,
ale aj obèianskych za mest nan -
cov.

l Ná la da medzi obèiansky -
mi za mestnanca mi nie je ve¾mi
opti mis tic ká.

Nie je. A prá vom. Na za -
mestnancov depre sívne za pô so -
bi lo zni žo va nie sta vov k 1. 1.
2011. Tí, èo osta li, mu sia ro bi� aj
za pre puste ných ko le gov a pri da -
né na pla te ne do sta li niè. A na -
viac k to mu prišlo predåže nie pra -
covnej do by o polho di nu. Te raz
sa to naš�astie po da ri lo zme ni�,

ale najmä v ob las ti príjmov sú na -
ši obèianski za mestnanci prá vom
nespo kojní. Pri tom však mu sí me
ma� na pa mä ti, že na ši za -
mestnanci ma jú predsa len mno -
hé nie ne pod stat né vý ho dy v po -
rovna ní s tým, èo ga ran tu je sú -
èasné zne nie zá konní ka prá ce.
Tak že ak sa niekto rým zdá, že sa
niè nezme ni lo, tak ja to po va žu -
jem v sú èasnej si tuá cii za ve¾ký
úspech úsi lia OZP v SR. Je na
nás, aby sme za mestnancom
trpezli vo vysvet¾o va li, že úlo hou
OZP nie je v prvom ra de rozdá va�
bon bo nié ry, ale je to plat for ma
pre spá ja nie ¾u dí v záujme všet-
kých, pre to že ko lektív sa mô že
lepšie brá ni� ako jed not liv ci. Dnes
jed not li vec nezmô že niè. Ve rím,
že aj ïalší po cho pia, aké mož -
nos ti im nú ka èlen stvo v OZP,
ako ich OZP do ká že chrá ni� – tre -
bárs aj for mou právnej ochra ny.
Èlo ve ku to to ve do mie do dá va se -
ba ve do mie, po cit isto ty, že ak
vznik ne pro blém, má sa za ne ho
kto posta vi�. To to si za tia¾ neuve -
do mu je èas� najmä mla dých za -
mestnancov, èi už po li cajtov ale -
bo obèianskych za mestnancov.
Vi dím to ako jed nu z hlavných
úloh nielen pre mòa, ale pre všet-

kých predse dov ZO, pre všetkých
èle nov vý bo rov, aby ¾u ïom vy -
svet¾o va li, ko mu ni ko va li s èo naj-
širším okru hom za mest nan cov. V
ideálnom prí pa de by ma la ma�
kaž dá ZO OZP na každom pra co -
visku svojho dô verní ka, aby bol
za bez pe èe ný èo najlepší pre nos
informá cií a spätná väzba.

l Bu de te partne rom kraj -
ské mu riadi te ¾o vi PZ ako
zástupca za mestnancov. Po ci -
ty?

Mys lím si, že ko rektným prístu -
pom a trpezli vou argu mentá ciou
sa dá ve ¾a do ká za�. Dve re sa
¾ahko za buchnú, �ažšie sa otvá ra -
jú, tak že aj vz�ah so za mestná va -
te ¾om mu sí by� vždy bu do va ný na
bá ze ko rekt nos ti.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Rozbeh ko mu ni kaènej kam-
pa ne Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky pod názvom
Viete, èo te raz ro bí va še die�a?
– s podtó nom dro gy, al ko hol
medzi mlá de žou a ob chod s
¾uïmi –sa v uply nu lých
týždòoch stre tol so za nie te ním

za in te re so va ných pre dobrú vec.
Všetci oslo ve ní, vrá ta ne ve¾kých
ná kupných centier Euro vea v
Bra tisla ve, Aupark v Ko ši ciach a
ho te la v Ru žom berku, vstú pi li
do pro jek tu bez akýchko¾vek fi -
nanèných ná ro kov, za èo im
patrí vïa ka.

Pra cov ní ci Informaèné ho
cent ra na boj pro ti obcho do va -
niu s ¾uïmi a pre venciu kri mi na -
li ty Ko ši ce oslo vi li za èiatkom ro -
ka riadi te ¾ov troch stredných

škôl úžitko vé ho výtvarníctva. Tí
myšlienku zorga ni zo va nia vý -
stav pla gá tov v priesto roch, kde
sa denne pre me lú stov ky
návštevní kov podpo ri li a po moh li
úspešne zrea li zo va�. V dòoch
od 25. februá ra do 2.marca už
moh la ume lecké vý po ve de se -

demnás�– osem nás� roèných
obdi vo va� ši ro ká ve rejnos�.

