
Nespo kojnos� po li cajtov zo -
silne la asi pred ro kom po tom, èo
po li cajtom bo lo do da ne né uby to -
va nie. Napriek to mu som si v du -
chu ho vo ril: Èo sa s�a žu jú, však
bý va jú za 10,–EUR me saène a aj
po do da ne ní to ne vy chádza viac
ako 50,–EUR me saène… Lepšie
je však vi die�, ako po èu�, a tak
som uví tal, keï som bol ako
predse da Krajskej ra dy OZP v
Bra tisla ve zaèle ne ný do kontrol-
nej sku pi ny, kto rá ma la vy ko na�
kon tro lu bez peè nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci dòa 14.08.2012
pod¾a § 135 ods. 2 písm. f) zá ko -
na è. 73/1998 Z. z. v zne ní
neskorších predpi sov a § 149 Zá -
konní ka prá ce na uby tovniach
Sa ra tov a Gašta no vý há jik v pô -
sobnosti Kraj ské ho riadi te¾stva
PZ v Bra tisla ve.

Dá sa…
Uby tovòa Gašta no vý há jik vy -

ze rá ako pa ne lák z Petr žal ky, po -
sta ve ná tak pred 30 až 40 rokmi.
Izby kla sic ké ho internátne ho ty -

pu. Ná hodne sme pozre li tri izby
a spo loèné priesto ry vrá ta ne ku -
chy niek. Po èas kon tro ly sa zisti li
ne do stat ky, kto ré som pravdu po -
ve diac aj oèa ká val. Opatre nia na
odstrá ne nie k ziste ným ne do -
statkom sa da jú zhrnú� nasle -
dovne: pre ma ¾o va� ste ny, li no le -
um v izbách by potre bo va lo vy -
me ni�, opra vi� ale bo vy me ni� vo -
do vodné ba té rie, na ko¾ko vša de
zby toène kvapká vo da a vo va -
niach sa tvo rí vodný ka meò, v ku -
chynkách je potrebné opra vi�
dvierka na ku chynských lin kách,
za bezpe èi� bal kó ny pred vša -
deprí tomný mi ho lubmi. Kva li ta
uby to va nia sa, ale vzh¾a dom na
to èo som za žil neskôr na uby -
tovni Sa ra tovská, mô že ozna èi�
ako ve¾mi dob rá, aj keï reálne
hodno te nie je skôr dosta èu jú ce.

V rám ci uby tovne Gašta no vý
há jik sme skontro lo va li aj šatòo vé
priesto ry PMJ. Ako sme aj bo li in -
for mo va ní, pre bie ha po stup ná vý -
me na skri niek dre ve ných za ple -

cho vé. Reálne do šlo za tia¾ k vý -
me ne cca troch štvrtín. Tí po li caj -
ti, kto rí ale ma jú sta ré dre ve né
skri ne s týmto sta vom urèi te nie
sú nad še ní. Ve¾mi ne ga tívne sa
ale mu sím vy jadri� k sta vu
sprchy. Do tejto sprchy odpo rú -
èam vojs� zá sadne v  pro ti che -
mickom ob le ku –ty pu „èo keï tá
èierna ple seò na nieko ho rov no
sko èí“. Uve de ný ne dosta tok je
potrebné be zodkladne odstrá ni�
cel ko vou prestavbou, pre to že nie
je mysli te¾né, aby po li caj ti PMJ
ne ma li možnos� sa bez prob lé -
mov osprcho va� po ich ná roènej
každo dennej službe. Na dru hej
stra ne sú priesto ry WC už po re -
konštrukcii a zostá va tam spra vi�
zo pár drob ných úprav.

Uby tovòa èi stav ba?
Uby tovòa na Sa ra tovskej uli ci

v Dúbravke má šty ridsa� ro kov,
11 po scho dí a bý va v nej vy še
650 ¾u dí. Už pr vý poh¾ad do vnú -
torných priesto rov poènúc su te ré -
nom dá val tu ši�, že tu ne bu de
všetko s kostolným po riadkom –
opa da né omietky, po rozbí ja ná
po dla ha. Vy ze ra lo to ako pre bie -
ha jú ca stav ba, aku rát bez sta -
vební kov. Ces tou k správco vi
uby tovne sme skonšta to va li, že
je uzatvo re ný bu fet a je dá leò,

Pod pi so vá akcia sme ru je k upevne niu vzá jomnej dô ve ry

Poh¾ad èle na kontrolnej sku pi ny: Sa ra tovská je ho ror…

„Cezpo¾ní“ policajti v Bratislave si zaslúžia dôstojné ubytovanie

V èísle:
l Problém Saratov s.1-5
l Opýtali sme sa za vás s.4
l Zo správy GP SR s.6
l Policajná kynológia s.7
l Majstrovstvá v cyklistike s.7
l Rozkazy s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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Na odbo ro vom zvä ze sme postupne do stá va li viace ré
podne ty od po li cajtov, kto rých spo loèným me no va te ¾om
bol ne uspo ko ji vý stav na uby tovniach v pô sobnosti Kraj -
ské ho riadi te¾stva PZ v Bra tisla ve, pre dovšetkým s uby -
tovòou na Sa ra tovskej uli ci.

(Pokraèovanie na strane 2)

l Èím všetkým ste sa
zaobe ra li na predsedníctve?

Za sa da nie mi mo riadne ho
predsedníctva bo lo mo no te ma -
tické, zaobe ra lo sa otáz kou oso -
bitné ho sys té mu so ciálne ho za -
bezpe èe nia, sta vom, kto rý je v
ob las ti pripra vo va ných zmien a
sa mozrejme aj posto jom OZP k
týmto pripra vo va ným zme nám.
Do bo du Rôzne sa do sta la aj
otáz ka mzdo vej pro ble ma ti ky
obèianskych za mestnancov.

l K akým zá ve rom dospe lo
predsedníctvo?

Zá ve ry ro ko va nia sú ta ké, že
vzh¾a dom na vý voj a stav oso -
bitné ho úètu a je ho mož ný bu dú -

ci vý voj vi dí me potre bu urýchle -
né ho pri ja tia opatre ní na sta bi li zá -
ciu oso bitné ho úètu ces tou pri ja -
tia no ve ly zá ko na 328 tak, aby
zá ro veò bo lo za medze né pri ja tiu
zá ko na o zda òo va ní výslu ho vých
dô chodkov a za ve de nia zdra -
votných odvo dov z týchto dô -
chodkov, ako to na vr hu je mi nis -
ter stvo fi nancií.

l Kro ky mi nis ter stva fi -
nancií mož no vní ma� ako pria -
me ohro ze nie s ve¾mi vážny mi
dôsledka mi pre so ciálne isto ty
výslu ho vých dô chodcov. Aké
kro ky pod nik ne OZP v SR?

Zhodli sme sa v ná zo re da� na
ve do mie svoj poh¾ad zorga ni zo -

va ním podpi so vej akcie vo forme
vý zvy mi nis tro vi vnútra, aby uro bil
všetko, èo je v je ho si lách, pre èo
najrýchlejšie pri ja tie no ve ly zá ko -
na è. 328. Pod pi so vá akcia ho
má v tom to úsi lí podpo ri�, jej
cie¾om je vy jadri� zho du v poh¾a -
doch za mestnancov s úsi lím ve -
de nia re zor tu, èo by moh lo pri-
spie� k upevne niu vzá jomnej dô -
ve ry. Do te rajšia disku sia, kto rá sa
viedla na té mu 328–ky, bo la to tiž
ve¾mi roz ma ni tá, miesta mi až
hys te ric ká, no odzrkad¾o va la rôz -
no ro dos� poh¾a dov aj vo vnútri re -
zor tu.

l Trúfne te si predví da�, s
akým úspe chom sa stretne
pod pi so vá akcia?

Na jed nej stra ne je na podpi -
so vú akciu re la tívne krátky èas,
ve ¾a bu de zá le ža� na úsi lí orga ni -
zá to roch akcie v te ré ne a na tom,
aby ¾u dia po cho pi li, že to nie je
len vec odbo rá rov, ale naozaj
všetkých za mestnancov prísluš-
ných zlo žiek re zor tu a ich ro dín.
Ak ¾u dia po cho pia, že už niet èa -
su hra� sa na màtvych chro bá kov,
ak na be rú od va hu po cho pi�, že tu
ide o by tie a ne by tie oso bitné ho

sys té mu so ciálne ho za bezpe èe -
nia, tak po tom ve rím aj v úspech
podpi so vej akcie.

l Zá kon è. 328 sa ne do tý ka
len po li cajtov. Èo iné zložky?

Sme v kontakte s ha sièmi aj s

ve de ním odbo rov ZVJS, ro ko va li
sme spo lu, pre to že sa ten to pro -
b lém do tý ka nás všetkých. Tak
ve rím, že ani oni neosta nú pa -
sívni.

(Pokraèovanie na strane 2)

Už ne po èí ta ne ho dín strá vil predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va s re zortný mi odborníkmi pri formu lo va ní a pre ci zo -
va ní usta no ve ní no ve ly zá ko na è. 328/2002. Prá ce stá le
nie sú u konca. Ne le nia však ani na mi nisterstve fi nancií a
niekto ré ich ná vr hy, predlo že né do par la men tu, vy vo la li aj
v ra doch po li cajtov po cit ohro ze nia základných so -
ciálnych istôt. Si tuá cia si vy žia da la ko na�, ve de nie OZP na
13. septembra urýchle ne zvo la lo mi mo riadne za sa da nie
predsedníctva. V tejto sú vislosti sme po žia da li predse du
Mi ro sla va Lit vu o aktuálny roz ho vor.

No ve la zá ko na è. 328 je vý cho diskom pre dlho do bú sta bi li zá ciu oso bitné ho úètu

Bri gi ta Schmögne ro vá: „Bez orga ni zo va nia
sa ne do siahne žiadny po krok“

l Ne raz ste sa vy jadri li, že ¾u dia by sa ma li ko neène vzcho -
pi� a s po mo cou odbo rov bo jo va� o svo je prá va pria mo u za -
mestná va te ¾ov. Ako si vysvet¾u je te ich apa tiu, keï to ne ro bia?

Ne na zva la by som to apa tiou. ¼u dia sa bo ja otvo ri� ús ta, aby
nestra ti li ži vo by tie. Pri vy so kej miere ne za mestna nosti to neprekva -
pu je.

l Ešte stá le ma jú èo stra ti�?
Ma jú, pre to že aj tých 450 eur, kto ré za rá ba jú, je aká – ta ká isto -

ta. Ke by ich ne ma li, už by naozaj ne ma li z èo ho ži�. Na vy še od bo -
ry, najmä na podni ko vej úrov ni, neprešli ešte ta kou transformá ciou,
akú by za mestnanci potre bo va li. Ne ma jú au to ri tu ale bo neexistu jú
– nikto ich zo stra chu ne za lo žil. Ne dosta toèná je aj le gisla tívna
ochra na odbo rárskych funkcio ná rov na podni ko vej úrov ni, ne ho vo -
riac o dlhých ro koch ne ga tívne ho vz�a hu k odbo rom naprieè ce lou
spo loènos�ou. Ale bez orga ni zo va nia sa ne do siahne žiadny po krok.
Na za èiatku 20. sto ro èia patri lo Švajèiarsko medzi štá ty s najnižšou
mzdo vou úrovòou. Švajèiarski pra cu jú ci si svo je vy so ké mzdy (a
dô chodky) vy do by li, ne spad li im z ne ba sa my.

(Z roz ho vo ru s Bri gi tou Schmögne ro vou, 
bý va lou mi nisterkou fi nancií SR, Prav da 13. septembra)

VÝ ZVA
podpredse do vi vlá dy SR a mi nis tro vi
vnútra SR JUDr. Ro ber to vi Ka li òá ko vi

Vá že ný pán mi nister,
my, za mestnanci Mi nis ter stva vnútra SR

Vás vy zý va me k urýchle né mu pri ja tiu opat-
re ní k sta bi li zá cii oso bitné ho úètu pros -
tredníctvom no ve ly zá ko na è. 328/2002 Z.z.
o so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja -
kov a o zme ne a doplne ní niekto rých zá ko -
nov, kto rá za bez pe èí trva lú udrža te¾nos�
oso bitné ho sys té mu so ciálne ho za bezpe -
èe nia nielen pre sú èasných, ale aj bu dú -
cich príslušní kov Po li cajné ho zbo ru a ich
ro di ny a zá ro veò vy lú èi možnos� reali zá cie
na vrho va né ho zda òo va nia výslu ho vých dô -
chodkov, ako aj za ve de nie zdra votných
odvo dov z výslu ho vých dô chodkov. Žiada -
me tiež o úpra vu ná vr hu no ve ly uve de né ho
zá ko na v èasti, kto rá sta no vu je rozdielne
podmienky pre ná po èet percentuálnej výš -
ky výslu ho vých dô chodkov v sú èasnosti
slú žia cim po li cajtom.



oba priesto ry z dô vo du za te ka nia,
pri bu fe te odpadnu tá omietka v
hrúbke asi 2 cm. Tva rom a ve¾ -
kos�ou mi pri po mí na la ve¾kú ná s -
ten nú ma pu Slo ven s ka. Správ -

com bu do vy p. Ha la jom sme v je -
ho kance lá rii bo li v krát kos ti in for -
mo va ní o sta ve bu do vy. Po cho pil
som, že bu do va bo la po sta ve ná a
vy ba ve ná pred mno hý mi rokmi a
odvte dy sa v nej niè nezme ni lo,
len nut né opra vy od stra òu jú ce
ha va rijné sta vy a èias toèná re -
konštrukcia 10. a 11. poscho dia.

