
Tém na rokovanie bolo požeh-
nane, aj v súvislosti s príchodom
novej vlády sa otvorili viaceré
okruhy problémov, ktoré čakajú
na riešenie. Prá ve otvo re né aktu-
álne té my tak zá ko ni te tvo ri li aj
prvú èas� pro gra mu ra dy. Predse -
da OZP Mi ro slav Lit va podrobnej-
šie re fe ro val o „ho rú cej“ proble -
ma ti ke sta vu oso bitné ho úètu a
celko vej pro gnó ze sta vu roz poè tu
MV SR. Uvie dol, že za ro ky 2010
a 2011 po vlne odcho dov pri -
budlo v re zorte 3 300 po be ra te ¾ov
dô chodkov, keï ich je už celko vo
takmer 18–ti síc. Otvá ra jú sa nož-
ni ce v príjmoch a vý davkoch na
oso bitnom úète, kto rý už v tom to
ro ku vy ža du je do tá ciu zo štátne -
ho roz poè tu vo výške 43 mi lió nov
eur a ak sa neprijmú zá sadné
opatre nia, o rok bu de stra ta ešte
väèšia.

Aj v existu jú cej le gisla tí ve je
množstvo ano má lií, kto ré ten to
trend prehlbu jú. Napríklad: dô -
chodky po li cajtov sa pra vi delne
va lo ri zu jú, reálne príjmy za mest -
nancov však v poslednom ob do bí
kle sa jú. Predse da OZP zdô raznil,
že udrža nie a sta bi li zá cia oso -
bitné ho úètu je v sú èasnosti úpl -
ná prio ri ta a najhlavnejšia té ma,

kto rú bu de mu sie� ve de nie re zor -
tu rieši� s cie¾om „nájs� vý cho -
diská pre bu dúcnos�, nie klince
do rakvy oso bitné ho úètu“: od bo -
ry sú pripra ve né ro ko va� a predlo -
ži� aj ná vr hy konkrétnych rieše ní.

Nut né ro ko va nia
Aktuálne je fy zic ky v PZ oko lo

21 a pol ti sí ca po li cajtov, z nich
vy še 8 100 slú ži dlhšie ako 15 ro -
kov. M. Lit va upo zor nil tiež na to,
že v mé diách sa k té me „po li -
cajné dô chodky“ utvá ra nepriaz -
ni vá at mo sfé ra, avšak vo chví li,
keï ešte niè konkrétne nie je na
sto le, ne dá sa na ta ké to té my
disku to va� v no vi nách a vná ša�
medzi po li cajtov ïalšiu ner vo zi tu.
Pod¾a M. Lit vu si vážne ro ko va nia
vy žia da jú aj úva hy vlá dy o škr -
toch vo vý davkoch ve rejnej sprá -
vy, kto ré by – po predchádza jú -
cich eta pách reštrikcií – v prí pa de
reali zá cie moh li ve¾mi ne ga tívne
za siahnu� chod re zor tu. V rám ci
disku sie na to upo zor nil aj pred-
se da ZO príslušní kov Hor skej
záchrannej služ by Ivan Raèko,
keï zdô raznil, že za pos ledné
šty ri ro ky záchra ná ri kles li s vý -
davka mi na èinnos� takmer o po -
lo vi cu.

Ho vo rí me s no vým pre zi dentom Po li cajné ho zbo ru gen. PaedDr. Ti bo rom Gašpa rom

„Bu dem há ji� záujem všetkých slu žieb rovna ko!“

Stav osobitného úètu vyvoláva znepokojenie, situáciu je potrebné rieši� èo najskôr
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Ban ská Bys tri ca (on) – Jarné za sa da nie Ra -
dy predse dov ZO OZP v SR sa ko na lo v pia-
tok 27. aprí la 2012 v Banskej By stri ci.
Účasť na rokovaní prisľúbil aj minister

vnútra Robert Kaliňák, v piatok však neplá-
novane zasadala vláda SR a minister sa
ospravedlnil.

(Pokraèovanie na strane 2)

Krátku prestávku vy uži li èle no via predsedníctva OZP v SR na ope ra tívnu po ra du s ve de ním „v sto -
ji“

l Pán pre zi dent, je 16. má ja,
stre tá va me sa o 8. ho di ne rá no,
má te po riadne na bi tý pro gram,
tak len te le gra fic ky. Èím za ène -
te?

Na úvod chcem zdô razni�, že
som sí ce za èí nal ako vy šetro va -
te¾, ale z po zí cie pre zi den ta
chcem, aby kaž dý po li cajt ve del,
že bu dem há ji� záujem všetkých
slu žieb rovna ko. Nejdem ni ko ho
uprednostòo va�, ni ko ho zatra co -
va�, ne bu dem ni ko ho ozna èo va�
za služ bu, kto rá ne po dá va vý kon.
Dá vam te da jas ný sig nál, že bu -
dem ku všetkým príslušní kom a
vo všetkých služ bách pristu po va�
rovna ko.

l Chá pem, že ste tu do slo va
ani nie deò aj s ces tou, predsa
len sa chcem opý ta�, do akej
miery ste obozná me ný s hod-
no tia cim systé mom?

Ako pre zi dent tých informá cií
naozaj ešte ne mám ve ¾a, ale aj
kým som bol v ci vi le, tak som ne -
ja ké informá cie zís kal a posledné

dni som sa ve¾mi intenzívne usi lo -
val obozná mi� s tou to pro ble ma ti -
kou. Èo s urèi tos�ou mô žem po -
ve da� už te raz je, že hodno te nie
ako èinnos� nadria de ných vo èi
podria de ným mu sí osta�. V akej
po do be a s akým do sa hom na
jednotlivca pod¾a je ho slu žobné -
ho za ra de nia, o tom bu de me ho -
vo ri� v najbližšej bu dúcnosti. Ja
sám som ako riadia ci pra cov ník
na rôznych postoch vždy pre -
sadzo val hodno te nie podria de -
ných. Nielen pre to, že nám to
pria mo ukla dá zá kon, ale tiež si
ne mys lím, že kaž dý podria de ný
za rovna ké obdo bie po dá va rov-
na ký vý kon. To zna me ná, že
hodno te nie má ma� mo ti vaèný
cha rak ter, má uká za� na to ho, kto
po ¾a vil a kto na opak za bral. A to -
to hodno te nie má sme ro va� aj k
to mu, aby sa pre ja vi lo vo fi -
nanènom odme òo va ní za odve -
de nú prá cu. Z dlho do bejšie ho
h¾a diska by bo lo ideálne, ke by sa
nám hodno tia ci sys tém po da ri lo

pre po ji� s ka riérnym postu pom,
pre to že kaž dé kva litné hodno te -
nie za dlhšie obdo bie dá va pred-
poklad k to mu, že hodno te né ho
mô že me vybra� do vyššej funk-
cie. Tá to myšlienka sa mne
osobne ve¾mi pá èi, roz hod ne sa o
to bu dem usi lo va�. Tre ba však
po ve da�, že v na šich podmien-
kach ne hodno tí me vykla da nie va -
gó nov, te da ne ro bí me prá cu, kto -
rá sa dá cha rakte ri zo va� ne ja kou
mernou jed not kou…

l Po uží val sa tu príklad
spra co va nia dre va…

… uve do mu jem si, že kaž dá
služ ba má svo je od liš nos ti, v kaž -
dej službe sa vy ko ná va jú rôzne
èin nos ti a nájs� ten na jobjek -
tívnejší k¾úè, aby sme ich do ká za -
li po rovná va�, de fac to objektívne
hodno ti� v da nom slu žobnom za -
ra de ní, nie je jed no du ché. A to to
bo la zrejme jed na zo sla bín do te -
rajšie ho sys té mu. Ak už aj bu de -
me po rovná va� príslušní kov tre -
bárs obvodných odde le ní zo
Svidní ka a Bra ti sla vy, kaž dý re -
gión má rôzne podmienky a uve -
do mu jem si, že po rovná va nie jed-
notlivcov je pro blém, ne mu sí by�
v rôznych podmienkach objektív -
ne. Keï ale týchto hodno te ných

jednotlivcov rozde lí me do ka te gó -
rií, za ène me utvá ra� rôzne sku pi -
ny v sna he zoh¾adni� špe ci fi ká,
za sa na ra zí me na pro blém, ko¾ko
tých sku pín je potrebné utvo ri�.
Stre tol som sa s hodno tia ci mi
systé ma mi, kto ré bo li za lo že né
napr. na princí pe hodno te nia prí -
tomnosti v po rovna ní s mi nu -
los�ou u se ba sa mé ho. Jed not li -
vec, ale bo tre bárs aj sku pi na. Da -
ný re gión si po rovná va svo je vý -
sled ky s mi nu los�ou a po kia¾ chce
by� lep ší, sám se ba tla èí dopre du,
kaž dé vy lepše nie zna me ná vyš-
šiu latku. Mô že me sa po tom aj
pri rodze nou ces tou dosta� k èo -
mu si, èo sa dnes na zý va sku pi -
no vé ciele. V da nom re gió ne mô -
žu by� objektívne, mô že me po -
rovna�, èo je prie merné a èo je
špiè ko vé. Urèi te však aj pri tejto
me tó de je niekde hra ni ca, za kto -
rú sa už ne dá ís�, kde už tú latku
ne mož no zvy šo va�, ale bo na opak
zni žo va�. Potre bu je me te da nájs�
èo na jobjektívnejšie po rovná va cie
kri té riá. Mož no spo èiatku pôjde -
me skôr tou to ces tou, bu de me
po rovná va� re gió ny, ale keï na -
sta ví me mož nos ti, mô že me sa
za èa� po rovná va� a sú �a ži� aj
medzi se bou. Pre to si mys lím, že

za ve de nie ta ké ho rozsiahle ho
hodno tia ce ho sys té mu, o akom
sa tu rozprá va me, je dlho do bejšia
zá le ži tos� než je ne ja ký polrok
ale bo rok.

l Náš re zort tr pí manti ne lo -
vým prístu pom, pre chádza me z
jedné ho ex tré mu do dru hé ho.
To sa tý ka aj orga ni zaèných
štruktúr a me tód riade nia. Ma li
sme už plá va jú ce štruktú ry, aj
uni fi ko va ný sys tém štruktúr a
mo nokra tický štýl riade nia.
Kaž dá zme na pri ná ša ur èi té
po zi tí va, ale aj ve ¾a ne ga tív. Va -
še predsta vy?

Za žil som množstvo orga ni -
zaèných zmien rôzne ho cha rak te -
ru. Keï už ko neène nieèo za èa lo
v tre �om ro ku fungo va�, prišlo no -
vé ve de nie a no vá reorga ni zá cia.
Nie som zástancom ta kýchto
zmien, z h¾a diska sta bi li zá cie
najmä vý ko nu služ by je už naozaj
potrebné vytvo ri� sys tém, kto rý by
mal dlho do bejší cha rak ter, kto rý
by mo hol osta� dlhšie než za sa
tie tri ro ky. Aj to mu ro zu miem, že
kaž dý sa chce pre zento va� nie -
èím no vým, ne ja ký mi zme na mi,
aby mo hol po ve da�, že to som
za vie dol ja. Osobne som za to,

(Pokraèovanie na strane 3)

Ani nie 24 ho dín po vy me no va ní do funkcie no vý pre zi -
dent Po li cajné ho zbo ru Ti bor Gašpar posky tol re dakcii
PO LÍ CIA vstupný roz ho vor. Prav da že, podmie ne ný spo -
me nu tým faktom.
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V disku sii odzne lo na tú to té -
mu viace ro príspevkov, zdô raznil
sa najmä fakt, že dlho do bé za -
nedbá va nie posta ve nia a príjmov
obèianskych za mestnancov, kto rí
tvo ria vy še 18 percent so za -
mestnancov PZ, mu sí dozna�
zme nu. Od bo ry pre to oèa ká va jú
aj na té mu fi nanco va nia re zor tu
se rióznu a vecnú ko mu ni ká ciu so
za mestná va te ¾om. 

Plod ná disku sia
Okrem iných bo dov si predse -

do via ZO vy po èu li informá cie o
hospo dá re ní OZP v SR za uply -
nu lý rok a o celko vej eko no mickej
si tuá cii od bo ro vé ho zvä zu. In for -
mo val podpredse da OZP v SR
La di slav Gra èík.