Žiaci Strednej ško ly úžitko vé -
ho výtvarníctva Jo ze fa Vyd ru v
Bra tisla ve vy sta vi li 28 pla gá tov s
te ma ti kou, kto rá sa ne raz tý ka aj
ich ro vesní kov, pria mo na jed -
nom z výkla dov v grand flo re
ná kup né ho cent ra Euro vea v
Bra tisla ve.

V ko šickom Auparku sa so
svo jou son dou do sve do mia ro -
di èov predsta vi li za se mla dí vý -

tvar ní ci zo Strednej ško ly úžitko -
vé ho výtvarníctva na Ja ko by ho
uli ci v Ko ši ciach.

Dvadsiatku pla gá tov v rám ci
kampa ne Viete, èo te raz ro bí va -
še die�a? nainšta lo va li aj v ru -
žomberskom ho te li Kultú ra. Zro -
di li sa pod ve de ním pe da gó gov
na Strednej ško le úžitko vé ho
výtvarníctva v Ru žomberku.

Od bor ná po ro ta vy bra la na
zákla de výsledkov ve rejné ho
hla so va nia a od bor né ho po sú -
de nia pla gát, kto rý najlepšie
vysti hol zra ni te¾nos� die�a �a pred
ná stra ha mi sú èasnosti. Bra -
tislavèan Patrik Ga ray, kto rý je
auto rom mi  ni ma lis tic ké ho gra fic -
ké ho stvár ne nia, prevzal z rúk
mi nis tra vnútra Da nie la Lipši ca
no te book s gra fic kým progra -
mom.

Patrik sa mi nistrovmu da ru
po te šil. Po slávnosti nám
prezra dil, že už ve¾mi tú žil po
no vom no te boo ku. Èer ve ný
cukrík na špa gá ti ku, po kto rom
sa na je ho pla gá te na �a hu je
drob né chlapèa v krátkych no -
ha vi ciach, sym bo li zu je – pod¾a
je ho slov – ná stra hy ži vo ta.
Die�a ale bo mla dý èlo vek po
nich mô že, ale tiež ne mu sí siah-
nu�. Po solstvo ukry té vo ví -
�aznom pla gá te bu de už èosko -
ro na bá da� dospe lých z billboar-
dov, rozmiestne ných na mno -
hých miestach Slo ven s ka. MV
SR vy dá tiež drobnú publi ká ciu
s ra da mi pre ro di èov pod rovno -
menným názvom – Viete, èo te -
raz ro bí va še die�a?

Na ïa Šindle ro vá

Ko mu ni kaèná kam paò Mi nis ter stva vnútra SR Viete, èo te raz ro bí va še die�a? vy šla medzi ¾u dí

Vyhral Chla pec s cukrí kom

Patrik Garaj vyhral súťaž mladých výtvarníkov. Cenu si prevzal z
rúk ministra D. Lipšica

„Ko rektným prístu pom a a trpezli vou argu mentá ciou sa dá ve ¾a do ká za�“
No vý predse da ži linskej Krajskej Ra dy OZP v SR Du šan Sòahni èan:

Koncom februá ra si Ži linèa nia zvo li li no vé ho kraj ské ho
predse du na miesto „odí de né ho“ Pav la Mi cha lí ka, kto rý
postú pil na funkciu podpredse du OZP v SR. No vým pred-
se dom Krajskej ra dy OZP v SR v Ži li ne sa stal mjr. Ing.
Du šan Sòahni èan. V odbo roch je od ro ku 1993. Re dakcia
PO LÍ CIA ho po žia da la o roz ho vor.
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Z to ho, ako predse da ZO re fe -
ro val o èin nos ti v uply nu lom ob -
do bí, bo lo zrejmé, že v orga ni zá -
cii sa po ria dok snú bi s perma -
nentnou ak ti vi tou s vy uži tím dlho -

