
MV SR na za sa da ní vlá dy za -
stu po val štátny ta jomník Ma rián
Sa loò, keïže mi nister Ro bert Ka -
li òák bol slu žobne v za hra ni èí. Na
po ludnie však už odbo rá ri vïa ka
štátne mu ta jomní ko vi ma li pr vé
informá cie z vlá dy. (bližšie na
inom mieste PO LÍ CIE).

Blí ži sa fi ná le
Na za èiatku ro ko va nia ra dy

do sta la priestor ve dú ca slu žobné -
ho úra du MV SR De ni sa Sa ko vá,
kto rá odbo rá rom predsta vi la ob -

sah a ciele vládne ho pro gra mu
ESO. (Bližšie v sa mostatnom ma -
te riá li). Vzá pä tí sa už ujal slo va
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va, kto rý in for mo val o plne ní aktu-
álnych úloh. Na margo no ve ly zá -
ko na è. 328 spo me nul, že ešte
nepre behli rozpo ro vé ko na nia,
èa su však už nie je ve ¾a, keïže
sa blí ži èas schva ¾o va nia roz poè -
tu v NR SR. Ter mín za èiatku
schôdze NR SR, na kto rej sa v
ta kej ale bo ona kej po do be zrejme
bu de ro zo be ra� vo vz�a hu k roz -
poè tu aj otáz ka výslu ho vých dô -
chodkov, je sta no ve ný na 16.
októbra.

M. Lit va ïa lej úèastní kom za -
sa da nia priblí žil medzi ná rodné ro -
ko va nie zástupcov po li cajných
vyslú žilcov na 7. kon gre se v No -
vej Lomni ci, kto ré ho sa okrem
slo venskej de le gá cie zú èast ni li aj
zástupco via po li cajných dô -
chodcov z Èes ka, Po¾ska, Ma -
ïar ska, Chorvátska a Srb ska. Aj
vïa ka kon gre su, ta kisto však pro-
stredníctvom Euro COP–u má na -
še ve de nie preh¾ad o spô so be
so ciálne ho za bezpe èe nia po li -
cajných dô chodcov z 18 kra jín
Euró py, èo po nú ka množstvo
mož nos tí na po rovná va nie a po -
má ha pri vo¾be ïalšie ho po stu pu.
Pod¾a slov predse du sú mo -
mentálne najnespo kojnejší ko le -
go via z Èes ka, kto rí prišli zá -

sahmi vlá dy o väèši nu so ciálnych
vý hod.

Zby toèné nepresnosti
Predse da OZP ïa lej in for mo -

val o sta ve príprav roz poè tu MV
SR a vrá til sa k pro blé mu no ve ly
zá ko na è. 328, keï medzi ¾uïmi
pretrvá va jú rôzne oba vy a, žia¾,
maila mi sa hro madne ší ria aj de -
zinformá cie. Posledná ta ká to vl na
myl ných poh¾a dov sa zro di la v
Le vi ciach. M. Lit va vy jadril po ¾u -
to va nie nad po li cajtmi, kto rí tak to,
ší re ním myl ných a nepresných
informá cií, na po má ha jú atmosfé -
re ner vo zi ty a pri tom sa mi nepri -
ne sú svoj ná vrh na rieše nie pro -
blé mu. Ubez pe èil, že najviac pro -
kla mo va ný roz por v sta no ve ní
percent dô chodku pre sku pi nu
po li cajtov od 5 do 15 ro kov služ -
by spô so bi la chy ba, kto rá bo la
ope ra tívne odstrá ne ná a ïa lej sa
pra cu je len s mo de lom 2 –3 –1.
Predse da opä tovne zdô raznil, že
hlavný cie¾ odbo rá rov mu sí by�
podpo re nie ta ké ho mo de lu fi -
nanco va nia, kto rý za ru èí ži vo -
taschopnos� a dlho do bú udrža -
te¾nos� sys té mu so ciálne ho za -
bezpe èe nia pre sú èasných i bu -
dú cich po li cajtov a pre všetky
sku pi ny výslu ho vých dô chodcov.

Na pretras sa do stal aj zá mer
vlá dy plošne zní ži� mzdo vý fond
pre za mestnancov vo ve rejnej a

Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 by mal za mie ri� do par la men tu

Je senné za sa da nie ra dy predse dov sa nieslo v atmosfé re neisto ty so ciálnych istôt

Od bo ry sú za ži vo ta schop ný mo del, kto rý za ru èí dlho do bú udrža te¾nos� so ciálne ho sys té mu

V èísle:
l Otvorený list z Prievidze s.2
l Čo je program Eso? s.3
l Rozhovor s J. Packom s.5
l Zaujímavá ponuka s.6
l Z tlače s.7
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V Banskej By stri ci sa 28. septembra ko na lo je senné za sa -
da nie ra dy predse dov základných orga ni zá cií OZP v SR.
At mo sfé ra ro ko va nia bo la pozna èe ná najmä faktom, že v
ten istý deò mi mo riadne za sa da la vlá da, kto rá ma la o. i.
rozhodnú�, èi prijme ná vrh mi nis tra fi nancií na zda òo va -
nie výslu ho vých dô chodkov 19 – percentnou sadzbou s
ná sled ným zdra votným odvo dom (do vedna 33 percent),
ale bo zo be rie do úva hy poh¾ad mi nis ter stva vnútra,
zhmotne ný v ná vr hu no ve ly zá ko na è. 328 a bu de sa ním
zaobe ra�.

