
Pa ni pre zi dentka spo lu s II. vi -
cepre zi dentom Euro COP–u M.
Litvom ab sol vo va la deò predtým

ro ko va nia s predsta vi te¾mi ma -
ïar ské ho od bo ro vé ho zvä zu a s
ve de ním mi nis ter stva vnútra v
Bu da peš ti. Vy u ži la blízkos� oboch
hlavných miest a prvýkrát prišla
na krátku pra covnú návšte vu aj
do Bra ti sla vy.

Bo ha tý pro gram
Po po ludnie pr vé ho dòa

návšte vy strá vi la šarmantná An -
na Nellbergo vá prehliadkou pa -
mä ti hodností a krás hlavné ho
mesta Slo ven s ka. Po tom ab sol -
vo va la pra covnú ve èe ru s èlenmi
ve de nia OZP v SR. Na dru hý deò
rá no si prehliadka priesto ry slo -
venskej cen trá ly, v do po lud -
òajších ho di nách ju v sprie vo de
Mi ro sla va Lit vu pri jal pre zi dent
PZ Ti bor Gašpar a vzá pä tí – aj
napriek to mu, že sa ko na lo riad-
ne za sa da nie slo ven ské ho ka bi -
ne tu – aj mi nister vnútra SR Ro -
bert Ka li òák. Pa ni Nellbergo vá
do sta la od mi nis tra vnútra SR
ubezpe èe nie o dob rej spo lu prá ci
ve de nia re zor tu s OZP v SR a
záujme o úzku spo luprá cu s
Euro COP–om aj v medzi ná rodnej
ob las ti. S po li cajným pre zi dentom
pa ni Nellbergo vá pre ro ko va la o. i.
mož nos ti bližšej spo lu prá ce slo -
venskej a švédskej po lí cie.

Pr vá že na…
An nu Nellbergo vú, repre zen -

tantku švédskej odbo ro vej cen trá -
ly zvo li li za pre zi dentku de le gá ti
kon gre su Euro COP–u vla ni na je -
seò. Vo funkcii na hra di la Nemca
Heinza Kiefe ra, kto rý bol na tom -
to poste dve vo lebné obdo bia.
Pán Kiefer viackrát po ctil svo jou
návšte vou aj Slo ven sko.

His to ric ky pr vá že na na èe le
Euro COP–u svo jou prá cou nad-
vä zu je na všetko po zi tívne, èo
Euro COP po èas svo jej existencie
do sia hol. V štvor roènom vo -
lebnom ob do bí pa ni pre zi dentka
po va žu je za pri o ri tu usi lo va� o po -
stup né vy rovná va nie so ciálnych a
pra covných podmie nok po li cajtov
vo všetkých kra ji nách EÚ sta no -
ve ním tzv. mi ni málnych štandar-
dov, ako aj po silne nie vply vu
Euro COP–u na rozho do va nie
európskych vr chol ných inšti tú cií
vo ve ciach vnú tornej bez peè nos ti
Európskej únie ako cel ku i jej
èlen ských kra jín jednotli vo.

Pre zi dentka Euro COP–u An na
Nellbergo vá po èas návšte vy Bra -
ti sla vy po skyt la roz ho vor re dakcii
PO LÍ CIA, kto rý pri ná ša me na
inom mieste.

(r)

Ná vrh vý cho dísk štátne ho roz poè tu pre ve rejnú sprá vu na ro ky 2013 – 2015 rá ta so zní že ním pla tov za mestnancov o 5 percent!

M. Lit va: Ta ké to rieše nie je pre OZP v SR abso lútne nepri ja te¾né!

Vzácna návšte va v cent rá le slo ven ské ho od bo ro vé ho zvä zu po lí cie

Pre zi dentka Euro COP–u pa ni An na Nellbergo vá za ví ta la do Bra ti sla vy
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V dòoch 22. a 23. má ja za ví ta la do Bra ti sla vy pa ni An na
Nellbergo vá, najvyššia predsta vi te¾ka Európskej konfe de -
rá cie európskych po li cajných zvä zov (Euro COP). Euro -
COP v sú èasnosti zastre šu je 35 pro fesných a od bo ro vých
po li cajných zvä zov z 27 európskych kra jín, re pre zen tu je
oko lo pol mi lió na po li cajtov. Pa ni Nellbergo vá prišla na
pozva nie ve de nia Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR.

Pre zi dentku Euro COP–u An nu Nellbergo vú s predse dom OZP v SR M. Litvom pri jal na Úra de vlá -
dy SR mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák.

l Pán predse da, ste v kon-
takte s mi nistrom, po da ri lo sa
s Ro bertom Ka li òá kom nadvia -
za� na dobrú spo luprá cu z
predchádza jú ce ho obdo bia?

To nadvä zo va nie te raz tr va lo
tro chu dlhšie, ale tre ba vi die� aj
to, že zlo ži tos� úloh, kto ré rieši tá -
to vlá da, je ne po rovna te¾ná so si -
tuá ciou, aká bo la za predchádza -
jú cej vlá dy Ro ber ta Fi ca. S pá -
nom mi nistrom Ka li òá kom som
ab sol vo val tri stretnu tia, na kto -
rých sme si ro zobra li úlo hy, pá lia -
ce obe stra ny. Za abso lútnu pri o -
ri tu po va žu jem otáz ky spo je né s
udrža te¾nos�ou oso bitné ho úètu.
Predlo ži li sme mu tiež na še ne -
ga tívne sta no vis ko k ná vr hu vý -
cho dísk roz poè tu ve rejnej sprá vy
pre ro ky 2013 až 2015, kto ré by
sa v prí pa de reali zá cie, te da pre -
ta ve nia do štátne ho roz poè tu,
pre ja vi lo aj v na šich podmienkach

5–percentným škrtom ob je mu
miezd pre ve rejnú a štátnu služ -
bu, ako aj 10–percentným zní že -
ním ma te riá lo vých vý davkov.

l Oba pro blé my sú mi mo -
riadne vážne. Zaèni me no ve lou
zá ko na è. 328, kto rej hlavným
cie¾om je zasta bi li zo va� oso -
bitný úèet, te da za bezpe èi�
trva lú udrža te¾nos� nášho sys -
té mu so ciálne ho za bezpe èe nia.
Ten to ná vrh sa pripra vo val už
po èas pô so be nia mi nis tra Lip-
ši ca.

Áno, ná vrh bol v podsta te ho -
to vý a my stá le pod po ru je me èo
najskoršie schvá le nie no ve ly.
Faktom však je, že v niekto rých
okru hoch ma lo ve de nie iný ná zor
ako od bo ry. A faktom tiež je, že
medzi èa som sa si tuá cia ešte
zhor ši la, pre to že na výslednej
stra te oso bitné ho úètu sa podpí -
sa la mi mo riadne vy so ká odcho -

do vos� po li cajtov v ro koch 2010 a
2011. Scho dok je te da vyš ší, ako
sme pô vodne predpokla da li. Sú
tu aj ïalšie fak to ry, sú vi sia ce s
krí zou. Pod stat né je, že spo loène
h¾a dá me rieše nia na zasta bi li zo -
va nie oso bitné ho úètu. Ne mô že
dlho fungo va� tak, že príjmy bu dú
nižšie ako vý davky. Po èet po be -
ra te ¾ov dô chodkov nám však za
uply nu lé dva ro ky prudko na rástol
a s tým sa mu sí me ne ja ko vy -
rovna�.

l Do ve rejnosti sa pus ti li
niekto ré úva hy o zda òo va ní
výslu ho vých dô chodkov a
ïalšie sprá vy takpo ve diac po -
plaš né ho cha rak te ru, èo za sa
za sia lo ner vo zi tu najmä v ra -
doch star ších po li cajtov. Aké
sú zá ru ky, že vlá da neprijme
opatre nia, kto ré by opodstatne -
nos� fám po tvr di li?

Zá ru kou je pod¾a môjho ná zo -
ru najmä oso ba mi nis tra, má emi -
nentnú sna hu nejs� ïa lej, ako je
abso lútne nut né. Èo sme po ve -
da li predtým, pla tí aj dnes. Náš
sys tém so ciálne ho za bezpe èe nia
mu sí by� tr va lo udrža te¾ný, ne mô -
že by� dlho do bo a hlbo ko ne -
solventný. H¾a dá me najschod nej -
šie rieše nia.

l Je už dnes nieèo jas né?
Ešte nie, ve¾mi intenzívne sa

pro ble ma ti kou zaobe rá me. Ne -
mô žem po ve da�, že v tejto chví li
má me jas né, jed no znaè né rieše -
nie, stá le sú to alterna tí vy a h¾a -
da nie najschodnejšej ces ty. Je to
o ume ní mož né ho. H¾a dá me aj
prí èi ny, pre èo je zra zu stav ta ký
aký je. Jed nou z nich je krá te nie
ob je mu mzdo vých prostriedkov,
pre mietlo sa to v zní že ní pla tov,
ïalšou prí èi nou je ne va lo ri zo va -
nie pla tov po li cajtov v uply nu lých
dvoch ro koch, èo sa následne
pre mietlo aj do zní že nia príjmov
oso bitné ho úètu. Na dru hej stra -
ne, va lo ri zá cia dô chodkov po kra -
èo va la. Èi že príjmy kle sa jú a vý -
davky rastú. Tre ba to obrá ti�, svo -
ju úlo hu hrá aj sta bi li ta po li cajtov
v Po li cajnom zbo re. Pevne ve rím,
že sa no ve lu 328 v pri ja te¾nej po -
do be po da rí schvá li� k 1. ja nuá ru
2013.

l Dru hý pro blém je rovna ko
ve¾mi zá važ ný. Ná vrh vý cho -
dísk roz poè tu ve rejnej sprá vy
pre ro ky 2013 až 2015 rá ta s
5–percentným zní že ním pla tov
obèianskych za mestnancov a s
de sia ti mi percenta mi po kle su
bežných vý davkov. Li mit

mzdo  vých vý davkov po li cajtov
má by� za cho va ný na úrov ni
ro ka 2012, to zna me ná, že opä�
sa ne uva žu je s va lo ri zá ciou.
Èo vy na to?

Okamži te sme za èa li bi� na po -
plach, pre to že ïalšie zni žo va nie
poètov a miezd obèianskych za -
mestnancov pri sú èasnom orga -
ni zaènom uspo ria da ní a pri sú -
èasnom obje me plne ných úloh
nie je pre nás pri ja te¾né. U nás sa
tieto kla sic ké me tó dy šetre nia for -
mou škrta nia percent vy èer pa li už
predchádza jú ci mi tvr dý mi re -
dukèný mi opatre nia mi. Z tohto
dô vo du sme na ostatnej ra de
predse dov pri ja li zá sadné ne -
súhlasné sta no vis ko a po sla li
sme ho mi nis tro vi. My ako re zort
sme doteraz vždy discipli no va ne
spl ni li všetky tie prí ka zy na zní že -
nie sta vov a mzdo vých prostried-
kov, ale vždy sme na to do pla ti li.
To, že sme chá pa li vážnos� eko -
no mickej si tuá cie, však ešte ne -
zna me ná, že chá pe me spô sob,
ako vlá da di fe ren cu je medzi jed -
not li vý mi re zortmi a jed not li vý mi
sku pi na mi za mestnancov, keï
tieto opatre nia sa ne ma jú do tý ka�
napr. uèi te ¾ov èi zdra votných

(Pokraèovanie na strane 2)

No vé ve de nie MV SR sa uja lo žezla za èiatkom aprí la, zme -
ny je postupne cí ti�, za tia¾ však najmä v perso nálnej, resp.
orga ni zaènej ro vi ne. Ako sa však po kra èu je na rieše ní
prob lé mov, kto ré re zort najviac pá lia? Najmä o tom sa re -
dakcia PO LÍ CIA rozprá va la s predse dom OZP v SR Mi -
rosla vom Litvom.



1/ Ve ¾a za mestnancov na
uby tovniach sa èu du je nú te -
ným pre su nom do iných uby -
tovní z dô vo du „nepríslušnos-
ti“ k zložke, v kto rej za ria de ní
bý va jú. Ko¾kých uby to va ných
sa má to to opatre nie dotknú�?
Ne bo lo mož né vy rie ši� pro blém
s úèto va ním ne pe òažné ho
plne nia tak, aby sa ¾u dia ne mu -
se li s�a ho va�? V akom sta ve je
to to opatre nie v sú èasnosti?