Po prejde ní viace rých po scho -
dí som za èal ma� po cit, že som
sa oci tol v jed nom ve¾mi zlom

filme. Ste ny na chod bách po -
rozbí ja né. Dozve de li sme sa že,
je to ob raz všetkých po scho dí z
dô vo du opra vy stú pa èiek. Už z
chod by je mož né cez tak to vytvo -
re né diery po kojne sle do va� uby -

to va ných ako si u¾a vu jú na WC,
prí padne sa sprchu jú. Priesto ry
ku chynky na poscho diach abso -
lútne ne funkèné, na spo rá koch
ne nájde te žiaden ovlá daè, kto rým
by ste ho do ká za li spusti�.

Tak to vy ze ra jú všetky poscho -
dia v uby tovni. Ná hodne sme
skontro lo va li viace ro izieb, kto ré
nám bo li sprístupne né. Hrô za!
Izby na po sle dy vy ma ¾o va né pred
tý mi 45 rokmi a mož no sa raz

vrá tia do mó dy aj tieto valèe ko vé
vzo ry na ste nách. Ste ny po pu ka -
né, li no le um po tr ha né, po ste le a
skri ne ma jú polèas roz pa du dáv -
no za se bou, sprchy a zá cho dy
sa má ple seò, ste ny sú až èierne.
Vo do vodné ba té rie v úbo hom
sta ve, sko ro vša de te èie vo da,
elekt ric ké zá suv ky držia už len na
èest né slo vo. Vy chádza me na

bal kón a tam ko pa vý ka lov od ho -
lu bov, kto ré sú tu zjavne do ma a
sú vša de. Tak to vy ze ra jú všetky
izby. Z poscho dia je mož né vi die�
na dvo re pri plo te jed nu ve¾kú
sklád ku od pa du.

Bý va nie ako nut né zlo
Po èas na šej „exkurzie“ po

uby tovni sme vošli do jed nej
odomknu tej izby, kde spal po
noè nej službe mlad ší ko le ga.
Týmto spô so bom sa mu chce me

opä tovne ospra vedlni�, že sme ho
nechtiac zo bu di li. Spý ta li sme sa
ho na spo kojnos� s uby to va ním,
pri èom uvie dol, že ce lý priestor
po va žu je ako nutnos� na prespa -
nie a do sprchy vchádza z oba vy
o svo je zdra vie, len v ne vyh -
nutných prí pa doch a v gu me ných
š¾apkách. Po tom, ako som vi de li
stav kú pe¾ne, sme sa mu vô bec

ne èu do va li. Skôr sme ob di vo va li
je ho od va hu tam vstú pi�. Sú -
èas�ou kaž dej skri ne zvyknú by�
dve re, kto ré zakrý va jú jej ob sah,
tu to sú dve re nahra de né plach -
tou. Ve rím, že kaž dý z uby to va -
ných by si pre skultúrne nie svoj-
ho prostre dia do nie sol vlastný ná -
by tok, resp. za ria de nie izby, to to
však na zákla de uby to va cie ho
po riadku nie je mož né. Pre to sa
ani ne mož no èu do va�, že pri vstu -

pe do izby si èlo vek pri pa dá ako
ke by vstú pil do by to vé ho do mu
na Lu ní ku IX v Ko ši ciach ale bo
do èasti Gle jovka v Pe zinku.

Uby tovòa na Sa ra tovskej za ne -
cha la vo mne hlbo ký do jem – ne -
ga tívny. Pri opä tovnej myšlienke
na tú to kon tro lu sa mi v pa mä ti
ako pro ti pól vy ná ra fo togra fia uve -
rejne ná pri èlán ku v týždenní ku
Plus 7 dní asi pred 4 me siac mi,
kto rý po pi so val ako bý va jú väzni
vo vä ze ní. Útul ná izba v pas te lo -
vých farbách, no vá poste¾, sto lík,
sto liè ka, noèná lam pa. Struè ne
po ve da né: ra dos� ne cha� sa re so -
cia li zo va�. Na dru hej stra ne ob raz
izieb na uby tovni Sa ra tov ská… a
ne viem, kto je na tom lepšie, ko ho
si na ša spo loènos� viac vá ži!

Vý cho diská?
Úmy selne ne chcem h¾a da�

oso bu zodpo vednú za cel ko vý
stav na uby tovniach. Dvadsa� ro -
kov po èú va me o tom, že je po -
trebné šetri� a do šlo to až do sta -
vu, keï stav na uby tovniach mô -
že me ozna èi� za ka tastro fálny.
Asi by bo lo na mieste uby tovòu na
Sa ra tovskej aj zavrie� pre ne vy -
ho vu jú ce podmienky na bý va nie.
Pre to aj zodpo vedných za tie ro -
ky by bo lo asi viac a roz hod ne
nie len v pô sobnosti bra ti slav ské -
ho kraj ské ho riadi te¾stva. Ale sem
ne chcem dospie�. Cie¾om by ma -
lo by� nájs� ces tu – ces tu, kto rá
by viedla k vytvo re niu dôstojných
uby to va cích podmie nok pre po li -
caj tov, kto rí si po ná roènej službe
po tre bu jú odpo èi nú� a na èerpa�
no vé si ly.

Ro man La co, predse da Kraj-
skej ra dy OZP v SR, Bra ti sla va
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l Do ke dy po tr vá pod pi so vá
akcia?

Do za sa da nia ra dy predse dov
28. 9., ke dy by sa ma li sústre di�
pod pi so vé hárky.

l Vrá�me sa na po le le gisla -
tí vy. Pri na šej jedno fa rebnej
vlá de mô že by� prekva pu jú ca,
až zne po ko ju jú ca rôzno ro dos�
poh ¾a dov mi nistrov fi nancií a
vnútra.

Rozdielnos� poh¾a dov medzi
mi nistra mi vnútra a fi nancií tu bo -
la vždy. Kaž dý pl ní svo je úlo hy.
Prio ri tou mi nis tra fi nancií je zni žo -
va� scho dok štátne ho roz poè tu,
h¾a dá k to mu všetky ná stro je. Pri-
o ri tou mi nis tra vnútra je udrža�
pri me ra nú úro veò prostriedkov
pre potre by re zor tu tak, aby bol
plne funkèný. Úlo hou mi nis tra
vnútra úlo ha je h¾a da� spô sob,
ces ty, kto ré v rám ci mož nos ti za -
bezpe èia èo najlepší roz po èet a
utvo ria tak podmienky pre efektív-
nu prá cu po li cajtov a ich so ciálne
isto ty.

l Disku sia k no ve le bo la
naozaj ve¾mi ži vá, ost rá. Ako ju
vní ma te?

Na Slo ven sku bo li ¾u dia dlhé
ro ky vy cho vá va ní ku ko lekti -
vizmu, k súdržnosti. Ale dnes je
si tuá cia ta ká, že keï to po rov nám
so vz�ahmi v kra ji nách zá padnej
Euró py, tak mám po cit, že u nás
je indi vi dua lizmus ove ¾a silnejší,

ako tam. To mu zodpo ve da jú aj
poh¾a dy, vy jadre né v disku sii a v
pri po mienkach. Disku té ri má lo
vní ma jú potre by iných sku pín za -
mestnancov a vo vše obec nos ti
na šich obèa nov. Jasne sa to uká -
za lo aj v prí pa de tejto no ve ly, kto -
rá ne mô že by� po pu lárna, pre to že
ne dá va, ale be rie. Ve rím, že po -
cho pia jej ne vyhnutnos�, ak nech -
cú zná ša� ove ¾a horšie dôsledky.

l Èas to zdô razòu je te, že pri
sú èasnom sta ve oso bitné ho
úètu sú len rieše nia zlé, horšie
a najhoršie. No ve la ci te¾ne za -
siahne všetky sku pi ny aktív-
nych po li cajtov, najviac však
kri èia dô chodco via, pre to že im
no ve la len be rie.

Na jed nej stra ne ich poh¾ad
chá pem, je to pri rodze ná reakcia.
Mu sia si však aj oni uve do mi�, že

tu je v hre ove ¾a viac, tu sa hrá o
za cho va nie oso bitné ho sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia ako ta -
ké ho nielen pre te raz slú žia cich,
ale aj pre tých, èo do zbo ru ešte
len prí du. Na to to na ši dô chodco -
via ne raz za bú da jú. Naozaj ne -
má me k dispo zí cii bez bo lest né
rieše nia. Ta ké rieše nia by bo li
mož né len v inej eko no mickej si -
tuá cii štá tu. Rôzni po radco via a
ana ly ti ci pouka zu jú na mož né re -
zer vy v hospo dá re ní štá tu, vo vy -
uží va ní zdro jov, pouka zu jú na
mrha nie prostriedka mi, ale rea li ta
je ta ká, že ani všetky zla té pa dá -
ky by ne sta èi li na sta bi li zá ciu
oso bitné ho úètu. Tre ba si na ro vi -
nu po ve da�, že vek ¾u dí sa pre-
dlžu je, vý cho diskom pre nás je
len sta bi li zá cia po li cajtov v
službe, ne mô žu prís� do po lí cie
na pätnás� ro kov a po tom do ži -
votne po be ra� dô cho dok. Sú -
èasné ná stro je mu sia reago va�
na do bu, na da nú si tuá ciu a na
mož nos ti, kto ré štát má. Dnes si
kaž dý súdny èlo vek mu sí tú to si -
tuá ciu uve do mi�, ži je me do bu
ve¾kých škrtov a u�a ho va nia opa-
skov. Ne ho vo rím, že všetky pri jí -
ma né opatre nia sú opti málne, ale
h¾a da� mož nos ti úspor je nut né
na všetkých úse koch. Som pred-
me tom ma sívnej kri ti ky, že vô bec
do pus tím myšlienku, že by sme
ma li siaha� na to, èo tu je. Ale aj
my po li caj ti si mu sí me uve do mi�,

že ne ži je me vo vzdu choprázdne,
ži je me v tejto spo loènosti, v tom -
to štá te medzi ostatný mi obèanmi
a mu sí me zoh¾adòo va� aj ich
mož nos ti a ich si tuá ciu. Èas to na
to za bú da me, vi dí me len se ba.

l Aká je te da va ša ví zia na
najbližšie obdo bie?

Kaž dý ro zum ný èlo vek už po -
cho pil, že keï to to neuro bí me, ak
sa nesto tožní me s té za mi no ve ly
328–ky, bu de ove ¾a horšie.
Všimni me si po sto je na šich ¾u dí:
mys lím si, že aktívni po li caj ti pre -
ja vu jú ove ¾a viac so li da ri ty s
výslu ho vý mi dô chodca mi, ako je
to opaène. A už úplne pa nu je ne -
ocho ta vní ma� si tuá ciu ostat ných
dô chodcov – obèa nov, ho ci tie
roz die ly v so ciálnych isto tách sú,
èi si to prizná me ale bo nie, na -
ozaj vý raz né.

l Na no ve le zá ko na è. 328 je
stá le ešte èo do rá ba�, ci ze lo -
va�. Je tu ešte priestor, ale bo
už všetko mu sí me ne cha� na
na šich zá ko no darcov v parla -
mente?

Po vy hodno te ní pri po mie nok
bu dú ešte pre bie ha� rozpo ro vé
ko na nia. Náš mi nister sa vy jadril
už aj v tla èi, že bu de ve¾mi po -
zorne štu do va� všetky pri po -
mienky. Ako ho po znám, tak to aj
ro bí a osobne si mys lím, že nie-
ke dy po zornejšie, než si pri po -
mienku jú ci zaslú žia.

l Zva žu je OZP okrem podpi -

so vej akcie aj ïalšie kro ky na
pod po ru no ve ly 328?

Som zástanca po stup ných
kro kov. Ve rím, že ten to krok bu de
posta èu jú ci, aby sme zrýchli li prá -
ce v schva ¾o va com pro ce se. Pre
nás bu de, ako som už po ve dal,
najdô le ži tejšie utvo ri� sta tus pre
sta bi li zá ciu po li cajtov. Zá ro veò
nám ve¾mi zá le ží na tom, aby mal
po li cajt v zbo re ve¾mi reálnu per -
spek tí vu for mou ga ranto va né ho
ka riérne ho po stu pu. Bo hu žia¾,
stre tá vam sa s èudným prístu pom
riadia cich pra covní kov v otázkach
by tia a ne by tia po li caj ta, obja vu je
sa no vá for ma: nadria de ný na vrh -
ne podria de né mu, že by sa s ním
rád do ho dol o zme ne za ra de nia,
le bo on má inú predsta vu o oso -
be, kto rá by ma la by� na da nom
mieste. To to sú po stu py pri va ti zé -
rov. S ta ký mi to prak ti ka mi sa mu -
sí me èo najskôr rozlú èi�, za ène -
me o nich ho vo ri� ve rejne a viac,
aby riadia cim pra covní kom pres -
ta li chu ti� a aby sa vo èi ta kýmto
ty pom za èa li vy vodzo va� dôsled-
ky, pre to že vi dí me ško dy, kto ré to
spô so bu je na oso bitnom úète for -
mou predèasných odcho dov a
opä tovný mi návratmi… V sú èas -
nosti to vy ze rá skôr tak, že ak
chcem získa� vyššiu funkciu, na -
jprv mu sím odís� do ci vi lu, zobra�
odchodné a a vrá ti� sa do vyššej
funkcie, než som bol predtým.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pod pi so vá akcia sme ru je k upevne niu vzá jomnej dô ve ry
(Pokraèovanie zo strany 1)

„Cezpo¾ní“ policajti v Bratislave si zaslúžia dôstojné ubytovanie

Mo loch uby tovne na Sa ra tovskej sa po ma ly rozpa dá va. (v¾a vo). Vi die� to zvonka, ešte viac zvnútra. Kiežby po li caj ti moh li èo najskôr vojs�
do zre konštruo va ných priesto rov, ako v prí pa de vy no ve né ho blo ku v SOŠ PZ Pe zi nok za èiatkom tohto ro ka…



Uve de né uby to va cie za ria de -
nie som na vští vil pred nieko¾ký mi
rokmi a vte dy vcel ku vy ho vo va lo
mo jej predsta ve uby to va nia pre
na šich po li cajtov a obèianskych

za mestnancov MV SR. Avšak pí -
še sa rok 2012 a uby tovòa Sa ra -
tov ostá va nezme ne ná, bez
väèších vonkajších a vnú torných
úprav. A tak, ako starne èlo vek,

starnú aj bu do vy. Ak chce me,
aby vydrža li èo najdlhšie, je ne -
vyhnutné sa o ne sta ra�. O tom to
objekte sa to ne dá vô bec po ve -
da�.