Na po kon sa ako najzau jí ma -
vejšia èas� ce lé ho ro ko va nia ra dy
uká za la disku sia. Odzne lo tu
množstvo rôzno ro dých príspev-

kov, najpodnetnejšie zrejme bo li
k té me sta vu a ïalšie ho bu do va -
nia èlenskej základne. Po zo ru -
hod né bo li vystú pe nia Zden ka

Kristí na z ci vilnej ochra ny, Da na
Èu ka lovské ho zo SOŠ PZ Ko ši -
ce, Mi ro sla va Ku ba lu z No vých
Zámkov, Henri cha Brenku sa z
Ná mesto va, Igo ra Ro há ra z Ri -
mavskej So bo ty èi Mi la na Kružlia -
ka z Bra ti sla vy, otvo re ne kri tic ky
o si tuá cii ho vo ril aj prie vidzský
pre dák Ma rián Hlad ký.

Z disku sie vy ply nu lo, že rozho -
du jú cu úlo hu pri získa va ní dô ve -
ry hodnosti odbo rov zohrá va oso -
ba predse du a vý konnos� èle nov
vý bo ru, schopnos� zauja� za -
mestnancov po nu kou rôznych
bo nu sov a ak ti vi ta mi, na dru hej
stra ne tre ba ra cio nálny mi argu -
mentmi èe li� rozší re né mu poh¾a -
du za mestnancov na èlen stvo v
odbo roch otáz kou Èo z to ho
mám? Vy pla tí sa mi to?

Disku té ri sa zhodli v tom, že je
potrebné oriento va� po zornos�
pre dovšetkým na mla dých èle nov
odbo rov, ale aj ostat ných mla -
dých po li cajtov, kto rí pri chádza jú
na pra co viská. Podpredse da Pa -

vol Mi cha lík po uká zal na sku -
toènos�, že medzi poètom èle nov
v rám ci kraj ských rád sú vý raz né
rozdie ly, kto ré ne mož no vysvetli�
rozdielnos�ou podmie nok prá ce.
Cieľom musí byť zvýšiť organizo-
vanosť vo všetkých radách nad
50 percent. Ten to fakt podèiarkol
vo svo jom vystú pe ní aj pod -
predse da Ma rián Magdoško, keï
po ve dal, že otáz ka èlenskej
základne je najdô le ži tejšou té -

mou, o kto rej by bo lo mož né
disku to va� tre bárs aj na sa -
mostatnej ra de, mo no te ma ticky
za me ra nej na tú to té mu. Fak to ry,
kto ré ovplyvòu jú ocho tu za mest -

nancov vstú pi� do odbo rov je ce -
lý rad, pre ¾u dí je atraktívna práv-
na ochra na, podporný fond, po -

nu ka re la xu vo vo¾nom èa se,
kultúrne a iné bo nu sy pre èle nov.
Ve¾mi sa rôznia mo ti vá cie, kto ré
¾u dí odrádza jú od èlen stva. M.
Magdoško však v tom to sme re
zvý raznil k¾ú èo vú úlo hu predse -
dov základných orga ni zá cií. Sú
prí pa dy, keï no vý predse da do -
ká zal podstatne zvý ši� po èet èle -
nov, získa� pre orga ni zá ciu dob ré
posta ve nie vo vz�a hu k za mest -
ná va te ¾o vi a rozbehnú� èinnos�,
inde sa stal opak. „Mu sí me si po -
me no va�, pre èo je to tak,“ zdupli -
ko val.

Dve percentá. Èo bu de?
Ïalšiu té mu, kto rá svo jím spô -

so bom sú vi sí s predchádza jú cou,
otvo ril podpredse da Pa vol Mi cha -
lík. Svo ji mi èlánka mi v PO LÍ CII i
osobný mi ak ti vi ta mi nieko¾ko me -
sia cov upo zor òo val èlenskú
základòu na možnos� ve no va�
dve percentá z da ní na ciele, kto -
ré si vy tý èil OZP v SR: fi nanène
po môc� èle nom i ostatným za -
mestnancom, kto rí sa z ne ja ké ho
dô vo du ocit li v núdzi a potre bu jú
po moc ko le gov. Podpredse da P.
Mi cha lík in for mo val, že zo základ-
ných orga ni zá cií do sta li re la tívne
ve¾ký zoznam ¾u dí, kto rí potre bu jú
po moc, ale – ako uvie dol aj v PO -
LÍ CII – pri návšte ve niekto rých
základných orga ni zá cií ne na do -

bu dol po cit, že predse do via si
zobra li za svo je dô le ži tú úlo hu
akti vi zo va� ¾u dí a pri ma� ich k to -
mu, aby dve percentá ve no va li
OZP. Ve ¾a ¾u dí zrejme ešte tú to

možnos� ani neskú si lo využi�,
svo je da ne tak vkla da jú do ano -
nymné ho ba lí ka pe òa zí, kto rý mi
dis po nu je mi nis ter stvo fi nancií.

Pri dal sa aj podpredse da Ma -
rián Magdoško. Pri po me nul, že
OZP v SR po prvýkrát roz vi nul
ma sívnu kam paò, aby èlen ská
základòa vy u ži la možnos�, kto rú
po nú ka zá kon. Na podpo re tohto
pro jek tu sa zhodli na za sa da ní aj
predse do via ra dy predse dov, ale
sú oba vy o výsle dok, ho ci kon -
krétne èís la výš ky príspevkov z
da òo vých úra dov na úèet OZP v
SR bu dú zná me až neskôr. Vy -
zval pre to plé num, aby dodržia -
va lo zá väzky, na kto rých sa ko -
lektívne uznieslo.

No vé orga ni zá cie
Naosta tok ra da predse dov

schvá li la aj vznik dvoch no vých
základných orga ni zá cií. Z ini cia tí -
vy za mestnancov sekcie eko no -
mi ky v zná mej cent rá le „fi nanc -
majstrov“ na Ko šickej uli ci v Bra -
tisla ve vznik la ZO 8/70 – z potre -

by brá ni� prá va za mest nancov.
Orga ni zá ciu ve die Viera Go go vá.
Štruktú ru základných orga ni zá cií
v Auto mo bi lo vých opra vovniach
MV SR do pl ni la ZO 943–1 za -
mest nancov opra vovní zo Ži li ny
pod ve de ním Vla di mí ra Ku delèí -
ka.

Sním ky Pe ter Onde ra
(on)

Z aprí lo vé ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

No ví funkcio ná ri MV SR 
Ve dú ca slu žobné ho úra du MV SR

Ing. De ni sa Sa ko vá, PhD.
Dá tum na ro de nia: 17. 4. 1976
Miesto na ro de nia: Nitra
Stav: vy da tá, 1 die�a
Vzde la nie
1999 – 2006 – Eko no mic ká uni ver zi -

ta v Bra tisla ve, Ná ro do hospo dárska fa -
kul ta – dokto randské štú dium, od bor:
Pois�ovníctvo 

1994 – 1990 – Eko no mic ká uni ver zi -
ta v Bra tisla ve, Ná ro do hospo dárska fa -

kul ta, od bor: Fi nanèná sústa va, pe òažníctvo 
1990 – 1994 – Gym ná zi um E. Gu dernu, Nit ra
Prax
2011 – 2012 – E.ON IT Slo va kia, s.r.o. – ve dú ca úse ku koordi -

ná cie po sky to va ných slu žieb 
2007 – 2010 – Mi nis ter stvo vnútra SR – ge ne rálna riadi te¾ka

sekcie informa ti ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè nos ti 
2003 – 2007 – E.ON IT Slo va kia, s.r.o. – riadi te¾ka di ví zie apli -

ká cií 
2001 – 2003 – Cap Ge mi ni Ernst & Young. GmbH., Berlin – se -

ni or kon zul tant Cap ge mi ni Ernst & Young, s.r.o., Bra ti sla va – se -
ni or kon zul tant 

1998 – 2001 – DEL TA E.S., a.s. – kon zul tant
Do funkcie ve dú cej slu žobné ho úra du Mi nis ter stva vnútra Slo -

venskej re pub li ky vlá da SR De ni su Sa ko vú vy me no va la dòa 1. má -
ja 2012.

Pre zi dent PZ
gen. PaedDr. TI BOR GAŠPAR 
Na ro de ný: 23. aprí la 1962 v Kež-

marku
Vzde la nie: 1993 – Aka dé mia PZ,

špe cia li zaèné po li cajné vzde la nie
1982 – 1987 Uni ver zi ta Ko men ské ho

Bra ti sla va, Fa kul ta te lesnej vý cho vy a
športu, uèi te¾ský smer 

1978 – 1981 Stredná prie my selná
ško la elek tro tech nic ká Mi cha lov ce, Od -
bor tech nic ká ob slu ha prostriedkov vý -
poèto vej tech ni ky

Prie beh za mestna nia:15. máj 2012 – pre zi dent PZ 
2010 – 2011 ÚJKP Kraj ské riadi te¾stvo PZ v Nitre 
2005 – 2010 riadi te¾ Úra du bo ja pro ti ko rupcii Pre zí dia PZ MV

SR 
2003 – 2005 I. zástupca riadi te ¾a Kraj ské ho riadi te¾stva v Nitre

a sú èasne riadi te¾ Úra du justiènej a kri mi nálnej po lí cie KR PZ v
Nitre 

2001 – 2003 zástupca riadi te ¾a Kraj ské ho úra du justiènej po lí cie
v Nitre 

1999 – 2001 riadi te¾ od bo ru vy šetro va nia všeo becnej kri mi na li ty
na Krajskom úra de vy šetro va nia PZ v Nitre 

1996 – 1999 zástupca riadi te ¾a Okresné ho úra du vy šetro va nia
PZ v Nitre 

1993 – 1996 vy šetro va te¾ Okresné ho úra du vy šetro va nia PZ v
Nitre 

1.12.1993 pri ja tý do slu žobné ho po me ru za príslušní ka PZ, vy -
šetro va te¾ èa ka te¾ na Okresnom úra de vy šetro va nia PZ 

1990 – 1993 od bor ný asis tent na Pe da go gickej fa kulte v Nitre 
1988 – 1990 uèi te¾ na základnej ško le v Nitre 

Zve rejne né bo li aj ïalšie perso nálne zme ny vo ve de ní re zor tu.
Do funkcie sa vrá ti li ge ne rálny riadi te¾ Sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí MV SR Ing. Ondrej Va raèka a ge ne rálna riadi -
te¾ka Sekcie syste mi zá cie a mzdo vej po li ti ky MV SR Ing. Mo ni ka
Ši mo vá. Ge ne rálnou riadi te¾kou Sekcie In teg ro va né ho zá chran né -
ho sys té mu a ci vilnej ochra ny je JUDr. Len ka Hmí ro vá.

Do funkcie pre zi den ta Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru sa vrá -
til plk. JUDr. Ale xan der Ne jed lý.

Ra da predse dov schvá li la vznik dvoch no vých základných
orga ni zá cií

Predseda OZP v SR M. Lit va
podrobne ho vo ril o sta ve oso -
bitné ho úètu

Predse dom no vej ZO pri AO
MV SR Ži li na je Vla di mír Ku -
delèík.

Na èe le no vej ZO Sekcie eko -
no mi ky je Viera Go go vá.