(Pokraèovanie na strane 2)

l Pán predse da, roz ho vor
ro bí me 15. októbra rá no, v deò,
ke dy už idú na še no vi ny na za -
lo me nie gra fi ko vi. Na jaktuál -
nejšie informá cie?

Pri ví ta li sme s uspo ko je ním, že
opro ti pô vodné mu ná vr hu je na -
po kon schvá le ný roz po èet v ka pi -
to le vnútra o èo si väèší, ho ci na -
vý še nie je len v ob las ti investí cií a
vo vz�a hu k aktuálnym potre bám
PZ po va žu je me náš roz po èet pre
rok 2013 za ne posta èu jú ci. Ak sa
v parla mente ešte neude jú ne ja -
ké zme ny v prospech roz poè tu
MV SR, èo je �ažké predpokla da�,
èa ká nás ïalší ne ¾ahký rok. Uve -
do mu je me si krí zo vý èas i úlo hy
štá tu v sú èasnosti. Na dru hej

stra ne nás ve¾mi trá pi, že ži vot né
ná kla dy rastú a mzdy v re zorte
stagnu jú pre obèianskych za -
mestnancov i pre po li cajtov. Už
vieme, že aj na rok 2013 je pre
obèianskych pra covní kov ako aj
po li cajtov plá no va ná nu lo vá va lo -
ri zá cia – za tia¾, ak sa ne sta ne zá -
zrak v parla mente. K to mu má me
prí kaz vlá dy zní ži� mzdo vé ná kla -
dy v re zortoch o 5 percent. Na še
sta no vis ko v podmienkach PZ je
jed no znaè né, ne súhla sí me s
akýmko¾vek ïalším zni žo va ním
po è tu obèianskych za mestnancov
v sú èasnej orga ni zaènej štruktú re
a zá sadne ne súhla sí me s ïalším
zni žo va ním pla tov, kto ré sú už te -
raz nepri me ra ne nízke. Aj pri po -

rovna ní s iný mi re zortmi sme na
tom v podsta te najhoršie. Ak má
ne ja ké po žia davky školstvo èi
zdra votníctvo, tak po tom na še ar -
gu men ty sú ešte silnejšie. Èo sa
tý ka obèianskych pra covní kov a
po li cajtov, tak by ma li by� tre tí rok
po se be s nu lo vou va lo ri zá ciou,
èo už je tiež ve¾mi dra ma tic ké,
pre to že reálne príjmy ¾u dí tak kle -
sa jú. 

l Èo ïalej?
Bu de me po zorne sle do va� si -

tuá ciu v iných re zortoch. Pro blém
miezd v re zorte vnútra tr vá už
dlho a do chádza aj k pre pa du po -
zí cie po li cajtov opro ti iným sku pi -
nám štátnych za mestnancov. Bu -
de me sa mu sie� týmto problé -
mom ïa lej ve¾mi vážne zaobe ra�,
pre to že ne má me ni ja ké zá ru ky
ani pre ïalšie ro ky a to je pre nás
nepri ja te¾né. Ak je si tuá cia v štá -
te ta ká zlá, ako sa ho vo rí, tak by
ma li by� za �a žo va né rovno merne
všetky sku pi ny za mestnancov
štá tu. My vní ma me po zí ciu na šich
za mestnancov ako zne vý hodne -
nú, pre to že v mi nu los ti re zort

vnútra pocti vo pl nil všetky reš -
trikè né opatre nia, te raz sa uka zu -
je, že na to doplá ca. To už mu sí
skonèi�.

l Stá le sme èa ka li, ako sa
vy vi nie si tuá cia oko lo no ve ly
zá ko na è. 328. Pod¾a vy jadre ní
z tla èe pán mi nister ne cí til
dosta toènú pod po ru „svo jich“
za mestnancov a s predlo že ním
no ve ly vá hal.

Do ru èi li sme pá no vi mi nis tro vi
pod pi so vé hárky so 16 213 pod-
pismi k výzve, kto rou ho na bá da -
me, aby no ve lu, spra co va nú v
na šom re zorte, predlo žil. Zdá sa,
že aj tá to for ma pre ja vu pod po ry
ma la svoj vý znam a prispe la k
rozho do va niu pá na mi nis tra. Dô -
vo dy, kto ré nás k tejto akti vi te
viedli, sú azda jas né – ini cia tí va
mi nis ter stva fi nancií zda òo va�
výslu ho vé dô chodky pl nou da òo -
vou sadzbou a pri da� k to mu ešte
aj zdra votné od vo dy je pre nás
nepri ja te¾né rieše nie, kto ré by na -
vy še ni ja ko neprospe lo sta vu
oso bitné ho úètu. S pá nom mi -
nistrom Ka li òá kom sme na tú to

té mu opa ko va ne ho vo ri li. Rozho -
dol sa, že po ukon èe ní ve¾mi zlo -
ži té ho rozpo ro vé ho ko na nia no -
ve lu zá ko na predlo ží do ïalšie ho
le gisla tívne ho pro ce su.

l Je reálne, aby no ve la
zákona è. 328 za èa la pla ti� 1.
ja nuá ra 2013? Obja vu jú sa už
oba vy aj v tom to sme re.