Abso lútne zde se nie

Po prí cho de do ob jek tu ma
zmra zil poh¾ad na priesto ry v su -
te ré ne. Všetko na po ve da lo to mu,
že to je ešte len za èia tok mo jich
skla ma ní pri kon tro le. Viem, že
niekto ré poško de nia mô žu by�
zaprí èi ne né aj sa mot ný mi uby to -
va ný mi, ale tí ma jú k  uby to va niu
len ta ký vz�ah, v akých podmien-
kach sú uby to va ní. Ne dá mi
vyslo vi� svoj ná zor: ako je mož né,
že sme sa do sta li až ta ké ho to
sta vu? Ako èlo vek, kto rý svo ju
prá cu v Po li cajnom zbo re zasvä -
til vý chovno–vzde lá va cie mu pro -
ce su no vopri ja tých po li cajtov,
mu sím vyslo vi� abso lútne zde se -
nie nad tým, èo som následne pri

kon tro le vi del na jed not li vých
poscho diach. Ne zá vi dím správco -
vi za ria de nia, pre to že v mno hých
ve ciach len stro ho konšta to val,
že nie sú pe nia ze. Aj funkcio ná ri
Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Bra tisla ve sa pos�a žo -
va li, pre to že bo la spra co va ná do -
ku mentá cia komplexnej re kon -

štrukcie, ale po žia davky na je ho
fi nanèné za bezpe èe nie osta li
niekde v úza dí ne po všim nu té…

Je mi ve¾mi ¾ú to, že v ta kýchto
podmienkach sú uby to va ní po li -
caj ti, kto rí sa vra ca jú z vý ko nu
služ by una ve ní a vy èer pa ní, aby
si oddýchli a pripra vi li sa na
ïalšiu ná roènú služ bu. Na miesto
od dy chu stres, aké za ria de nie vy -
pad ne, èi bu de vo da atï. Tro chu
mi tá to uby tovòa pri po mí na la
uby to va cie za ria de nie na SOŠ
PZ v Pe zinku, na kto rej bo la tiež
vy ko na ná kon tro la a tiež som bol

zhro ze ný, èo som v uby to va com
za ria de ní vi del aj z to ho dô vo du,
že som na tom to inšti tú te pô so bil
14. ro kov. Na dru hej stra ne mu -
sím jedným dy chom po ve da�, že

kom pe tent ní funkcio ná ri MV SR
roz hod li o vyèle ne ní fi nanèných
prostriedkov na re konštrukciu
jedné ho uby to va cie ho blo ku na
tejto ško le a keï som bol na je ho
otvo re ní po re konštrukcií, mo hol
som skonšta to va�, že re konštruo -
va né uby to va cie za ria de nie je pý -
chou ško ly a vytvá ra ne ru še ný

priestor na prípra vu a vý cho vu
no vopri ja tých po li cajtov.

Stav ohro zu je zdra vie 
uby to va ných

Týmto som chcel pouká za� na
fakt, že aj v prí pa de uby tovne Sa -
ra tov Dúbravka je ne vyhnutné
vyèle ni� prostriedky na je ho kom-
plexnú re konštrukciu, le bo mô že
by� ohro ze né a  poško de né zdra -
vie uby to va ných. Dô vo dom je aj
fakt, že na balkó noch v jed not li -
vých podla žiach je miesta mi usa -
de ná až 10 cm vrst va ho lu bie ho
tru su a pri otvo re nom okne tieto
bakté rie ohro zu jú zdra vie uby to -
va ných. Ten to trus ne bol na
balkó noch èiste ný nieko¾ko ro kov.
Na tíska sa aj otáz ka, èo ro bil hy -
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Predme tom kon tro ly bo la kon -
tro la plne nia vy bra ných úloh za -
mestná va te ¾a v ob las ti BOZP na
vy bra ných pra co viskách v zmysle
Zá ko na NR SR 124/2006 o bez -
peè nos ti a ochra ne zdra via pri
prá ci § 6, Zá ko na è. 311/2001
Z.z. Zá konník prá ce (úpl né zne -
nie) § 149, Z 73/1998 o štátnej
službe príslušní kov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP § 135, § 136, §
137. Ne do stat ky bo li zis�o va né
na vybra nom pra co visku: Uby -
tovòa KR PZ Bra ti sla va Sa ra tov,
Dúbravka.

Ziste né ne do stat ky:
Ce lý 13 podlažný ob jekt je v

ha va rijnom sta ve.
V ce lom objekte je poško de ná

omietka, kto rá opa dá va a pre sa -
ko va ním vo dy z potru bia ale bo
ne tesnia ci mi okna mi spô so bu je
jej plesnu tie

Zasta ra né vo do vodné potru bie
(stú paèky) vply vom hrdze pras ká,
obdobne i od pa do vé potru bie.

Takmer na každom po scho dí
je vy bú ra ná ste na k potru biu, kto -
ré je opra vo va né z dô vo du po ru -
še nia ce list vos ti.

Rozpa da jú ce sa za ria de nie
uby tovne nespåòa predpokla dy
mož né ho využí va nia.

Bal kó ny sú silne zne èiste né
(miesta mi i do 10 cm) ho lu ba cím

tru som. Vzduch v týchto èastiach
je ne dý cha te¾ný.

Zá ve sy a zá clo ny, abso lútne
ne zodpo ve da jú hy gie nic kým po -
žia davkám. Je nut né ich odstrá -
ni�.

WC sú silne zne èiste né, sples-
nu té, mi mo pre vádzky. Do konca
WC mi sa je vi di te¾ná cez pre ra ze -
ný ot vor (z dô vo du vý me ny stú -
paèky) až na chod bu.

6. podla žie je z dô vo du ne pou -
ži te¾nosti vy ra de né z pre vádzky

V ku chynke na 5. pod la ží je
elek tric ký vy pí naè bez kry tu –
hro zí úraz v sú vislosti s pria mym
do ty kom s elek tric kým ve de ním.

V uby to va cej miestnosti o
rozlo he 4 x3 m sa tla èia 3 po li caj -
ti.

Tu uby to va ní po li caj ti ne -
dodržia va jú uby to va cí po ria dok.
Za ria de nie poškodzu jú, ne -
dodržu jú predpí sa nú hy gie nu.

Výš ka lô žok ne zodpo vedná
potre bám dospe lých ¾u dí. Ta ké ho
za ria de nie je ne vy ho vu jú ce pre
ná le ži tý oddych uby to va ných po
ná roènej službe.

Z fa sá dy ce lé ho ob jek tu odpa -
dá va o ob klad, èím vzni ká ne -
bezpe èenstvo úra zu oko loi dú -
cich. Na fa sá de na le pe ná mo zai -
ka odle tu je až na chod ník pre
oko loi dú cich chodcov.

Ce lý 9–podlažný ob jekt je v
ha va rijnom sta ve z h¾a diska sta -
vebno–tech nic ké ho sta vu, prí-
slušných hy gie nic kých no riem a
ochra ny pred po žiarmi z dô vo du
zasta ra nej elektrickej inšta lá cie.
Zhrdza ve né roz vo dy vo dy vrá ta -
ne zberných od pa do vých ka na li -
zaèných rozvo dov spô so bu jú
únik od pa do vých vôd spô so bu jú -
cich plesnu tie stien a rozmno žo -
va nie plesòo vých spo rov.

Ob jekt si vy ža du je komplexné
prestre še nie ply no vej ko tolne.

Ob jekt je v ha va rijnom sta ve a
pre to odpo rú èa me vy ko na� hy gie -
nickú kon tro lu, následne tu uby -
to va ných pres�a ho va� do vy ho vu -
jú cich priesto rov. Uby to va ným
na ria di� dôslednú pre ventívnu
zdra votnú prehliadku a zisti� stu -
peò ich poško de nie zdra via z dô -
vo du mož né ho vzni ku cho ro by z
po vo la nia (na padnu tím orga -
nizmu plesòa mi, kto ré sa pri le pia
najmä na slizni cu a po kož ku.
Vyzna èu jú sa ko lo ni zá ciou orga -
nizmu, poškodzo va ním bu niek,
do konca upcha ním vý vo dov prie -
du šiek, ¾advín i ciev a tým úpl ným
rozpa dom cievnej ste ny).

Ziste né ne do stat ky, v zmysle §
149 ods. 1 písm. c) Zá konní ka
prá ce po ža du je me odstrá ni� be -
zodkladne.

Za mestnanci MV SR bý va jú v uby tovni, kto rú mož no pri rovna� k Lu ni ku IX.

Sa ra tovská je zre lá na zatvo re nie. Ale èo ïa lej?
Dòa 13.8. 2012 sme vy ko na li kon tro lu v ob las ti BOZP v
uby tovni KR PZ na Sa ra tovskej uli ci v Bra tisla ve. Podnet
k vy ko na niu kon tro ly vzi šiel zo za sa da nia vý bo ru ZO OZP
è.8/8 Bra ti sla va ako aj z ohla sov uby to va ných.

Zvonka pri po mí na Sa ra tovská ne ja ký opuste ný ob jekt kde si v
Èerno by le. Omyl, vo vnútri je vy še 650 uby to va ných… Ostatné fo -
to gra fie ani ne potre bu jú ko mentár.

Pro to kol zo základnej kon tro ly BOZP

(Pokraèovanie na strane 4)



Na sekciu eko no mi ky MV SR
sme sa ob rá ti li s dvo ma otáz ka -
mi.

1/ Pre èo sú tak dlho (od
konca aprí la 2012) zatvo re né
bu fe ty na Pri bi no vej, Ra èian -
skej a Ko šickej uli ci?

2/ Pre èo ma jú no ha vi ce k
rovno ša te vz. 98, do dá va né v
tom to ro ku, iný odtieò, ako má
vrchná èas� rovno ša ty?

Odpo ve de na otáz ky re dakcie
PO LÍ CIA nám po slal ge ne rálny
riadi te¾ Sekcie eko no mi ky MV SR
Ing. Ma rek Vla dár.:

1/ „K ukonèe niu èin nos ti bu fe -
tov (Pri bi no va, Ra èianska a Ko -
šická) do šlo na zákla de po da nej
vý po ve de zo zmlu vy bez uda nia
dô vo du od súkromnej  podni ka -
te¾ky pa ni Ja ny Èer nej ku dòu 30.
04. 2012.  V má ji 2012 mi nis ter -
stvo zrea li zo va lo po nu ko vé ko na -
nie, kto ré však ne bo lo úspešné,
keïže je di ný uchádzaè odmie tol
podpí sa� zmlu vu. V prie be hu me -
sia ca september sa však plá nu je
vyhlá se nie ve rejné ho obsta rá va -
nia na no vé ho pre vádzko va te ¾a
bu fe tov pre spo mí na né pra co -
viská MV SR.“

2/ „Pri za vádza ní slu žobnej
rovno ša ty v ro ku 1998  bo la za -
ve de ná rovno ša to vá blú za tma -
vo ze le nej farby (pre mu žov aj že -
ny) a rovno ša to vé no ha vi ce a
sukne si vo ze le nej farby. Tak to
príslušní ci Po li cajné ho zbo ru od
ro ku 1998 použí va jú slu žobnú
rovno ša tu vo vý ko ne služ by, a
tak to je aj vyobra ze ná vo vyhláš-
ke Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky è 151/2009 o podrob-
nostiach o slu žobnej rovno ša te
Po li cajné ho zbo ru a jej vy ob ra ze -
ní. Farba no ha víc a suk ní slu -
žobnej rovno ša ty (si vo ze le ná)
má u do dá vok to va ru v ro ku 2012
od liš ný odtieò ako u dovte dy do -
dá va ných. Ten to odtieò je však
potvrde ný skú šobòou v predlo že -
ných skú šobných pro to ko loch k
ma te ri á lu ako vy ho vu jú ci v rám ci
stup ni ce po vo le nej odchýlky.“

Poh¾ad re dakcie
Odpo ve de pá na ge ne rálne ho

riadi te ¾a Sekcie eko no mi ky MV
SR nás v obidvoch prí pa doch
neuspo ko ji li.