Podpredse da OZP v SR Ma -
rián Magdoško po va žu je té mu
bu do va nia èlenskej základne za
k¾ú èo vú otáz ku ïalšie ho sme ro -
va nia
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aby sme všetky zme ny, kto ré prí -
padne vy ko ná me, uro bi li až po
dôkladnej ana lý ze. Mu sí me si
najprv po ve da� dô vo dy, pre kto ré
chce me tie zme ny ro bi�. A tie dô -
vo dy by ma li by� naozaj objektív-
ne, nie sa mé pre se ba. Tie zme -
ny, kto ré som už ve rejne avi zo -
val, ma jú sa tý ka� najmä špe cia li -
zo va ných útva rov. Chcel by som
však as poò jed nou ve tou upo ko ji�
všetkých ¾u dí z týchto útva rov, že
ne pôjde o ni ja kú zá sadnú re for -
mu ty pu ro ku 2004. V prvom ra de
ne chcem na ru ši� prie beh vy šetro -
va nia roz pra co va ných ve cí,
chcem za cho va� to, aby na nich
pra co va li tí istí ¾u dia, kto rí na nich
ro bia dnes, chcem zabrá ni� pre -
rozde ¾o va niu spi sov a hro mad -
ným pre cho dom ¾u dí z pra co viska
na pra co visko. Urèi te tieto zme ny
neutvo ria ani tlak na fi nancie…

l To na za èiatku ho vo ria
všetci…

… zme ny bu dú uro be né z tých
sta vov, z tých ta bu liek, kto ré na
úra doch sú. Už som na zna èil, že
chce me utvo ri� spo loènú lo gisti ku
pre tieto útva ry vo význa me per-
so nálnom a eko no mickom, ale
napríklad aj utvo re ním ve¾mi dô le -

ži té ho spo loèné ho ana ly ticko–ko -
or di naèné ho cent ra. Odovzdá va -
nie, získa va nie a vy hodno co va nie
informá cií zo všetkých zlo žiek,
kto ré bu dú za ra de né do tohto cel -
ku, bu de tak cen tra li zo va né. Avi -
zo val som už aj vznik no vé ho
úra du, nazvi me ho pra covne úrad
pre boj s hospo dárskou kri mi na li -
tou. Má vzniknú� z tých sta vov,
kto ré sú na sú èasných úra doch.
Jed na významnejšia zme na bu de
v tom, že by sme chce li fi nanènú
po lí ciu takpo ve diac – obrazne po -
ve da né – za sa po sa di� na trón a
vy medzi� jej najmä da òo vé trest -
né èi ny, èo je pod¾a mòa sla bi na
sú èasné ho trest né ho ko na nia a
pri tom ve¾ký pro blém tejto spo -
loènosti. Zosta ne za cho va ná špe -
cia li zá cia, to zna me ná základné
pi lie re spo loèné ho riade nia bu dú
na dvoch do te rajších úra doch bo -
ja pro ti ko rupcii a orga ni zo va nej
kri mi na li te, na ná rodnej pro tidro -
go vej jednotke a na te raz spo mí -
na nom no vom úra de pre boj hos-
po dárskou kri mi na li tou. Z to ho by
mal by� utvo re ný zá klad no vej
štruktú ry. Osta ne lí nio vé riade nie,
ale spo loèná cent rá la. Plá nu je me
vytvo ri� akú si jed not ku rýchle ho
na sa de nia, zlo že nú z vy šetro va -

te ¾ov a ope ra tívcov, aby moh la
okamži te vy ra zi� k tým najzá -
važnejším prí pa dom. Bu de ma�
zrejme ce loslo venskú pô sobnos�
a jej hlavnou úlo hou bu de èo
najrýchlejšie, v èa so vom ho ri -
zonte nieko¾kých dní zdo ku men -
to va� o tom na padnu tom prí pa de
všetko.

l Úprimne, dos� èas to sa
špe ciálne útva ry kri ti zu jú za to,
že ako si perso nálne na puchli,
ma jú nadštandardné všetko…

Mys lím si, že dozrel èas na to,
aby sme uro bi li audit, aby sme si
ozrejmi li, èi po èet ¾u dí, kto rý na
tých útva roch je, rea li zu je adek-
vátne množstvo zá važnej trestnej
èin nos ti. Môj zá mer je ís� radšej
ces tou kva li ty. Ak by sa uká za lo,
že to, èo sa tu vy šetro va lo do -
teraz, mož no zvládnu� aj s niž ším
poètom ¾u dí, tak bu de me mu sie� v
tom to sme re pri ja� opatre nia, ale
nikto o prá cu neprí de.

l Naozaj letkom spo meòme
ïalšiu frekvento va nú té mu: po -
zí cia ¾u dí na skrá te nom vy -
šetro va ní, rozdie ly, ná plò po ve -
re ných po li cajtov… Ma jú by�
na obvodných odde le niach ale -
bo nie?

Obdi ve for my, v kto rých fun go -

va lo skrá te né vy šetro va nie, ma jú
svo je vý ho dy i ne vý ho dy. Ak by
som sa dnes mal priklo ni� k jed -
nej ale bo dru hej, tak by som sa

asi ne ve del rozhodnú�. Mys lím si,
že ak do ká že me zjedno du ši�
trest né ko na nie vo forme skrá te -
né ho vy šetro va nia, tak si ho viem
predsta vi� aj na obvodných odde -
le niach a azda bu de mož né roz-
ší ri� aj okruh za po je ných po li -
cajtov. Sú to spo je né ná do by. Ide
o to, aký roz sah skrá te né ho vy -
šetro va nia bu de vy ža do va� zá -
kon. Vý ho da je, že ¾u dia na ob -
vodných odde le niach ma jú miest -
nu zna los�, ale plnia aj množstvo
iných úloh a keï ide o menšie
odde le nia, tak je pro blém, ke dy
sa ma jú ná le ži te ve no va� aj vy -
šetro va niu. Chá pem, že keï sme
zria di li špe cia li zo va né pra co viská

pre skrá te né vy šetro va nie, vy trh li
sme ¾u dí z te ré nu. Moh li sme sí ce
do siahnu� vyššiu kon tro lu nad
pro ce som, va ri aj kva li tu, ale stra -
ti la sa miestna zna los�. Skrátka, v
oboch prí pa doch sú kla dy aj zá -
po ry, mu sí me sa obozná mi� s
aktuálnym sta vom a po sú di�, ako
ïa lej. Zákla dom však bu de vy -
lepše nie sú èasné ho sta vu.

l Urèi te re gistru je te infor-
má cie o zne po ko je ní po li cajtov
v sú vislosti s úva ha mi o zme -
nách v so ciálnom za bez pe èe ní.
Nie je to va ša par ke ta z h¾a -
diska zodpo vednosti, no pred-
sa, ako vi dí te ten to pro blém?

Naozaj odišlo ve ¾a ¾u dí a my
ho vo rí me o potre be sta bi li zá cie.
Sú tu ne ma lé eko no mic ké pro blé -
my, bu dem èo najskôr ho vo ri� s
pá nom mi nistrom aj na tú to té mu.
Pro blé my roz poè tu chá pem, ale
ako po li cajný pre zi dent mu sím
brá ni� isto ty po li cajtov. Ve rím, že
aj v týchto evi dentne s�a že ných
podmienkach nájde me ne ja ké
rieše nia, kto ré bu dú v záujme po -
lí cie a po li cajtov z h¾a diska za -
cho va nia so ciálne ho za bezpe èe -
nia. V tejto chví li po mne ne mô -
že te chcie� viac.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Bu dem há ji� záujem všetkých slu žieb rovna ko!“
(Pokraèovanie zo strany 1)
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List èi ta te ¾a
Pra cu jem na Obvodnom odde -

le ní II. ty pu, za ra de ný som v II.
pla to vej trie de na funkcii re fe rent
s územnou a objekto vou zodpo -
vednos�ou. Od 01.01.2011 reor-
ga ni zá ciou prešlo skrá te né vy -
šetro va nie na obvodné odde le nia
a na na še odde le nie prišli dve ta -
bu¾ko vé miesta IV. pla to vá trie da
funkcia Star ší re fe rent – po ve re -
ný príslušník PZ. To to si pochva -
¾u jem z to ho h¾a diska, že po li caj -
ti ma jú lep ší preh¾ad o trest ných
spi soch a obvodné odde le nia si
tým lepšie „ustrá žia èiarky“, kto ré
im iné služ by ve¾mi ra di „pre be ra -
li“. Pro blém je ten, že tí to star ší
re fe ren ti ne ma jú pla te nú po ho to -
vos� a pre to nám (re fe rentom s
ÚOZ) bo lo po ve da né, že po
15:30 ho di ne bu de me skrá te né
vy šetro va nie vo ve ci zná mych
pá cha te ¾ov vy ko ná va� MY v prí -
pa de te da, že bu de ná pad trest -
nej èin nos ti po uve de nej ho di ne
so zná mym pá cha te ¾om. V sú -
èasnej do be vy ko ná va me úko ny
skrá te né ho vy šetro va nia vo ve -
ciach s nezná mym pá cha te ¾om.
Taktiež už sa obja vi li prí pa dy, že
te da re fe rent ÚOZ vzná šal obvi -
ne nie pod¾a § 206 ods. 1 Tr. Po -
riadku èo si mys lím, že do chádza
k po ru še niu zá ko na konkrétne
vy hláš ky MV SR 648/2008 a
rovna ko tak o roz por úloh èl. 30
a èl. 33 pod¾a N P PZ è. 18/2011
o èin nos ti základných útva rov
služ by po riadko vej po lí cie. Rov -
na ko mu sí me vy ko ná va� výslu chy
svedkov a obvi ne ných na zákla -
de do žia da ní z iných útva rov a to
i vo ve ciach so zná mym pá cha te -
¾om, pri èom nieko¾ko príslušní kov
vy ba vo va lo právnu po moc aj od
zahra nièných ko le gov. Taktiež do
spi sov pri be rá me znalcov (keï
sa jed ná npr. o usmrte nie, dak tyl -

ky, DNA a pod.) èo si mys lím, že
rovna ko do chádza k po ru še niu
spo me nu tej vy hláš ky MV SR.
Týmto tzv. skrá tencom cho die va -
me ro bi� do da toèné obhliadky,
do ru èo va� do ru èenky a ob dob né
ve ci do spi sov pri èom ma jú pri de -
le né vlastné slu žobné vo zid lo a
te da mô žu si tieto úko ny za -
bezpe èi� i sa mi a tak ako to
potre bu jú. Pre to sa pý tam, na èo
sú na OO usta no ve né funkcie
Star ší re fe rent, keï väèši nu prá -
ce vy ko ná va me my re fe ren ti s
ÚOZ na úkor nášho èa su, kto rý
pod¾a no vé ho hodno tia ce ho sys -
té mu si ne má me ani kde vy ká za�.
Ne ho vo rím, že by som vznies�
obvi ne nie ne do ká zal ale bo že by
som ne ve del vy ko na� vyššie uve -

de né úko ny avšak ide o to, že
ne mám na po dob né úko ny abso -
lútne èas, pre to že keï reali zu jem
ko¾ko krát trestnú vec tak popri
tom idem na ïalšie pre ve re nia
(ško do vé uda losti, ob èian ske
spo  lu na ží va nie a po dob né pre ve -
re nia ) a ne viem si predsta vi� ako
v no ci vzná šam obvi ne nie, vy po -
èú vam obvi ne né ho, sved kov a
ešte mu zhá òam ob haj cu a
ïalšie úko ny pri èom ako jed na
hliadka v obvo de bu dem ce lú noc
na odde le ní. Taktiež by som po -
uká zal na pri o ri tu dnešné ho sys -
té mu, kto rý je v èas prí chod na
kontrolný bod a èím viac kontrol-
ných bo dov tým lepšie pre to že ja
sa už ne po ze rám na va ga bundov
oko lo, nepredvádzam nevší mam
si oko lie, je di né èo si vší mam sú
ho di ny a inštruk táž èi som v
správnom úse ku a na kontrolnom
bo de „veï tri ho di ny admi nistra tí -
vy sta èí“ a ak cez admi nistra tí vu

som mal pre ve re nie ozná me nia
tak môj pro blém.

Re fe rent s územnou a
objekto vou zodpo vednos�ou

Sta no vis ko 
Od bo ru po riadko vej po lí cie PPZ

Pre dovšetkým je potrebné
najprv pri po me nú� si úpra vu vy -
ko ná va nia úko nov v skrá te nom
vy šetro va ní a uvies� konkrétne
usta no ve nia, ako aj roz sah vy ko -
ná va nia týchto úko nov v skrá te -
nom vy šetro va ní:

l zá kon 301/2005 Z. z. Trest -
ný po ria dok v zne ní neskorších
predpi sov (ïa lej len „Trest ný po -
ria dok“,

l vyhláška Mi nis ter stva vnútra

Slo venskej re pub li ky è. 648/2008
Z. z. o roz sa hu vy ko ná va nia roz -
hod nu tí, opatre ní a úko nov trest -
né ho ko na nia vo vy šetro va ní ale -
bo skrá te nom vy šetro va ní v zne ní
vy hláš ky Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 159/2009
(ïa lej len „vy hláš ka è. 648/2008
Z. z.“),

l na ria de nie mi nis tra vnútra
Slo venskej re pub li ky è. 175/2010
o vy medze ní príslušnosti útva rov
Po li cajné ho zbo ru a útva rov Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky pri odha ¾o va ní trest ných
èi nov, pri zis�o va ní ich pá cha te ¾ov
a o postu pe v trestnom ko na ní v
zne ní neskorších predpi sov (ïa lej
len „na ria de nie è. 175/2010“),

l prí lo ha è. 2 k Me to dickej prí -
ruèke k vyplòo va niu hodno te nia
jednotlivca vy da nej rozka zom
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è.
77/2011, kto rým sa me ní roz kaz
pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru è.