„Za mestnanci, štátni za mest -
nanci, po li caj ti a tiež príslušní ci
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru,
kto rí nie sú v za mestna nec kom
ale bo v slu žobnom po me re s
orga ni zá ciou, kto rá spra vu je uby -
tovòu kde sú uby to va ní sa ne mu -
sia pres�a ho va� ak uhra dia plnú
ce nu za lôžko/deò, kto rú správca

uby tovne zistil na zákla de kalku -
laèné ho lis tu nákla dov uby tovne
pod¾a N MV SR è. 53/1994 do po -
sia¾ plat né ho. Uby to va ný pla tia ci
úhra du za uby to va nie v pl nej
výške neobdrží to tiž žiaden “ be -
ne fit „ vo forme ne pe òažné ho prí-
jmu, kto rý je potrebné zo stra ny
orga ni zá cie ( správcu uby tovne )
vyspo ria da� pod¾a zá ko na è.
595/2003 Z. z. o da ni z príjmu v
zne ní neskorších predpi sov, vo
väzbe na ïalšie po vin né od vo dy.
Na zákla de sta no vísk Da òo vé ho
riadi te¾stva SR, Mi nis ter stva zdra -
votníctva SR, Mi nis ter stva prá ce,
so ciálnych ve cí a ro di ny SR, So -
ciálnej pois�ovne a zdra votných
pois�ovní má kaž dá orga ni zá cia
po vinnos� da òo vo a odvo do vo
vyspo ria da� po skyt nu tý ne pe òaž -

ný prí jem nielen vo èi za mestnan -
com a po li cajtom, kto rí sú v štát-
no za mestna neckom, pra covnom
ale bo v slu žobnom po me re, ale aj
vo èi za mest nan com a po li cajtom
inej rozpoèto vej ale bo príspevko -
vej orga ni zá cie re zor tu mi nis ter -
stva vnútra, kto rým po sky tu je uby -
to va nie za zvý hodne nú ce nu. To
zna me ná prihla so va nie a od hla so -
va nie okrem svo jich za mest -
nancov aj tzv. cudzích za -
mestnancov a  po li cajtov do re -
gistra poistencov, spra co vá va nie

vý ka zov, od vo dy poistné ho, da ne,
vyspo ria da nie vzniknu tých po h¾a -
dá vok a pod. Ide o èin nos ti, kto ré
vy ko ná va jú od bo ry miezd a likvi -
dá cie pla tov dotknu tých orga ni zá -
cií (správcov uby tovní), ná roè né
na kva li tu, kvan ti tu pí somností a
hlavne le ho ty, kto rých ne dodrža -
nie je sank cio no va né (pro ble ma ti -
ku vy svetlí od bor miezd a likvi dá -
cie pla tov). S�a ho va nie je pre to je -
di né rieše nie v sú la de so zá ko -
nom, za pred pokla du fi nanène
zvý hodne nej plat by za uby to va -
nie, aj keï uby to va ní to tak
pravde po dobne ne vní ma jú. S�a -
ho va nie v rám ci re zor tu sa dotk ne
cca 150 uby to va ných.

Po stup pri vyspo ria da ní ne pe -
òažné ho príjmu za po skyt nu té
uby to va nie v uby to va cích za ria -
de niach v re zorte mi nis ter stva
vnútra vy da la sekcia perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí MV
SR v spo lu prá ci so sekciou eko -
no mi ky MV SR. Na tom to us -
merne ní sa ne bu de niè me ni�, je
plat né a aktuálne. Zme nu by
moh li vy vo la� len vý nimky z ci to -
va ných da òo vých a odvo do vých
po vin nos tí pre ozbro je né zložky,
t.j. no ve la dotknu tých zá ko nov,

èo však pravde po dobne v sú -
èasnej do be nie je aktuálne.

Mi nis ter stvo vnútra SR (ako
štátna orga ni zá cia) má v úmysle
rieši� uby to va nie svo jich za mest -
nancov a po li cajtov aj uzatvo re -
ním zmlu vy o vý po žièke so štát-
nou orga ni zá ciou, kto rá spra vu je
uby tovòu (napr.: KR PZ v Ko ši -
ciach), kde je ve¾ký po èet uby to -
va ných v štátno za mestna nec -
kom, pra covnom ale bo v slu -
žobnom po me re k MV SR ako
za mestná va te ¾o vi.“

2/ V poslednom èa se do šlo v
areá li PPZ na Ra èianskej uli ci v
Bra tisla ve k dvom prí pa dom
pá du omietky, resp. klampiar-

ske ho prv ku, kto ré moh li spô -
so bi� za mestnancom smrte¾né
zra ne nie. Plá nu je sa pokra èo -
va nie re konštrukcie vnú tor -
ných fa sád are álu? Ke dy?

„Re konštrukcia fa sá dy je vždy
sú èas�ou celko vej re konštrukcie
konkrétnej bu do vy, sa mostatne
sa s re konštrukciou fa sá dy ako
ta kej ne uva žu je. Na rok 2012 nie
je v plá ne investièných ak cií re -
konštrukcia žiadnej z bu dov v
areá li na Ra èianskej uli ci. V sú -
èasnosti sa reali zu jú sta vebné

úpra vy priesto rov bý va lej ki no sá -
ly, v rám ci kto rých je reali zo va ná
aj ob no va fa sá dy zo stra ny Šu -
òavco vej uli ce a tiež z vnú tornej
stra ny are álu. Pokra èo va nie re -
konštrukcie ïalších objektov, vrá -
ta ne ich fa sád vonkajších aj vnú -
torných zá vi sí od fi nanèných pro-
striedkov a sta no ve nia prio ri ty zo
stra ny ve de nia mi nis ter stva vnút-
ra.

Odstrá ne nie ha vá rií ( aj prí pa -
dy pa da nia omie tok z fa sád ) rieši
sekcia eko no mi ky opra vou z
bežných fi nanèných prostriedkov,
èo sa ale ro bí len v ne vyhnutnom
roz sa hu.“

JÚN  20122

sestier. To to ïa lej ne mô že me
akcepto va�. Ak sa dá va jú vý -
nimky istým sku pi nám za mest -
nancov, tak s tým ne mô že me sú -
hla si� a žiada me, aby plá no va né
opatre nia do pad li na tých, kto rí v
mi nu los ti ne šetri li. Ne mož no ïa -
lej šetri� prá ve na na šich ob èian -
skych za mestnan coch, pre to že
už dlho sú úplne na spod ku
úrovne odme òo va nia. Èo ma
mra zí, že sme sa všetko na uèi li
vi die� cez percentá a jednotne,
bez zoh¾adne nia špe ci fík re zor tu
vnútra. Veï dnes už prie merný
plat sest ry v bra tislavskej ne moc -
ni ci je na úrov ni prie merné ho pla -
tu po li caj ta. To už je na za mysle -

nie. Na ši obèian ski za mestnanci
ma jú po bie de po lo vièný prí jem
vo èi to mu, náš re zort je vo výške
príjmu pra covní kov vo ve rejnej a
štátnej službe je den z najhorších.
Ïalšie zni žo va nie je neú nos né.

l Aké sú reakcie?
Ten to ná vrh bol už vo vlá de

28. aprí la, ale vlá da o tom to bo de
ro ko va nie pre ru ši la. Zisti li sme
však, že mi nis ter stvo vnútra k to -
mu to vládne mu ná vr hu ne posla lo
žiadne pri po mienky v rám ci
medzi re zortné ho pri po mienko vé -
ho ko na nia.

l To už ako?
Tiež nám to neišlo do hla vy,

pre to že re zort, a sa mozrejme aj
my, sme spra co va li množstvo pri -

po mie nok. Uká za lo sa, že údaj ná
admi nistra tívna chy ba konkrétnej
pra covníèky spô so bi la ne do ru èe -
nie pri po mie nok na úrad vlá dy.

l Rozprá va li ste sa s mi -
nistrom aj o hodno tia com sys-
té me?

Je roz pra co va ných viace ro
úloh, kto ré naštarto val ešte tím
mi nis tra Lipši ca. Tie sa v sú èas -
nosti pre hodno cu jú. Je to naprík-
lad vzde lá va nie, spô sob pri jí ma -
nia do PZ, syste mi zá cia OO PZ.
V rám ci nich sa ne za budlo ani na
hodno tia ci sys tém. Úlo ha znie
spra co va� do 30. 6. 2012 kom-
plexnú ana lý zu, a na jej zákla de
sa po tom bu de pra co va� na zme -
nách. My sme ná zor nezme ni li:

sme za hodno tia ci sys tém, kto rý
bu de spra vodli vý, ob jektívny, ad -
mi nistra tívne ne ná roèný, pre po je -
ný so systé mom odme òo va nia a
s ka riérnym pos tu pom. A, sa mo -
zrejme, zla de ný s úlo ha mi Po li -
caj né ho zbo ru. Te rajší sys tém
tieto kri té riá za tia¾ nespåòa ani na -
priek množstvu zmien, o kto ré sa
za sa dil pre do všetkým OZP v SR.

l Zno va re gistru je me množ-
stvo perso nálnych vý men.

Áno, je tu no vá vl na navrá -
tilcov, ku kto rým mám rôzne po -
sto je, pre to že je rozdiel, èi èlo ve -
ka do slo va vy ho di li, èi po uži li pa -
ra graf 35, ods. 2, èi na ne ho vy -
ví ja li tlak, aby odi šiel sám. To
všetko je potrebné po sudzo va�

indi vi duálne. V mno hých prí pa -
doch chá pem mo ti vá ciu na spä� -
vrá te nie, ale nie pri všetkých.
Viem, že mno hým sa to ne pá èi,
ale naozaj nie som pria te ¾om tu -
ris ti ky v slu žobnom po me re. Opa -
ku jem, kaž dý prí pad tre ba po -
sudzo va� indi vi duálne – už aj pre -
to, aby v záujme tzv. odstra òo va -
nia krívd ne pá cha li no ví riadia ci
pra cov ní ci za sa no vé krivdy. Stá -
le si kla diem otáz ku: kto je väèší
hr di na, èi ten, kto v Po li cajnom
zbo re vydržal, ale bo tí, èo hneï a
bez dô vo dov odišli, a te raz sa
vra ca jú a dostá va jú prednos� v
ka riérnom postu pe. Kto má prá vo
ko ho sú di�?

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

M. Lit va: Ta ké to rieše nie je pre OZP v SR abso lútne nepri ja te¾né!
(Pokraèovanie zo strany 1)

No ví funkcio ná ri MV SR 
Pr vý vi ce pre zi dent Po li cajné ho zbo ru 

Slo venskej re pub li ky
plk. Ing. JÁN HO LIÈ

Na ro de ný: 15. februá ra 1959 v Bra tisla ve 
Vzde la nie: 1992 – 1993 špe cia li zaèné po li cajné vzde la nie   
1978 – 1983 Vy so ká ško la po¾no hospo dárska v Nitre
1974 – 1978 Stredná po¾no hospo dárska ško la v Nitre 
Prie beh za mestna nia:
1. jún 2012 – Pr vý vi ce pre zi dent Po li cajné ho zbo ru SR
2008 – 2010 riadi te¾ Spra vo dajskej jed not ky fi nanènej po lí cie

Úra du bo ja pro ti orga ni zo va nej kri mi na li te PPZ 
2004 – 2008 zástupca riadi te ¾a pre ope ra tívnu èinnos� Úra du bo -

ja pro ti ko rupcii PPZ  
2002 – 2004 riadi te¾ Od bo ru zvláštnych úloh Sprá vy kri mi nálnej

a fi nanènej po lí cie PPZ 
2001 – 2002 zástupca riadi te ¾a Od bo ru zvláštnych úloh Sprá vy

kri mi nálnej a fi nanènej po lí cie PPZ 
1999 – 2001 star ší re fe rent špe cia lista Od bo ru zvláštnych úloh

Sprá vy kri mi nálnej a fi nanènej po lí cie PPZ 
1995 – 1999 star ší re fe rent špe cia lista Úra du inšpekènej služ by

MV SR  
1990 – 1995 star ší re fe rent špe cia lista Od bo ru zá važnej kri mi -

na li ty Sprá vy kri mi nálnej po lí cie PPZ 
1988 – 1990 star ší re fe rent špe cia lista Sprá vy ZNB Sprá vy VB

Bra ti sla va 
1983 – 1988 Štátny ma je tok Stu pa va

* * *
Ku dòu uzá vierky tohto èís la mi nister vnútra usku toènil aj ïalšie

perso nálne zme ny vo ve de ní re zor tu. Ge ne rálnym riadi te ¾om Sek-
cie te le ko mu ni ká cií, informa ti ky a bez peè nos ti MV SR sa stal Ing.
Jo zef Èa puška.

Zme ny nasta li aj vo ve de ní Všeo becnej zdra votnej pois�ovne, a.
s. Jedným z ôsmich èle nov do zornej ra dy je od 29. 5. 2012 pod-
predse da OZP v SR Mgr. Ma rián Magdoško.