1/ Ove ri li sme si, že podni ka -
te¾ka Ja na Èer ná sku toène sa ma
ukon èi la èinnos� v bu fe toch na
Pri bi no vej, Ra èianskej a Ko šickej
uli ci. Pre vádzku je ïa lej len bu fet
na Ro ma no vej uli ci. Ako dô vod
nám v rozho vo re uviedla vy so ké
ná kla dy, kto ré jej ne do ká za li
pokry� trž by, pre ja vi la nespo -
kojnos� s výš kou úètov za elektri -
nu a vod né, stoèné, kto ré do stá -
va la. „Bu fet ne má vlastné me ra -
cie za ria de nia, úèto va li mi to¾ko,
ako by som v bu fe te va ri la tre -
bárs 250 obe dov. Usi lo va la som
sa do siahnu� ur èi té ú¾a vy vo
výške nákla dov, kto ré som mu se -
la uhrádza� MV SR, ale nestretla
som sa s po cho pe ním, vlastne sa
so mnou na tú to té mu nikto
nechcel ba vi�, tak som zmlu vu
vy po ve da la,“ vy ža lo va la sa nám.
„Konkrétne na Pri bi no vej uli ci,
odke dy otvo ri li Euro veu, tak mi

išli trž by na po lo vi cu. Za ta kých
podmie nok som ïa lej bu fe ty pre -
vádzko va� ne moh la,“ uzatvo ri la.

Na do ho du tre ba dvoch, vra ví
sa. Sta no vis ko pán ge ne rálne ho
riadi te ¾a nám však ne vysvetli lo
ïalšiu podstatnú sku toènos�: pre -
èo bu fe ty do sia¾ nie sú otvo re -
né??? Ak aj bo lo má jo vé vý be ro -
vé ko na nie neúspešné, (pod¾a
informá cii pa ni Èer nej je di ný
záujemca na po kon zmlu vu ne -
podpí sal presne pre tie isté dô vo -
dy: vy so ké pre vádzko vé ná kla -
dy), pre èo sa od má ja ne vy pí sa lo
no vé vý be ro vé ko na nie? Za èí na�
v septembri v bo de nu la je ne po -
cho pi te¾né. Uply nú ïalšie me sia -
ce, kým sa ko neène ne ja ký záu -
jemca nájde a podpí še zmlu vu?
Èo ro bil od bor ve rejné ho ob sta -
rá va nia v me sia coch jún, júl, au -
gust? Je naozaj ta ké zlo ži té zoh -
na� pre vádzko va te ¾a oby èajných
bu fe tov? Ne vie me. Isté len je, že
stov kám ¾u dí v troch areá loch
chý ba jú a ak sú riadia ci pra cov ní -
ci pe dan ti na dodržia va nie pra -
covné ho èa su, mož no by bo lo
dob ré zrá ta�, ko¾ko z ne ho mi nú
za mestnanci každo denný mi ces -
ta mi za po živòou mi mo areál…

2/ Sta no vis ko štátnej skú -
šobne vo ve ci odtie òu lát ky no ha -
víc èi suk ní je urèi te zá važ né. Ale
èo, keï oko vi dí nieèo iné? Skon-
takto va li sme sa s pá nom To má -
šom Múdrym, ko na te ¾om fir my
Ru tex v Drie to mej, kto rá vyhra la
sú �až na do dáv ku rovno šiat vz.
98. V posledných me sia coch Ru -
tex do dal pre re zort 8–ti síc ku sov
letných a 8–ti síc ku sov zimných
no ha víc k rovno ša te vz. 98. K to -
mu ešte osemsto suk ní – všetko
v odtie ni tó no va nia, urèe né ho èí -
sel ným kó dom v re zortnej objed-
návke. V skratke: aký presný
odtieò si mi nis ter stvo ob jed na lo,
ta kú lát ku Ru tex v za hra ni èí ob -
jed nal, z nej ušil a do dal. A medzi
re èou si po �ažkal na pla tobnú
dis ci plí nu objedná va te ¾a.

Na miesto zá ve ru: O problé me
zatvo re ných bu fe tov a „ino fa -
rebných“ no ha víc sme sa v krát -
kos ti rozprá va li aj s pre zi dentom
PZ Ti bo rom Gašpa rom. Po tvr dil,
že zdåha vos� zno vuotvo re nia bu -
fe tov je ne po cho pi te¾ná aj z je ho
poh¾a du a na fa rebnos� no ha víc
má tiež iný ná zor, ako štátna skú -
šobòa. V tejto sú vislosti sa do sta -
lo do re èi fungo va nie sekcie eko -
no mi ky, zdåha vos� ve rejných ob -
sta rá va ní rôzne ho, ove ¾a vážnej-
šie ho cha rak te ru, ako sú bu fe ty a
pro blé my so za bezpe èe ním cho -
du po li cajných pra co vísk, kde je
pre zí dium len v úlo he objedná va -
te ¾a a uží va te ¾a. „Pra vi delne pí -
šem po žia davky na sekciu eko -
no mi ky MV SR, ve rím, že sa za -
se rozbehne, ako má,“ po zna me -
nal.

Pe ter Onde ra
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To, ako vy ze rá po li cajná uby -
tovòa na Sa ra tovskej uli ci v Bra -
tisla ve, je han bou Po li cajné ho
zbo ru i mi nis ter stva vnútra. Han -
ba je však iba po cit, kto rý ani
ne má kaž dý. Ove ¾a horšie je, že
v ta komto prostre dí ma jú na be -
ra� si ly do ïalšej služ by stov ky
po li cajtov, od kto rých èa ká me
vždy a za kaž dých okol nos tí
špiè ko vý vý kon. Z tohto poh¾a du
ide aj spo lo èensky o stav neprí -
pustný.

Septembro vé èís lo PO LÍ CIE
pri ná ša viace ro ma te riá lov, kto ré
presvedèi vo uka zu jú stav uby -
tovne, odovzda nej do uží va nia
pred šty ridsia ti mi rokmi. Pub li ko -
va né sta no vis ko KR PZ v Bra -
tisla ve za sa uka zu je – z ich
poh¾a du – aj prí èi ny, pre èo bu -
do va chát ra už od jej prevza tia
mi nisterstvom vnútra. Pr vá
vážna a konkre ti zo va ná úva ha o
potre be re konštrukcie are álu je
z ro ku 2000. Neuro bi lo sa
takmer niè, ho ci sa mi nu lo dos�
ko rún. Tre ba popravde po ve da�,
že dôsledná údrž ba a najmä re -
konštrukcia Sa ra tovskej je
objektívne nad fi nanèné mož -
nos ti kraj ské ho riadi te¾stva bez
oh¾a du na to, ko¾ko riadi te ¾ov sa
odvte dy vy me ni lo vo funkcii. To,
že dnes už kraj ské riadi te¾stvo
trestu hodne re zig nu je aj na

základnú údrž bu a upra to va nie
(bal kó ny, okná, ma ¾o va nie, diery
v ste nách) uby tovne, je lo gic ký
dôsle dok. A ne mô že me sa tiež
èu do va�, že èas� uby to va ných
po li cajtov sa ta kýmto prostre dím
ne chá ne ga tívne mo ti vo va�. Èo
s tým?

Ab sol vo val som dlhšiu de ba -
tu aj s hy gie nikmi. Vô bec sa so
mnou nespo ri li v tom, že bu do -
va je zre lá na oka mži té zasta ve -
nie pre vádzky. V tom to re zorte
však ne nájde te èlo ve ka, kto rý
by kompe tentne odpo ve dal na
otáz ku, kde ta ké ve¾ké množ -
stvo ¾u dí náhradne uby tu je me, aj
ke by sa re konštrukcia za èa la
hneï zajtra. A to je vlastne je di -
ný dô vod, pre èo hy gie ni ci pre -
vádzku do sia¾ ne za ká za li. Dobre
to tiž ve dia, že ani ich pí somný
zá kaz by niè nezme nil na ïal -
šom uží va ní ob jek tu. Te raz je to
to tiž v re zorte tak. Hy gie ni ci na -
príklad za ká za li pre vádzku are -
álu do prav né ho inšpekto rá tu na
Kopèianskej uli ci v Bra tisla ve (o
kto rom sme pí sa li v mi nu lom
èís  le) už v ro ku 2010. A èo sa
sta lo? Niè. Pre vádzka ide ïa lej.
Že sa tak to bru tálne ne rešpektu -
jú rozhodnu tia hy gie ni kov, opat -
re né okrúhlou pe èiatkou pria mo
v re zorte vnútra, kto ré má by�
vzo rom dodržia va nia zá ko nov?

Si la pe òa zí, resp. ich ne do stat ku
má väèšiu vá hu, ta ká je prav da.

Ho vo ri� a pí sa� mô že me o Sa -
ra to ve ešte dlho a ve ¾a. Èo však
reálne ïa lej? KR PZ v Bra tisla -
ve pa pie ro vo už dávnejšie pri-
pra vi lo ge ne rálnu re konštrukciu
are álu na Sa ra tovskej uli ci a vy -
èísli lo ju na 12 440 536,37 eur,
èo je pre nás star ších bez má la
375 mi lió nov ko rún. Predse da
OZP Mi ro slav Lit va urèi te nie je
je di ný, kto na hlas po vie, že KR
PZ Bra ti sla va ta ké pe nia ze
naraz ne do sta ne, pre to že ich re -
zort ne má a ne bu de ma�, keï
na všetky investí cie na rok dis -
po nu je po bie de 40 mi liónmi eur.
A je tu ešte je den há èik: ak si
spo me nu tú su mu vy de lí me poè -
tom mo mentálne (v rozpo re s
nor mou!) uží va ných lô žok, vy jde
nám ná klad re konštrukcie 18,7
ti sí ca eur na jed nu poste¾!
Reálne uva žu jú ci èlo vek mu sí
po ve da� – asi sot va!

Triezva je úva ha o mož nos ti
postupnej re konštrukcie, vo fá -
zach. Kraj ské riadi te¾stvo údajne
má pripra ve nú aj tú to alterna tí -
vu. Mi nisterskí by sa òou ma li
za èa� vážne a èo najskôr zaobe -
ra�, le bo avi zo va ný rok 2015 je
pre všetkých uby to va ných ne -
sko rá ví zia.

Pe ter Onde ra

Takmer 19-tisíc eur (563-tisíc Sk) na jednu poste¾ je prive¾a!

Pre èo sú bu fe ty zatvo re né a pre èo ma jú no ha vi ce vz. 98 iný odtieò?
gie nik, pre èo neuzavrel uby tovòu
pre ne vy ho vu jú ce podmienky, èo
ro bi li kom pe tent ní, aby nevzni kol
ta ký to stav?
Ani uby to va ní nie sú bez vi ny

Vrá tim sa spä� do mo jej prá ce
na po ho to vostnom útva re v Pe -
zinku, kde som mal v uby to va -
com za ria de ní 360 poslu chá èov.
Keï nastú pi li do ško ly, kaž dý
prevzal uby to va cie za ria de nie, v

kto rom bol uby to va ný a podpí sal
hmotnú zodpo vednos� za prevza -
té ve ci. Pred ukon èe ním ško ly
bo la vy ko na ná kon tro la v uby to -
va cích za ria de niach a ziste né ne -
do stat ky spô so be né uby to va ný mi
mu se li odstrá ni�. Zá ro veò sa po -
die ¾a li na zve ¾a ïo va ní uby to va -
cie ho prostre dia, kto ré im vytvá -
ra lo at mo sfé ru do má ce ho pro-
stre dia. V Sa ra to ve asi ta ká to
prax ne pla tí, ho ci viem o prí pa -
doch, že niekto rí uby to va ní si
svojpo mocne izby upra vi li a skrá-
šli li. Sú to však skôr vý nimky.

Èo do da� na zá ver: Ve rím, že

ten to èlá nok oslo ví kompe -
tentných funkcio ná rov a ko neène
sa zaènú zaobe ra� týmto problé -
mom, ak im nie je ¾a hostajné, v
akých podmienkach bý va jú po li -
caj ti, kto rí chrá nia ži vo ty a zdra -
vie na šich obèa nov. Z uve de né ho
vyplý va, že je ne vyhnutné uzat-
vo ri� to to uby to va cie za ria de nie a
h¾a da� do èas né uby to va cie prie-
sto ry pre uby to va ných, po kia¾
nepre behne je ho cel ko vá re -
konštrukcia. Že je to tvr dý orie šok
a ve¾ký pro blém? Je.

La di slav Gra èík, podpredse da
OZP V SR

Sa ra tovská je zre lá na zatvo re nie. Ale èo ïa lej?
(Pokraèovanie zo strany 3)

Na problém „sivozelenej“ sa ešte pozrieme!

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 12. októbra 2012

Redakcia
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Ob jekt pô vodne slú žil ako ro -
botnícky ho tel pre za mestnancov
š. p. Po zemné stav by Nit ra a bol
da ný do uží va nia roz hod nu tím
ONV Bra ti sla va IV zo dòa 11. 10.
1972. Dòa 28. 02. 1994 bol ob -
jekt de li mi taèným pro to ko lom
odovzda ný do uží va nia Mestské -
mu ve li te¾stvu PZ v Bra tisla ve.
Zmlu vou o pre vo de sprá vy ma jet -
ku štá tu zo dòa 20. 10. 1995 bol
ob jekt be zodplatným pre vo dom
da ný do sprá vy MV SR.

Èas tý mi zme na mi správcov
ob jek tu do šlo k za nedba niu údrž -
by, èo sa následne odzrkadli lo v
je ho zlom technickom sta ve.