56/2011 o me to dickej prí ruèke k
hodno tia ce mu sys té mu a ku ka -
riérne mu po stu pu príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru (ïa lej len „Me -
to dická prí ruèka“),

l po kyn pre zi den ta Po li cajné -
ho zbo ru o vy ko ná va ní úloh na
úse ku skrá te né ho vy šetro va nia
nezná mych trest ných èi nov re fe -
rentmi s územnou a objekto vou
zodpo vednos�ou, PPZ–OPP–
671/2011 zo dòa 10.06.2011 (ïa -
lej len „po kyn pre zi den ta PZ“).

Trest ný po ria dok upra vu je po -
stup orgá nov èin ných v trestnom
ko na ní vo vše obec nos ti. Podrob-
nejšia úpra va skrá te né ho vy šet -
ro va nia je us ta no ve ná v dru hej
hla ve Trest né ho po riadku (roz sah
skrá te né ho vy šetro va nia, po stup
pri skrá te nom vy šetro va ní, atï).
Pod¾a § 10 ods. 10 Trest né ho po -
riadku vy da lo Mi nis ter stvo vnútra
Slo venskej re pub li ky vy hláš ku è.
648/2008 Z. z., kto rá usta no vu je
rozhodnu tia, opatre nia a úko ny
trest né ho ko na nia, kto ré je
oprávne ný vy ko ná va� príslušník
Po li cajné ho zbo ru, kto rý nie je vy -
šetro va te ¾om Po li cajné ho zbo ru
ale bo po ve re ným príslušní kom
Po li cajné ho zbo ru vo vy šetro va ní
ale bo v skrá te nom vy šetro va ní.
Keïže re fe rent s územ nou a
objekto vou zodpo vednos�ou je
po ve re ným príslušní kom Po li -
cajné ho zbo ru (viï nižšie) , usta -
no ve nia vy hláš ky è. 648/2008 Z.
z. sa na ne ho nevz�a hu jú.

V zmysle èl. 4 ods. 4 na ria de -
nia è. 175/2010 je po ve re ným prí-
slušní kom príslušník Po li cajné ho
zbo ru, kto rý má v po pi se slu -
žobnej èin nos ti urèe nú ná plò èin -
nos ti skrá te né vy šetro va nie ale bo
príslušník Po li cajné ho zbo ru, kto -
rý je pí somným rozka zom nadria -
de né ho s usta no vo va cou pô -
sobnos�ou po ve re ný vy ko ná va -

ním slu žobných èin nos tí v skrá te -
nom vy šetro va ní.

V sú vislosti so za ve de ním
hodno tia ce ho sys té mu a s cie¾om
efektívnejšie ho hodno te nia prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru na
obvodných odde le niach Po li caj -
né ho zbo ru, s prihliadnu tím na
rovno merné za �a že nie na úse ku
skrá te né ho vy šetro va nia, bol vy -
da ný po kyn pre zi den ta PZ, kto -
rým bo lo ulo že né riadi te ¾om kraj -
ských riadi te¾stiev Po li cajné ho
zbo ru po ve ri� vy ko ná va ním úko -
nov v skrá te nom vy šetro va ní o
pre èi noch s nezná mym pá cha te -
¾om vo vecnej príslušnosti obvod-
né ho odde le nia Po li cajné ho zbo -
ru re fe rentov s územnou a ob -
jekto vou zodpo vednos�ou pí -
somným rozka zom nadria de né ho
s usta no vo va cou pô sobnos�ou.
Týmto sa te da aj re fe ren ti s
územnou a objekto vou zodpo -
vednos�ou sta li po ve re ný mi prí-
slušníkmi Po li cajné ho zbo ru v
zmysle èl. 4 ods. 4 na ria de nia è.
175/2010. Prvotné úko ny ako aj
ïalšie úko ny do trest ných spi sov
mô žu vy ko ná va� aj iní po li caj ti
útva ru. Podmienkou je, v zmysle
po ky nu pre zi den ta PZ, pri pí -
somnom po ve re ní re fe rentov s
územnou a objekto vou zodpo -
vednos�ou na vy ko ná va nie úko -
nov v skrá te nom vy šetro va ní
potre ba prihlia da� na prí lo hu è. 1a
k zá ko nu è. 73/1998 Z. z. o štát-
nej službe príslušní kov Po li cajné -
ho zbo ru, Slo venskej informaènej
služ by, Zbo ru vä zenskej a jus -
tiènej strá že Slo venskej re pub li ky
a Že lezniènej po lí cie v zne ní
neskorších predpi sov.

V tejto sú vislosti bo la v Me to -
dickej prí ruèke usta no ve ná mož -
nos� pri de ¾o va nia trest ných spi -
sov s nezná mym pá cha te ¾om aj

Pre èo si„úze má ri“ le zú do ka pus ty so „skrá tenca mi“?

(Pokraèovanie na strane 5)
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Kaž dý de mo kra tic ký a právny
štát chrá ni vnú torný po ria dok a
bezpeènos� ako dô le ži té atri bú ty
bu do va nia uspo ria da nej spo loè -
nosti, v kto rej sa ne zá konnos� na -
hrádza dodržia va ním zá ko na a
kde sú chrá ne né ži vo ty, zdra vie,
ma je tok, prá va a slo bo dy obèa -
nov.

Vlá da po va žu je za prvo ra dé
presviedèa� svo ji mi èinmi oby va -
te ¾ov Slo ven s ka o schop nos ti štá -
tu bu do va� sta bilnú a uspo ria da -
nú spo loènos�. Bu de vies� po li -
cajtov k to mu, aby vý kon èin nos ti
usku toèòo va li ako služ bu ve rej -
nosti na jed nej stra ne a ne kom -
pro misný po stup vo èi po ru šo va te -
¾om zá ko na na stra ne dru hej.
Vlá da uro bí ma xi mum pre bez -
peè nos� a ochra nu oby va te ¾ov a
ich ro dín, po koj ný ži vot v obciach
a mestách, pri èom nadvia že na
po zi tívne vý sled ky z ro kov 2006
až 2010. Bu de klás� dô raz na zni -
žo va nie všetkých dru hov kri mi na -
li ty a zvy šo va nie jej objasne nosti.
Vzrastie po èet po li cajtov v zák -
ladných útva roch, le bo sa uka zu -
je, že vyš ší po èet po li cajtov na
uli ciach prispie va k zní že niu kri -
mi na li ty a ne ho do vosti na ces -
tách.
Pro ti eko no mickej kri mi na li te

V tejto sú vislosti vlá da po sil ní
najmä útva ry dopravnej a po -
riadko vej po lí cie, ako aj ra dy vy -
šetro va te ¾ov. Podpo rí pre venciu
kri mi na li ty ako dô le ži tú sú èas�
ochra ny ži vo ta, zdra via a ma jet ku
osôb najmä prostredníctvom fi -
nanco va nia úèin ných pro jektov
ako sú èas� do taènej po li ti ky. Vlá -
da bu de usku toèòo va� opatre nia
v záujme po silne nia bo ja pro ti ko -
rupcii a zá važnej eko no mickej kri -
mi na li te, najmä da òo vým podvo -
dom, a to pre dovšetkým ze fek -
tívne ním prá ce špe cia li zo va ných
útva rov Po li cajné ho zbo ru. Sú -
èasne na vrh ne no vé le gisla tívne
opatre nia a za bez pe èí tech nic ké
ná stro je, kto ré významne po mô -
žu pri odha ¾o va ní a objas òo va ní

tejto mi mo riadne spo lo èensky ne -
bezpeènej trest nej èin nos ti. Po sil -
ní ochra nu oz na mo va te ¾ov ko -
rupèné ho sprá va nia, a to aj pri ja -
tím no vých le gis la tívnych opatre -
ní.

Viac odborní kov
Vlá da bu de aj na ïa lej ne -

kompro misne bo jo va� pro ti akým-
ko¾vek pre ja vom extré mizmu, ra -
siz mu, nezná šanli vosti, xe no fó -
bie, anti se mi tizmu a agre sívne ho
na cio na lizmu. Za me ria sa najmä
na sys te ma tic ké vzde lá va nie prí-
slušných pro fe sijných sku pín, kto -
ré ma jú pri vý ko ne svojho po vo la -
nia vplyv na predchádza nie extré -
miz mu a ra so vo mo ti vo va nej
trest nej èin nos ti, zvy šo va nie
práv ne ho ve do mia a informo va -
nie ve rejnosti a imple mentá ciu
zá väzkov vyplý va jú cich z medzi -
ná rodných do ho vo rov v ob las ti
bo ja pro ti extré mizmu a ra so vo
mo ti vo va nej trestnej èin nos ti. Vlá -
da zvý ši úsi lie v bo ji s ne bez peè -

ným fe no mé nom, kto rým je po èí -
ta èo vá kri mi na li ta a zneu ží va nie
interne tu. Efektívny mi a mo derný -
mi me tó da mi tak bu de prispie va�
k zvy šo va niu úrovne ky berne tic -
kej bez peè nos ti v Európskej únii.

Vlá da sa za vä zu je v ob las ti
cestnej pre mávky pokra èo va� v
nastú pe nom trende a na ïa lej za -
vádza� opatre nia na zni žo va nie
po è tu obe tí, zra ne ných a doprav-
ných ne hôd na ces tách, ochra nu
všetkých sluš ných vo di èov a ra -
zantné za sa ho va nie pro ti cest-
ným pi rá tom. Za me ria sa aj na

ply nu los� cestnej pre mávky, kto rá
je základným predpokla dom bez -
peè nos ti a zní že nia ne ho do vosti
na ces tách.
Sta bi li ta so ciálne ho sys té mu

Vlá da pre sa dí sta bi li zá ciu so -
ciálne ho sys té mu po li cajtov a prí-
slušní kov ostat ných ozbro je ných
zlo žiek tak, aby bo li dlho do bo ich
pev nou opo rou s cie¾om po silni�
spo lo èenskú prestíž tohto po vo la -
nia. Na ïa lej bu de vytvá ra� pod-
mienky pre posky to va nie du -
chovnej služ by v ozbro je ných
zložkách SR.

Mo derná tech ni ka
Vlá da za bez pe èí zvý še nie

úrovne odbornej prípra vy prísluš-

ní kov Po li cajné ho zbo ru ces tou
apli ká cie najnovších ve deckých
poznatkov a bu de podpo ro va�
spo je nie ve decké ho výsku mu s
bezpeènostnou pra xou pri ma xi -
málnom vy uži tí progra mov Európ-
skej únie. Vlá da bu de pokra èo va�
v mo derni zá cii bezpeènostných
zbo rov, najmä v obme ne tech ni ky
a vý stro je a v re konštrukcii objek-
tov Po li cajné ho zbo ru a Ha siè -
ské ho a zá chran né ho zbo ru, v
ma xi málnej možnej miere s vy -
uži tím zdro jov Európskej únie.
Vlá da SR bu de pri ino vaèných a

mo derni zaèných progra moch
bez peènostných zbo rov vyh¾a dá -
va� spo luprá cu so slo ven ský mi
výskumný mi, vý vo jo vý mi a vý -
robný mi orga ni zá cia mi v re le -
vantných odvetviach.

Zodpo vednos� za hra ni ce
Vlá da bu de pokra èo va� v

usku toèòo va ní všetkých opatre ní
potrebných pre ná le ži tú ochra nu
slo ven ských úse kov vonkajšej
hra ni ce Európskej únie, v záujme
ochra ny ve rejné ho po riadku a
vnú tornej bez peè nos ti Slo venskej
re pub li ky i v du chu zodpo ved -
nosti vo èi spo loèným cie¾om Eu -
rópskej únie. Bu de sa aktívne po -
die ¾a� na roz vo ji po li tík Európskej

únie za me ra nom na zvý še nie
úrovne ochra ny vonkajšej hra ni ce
pri sú èasnom u¾ahèe ní le gi tím -
nych ciest obèa nov tre tích štá tov.
Vo ví zo vej po li ti ke bu de prio ri tou
vlá dy re dukcia roz sa hu ví zo vej
po vin nos ti pre obèa nov Slo ven -
skej re pub li ky, za cho va nie a do -
siahnu tie re ciproèných pod mie -
nok vo ví zo vých vz�a hoch s tre tí -
mi štátmi.