(r)

Sekcii eko no mi ky MV SR po lo ži la re dakcia PO LÍ CIA tri aktuálne otáz ky, pri ná ša me aj odpo ve de

Pálèi vé pro blé my ver sus pe nia ze a mož no i zdra vý ro zum

è è
Niekto ré vnú torné fa sá dy are álu na Ra èianskej uli ci v Bra tisla ve sú v ka tastro fálnom sta ve. Má jo vá

prud ká búrka zho di la metro vú odkva po vú rú ru z 3. poscho dia pria mo na vchod, ka dia¾ pre chádza jú ¾u -
dia. Naš�astie, ni ko ho netra fi la. Na opaènej stra ne za sa z 5. poscho dia odpa dol kus omietky, kto rý by
s isto tou pre ra zil èlo ve ku leb ku. Odnieslo si to naš�astie iba au to.

(Pokraèovanie na strane 6)
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Pa ni pre zi dentka, vo vý kon -
nom vý bo re je va ším ko le gom vo
funkcii II. vi ce pre zi den ta náš

predse da Mi ro slav Lit va. Ve rím
pre to, že prá ca Od bo ro vé ho zvä -
zu po lí cie v SR vám nie je celkom
ne zná ma, ani po me ry na Slo ven -
sku. Ako vní ma te po zí ciu OZP v
SR v európskom kontexte?

Mys lím si, že na Slo ven sku má
váš od bo ro vý zväz – v po rovna ní
s Ma ïarskom, odkia¾ prá ve pri -
chádzam – ove ¾a viac mož nos tí i
schop nos tí rieši� svo je pro blé my,
pre to že na rozdiel od Ma ïa rov
má te dobre fungu jú ce od bo ry.
Sa mozrejme, má te ešte o èo usi -
lo va� v ob las ti vzde lá va nia, dåžky
pra covné ho èa su, kva li ty va šej
vý stro je a vý zbro je, ako aj pla to -
vej úrovne. Viem, že to to, te da
pla ty a so ciálne za bezpe èe nie, sú
pro blé my vo väèši ne kra jín vý -
chodnej Euró py, pre to èas to zdô -
razòu jem, že ak vlá da ne do ká že
po lí ciu dobre zapla ti�, štát nepria -
mo pod po ru je ko rupciu a iné pro -
blé my.

l V Euro COP–e ve nu je te
ve¾ kú po zornos� prá ve vý chod -
ným kra ji nám. Je to lo gic ké,
pre to že sa tu kon cent ru je gro
prob lé mov, kto ré mu sí te rieši�.

Spresni la by som: Euro COP
ne do ká že vy rie ši� tieto pro blé my
vý chodných kra jín. Mô že me po -
núknu� ná stro je, ra dy a po môc�
ve do mos�a mi, skú se nos�a mi, ale
pro blé my si mu sí kaž dá kra ji na
rieši� sa ma. Pre Euró pu sú dô le -
ži té sil né od bo ry, kto ré do ká žu
za mestnancom obhá ji� ich prá va.
V se ver ských kra ji nách je vy še
sto roèná tra dí cia odbo rov, vrá ta -
ne po li cajných, tak je po cho pi -
te¾né, že vý chodné kra ji ny ma jú
ešte èas� ces ty pred se bou. Istý
èas to po tr vá, ne bu de to hneï,
ne bu de to zajtra, kým od bo ry vo
vý chodných kra ji nách do siahnu
ta kú po zí ciu, ako je to tre bárs u
nás. Mu sí me sa na to po ze ra� z
histo rickej perspektí vy, èím ne -
chcem po ve da�, že vám to bu de
trva� sto ro kov (smiech). Má te k
dispo zí cii skú se nosti iných kra jín,
vy ste sa ve de li pouèi�.

l Pálèi vým problé mom sú
ve¾mi vý raz né rozdie ly v úrov ni
posta ve nia odbo rov, ale aj v

kva li te prá ce
po lí cie v jed -
not li vých vý -
chod ných kra ji -
nách. Ne skrom -
ne po viem, že
Slo ven sko je v
tom to sme re
vpre du. Kto ré
kra ji ny pod¾a
vás èa ká naj-
viac prá ce?

Prá ve sme z
ta kej prišli. Ma -
ïar sko urèi te
patrí medzi ne.
Ale aj Lit va èi
Lo tyš sko sa mu -
sia ešte ve¾mi
usi lo va�, ve ¾a
pra co va�. Naj-

podstatnejšie je, aby sa poz re li
dovnútra svo jich od bo ro vých
orga ni zá cií, uro bi li si po ria dok a
na uèi li sa bo jo va� za svo je prá va,
pre to že my ne mô že me prís�
zvonka a rieši� ich pro blé my. Mu -
sia ma� sna hu, pevnú plat for mu a
pevnú èlenskú základòu, aby ma li
silnejší hlas.

l Bu do va nie èlenskej zá -
kladne je dnes zrejme vša de vo

vý chodných kra ji nách ve¾ kým
problé mom. V spo loènosti sil-
ne jú tla ky na indi vi dua li zá ciu,
ko mercio na li zá ciu. Vi dí me to aj
u nás, kaž dé ho zaují ma, èo z
èlen stva v odbo roch má, ne má -
lo ¾u dí ro bí len pre se ba.

Èlen ská základòa sa mu sí bu -
do va� od spo du. ¼u dia mu sia po -
cho pi�, že ak ne bu dú od bo ry,
nikto sa ich práv ne za sta ne.

l Pa ni pre zi dentka, ste pr -
vou že nou na tom to poste.
Zrejme to nie je ná ho da, veï
najmä se ver ské kra ji ny sú zná -
me vy so kým po die lom žien v
po lí cii. Ako vní ma te že nu v po -
li cajnej rovno ša te?

U nás je po diel žien v po lí cii na
úrov ni 30–40 percent. Kaž dá
spo loènos� je zlo že ná z mu žov a
žien, po lí cia by ten to fakt ma la

odzrkad¾o va�. Mys lím si, že aj v
po lí cii je najlepšia kompo zí cia v
zlo že ní muž a že na. Ale vo Švéd -
sku nie sú zriedka vé ani èis to
žen ské dvojèlenné hliadky.

l Je to asi spo lo èensky da -
né, u nás sa mno ho ¾u dí na že -
ny v rovno ša tách po ze rá kri vo
– do konca aj ich ko le go via. Na
dru hej stra ne – že na v rovno -
ša te bu dí rešpekt, mno ho chla -
pov si vo èi nim ne do vo lí to, èo
by si do vo li li vo èi mu žo vi po li -
caj to vi.

Sa mozrejme, aj my sa stre tá -
va me s ne ga tívny mi postojmi vo -
èi že nám. Ale má me sil né anti -
diskri mi naèné zá ko ny, sú tu pá ky,
ako za bezpe èi� rovnoprávnos�
prí le ži tostí. Ak sa napríklad hlá -
sim do vý be ro vé ho ko na nia s mu -
žom na rovna kú funkciu, mo je
pohla vie ne mô že by� pro blém. Ak
by som bo la lepšia a nepri ja li by
ma, mô žem po da� s�ažnos� a s
najväèšou pravde po dobnos�ou
by som s òou uspe la. Po dob ný
pro blém je aj s ve kom. Dnes už
ne mô že te ve rejne po ve da�, že je
niekto sta rý na svo ju prá cu. Ten -
to trend postupne prí de aj k vám,
tlak na zrovnoprávne nie bu de
silnie�.

l Èo po va žu je te za hlavnú
úlo hu Euro COP–u v sú èas -
nosti?

Hlavnou úlo hou je uro bi� me no
Euro COP–u ove ¾a zná mejším v
Euró pe a upevni� vz�a hy so so -
ciálny mi partnermi, s kto rý mi bu -
de me disku to va�. Potre bu je me

vy ti po va� oso by,  s kto rý mi bu de -
me v pra vi delnom kontakte – keï
nie v dennom, tak as poò v týž-
dennom, aby sme ich moh li
ovplyvòo va�, vysvet¾o va� na še
po sto je a po silni� na še me no, na -
šu zmenku. Na ša ví zia je, že pri
rieše ní ne ja ké ho pro blé mu bu dú
vo la� oni nás, nie aby sme vo la li
my ich na po moc. Kým rozhodnú,
aby sa s na mi po ra di li, ako ma jú
rozhodnú�, aby nás po va žo va li za
po radný or gán, na kto rý sa mô žu
ke dy ko¾vek obrá ti�. Po va žu je me
Euro COP za part ne ra, kto rý má
po má ha� prie rieše ní prob lé mov,
nie je opo zí ciou vo èi vládnej mo -
ci. Veï má me ten istý cie¾: bez -
peènú Euró pu. Chce me ma� lep -
šie pra covné podmienky, chce me
po lí ciu bez ko rupcie, zodpo vednú
vo èi obèa nom. A to chce kaž dý .

l Té mou do by, prio ri tou
Euro COP–u sú mi ni málne štan -
dardy, te da sta no ve nie urèi -
tých no riem, kto ré mu sí spåòa�
kaž dá európska po lí cia – v po -
èet nos ti, vý stro ji a vý zbro ji, ale
aj v otázkach pra covných pod-
mie nok, v so ciálnom a fi -
nanènom za bez pe èe ní. Strašne
�ažká úlo ha. Ako na to?

Ne exis tu je je di né rieše nie. Mu -
sí me upria mi� po zornos� na
rozdie ly medzi kra ji na mi a za èa�
dialóg s európsky mi orga ni zá cia -
mi, kto ré ma jú najlepšie pred -
pokla dy pozna� po me ry v týchto
kra ji nách – to je napríklad In ter -

pol, Euro pol, Frontex. ¼u dia v
týchto orga ni zá ciách ve dia, aká
je si tuá cia v tej–kto rej kra ji ne a
ve dia, aká je úro veò spo lu prá ce,
do ká žu nám po ve da�, pre èo tre -
bárs spo luprá ca ne fun gu je tak
ako má. Bu de me h¾a da� odpo ve -
de na otáz ky, pre èo má me napr.
cezhra niènú kri mi na li tu, keï tvr dí -
me, akí sme dobrí v bo ji medzi ná -
rodným zlo èi nom. Èi je to otáz ka
zdro jov? Zlej koordi ná cie? Mám
ví ziu európskej po li cajnej aka dé -
mie, kto rá by po sky to va la slušnú
úro veò vzde la nia. Ne mô že me
ma� v Euró pe ved¾a se ba po li -
cajtov, keï v jed nej kra ji ne sa pri-
pra vu jú tri me sia ce, v inej tri ro ky.
To isté je otáz ka tech nic ké ho vy -
ba ve nia: niekde je špiè ko vé, inde
ma jú tech ni ku a vy ba ve nie zo
šes�de sia tych ro kov. Stá le si
mys lím, že by sme ma li by� orga -
ni zá cia za me ra ná na rieše nia.
Ne mám ra da, keï od bo ry ho vo ria
len NIE bez to ho, aby po núkli rie-
še nie. To bo lo predtým bežné aj
u nás na se ve re, od bo ry stá le ho -
vo ri li len NIE a NIE, stá le sa bo -
jo va lo PRO TI nieèo mu. Ak nieèo
nech ce me, mu sí me ve die� po ve -
da�, èo chce me a a ako sa to má
do siahnu�.

l Pa ni pre zi dentka, prišli ste
z Bu da peš ti, èo je ve¾mi krásne
mesto, my však ho vo rí me, že
ju po sta vi li Slo vá ci (smiech).
Ma li ste len krátku možnos� vi -
die� as poò nieèo z Bra ti sla vy.
Váš do jem z nášho mesta?

Pr vé, èo som tu za ži la, bo la
prietrž mra èien (smiech), ale
mys lím si, že je to krásne mesto.
Blízkos� le sov pod Karpatmi je mi
ve¾mi sym pa tic ká, mi lu jem to.
Pozre la som si no vé du naj ské
nábre žie, to je ve¾mi pekné. Mám
tu dob rý po cit, viem si predsta vi�,
že by som tu ži la.

l Náš roz ho vor ro bí me sko -
ro rá no, stretne te sa onedlho s

na ším po li cajným pre zi dentom
a vzá pä tí aj s mi nistrom vnútra.
Na èo sa ich bu de te pý ta�? Na -
še po me ry predsa len tro chu
po zná te…

Asi bu dem za sa ho vo ri� o
štandardoch, ho ci na tom nie ste
ako Lit va èi Lo tyš sko. Chce me,
aby po lí cie do siahli v Euró pe
približne rovna kú úro veò, a to sa
tý ka aj Slo ven s ka. Ak bu de me
ma� kra ji ny, kde mu sia ma� po li -
caj ti dve za mestna nia, aby uži vi li
ro di nu, tak v ta kejto kra ji ne bu dú
pro blé my s po lí ciou, le bo po lí cia
je ochrancom de mo kra cie a vzni -
ká ob rov ské ri zi ko pre ce lú kra ji -

nu. Upo zorním va šich ma na žé rov
na sú èasnú po zí ciu odbo rov, že
to nie je o vzá jomnom bo ji, ale o
spo loènom h¾a da ní rieše ní pre
dob ro za mestnancov, le bo pri po -
ro zu me ní sa rozhodnu tia pre -
sadzu jú ove ¾a jedno duchšie a
najmä sú úèin né, keï sa pre -
sadzu jú v zho de, v po ro zu me ní.
Ne mu sia by� všetky ná pa dy ma -
naž mentu tie najprávnejšie, naj -
vhodnejšie, mô že sa sta�, že od -
bo ry prí du s lep ším rieše ním, s
ori gi nálnejšou myšlienkou. Ke by
ste len kri èa li NIE bez rieše ní, za -
buchnú sa pred odbormi dve re. Id
o to, aby za mestná va te lia pus ti li
od bo ry na svo je hra cie po le. Ne -
mu sí sa to pre zento va� ako rieše -
nie odbo rov, dá sa to ma -
nažmentu len po šepnú�, aby to
odpre zento va li ako svo je najlep-
šie rieše nie, ako svoj vlastný ná -
pad. Je to aj o takti ke.

l U vás vo Švéd sku je
záujem o prá cu po li caj ta?