V aprí li r. 1999 KR PZ v Bra -
tisla ve za sla lo na všeo becnú
sekciu MV SR základnú po žia -
davku na re konštrukciu uby to -
va cie ho za ria de nia s predpo-
kla da ným nákla dom 43,5 mil.
Sk a v marci r. 2000 bo la zo stra -
ny KR PZ v Bra tisla ve spra co va -
ná a zasla ná na MV SR základná
po žia davka na re konštrukciu ko -
tolne so žiados�ou o za ra de nie
akcie do zozna mu IA s termí nom
postupnej reali zá cie týchto ak cií v
r. 2001– 2004.

V ob do bí r. 1998 – 2000 vy na -
lo ži lo zo svojho roz poè tu KR PZ v
Bra tisla ve na opra vy a údrž bu
prostriedky v obje me 7.861.079
Sk. Na ko¾ko za há je nie akcie sa
odsú va lo, za bezpe èo va lo KR PZ
v Bra tisla ve aj v nasle du jú com
ob do bí pre vádzkyschopnos� ob -
jek tu reali zá ciou nut ných opráv z
vlastné ho roz poè tu. V r. 2011 bo -
lo z roz poè tu KR PZ v Bra tisla ve

na opra vy a údrž bu vy na lo že né
cez 30 tis. eur, k dnešné mu dòu
bo lo za rok 2012 uhra de ná su ma
21.225,86 eur.

Je potrebné konšta to va�, že
tieto prostriedky bo lo nut né inves-
to va� z dô vo du udrža nia ob jek tu v

pre vádzkyschopnom sta ve do do -
by za há je nia re konštrukcie ob jek -
tu a z dô vo du, že KR PZ v Bra -
tisla ve ani re zort MV SR ne dis -
po nu je náhradný mi uby to va cí -
mi priestormi v Bra tisla ve.

V  r. 2005 bo la zo stra ny MV
SR za bez pe èe ná re konštrukcia
ko tolne v hodno te 2 692 003,30
Sk a následne bol ten to ma je tok
Pro to ko lom o be zodplatnom pre -
vo de ma jet ku štá tu pre ve de ný do
sprá vy KR PZ v Bra tisla ve.

V sna he rieši� ten to ha va rijný

stav za bez pe èi lo KR PZ v Bra -
tisla ve v r. 2006 spra co va nie
archi tekto nickej štú die a spra co -

va nie reali zaèné ho pro jek tu na
celko vú re konštrukciu ob jek tu v
hodno te 12 440 536,37 eur. V
sú èasnosti je vy da né sta vebné
po vo le nie na re konštrukciu ob -
jek tu s platnos�ou do 21. 07.
2013. Ne dosta tok fi nanèných
zdro jov odsú val za há je nie tejto
investiènej akcie. Listom zo dòa
21. 03. 2011 bo lo KR PZ v Bra -
tisla ve po žia da né Sekciou eko no -
mi ky MV SR o za bezpe èe nie
zna lecké ho po sud ku z dô vo du
prípra vy možnej zá me ny uby -
tovne za iný vhod ný ob jekt. Tá to
zá me na sa pripra vu je s oh¾a dom
na :ha va rijný stav ob jek tu, akút-
nos� rieše nia tohto pro blé mu a
vzh¾a dom na sku toènos�, že fi -
nanèné mož nos ti MV SR ne do -
vo ¾u jú za há ji� akciu v tom to,
ani v bu dú com ro ku.

Zna lec ký po su dok bol KR PZ v
Bra tisla ve za bez pe èe ný a za sla -
ný na SE MV SR listom dòa 06.
07. 2011. V aktua li zá cii è. 1 roz -
pi su zá väzných uka zo va te ¾ov
investiènej vý stav by MV SR na
rok 2012, s výh¾a dom na ro ky
2013 až 2015 sa uva žu je so za -
há je ním reali zá cie tejto akcie
až v ro ku 2015.

Ne do stat ky uve de né v Pro to -
ko le tý ka jú ce sa èis to ty a hy gie -
ny, sú pre važne zaprí èi ne né sa -
mot ný mi uby to va ný mi, èo je kon-
šta to va né v bo de 11. Pro to ko lu.
Vy èiste nie balkó nov bo lo plá no -
va né v r. 2010, ale vzh¾a dom na
vy so ké ná kla dy po ža do va né špe -
cia li zo va nou fir mou, mož nos ti
roz poè tu a oèa ká va né za há je nie
re konštrukcie, bo lo od tohto zá -
me ru upuste né.

Zá va da uve de ná v bo de 9.
Pro to ko lu bo la okamži te odstrá -
ne ná. Bo la zaprí èi ne ná ne do -
drža ním interných predpi sov a
uby to va cie ho po riadku uby tovne
„Sa ra tov“, kde je za kot ve ná po -
vinnos� uby to va né ho hlá si� všetky
ziste né po ru chy a poško de nia

ma jet ku. Na zákla de tohto bo li
správcom ob jek tu po žia da né aj
upra to vaèky o nahla so va nie zis-
te ných zá vad.

Plá no va ná ka pa ci ta uby tovne
je 863 lô žok. Vzh¾a dom na ha -
va rijný stav a vy ra de nie 6. pod-
la žia z pre vádzky, bo la ka pa ci -
ta zní že ná na plne využí va ných
666 lô žok. KR PZ v Bra tisla ve v
rám ci svo jich mož nos ti rieši lo vy -
so ký záujem o uby to va nie zvý še -
ním po è tu uby to va ných v zostá -
va jú cich izbách aj za ce nu zní že -
nia štandardu uby to va nia.

Zá ve rom je potrebné uvies�,
že prostriedky z roz poè tu KR PZ
v Bra tisla ve ur èe né na opra vy a
údrž bu uby tovne „Sa ra tov“ ne mô -
žu vy rie ši� existu jú ce pro blé my.
Komplexné rieše nie je mož né
iba:

n reali zá ciou plá no va nej
investiènej akcie

n zá me nou ob jek tu, èo je
vzh¾a dom na tech nic ký stav má lo
pravde po dobné

n za bezpe èe ním vý stav by no -
vé ho ob jek tu (objektov) s potreb-
nou ka pa ci tou

Uve de né mož nos ti sú plne v
kompe tencii MV SR.

plk. JUDr. Csa ba Fa ra gó, 
riadi te¾ KR PZ v Bra ti sla va

(Zvý razne né èasti re dakcia)

Útul né, mi lé, vzor ný po ria dok… Aj tak to vy ze ra jú priesto ry uby -
tovne. Že by kance lá ria?

Ha va rijný tech nic ký stav ob jek tu konšta to va ný v zá ve re
pro to ko lu zo základnej kon tro ly BOZP vy ko na nej špe cia -
lista mi ochra ny prá ce – od bo ro vý mi inšpektormi bez peè -
nos ti prá ce Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v Slo venskej re -
publi ke (ïa lej len Pro to kol) je ve de niu KR PZ v Bra tisla ve
zná my a ako správca ma jet ku štá tu sa ho dlho do bo po kú -
ša rieši�.

Zá znam z vý ko nu štátne ho
zdra votné ho do zo ru, vy ko na né ho
dòa 10.9.2012 v uby tovni KR PZ
v Bra tisla ve na Sa ra tovskej ul.
22, Bra ti sla va

Cie¾ kon tro ly:
Dòa 10.9.2012 bol vy ko na ný

štátny zdra votný do zor v pred-
metnej pre vádzke. Priesto ry uby -
tovne bo li po sú de né v zmysle
usta no ve ní zá ko na È. 355/2007
Z. z. o ochra ne, podpo re a roz vo ji
ve rejné ho zdra via a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov v
zne ní neskorších predpi sov a vy -
hláš ky MZ SR È. 259/2008 Z. z.
o podrobnostiach o po žia davkách
na vnú torné prostre die bu dov a o
mi ni málnych po žia davkách na
by ty nižšie ho štandardu a na uby -
to va cie za ria de nia.

Ziste ný stav a ne do stat ky:
Uby to va cie za ria de nie sa na -

chádza v 12 podlažnej bu do ve.
Na prí ze mí a v su te ré ne sa na -
chádza jú obslužné èasti (re cep -
cia, kance lá rie, skla dy èistej a

špi na vej bielizne, ko tolòa, miest-
nos� údrž by, skla dy). Na poscho -
diach sú izby uby to va ných, ku -
chyn ky, miestnos� pre upra to vaè -
ku, spo lo èenská miestnos� je na
2. po scho dí.

Uby tovòa je na po je ná na ve -
rejný vo do vod a ka na li zá ciu, od -
pad je odvá ža ný zmluvnou orga -
ni zá ciou.

Kaž dá izba je vy ba ve ná vlast-
ným za ria de ním na osobnú hy -
gie nu (WC, kú pe¾òa so sprcho -
vým kú tom a urný vadlom). Izby
pre 1 – 4 uby to va ných sú vy ba ve -
né star ším ná bytkom. Kaž dá izba
má vlastný bal kón. Bal kó ny sú
vzh¾a dom na znaè né zne èiste nie
exkre mentmi ho lu bov ne vyu ží va -
te¾né. Okná na izbách sú špi na -
vé, neumý va né.

Umý va nie podláh v spo loè -
ných priesto roch uby tovne za bez -
pe èu je externá do dá va te¾ská fir -
ma. Chyžné za bezpe èu jú vý me -
nu bielizne a vy ná ša nie od pa do -
vých ko šov. Umý va nie okien a

èiste nie balkó nov nie je vy ko ná -
va né.

Ma ¾o va nie sa v sta no ve nom
interva le (1 x za dva ro ky) ne vy -
ko ná va. 

Ste ny spo loèných priesto rov
sú vzh¾a dom na zá sa hy inšta la té -
rov poško de né, na chádza jú sa v
nich diery. Omietka a ma ¾ovka je
poško de ná, strop na viace rých
miestach pa dá, omietka opa dá va,
ma ¾ovka je zne èiste ná, na ste -
nách sa vysky tu jú plesne. 

Sa ni ta, ob kla dy a dlaž by za ria -
de ní na osobnú hy gie nu sú
poško de né.

V uby tovni nie je zria de ná oso -
bitná miestnos� na vypra tie, su še -
nie a žehle nie ode vov uby to va -
ných. Poste¾ná bieli zeò sa uby to -
va ným me ní kaž dých 14 dní, špi -
na vá bieli zeò je odvá ža ná do prá -
èovne.

Nie je dodrža ná po ža do va ná
plo cha izby – mi ni málne 8 m2 na
1 uby to va né ho, ani podla ho vá
plo cha spo lo èenskej miestnosti

(1 m2 na 1 uby to va né ho) a v niek-
to rých izbách chý ba ale bo je
poško de né základné vy ba ve nie
pre uby to va ných. Po dla hy sú na
viace rých miestach a na scho -
disku poško de né.

Na každom pod la ží je ku -
chynka so spo rá kom, dvierka na
ku chynskej linke chý ba jú, v linke
nie je dvojdrez ale drez, chý ba
chlad nièka. V ce lom objekte chý -
ba jú na osvet¾o va cích te le sách
kry ty.

De ra ti zá cia sa vy ko ná va Ix
roène, de zinsekcia pod¾a potre by.

V bu do ve uby tovne nie je pre -
vádzko va né žiadne za ria de nie
spo loèné ho stra vo va nia.

Z 3 vý �a hov fun gu je 1 osobný
vý �ah. Vonkajšia fa sá da a oblo že -
nie opa dá va, ko mu ni ká cie sú
poš ko de né.

Uby to va cie za ria de nie ne má
vy pra co va ný a schvá le ný pre -
vádzko vý po ria dok. Po èas kon -
tro ly ne bo lo predlo že né rozhod-
nu tie or gá nu ve rejné ho zdra -

votníctva k uve de niu priesto rov
do pre vádzky.

Ziste nia z kon tro ly sú zdo ku -
mento va né vo fo to do ku mentá cii,
kto rej vý ber je prí lo hou zá zna mu.

Podmienkou ïalšej pre vádz -
ky je vy ko na� tieto základné
opatre nia:

1. Odstrá ni� diery v ste nách
cho dieb, izieb, za ria de ní na osob -
nú hy gie nu.

2. Sa no va� omietky, stro py,
opatri� ich pro tiplesòo vý mi ná -
termi a vy ma ¾o va�.

3. Za bezpe èi� vy èiste nie balkó -
nov, umý va nie okien, de zinfekciu
za ria de ní na osobnú hy gie nu.

4. Za bezpe èi� kry ty na svie tidlá
a ich èiste nie

Ter mín: 31.12.2012
Následne je potrebné za èa�

s kompletnou re konštrukciou
ce lej bu do vy.

Zá znam so štátne ho zdra vot -
né ho do zo ru za pí sa la: 

npor. MUDr. Š. Cho va no vá,
re gio nálny hy gie nik MV SR

Zá znam z hy gie nickej kon tro ly dòa 10. 9. 2012

Vy jadre nie KR PZ Bra ti sla va k výsledkom kon tro ly BOZP v uby tovni na Sa ra tovskej uli ci v Bra tisla ve

Rieše nie je len v ru kách MV SR, konšta tu je kraj ské riadi te¾stvo PZ

Do kú pe¾ní cho dia po li caj ti
ne ra di, a keï, tak v gu me nej
obu vi.
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Vý raznejšie zme ny bo li
zaevi do va né v ukon èe ní star -
ších trest ných ve cí, kto ré ma jú
nízky po diel na celko vom po -
ète ukon èe ných ve cí. Kým po -
èet ve cí nezná mych pá cha te ¾ov
ukon èe ných do 5 ro kov prib -

ližne o 25 % pokle sol, po èet ve -
cí ukon èe ných do 10 ro kov u
zná mych pá cha te ¾ov stú pol
približne o 60 %, u nezná mych
pá cha te ¾ov sa takmer strojná -
so bil a pri trest ných ve ciach
nad 10 ro kov je po èet ukon èe -
ných ve cí u zná mych aj nezná -
mych pá cha te ¾ov približne 2,5
krát vyš ší.