Oba vy má me aj my, ale ïalší
pro ces už ve¾mi ne vie me ovplyv-
ni�. Vieme len, že kaž dý me siac
onesko re nia zna me ná ïalšie zvý -
še nie stra ty oso bitné ho úètu. Pre
nás je najväèšie neš�astie spo je -
nie v zá ko ne s vo jakmi od ro ku
2002, keïže vo ja ci sú v ove ¾a
horšej fi nanènej si tuá cii a nieke dy
ako by si ne pa mä ta li prí èi ny, kto ré
k to mu viedli. Pri ja tie no ve ly zá -
ko na è. 328 je z nášho poh¾a du
je di né reálne vý cho dis ko, ako -
ko¾vek sú jej do pa dy pre všetkých
bo les ti vé. Sta bi li zá cia oso bitné ho
úètu cez no ve lu zá ko na è. 328 je
náš hlavný cie¾ a je di né pri ja te¾né
vý cho dis ko zo sú èasnej si tuá cie.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Vlá da SR ne dáv no schvá li la roz po èet pre rok 2013, dô le -
ži tý aj pre všetkých za mestnancov MV SR. Rovna ko s na -
pä tím všetci èa ka jú na sprá vy o ïalšom osu de no ve ly zá -
ko na è. 328. Re dakcia PO LÍ CIA v tejto sú vislosti oslo vi la
predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

Pod pi so vá akcia, or ga ni zo va ná OZP v SR, prispe la k rozhodnu tiu mi nis tra vnútra



štátnej službe (okrem vybra tých
sku pín za mestnancov) v bu dú -
com ro ku o 5 percent. Pro blém
nie je uzavre tý, pre po li cajných
odbo rá rov je ta ký to krok nepri ja -
te¾ný. Predse da spo me nul, že v
bu dú com ro ku sa rá ta s prí le vom
za mestnancov do nášho re zor tu

v rám ci pro gra mu ESO, èi však s
ni mi prí du aj mzdo vé prostriedky
v dosta toènom obje me, nie je jas -
né.

Za èí na vy jedná va nie
Do de ba ty vstú pil podpredse -

da Pa vol Mi cha lík, kto rý pri po me -
nul, že medzi po li cajtmi stá le ešte
existu jú sku pi ny, kto rým nie je
jas ná dô le ži tos� pri ja tia no ve ly zá -
ko na è. 328 – oso bitne sa ten to
pro blém pre ja vu je v Bra tisla ve,
kde ešte ne má lo mlad ších po li -
cajtov uva žu je len o 15 ro koch
služ by.

Na margo vyššie ho ko lektívne -
ho vy jedná va nia s vlá dou predse -
da vy slo vil nespo kojnos� s

úèas�ou na šich za mestnancov na
pro testnom zhro mažde ní KOZ
SR.. Záujem za mestnancov v
štátnej a ve rejnej službe tak na
mí tin gu pa ra doxne za stu po va li
najmä re pre zen tan ti vý robných
zvä zov. Je sta no ve ná po žia -
davka, že ak dôjde k va lo ri zá cii
napríklad v re zorte školstva, bu dú

na nej trva� aj odbo rá ri mi nis ter -
stva vnútra. Podpredse da Ma rián
Magdoško vy zval prí tomných,
aby do 15. októbra predlo ži li svo -
je pri po mienky a ná vr hy ku všet-
kým piatim ko lektívnym zmlu vám,
o kto rých OZP ro ku je v rám ci ce -
lé ho re zor tu. Otáz ka va lo ri zá cie
pre po li cajtov i obèianskych za -
mestnancov je stá le ne jas ná.

Èlen ská základòa
Následne podpredse da La di -

slav Gra èík in for mo val o sta ve a
vý vo ji èlenskej základne OZP v
SR. Pod¾a je ho slov z dlho do bé -
ho h¾a diska mu sí by� hlavným
cie¾om OZP v SR do siahnu� orga -
ni zo va nos� nad 50 percent za -

mestnancov. Tá to úlo ha sa stá va
váž nou prio ri tou v prá ci OZP. L.
Gra èík oce nil v tom to sme re prá -
cu odbo rá rov zo SOŠ PZ v Pe -
zinku a v Ko ši ciach a pri po me nul
dô le ži tos�, akú mu sia predse do -
via ve no va� mla dým odbo rá rom,
kto rí po absolvo va ní ško ly pri -
chádza jú do útva rov.

V bo de Rôzne Mi ro slav Lit va
predsta vil no vých predse dov
základných orga ni zá cií Sta nisla -
vu Ša mulko vú z Ma la ciek a Mi -
cha la Pe nia ka z Pe zinka. Pred-
sednícke ho kresla v ska lickej
základnej orga ni zá cii sa ujal Pa -
vol Keher

Ïalšia disku sia na ra de sa
viedla oko lo zbie ra nia podpi sov
na pod po ru predlo že nia no ve ly
zá ko na è. 328. Po informá cii z
mi mo riadne ho ro ko va nia vlá dy už
bo lo jas né, že prá ce na no ve le

zá ko na mu sia intenzívne pokra -
èo va�, aby sa jej zne nie moh lo
predlo ži� v sta no ve nom termí ne

do par la men tu, èo je podmienkou
mi nis ter stva fi nancií – ešte pred
za èiatkom dru hé ho èí ta nia „Ka ži -

mí rovho“ zá ko na o zda òo va ní fy -
zic kých osôb. Na pretras v ná -
rodnej ra de by sa tak no ve la

328–ky moh la dosta� nieke dy na
pre lo me no vembra a de cembra.