Ale áno, ve¾mi ve¾ký. Ma li sme
ne dáv no šes�ti síc uchádza èov na
šty risto miest, ale stá le sa ve die
disku sia o pla toch, mla dí chcú
viac pe òa zí za tvrdú prá cu. Lenže
to isté žiada jú uèi te lia, opatro va -
te¾ky, zdra votné sest ry…

l To je ako u nás!
A po tom je tu otáz ka penzií.

Mla dým na tom ne zá le ží, chcú
ve¾ké pla ty, ne myslia na bu -
dúcnos�. My pre sadzu je me zvý -
še nie odvo dov do penzijné ho
fon du, už te raz po li caj ti pla tia viac
ako ostat ní obèa nia. Mla dým sa
to ne pá èi. My im vysvet¾u je me,
že keï to neuro bí me, v bu -
dúcnosti ne dosta nú niè.

l Pa ni pre zi dentka, mys lím
si, že na še po lí cie ži jú po dob -
ný mi problé ma mi, aj keï v
rozdielnych podmienkach. Ïa -
ku jem vám za roz ho vor.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímky archív a autor

„¼u dia mu sia po cho pi�, že ak ne bu dú od bo ry, nikto sa ich práv ne za sta ne“
Náš roz ho vor s pre zi dentkou Euro COP–u pa ni Annou Nellbergo vou

Pre zi dentka Euro COP–u An na Nellbergo vá (Švéd sko) po -
èas svo jej návšte vy Bra ti sla vy ochotne po skyt la roz ho vor
pre re dakciu PO LÍ CIA.

Pre zi dentka Euro -
COP–u An na Nellbergo vá

Z pri ja tia pa ni Nellbergo vej pre zi dentom PZ Ti bo rom Gašpa rom

Ve de nie OZP v SR predsta vi lo pa ni pre zi dentke aj ob jek ty MV
SR.
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O sta ve po lí cie: „Jedným slo vom by som stav na zval zlo ži tým…“
l Pán pre zi dent, v Po li -

cajnom zbo re ste – s ma lou
prestávkou – od ro ku 1993,
prešli ste mno hý mi riadia ci mi
funkcia mi, až ste sa ocit li na
poste pre zi den ta. Ako vní ma te
Po li cajný zbor, ako hod no tí te
je ho sú èasný stav, kondí ciu,
vý konnos�…

Stav Po li cajné ho zbo ru, je ho
aktuálna vý konnos� nie je len
otáz ka sú èasnosti èi jedné ho ro -

ka, vní mam ho od èias vzni ku.
Je ho vý voj je odzrkadle ním vý vo -
ja spo loènosti. Do šlo k vý raz né -
mu omla de niu vo viace rých vl -
nách, kto ré spô so bi li to, že sa
ply nu le neodovzdá va li po znat ky z
ge ne rá cie na ge ne rá ciu. Dnešný
stav te da nie je výsledkom ne ja -
kých posledných 18 me sia cov,
ale je to výsle dok vý vo ja nie -
ko¾kých ro koch do za du. Jedným
slo vom by som stav na zval zlo ži -
tým. Do mi nu jú mlad ší ko le go via,
kto rí ne ma li svo je vzo ry sprá va -
nia a �ažšie sa po tom uplatòu jú v
pra xi ta kým spô so bom, akým by
sme si že la li po stránke odbornej
pripra ve nosti, ale aj po stránke
schop nos ti ko mu ni ko va� s obèa -
nom. Tu vi dím najväèšie mož nos -
ti získa� plu so vé bo dy.

l Mô že me te da ho vo ri� aj o
tom, ako vlastne pri jí ma� mla -
dých ¾u dí do zbo ru, ako nasta -
vi� vý be ro vý k¾úè, ako ich
vzde lá va�… Predchádza jú ce
ve de nie sa za èa lo tý mi to otáz -
ka mi vážne zaobe ra�…

Sti hol som sa obozná mi� s
tým, že sa tu plá no va la centra li -
zá cia pro ce su pri jí ma nia do PZ.
Roz hod ne nie som za ten to spô -
sob pri jí ma nia, pre to že pod¾a
môjho ná zo ru pri jí ma nie na re gio -
nálnej úrov ni je ove ¾a adresnej-
šie, konkrétnejšie, je za lo že né na
lepšom pozna ní uchádza èa. Som
te da za pô vodný spô sob. Otáz ka
je, èi sa vý ber dá v nieèom vy -
lepši�. Urèi te áno, pre to že do èlo -
ve ka ne vi dí te, mô že te ho len
postupne spozna�, tak že po
absolvo va ní vstup né ho ko na nia
by ma la nasta� dô le ži tejšia fá za v
pr vých me sia coch prípravnej štát-
nej služ by, aby sa tam uká za li
prí padné ne ga tívne vlast nos ti i
po zi tí va, kto rý mi adept vy ni ká.
Tam by ma li ma� väèšiu zodpo -
vednos� riadia ci pra cov ní ci útva -
rov, kde mla dí po li caj ti nastú pia.
Pro ces by mal by� ukon èe ný po
dvoch ro koch vý be rom najschop-
nejších. Popri tom je zrejme nut né
h¾a da� aj ïalšie for my, ako ¾u dí
pozna�, tre bárs zvý še ním ná ro kov
v ško le, aby naozaj prešli si tom,

kto ré uká že, kto na to má a kto
ne má predpokla dy. Vstup né ko -
na nie to urèi te ne od ha lí. Zrejme
bu de potrebné klás� väèší dô raz
aj na získa va nie prak tic kých skú -
se ností (prax) sú bežne s teo re tic -
ký mi ve do mos�a mi v pr vých
dvoch ro koch služ by. Dnes ne -
viem po ve da�, aký by bol najlepší
mo del, uva žu jem skôr vo vše -
obec nos ti, ale celkom isto sú
školstvo a ce lo ži votné vzde lá va -

nie prio ri ty, kto rým sa
bu de me ve no va�.

l Vý stroj, vý zbroj?
Mož no ste už po èu li o
problé moch, kto ré sú
s výstrojný mi sú -
èiastka mi…

Áno, mám celkom
èerstvú osobnú skú se -
nos� a viem, že pro blé -
my sú. Mô že to by� ne -
dostatkom fi nanèných
prostriedkov, ale zdá
sa mi, že je to aj otáz -
ka plá no va nia, aby na

skla doch bo lo to, èo po li cajt ne -
vyhnutne potre bu je. Som už
obozná me ný s tým, že chý ba jú
sú èiastky v najžia da nejších ve¾ -
kostiach , ale bo ich ne má me vô -
bec a èa ká me, èi vô bec a ke dy
bu dú vyskladne né. Na dru hej
stra ne má me pl né skla dy ve cí,
kto ré ¾u dia ne potre bu jú. Pria mo
vo výstrojnom skla de som po ve -

dal, že sa o tú to pro ble ma ti ku bu -
dem zaují ma�, le bo ak je na šou
mé tou spo kojný ob èan, tak pod-
mienkou je spo kojný po li cajt, kto -
rý mu sí ma� do služ by všetko, èo
potre bu je. Príslušník mu sí by�
kva litne vy stro je ný a vy zbro je ný.
Ak mu po vie me, že ne má me to
ale bo ono, je to dô kaz, že sme zlí
ma na žé ri a má me ne do stat ky v
lo gisti ke. Èo sa tý ka vý zbro je, je
to zná my pro blém s prezbro je -
ním. Ne viem, ako sa to bu de da -
ri� vzh¾a dom na pro blé my s fi -
nancia mi. Ne dáv no som sa vrá til
zo stretnu tia po li cajných pre zi -
dentov v Haagu v rám ci Euro po -
lu, kde bo la hlavnou té mou de ba -
ty prá ca po li cajných zbo rov v
podmienkach hospo dárskej krí zy,
resp. zni žo va nia rozpoètov pre
ve rejnú sprá vu, po lí ciu ne vy ní ma -
júc…

l … dob rá té ma…
… viem, že to ne bu de jed no -

du ché. Vieme za de fi no va�, èo

potre bu je me, osta tok je na eko -
nó moch. My mu sí me ga ranto va�
uvážli vos�, aby sme ne na ku po va -
li, èo ne potre bu je me na lie ha vo.
Urèi te by som bol rád, ke by sme
aj v tejto ob las ti uro bi li krok
dopre du, nielen tre bárs ná ku pom

pár pu šiek pre špe ciálne útva ry,
ale väèších poètov zbra ní pre
útva ry, kde má by� kva litná, úèin -
ná a vo èi oko liu bez peè ná zbraò
každo dennou sú èas�ou služ by.
Aby sme ju tre bárs ne mu se li
nahrádza� po vin ným no se ním sa -
mo pa lov vz. 58 aj v obyt ných zó -
nach.

l Pán pre zi dent Spi šiak uro -
bil ve ¾a zmien v štruktú rach a
vz�a hoch ope ra tí vy a vy šetro -
va nia. Ako sa pod¾a vás ten to
mo del osvedèil, plá nu je te ne ja -
ké zme ny?

Má me záujem vrá ti� na úro veò
kra ja vý kon né útva ry v lí nii kri mi -
nálnej po lí cie. Kto ré konkrétne
trest né èi ny by sa rieši li na tejto
úrov ni, ešte ne bu dem špe ci fi ko -
va�, ale v zá sa de pôjde o stredne
�ažké hospo dárske trest né èi ny,
najmä da òo vé, o kto rých ho vo rí -
me od za èiatku, pre to že je
obtiažne vy šetro va� ich z okres-
nej úrovne, ale nepre sa hu jú rá -
mec kra ja, kde už bu de pô -
sobnos� špe cia li zo va ných útva -
rov. Zrejme to má lo gi ku aj z h¾a -
diska ná roè nos ti a kva li ty vy šetro -
va nia. To isté sa tý ka ná silnej
trestnej èin nos ti, najmä vrážd,
pre to že sa nám zdá, že na okres-
nej úrov ni sa zní ži la kva li ta úko -
nov na mieste èi nu. Dô vo dy sú

jas né. Chce li by sme za vies� v
pra vom slo va zmysle pro fe sio -
nálne obhlia da cie sku pi ny, azda
nie v každom kra ji, pre to že sku pi -
ny bu dú vy so ko mo bilné, ale ho -
vorme o nieko¾kých. Pod pro fe -
sio na li tou vní mam to, že okrem

za do ku mento va nia stôp na mies -
te èi nu uro bia aj komplexný pí -
som ný zá znam z obhliadky mies -
ta èi nu a vy šetro va te¾, kto rý prí -
pad pre be rie, bu de ma� viac
priesto ru na odha ¾o va nie a do ka -
zo va nie po „ho rú cej sto pe“. Ta ké -
to obhliadky by moh li ro bi� aj ¾u -
dia s nižšou kva li fi ká ciou ako má
vy šetro va te¾, som presvedèe ný,
že po na do budnu tí pra xe a s kva -
litným tech nic kým vy ba ve ním do -
ká žu na mieste èi nu odvies� pro -
fe sio nálnu prá cu.

l Prá ca kri mi na lis tic kých
techni kov je vïaèná té ma, rov-
na ko ako ka pa citné pro blé my
KEÚ…

Ne mal som ešte èa so vý prie-
stor na dôkladné obozná me nie
sa so si tuá ciou, ale urèi te si viem
predsta vi�, aby ¾u dia z KEÚ ma xi -
málne po moh li pri vzde lá va ní kri -
mi na lis tic kých techni kov najmä
pre sku pi ny OMÈ, kto ré spo mí -
nam.