Pretrvá va jú cim a dlho do bým
problé mom, kto rý má vý raz ný
vplyv aj na dåžku prípravné ho ko -
na nia je, že prá ve po li caj ti spô so -
bu jú svo jim ko na ním znaè né a
neopodstatne né prie �a hy. Po li caj -
ti sú v trest ných ve ciach spra vidla
ne èin ní z rôznych subjektívnych
dô vo dov, kto ré ne mož no akcep-
to va�, igno ru jú viace ré po ky ny
pro ku rá to ra a èas to reagu jú až na
signa li zá cie zo stra ny pro ku ra tú -
ry, kto ré sú za sie la né do rúk nad -
ria de ným orgá nom po li caj ta.

Prie �a hy z poh¾a du po li cajtov
sú zaprí èi ne né pre dovšetkým vy -
so kou za �a že nos�ou a rozpra co -
va nos�ou ve cí, poddi menzo va -

ným perso nálnym sta vom vy -
šetro va te ¾ov a po ve re ných prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru, po -
merne ve¾kou fluktuá ciou po li -
cajtov a tiež s tým spo je ným aj
ne dostatkom prak tic kých skú se -
ností po èas krátkej vy šetro va -
te¾skej pra xe. Tieto sku toènosti
ovplyvòu jú aj èas té zme ny v oso -
bách po li cajtov, reali zu jú cich
konkrétnu trestnú vec, na ko¾ko
do chádza k pre rozde ¾o va -
niu vy šetro va cích spi sov v
neskonèe ných trest ných
ve ciach, èo si vy ža du je
ïalší èas na opä tovné
naštu do va nie èas to rozsia-
hle ho vy šetro va cie ho ma -
te ri á lu no vým vy šetro va te -
¾om. Sa mot né vy šet ro va -
nie, ako aj vý kon do zo ru
pro ku rá to ra je týmto vý -
razne s�a že ný. Bo hu žia¾
mu sí me konšta to va�, že
Mi nis ter stvo vnútra SR
nekládlo dô raz na sa mot -
né vy šetro va nie, ale pre fe -
ro va lo ope ra tívno– pátra -
ciu èinnos� po lí cie, èo sa
pre ja vi lo aj po formálnej
stránke.

Z poh¾a du pro ku ra tú ry
sú prie �a hy v prípravnom
ko na ní spô so be né pre do -
všetkým ne dodržia va ním
le hôt sta no ve ných pro ku -
rá tormi, ne dôsled ným pl -
ne ním konkrétnych po ky nov pro -
ku rá to rov v jed not li vých ve ciach,
ako aj tým, že po li caj ti ne ve nu jú
dosta toènú po zornos� prednost-
né mu vy ba vo va niu vä zobných
ve cí, keï pro ku rá to ri pri pre vier -
kach spi sov zis�u jú dlho do bejšiu
ne èinnos� po li cajtov vo vä zob -
ných ve ciach, a to aj opa ko va ne.

Ve do mosti, eru dí cia
Ïalším pod stat ným a dlho do -

bým aspektom, kto rý ne ga tívne
ovplyvòu je dåžku prípravné ho ko -
na nia, je ne dosta toèná zna los�
trestno–právnych predpi sov zo
stra ny po li cajtov. Pro ku rá to ri sú v
ta kýchto prí pa doch nú te ní suplo -
va� èinnos� po li cajtov, mu sia dá -
va� po li cajtom po ky ny na opa ko -
va nie už vy ko na ných ne zá kon -
ných pro cesných úko nov, a to aj
v rozho do va cej èin nos ti po li caj ta,
aby ne do šlo k premlèa niu trest -
né ho stí ha nia a mno ho krát aj vrá -
ti� vec na doplne nie vy šetro va nia
pod¾a § 230 odsek 2 pís me no d)
Trest né ho po riadku. Taktiež kva -
li ta roz hod nu tí zo stra ny po li caj ta
je spra vidla na ve¾mi nízkej úrov -
ni a èas to rozhodnu tia po li caj ta
nespåòa jú základné ná le ži tos ti vy -
ža do va né Trest ným po riadkom a
mu sia by� zo stra ny pro ku ra tú ry

zru še né. Aj ta ký to po stup pre -
dlžu je v ko neènom dôsledku prí-
pravné ko na nie.

KEÚ PZ brz dou
Ply nu los� a rýchlos� prípravné -

ho ko na nia je v mno hých prí pa -
doch ne ga tívne ovplyvne ná ne -
vyhnutnos�ou zna lecké ho do ka -
zo va nia, avšak vypra co vá va nie
zna lec kých po sudkov Kri mi na -
listickým a expertíznym ústa vu
Po li cajné ho zbo ru takmer v roè -
ných termí noch, najmä po kia¾ ide
o gra fo lo gické skú ma nie, je z èa -
so vé ho h¾a diska nepri ja te¾né.
Medzi najèastejšie sa opa ku jú ce
objektívne prí èi ny neúmernej dåž -
ky prípravné ho ko na nia patria aj
ne vy ba ve né do žia da nia slo ven -
ských orgá nov o právnu po moc v
cudzi ne (zo štá tov Európskej únie
je to najmä Ta liansko a Špa niel -
sko a z ostat ných kra jín zá mor -
ské štá ty a štá ty, kto ré nie sú v
Eu rópskej únii). V ne poslednom

ra de dåžku prípravné ho ko na nia
ne ga tívne ovplyvòu je ne dis cip li -
no va ný prístup obvi ne ných, ale aj
svedkov a poško de ných k úèas ti
na úko noch v trestnom ko na ní,
kto rí svo ju neúèas� èas to aj opa -
ko va ne ospra vedlòu jú, neúspeš-
né predvádza nie obvi ne ných a
reali zá cia vy da ných prí ka zov na
zatknu tie, ako aj obštrukcie zo
stra ny niekto rých advo ká tov.

Za zna me na ný bol aj pro blém s
ko mu ni ká ciou s po ve re ný mi prí-
slušníkmi dopravných inšpekto rá -
tov okresných riadi te¾stiev Po li -
cajné ho zbo ru SR, kto rých je
takmer ne mož né zastihnú� v kan -
ce lá riách, na ko¾ko s vý nimkou
nie ko¾kých dní v me sia ci, ur èe -
ných rozvrhom prá ce na vy ba vo -
va nie agen dy, vy ko ná va jú prá cu
v te ré ne.

Vysky tol sa aj prí pad ve¾mi
nepro fe sio nálne ho a ¾a hostajné -
ho prístu pu príslušní kov Po ho to -
vostnej mo to ri zo va nej jed not ky
Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru SR Nit ra a Obvodné ho
odde le nia Po li cajné ho zbo ru SR
Nit ra v sú vislosti s asistenciou pri
eskorte osôb obvi ne ných z ob -
zvláš� zá važ né ho zlo èi nu na ko -
na nie o väzbe sudky ni pre prí-

pravné ko na nie Okresné ho sú du
Nit ra. Tí to príslušní ci ne rešpekto -
va li po kyn sudky ne pre prípravné
ko na nie na umiestne nie obvi ne -
ných do eskortnej miestnosti
Okresné ho sú du Nit ra, s obvi ne -
ný mi sa zdržia va li v priesto roch
chod by pria mo pred po jedná va -
cou miestnos�ou, obom obvi ne -
ným umož ni li kontakto va� sa s
rôzny mi ci vilný mi oso ba mi tam
prí tomný mi, kto ré bu de potrebné
vy po èu� as poò v pro cesnom po -
sta ve ní svedka, èím do šlo zo
stra ny príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru SR k hru bé mu po ru še niu
zá ko na a slu žobných po vin nos tí
pri predvádza ní obvi ne ných osôb.

Prospešná špe cia li zá cia
V trende úèinnej a aktívnej

spo lu prá ce so špe cia li zo va ný mi
útvarmi Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru, pre dovšetkým s jed not li vý mi
úradmi bo ja pro ti orga ni zo va nej
kri mi na li te a úradmi bo ja pro ti ko -

rupcii po kra èo val od bor oso bitné -
ho urèe nia ge ne rálnej pro ku ra tú -
ry. Spo luprá ca so špe cia li zo va ný -
mi útvarmi Pre zí dia Po li cajné ho
zbo ru (ïa lej len „špe cia li zo va né
útva ry“) je na pro fe sio nálnej úrov -
ni a je cha rak te ris tic ká tým, že sa
neobmedzu je len na formálny
styk a usmeròo va nie vy šetro va te -
¾ov Po li cajné ho zbo ru prostred -
níctvom po ky nov pod¾a § 230
odsek 2 pís me no a) Trest né ho
po riadku, vy ža do va nie správ o
sta ve ko na nia, ale bo vy ko ná va -
nie pre vie rok vy šetro va cích spi -
sov. Pro ku rá to ri od bo ru oso bitné -
ho urèe nia v záujme úèin né ho,
aktívne ho a efektívne ho vy šetro -
va nia, ope ra tívne spo lu s vy šetro -
va te¾mi Po li cajné ho zbo ru a pra -
covníkmi kri mi nálnej po lí cie špe -
cia li zo va ných útva rov, urèo va li
po stu py vo vy šetro va ní ako aj
použi tie prostriedkov trest né ho
prá va pro cesné ho na usvedèe nie
pá cha te ¾ov zá važnej trestnej èin -
nos ti. Zúèast òo va li sa na najdô le -
ži tejších vy šetro va cích úko nov,
najmä výslu choch „k¾ú èo vých“
svedkov, na výslu choch obvi ne -
ných, na konfrontá ciách, na pre -
vier kach vý po ve dí na mieste a
tiež na re konštrukciách.

Ne ga tívnym prvkom spo lu prá -
ce medzi pro ku rá tormi od bo ru
oso bitné ho urèe nia a špe cia li zo -
va ný mi útvarmi bo la neodô vod -
ne ná (a la tentná) se lekcia pro ku -
rá to rov (pod¾a ich od bor nos ti a
dô ve ry hodnosti) zo stra ny ve dú -
cich úradní kov Mi nis ter stva vnút-
ra SR a Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru. Tá to sku toènos� bo la pre káž -
kou ešte efektívnejšej a úèin -
nejšej vzá jomnej spo lu prá ce.

V rám ci vy ba vo va nia agen dy
právne ho sty ku s cudzi nou pra vi -
delne pria mo spo lu pra cu je pre -
dovšetkým s pre zi diálny mi útvar-
mi po lí cie Slo venskej re pub li ky
medzi ná rodný od bor. Ide o sú -
èinnos� s Úra dom medzi ná rodnej
po li cajnej spo lu prá ce, do kto ré ho
sú zaèle ne né ná rodné ústredne
In ter pol, Euro pol, SI RE NE. Tieto
útva ry po sky to va li sú èinnos� pre -
dovšetkým v ob las ti extra dí cií, ko -
na ní o Európskom za tý ka com

roz ka ze a v ne poslednom
ra de na po žia da nie za bez -
pe èo va li in for má cie ope ra -
tívne ho cha rak te ru, ne vyh -
nutné na ïalšie po stu py
pri vy ba vo va ní žiadostí o
právnu po moc.

Medzi ïalšie orga ni -
zaèné zložky Pre zí dia po li -
cajné ho zbo ru, kto ré sa
po die ¾a li na vy ba vo va ní
do žia da ní v pô sobnosti
me dzi ná rodné ho od bo ru
bo li Od bor pátra nia a kri -
mi na listicko – tech nic kých
èin nos tí, Spra vo dajská
jed not ka fi nanènej po lí cie,
Ná rodná pro tidro go vá jed -
not ka a Úrad zvlášt nych
po li cajných èin nos tí. Spo -
luprá ca s uve de ný mi zlož -
ka mi bo la na ve¾mi dob rej
úrov ni, pro blé mo vé otáz ky
sa rieši li bezprostrednou
ko mu ni ká ciou medzi ria-
dia ci mi pra covníkmi.

Vy uží va ná je aj spo luprá ca s
po li cajný mi pri de lenca mi Slo -
venskej re pub li ky v cudzi ne, kto rí
do po sia¾ vždy, na zákla de nášho
do žia da nia, aktívne prispe li k
reali zá cii do žia da ní, èi do ru èo va ní
pí somností.

Po kia¾ ide o spo luprá cu s iný -
mi orgánmi (da òo vé úra dy, ban-
ko vé inšti tú cie, obec né úra dy,
mestská po lí cia a pod.), nie sú zo
stra ny okresných pro ku ra túr v
obvo de jed not li vých kraj ských
pro ku ra túr signa li zo va né frek ven -
to va né pro blé my. Vy skyt li sa
však pro blé my v spo lu prá ci s
ban ko vý mi inšti tú cia mi, kto ré žia-
dosti v zmysle § 3 odsek 5 Trest -
né ho po riadku vy ba vo va li v nepri -
me ra ne dlhých le ho tách a taktiež
s te le fónny mi ope rá tormi pri vy -
ba vo va ní žiadostí pod¾a § 116
odsek 2 Trest né ho po riadku. V
poslednom ob do bí je vzh¾a dom
na stav a vý voj kri mi na li ty aj na -
ïa lej potrebné ve no va� väèšiu
po zornos� prá ci na úse ku pre -
ventívno–vý chovnom, najmä po -
kia¾ ide o mlá dež (spo luprá ca so
základný mi ško la mi, uèi liš�a mi a
stredný mi ško la mi).