roèných skú -
se ností. Vý bor
zor ga ni zo val
množstvo za -
ují ma vých ak -
cií, záujmu sa
te šil najmä zá -
jazdy do Pra -
hy a Kra ko va,

ale aj na Bojnický zá mok. Sa -
mozrejme, v progra me ne chý ba li
ani tra dièné akcie pre že ny na
deò ma tiek, pre de ti mi ku lášsky
ve èie rok èi no vembro vé ve¾ké po -
du ja tie aj s mu zi kou pre dô -
chodcov, kto rých má èadèian ska
orga ni zá cia naozaj po žehna ne.
Aj to svedèí o sil ných a dlho -
roèných väzbách v rám ci základ-
nej orga ni zá cie. Mož no aj pre to
predse da Ras�o Ka li èák len ne -
rád ozná mil, že pre neplne nie
základných po vin nos tí bu de mu -
sie� navrhnú� vy lú èe nie nieko¾ -
kých bý va lých ko le gov z ra dov
èle nov, keïže vý bor už vy èer pal
mož nos ti, ako ich pri mä� k zapla -
te niu èlen ské ho príspevku.

Aj s „neodbo rármi“
Pá èi lo sa nám, že tá to základ-

ná orga ni zá cia sa neodvra cia ani
od spo lu prá ce s „neodbo rármi“,
kto rí sa – prav da že, za iných fi -
nanèných podmie nok – ta kisto
mô žu po die ¾a� na or ga ni zo va ných
akciách. A ak je o niekto rý zá jazd

ve¾ký záujem, kto rý sa najmä pre
obmedze nú ka pa ci tu ne dá uspo -
ko ji�, na ïalší rok dosta nú pred-
nos� prá ve tí, kto rým sa predtým
miesto ne ušlo.

Predse da ZO, slu žobným za -
ra de ním riadi te¾ OO PZ ne za bu -
dol pri po me nú�, že popri týchto
„oddy cho vých“ ak ti vi tách sa vý -
bor sústre dil aj na vážnejšie ve ci,
èle no via ZO sa aktívne po die ¾a li
na pri po mienko va ní a formo va ní
hodno tia ce ho sys té mu. Ve¾kú po -
zornos� tiež vý bor ve no val utvá ra -
niu mož nos tí pre èle nov na re ge -
ne rá ciu síl. K dispo zí cii je sauna,
ve¾ké mu záujmu sa te šia aj ho to -
vostné pô žièky. To všetko si vy -
ža du je ne raz ve ¾a úsi lia väèšie ho
po è tu za nie te ných funkcio ná rov,
vïa ku si pre to zaslú žia najmä
všetci èle no via vý bo ru, z kto rých
sa èas� prá ve na vý roènej schô-
dzi obme ni la. Na po kon, predse da
po chvá lil spo luprá cu so slu -
žobným ve de ním, ocho tu je ho
predsta vi te ¾ ov vždy vyjs� v ústre -
ty. Vïa ka patri la najmä riadi te ¾o vi
OR PZ, kto rý je, ostatne, sám
èle nom èadèianskej odbo ro vej
orga ni zá cie.

Po zornos� oso bitné mu úètu
Vzá pä tí do stal slo vo predse da

OZP v SR Mi ro slav Lit va, kto rý
de tailne obozná mil de le gá tov so
všetký mi k¾ú èo vý mi té ma mi, kto -
rý mi sa zaobe rá cent rá la pri ro ko -
va niach so slu žobným ve de ním.
Do mi nu jú najmä prípravné prá ce
na no ve lách zá ko na è. 328 a 73.
Predse da vysvetlil, že je v záuj-

me všetkých, aby bo la no ve la zá -
ko na è. 328 schvá le ná èo
najskôr, pre to že sú èasná prax
ve¾mi poškodzu je stav oso bitné -
ho úètu a tým ohro zu je aj sys tém
oso bitné ho so ciálne ho za bezpe -
èe nia ako ta ké to. Len v tom to ro -
ku si už úèet vy žia dal do tá ciu vo
výške 27 mi lió nov eur. Zlo mo vý
bol pod¾a ne ho najmä rok 2010,
po zna me na ný extrémnou odcho -
do vos�ou po li cajtov i faktom, že v
tom to ro ku už z úètu èer pa li aj