l Ty pi zá cia útva rov?
Odchádza jú ci pre zi dent pán

Spi šiak mi po ve dal, že vý stu py z
ana lý zy, kto rú uro bi li, obsa ho va li
zaují ma vý fakt, od ha li li ne správ -
nos ti v rozde le ní síl a pros tried -
kov z h¾a diska te ri to riálne ho roz -
de le nia, ale aj èo sa tý ka po èet -
né ho zlo že nia príslušní kov jed -
not li vých slu žieb v da nom re gió -
ne. Tá to ana lý za si zrejme vy žia -
da ná sled né zo sú la de nie z h¾a -
diska ná pa du a re gio nálnej zá �a -
že, le bo faktom je, že obvodné
odde le nia a do konca i okre sy
vzni ka li his to ric ky z rôznych dô -
vo dov, vrá ta ne èis to po li tic kých
roz hod nu tí. Objekti vi zá cia sta vov
je ve¾mi zlo ži tý pro blém, nieèo už
na zna èil aj hodno tia ci sys tém,
keï uká zal diametrálne rozdie ly
vo vý kon nos ti, ale ne dal odpo veï
na to, v èom sú prí èi ny týchto
dispro porcií. Ho vo ril som ne dáv -
no na tú to té mu aj s èes kým po li -
cajným pre zi dentom Petrom Les-
sym, tiež rieši li ten to pro blém a
h¾a da jú spô sob, ako opti ma li zo -
va� štruktú ry v re gió noch. Tú to
otáz ku chce me otvo ri� a zrejme

postupne pristú pi me k zme nám v
prospech poddi menzo va ných út -
va rov. Ne mu sí ís� len o po rovná -
va nie poètov po li cajtov v jed not li -
vých re gió noch, ale aj o ich zlo -
že nie pod¾a dru hov slu žieb vo
vz�a hu k ná pa du. Ale aj – po -
vedzme to pria mo – k vý kon nos ti
jednotlivcov i ko lektí vov.

l Dlho a na hlas sa ho vo rí v
tom to sme re o vy šetro va ní, o
dispro porciách tre bárs vo vý -
chodných okre soch a v Bra -
tisla ve…

Tak bu de me aj skú ma�, pre èo
napríklad ten istý po èet vy šetro -
va te ¾ov v jed nom re gió ne má len
po lo viènú vý konnos� vo èi ko le -
gom z iné ho re gió nu. Tieto pro -
blé my sú vy puk lé najmä v Bra -
tisla ve a v jej oko lí, v rám ci Bra ti -
slav ské ho kra ja. Ne chcem ni ko ho
ura zi�, ale vieme o problé me a už
to ne ja ko kardi nálne mu sí me
rieši�, pre to že tie dlho prakti zo va -
né jedno ra zo vé vý po mo ci ne ma jú
efekt, keï sa rozpra co va nos� o
rok èi dva vrá ti do sta rých ko ¾a jí.
Sa mozrejme, keï už sme pri
dåžke vy šetro va nia, mu sí me ïa lej
h¾a da� mož nos ti na zme ny le -
gisla tí vy v rám ci zjedno du še nia a
zrýchle nia prípravné ho ko na nia.
Dru hou možnos�ou je po tom roz-
ší re nie okru hu úko nov, kto ré bu -
dú môc� ro bi� po ve re ní po li caj ti.
Vi dím tu mož nos ti pre za po je nie
ope ra tí vy aj v trestnom ko na ní.
Pre to sa mi viac pá èi po jem kri mi -
na lista, ho ci trest ný po ria dok ho -
vo rí o po li caj to vi a po tom de fi nu -
je, kto sa po va žu je za po li caj ta.
Služ ba kri mi nálnej po lí cie, te da
kri mi na lista, len èo za ène ko na� v
trestnej ve ci, mal by ko na� pod¾a
jedné ho zá ko na, nie pod¾a viace -
rých, ale pod¾a jed nej dob rej uni -
verzálnej právnej nor my, a tou by
mal by� trest ný po ria dok najmä vo
fá ze, ke dy chce kri mi na lista
odkry� la tentný trest ný èin ale bo
do ku men tu je na pad nu tý trest ný
èin pre potre by vzne se nia obvi ne -
nia. Až od fá zy vzne se nia obvi ne -
nia si viem predsta vi� špe cia -
listov, kto rí by ro bi li všetky úko ny
vo èi konkrétnej oso be s pl ný mi
ná rokmi, kto ré zá kon vy ža du je.
Vi dím te da priestor za po ji� viac
¾u dí najmä do ob las ti nezná mych
trest ných èi nov a vy šetro va te ¾ov
takpo ve diac ušetri� pre zná me
ve ci. V rám ci re ko di fi ká cie si pa -
mä tám množstvo zmien, z kto -
rých mno hé skôr skompli ko va li
ako zjed no du ši li prípravné ko na -
nie a otvo ri li brá nu obštrukciám.
Ve rím, že už dozrel èas na zme -
nu v záujme to ho, aby sa príprav-
né ko na nie skrá ti lo a po lo žil sa
dô raz na do ka zo va nie na sú de.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímky: Michal Slivka a archív

Na aktuálne té my sa rozprá va me s pre zi dentom PZ gen. PaedDr. Ti bo rom Gašpa rom

No vé ve de nie pre zen tu je svo je zá me ry i pr vé vý sled ky na po -
èet ných tla èo vých be se dách.

Pre zi dent PZ Ti bor Gašpar
Pre zi dent PZ posky tol roz ho vor re dak to ro vi PO LÍ CIE Pet ro vi

Onde ro vi

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 9. júla 2012

Redakcia
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Kva litné služ by pre re zort i ostat ných zá kazní kov

Ve de nie re zor tu oèa ká va lo, že
opra vovne pod no vým ve de ním a
v iných podmienkach na be rú no -
vý dych, prejdú konso li dá ciou a
do ká žu za bezpe èi� kva litný ser vis
pre „je di né ho akcio ná ra“, te da
pre mi nis ter stvo tak, aby ne za �a -
žo val roz po èet re zor tu. Opo nen ti
na hlas vy jadro va li oba vy z to ho,
že pro ces transformá cie príspev-
ko vých orga ni zá cií na jed nu
akcio vú spo loènos� je ši tý ho rú -
cou ihlou. Pa no va li oba vy, že
opra vovne ten to pre chod ne -
zvlád nu a dopla tia na to všetci,
kto rí sú od ká za ní na služ by AO
MV SR, najviac však ra do ví za -
mestnanci opra vovní.

Ra zantné zme ny
Ïalšie obdo bie uká za lo, že

mno hé z týchto obáv ma li ra cio -
nálne jadro a za mestnanci pre ži li

va ri najhoršie èa sy za ce lé de -
sa�ro èia existencie opra vovní.
Nasle do va li perso nálne zme ny vo
ve de ní akciovky, kto ré neobišli
ani riadia ce štruktú ry v niekto rých
pre vádzak –azda viac pre ná zo -
ro vé nezho dy, ako z objektívnych
prí èin. Oko lo dvadsa� za mestnan -
cov mu se lo odís�. No vé ve de nie
na èe le s predse dom predsta -
venstva Mgr. Mi cha lom Šu lom sa
pus ti lo do prá ce s jas nou ví ziou a
približne po ro ku uká za lo, že úsi -
lie pri ná ša pr vé po zi tívne vý sled -
ky – okrem iné ho aj v ná raste
miezd ra do vých za mestnancov a
v postupnej konso li dá cii eko no mi -
ky. Krô èik po krô èi ku, ale, zdá sa,
že dob rým sme rom aj vïa ka to -
mu, že sa dos� podstatne zme nil
aj prístup mi nis ter stva a ním ria-
de ných zlo žiek.

Do ho da s odbormi
To už sme èa so vo kde si na

kon ci lanské ho ro ka, keï pra -
covnú at mo sfé ru po riadne rozví ri -
lo úsi lie hospo dárske ho ve de nia
dos� ra zantne okre sa� so ciálne
vý ho dy za mestnancov. V hre bo -
lo predåže nie pra covnej do by o
pol ho di ny a skrá te nie do vo len ky
o týždeò, te da „po sun“ k po do be

„re du ko va né ho“ Zá konní ka prá ce.
Od bo ro vé orga ni zá cie, kto ré však
ne fungo va li vo všetkých pre -
vádzkach, zomkli si ly a aj s po -
mo cou ve de nia OZP v SR na po -
kon hospo dárske ve de nie ustú pi -
lo. Po intenzívnom ko lektívnom
vy jedná va ní za mestná va te¾ pod -
pí  sal ko lektívnu zmlu vu, v kto rej
ga ran to val za cho va nie so ciál -
nych istôt. Ve de nie OZP ten to
ústre to vý krok vy so ko oce ni lo. Na
„oplát ku“ zástupco via za mestnan -
cov pris¾ú bi li ma nažmentu vše-
strannú pod po ru pro ce su ozdra -
vo va nia eko no mi ky akciovky –
napríklad v tom, že keï bu de tre -
ba naozaj „zabra�“, uro bia ma xi -
mum. Ten to krok, do vo lí me si po -
ve da�, má aj pre blíz ku bu dúcnos�
zá sadný vý znam. A spo meòme,
že medzi èa som vznik  la základná

orga ni zá cia OZP aj v ži linských
opra vovniach.

V popre dí kva li ta

S odstu pom èa su mož no po -
ve da�, že v AO MV SR sa mno hé
zme ni lo k lepšie mu. Nie je to ide -
ál, ale po ma ly sa pribli žu je k
hlavné mu cie¾u, na èo vlastne
ma jú opra vovne v po do be akcio -

vej spo loènosti slú ži� – kva litne
za bezpe èo va� potre by auto par ku

re zor tu na úze mí ce lé ho Slo ven s -
ka a ne za �a žo va� roz po èet MV
SR, pre ja vi� schopnos� sa mo -
statne sa uži vi� a rozví ja� aj v
jednoznaène s�a že ných podmien-

kach „štátnej akciovky“, te da s
dos� vážny mi obmedze nia mi, kto -
ré súkromné au to ser vi sy ne po -
zna jú.

Dnes si už viace ré pre vádzky
AO MV SR po èí na jú ve¾mi dobre,
dostá va jú sa z èer ve ných èí siel a
najmä lepšie plnia úlo hy, na kto -
ré bo li zria de né. Ru ka v ru ke s
tým sa zlepšu jú aj podmienky pre
za mestnancov. Pra covné, pla to -
vé aj so ciálne.

Do mi nu je „vnútro“
Presvedèi li sme sa o tom pri

ne dávnej návšte ve ko šic kých
opra vovní, kto ré už dlhé ro ky ve -
die Ing. Pe ter Je senský. Najmä
za mestnanci vý cho doslo venské -
ho re gió nu areál ve¾mi dobre
pozna jú, ne bu de me te da no si�
dre vo do le sa. Mo derný, upra ve -
ný areál, kto ré ho najcennejšou
de ví zou sú za mestnanci, schop ní
od bor ní ci ga rantu jú ci všetko, èo
tre ba ro zu mie� pod pojmom auto -
ri zo va ný ser vis pre autá zn. Ško -
da, VW a KIA. Pod¾a slov riadi te -
¾a v sú èasnosti už ro bia pre re -
zort 85 – 90 percent z cel ko vé ho
ob je mu prá ce pre re zort vnútra.
Popri po li cajných vo zidlách sa v
servi se èo raz viac stretne me aj s
ha sièský mi špe ciálmi, Ko ši ce
(pra co visko aj v Pre šo ve) po má -
ha jú aj vý chodnej hra ni ci, odkia¾
pri vá ža jú do opra vy množstvo te -
rénne vo zidlá, štvorkolky aj sne -
ho vé skútre. „Na vý chodnej hra ni -

ci dostá va jú v dennej službe po -
riadne zabra�, ale väèši nu opráv

do ká že me uro bi� vlastný mi si la mi,
v niekto rých prí pa doch si po má -
ha me subdo dá va te¾mi, s kto rý mi
má me uro be né zmlu vy,“ do dá va
riadi te¾.

Pod¾a ne ho vo vše obec nos ti
pla tí, že au to v dennej po li cajnej
službe a po na jazde ní 250–ti síc
ki lo metrov je sú ce tak do šro tu,
neopla tí sa opra vo va�, vzni ká tak
otáz ka, èo s ni mi. Pusti� sa aj do
ich eko lo gickej likvi dá cie? Za tia¾
úva ha, zá le ža lo by na podmien-
kach…

Dosta tok náplne
Ce lým autoopra vovniam naj-

viac v uply nu lom ro ku i v prvom
štvr�ro ku 2012 po moh lo, že re zort
„pritla èil“ na riade né zložky, a tak
dnes mno hé èin nos ti, kto ré pred-
tým ro bi li súkromné fir my, ne sú
pe èiatku AO MV SR. Z ve¾kých
zá ka ziek sto jí za to spo me nú� po -
le py vo zi diel, mon táž rá diosta níc,
VRZ, mno ho ïalších špe ciálnych

úprav, na kto rých sa predtým až
pri ve¾mi dobre ži vi li súkromné fir -
my. Riadi te¾ sa nebrá ni ani prí su -
nu ïalšej prá ce, veï ak bu de
dosta tok zá ka ziek, nie je dnes
pro blém nabra� ïalších kva litných
pra covní kov, opra vovne sa v pod-
sta te vy rov na li po me rom v so -
lídnych súkromných auto servi -
soch, ho ci ho di no vá ta ri fa pre zá -
kaz ní ka je v AO MV zaují ma vo
nižšia.