(Medzi ti tulky re dakcia)

Zo sprá vy o èin nos ti pro ku ra tú ry za rok 2011

Spo luprá ca s orgánmi Po li cajné ho zbo ru, spo luprá ca s iný mi orgánmi
Pre po sú de nie a vy hodno te nie rýchlosti prípravné ho ko -
na nia je vý znam ná dåžka od za èa tia trest né ho stí ha nia do
sa mot né ho rozhodnu tia v prípravnom ko na ní. Zo za -
bezpe èe ných šta tistických úda jov je zrejmé, že po rovna -
ním s mi nu lým ro kom ne do šlo u väèši ny trest ných ve cí k
podstatnej zme ne v dåžke ko na nia od za èa tia trest né ho
stí ha nia po me ri tórne ukonèe nie ve ci po li cajtom ale bo
predlo že nie spi su s návrhom na po da nie ob ža lo by, prí -
padne iné me ri tórne rozhodnu tie s vý nimkou ve cí zná -
mych pá cha te ¾ov ukon èe ných do jedné ho me sia ca, kto rý
sa prak tic ky strojná so bil.

Prehľad ukončených vecí
Od za èa tia trest né ho stí ha -

nia do me ri tórne ho ukonèe nia
ve ci po li cajtom, prí padne do
predlo že nia ná vr hu na me ri -
tórne rozhodnu tie pro ku rá to ro vi
bo lo v ro ku 2011 ukon èe ných:

do 1 me sia ca –  19 984
do 6 me sia cov –  68 823
do 1 ro ka –  19 806
do 5 ro kov –  17 737
do 10 ro kov –  1 598
nad 10 ro kov – 466
spo lu: 128 414

z to ho zná mi pá cha te lia:
do 1 me sia ca –  6 178
do 6 me sia cov –  26 218
do 1 ro ka –  13 204
do 5 ro kov –  11 825
do 10 ro kov –  829
nad 10 ro kov – 220
spo lu: 58 474

z to ho nezná mi pá cha te lia:
do 1 me sia ca –  13 806
do 6 me sia cov –  44 632
do 1 ro ka –  6 029
do 5 ro kov –  5 125
do 10 ro kov –  269
nad 10 ro kov – 79
spo lu: 69 940
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Riade ním tohto roèných majs-
trovstiev Slo ven s ka bol rozka zom
è. 18/2012 riadi te ¾a OKH P PZ
plk. JUDr. Mi lo ša Hu menské ho
po ve re ný zás tupca riadi te ¾a OKH

P PZ a sú èasne
ve dú ci stre diska
špe cia li zo va né ho
vý cvi ku slu -
žobných psov
OKH P PZ pplk.

Mgr. Bra nislav Di -
ïák. V zmysle uve -

de né ho roz ka zu bol
zbor rozhodcov po sudzu jú cich
vý ko ny slu žobných psov zlo že ný
z inštrukto rov stre diska kla sic ké -
ho vý cvi ku slu žobných psov OKH
P PZ v Ma lých Le vá roch, doplne -
ný o dvoch ne zá vis lých rozhod-
cov – ge ne rálne ho sekre tá ra Ky -
no lo gic ké ho zdru že nia TART CZ
v Èeskej re publi ke pá na Mi ro sla -
va Zábranské ho a skú se né ho po -
li cajné ho ky no ló ga, mjr. v. v. Ja -
na Vlè ka, kto rých viedol hlavný
rozhodca npor. Ma rek Mi ženko.
Ako fi gu ran ti pra co va li por. Mi ro -
slav Scherhau fer z KR PZ v Trna -
ve, por. Mar tin Kme� z P PZ a Pe -
ter Mi èuch.

Rozhodcovský zbor po vy -
hodno te ní jed not li vých sú �ažných
dis cip lín konšta to val, že Majstrom
Slo ven s ka na rok 2012 v kla -
sickej po li cajnej ky no ló gii sa stal
npráp. Oto Ca lík so slu žobným
psom Lasco Po lí cia – Slo va kia z
KR PZ v Ži li ne, kto rý sú èasne zís -
kal po hár aj za dru hé miesto v
obran ných prá cach, po hár za
dru hé miesto v pa cho vých prá -
cach a po hár za dru hé miesto v
cvi koch po sluš nos ti. Sú èasne bol
vy hodno te ný ako na júspešnejší

slu žobný pes tohto roèných majs-
trovstiev Slo ven s ka po chádza jú ci
zo stre diska cho vu slu žobných
psov OKH P PZ v Mo ravskom
Sv. Já ne, kto ré odcho vá va šte òa -
tá pod chrá ne ným názvom cho -

va te¾skej sta ni ce Po lí cia – Slo va -
kia. 

Strie bornú po zí ciu si vy bo jo va -
la stá li ca slo venskej po li cajnej ky -
no ló gie – por. Pe ter Ambruž so
slu žobným psom Co nan z KR PZ
v Ko ši ciach, kto rý sú èasne zís kal
po hár aj za pr vé miesto v pa cho -
vých prá cach a po hár za pr vé
miesto v cvi koch po sluš nos ti. Ak
dnes ešte mla dé mu slu žobné mu
pso vi stúpne v bu dúcnosti zdra vé
se ba ve do mie aj v obran ných prá -
cach, je vy so ko pravde po dobné,
že po hár Majstra Slo ven s ka sa
zaskvie v ru kách je ho cie¾a ve do -
mé ho pá na. 

Na bron zo vý stu pie nok sa po -

sta vil práp. Mar tin Ma li òák so slu -
žobným psom Xa ver z KR PZ v
Pre šo ve, kto rý sú èasne zís kal po -
hár za tre tie miesto v pa cho vých
prá cach. 

Strie bornú po zí ciu a po hár za
2. miesto zís kal repre zentaèný
tím KR PZ v Pre šo ve ve de ný
npor. Mgr. Petrom Su kovským, v
zlo že ní: práp. Mar tin Ma li òák so
slu žobným psom Xa ver, kto rý zís -
kal po hár za tre tie miesto v pa -
cho vých prá cach a npráp. Ivan
Ku šej, so slu žobným psom Ezzo.

Bron zo vým sa sta lo druž stvo
repre zentu jú ce KR PZ v Banskej

By stri ci ve de né por. Vojte chom
Sa bo lom, v zlo že ní: npor. Ma tej
Paulenka so slu žobným psom
Penzo, kto rý zís kal po hár za pr vé
miesto v obran ných prá cach a
npráp. Ri chard Kosztúr so slu -
žobným psom Rex, kto rý zís kal
po hár za tre tie miesto v obran -
ných prá cach.

Napriek to mu, že repre zen -
taèné druž stvo KR PZ v Trenèí ne
ve de né npor. Mgr. Petrom Fan -
drom si v sú �a ži družstiev vy bo jo -
va lo len piate miesto, je ho èlen,
npráp. Ró bert Pa gáè so slu -
žobným psom Tack, zís kal po hár
za tre tie miesto v cvi koch po sluš -
nos ti.

Na slávnostnom ukon èe ní sú -
�a že a odovzdá va ní pa mätných
diplo mov a po há rov ví �a zom jed -
not li vých dis cip lín sa zú èast ni la aj

dvoj èlen ná de le gá cia vo jen ské ho
le tec tva – plk. Ing. Pe ter Pro kop,
ve li te¾ do prav né ho krídla gen. Mi -
la na Ras ti sla va Šte fá ni ka a pplk.
Ing. Ti bor Pa vel, ná èel ník štá bu
do prav né ho krídla gen. Mi la na

Ras ti sla va Šte fá ni ka v Ku chy ni –
VsZ OS SR, kto ré na šim pso vo -
dom špe cia listom umož òu je vý -
cvik za me ra ný na vyh¾a dá va nie

vý bušnín a vý buš ných systé mov
v priesto roch le tiska a v lietad-
lách.

Text a fo to: 
Mgr. Pe ter Ne volný

Zo XVI. majstrovstiev Slo ven s ka vo vý ko ne slu žobných psov PZ

Stá li ci slo venskej po li cajnej ky no ló gie uni kol ti tul o vlá sok
Tohto roèné, v po ra dí už XVI. majstrovstvá Slo ven s ka vo
vý ko ne slu žobných psov Po li cajné ho zbo ru v kla sickej
ky no ló gii, uspo ria dal od bor ky no ló gie a hi po ló gie Pre zí -
dia Po li cajné ho zbo ru (OKH P PZ) v dòoch 10. až 14. sep-
tembra v stre disku kla sic ké ho vý cvi ku slu žobných psov
OKH P PZ v Ma lých Le vá roch a na vy bra ných pra co -
viskách v oko lí tejto ne ve¾kej zá horskej ob ce.

Rozho dol o tom v ponde lok
aka de mic ký se nát ško ly, agen -
tú ru SI TA o tom in for mo val pred-
se da se ná tu Jo zef Ha lá dik. Ter -
mín odovzda nia návrhov na
kandi dá tov ur èil se nát na 2.
októbra. Po li cajnú aka dé miu za -
tia¾ ve die Šte fan Ko èan, kto rý je
po ve re ný vy ko ná va ním funkcie
rek to ra do vy me no va nia no vé ho
rek to ra aka dé mie.

Bý va lé ho rek to ra po li cajnej
aka dé mie Vác la va Krajní ka od -
vo lal se nát 12. jú la. Za je ho
odvo la nie hla so va lo v tajnej vo¾ -
be všetkých 17 prí tomných èle -
nov se ná tu. Dô vo dom na odvo -
la nie bo lo poško de nie me na

ško ly a tiež po ru še ná po li cajná
prí sa ha zo stra ny rek to ra. Do
dvoch týždòov od hla so va nia
se ná tu ho na ná vrh mi nis tra
vnútra Ro ber ta Ka li òá ka de fi ni -
tívne od vo lal z funkcie pre zi dent
Ivan Gašpa ro viè.

Mi nister Ka li òák ve rí, že no vé
ve de nie ško ly sa zba ví spo mí na -
ných prob lé mov „ra zantne, aby
ško la opä� na do budla dob ré me -
no,“ po ve dal agentú re SI TA.
Pod¾a ne ho se nát urèi te pripra ví
no vé pra vidlá, kto ré by ma li ma -
ni pu lá ciám a podvo dom za -
medzi�.

(SI TA, 4. 9. 2012)

No vé ho rek to ra APZ v Bra tisla ve
bu dú vo li� 9. októbra

Dòa 26.8.2012 sa v rám ci
Martinské ho cyklo ma ra tó nu po
ces tách SNP usku toèni li 1. Majs-
trovstvá SR PZ v cestnej cyklisti -

ke, kto ré uspo ria da li inštrukto ri
vý cvi ku z OR PZ v Mar ti ne v spo -
lu prá ci s Úniou te lo vý chovných
orga ni zá cií po lí cie (UNI TOP).

Pre te ky bo li zá ro veò aj no mi ná -
ciou na 7. Majstrovstvá Euró py v
cestnej cyklisti ke, kto ré sa usku -
toènia v dòoch 13.–17.09. 2012
vo Francúzskom Ploe re ne. Po -
stup na uve de né majstrovstvá
Euró py si vy bo jo va li prví šty ria
po li caj ti. Na 100 km tra ti sa Majs-
trom Slo ven s ka PZ stal Ondrej
Streèko z OR PZ Po prad, kto rý
bol aj cel ko vým ví �a zom Martin-
ské ho cyklo ma ra tó nu , strie bornú
me dai lu si vy bo jo val Sta ni slav
Køe men z PPU Ko ši ce a bronzo -
vú me dai lu zís kal bý va lý olympio -
nik z Atlanty Pa vol Za du ban z
PMJ Dubni ca nad Vá hom. Ako
štvrtý postú pil Ra do slav Csu ka z
PPÚ Nit ra.

Viac informá cií o cyklo ma ra tó -
ne nájde te na we bo vej stránke
www.rctmartin.sk.

Ján Ho li ga, Mar tin

Majstrovstvá Slo ven s ka PZ v cestnej cyklisti ke

Šty ria postu pu jú na majstrovstvá Euró py

Majstrom Slo ven s ka na rok 2012 v kla sickej po li cajnej ky no ló gii sa
stal npráp. Oto Ca lík so slu žobným psom Lasco Po lí cia – Slo va kia z
KR PZ v Ži li ne

V sú �a ži družstiev si najcennejšiu tro fej, po hár za 1. miesto, vy bo -
jo val repre zentaèný tím KR PZ v Ži li ne ve de ný kpt. Bc Jo ze fom Hlu -
zá kom, v zlo že ní: npráp. Oto Ca lík so slu žobným psom Lasco Po lí -
cia – Slo va kia a npráp. Ma rián Bo há èik so slu žobným psom Bond. 

Je di nou zástupky òou nežné ho pohla via na tohto roèných majstro-
vstvách Slo ven s ka v kla sickej ky no ló gii bo la èlen ka repre zentaèné ho
tí mu KR PZ v Nitre práp. Mo ni ka Pú chovská so slu žobným psom
Hadsch, kto rá si vy bo jo va la cel ko vé 10. miesto. 



Po li caj ti by ma li dosta� po -
mocní kov. Po zí ciu asis ten ta po li -
caj ta za vádza no ve la zá ko na o
so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov
a vo ja kov, kto rá je v medzi re -
zortnom pri po mienko vom ko na ní
a pla ti� by ma la od no vé ho ro ka.