Krí zo vý ma nažment
Vlá da na vrh ne právnu úpra vu

zjedno cu jú cu právne i orga ni -
zaène všetky prv ky krí zo vé ho
ma nažmentu, vrá ta ne ci vilnej
ochra ny a hospo dárskej mo bi li zá -
cie. Prijme opatre nia s cie¾om do -
bu do va� funkèný In teg ro va ný zá -
chran ný sys tém na úro veò
zodpo ve da jú cu sú èasným európ-
skym štandardom. Vlá da ma -
sívnejšie podpo rí spo luprá cu s
dobro vo¾ný mi ha sièský mi zbormi,
aby bol vy uži tý po ten ci ál ti sí cov
ich èle nov, kto rí sú okamži te
pripra ve ní po má ha� pri ochra ne
ži vo ta, zdra via a ma jet ku.

Bezpeène na ho rách
Vlá da prijme opatre nia na zvý -

še nie akcieschopnosti príslušní -
kov Horskej záchrannej služ by pri
záchra ne a pátra ní v hor ských
oblastiach, vytvo re nie podmie nok
na zlepše nie vý ko nu záchrannej
èin nos ti v horskom prostre dí s dô -
ra zom na bezpeènos� záchra ná -
rov ako aj postihnu tých. Vlá da sa
za me ria aj na vytvo re nie podmie -
nok vý ko nu kontrolnej a pre ven -
tívnej èin nos ti v hor ských oblas -
tiach s cie¾om za bezpe èi� zní že -
nie úra zo vos ti a skva litne nie zá -
chra ny v hor ských oblastiach a
na ly žiarskych tra tiach.

Taj né služ by
Vlá da pripra ví zme ny vo fun-

go va ní a orga ni zá cii spra vo -
dajských slu žieb s cie¾om pred-
chádza� úni kom uta jo va ných ma -
te riá lov a za bezpe èi� rast dô ve ry -
hodnosti taj ných slu žieb. Vlá da
na vrh ne zlú èe nie vo jen ských
spra vo dajských slu žieb a efektív-
nejšie me cha nizmy kon tro ly spra -
vo dajských slu žieb a ostat ných
zlo žiek pra cu jú cich spra vo dajský -
mi me tó da mi.

(Medzi ti tulky re dakcia)

Parlament vyslovil dôveru kabinetu R. Fica, schválil programové vyhlásenie vlády SR

Vnú torný po ria dok a bezpeènos�
Na 4. za sa da ní (27. aprí la 2012) vlá da SR schvá li la svo je
pro gra mo vé vyhlá se nie na ro ky 2012 až 2016. Z ne ho vy -
be rá me èas�, za me ra nú na vnú torný po ria dok a bezpeè -
nos�.

Predse da vlá dy SR Ro bert Fi co predsta vil pro gra mo vé vyhlá se nie vlá dy SR pre ro ky 2012 až 2016
poslancom Ná rodnej ra dy SR

Baška, Ja ro slav (SMER –
SD) predse da

Hli na, Alojz
(O¼a NO) 
podpredse da

Šu ca, Pe ter
(SMER – SD)
podpredse da

Èe pák, Ras ti slav
(SMER – SD) èlen

Galko, ¼u bo mír
(SaS) èlen

Gé ci Mi lan (SMER
– SD) èlen

Hambá lek
Augustín (SMER

– SD) èlen

Hrnèiar, An drej
(MOST–HÍD) èlen

Ko va èó cy,
Ma rián (SMER –
SD) èlen

Lipšic, Da ni el
(KDH) èlen

Va šeèka, Ri chard
(O¼a NO) èlen

Fe dor, Mar tin
(SDKÚ – DS) 
ove ro va te¾

Ma te jièka,
Vla di mír (SMER
– SD) ove ro va te¾

Zoznam èle nov Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos�



re fe rentom s územnou a objekto -
vou zodpo vednos�ou pod ¾a mies -
ta spá cha nia trest né ho èi nu v
územnej èasti ob vo du kto rú má
urèe nú, na zákla de rozhod nu tia
nadria de né ho. Podmienkou pri -
de ¾o va nia trest ných spi sov re fe -
rentom s územnou a objekto vou
zodpo vednos�ou je, že sa jed ná
vý luène o trest né spi sy s nezná -
mym pá cha te ¾om a to v zá vis los ti
od za �a že nosti po ve re ných prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru, kto -
rí ma jú v po pi se slu žobnej èin -

nos ti urèe nú ná plò èin nos ti skrá -
te né vy šetro va nie.

Vïa ka vyššie uve de né mu je
da ná možnos� vy ka zo va nia jed -
not li vých úko nov vy ko ná va ných v
skrá te nom vy šetro va ní re fe ren -
tom s územnou a objekto vou
zodpo vednos�ou v hodno tia com
systé me v bo de 7. v ob las ti ob -
chôdzko vá služ ba (UP). Urèi�
konkrétne rozhodnu tia, opatre nia
a úko ny, kto ré mô že re fe rent s
územnou a objekto vou zodpo -
vednos�ou vy ko ná va� v skrá te -
nom vy šetro va ní nie je mož né
vzh¾a dom na sku toènos�, že tieto
by ma li by� obsiahnu té v konkrét-
nom pí somnom roz ka ze nadria -
de né ho s usta no vo va cou pô sob -
nos�ou, s prihliadnu tím na pred-
chádza jú ci odsek.

V prí pa de, že re fe rent s územ-
nou a objekto vou zodpo vednos -
�ou za bez pe èí dô ka zy ve dú ce k
vzne se niu obvi ne nia vo èi kon-
krétnej oso be, nadria de ný pri de lí
trest ný spis s nezná mym pá cha -
te ¾om na vy ko ná va nie ïalších
pro cesných úko nov v tom to spi se
po ve re né mu príslušní ko vi Po li -
cajné ho zbo ru, kto rý má v po pi se
slu žobnej èin nos ti urèe nú ná plò
èin nos ti skrá te né vy šetro va nie.

MÁJ  2012 5

Od ro ku 2009 Kraj ské riadi -
te¾stvo Po li cajné ho zbo ru v Ban -
skej By stri ci v sú èinnosti s odde le -
ním dokla dov od bo ru po riadko vej
po lí cie OR PZ v Banskej By stri ci
spus ti lo ako je di né kraj ské riadi -
te¾stvo pro jekt na po moc ob èa -
nom a obciam, v kto rých do šlo ku

zme nám v ozna èo va ní ulíc ale bo
pre èíslo va niu do mov, by tov.

Pro jekt bol rea li zo va ný tzv.
mo bilným pra co viskom, kto ré
spo èí va lo v tom, že tím v zlo že ní
ve dú ce ho pro jek tu Norbertom
Kva kom z KR PZ Ban ská Bys tri -
ca a pra covní èok OD OPP OR
PZ Ban ská Bys tri ca na po žia da -
nie ob ce s pre nosným pra co vis -
kom prispô so be ným na pri jí ma -
nie žiadostí o vy da nie obèian -
skych preu ka zov vy cesto va li za
ob èanmi a pria mo na obecnom
úra de pri jí ma li žiadosti o vy da nie
obèianskych preu ka zov, neskôr
po ich vy ro be ní bo li tieto do kla dy
do ob ce aj pre ve ze né a obèa nom
opä� na obecnom úra de vy da né.

V týchto prí pa doch bo li cie¾o -
vou sku pi nou obèa nia vo vyššom
ve ku, s postihnu tím, ma miè ky na
ro di èovskej do vo lenke a taktiež
obèa nia v hmotnej núdzi. Ve¾ká
spo kojnos� bo la vy vo la ná hlavne
v kru hu obèa nov skôr na ro de -
ných a taktiež s po hy bo vým

postihnu tím, na ko¾ko sa mi pri pi -
so va li ma lé percento mož nos ti
návšte vy najbližšie ho odde le nia
dokla dov, kto ré sa na chádza jú aj
nieko¾ko de sia tok ki lo metrov a na
ich do pra vu by bo lo potrebné za -
mestna� na pol dòa ne raz aj ce lú
ro di nu.

Pro jekt bol už rea li zo va ný v
obciach Krá li ky, Brusno, ¼u bie to -
vá, Hronský Be òa dik, Leš�, Èe -
lovce, kde bo lo vy ba ve né takmer
700 ¾u dí a kraj ské riadi te¾stvo Po -
li cajné ho zbo ru Ban ská Bys tri ca
sa aj týmto spô so bom sna ží
pribli žo va� k obèa nom a zvy šo va�
dô ve ry hodnos� po lí cie.

(nk)

V ústre ty obèa nom „Kaž dý mô že, v rám ci svo -
jich mož nos tí a schop -

nos tí, uro bi� nie -
èo pre to, aby
po mo hol dob rej

ve ci a uro bil ten to
svet lep ším.“

Tieto slo vá bo li
aktuálne nielen v ro ku 1862, keï
ich po pr vý raz na pí sal mla dý
švajèiarsky ob chod ník Henry
Du nant, rovna ko ži vé a na lie ha -
vé sú aj dnes. V tom èa se mla -
dý Du nant ne vá hal a pred 150
rokmi v ta lianskom Solfe ri ne
promptne zmo bi li zo val ci vi listov,
aby po moh li ti síckam zra ne ných
vo ja kov, kto rí zosta li bez po mo ci
le ža� na bo jiskách. Prá ve tieto
uda losti bo li inšpi rá ciou k ne -
skoršie mu za lo že niu najväè šej
sve to vej hu ma ni tárnej orga ni zá -
cie – Medzi ná rodné ho hnu tia
Èer ve né ho krí ža a Èer ve né ho
polme sia ca, kto ré má dnes tak-
mer 100 mi lió nov za mestnancov
a dobro vo¾ní kov. Aj pre Slo ven -
ský Èer ve ný kríž je prá ve darco-
vstvo kr vi jed nou z rozho du jú -
cich èin nos tí v ob las ti fi lantro pie.
Hlavnou úlo hou je tu oslo vo va� a
vy cho vá va� bu dú cich darcov,
orga ni zo va� odbe ry a aj oce òo -
va� mno ho ná sob né darcovstvo
kr vi tak, aby rástla ce lospo lo -
èenská prestíž hlavne dobro -
vo¾ných darcov. Všetky tieto ak -
ti vi ty sa orga ni zu jú for mou pro -

jektov prostredníctvom kam pa ní
v spo lu prá ci s He ma to lo gicko –
transfúzny mi odde le nia mi a Ná -
rodnou transfúznou služ bou SR.

S myšlienkou zrea li zo va�
odber kr vi na pô de aka dé mie
pri šiel podpredse da aka de mic -
ké ho se ná tu z ra du štu dentov
pprap. Mar tin Mi kolka. Po du jal
sa pre ve ri� ži vo taschopnos� ta -
ké ho to úmys lu a nielenže pripra -
vil akciu „Štu dentská kvapka kr -
vi na aka dé mii“, ale jej prie beh
aj orga ni zaène za bez pe èo val.
Medzi štu dentmi a pra covníkmi
Aka dé mie PZ sa na šlo dosta tok
empa tických a obe ta vých ¾u dí,
kto rí svo jou úèas�ou podpo ri li tú -
to sympa tickú akciu. Dòa
20.4.2012 prišli zdra vot ní ci z Ná -
rodnej transfúznej sta ni ce z Bra -
ti sla vy – Ru ži no va pria mo na pô -
du aka dé mie. Uèebòa na blo ku
„U“ sa zme ni la na mo bilné
odberné stre disko a hu ma nitná
akcia moh la za èa�. Na odber sa
prihlá si lo 50 darcov, z to ho mno -
hí da ro va li krv pr vý krát v ži vo te.
Prvo darcom že lá me, aby si
postupne vy pesto va li ten naj -
krajší ¾udský ná vyk – ná vyk na
spo lu patriènos� a obe ta vos� a
všetkým ostatným tiež pekný
osobný zá ži tok z hod not né ho
skut ku.

Všetkým darcom vy slo vu je me
„ve¾ké ïa ku jem“. Ve rí me, že sa
zro di la akcia, kto rá si postupne

získa aj ostat ných a sta ne sa na
pô de aka dé mie hod not nou tra dí -
ciou.