„Èas to navšte vu je me kraj ské
riadi te¾stvá, pý ta me sa, èo by
sme pre nich moh li ešte uro bi�,
aký druh slu žieb. Za èa li sme s

do dáv ka mi pneu ma tík, rea li zu je
pro jekt auto ma tickej umy várky,

ro bí me všetko pre to, aby
sme k nám pri tiahli aj
ïalších zá kazní kov, najmä
zo štátnych inšti tú cií,“ do -
dá va inži nier Je senský,
pre to že di verzi fi ká cia po -
má ha prekle nú� napríklad
zá ko ni té se zónne vý ky vy v
po ète objedná vok, ale aj
vply vy ne do stat ku pe òa zí
na kraj ských riadi te¾stvách,
keï opra vy sí ce chce li, ale
zapla ti� ne ma li z èo ho…
Lanský rok bol to ho ná zor -
nou ukážkou.
Èo chý ba, èo pre ká ža?

Na ïalšiu mo derni zá ciu,
naj mä na špe ciálne ná ra -
die a diag nos ti ku, tre ba ve -
¾a pe òa zí. Tie si mu sia
najprv za ro bi� a investo va�

tak, aby pro du ko va li ïalšie pe nia -
ze. Pre ká ža jú �až kosti vo ve -
rejnom obsta rá va ní, pre ká ža aj
to, keï mi nis ter stvo na kú pi autá
bez to ho, aby si najprv vy po èu li aj
„opra vá rov“, aký ná roè ný je ten –
kto rý druh na ku po va né ho vo zid la
na ser vis, aká je po ru cho vos�,
aká je ce no vá úro veò sú èiastok
preò… A zlú krv uro bí aj ne do -
tiahnu tý prí kaz. „zvrchu“. Naprík-
lad: autá, na ku po va né pre PMJ,
ma li ma� všetky po le py a špe -
ciálnu vý ba vu. Prípra va na ta kú to
akciu nie je pre auto servis lacná,
mu sí vyhlá si� ve rejnú sú �až, na -
kú pi� ma já ky atï. Autá do sta li
kraj ské riadi te¾stvá a niekto ré
usú di li, že vo zidlá nepri de lia
PMJ, ale tre bárs iným zložkám,
po le py ani VRZ tak ne potre bu -
jú… Èo s tým?

Po dob ných príkla dov ešte stá -
le nie do ko na lej koordi ná cie
postu pov MV SR, PPZ a AO MV

sme po èu li aj v ïalších opra -
vovniach, všetky sú odstrá ni -
te¾né. Ïalšie, najmä pro blé my ve -
rejné ho obsta rá va nia, sto ja na
zme nách le gisla tí vy. Sme ro va nie
AO MV SR sa však zdá by� jas -
né, dob ré. V ko neènom dôsledku
mô že ïalšie napre do va nie pri -
nies� re zor tu naozaj nie za nedba -
te¾ný eko no mic ký pro fit. Ak sa k
to mu pri dá tr va lá spo kojnos� zá -
kazní kov z re zor tu i mi mo ne ho,
moh li by by� ve ci tak, ako ma jú
by�. Ako ma li by� už dáv no.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR, a. s. sú na dob rej ceste ku konso li dá cii

Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR ro ky ne ma li dobrú po -
ves�, oso bitná nespo kojnos� pa no va la so služ ba mi bra -
tislavskej pre vádzky. Keï však v ro ku 2009 vo ve de ní mi -
nis ter stva pad lo rozhodnu tie zria di� z opra vovní na ce lom
Slo ven sku, kto ré ma li cha rak ter príspevko vých orga ni zá -
cií, jed nu akcio vú spo loènos�, poh¾a dy na vý sled ný efekt
tohto zá sadné ho kro ku sa rôzni li.

Vy ze rá to ako darèe ko vé ba le nie, ale ha va ro va né vo zid lo si vy -
žia da pri opra ve ve ¾a úsi lia…

V týchto dielòach je do ma aj predse da tu najšej základnej orga -
ni zá cie Fran ti šek Forgáè. A na svoj ko lektív ne dá do pusti�.

Do opra vovní MV SR postupne pri bú da jú aj vo zidlá HaZZ i ïalších
zlo žiek.

Ve ri li by ste? Tak to sa do ká -
zal za va ri� va lec v po žiarnickej
tatrovke.

Riadi te¾ ko šic kých opra -
vovní Ing. Pe ter Je senský pri
prehliadke opra vo va nej štvor -
kolky, po riadne pozna èe nej
ná roè nou služ bou na vý -
chodnej hra ni ci.
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Otáz ka èi ta te ¾a
Zaují ma lo by ma, èi ako vy -

šetro va te¾ PZ mám ná rok na to,
aby som istú èas� svojho pra -
covné ho èa su vy u žil na cvi èe nie.
Zaují ma ma to z dô vo du, že kaž -
dý rok sme po vin ní absolvo va�
pre vierky te lesnej zdat nos ti, pri -
èom mi bo lo po ve da né, že vzh¾a -
dom k to mu, že nie som za ra de -
ný do pria me ho vý ko nu, tak ja
ako vy šetro va te¾ ná rok na „cvi èe -
nie“ po èas pra covnej do by ne -
mám a po dob ným ak ti vi tám sa
mám ve no va� vo vo¾nom èa -
se…Vo svo jom vo¾nom èa se cho -
dím pra vi delne cvi èi� a s pre -
vierka mi te lesnej zdat nos ti som
ni kdy pro blém ne mal, ale po va -
žu jem za nespra vodli vé, že za -
mestná va te¾ od nás nieèo po ža -
du je (pre vierky), avšak nám ne -
po skyt ne pri me ra ný èas na prí-
pra vu. Moh li by ste mi pro sím
zisti�, èi na „cvi èe nie po èas pra -
covnej do by“ mám ale bo ne mám
ná rok?

Vysvetle nie Sekcie perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí:

Fond èa su služ by netvo rí vý -
luène vy ko ná va nie úloh vyplý va -
jú cich z náplne slu žobnej èin nos ti
po li caj ta, ale aj iné èin nos ti sú vi -
sia ce s vý ko nom štátnej služ by.
Medzi ne patrí napríklad aj slu -
žobná prípra vy po li cajtov. Slu -
žobná prípra va po li cajtov je upra -
ve ná na ria de ním MV SR è.

32/2000 o za bezpe èo va ní slu -
žobnej te lesnej prípra vy príslušní -
kov Po li cajné ho zbo ru v zne ní
neskorších predpi sov. V zmysle
èl. 1 ods. 4 a ods. 6 tohto na ria -
de nia sa po li cajt zúèast òu je na
slu žobnej prípra ve po èas vý ko nu
štátnej služ by, pri èom sa za po èí -
ta va do základné ho èa su služ by
v týždni. V èl. 2 je de fi no va ná slu -
žobná prípra va po li cajtov, sú -
èas�ou kto rej je aj te lesná prípra -
va. Pod¾a tohto usta no ve nia te -
lesná prípra va po zostá va zo slu -
žobnej te lesnej prípra vy a indi vi -
duálnej te lesnej prípra vy, kto rá
sa ne za po èí ta va do základné ho
èa su služ by v týždni. Pod¾a èl. 7,
kto rý upra vu je orga ni zaèné za -
bezpe èe nie a vy ko ná va nie te -
lesnej prípra vy, sa slu žobná te -
lesná prípra va plá nu je a vy ko ná -
va iba u po li cajtov za ra de ných do
I. sku pi ny, t. j. po li cajtov za ra de -
ných v pria mom vý ko ne štátnej
služ by. Z uve de né ho vyplý va, že
pod¾a sú èasnej úpra vy iba ta kí to
po li caj ti ma jú sta no ve ný roz sah a
obsa ho vú ná plò výcvi ko vých ho -
dín slu žobnej te lesnej prípra vy v
rám ci ich èa su služ by. Ostat ní
po li caj ti si mu sia te lesnú zdatnos�
upevòo va� v rám ci indi vi duálnych
mož nos tí mi mo èa su služ by. O
podrobnejšie zodpo ve da nie otá -
zok k tejto proble ma ti ke je však
potrebné po žia da� od bor vý cvi ku
PPZ, kto rý je od bor ným útva rom
– vecným gesto rom v ob las ti slu -
žobnej prípra vy.

Pálèi vé pro blé my ver sus pe nia ze a mož no i zdra vý ro zum
3/ Od 1. má ja sú uzatvo re né

bu fe ty na Ra èianskej a Pri bi no -
vej uli ci z dô vo du ukonèe nia
zmlu vy. Do ke dy bu de ten to
stav trva�?

Od bor sprá vy nehnu te¾né ho
ma jet ku a  investiènej vý stav by
sekcie eko no mi ky uve rejnil 12.
aprí la t.r. v denní ku PRAV DA, v
sú la de so zá ko nom o sprá ve ma -
jet ku štá tu, in ze rát na pre ná jom
ne by to vých priesto rov v bu do ve
na Pri bi no vej a Ra èianskej uli ci
za úèe lom pre vádzko va nia bu fe -

tu. Po nu ku predlo žil je den
záujemca, kto rý zá ro veò spl nil
podmienky po nu ko vé ho ko na nia.
Vy hodno te nie po nu ko vé ho ko na -
nia bo lo 14. má ja t.r. vzh¾a dom
na dodrža nie zá ko nom sta no ve -
ných le hôt. Následne bo la vy pra -
co va ná ná jomná zmlu va a pred-
lo že ná ná jomco vi na odsúhla se -
nie. Na platnos� tejto zmlu vy je
potrebný súhlas Mi nis ter stva fi -
nancií SR a úèin ná mô že by� až
deò nasle du jú ci po jej zve rejne ní
v Centrálnom re gistri zmlúv ve de -
nom Úra dom vlá dy SR. Ak ná -

jomná zmlu va bu de zmluvný mi
stra na mi podpí sa ná najneskôr do
konca jú na 2012, za predpokla -
du, že mi nis ter stvo fi nancií ude lí
súhlas potrebný k jej plat nos ti do
konca jú la 2012, mô že me pred-
pokla da�, že bu fe ty sa otvo ria
medzi 01. až 15. augustom t.r.,
najneskôr však od 01.septembra
2012, za predpokla du, že je di ný
záujemca neodstú pi od zmlu vy.

(Odpo ve de na otáz ky re dakcie
PO LÍ CIA spra co va la Sekcia eko -
no mi ky MV SR)

(Pokraèovanie zo strany 2)

Otáz ka èi ta te ¾a:
Keï po dá vam žiados� o pre ve -

de nie na inú funkciu v rám ci
ORPZ z OO PZ  ces tou pria me -
ho nadria de né ho a po dám
ju napriklad 1.1.2012 a
odpo veï mi prí de až
po 34 dòoch a keï sa
do ta zu jem o to že ne -
bo la do drža ná le ho ta
vy  ba ve nia je mi po ve -
da né, že sa žiados�
evi du je až keï prí de
na ORPZ a nie ke dy
ju evi du jem na OO
PZ.

Chcel by som ve die�
kde a na ko ho sa
obrá ti� a èi je to v sú la -
de zo zá ko nom.

Vysvetle nie Sekcie
perso nálnych a so ciálnych

èin nos tí:

V podmienkach MV SR je vy -
ba vo va nie pí somností upra ve né v
NMV SR è. 43/2010 o re gistra -
túrnom po riadku. V zmysle èl. 13
tohto na ria de nia sa pí somnosti
vy ba vu jú v le ho tách usta no ve -
ných oso bitný mi predpismi. Ak
nie je le ho ta na vy ba ve nie usta -
no ve ná oso bitným predpi som,
vy ba vu jú sa do 30 dní, inak le ho -
tu ur èí nadria de ný útva ru v zá vis -
los ti od na lie ha vosti a ná roè nos ti
vy ba ve nia ve ci.Pri žiadosti o pre -
ve de nie na inú funkciu nie je

usta no ve ný v zá ko ne è. 73/1998
Z. z. žiaden špe ci fický po stup ani
ter mín, do ke dy má by� vy ba ve ná.
Po stu pu je sa te da pod¾a vše -

obec ných us ta no ve ní dva -
nástej èasti zá ko na, kto -
ré v § 234 upra vu jú ná -
le ži tos ti po da nia a
pod¾a ci to va ných usta -

no ve ní re gistra túrne ho
po riadku. Le ho ta vy ba -
vo va nia pí somnosti
sa po èí ta odo dòa jej
do ru èe nia or gá nu,
kto rý je príslušný vo
ve ci ko na�, t. j. v tom -

to prí pa de odo dòa do -
ru èe nia okresné mu
riadi te ¾o vi PZ, kto rý
pod¾a èl. 5 NMV SR è.
174/2010 o perso -

nálnej pô sobnosti roz -
ho du je o pre ve de ní na

inú funkciu na vlastnú žiados�
po li caj ta.