Podpredse da P. Mi cha lík

následne vy zval plé num, aby sa
ve de niu OZP prihlá si li od bor ní ci z
rôznych po li cajných slu žieb, kto rí
by bo li ochot ní po môc� pri pri po -
mienko va ní interných re zortných
no riem, keïže ich dostá va na pri -
po mienko va nie aj OZP. Mi cha lík
zdô raznil, že aktívny prístup
odbo rá rov mô že na po môc� vyššej
kva li te pri jí ma ných no riem, kto -
rých ná vr hy ne raz tvo ria aj pra -
cov ní ci na mi nisterstve a pre zí diu
bez dosta toèných skú se ností z
pra xe.

Plat by u le ká ra
V rám ci disku sie podpredse da

Ma rián Magdoško rea go val na
otáz ky, do tý ka jú ce sa ne mocni -
cou úèto va ných poplatkov za
rôzne potvrde nia od le ká ra.
Podèiarkol, že aj v tom to sme re
pla tia pra vidlá, sta no ve né v ko -
lektívnej zmlu ve, na ša ne mocni ca
te da ne mô že úèto va� popla tok
napríklad za potvrde nie le ká ra
pre úèe ly re ha bi li tá cie. M. Mag-
doško zdô raznil, že popla tok sa
nesmie úèto va� v prí pa doch, keï
potvrde nie od le ká ra vy ža du je za -
mestná va te¾, pla tí sa len v prí pa -
de indi vi duálnych potrieb, naprík-
lad pri vy ba vo va ní súkromné ho
zbroj né ho preu ka zu. ale bo vy sla -
ní na kú pe¾nú lieèbu.
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Od bo ry sú za ži vo ta schop ný mo del, kto rý za ru èí dlho do bú udrža te¾nos� so ciálne ho sys té mu

Na septembro vom za sa da ní
Ra dy predse dov ZO OZP v SR
v Banskej By stri ci odznel
otvo re ný list obèianskych za -
mestnancov OR PZ Prie vidza.
Pad lo rozhodnu tie zve rejni� ho
v plnom zne ní, pre to že ho vo rí
jasne a otvo re ne za väèši nu
obèian skych za mestnancov v
na šom re zorte. (red)

Mô že me po ve da�, že ten to
list pí še me za drvi vú väèši nu
obèianskych pra covní kov za -
ra de ných v do èasnej i stá lej
štátnej službe, pre to že sme tí
po sled ní, kto rých pro blé my sa
v re zorte MV SR rieši li a riešia.
V sú vislosti s orga ni zaèný mi
zme na mi spo je ný mi s pre -
púš�a ním obèianskych za -
mestnancov sa pý ta me, èi
naozaj na šich pár eur, kto ré
sú blíz ko mi ni málnej mzde tak
po mô že roz poè tu v na šom re -
zorte, pre to že sa sí ce pre pustí
pra cov ník, ale tá pa pie ro vá ro -
bo ta, kto rú ro bí, tu zosta ne a
mu sí ju niekto uro bi�!

Tak to ro bí je den za ïalšie -
ho jedné ho ale bo dvoch pre -
puste ných, ako to je aj na na -
šom OR PZ v Prie vid zi za ten
svoj mi ni málny plat, kto rý mu
zostá va nezme ne ný! Pre nie-
ko ho je to mož no eko no mic ké,

ale je to aj mo rálne a
normálne??? Je ¾ahké odpo -
ve da�, ak sa nám to ne pá èi,
èa ka jú ïalší na na še miesta…
Mož no áno, mož no nie, pre to -
že za ta ký to plat sem prí de
pra co va� iba èer st vý ab sol -
vent strednej ško ly, kto ré ho
za tia¾ ži via ro di èia. Ale keï si
bu de chcie� zobra� úver na bý -
va nie, prí padne za lo ži� ro di nu,
ve¾mi rýchlo si pôjde za ro bi�
radšej do zahra ni èia, ale bo si
nájde lepšie pla te nú prá cu a
tak to bu de ten èlo vek, kto rý
ro bí prá cu za tých pre puste -
ných, zaúèa� každú chví ¾u no -
vých za mestnancov.

Chce me sa vy jadri� aj k
„šetre niu“ ma te riá lo vý mi zá -
so ba mi, hlavne kance lárskym
pa pie rom, pre to že no vý re -
gistra túrny po ria dok ta ké to
šetre nie ne umož òu je, vy rá ba -
me množstvo do siek so šnúr-
ka mi a štítka mi pre no vé a no -
vé re gistra túrne znaè ky, dá va -
me kaž dý zá znam do spi so vé -
ho oba lu, kto rý si vy rá ba me z
kance lárske ho pa pie ra A3 bez
oh¾a du na po èet strán zá zna -
mu. To to je eko no mic ké? To
je na zapla ka nie a nielen nás,
ale na šich le sov… Sta rý sys -
tém, kde sme pí sa li do horné -

ho pra vé ho ro hu è. p. a dá va li
ich pekne chro no lo gic ky za
se bou, je ten najlepší. Tak to
má me de siatky do siek a v
niekto rých sú dva zá zna my v
oba loch. Na èo?