ha si èi. Zdô raznil, že prak tic ky vo
všetkých kra ji nách EU sú po li caj ti
ne ja kým spô so bom so ciálne za -
bez pe èe ní, „Náš sys tém po no ve -
li zá cii bu de utvá ra� priazni vé pod-
mienky pre výslu ho vých dô -
chodcov,“ zdô raznil. V sú èasnosti
je pod¾a je ho slov za posledných
de sa� ro kov prie merná do ba služ -
by 25, 4 ro ku a prie merná do ba
za posledných 5 ro kov je 25,2 ro -
ka. Ove ¾a vyššiu fluktuá ciu ma jú
vo ja ci.

K zá ko nu è. 73 dal OZP v SR
17 pri po mie nok a návrhov. No ve -
la by okrem iné ho ma la zabrá ni�
subjekti vizmu pri po vy šo va ní.

Dô le ži tos� disku sie
Na margo hodno tia ce ho sys té -

mu Mi ro slav Lit va zdô raznil, že
OZP v SR po va žu je sys tém za
potrebný, po kia¾ bu de spra vodli -
vý, objektívny, admi nistra tívne
ne ná roèný a po kia¾ sa pria mo
pre po jí so systé mom odme òo va -
nia, výš ky osobných príplatkov a

ka riérne ho po stu pu. Pri po me nul,
že pre dovšetkým zá slu hou odbo -
rov ne bol za neplne nie kri té rií
nikto po tres ta ný a po �ažkal si, že
ve de nie pre zí dia ne pl ní niekto ré
podmienky, vzne se né ra dou
predse dov ZO OZP. M. Lit va sa
tiež bližšie zmie nil o po die le
odbo rov na tvorbe no vé ho sys té -
mu. V tejto sú vislosti si ne od pus -
til kri ti ku po li cajné ho pre zi den ta
Ja ro sla va Spi šia ka, zdô raznil, že
pri pre sadzo va ní no vé ho je vždy

dô le ži té dôkladne ¾u ïom objasni�,
o èo ide, pri pusti� ši ro kú disku siu,
zapra co va� všetky konštruktívne
pri po mienky a ¾u dí získa va� pre
myšlienku presviedèa ním, nie
zastra šo va ním.

Krátkym vstu pom prispel do
pro gra mu schôdze aj riadi te¾ OR
PZ pplk. Krmá rik, kto rý vyzdvi hol
dob ré vý sled ky okre su Èadca v
rám ci kra ja. Pri ho vo ril sa za hod-
no tia ci sys tém v zjedno du še nej
forme, kto rú by sme pod¾a ne ho

moh li prevzia� od su se dov z Èes -
ka a upo zor nil, že vzh¾a dom na
pri de le né li mi ty bu de nut né ve¾mi
hospo dá ri� s po honný mi hmo ta -
mi.

V zá ve re schôdze vystú pil aj
podpredse da OZP v SR Pa vol
Mi cha lík, kto rý de le gá tom pri po -
me nul mož nos ti, aké sa nú ka jú
adresným vy uži tím dvoch percent
z vy ru be nej da ne na po moc ko le -
gom.

(po)
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Ky sucká orga ni zá cia ZO PZP na èe le s Ras�om Ka li èá kom
patrí medzi naozajstné od bo ro vé stá li ce vý konnos�ou i
sta bi li tou èlenskej základne. Ne dáv no sme za ví ta li na ich
vý roènú èlenskú schôdzu, na kto rú pri jal pozva nie aj
okresný riadi te¾ PZ v Èadci pplk. Mi lan Krèmá rik. Medzi
de le gá tov, repre zentu jú cich 300–èlennú základòu, za ví tal
aj predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va i no vý podpredse da
OZP v SR Pa vol Mi cha lík.

WÜSTENROT IN FOR MU JE
V ostat ných dòoch nás oslo vi li viace rí èle no via

OZP v SR so žiados�ou o informá cie, z aké ho dô vo -
du bo li na vy šo va né plat by od pois�ovne
WÜSTENROT pre na šich èle nov na poiste nie zodpo -
vednosti za ško dy spô so be né za mestná va te ¾o vi pri
vý ko ne po vo la nia.