Pre èo ne mô žem cvi èi� 
v pra covnom èa se?

Ako sa po èí ta jú le ho ty?

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)

Ku dòu de tí
A ma li sme Medzi ná -

rodný deò de tí… Je dob ré,
že väèši na základných
orga ni zá cií na ten to det-
ský svia tok mys lí a do ká -
že ra to lestiam na chysta�
bo ha tý pro gram, kto rý
rozžia ri detské oèká, ale
ne raz aj za ujme a po uèí.
Aj ta ké ma ¾o va nie na tvár
do ká že by� pre detvá ky
ne za budnu te¾ným zá -
žitkom…

Za kaž dou po dob nou
akciou sa skrý va ve ¾a prá -
ce èle nov vý bo ru i ïalších
nadšencov, kto rí ne ¾u tu jú
vo¾ný èas. Za to im patrí
vïa ka. A nielen na MDD.

(r)



Tá to špe cia li zo va ná ce loslo -
venská ky no lo gic ká sú �až sa
usku toèni la v areá li Záchrannej
bri gá dy Ha siè ské ho a zá chran né -
ho zbo ru MV SR v Ma lackách.

Po li cajní pso vo di so svo ji mi
psa mi sú �a ži li v disciplí nach
vopred ur èe ných pro po zí cia mi
majstrovstiev, pri èom v sta no ve -
nom èa se mu se li vyh¾a da� a
ozna èi� vzor ky drog a vý bušnín
ulo že ných v ba to ži nách, v neobý -
va ných a obý va ných objektoch,
vo va gó noch bežne po uží va ných
na prepra vu cestu jú cej ve rejnosti
a vo vo¾nom te ré ne. Keïže je
ovlá da te¾nos� slu žobné ho psa vi -
zit kou prá ce pso vo da, ne chý ba la
ani sú �až v cvi koch po sluš nos ti.
Po uži té vzor ky drog vy chádza li z
reálne ho vý sky tu „na tr hu“, èi že
slu žobné psy vyh¾a dá va li a ozna -
èo va li ukry tý he roín, ma ri hua nu,
amfe ta mín a ko kaín. „Vý bušni ná -
ri“ vyh¾a dá va li a ozna èo va li úkry -
ty s ulo že ný mi prie my selný mi
trha vi na mi (da nu bit, sla vit, har-
mo nit) a vo jen ský mi trha vi na mi
semtex a TNT (tri nitro to luén).

Doh¾ad „zvonka“
Riadi te ¾om tejto prestížnej ce -

loslo venskej sú �a že po li cajných
pso vo dov – špe cia listov bol vy -
me no va ný zástupca riadi te ¾a
OKH P PZ pplk. Mgr. Bra nislav
Di ïák, kto rý osobne dohlia dal na
hlad ký prie beh majstrovstiev. Do

zodpo vednej úlo hy hlavné ho
rozhodcu sú �a že bol vy me no va ný
star ší re fe rent špe cia lista odde le -

nia me to di ky, vý cvi ku, cho vu a
ve te ri nárnej služ by OKH P PZ
pplk. Ing. Patrik Vincúr, kto ré mu
sekun do val ne zá vis lý po zva ný
rozhodca, pplk. v. v. Old øich
Šnytr, nes tor èeskej špe ciálnej

ky no ló gie (v èinnej službe pô so bil
ako riadi te¾ Vý cvi ko vé ho stre -
diska Po lí cie Èeskej re pub li ky v
Balko vej). Tre tím po sudzo va te -
¾om vý ko nu slu žobných psov bol
vy me no va ný star ší re fe rent špe -
cia lista odde le nia me to di ky, vý -
cvi ku, cho vu a ve te ri nárnej služ by
OKH P PZ pplk. Ing. Ma rián
Charvát.

Prekva pe nie z Trna vy
O ne èa ka né prekva pe nie sa

po sta ra lo repre zentaèné druž stvo
Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné -

ho zbo ru v Trna ve (ppor. Ma rián
Mo ra vanský so slu žobným psom
Qwa nom a práp. Sza bolcs Do rák
so slu žobnou suèkou Fe li sou),
kto ré zís ka lo pr vé miesto v ka te -
gó rii družstiev a pu tovný po hár

riadi te ¾a OKH P PZ, pri èom práp.
Sza bolcs Do rák so slu žobnou
suèkou Fe li sou sa sta li Majstra mi
Slo ven s ka na rok 2012 v ka te gó -
rii vyh¾a dá va nia vý bušnín jedno-

tlivca mi. Dru hé miesto si vy bo jo -
val skú se ný a ostrie ¾a ný pso vod
npráp. Ivan Hy ben so slu žobným
psom Sedwi nom z Riadi te¾stva
hra niènej a cudzi neckej po lí cie v
Pre šo ve a na tre �om mieste sa
umiestnil práp. Ra do slav Šajmír z
RHCP v Bra tisla ve.

V sú �a ži družstiev si dru hé
miesto vy bo jo va lo repre zentaèné
druž stvo Kraj ské ho riadi te¾stva
Po li cajné ho zbo ru v Banskej By -
stri ci v zlo že ní – por. Vojtech Sa -
bol so slu žobným psom Do dom a
npráp. Ri chard Kosztúr so slu -
žobným psom Neckom. Tre tie
miesto v sú �a ži družstiev zís ka lo
repre zentaèné druž stvo KR PZ v

Ži li ne v zlo že ní – kpt. Ján Jablo -
novský so slu žobným psom
Agba rom a npráp. Mi lan Pa ¾a so
slu žobným psom Ba xom.

Vo vyh¾a dá va ní drog v ka te gó -

rii jednotlivcov hr dý ti tul Majstra
Slo ven s ka na rok 2012 si vy bo jo -
val npráp. Vla di mír Kra viar so slu -
žobným psom Hekto rom z KR PZ
v Bra tisla ve, dru hé miesto ob sa dil
npráp. Mi lan Bro niš so slu -
žobným psom Xe nom z KR PZ v
Trenèí ne a tre tie miesto zís kal
npráp. Mi lan Pa ¾a so slu žobným
psom Ba xom z KR PZ v Ži li ne.

K ne ru še né mu prie be hu ce lej
sú �a že prispe li nielen vy ho vu jú ce
kli ma tic ké podmienky, ale najmä
vhodne vy bra né pra co viská,
ústre to vos� per so ná lu ZB HaZZ v
Ma lackách a bez chyb ná prá ca
tech nic ké ho per so ná lu sú �a že.
Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne volný
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Územná úra dovòa Medzi ná -
rodnej po li cajnej aso ciá cie IPA
Bra ti sla va X., v spo lu prá ci s Klu -
bom vo jenskej histó rie Tyrnau a s
pod po rou Slo venskej fa le ristickej
spo loènosti a èeskej Po li cej ní his -
to ric ké spo leè nos ti, uspo ria da la v
so bo tu 19. má ja 2012 v Stre disku
kultú ry na Vajnorskej uli ci v Bra -
tisla ve his to ric ky pr vé stretnu tie
zbe ra te ¾ov po li cajných insígnií na
Slo ven sku. Ma lo bo ha té aj
medzi ná rodné zastú pe nie po li -
cajtov, vo jen ských a mestských
po li cajtov, ako aj „ci vilných“ zbe -
ra te ¾ov z dva nástich kra jín Európ-
skej únie a USA.

Tú to prvú medzi ná rodnú bur zu
slávnostne otvo ri la ná èelníèka
Mestskej po lí cie hlavné ho mesta
Slo ven s ka Bra ti sla vy JUDr. Zu za -
na Za ja co vá, Na „husto obsa de -
nom“ zbe ra te¾skom stretnu tí si
úèast ní ci vy mie òa li, ku po va li, èi
pre dá va li his to ric ké a sú èasné
predme ty pre zentu jú ce po li cajné
zbo ry takmer ce lé ho sve ta – od -
zna ky, vyzna me na nia, pa mätné
pla ke ty, ru ká vo vé ná šivky, vý lož -
ky, èiapky, prilby, uni for my a ïal -
šie sú èiastky po li cajné ho výstro -
ja.

Nevšednú at mo sfé ru po du ja tia

dotvá ra li nielen nad šen ci ob le èe -
ní v do bo vých po li cajných a vo -
jen ských uni for mách, ale aj ma ji -

te lia his to ric kých vo zi diel Ve rejnej
bez peè nos ti, medzi kto rý mi ne -
chý ba li pekne zre konštruo va né
vo zidlá La da, Ži gu li a Tat ra 613.
Po zornos� návštevní kov však
najviac pri �a ho va la do dnes ele -
gantná, tma vo mod rá „sta rá dá -
ma“, Ško da Octa via Combi s èer -
ve no–bielym ná pi som Ve rejná

bezpeènos�, kto rá zrejme už dáv-
nejšie „oslá vi la“ svo je šty ridsia te
na ro de ni ny.

Uspo ria da te lia plá nu jú rozší ri�
bu dú cu medzi ná rodnú bra -
tislavskú bur zu o zbe ra te¾ské
insígnie a predme ty sú vi sia ce s
èinnos�ou a histó riou žandárstva
na ce lom úze mí prvej Èeskoslo -
venskej re pub li ky.

Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne volný

Pr vá medzi ná rodná po li cajná bur za v Bra tisla ve

„Zla té“ repre zentaèné druž stvo KR PZ v Trna ve – z¾a va ppor. Ma -
rián Mo ra vanský so slu žobným psom Qwa nom, kraj ský pso vod kpt.
Ing. Mi loš Ma cák s pu tovným po há rom riadi te ¾a OKH P PZ, Majster
Slo ven s ka 2012 „vý bušni ná rov“ práp. Sza bolcs Do rák so slu žobnou
suèkou Fe li sou a riadi te¾ majstrovstiev pplk. Mgr. Bra nislav Di ïák.

Majstri Slo ven s ka 2012, z¾a va „vý bušni nár“ práp. Sza bolcs Do rák
so slu žobnou suèkou Fe li sou z KR PZ v Trna ve a „dro gár“ npráp.
Vla di mír Kra viar so slu žobným psom Hekto rom z KR PZ v Bra tisla -
ve.

V bra tislavskej SOŠ PZ da ro va lo
krv 82 poslu chá èov

Stredná od bor ná ško la PZ Bra ti sla va zor ga ni zo va la dòa
24. 05. 2012 hro mad ný odber kr vi v prospech Ná -
rodnej transfúznej služ by SR Bra ti sla va – Ru ži nov.
Krv da ro va lo 82 poslu chá èov – dobro vo¾ných darcov.

SOŠ PZ Bra ti sla va or ga ni zu je da ro va nie kr vi v spo lu -
prá ci s NTS SR Bra ti sla va – Ru ži nov v každom be hu

po ma tu ritné ho zdo ko na ¾o va cie ho štú dia. Tou to ces tou sa chce me

po ïa ko va� všetkým príslušní kom PZ, kto rí sa na uve de nej akcii zú -
èast ni li.            kpt. Mgr. Mi ro sla va Velèická, SOŠ PZ Bra ti sla va

VIII. majstrovstvá Slo ven s ka v špe ciálnej ky no ló gii vo vý ko ne po li cajných psov

Kar ty ne èa ka ne za mie ša li Trnavèan s Bra tislavèa nom
Od bor ky no ló gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru
(OKH P PZ) uspo ria dal v dòoch 5. až 8. jú na tohto ro ku VI-
II. majstrovstvá Slo ven s ka v špe ciálnej ky no ló gii vo vý ko -
ne po li cajných psov, na kto rých sa zú èast ni li dvojèlenné
sú �ažné družstvá z kraj ských riadi te¾stiev Po li cajné ho
zbo ru v Pre šo ve, Ži li ne, Trenèí ne, Trna ve, Nitre, Banskej
By stri ci, Ko ši ciach, Bra tisla ve a z riadi te¾stiev hra niènej a
cudzi neckej po lí cie v Bra tisla ve a Pre šo ve. 



Mi nister vnútra SR Ro bert Ka -
li òák odpo ve dal onli ne na web-
stránke aktualne. sk. Zo zá zna -
mu sme vy bra li:

Janèi: Pán mi nister, bu de sa v
tom to, prí padne v ro ku 2013 me -
ni� so ciálne za bezpe èe nie vo ja -
kov a po li cajtov?