Sme tu obèianski za mest -
nanci, kto rí tu pocti vo pra cu je -
me 18 – 20 a viac ro kov a len
pre to, že sa zme nil zá kon, sme
mu se li z ve rejnej sprá vy prejs�
do štátnej služ by v rám ci svoj-
ho pra co viska, ke dy sme pad -
li pla to vo na za èia tok do
základnej ta ri fy bez pre ne se -
ných osobných príplatkov.
Tak sa z 18 ro kov sta lo 7 ro -
kov a na še pla ty od tej do by
ne bo li zvy šo va né. Zvy šu jú sa
nám iba o 1% za odslú že ný
rok a to to percento dá me do
od bo ro vé ho zvä zu, v kto rý ve -
rí me, že za nás za bo ju je…
Osobný prípla tok sa k nám na
okres postupnos�ou ani ne do -
sta ne, pre to že sa tie pe nia ze
vo vyš ších orgá noch ro zo be -
rú!

Pra cov ní ci školstva a zdra -
votníctva štrajku jú, pre to že so
svo ji mi platmi cca 580 €–
600 € sú na po kra ji chu do by.
A my sme na po kra ji èo ho?
Žobráct va? Veï my z 320 €
pla tu, kto rý ma jú sa mo stat né

re fe rentky a 360 €, kto rý ma jú
od bor né re fe rentky napr. na
OKP mu sí me pla ti� v školstve
za všetky po môcky pre na še
de ti, všetky po du ja tia v ško le,
za pre vádzku ku chy ne, a to
ne rá ta me stra vu. V zdra vot -
níctve doplá ca me za kaž dý
liek, pla tí me za tie doplnko vé
lieky, kto ré mu sí me použi� pri
lieèbe cho ro by, pla tí me za
ošetre nia u zu bá ra, u odborní -
kov, prednostné vy šetre nie
atï. A to ne ho vo rí me o kva li te
slu žieb v zdra votníctve a škol -
stve, èo tre ba za ži�… A kde je
bý va nie, úve ry, stra va a iné
vý davky nut né pre ži vot v na -
šej spo loènosti?

A z ta kýchto pla tov bol ná -
vrh bra� 5 %??? To ko mu po -
mô že??? Pá ni, kto rí v hlav-
nom meste so zá robkom
nejdú pod 3000 € ani ne tu šia,
ako �ažko sa ži je z 300 €!!!

Štátny za mestna nec, kto rý
zosta ne z aké ho ko¾vek dô vo -
du sám, ale bo s de�mi ne má
šancu pre ži�… Tak do ke dy bu -
de me tí po sled ní??? Veï to to
už nie je ani na smiech, ale na
zapla ka nie!

Obèianski za mestnanci 
OR PZ v Prie vid zi

Otvo re ný list obèianskych za mestnancov OR PZ Prie vidza

Ro bí me za mi ni málny plat. Do ke dy?!

Po li cajná aka dé mia no vé ho
rek to ra ne má, ne zvo li li ho
Aka de mic ký se nát ško ly dnes

vy be ral no vé ho rek to ra z troch
kandi dá tov, no ani v dru hom ko -
le žiadny kan di dát ne do stal
dosta toèný po èet hla sov. Te raz
mu sia vy pí sa� no vé vo¾by.

Na rek to ra kan di do va li do cen ti
ka ted ry ve rejnoprávnych vied
aka dé mie Jo zef Balga a Du šan
Korgo a ve dú ci ka ted ry kri mi -
nálnej po lí cie Mi ro slav Li soò. Do
dru hé ho ko la postú pi li Balga a
Li soò. Keïže v òom bo lo z 25
hla so va cích lístkov až 15 ne plat -
ných, potrebnú nadpo lo viènú
väèši nu, te da as poò 13 hla sov,
nik z dvo ji ce ne zís kal. 

Se nát sa najbližšie stretne 16.
októbra, keï roz hod ne o termí ne
no vých vo lieb. V tých mô že zno -
vu kandi do va� tro ji ca neúspeš-
ných kandi dá tov a prí padne aj
no vý kan di dát èi kan di dá ti. 

(SI TA, 9. októbra 2012)



Ná vrh pro gra mu ESO, predlo -
že ný mi nistrom vnútra SR Ro -
bertom Ka li òá kom, v aprí li schvá -
li la vlá da SR. Pro gram, kto rý má
na do budnú� cha rak ter zá ko na, je
di menzo va ný na tri ro ky a MV SR
ho má de tailnejšie spra co va� do
31. de cembra 2012.

Pridra há štátna sprá va
V úvo de svojho vystú pe nia ve -

dú ca slu žobné ho úra du predsta -
vi la dô vo dy, kto ré vlá du ve dú k
spuste niu najrozsiahlejšie ho pro -
gra mu zmien v miestnej štátnej
sprá ve, aká tu ke dy bo la. Hlav-
ným dô vo dom je ne únos ná fi -
nanèná ná roènos� sú èasné ho
mo de lu, keï v štá te fun gu je 1093
inšti tú cií. Na štátny roz po èet je
na via za ných 350 ti síc za mest -
nancov v štátnej sprá ve a sa mo -
sprá ve. Z cel ko vé ho po è tu inšti tú -
cií je 922 roz poè to vých orga ni zá -
cií s právnou sub jek ti vi tou. Z nich
vy še tre ti na však má me nej ako
30 za mestnancov, sú to ta ké, ako
po zna me na la D. Sa ko vá, „ma lé
ro din né pod ni ky“.