Nieko¾ko dob rých dô vo dov
v prospech rozhodnu tia da ro -
va� krv:

n Pri da ro va ní kr vi sa darco vi
uro bí kompletné la bo ra tórne vy -
šetre nie, kompletný. Vy šetre nie
je pri tom rozsiahlejšie a podrob-
nejšie ako pri bežnej, za me ria va
sa aj na za chy te nie krvou pre -
nosných infekcií. Èas to sa pri ta -
komto vy šetre ní odha lia ocho re -
nia, o kto rých po tenciálny darca
ani ne vie.

n Da ro va nie kr vi je „tré -
ningom“ orga nizmu na mi mo -
riadne si tuá cie spo je né s ve¾kou
stra tou kr vi. Je do ká za né, že
väèšie stra ty kr vi napr. pri úra -
zoch zná ša jú pra vi delní darco via
kr vi ove ¾a lepšie.

n Da ro va nie kr vi prispie va aj
k . Náhly úby tok kr vi pri da ro va -
ní „vy pro vo ku je“ orga nizmus k
tvorbe no vých, neopotre bo va -
ných krvi niek. Da ro va nie kr vi má
te da sti mu lu jú ci úèi nok na orga -
nizmus. Pra vi delní darco via kr vi
sa spra vidla cí tia lepšie a ho vo -
ria tiež o celko vom „omladnu tí“.

n Da ro va nie kr vi u mu žov
mô že zre du ko va� ri zi ko srdco -
vých cho rôb.

Ing. Eva Ku novská, 
pprap. Mar tin Mi kolka, A PZ

ŠTU DENTSKÁ KVAPKA KR VI NA AKA DÉ MII
Mo bilné pra co visko na vy dá va nie

osobných dokla dov: uži toèný pro jekt

Krí za! To to straš né slo vo s je -
ho sprie vodný mi javmi na ro bi lo
ne ví da ný cha os takmer na ce lom
sve te. Kra chu jú (vraj) v dôsledku
krí zy štá ty, manželstvá a zdá sa,
že si krí za predsavza la aj zrui no -
va nie Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky! Ne ve rí te? Že
ne mož né? Verte mi, je to na
spadnu tie. Svetlo sve ta už to tiž
uzrel „ná vrh roz ka zu MV SR o
zria de ní špe ciálne ho tí mu na
vy bu do va nie informaèné ho
sys  té mu o obcho do va ní s ¾uï -
mi Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky.“

Tak už ve rí te? Keï sa mi do -
stal do rúk pí somný ma te ri ál s
uve de ným názvom, za lial ma stu -
de ný pot. Prostredníctvom rôz-
nych mé dií som re gis tro val v mi -
nu los ti krach viace rých fi riem, ale
všetky rozpre dá va li len stro je, za -
ria de nia, au to mo bi ly, skrátka
hmot ný ma je tok, a žiadny výpre -
daj ¾u dí. Pr vou fir mou, kto rá má
ta ké to plá ny, je te da MV SR. A –
ako že inak – sme v do be po èí ta -
èo vej, tre ba èin nos ti èo najviac
kompu te ri zo va�! Tak my zria di me
špe ciálny tím, kto rý má za úlo hu
vy bu do va� informaèný sys tém o
obcho do va ní s na ši mi ¾uïmi?

Sám som za mestnancom MV
SR, a tak sa mi okamži te v hla ve
zro di lo množstvo otá zok. Aké bu -
de oce òo va nie ¾u dí? To bo la jed -
na z najpálèi vejších otá zok.
Pod¾a hod nos tí? Základná sadz -
ba (boh vie aká) bu de za stráž-
majstra, tá to sa bu de zvy šo va�
pod¾a jed not li vých hviezdi èiek, až
na ce ní me aj ge ne rá lov v PZ. Bu -
dú sa „zhodno co va�“ aj fy zic ké
da nosti ¾u dí? V du chu som tak to

„na ce nil“ sám se ba. Zhod no til
som, že mi už chý ba žlèník, dva
vnú torné me nisky, se dem zu bov,
zla tá ži la, 3.456 vla sov… No a
mám už vek, kto ré ho èí sel né vy -
jadre nie ozna èu je prekro èe nie
po vo le nej rýchlosti v ob ci. Sám si
však se ba ve do mo mys lím, že to
nie je ešte na ka fi lérku, ale so
mnou ve¾ký biznis pri tom obcho -
do va ní neuro bia. Odkia¾ bu dú po -
tenciálni kupco via? Ma tiè ka bo -
žia! Na každom sve ta die le urèi te
existu jú bo há èi, kto rí by nás moh -
li kú pi� hoc aj všetkých. Odha-
dzo va� sneh spred iglú niekde vo
veène zamrznu tej ze mi… Skve lá
predsta va!

Há dam tá ví zia chlad né ho se -
ve ru a stu de né ho sne hu mi zme -
ni la cha rak ter myšlie nok na reál-
nejšie. Mož no k to mu prispe lo aj

håba vejšie èí ta nie ob sa hu zmie -
ne né ho ná vr hu roz ka zu MV SR,
z kto ré ho mi na ko niec bo lo jas -
né, že niekto len ne do ce nil vý -
znam po ra dia slov. „Chlad ným
rozmýš¾a ním“ som bol do nú te ný
uve do mi� si, že auto ri zrejme pra -
co va li na „ná vr hu roz ka zu MV
SR o zria de ní špe ciálne ho tí mu
na vy bu do va nie informaèné ho
sys té mu Mi nis ter stva vnútra
Slo venskej re pub li ky o obcho -
do va ní s ¾uïmi.“

Joj, èi sa mi len u¾a vi lo! Bo li to
však �ažké mi nú ty zbrklej pred-
sta vi vosti. Pro sím, vá že ní, dá -
vajte po zor, èo pí še te a púš�a te
medzi ¾u dí. My so zvý še nou
predsta vi vos�ou Vám bu de me
vïaèní.

Pa vol Mi cha lík

„Výpre daj ¾u dí MV SR“
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UPO ZORNE NIE
No vý rozde ¾ovník

pou ka zov na do má -
cu ro din nú rekreá ciu
pre obdo bie od 16. 6.
do 2. 12. 2012 nájde -
te na na šej intra ne to -
vej stránke!

(red)

(Pokraèovanie zo strany 3)

Pre èo si„úze má ri“ le zú do ka pus ty so „skrá tenca mi“?
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O ná pl ni prá ce a fungo va ní
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR
predná šal v sá le pl nej štu dentov
podpredse da OZP v SR La di slav
Gra èík. Mla dí po li caj ti sústre de ne

po èú va li o ve ciach, o kto rých
pod¾a všetké ho ne ma li po tu chy,
le bo keï sa L. Gra èík opý tal,
ko¾kí už bo li v kontakte s OZP na
svo jich pr vých pra co viskách, zo
120 prí tomných sa prihlá sil 1 (slo -
vom je den) mla dík z Mar ti na, kto -
ré ho už stih li oslo vi� ¾u dia z mar-
tinskej základnej orga ni zá cie.

Zaují ma vá bo la aj reakcia pub -
li ka na otáz ku, ko¾kí sa prihlá si li
do Po li cajné ho zbo ru z vlastné ho
presvedèe nia, te da pre to, že pro -
fe sia po li caj ta napåòa ich predsta -
vy o ce lo ži votnom po vo la ní. Ru ky
zodvihla približne po lo vi ca prí -
tomných. (Úprimne, ten to mo -
ment bol mi lým prekva pe ním, v
kú ti ku du še sme èa ka li horšie.)
Na po kon, najviac vy po ve dal o

posto joch týchto mla dých ¾u dí zá -
ver prednášky. Podpredse da
Gra èík všetkým po ïa ko val za po -
zornos� a vy zval poslu chá èov,
aby ïa lej osta li v sá le len tí, kto rí

sa chcú viac dozve die� o prá ci
OZP v SR a prí padne by ma li
záujem o vstup.

Opä� mi lé prekva pe nie: se die�
osta la približne po lo vi ca zú -
èastne ných! A tak sa slo va ujal
agilný predse da tu najšej základ -
nej orga ni zá cie Da ni el Èu ka -
lovský, vysvetlil štu dentom, kto ré
formu lá re sú potrebné k pod pi su
prihlášky, aké sú podmienky pre
vstup a k èo mu sa podpi som za -
vä zu jú. Výsle dok bol viac ako
uspo ko ji vý, predse da Da no Èu -
ka lovský zozbie ral 61 skomple ti -
zo va ných formu lá rov na vstup do
OZP.

Spo kojnos� ne ta jil ani pod -
pred se da La di slav Gra èík. „S
mla dý mi tre ba ho vo ri� ešte kým

sú v ško le, je potrebné podchy ti�
ich záujem i pri rodze nú zve da -
vos� a poskytnú� im dosta tok

informá cií o tom, èo všetko ro bí
OZP najmä pri ochra ne práv po li -

cajtov,“ podèiarkol. „Po troch me -
sia coch štú dia už za èí na jú ma�
predsta vu o tom, že na pra co -

viskách ich èa ká aj množstvo
prob lé mov, mô žu èe li� nepriazni

nadria de ných, a keï sa ich tí ne -
zasta nú, po tom je tu priestor pre
zástupcu za mestnancov, pre od -

bo ry. Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
mu sí ma� záujem o prí lev v mla -
dých èle nov, pre to že v tom je zá -
ru ka sta bi li zá cie èlenskej základ-
ne,“ zdô raznil. Najdô le ži tejšie
však je, pri po me nul, aby sa èer st -
vých èle nov odbo rov hneï po prí -
cho de na ma terský útvar uja li
funkcio ná ri príslušnej základnej
orga ni zá cii, aby nadvia za li kon -
takt a po skyt li mla dým po li cajtom
opo ru v pra covných za èiatkoch,
ale aj priestor na se ba rea li zá ciu v
rám ci OZP v SR.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Prednášku podpredse du OZP v SR La di sla va Gra èí ka v zaplne nej sá le si vy po èu li poslu chá èi SOŠ PZ
v Ko ši ciach

Predse da ZO pri SOŠ PZ v Ko ši ciach Da ni el Èu ka lovský pria mo
na mieste komple ti zo val záujemcom všetky potrebné tla èi vá na èlen -
stvo v OZP SR

Záujem o èlen stvo v OZP pre ja vi la po lo vi ca zo zú èastne ných štu -
dentov

Krát ko pred jarným za sa da ním ra dy predse dov ZO OZP,
kto rej do mi no va la aj té ma bu do va nia èlenskej základne,
ko šická SOŠ PZ umož ni la nášmu od bo ro vé mu zvä zu
stretnu tie s poslu cháèmi ško ly, kto rí už ma jú za se bou po -
lo vi cu be hu, te da tri me sia ce štú dia.

Členstvo v odboroch nestojí na finančných výhodách, ale na starostlivosti o zamestnancov

Bu dúcnos� èlenskej základne je v mla dých ¾u ïoch

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 11. júna 2012

Redakcia

Nie, ne po mý lil som sa! Ona
je to tiž mož no prav da aj

vo ví ne, ale pe nia ze ju ve dia viac
zisti�, odha li�, preu ká za�, za -
bezpe èi�… As poò mne sa to tak
zdá. K to mu to po znat ku som sa
do pra co val viackrát po èas môjho
ži vo ta. Zme na v uve de nom tvrde -
ní v prie be hu de jín je há dam len v
me ne – v ozna èo va ní (ná zvu) pe -
òa zí.

Na po sle dy ma o tom
presvedèi lo rozhodnu tie odchá-
dza jú ce ho ve de nia MV SR a
PPZ SR za èiatkom ro ka 2012 pri
roz hod nu tí o ude ¾o va ní odmien
(paušálnych) po li cajtom vo
výške 500,– EUR a 100,– EUR.
Rozhodnu tie o výške a cha rakte -
re odmien to tiž vy da lo to isté ve -
de nie MV SR a P PZ SR. Za -
èiatkom ro ka 2011 prišlo s bom-
bastickým hodno tia cim systé -
mom, kto rý pod¾a nich za bez pe -
èí abso lútne spra vodli vé odme -

òo va nie. Hodno tia ci sys tém bol
za vádza ný do ži vo ta, bol ka lib ro -
va ný, bol vychva ¾o va ný, a (vraj)
bol úèin ný a úspešný. Tak to bo -
lo pre zen to va né ve rejnosti pri
hodno te ní výsledkov Po li cajné ho
zbo ru Slo venskej re pub li ky za

rok 2011, kto ré bo li fa mózne, a
vraj to bo lo najmä vïa ka prá ve
hodno tia ce mu sys té mu, kto rý
za viedlo bý va lé ve de nie PZ s
neobmedze nou pod po rou ve de -
nia MV SR.

Tak ne ja ko pri rodze ne, lo gic -
ky som predpokla dal, že keï už
je ten hodno tia ci sys tém ska -
libro va ný, za ve de ný a po die ¾al
sa na ta kých skve lých výsled-
koch, že bu de kri té riom aj pri
rozde ¾o va ní po li cajtmi neoèa ká -

va ných odmien. Tak ve lí lo gi ka.
Ve lí, ale tá ne má prá vo mo ci. Tie
ma jú (ma li) v bý va lom ve de ní
MV SR a P PZ SR. Zdá sa to
jed no du ché. Ma li prá vo mo ci,
ma li hodno tia ci sys tém – už viac
ako je den rok, tak aký pro blém?