Ro bert Ka li òák: So ciálne za -
bezpe èe nie vo ja kov a po li cajtov,
aj ostat ných ozbro je ných zlo žiek
je pre vlá du SR a mòa osobne
základným pi lie rom sta bilné ho
fungo va nia ozbro je ných zlo žiek.
Chce me, aby ten to sys tém zna -
me nal mo ti vá ciu uchádza� sa o

najkva litnejších po li cajtov, a pre to
mu sí pokra èo va� ïa lej, v ešte
kva litnejšej forme. Kaž dé opatre -
nie, kto ré sme aj v mi nu los ti uro -
bi li, sme dis ku to va li so ši ro kým
okru hom po li cajtov, vo ja kov a
ostat ných, kto rých sa to tý ka, a
tak to bu de aj v tom to prí pa de.
Na kon ci vo lebné ho obdo bia
mám záujem, aby sme moh li
všetci spo loène konšta to va�, že
ten to sys tém je lep ší, sta bilnejší a
ga ran tu je, že sa mô žu po li caj ti
sústre di� na svo ju prá cu.

(aktualne.sk, 30. 5. 2012,)
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

GRA TU LÁCIA A PO ÏA KO VA NIE
Dòa 6. 6. 2012 pri návšte ve Kraj -

ské ho riadi te¾stva PZ Ban ská Bys tri -
ca mi nister vnútra Slo venskej re pub -
li ky osobne ude lil a odovzdal „Pa -
mätnú me dai lu mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 0019“ pplk. Bc.
Ondre jo vi Ga ra jo vi za príkladné, ini -
cia tívne a sve do mi té plne nie slu -
žobných úloh – pri prí le ži tosti 40 ro -
kov trva nia slu žobné ho po me ru v
štátnej službe príslušní ka Po li cajné -
ho zbo ru. Týmto ce lý ko lektív od bo ru
po riadko vej po lí cie Kraj ské ho riadi -
te¾stva zbo ru Ban ská Bys tri ca pra je

svojmu ko le go vi všetko najlepšie, hlavne zdra via a ïalšie pra covné
úspe chy.

Ondrík, všetci Ti ïa ku je me za odbornú a ne zištnú po moc pri rie-
še ní pra covných, ale aj súkromných prob lé mov, veï väèši na z nás
ne má ani len fy zic ký vek ta ký, ako si ty odslú žil ako po li cajt.

ko lektív OPP KR PZ Ban ská Bys tri ca
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

36. 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

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

38. o zabezpečení 56. ročníka
medzinárodných cyklistických
pretekov OKOLO SLOVENSKA

39. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie opravnej skúšky odbornej

spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline

NARIADENIA PREZIDENTA
PZ

10. ktorým sa mení nariade-
nie prezidenta Policajného zboru
č. 11/2010 o zavedení pružného
pracovného času za mest nancov
při výkone práce vo verejnom
záujme a pružného služobného
času štátnych za mest nancov

11. o zrušení niektorých inter-
ných aktov riadenia v pôsobnos-
ti prezidenta Policajného zboru 

12. ktorým sa mení a do pĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 12/2011 o činnosti
poriečneho oddelenia odboru
poriadkovej polície prezídia Poli-
cajného zboru

13. o analytickej činnosti v
oblasti odhaľovania, objasňova-
nia, dokumentovania a vyšetro-
vania trestnej činnosti

So ciálne za bezpe èe nie: pi lier
sta bilné ho fungo va nia

Európsky par la ment (EP) dnes
vy hlá sil, že bu de bo jo va� pro ti re -
forme fungo va nia schengenské -
ho priesto ru, na
kto rej sa skôr
po èas dòa do -
hod li v Lu xem -
bur gu mi nistri vnútra EÚ. Pos -
lancom zo sku pi ny Európskej ¾u -
do vej stra ny, kto rá je najväèšou
frakciou v EP, sa ne pá èi roz -
hodnu tie ude li� kra ji nám Schen-
ge nu prá vo na jednostrannú kon -
tro lu nad do èas ný mi pohra nièný -
mi kon tro la mi s cie¾om zabrá ni�
prí le vu migrantov. A po hro zi li, že
mož no do konca po žia da jú Eu -
rópsky súdny dvor o „preskú ma -
nie právne ho zá kla du“ tohto kro -
ku. „V rozho do va com pro ce se
mu sia by� zahrnu té inšti tú cie (eu -
rópske ho) spo lo èenstva,“ uviedli.

Predse da EP Mar tin Schulz
ozna èil dnešné rozhodnu tie mi -
nistrov vnútra EÚ za „kontrapro -
duktívne“ a „zby toènú mo censkú
hru“. A po ve dal, že s ním ne -
súhla sí všetkých se dem po li tic -
kých frakcií v EP. Mi nistri vnútra

EÚ sa dnes v Lu xemburgu zhod-
li na núdzo vom me cha nizme, kto -
rý v prí pa de mi mo riadnych okol -

nos tí umož ní
opä tovné za ve -
de nie hra niè -
ných kont rol až

na dva ro ky, in for mo va la agentú -
ra APA s odvo la ním sa na di plo -
ma tic ké zdro je. Dánske predsed-
níctvo EÚ na so ciálnej sieti Twit-
ter in for mo va lo, že kompro misná
do ho da zís ka la „jedno my se¾nú
pod po ru“.

Opä tovné hra nièné kon tro ly sa
za nezvy èajných okol nos tí –
napríklad pri „pokra èu jú cich váž-
nych ne dostatkoch v ob las ti kon -
tro ly vonkajších hra níc“ – mô žu
za vies� na šes� me sia cov a to to
opatre nie sa mô že trikrát predåži�.
Kon tro ly na hra ni ciach tak teo re -
tic ky mô žu trva� až dva ro ky. Si -
tuá ciu však predtým mu sí vy -
hodno ti� Európska ko mi sia. Až
po tom mô že ra da mi nistrov kva li -
fi ko va nou väèši nou pri ja� odpo rú -
èa nie.         

(TASR, 07.06.2012)

Keï vla ni vy puk la dip lo ma tic -
ká roz trž ka po tom, èo Ta liansko
po sú va lo da vy tu niských migran-
tov do Francúzska, viace ré eu -
rópske kra ji ny žiada li väèšiu
vo¾nos� pri obno ve hra nièných
kont rol v schengenskom priesto -
re bez hra níc.

Mi nistri vnútra kra jín Európ skej
únie vèe ra roz hod li, že kra ji ny bu -
dú môc� v mi mo riadnych si tuá -
ciách obno vi� hra nièné kon tro ly
na šes� me sia cov. Rozhodnu tie
sa bu de da� trikrát predåži�, celko -

vo na dva ro ky. Odsúhla si� ho bu -
dú mu sie� Európska ko mi sia aj
Európska ra da. Mi mo riadne okol -
nos ti bu dú zahàòa� „dlho do bú ne -
dosta toènú ochra nu vonkajších
hra níc“ Schenge nu, ako je to
dnes v prí pa de Grécka. Doteraz
kra ji ny moh li vý ni moène obno vi�
kon tro ly len v prí pa de ohro ze nia
ve rejné ho po riadku, najviac na
30 dní. Úspech ná vr hu te raz zá -
vi sí od Európske ho par la men tu,
kde má mno hých kri ti kov.

(08.06.2012; Sme)

Európsky par la ment bu de pro ti

Pro jekt Pre vencia a rozší re ný
harmo ni zo va ný sys tém zbe ru dát
, kto rý v sú èasnosti rea li zu je
Informaèné cent rum na boj pro ti
obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty Ko ši ce, kance -
lá rie mi nis tra vnútra Slo venskej
re pub li ky, je v plnom prú de.
Keïže sa za me ria va na no vé for -
my obcho do va nia s ¾uïmi – nú te -
nú prá cu, kto rá sa poètom obe tí

postupne vy rovná va se xuálne mu
vy ko ris�o va niu, jed nou z úloh je
odborne vyško li� tí my pra covní -
kov z roz liè ných ob las tí.

V prie be hu má ja a jú na 2012
pri chádza jú do rekreaèné ho za -
ria de nia Smre ko vec na Do no va -
loch úèast ní ci trojdòo vých ško le -
ní. S ve do mos�a mi o identi fi ká cií
obe tí obcho do va nia s ¾uïmi a

špe ci fi kách nú te nej prá ce odtia¾
odchádza jú na svo je pra co viská
te rénni so ciálni pra cov ní ci z ce lé -
ho Slo ven s ka, inšpekto ri prá ce,
po li caj ti z Úra du hra niènej a
cudzi neckej po lí cie, Úra du bo ja
pro ti orga ni zo va nej kri mi na li te
Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru Slo -
venskej re pub li ky , ale tiež pra -
cov ní ci Úra dov prá ce, so ciálnych
ve cí a ro di ny. Zís ka né osvedèe -

nia k proble ma ti ke
ich oprávòu jú vy ko -
ná va� aj roz liè né
pre ventívne ak ti vi ty
medzi oby va te¾ -
stvom i mlá de žou
na ško lách.

Medz i  ná  rodné
cen t rum pre roz voj
migraènej po li ti ky
vo Viedni /ICMPD/ –
kto ré je na ším part-
ne rom v spo mí na -
nom pro jekte, vy sla -
lo 29. má ja na Do -

no va ly svojho po zo ro va te ¾a. Bo la
ním Sláv ka Zbo ro via no vá, kto rá
po zorne sle do va la prie beh ško le -
nia te rénnych pra covní kov z roz -
liè ných èastí Slo venskej re pub li ky
a  mestských po li cajtov z Ma la -
ciek. Zástupky òa ICMPD pre ja vi -
la spo kojnos� s prie be hom i orga -
ni zaèným za bezpe èe ním ško le ní.

(sz)

O no vých for mách obcho do va nia s ¾uïmi

Po ïa ko va nie
hra ni èia rom,
ky no ló gom 
i ïalším…

Sme zo Zemplínskych
Hámrov. Po èas konco -
roèných škol ských vý le tov
èas to jazdí me až na Ora vu
èi do Bojníc, chce me spoz-
ná va� krá sy Slo ven s ka a
pre to obe tu je me èas strá ve -
ný na dlhej tra se a aj ne má -
lo pe òa zí na ces tu.

Ten to rok to však bo lo
iné. Roz hod li sme sa spoz-
ná va� náš krajný vý chod a
na plá no va li sme si ces tu
opaè ným sme rom – k hra ni -
ci s Ukra ji nou. Za sta vi li sme
sa pri Beskydskom panteó ne
blíz ko ob ce Ja lo vá, vi de li
sme vodnú ná drž Sta ri na,
prekrásne ma ke ty dre ve ných
cerkví v Uli èi, na vští vi li sme
Odde le nie hra niènej kon tro ly
PZ v Zbo ji a za odme nu bo -
la ope kaèka v No vej Sedli ci
pri cha te sprá vy NP Po lo ni -
ny. Spre vádza la nás Mgr.
Ive ta Bu ra ¾o vá, kto rá pra cu je
pre NP Po lo ni ny a to bo la
naozaj správna vo¾ba. Vza la
nás na miesta, kam sme
chce li ís�, vša de však pripra -
vi la de �om ve ¾a prekva pe ní a
množstvo zaují ma vostí, sú �a -
ží a uká žok, tak že sa po tom
te ši li na každú za stáv ku, èo
no vé sa opä� dozve dia.

Na na še prekva pe nie nás
v Uli èi vza la na miesta, o
kto rých sme doteraz vô bec
ne po èu li a to bol pre
všetkých nesku toèný zá ži -
tok. Pro ti tan ko vé zá ta ra sy z
2. sv. voj ny, strelni ca a do -
dnes udržia va né vo jen ské
bunkre, kto rých tam v
kopcoch bo lo naozaj dos�.
Len 200 metrov od miesta,
kde sme sa na chádza li, bo la
štátna hra ni ca s Ukra ji nou.
Žiaci sa zme ni li na ma lých
obja vi te ¾ov a s údi vom po èú -
va li o na šej histó rii. Ïalšia
za stáv ka bo la na ihrisku v
No vej Sedli ci, kde po li caj ti
predviedli de �om ukážky vý -
cvi ku a zá sa hov po li cajných
psov, ná zor né ukážky po li -
cajných ak cií. Zá ver dòa bol
pri oh ni, žiaci od dy cho va li na
de kách, ope ka li a sú �a ži li v
hrách, kto rých cie¾om bo lo
spozná va nie ta jov prí ro dy.
De ti sme ro di èom pri viezli
vy èer pa né, ale pl né zá žitkov
a dojmov. Aj tou to ces tou
chce me po ïa ko va� všetkým
po li cajtom a ky no ló gom
OHK PZ v Zbo ji a Mgr. Ive te
Bu ra ¾o vej, kto rí bo li ochot ní a
trpezli ví pri prá ci s na ši mi
de�mi

Ta tia na Ke re ka ni èo vá

Hra ni ce v únii mô žu obno vi� na
dva ro ky