Celko vo je po Slo ven sku v 79
okre soch roztrú se ných 613 orgá -
nov miestnej štátnej sprá vy, èo je
pre štát nesmierne ná klad né a
pre ob èa na z poh¾a du po sky to va -
ných slu žieb ná roè né a dra hé.
Výsku my uká za li, že slo ven ský
ob èan pri vy ba vo va ní svo jich ná -
le ži tos tí za svoj ži vot mi nie v prie -
me re dva ro ky do vo len ky a na
rôznych poplatkoch prí de asi o 1
500 eur.

V miestnej štátnej sprá ve pô -
so bí 88 158 za mestnancov – údaj
oèiste ný od poètov za mes nancov
bezpeènostných zlo žiek, le ká rov,
zdra votní kov a uèi te ¾ov. Z tohto
po è tu je v miestnej štátnej sprá ve
približne 18 ti síc úradní kov. Na
ústredných orgá noch štátnej

sprá vy je cca 15–20 ti síc ¾u dí.
Ostat ní sú za mest nanca mi roz -
poè to vých orga ni zá cií štá tu. Z
týchto ana lýz te da vzišlo pozna -
nie, že stav si vy ža du je zá sadnú
štruktu rálnu zme nu. Aktuálnos�
pozna nia je vy so ká, na dru hej
stra ne ide o ta ký rozsiahly pro -
ces, že sa ne dá uro bi� jedno ra zo -

vo, rá ta sa s po stup ný mi krokmi
do ro ku 2016.

Na jed nom mieste
Ve dú ca slu žobné ho úra du

uviedla nieko¾ko fiktívnych mo de -
lo vých príkla dov obèa nov, kto rí ži -
jú v Poltá ri, èi v Ša li, pri èom spo -
me nu la ziste nie, že ve¾mi ve ¾a ¾u -
dí ani ne vie kam, na kto rý úrad sa
má so svo jou žiados�ou obrá ti�.

Oby va te¾ka Poltá ra napríklad
èas� agen dy vy ba ví v mieste byd-
liska, za iný mi mu sí cesto va� do
Lu èenca, do Banskej By stri ce i
do Fi ¾a ko va. Oby va te¾ Ša le nieèo
vy ba ví do ma, nieèo v Nitre, iné
úra dy mu sí navští vi� v No vých
Zámkoch, v Štú ro ve a v Ga lante.

No vý mo del slu žieb ob èa na
pre štát by mal fungo va� na pi lie -
ri Je den za všetkých, všetci za
jedné ho, ob èan by te da mal vstú -
pi� do kon tak tu so štá tom na jed -
nom mieste a po tom už bu dú
orga ni zá cie ko mu ni ko va� len
medzi se bou, pri èom by vy ba vo -
va nie ne ma lo by� podmie neène
viaza né na tr va lé bydlisko.
Ïalším pi lie rom je princíp Je den -
krát a dos�, aby štát ne mo hol
opa ko va ne žiada� od ob èa na
informá ciu, kto rú už raz do stal.
Tre tím pi lie rom (Pria te¾ na te le fó -
ne) je uprednostòo va nie informo -

va nia ob èa na prostredníctvom te -
le fo nic kých call centier.

Prvým kro kom re for my bu de
te da zru še nie kraj ských úra dov a
následne v dru hom kro ku sústre -
de nie všetkých úra dov miestnej
štátnej sprá vy do obvodných úra -
dov pod¾a sú èasné ho územ -
no–správne ho èle ne nia a utvo re -
nie kontaktných miest pod skrat-
kou KA MO (Kontaktné a admi -
nistra tívne miesto ob èa na), kde si
ob èan bu de môc� vy ba vi� èas� zá -
le ži tos tí aj na poèka nie. Na ostat-
né kom pli ko va né zá le ži tos ti si po -
dá žiados�. Pre ob èa na bu de KA -

MO plni� ob dob né posla nie, aké
ma jú už v sú èasnosti napríklad
po boè ky ban ky, na kto rej si ob -
èan vy ba ví všetky zá le ži tos ti, tý -
ka jú ce sa tej – konkrétnej ban ky,
pri èom sa ne zau jí ma, kam zlo ži -
tejšie zá le ži tos ti pu tu jú z po boè ky
na ïalšie spra co va nie a schvá le -
nie kompe tentný mi orgánmi ban -
ky.

Po kro ky v re zorte
Pod¾a ve dú cej slu žobné ho

úra du mi nis ter stvo vnútra s tý mi -
to pro cesmi ne za èí na na ze le nej
lú ke, pre to že už v uply nu lom ob -

do bí sa tak to v rám ci re zor tu po -
da ri lo zjedno du ši� agen du vy dá -
va nia osobných dokla dov, po kro -
ky sa ro bia aj v ob las ti živ nos ten -
ské ho podni ka nia, kde v ro ku
2007 bo li zria de né jed not né kon-
taktné miesta. Živ nost ník navšte -
vu je jed not né kontaktné miesto,
kto ré za ne ho ko mu ni ku je aj so
soc. pois�ovòou, da òo vým úra -
dom, spra cu je zá pis do ob chod -
né ho re gistra, atï.