Dám po kyn na odme ne nie naj-
lepších po li cajtov, vy chádza júc z
podrobne admi nistro va né ho
hodno tia ce ho sys té mu a je vy ba -
ve né. Ne sta lo sa.

Ne sta lo sa aj napriek to mu,
že bo li tendencie odme òo va�
pod¾a tohto hodno tia ce ho sys té -
mu už krát ko po je ho za ve de ní,
v èa se, keï preu ká za te¾ne ne -
mo hol ma� vplyv na vý sled ky
prá ce po li cajtov.

Nuž, ne viem sa v tom zo -

riento va�. Tie odme ny (kri té riá na
ich ude ¾o va nie) na za èiatku ro ka
2012 mne osobne moh li potvrdi�,
èi to ve de nie P PZ SR a MV SR
mys le lo úprimne so všetký mi vy -
jadre nia mi vo vz�a hu k hodno tia -
ce mu sys té mu. Ne potvrdi li. Aby

sme sa ro zu me li: mne osobne (a
mys lím si, že ani drvi vej väèši ne
po li cajtov) to nepre ká ža. Mys lím
si, že spra vodli vý, vy vá že ný a
pre mysle ný hodno tia ci sys tém
do po li cajnej pra xe patrí a je ne -
vyhnutný. Pre ká ža li mi kri té riá
„Spi šia kovho“ hodno tia ce ho sys -
té mu, kto ré som kri ti zo val pria -
mo za úèas ti bý va lé ho pre zi den -
ta PZ. Na príkla de mo to ro vých
píl mi bo lo vysvetle né, že je vy -
ni ka jú ci a mòa tým príkla dom

pán pre zi dent takmer presvedèil.
K úpl né mu presvedèe niu mi chý -
ba lo len to odme òo va nie na za -
èiatku ro ka 2012 na zákla de
výsledkov hodno tia ce ho sys té -
mu. Pod¾a mòa všetky vy jadre -
nia bý va lé ho mi nis tra vnútra aj
bý va lé ho pre zi den ta PZ sme rom
k hodno tia ce mu sys té mu euro
na za èiatku ro ka 2012 zne go va -
lo. Euro uká za lo, pod¾a èo ho sa
odme òu je. Od kry lo napríklad aj
kri té riá isté ho KR PZ, kto ré na -
vrh lo na odme ny nepri me ra ný
po èet riadia cich pra covní kov
opro ti „ra do vým“. Euro od kry lo
rôzne vz�a hy, o kto rých sa po
chod bách po li cajných bu dov, ale
už aj ve rejne rozprá va jú po li caj ti
takmer všetkých „rozpoèto viek“
MV SR.

Svi tá na lepšie èa sy? Zme ní
sa nieèo? Vrá ti sa prav da do ví -
na, ale bo ešte lepšie do ¾udské -
ho ko na nia?       Pa vol Mi cha lík

In Euro ve ri tas!
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Úèast ní ci turna ja na šli ve¾mi
dob ré podmienky v stolno te ni so -
vej ha le SSTZ, kde bo lo pre nich
pripra ve ných dva nás� hra cích sto -
lov, šatne a bu fet s ob èerst ve ním,

chut ným gu lá šom a párka mi.
Kaž dý úèast ník turna ja do stal na
pa miatku triè ko s lo gom turna ja a
prví šty ria hrá èi v kaž dej ka te gó rii
po há re, dip lo my a vecné ce ny,
kto ré pre nich za bez pe èi li orga ni -
zá to ri.

Za dob rou orga ni zá ciou turna -
ja ne zaosta li svo ji mi vý konmi ani
sa mot ní hrá èi. Spo lu v troch ka te -
gó riách sa ich zú èast ni lo takmer
80 zo všetkých KR PZ (okrem
BB), obèianski za mestnanci, výs -

lu ho ví dô chodco via a èle no via
ŠKP. Slávnostné ho otvo re nia
turna ja sa zú èast ni li podpredse da
OZP La di slav Gra èík, pre zi dent
UNI TO Pu Sta ni slav Zá torský,
predse da ŠKP pri APZ Ján Ku -
kuèka, hlavný rozhodca turna ja
Ján Va niak a pra vi del ný èest ný
hos�, pre zi dent Slo ven ské ho stol-
no te ni so vé ho zvä zu Zden ko Kríž.

V prie be hu turna ja sa na zaují -
ma vé sú bo je za ze le ný mi stolmi
prišli pozrie� aj ge ne rálny sekre tár
SSTZ An ton Hamran, riadi te¾
stre diska ŠŠR MV SR Ma rián Ku -

kumberg a ïalší funkcio ná ri
SSTZ a PPZ.

V ka te gó rii re gis tro va ných hrá -
èov – mu žov, kto rí zá ro veò bo jo -
va li o ti tul Majstra MV SR a PZ
pre rok 2012 sa zú èast ni lo spo lu
40 hrá èov, kto rí bo li vyžre bo va ní
do 10 sku pín, z kto rých prví dva -
ja postú pi li do dru hé ho stupòa,
kde už vy ra ïo va cím spô so bom
hra li o cel ko vé umiestne nie. Do
fi ná lo vé ho zá pa su sa pre bo jo va li
rovna ko ako mi nu lý rok Mar tin
Gajdoš a Mi ro slav Urban aj s rov-
na kým výsledkom. Cel ko vým ví -

�a zom ka te gó rie a zá ro veò Majs-
trom MV SR a PZ pre rok 2012
sa stal Mar tin Gajdoš z OR PZ
To polèa ny. Na dru hom mieste
skon èil Mi ro slav Urban z MV SR
a bron zo vé me dai ly zís ka li spo -
loène Sla vo mír Král a Mar tin Ku -
ruc, obidva ja z KR PZ Ko ši ce.

V ka te gó rii ne re gistro va ných
hrá èov nad 60 ro kov sa spo lu zú -
èast ni lo 22 hrá èov, kto rí ta kisto
hra li v dvoch stupòoch sú �a že.
Cel ko vým ví �a zom ka te gó rie a
drži te ¾om Pu tovné ho po há ra PO -
LÍ CIE pre rok 2012 sa stal Voj-
tech Mikloš z ŠKP pri APZ Bra ti -
sla va pred Ka ro lom Vy ty ka èom,
výslu ho vým dô chodcom z Pieš -
�an. Bron zo vé me dai ly zís ka li Jo -
zef Mi hál z APZ Bra ti sla va a Mar -
tin Václa vík z KR PZ Bra ti sla va.

V ka te gó rii žien sa turna ja zú -
èast ni lo 14 hrá èok, kto ré zá ro veò
bo jo va li o ti tul majsterky MV SR a
PZ pre rok 2012. Do fi ná le sa
pre bo jo va li obidve fi na listky z mi -
nu lé ho roèní ka, kde si však po ra -
die vy me ni li. Cel ko vou ví �azkou a
majsterkou MV SR a PZ pre rok
2012 sa sta la Do mi ni ka Ga bo vi -
èo vá pred Lenkou Spi šá ko vou,
obidve z ŠKP pri APZ Bra ti sla va
a bron zo vé me dai ly zís ka li Mi ro -
sla va Grau so vá z KR PZ Bra ti sla -
va a Ja na Èa cha òo vá z APZ Bra -
ti sla va.

Pri celko vom hodno te ní 16.
Roèní ka PPP a 3. Majstrovstiev
MV SR a PZ v stolnom te ni se
mô že me konšta to va�, že v ni èom
ne zaosta li za predchádza jú ci mi
roèníkmi. Prá ve na opak, èo sa tý -
ka športo vej úrovne bo li opä� na
vyššej úrov ni, k èo mu prispe li aj
niekto rí no ví úèast ní ci a rastom
vý kon nos ti aj tra diè ní úèast ní ci
turna ja, z kto rých niekto rí ne vy ne -
cha li ani je den roè ník.

Za hlad ký prie beh turna ja a
za bezpe èe nie vy so kej športo vej a
spo lo èenskej úrovne turna ja patrí
po ïa ko va nie všetkým úèastní -
kom, oso bitne orga ni zaèné mu vý -
bo ru turna ja a Slo ven ské mu stol-
no te ni so vé mu zvä zu za ve¾mi
dob ré podmienky, kto ré v ha le
SSTZ pre tur naj vytvo ril.

Ján Va niak, 
hlavný rozhodca turna ja

Sním ky Pe ter Onde ra

Cel ko vé vý sled ky:
1. Ka te gó ria mu ži: 3. majstrovstvá MV SR a PZ

1. Mar tin Gajdoš (OR PZ To po¾èa ny)
2. Mi ro slav Urban (MV SR)
3. Sla vo mír Král (KR PZ Ko ši ce)

Mar tin Ku ruc (KR PZ Ko ši ce)

2. Ka te gó ria mu ži nad 60 ro kov a ne re gistro va ní hrá èi

1. Vojtech Mikloš (ŠKP APZ Bra ti sla va)
2. Ka rol Vy ty kaè (výslu ho vý dô chodca)
3. Mar tin Václa vík (KR PZ Bra ti sla va)
4. Jo zef Mi hál –  ŠKP APZ Bra ti sla va

Že ny Majstrovstvá MV SR a PZ

1. Do mi ni ka Ga bo vi èo vá (ŠKP APZ Bra ti sla va)
2. Len ka Spi šá ko vá (ŠKP APZ Bra ti sla va)
3. Mi ro sla va Grau so vá (KR PZ Bra ti sla va)

Ja na Èa cha òo vá (ŠKP APZ Bra ti sla va)

XVI. roè ník nášho stolno te ni so vé ho turna ja sa opä� te šil vy so ké mu záujmu úèastní kov

Po hár a ti tu ly v ru kách najlepších
Už šestnástykrát sa stretli mi lov ní ci ma lej ce lu loi do vej
loptièky v bra ti slav ských Krasòa noch na 16. Roè ní ku Pu -
tovné ho po há ra PO LÍ CIE a 3. majstrovstvách MV SR a PZ
s stolnom te ni se jednotlivcov. Orga ni zá tormi turna ja bo li
už tra diène Od bo ro vý zväz po lí cie v SR, Únia te lo vý -
chovných orga ni zá cii po lí cie SR a ŠKP pri Aka dé mii PZ v
Bra tisla ve.

Ob¾ú be né ho turna ja sa zú èast ni lo takmer 80 za mestnancov i dô chodcov z ce lé ho Slo ven s ka.

Abso lútni mužskí ví �a zi: Mar tin Gajdoš, Mi ro Urban, tre tie
miesto Sla vo Král a Mar tin Ku ruc

Ne re gistro va ní hrá èi a hrá èi nad 60 ro kov tiež ohu ro va li elá nom
a po hybli vos�ou. Na najvyšší piedestál vystú pil 72–roèný (!) Voj-
tech Mikloš, kto ré mu sa na predchádza jú com roè ní ku ušla „len“ 2.
prieèka…

XVI. roè ník Pu tovné ho po há ra po lí cie a 3. majstrovstvá MV SR
v stolnom te ni se slávnostne otvo ri li: (z¾a va ) La di slav Gra èík, Sta -
ni slav Zá torský, Zden ko Kríž a Ján Va niak

Zo štrnástich žien v sú �a ži
stupne ví �a zov ob sa di li Do mi -
ni ka Ga bo vi èo vá, Len ka Spi -
šá ko vá, o tre tí stu pie nok sa
po de li li Mi ro sla va Grau so vá a
Ja na Èa cha òo vá

Na poh¾ad štíhle drob né
žieòa Do mi ni ka Ga bo vi èo vá:
ne da la šan ce ni ja kej zo svo -
jich sú pe riek.



V ponde lok dòa 07. 05. 2012
sme sa v Bra tisla ve na po sle dy
rozlú èi li s JUDr. Jo ze fom Gá li -
kom, kto ré mu v osud ný deò 2.
má ja 2012 chý bal len me siac do
do ži tia sa 63. na ro de nín. Bo la to
do slo va posledná rozlúèka, pre -
to že je ho že la ním bo lo, aby bol
po smr ti spo polne ný a je ho po pol
aby bol roz sy pa ný po na šej krás -
nej slo venskej ze mi.