O odpo veï na  tú to otáz ku, ale aj na sú vi sia ce otáz -
ky /èa so vá sú vislos� na vý še nia plat by, for ma a cha rak ter
ozná me nia o na vý še ní poistencom, po rovna nie cien to ho
isté ho pro duk tu s konku renèný mi pois�ovòa mi, pre ja vy
kva li ty služ by vo vz�a hu k na vý še niu plat by, pro gnó za ce -
no vej sta bi li ty poistné ho na najbližšie ro ky/ po žia dal pod-
predse da OZP v SR Pa vol Mi cha lík riadi te ¾a Úse ku ne ži -
votné ho poiste nia WÜSTENROT pois�ovòa a.s. Bra ti sla -
va Ing. Da nie la Ba ra na. Z je ho pí somnej odpo ve de vy be -
rá me to najpodstatnejšie.

„Pois�ovòa po stu po va la na zákla de vý vo ja in de xu
spotre bi te¾ských cien v zmysle Vše obec ných poistných
podmie nok (Èlá nok 11, Pla te nie a výš ka poistné ho), kto -
ré sú sú èas�ou poistnej zmlu vy a poistník je s ni mi oboz-
ná me ný. V zmysle Vše obec ných poistných podmie nok je

pois�ovòa oprávne ná ako ochra nu pred inflá ciou po -
núknu� zvý še nie poistné ho a tým i je ho zodpo ve da jú cej
poistnej su my a to v zá vis los ti na vý vo ji in de xu spotre bi -
te¾ských cien, najme nej však o 4 percentá. Ná vrh na zvý -
še nie poistnej su my po sie la li klientom z dô vo du, aby bo li
klien ti poiste ní vždy na aktuálnu výš ku poistnej su my a
pri vzni ku poistnej uda losti sa ne sta lo, že by ich poistné
kry tie ne bo lo posta èu jú ce. Tým ma jú klien ti pois�ovne po -
tom za bezpe èe nú reálnu ochra nu pred ná hra dou ško dy,
kto rú je za mestná va te¾ oprávne ný po ža do va� za spô so -
be nú ško du. Pri poiste ní zodpo vednosti za ško du pri vý -
ko ne po vo la nia inde xu je (va lo ri zu je) pois�ovòa poistnú
su mu a te da aj poistné netra diène kaž dý dru hý rok (tra -
diène je to raz roène). Predpokla dá to tiž, že mzdy, od
kto rých sa odví ja poistná su ma v tom to dru hu poiste nia,
ne rastú tak rýchlo ako spotre bi te¾ské ce ny, keïže sú za -
kot ve né v pra covných zmlu vách (v dvojstranných do ho -
dách). Keïže sa jed ná o indi vi duálne uzatvá ra né poistné
zmlu vy s iný mi za èiatka mi poiste nia, tak aj pro ces inde -
xá cie poiste nej su my a te da aj poistné ho sa rea li zu je na
kaž dej poistnej zmlu ve indi vi duálne, kaž dý dru hý rok od
dá tu mu úèin nos ti da nej zmlu vy. Ide však o ná vrh, ale bo
po nu ku pois�ovne, kto rú kli ent mô že odmietnu�. Pois -
�ovòa je po vin ná výš ku no vej poistnej su my a poistné ho
ozná mi� poistní ko vi pí somne, najneskôr v le ho te dvoch
týždòov pred splatnos�ou poistné ho na ïalšie poistné
obdo bie. Ak poistník do 10 dní od do ru èe nia ozná me nia

pod¾a predchádza jú cej ve ty pí somne ozná mi pois�ovni,
že nepri jí ma po nu ku zvý še nia poistné ho a poistnej zmlu -
vy, zostá va v plat nos ti existu jú ce zne nie poistnej zmlu vy,
inak sa predpokla dá, že poistník po nu ku pois�ovne na
zvý še nie poistnej su my a poistné ho pri jal.