Z h¾a diska lo ka li zá cie je
cie¾om do siahnu�, aby služ by štá -
tu bo li rovno merne prístupné pre
všetkých obèa nov SR ma xi málne

do vzdia le nosti 50 km, ale bo ma -
xi málne ho di nu ve rejnou do pra -
vou. Pod¾a územnosprávne ho
èle ne nia sa zria di KA MO v kaž-
dom okresnom meste, lo ka li zá ciu
pra co vísk KA MO mi mo okres -
ných miest ur èí štát. Ako D. Sa -
ko vá po zna me na la, na zákla de
výsledkov intenzívnych ro ko va ní
so sa mo sprá vou, kto rá bu de
ochot ná poskytnú� vhod né pod-

mienky na umieste nie spo mí na -
ných kontaktných miest.

„Ne jde nám o to, aby sme pre -

be ra li kompe tencie iných mi -
nisterstiev, me ní me štruktú ru s
cie¾om zvý ši� efekti vi tu vý ko nu
štátnej sprá vy, zjedno du ši� ju a
za bezpe èi� ob èa no vi úspo ry a
lep ší prístup k služ bám štá tu,“
zdô razni la D. Sa ko vá. Dnešný
stav je pre kompli ko va ný, ale
zme ny ne bu dú jed no du ché, do
hry vstu pu jú re zortné, miestne i
osobné záujmy.

Viac etáp
Pr vá eta pa re for my je už v le -

gisla tívnom pro ce se. Do chádza k
zru še niu ústredných vo jen ských
správ, kraj ských škol ských úra -
dov, kraj ských sta vebných úra -
dov. Èo sa tý ka kraj ských úra dov
ži votné ho prostre dia, kraj ských
lesných úra dov, kraj ských po -
zemko vých úra dov, kraj ských
úra dov cestnej do pra vy a po -
zemných ko mu ni ká cií – ich kraj -
ská štruktú ra sa zlú èi s prislú cha -
jú cou obvodnou štruktú rou sídlia -
cou v krajskom meste. V dru hej
eta pe v prie be hu  ro ku 2013 sa
špe cia li zo va ná miestna štátna
sprá va zintegru je do obvodné ho
úra du v zria ïo va cej pô sobnosti
Mi nis ter stva vnútra SR. Mi nis ter -
stvo vnútra SR sa tak sta ne
najväèším za mestná va te ¾om, keï
pod je ho stre chou bu de oko lo
60–ti síc za mestnancov.

Na mieste je aj otáz ka úspor
ce lé ho pro jek tu. Pod¾a ve dú cej
slu žobné ho úra du najväèší pries -
tor na úspo ry spo èí va v zjed no du -
še ní a centra li zá cii obslužných
pro ce sov, v opti ma li zá cii nákla do -
vosti naprieè ce lou štát nou sprá -
vou, napríklad èi už ide o bu do va -
nie jed not ných dá to vých sietí,
uni fi ko va nom systé me zá so bo va -
nia kance lársky mi pot re ba mi, do -
dáv ka mi ener gií i v ce lej lo gisti ke,
v ze fektívòo va ní èin nos ti perso -
na listov, mzdá rok, informa ti kov,
eko nó mov, èinnos� sprá vy bu -
dov… Mo mentálne sú v ce lej
štátnej sprá ve ve¾ké rozdie ly v
odme òo va ní pra cov ní ka. Ako prí-
klad slú ži vý stup z ana lý zy, kde
pra covníèka s konkrétnym po pi -
som prá ce na MV SR má plat
oko lo 500 – 600 eur, v iných re -
zortoch za identickú èinnos� 700
eur, do konca v niekto rých orgá -
noch štátnej sprá vy za tú istú
èinnos� aj 1000 eur. Cie¾om je zo -
sú la di� vý kon s odme nou. Re zort
vi dí možnos� ve¾kých úspor aj v
efektívnosti využi tia priesto rov a
bu dov, keï napr. ve ¾a úra dov
sídli v dra ho pre na jí ma ných ob -
jek toch.

Ve dú ca slu žobné ho úra du v
zá ve re odpo ve da la aj na otáz ky
prí tomných, keï ubez pe èi la, že
sprie vodným ja vom re for my ne -
bu de rozsiahle pre púš�a nie a ani
sa ne rá ta s ïalším sci vilòo va ním
po li cajných ta bu liek. Pri pusti la
však, že otáz ka 5–percentné ho
zní že nia mzdo vých prostriedkov
na rok 2013 aj pre re zort vnútra
je stá le otvo re ná zá le ži tos�, pre
riadia cich pra covní kov existu jú
len va riantné mož nos ti: zní ži� sta -
vy (v prvom ra de o neobsa de né
miesta), ale bo zní ži� odme ny za
prá cu.

Usku toène ním re for my a roz-
siahly mi šetria ci mi opatre nia mi
naprieè ce lou štátnou sprá vou sa
oèa ká va jú úspo ry v obje me 400
mi lió nov eur.

(on)
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Ve dú ca slu žobné ho úra du MV SR De ni sa Sa ko vá odbo rá rom priblí ži la rozsiahly zá mer

Èo je pro gram ESO?

V prvej èasti ro ko va nia ra dy predse dov do sta la slo vo ve -
dú ca slu žobné ho úra du MV SR De ni sa Sa ko vá, kto rá
predsta vi la odbo rá rom ob sah vládne ho pro gra mu, zná -
mym pod skratkou ESO, pod èím má me ro zu mie�
Efektívnu, Spo ¾ahli vú a Otvo re nú štátnu sprá vu.