JUDr. Jo zef Gá lik sa na ro dil 2.
jú na 1949 v Zla tých Mo ravciach.
Vy rastal s  bratmi, s ¼u do ví tom a
s Já nom. V 60–tych ro koch sa
ce lá ro di na pres�a ho va la do Bra -
ti sla vy. Keï sa manželstvo je ho
ro di èov roz pad lo, ve¾ký vplyv na
je ho mal niekdajší pod plu kov ník
Mi nis ter stva vnútra SR, JUDr.
Jo zef Pustai, kto rý sa ože nil s
Jo ze fo vou ma mou a troch jej sy -
nov si osvo jil.

Vy uèil sa za auto me cha ni ka.
Základnú vo jenskú služ bu ab sol -
vo val na Šu ma ve, po tom za èal
pra co va� v auto dielòach Mi nis ter -
stva vnútra SR v Bra tisla ve. Vo
februá ri 1974 sa ože nil, v man-
želstve sa mu na ro di li dve de ti,
Dodko a Andrejka, ku kto rým mal
vždy blízky vz�ah a kto rí s ním
bo li až do poslednej chví le je ho
ži vo ta. Ako sta rost li vý otec si
dopåòal svo je vzde la nie, kto ré
zavàšil úspešným ukon èe ním Vy -
so kej ško ly Zbo ru ná rodnej bez -
peè nos ti v Pra he na Fa kulte ve -
rejnej bez peè nos ti. O krát ko ob -
há jil aj ri go róznu skúšku a zís kal
ti tul dok to ra práv. V auto dielòach
MV SR sa nezdržal dlho, pre to že
išiel pra co va� na Mi nis ter stvo
vnútra SR na ku riérne odde le nie.
Z ra do vé ho za mestnanca sa vy -
pra co val na post ná èel ní ka tohto

odde le nia a bol ním približne 15.
ro kov. Po tom odi šiel na Pre zí -
dium PZ, kde pra co val na úse ku
pátra nia, ale aj na po li medzi ná -
rodnom. Neskôr pre šiel na od bor
ky no ló gie PPZ, kde sa do stal do
ko lektí vu vy ni ka jú cich ¾u dí pod
ve de ním plk. RNDr. Vla di mí ra
Ïu ri ši na.

Po ro ku 1989, po èas spo lo -
èenských zmien, bol je den zo
zakla da te ¾ov Od bo ro vé ho zvä zu
po lí cie v SR, kto ré ho bol ak -
tívnym èle nom. Svo jou ak ti vi tou,
od bor ným a ¾udským rozh¾a dom
sa vý raz nou mierou po die ¾al i na
za lo že ní Slo venskej sekcie IPA –
In ter na tio nal Po li ce Asso cia tion,
dobro vo¾nej po li cajnej aso ciá cie
zdru žu jú cej èle nov bez rozdie lu
ra sy, ná bo žen ské ho vyzna nia èi
po li tickej príslušnosti z viac ako
60 kra jín sve ta z 5–tich konti -
nentov. Prá ve JUDr. Jo zef Gá lik
bol spo èiatku zvo le ný za pre zi -
den ta tejto slo venskej sekcie
IPA, po odcho de z po li cajných
slu žieb ho zvo li li za èest né ho
pre zi den ta. Po tom sa za mestnal
na Mi nisterstve fi nancií SR. Na
tom to mi nisterstve pra co val až
do chví le svo jej ne èa ka nej smr ti.

Vá že né dá my, vá že ní pá ni,
vá že ní pria te lia, vá že ní sú èasní i
bý va lí ko le go via JUDr. Jo ze fa
Gá li ka, smú tia ca ro di na Vám
úprimne ïa ku je za Va šu úèas�
na poslednej rozlúèke s ním, za
úprimné slo vá sústrasti a za kve -
ti no vé da ry.

Èes� pa miatke mjr. JUDr. Jo -
ze fa Gá li ka, kto rý na vždy osta ne
v na šich srdciach.

JUDr. ¼u do vít Gá lik, brat

U na šich zá padných su se dov
na rastá od por pro ti vo¾né mu po -
hy bu ¾u dí na hra ni ciach. Se dem z
de sia tich Ra kú ša nov si do konca
že lá, aby sa opä� za viedli kon tro -
ly na hra nièných prie cho doch
vrá ta ne Slo ven s ka. Dô vo dom je
zvý še ná kri mi na li ta cudzincov. In -
for mo val o tom vèe ra ra kúsky
denník Die Pres se.

Väèši na Ra kú ša nov má jas no
v tom, kto je za ná rast prí le vu
zahra nièných kri mi nálni kov do
kra ji ny zodpo vedný. „Dve tre ti ny
¾u dí, kto rí svojho èa su hla so va li
za vstup kra ji ny do Európskej
únie, vy pí sa li pod¾a všetké ho
vo¾ný šek pre bezhra nièné nez -
mysly zo stra ny Bru se lu a na šich
po li ti kov. Ná vrat pa so vých a hra -
nièných kont rol by pre to bol dô le -
ži tou a zmysluplnou zme nou pra -

vi diel,“ po ve dal pre HN tridsiatnik
z Viedne Franz Maurer.

Ten zá ro veò vyzýva svo jich
kra ja nov, aby presta li s použí va -
ním ter mí nu slo bo da cesto va nia.
„Ako èas to sa jazdí do zahra ni -
èia? Bo li sme va ri pred vstu pom
do Európskej únie za mú rom ako
vý chodný blok?“ pý ta sa.

Z priesku mu ïa lej vyplý va, že
iba štvrti na Ra kú ša nov je pro ti to -
mu, aby sa na hra ni ciach opä�
kon tro lo va li pa sy. Pä� percent sa
k tejto otázke ne ve de lo vy jadri�.

O úpra ve pra vi diel v rám ci
schengenské ho priesto ru sa v
Ra kúsku za èa lo intenzívne ho vo -
ri� v aprí li. Európske mé diá vte dy
pí sa li, že Ne mecko a Francúzsko
chcú spo loène pre sa di�, aby kra -
ji ny patria ce do Schenge nu moh li
obno vi� kon tro ly na hra ni ciach až
na 30 dní. O ob no ve ní kont rol by
pri tom roz ho do va li ná rodné vlá -
dy.

Do ho du Pa rí ža a Ber lí na

odmietla Európska ko mi sia. O
zme ne pra vi diel Schenge nu, kto -
rý v sú èasnosti zdru žu je 26 kra jín
vrá ta ne Slo ven s ka, sa ïa lej in -
ten zívne dis ku tu je. O ob no ve ní
hra nièných kont rol ho vo ril v rám -
ci predvo lebnej kampa ne naprík -
lad èosko ro už bý va lý francúzsky
pre zi dent Ni co las Sarko zy. Prá ve
Francúzsko dlho do bo bo ju je s
prí le vom ile gálnych imigrantov z
Afri ky a Ázie.

Kon tro ly chu li gá nov Európske
kra ji ny pri tom ma jú možnos� vrá -
ti� kon tro ly na hra ni ce aj dnes,
ma xi málne však na nieko¾ko dní.
Kra ji ny to využí va jú pri mi mo -
riadnych si tuá ciách, ako sú
napríklad futba lo vé majstrovstvá.
To to opatre nie má za cie¾ zabrá -
ni�, aby sa cez Euró pu pre sú va li
ne bez peè ní futba lo ví chu li gá ni.

(HN onli ne, 7. má ja 2012)
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

29. 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

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

31. o vykonaní previerok od -
borného preskúšania zo špeciál-

nej odbornej spôsobilosti na
výkon činnosti ostreľovača v Po -
licajnom zbore útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

32. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykona-
nie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Žiline

33. o vykonaní streleckej prí-
pravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky zaradených do
III. výcvikovej skupiny

34. o vykonaní previerok te -
les nej zdatnosti príslušníkov Poli-
cajného zboru útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

35. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykona-
nie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Nitre

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

7. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 16/2008 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajné-
ho zboru v znení neskorších
predpisov

8. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 3/2006, ktorým sa
za vádza úradné poverenie pre
príslušníkov Policajného zboru
za ra dených na odbore ochran-
ných služieb Prezídia Policajné-
ho zboru v znení nariadenia pre-
zidenta Policajného zboru č.
22/2008

9. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 7/2002 o objasňova-
ní priestupkov a prejednávaní
priestupkov v Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kým zármutkom ozna mu je me,
že dòa 2. má ja 2012 nás vo ve ku ne do ži tých 
63 ro kov opus til náš dra hý
JUDr. Jo zef Gá lik,
dlho roèný príslušník PZ a èlen OZP v SR

Èes� je ho pa miatke!

Smú tia ca ro di na

Hroz ba pre Schengen

Vá že né èlen ky a èle no via Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR,
pria te lia, ïa ku jem!

Ru žo vá va ta
Na prvo má jo vú ve se li cu v Ma lackách prišlo va ri ce lé Zá ho rie.

Hla va na hla ve, pre dajných stánkov viac ako v arabskom sú ku. A
hneï na kra ji šiator s kla sic kou cuk ro vou va tou. Ro man tic ká ru žo -
vá…

Za dve ly žièky na fú ka né ho cuk ru s ume lým farbi vom sle èin ka
pý ta la jed no euro. No, po vedz vnuèke nie! Ar gu ment, že bu de ce -
lá za le pe ná, na vnuè ku ne fun go val. Do sta la te da cukro vú va tu.
Jas né, že bo la ce lá za le pe ná. De do, daj si! Nostalgia z detstva za -
bra la, tre ba okú si�. Otvo ríš ús ta ako ga ráž, aby sa da lo jes� ta ké
ru žo vé na fúknu té niè. Ob jem ob rov ský, ob sah žiaden.

Po mô žeš si prsta mi, za le píš sa a oko lo úst máš smiešne ru žo -
vé ko liesko.

Tak do pad ne kaž dý, kto na le tí na nieèo ru žo vé a na fúknu té. Za -
pla tí euro a bu de po le pe ný. Mám po cit, že nás je tu ve ¾a ta kých.

(on)

V sú vislosti s uve rejne ným
èlánkom v no vi nách OZP v aprí li
2012 pod názvom „Má me re -
kordma na v be hu na sto metrov“
for mou fejtó nu si èi ta te ¾om do vo -
¾u jem da� do po zor nos ti nasle -
dovné:

Dòa 09. 02 2012 (štvrtok) sa v
SOŠ PZ Ko ši ce ko na li pre vierky
uchádza èov o pri ja tie do slu -
žobné ho po me ru príslušní ka PZ.
V sú la de s po ky nom R SOŠ zo
dòa 11. 01. 2011 bo li tieto vy -
hodno te né bezprostredne, to ho
isté ho dòa. Na KR PZ Ko ši ce,
KR PZ Pre šov, KR PZ Ban ská
Bys tri ca, KR PZ Ži li na a RHP
Sobrance bo li fa xom odosla né
14. 02. 2012 (uto rok). Ori gi nál
výsledko vej lis ti ny pre zen tu je me
k nahliadnu tiu.

Pri po rovna ní ta bu liek je zrej-
mé, že zo stra ny KR PZ Ban ská

Bys tri ca, kto rá
vy sie la la pred -
met né ho uchá -
dza èa na pre -
vierky do šlo k
po chy be niu pri
pre pi se výsled-
kov. Konkrétne
k ne za re gistro -
va niu zme ny
dis cip lí ny, kto rá je v na šej ori gi -
nálnej výsledko vej disciplí ne
riadne uve de ná, bez je di nej
zmienky, že ide o beh na 100m.

Zastá vam ná zor, že ob sah a
for ma uve rejne né ho èlán ku ne -
ga tívne vplý va na pra covní kov
SOŠ PZ Ko ši ce bezprostredne
za in te re so va ných do prípra vy,
prie be hu a vy hodno te nia pre vie -
rok uchá dza èov.

mjr. PaedDr. Lu cia Vargo vá
riadi te¾ka SOŠ PZ Ko ši ce

Pozn. re dakcie: „Reakciu na
èlá nok“ pub li ku je me na výslovnú
žiados� pa ni riadi te¾ky SOŠ PZ
Ko ši ce mjr. PaedDr. Lu cie Var-
go vej napriek to mu, že v be -
letristicky po òa tom fejtó ne, za lo -
že nom na mi lej chy bièke nezná -
me ho „vin ní ka“, au tor nespo me -
nul ani ná zov ško ly, ani ne -
konkre ti zo val príslušné okresné,
resp. kraj ské riadi te¾stvo PZ.
Fak si mi le výsledko vej lis ti ny,
pub li ko va né v aprí lo vom èís le,
po chádza z KR PZ Ban ská Bys -
tri ca.

Reakcia na èlá nok