Pois�ovòa všetkým poistní kom za sie la pí somné ozná -
me nie o no vej výške poistnej su my (kry tia) i poistné ho a
èas� oslo ve ných klientov aj pí somné odvo la nie po dá va v
sú la de so Vše obec ný mi poistný mi podmienka mi. Ta ké to
poiste nie po tom na ïa lej po kra èu je za nezme ne ných pod-
mie nok najbližšie dva ro ky, sa mozrejme s ur èi tým ri zi -
kom, že kry tie pri prí padnom zvý še ní pla tu, prí padne pri
vypla te ní odmien mô že by� ne posta èu jú ce. Je potrebné
za myslie� sa nad tým, èi bu dú poistní ci pla ti� o nieèo má -
lo viac, ale ide vlastne v prvom ra de o zvý še nie kry tia v
poistnej zmlu ve, kto rou je poiste ná ich zodpo vednos� za
ško du spô so be nú za mestná va te ¾o vi. Poistní ci by si ma li
uve do mi�, že za mestná va te¾ má ná rok na ná hra du ško dy
od za mestnanca, nie od pois�ovne, na ko¾ko sa ne jed ná
o po vin né poiste nie. To zna me ná, že ak ško da ne bu de v
pl nej výške uspo ko je ná z poiste nia, za mestná va te ¾o vi ju
za mestna nec bu de mu sie� dopla ti�….“

To¾ko z li stu Ing. Da nie la Ba ra na. Vzh¾a dom k to -
mu, že vyššie uve de né pí somné vy jadre nie sme
obdrža li na ve de nie OZP v SR tesne pred uzá vierkou
marco vé ho èís la no vín Po lí cia, ïalšie informá cie po -
skyt ne me v bu dú com vy da ní no vín Po lí cia.

Pre èo sú poistky drahšie?

Bo li sme na vý roènej èlenskej schôdzi ZO OZP v Èadci

Dlho roèná skú se nos� sa spá ja s vy trva lým za nie te ním

Na výročnej schôdzi sa delegáti veľa dozvedeli aj o legislatívnych zámeroch rezortu, na ktorých parti-
cipuje OZP v SR.

R. Kaličák



Odpo veï na otáz ku, èi SOŠ
PZ Pe zi nok vy ko ná va odbornú
prípra vu na získa nie oprávne nia
na ve de nie vo zi diel

Stredná od bor ná ško la PZ v
Pe zinku ne vy ko ná va odbornú
prípra vu na získa nie oprávne nia
na ve de nie vo zi diel, na ko¾ko ško -
la ne má posta ve nie vý cvi ko vé ho
za ria de nia mi nis ter stva pre vý -
cvik žiada te ¾ov o oprávne nie
vies� cestné mo to ro vé vo zidlá.

V zmysle èl. 39 Na ria de nia MV
è. 68/1010, odbornú prípra vu
vo di èov mi nis ter stva a inštrukto -
rov, kto rí vy ko ná va jú jed not li vé
dru hy odbornej prípra vy, ako aj
sa mot né ove ro va nie ve do mos -
tí a prak tic kých skú se ností vo -
di èov vo zi diel sa za bez pe èu je
vo výcvi ko vých za ria de niach
mi nis ter stva, kto ré predmetnú
èinnos� ma jú usta no ve nú prís -

lušný mi orga ni zaèný mi po riadka -
mi ale bo interný mi pred pismi,
pod¾a uèebných osnov vy da ných

od bor ným útva rom for mou kur-
zov a me to dických za mestna ní.

V zmysle èl. 40 N MV è.
68/2010 je základný kurz ur èe ný
pre za mestnancov mi nis ter stva,
kto rých slu žobné ale bo pra covné

za ra de nie vy ža du je ve de nie vo -
zid la a nie sú drži te¾mi plat né ho
po vo le nie.

Vo di èov na jed not li vé dru hy
odbornej prípra vy vy sie la prís -
lušný nadria de ný (èl. 41), kto rým
je pre poslu chá èov po èas štú dia,
riadi te¾ SO¤ PZ. Na ko¾ko slu -
žobné za ra de nie poslu chá èov si
po èas štú dia ne vy ža du je ve de nie
vo zid la, riadi te¾ SO¤ PZ vo di èov
na odbornú prípra vu ne vy sie la, z
prak tic ké ho h¾a diska by to ani ne -
bo lo mož né.