Pod¾a navrho va nej le gisla tí vy
bu dú môc� vyslú ži lí po li caj ti aj ïa -
lej po má ha� svo jim bý va lým ko le -
gom. Asistentom po li caj ta sa mô -
že sta� oso ba, kto rá slú ži la v po -
lí cii, po be rá výslu ho vý dô cho dok,
nie je staršia ako 62 ro kov a
spåòa po žia davku as poò základ-
né ho po li cajné ho vzde la nia.

Asis tent po li caj ta bu de môc�
plni� svo je úlo hy iba v prí tomnosti
po li caj ta. Bu de ma� po li cajnú uni -
for mu s ozna èe ním, že ide o asis -
ten ta po li caj ta. Na prsiach bu de
ma� pripnu tý preu kaz. Opro ti po li -
caj to vi bu de môc� použí va� do nu -
co va cie prostriedky len miernej-
šej in ten zi ty.

Po li cajní asis ten ti bu dú za
svo ju prá cu odme òo va ní, bu dú
ma� uzatvo re nú do ho du o pra -
covnej èin nos ti. Asis tent po li caj ta
bu de môc� napríklad vyzva� na
preu ká za nie to tož nos ti, ale aj
obmedzi� osobnú slo bo du, ak na
to bu de zo zá ko na dô vod.

Ná vrh zá ko na o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov
za vádza okrem asis ten ta po li caj -
ta aj množstvo zmien, kto ré sa tý -
ka jú pre dovšetkým výslu ho vých
dô chodkov.

SI TA, 31. 8. 2012

Výslu ho ví dô chodco via si asi 
vy dých nu, vlá da pre be ra la da ne

Výslu ho ví dô chodco via z ra -
dov bý va lých vo ja kov a po li cajtov
by sa ne ma li obá va�, že im sú -
bežne výslu ho vé dô chodky zda -
nia aj na ne za ve dú no vý od vod
aj napriek to mu, že te raz sú na
sto le oba ta ké to ná vr hy.

Zda ne nie výslu ho vých dô -
chodkov ako ostat ných príjmov,
te da 19–percentou sadzbou, na -
vr hu je v no ve le da ni z príjmov re -
zort fi nancií. Za ve de nie od vo du
vo výške 10 percent, a to až do
do siahnu tia ve ku 62 ro kov, zas
re zort vnútra v no ve le zá ko na o
so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov
a vo ja kov. Oba ja mi nistri však už
dnes odmie ta jú, že by sa na po -
kon do pra xe do sta li obe no vin ky.

„To sú alterna tí vy, to nie sú sú -
bežné ve ci,“ vy hlá sil po dnešnom
ro ko va ní vlá dy šéf re zor tu vnútra

Ro bert Ka li òák (Smer–SD). Rov-
na ko rea go val aj šéf re zor tu fi -
nancií. „To to mô žem aj ja potvrdi�
a vy lu èu jem, že by bol sú beh ná -
vr hu na šej a ich le gisla tí vy,“ vy -
hlá sil Pe ter Ka ži mír (Smer–SD).

V sú èasnosti sú pod¾a Ka li òák
v na jintenzívnejšej fá ze ro ko va ní
o tom, aké bu de zá ve reèné rieše -
nie. Mi nister po va žu je za dô le ži -
té, aby ce lý „tím“ ozbro je ných zlo -
žiek, te da tých, kto rí ešte slú žia,
a tých, èo už sú po be ra te¾mi
výslu ho vých dô chodkov, �a ha li za
spo loèný povraz a ma li po cit spo -
loènej zodpo vednosti.

Ka li òák pre fe ru je rieše nie, ako
pe nia ze udrža� v systé me so -
ciálne ho za bezpe èe nia vo ja kov a
po li cajtov, te da na oso bitnom
úète. To mu zodpo ve dá za ve de -
nie na vrho va né ho 10–percentné -
ho od vo du z výslu ho vých dô -
chodkov. 

Re zort fi nancií po sudzu je naj -
mä to, èi zme ny za bezpe èia dlho -
do bú udrža te¾nos� sys té mu. „Do
ich ná vr hu ja ešte pri dá vam pri -
po mienku zá ka zu sú be hu prá ce
a po be ra nia výslu ho vé ho dô -
chodku do do siahnu tia ve ku sta -
robné ho dô chodku,“ do dal Ka ži -
mír. 

(Krátené redakcia)

(SI TA, 12.09.2012)

Pútnická vý pra va Ordi na riá tu
Ozbro je ných síl (OS) a Ozbro je -
ných zbo rov (OZ) SR pod ve de -
ním vo jen ské ho ordi ná ra bis ku pa
Fran tiš ka Rá be ka sa vrá ti la zo 7.
ná rodnej pú te do Rí ma a Va ti ká -

nu. Na pú ti sa zú èast ni lo 128 prí-
slušní kov OS SR, Po li cajné ho a
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru
s ro di na mi. Pu to va li po sto pách
slo van ských vierozvestcov sv.
Cy ri la a Me to da, k hro bom apoš-

to lov sv. Pet ra a Pav la a k hro bu
svojho diecézne ho pat ró na sv.
Še bastiá na, pat ró na vo ja kov.

Vrcho lom pro gra mu bo la úèas�
pútni kov na ge ne rálnej audiencii
Be ne dikta XVI., po skon èe ní kto -
rej zástupco via vý pra vy odovzda li
pá pe žo vi da ry – od mi nis tra
vnútra SR Ro ber ta Ka li òá ka strie -
borné min ce s mo tívmi Svä tej ro -
di ny, ako aj ori gi nálnu slo venskú
fu ja ru, kto rú vy ro bil príslušník
Èestnej strá že pre zi den ta SR slo -
bodník Mi lan ¼a lík, in for mo val
kance lár a ho vorca Ordi na riá tu
OS a OZ SR Ti bor Ujlacký.

V rám ci ofi ciálne ho pro gra mu
pútni ci zo Slo ven s ka na vští vi li aj
Slo ven ské pá pežské ko lé gium
sv. Cy ri la a Me to da, hlavné pá -
pežské rímske ba zi li ky, hrob pá -
pe ža Já na Pav la II., hrob sv. Cy -
ri la a ïalšie pa miatky. Ma li
možnos� vi die� aj ve rejnosti a tu -
ristom neprístupné miesta Va ti ká -
nu, ako sú ka sárne švajèiarskej
gar dy a Va ti kánske ho žandárske -
ho zbo ru s ich zbrojni ca mi, Ha -
sièskú sta ni cu Va ti ká nu èi ga rá že
najstarších no si diel, ko èov, ale aj
sú èasných pa pa mo bi lov.

Ordi nár OS a OZ SR Mons.
Rá bek a je ho kaplá ni kaž dý deò
ce lebro va li sv. omše pre pútni kov
v zná mych rímskych ba zi li kách.

Úèastní kov pútnickej vý pra vy
zo Slo ven s ka spre vádza li aj
ve¾vysla nec SR pri Svä tej sto li ci
Jo zef Dra vecký a ve¾vyslanky òa
SR v Ta liansku Má ria Krásno -
horská, uvie dol Ujlacký.

(TASR, 10. 9. 2012)
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Va še rozhodnu tie da ro va� krv mô že
rozhodnú� o osu de iné ho èlo ve ka
Zložky kr vi sú stá le ne nahra di te¾ným liekom pre pa cientov s ur -

èi tý mi druhmi ocho re ní a  pri mno hých ži vot ohro zu jú cich sta voch.
Obe te úra zov a ne hôd, ¾u dia podstu pu jú ci ope rá cie, cho rí lieèia ci
sa na leuké miu, ná do ro vé ocho re nia, ocho re nia krvných bu niek, tí
všetci potre bu jú krv. Približne 180 000 transfúznych jedno tiek èer -
ve ných krvi niek sa každo roène spotre bu je iba na Slo ven sku.

Stredná od bor ná ško la Po li cajné ho zbo ru Ko ši ce sa viackrát v
ro ku zúèast òu je hro mad né ho odbe ru kr vi. Dòa 28. au gus ta 2012 v

rám ci kampa ne
„Prázd ni no vá kvapka
kr vi“ orga ni zo va nej
Slo ven ským èer ve -
ným krí žom, územ-
ným spolkom Ko ši ce
–mesto, prostredníc-
tvom mo bilnej trans-
fúznej jed not ky He -
ma to lo gicko–transfu -
zio lo gické ho odde le -
nia Ne moc ni ce Ko ši -

ce – Ša ca a.s. da ro va lo v priesto roch ško ly krv 36 poslu chá èov a
kurzistov – z to ho 11 prvo darcov; pä� po li cajtov stá le ho sta vu – od -
bor ných uèi te ¾ov a jed na obèianska za mestnanky òa.

Ško la za uply nu lé ro ky patrí k najpo èetnejším orga ni zo va ným
sku pi nám, vrá ta ne prvo darcov (viac ako 50 %). Orga ni zo va nie mi -
mo vyu èo va cích akti vít v ob las ti vý chovno–vzde lá va cej, záujmo vej,
športo vej a v ne poslednom ra de hu ma nitnej sú zložka mi vý chov né -
ho pô so be nia pe da go gic kých za mestnancov na za èí na jú cich po li -
cajtov. Pro pa gá cia darcovstva kr vi prispie va k formo va niu a rozví -
ja niu ich osob nos ti a  k napåòa niu myšlienky „Po má ha� a chrá ni�“.

Ján Šimko, SOŠ PZ Ko ši ce

Kaž dý me siac nájdu svojho
èi ta te ¾a ti sí ce výtlaèkov me -
saèní ka PO LÍ CIE, nech pra cu jú
kde ko¾vek v re zorte èi mi mo ne -
ho po ce lom Slo ven sku i v za -
hra ni èí – ho ci to v podmienkach
nášho mi nis ter stva nie je
celkom jed no du ché. Keï no vi ny
opustia ro taè ku, èa ká ich k vám
ešte po merne zlo ži tá ces ta.

Najprv ich tre ba rozpo èí ta� a
po ba li�: výsledkom aj fy zic ky
dos� na má ha vej prá ce s ta kým
množstvom výtlaèkov je vy še
dvesto ruène ozna èe ných a
ope èiatko va ných zá sie lok v po -
do be ten kých i hrub ších obá lok
a de sia tok ruène viaza ných ba lí -
kov. Na kaž dej zá sielke je môj
daktyl. Obál ky pu tu jú na po da -
te¾òu na Pri bi no vej uli ci v Bra -
tisla ve, ba lí ky si ro zo be rú na ši
ku rié ri pod¾a kra jov a PO LÍ CIA
štartu je k adre sá tom, spra vidla k
predse dom základných orga ni -
zá cií. Po tom je už na nich, aby
za bez pe èi li ich pruž né do ru èe -
nie až na váš pra covný stôl.

Sa mozrejme, bez aktuálnej
ad re sy zá sielka svojho èi ta te ¾a
ne nájde. Stá va sa aj, že no vin -
ky, pre chádza jú ce mno hý mi ru -

ka mi, zablú dia kde si na strasti-
plnej slu žobnej ceste z Bra ti sla -
vy cez kra je a okre sy až na
obvodné odde le nia a ïalšie sa -
mo stat né pra co viská.

Mi lé ko le gy ne, mi lí ko le go via,
ak sa tak sta ne, ak vo zvy -
èajnom èa se ne má te v ru kách
aktuálny výtla èok PO LÍ CIE, pre -
verte najprv u svojho predse du,
èi ná ho dou… Ak ani on (ona)
ne vie, kde no vi ny zablú di li, ne -
mu sí te hneï te le fo no va� èi pí sa�
predse do vi OZP v SR ale bo
podpredse dom. Ma jú v hla ve
dos� iných sta ros tí a najmä: ne -
do ru èu jú no vi ny. V prí pa de zme -

ny ad re sy, zme ny èle na OZP
zodpo vedné ho za do ru èo va nie
no vín v ZO èi iných problé moch
s no vin ka mi vám odpo rú èam
posla� mail na najjedno duchšiu
mailo vú ad re su v rám ci MV SR:

po li cia @minv.sk
Tú to ad re su mám z ce lé ho

re zor tu iba ja v re dakènom PC,
mail ne má kam zablú di�. Rád
po mô žem, keï to bu de mož né a
èle no via ve de nia OZP v SR vám
bu dú povïaèní, že ne mu sia ve -
no va� èas ve ciam, kto ré ne ma jú
v pra covnej ná pl ni.

Váš Pe ter Onde ra

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
A U G U S T  2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

52. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
13/2012 o zriadení chovateľskej
komisie pre služobných psov

53. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky zaradených do I. a II. výcvi-
kovej skupiny

54. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
48/2011 o zriadení bytovej komi-
sie Prezídia Policajného zboru

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

56. o zriadení pracovnej sku-
piny na vykonanie zmien organi-
začnej štruktúry útvarov služby

kriminálnej polície Policajného
zboru

58. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Policaj-
ného zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

59. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

17. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 16/2008 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

18. o informačnom toku v
rámci predprodukčnej prevádzky
informačného systému Policaj-
ného zboru ACHERON

Pútni ci odovzda li pá pe žo vi da ry od mi nis tra vnútra SR a Èestnej strá že

Po li cajtom by moh li po má ha� ko le go via
s výslu ho vým dô chodkom Mi lé ko le gy ne, mi lí ko le go via!

Balenie novín je skrátka fuška... A to sa aj autor týchto riad-
kov už od apríla nemá ani kde občerstviť...