Ak by však bo la vy slo ve ná po -
žia davka vý ko nu služ by o tú to
èinnos�, ško la je schop ná a
ochot ná vy po môc� Stre disku vý -
cvi ku vo di èov (sekcia eko no mi ky)
v rám ci odbornej prípra vy vo di -
èov, vy ko ná va� základný kurz.

SOŠ PZ Pe zi nok za tia¾ ne má
oprávne nie vy ko ná va� èin nos -
ti, kto ré za bezpe èu jú vý cvi ko vé
za ria de nia mi nis ter stva.

Ško la má za tia¾ schvá le ný
zdo ko na ¾o va cí kurz služ by dop -
ravnej po lí cie „Zdo ko na ¾o va cie
jazdy na autocvi èisku“ v rám ci
ce lo ži votné ho vzde lá va nia po -
li cajtov a za ra ïu je ho ako te ma -

tic ký ce lok do škol ské ho vzde lá -
va cie ho pro gra mu. Po núkne ho
tiež pre zdo ko na le nie tech ni ky
jazdy po li cajtov vo vý ko ne služ -
by.

Na zákla de Vášho pí somné ho
do ta zu zasla né ho emai lom na
ad re su ško ly Vám za sie lam na -
sle du jú ce sta no vis ko:

Stredná od bor ná ško la PZ Ko -
ši ce umož òu je získa� po vo le nie
na ve de nie slu žobné ho cestné ho
vo zid la tzv. slu žobný ku pón pre
poslu chá èov po ma tu ritné ho kva li -
fi kaèné ho štú dia pre štu dijný od -
bor 92 10 6 bezpeènostná služ -
ba, za me ra nie 01 základná po li -
cajná prípra va, špe cia li zá cia vše -
obec ná prípra va a hra nièná a
cudzi necká po lí cia, ako je di ná
po li cajná ško la na Slo ven sku.

Tá to dobro vo¾ná vzde lá va cia
ak ti vi ta (nie je sta no ve ná štátnym
vzde lá va cím progra mom) je reali -
zo va ná v rám ci predme tu služ ba
dopravnej po lí cie a vy chádza zo

škol ské ho vzde lá va cie ho pro gra -
mu (è. p.: SOŠK–88/2010). Je
reali zo va ná v záujme komplexnej
prípra vy poslu chá èov na vý kon
služ by, rešpektu júc pri tom po žia -
davky a potre by po li cajnej pra xe.

Odbornú prípra vu vo di èov slu -
žobných cestných vo zi diel ab -
solvu jú iba tí poslu chá èi vyššie
uve de né ho dru hu štú dia, kto rí sú
drži te¾mi vo dièské ho oprávne nia
sku pi ny B.

Od bor ná prípra va vo di èov slu -
žobných cestných vo zi diel bo la
od 09.08.2010 do 29.02.2012
reali zo va ná nasle dovne:

Rozdiel medzi poètom poslu -
chá èov v jed not li vých štu dijných
be hoch a poètom poslu chá èov,
kto rí sa zú èast ni li odbornej prí -
pra vy vo di èov slu žobných cest -
ných vo zi diel v rám ci základné ho kurzu predsta vu je po èet poslu -

chá èov, kto rí ne bo li drži te¾mi
vo dièské ho oprávne nia sku pi -

ny B ale bo ich slu žobný po mer
bol zru še ný v zmysle § 190 zá -
ko na è. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušní kov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP v zne ní neskor-
ších predpi sov. Ten to rozdiel
taktiež ovplyvni la sku toènos�, že
poslu chá èi vyššie uve de nej for my
štú dia absolvu jú teore tickú
prípra vu v rám ci predme tu služ ba
dopravnej po lí cie po vinne v
zmysle škol ské ho vzde lá va cie ho
pro gra mu a ove re nie prak tic -
kých ná vy kov pri ve de ní mo to -
ro vé ho vo zid la (hodno te ná
jazda s inštrukto rom) je reali -
zo va né na zákla de dobro -
vo¾nosti poslu chá èov (pri pri ja tí
do slu žobné ho po me ru bol poslu -
cháè drži te ¾om vo dièské ho opráv-
ne nia sku pi ny B iba tri týždne,
ale bo je drži te ¾om vo dièské ho
oprávne nia sku pi ny B 10 ro kov a
ne má prax vo ve de ní mo to ro vé ho
vo zid la). Ove re nie prak tic kých
ná vy kov pri ve de ní mo to ro vé ho
vo zid la inštrukto rom je podmien-
kou úspešné ho absolvo va nia
predmetné ho kurzu.

V prie be hu ka lendárne ho ro ka
sa po èet poslu chá èov na ško le
po hy bu je v rozmedzí medzi 350
až 400 poslu cháèmi. Základný
kurz odbornej prípra vy vo di èov
slu žobných cestných vo zi diel za -
bezpe èu jú dva ja od bor ní uèi te lia
predme to vej sku pi ny služ by
dopravnej po lí cie, kto rí ma jú od -
bornú spô so bi los� na reali zá ciu
odbornej prípra vy a zá ve reèné
ove ro va nie ve do mosti vo di èov
slu žobných cestných vo zi diel. Tá -
to sku toènos� vzh¾a dom na po èet
poslu chá èov na ško le a po èet od -
bor ných uèi te ¾ov na predme to vej
sku pi ne služ by dopravnej po lí cie
ovplyvni la po èet poslu chá èov,
kto rí v 53. be hu ab sol vo va li pred-
metný kurz.

mjr. PaedDr. Lu cia Vargo vá,
v. r. riadi te¾ka
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

12. o vecnom a časovom roz-
pracovaní Harmonogramu úloh
vyplývajúcich z Národného plá -
nu riadenia kontroly hraníc Slo-
venskej republiky na roky 2011
až 2014 na podmienky Policaj-
ného zboru

13. o zriadení chovateľskej
komisie pre služobných psov

14. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

1. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2011 o zriadení pracovnej
skupiny v znení rozkazu prezi-
denta Policajného zboru č.
86/2011

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

17. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
46/2010 o zriadení pracovnej
skupiny na zníženie rozpracova-
nosti trestných vecí vo vyšetro-

vaní a skrátenom vyšetrovaní na
odbore justičnej a kriminálnej
polície Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Senci v
znení neskorších predpisov

18. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

19. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru úradu boja proti organizo-
vanej kriminalite Prezídia Poli-
cajného zboru vyzbrojených slu-
žobným revolverom

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

3. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 25/2008 o postupe
útvarov Policajného zboru pri
vyžadovaní prevádzkových a
lokalizačných údajov pri nez -
vest nosti osoby alebo odcudzení
motorového vozidla

4. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 18/2010 o vykonáva-
ní skúšok z odbornej spôsobilos-
ti, rozhodovaní o vodičskom op -
rávnení a evidovaní skutkov spá-
chaných v súvislosti s vedením
motorového vozidla

Vo dièský preu kaz a slu -
žobný ku pón k ne mu je
prak tic ky pre kaž dé ho po li -
caj ta na obvodnom odde le ní
ne vyhnutnos�ou. Do sta li
sme do re dakcie upo zorne -
nie, že èas� po li cajtov, kto rí
ab sol vo va li základné vzde -
lá va nie v SOŠ PZ Ko ši ce
do sta la možnos� absolvo va�
prípra vu a skúšky na slu -
žobný ku pón, ïalšia za sa
nie. Pre èo? Odpo veï na na -
šu otáz ku nám za sla la riadi -
te¾ka ško ly Lu cia Vargo vá. Z
nej sme zisti li, že SOŠ PZ
Ko ši ce je vlastne jed nou na -
šou strednou ško lou, kto rá
tú to èinnos� ro bí. Následne
sme sa pre to pý ta li aj na
SOŠ v PZ Pe zi nok, aká je si -
tuá cia u nich. Odpo veï nám
promptne po slal zástupca
riadi te ¾a Fran ti šek So bek.
Pri ná ša me oba poh¾a dy.

Ko šická ško la vy chádza
štu dentom v ústre ty

Ak bu de záujem,
mô že me po môc�

Pod tou to hla viè kou nájde te od bu dú ce ho vy da nia odpo ve de
na otáz ky, kto ré re dakcii po lo ží te. Re dakcia bu de rub ri ku využí -
va� aj na objasne nie najèastejších prob lé mov za mestnancov MV
SR. K hla vièke lis tu ale bo mailu (kon tak ty v ti rá ži) uveï te „Na ša
po radòa“

(red)

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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