Ko¾ko za rá ba me
Mi nu lý rok za rá ba li Slo vá ci

pod¾a šta tistické ho úra du v
prie me re 786 eur me saène. No
prie mernú mzdu na fu ku jú nad-
štandardne za rá ba jú ci Slo vá ci,
pre to ten to údaj ne ho vo rí niè o
tom, aký je zá ro bok väèši ny na -
šincov.

Po lo vi ca pra cu jú cich Slo vá -
kov za rá ba la v mi nu lom ro ku
me nej ako 525 eur, dru há po lo -
vi ca za se ma la na výpla te vyš-
šiu su mu. 525 eur to tiž predsta -
vu je pod¾a šta tistické ho úra du
me dián dispo ni bilné ho príjmu
za mi nu lý rok.

Me nej ako prie mernú mzdu
za rá ba do konca dve tre ti ny slo -
ven ských za mestnancov. A
kaž dý ôsmy Slo vák sa mu sí
uspo ko ji� s pla tom niž ším  ako
400 eur, èo v èistom predsta vu -
je len 337 eur, upo zor òu je ana -
lý za Pošto vej ban ky.

Me dián v mi nu lom ro ku stú -
pol o 15 eur. V ro ku 2010 pred-
sta vo val 510 eur, rok predtým
473 eur me saène.

(Aktualne.sk 3. 10.2012)

Po li caj ti, ha si èi, vo ja ci, ale aj
bežní štátni úradní ci dosta nú no -
vé autá. Mi nister vnútra Ro bert
Ka li òák (Smer–SD) sa to tiž
rozho dol na kú pi� približne ti síc
no vých vo zi diel. Mi nú� chce na
ne 28 mi lió nov eur. Aj
keï by ma lo ís� o autá
nižšej strednej trie dy, ce -
na jedné ho vy chádza v
prie me re na 28–ti síc eur.
Pod¾a šé fa klu bu mo to -
ris tic kých no vi ná rov je to
ve ¾a. Mi nis ter stvo však
tvr dí, že su ma sa na ko -
niec ne mu sí naplni�. Ide
to tiž o rámco vú zmlu vu
na šty ri ro ky. „Plne nie
bu de zá vi sie� od fi -
nanèných mož nos tí mi -
nis ter stva,“ in for mo va la
Ale na Koišo vá z ko mu ni -
kaèné ho od bo ru re zor tu. Tender
by ma li vy pí sa� dnes.

Zlý tech nic ký stav, opotre bo -
va nos� vo zi diel a vek. To sú ar gu -
men ty mi nis ter stva, pre kto ré sa
roz hod lo obme ni� vo zo vý park
štá tu. „Osobné au to mo bi ly sú
staršie ako dva nás� ro kov.

Zväèša ma jú na jazde ných viac
ako 200–ti síc ki lo metrov,“ odô -
vodòu je Koišo vá.

Vý me nu áut schva ¾u je aj exmi -
nister vnútra Da ni el Lipšic (ne zá -
vis lý). „Po li cajný zbor potre bu je

prie bežne obmie òa� vo zo vý park.
K¾ú èo vé je, aby autá vy be ra li v
transpa rentných sú �a žiach za
najvý hodnejších podmie nok.“
Prá ve Lipšic bol pri tom na po sle -
dy kri ti zo va ný pri ná ku pe po li -
cajných Fa bií, kto rých ce na pre
ra da ry vy chádza la na vy še 50–ti -

síc eur za kus. Na ko niec Lipšic
ná kup za sta vil.

V sú èasnosti chce už Ka li òá -
kov re zort na ku po va� vo zidlá
nižšej strednej trie dy, èi že seg -
ment C. Ide v pra xi o autá ty pu

Seat Leon, Ško da
Octa via, Volkswa gen
Golf èi Kia Cee'd. Ich
hod no ta sa pod¾a vy -
ba ve nos ti a ty pu vo zid -
la lí ši. Napríklad ce na
spo mí na ných mo de lov
v základnej vý ba ve sa
po hy bu je v rozpä tí pri-
bližne od 13– do 16–ti -
síc eur. Aj pre to sa su -
ma, kto rú chce mi nis -
ter stvo mi nú�, Di mo vo -
vi ne pozdá va. Pod¾a
ne ho tak ne pôjde o
najlacnejšie verzie.

„Zá vi sí to však aj od vy ba ve nos ti
a ty pu au ta.“ Mi nis ter stvo sa brá -
ni, ho vo rí, že rámco vá zmlu va ich
ne za vä zu je na ná kup vy sú �a že -
ných vo zi diel.

(01.10.2012; Hospo dárske
no vi ny)

MV SR plá nu je za no vé vo zidlá zapla ti� 28 mi lió nov eur
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S pros bou o zauja tie sta no -
vis ka sme sa ob rá ti li na ve de -
nie Sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí MV SR. Sta -
no vis ko nám po slal Ondrej Va -
raèka, ge ne rálny riadi te¾ tejto
sekcie:

Sekcii perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí a osobné mu
úra du MV SR bo la dòa 19. 9.
2012 do ru èe ná Va ša žiados� o
zauja tie sta no vis ka k  oso bitným
obmedze niam po li cajtov, konkrét-
ne k mož nos ti odplatné ho vyuèo -
va nia po li caj ta v au to ško le v rám -
ci je ho osobné ho vo¾na.

Zá kon è. 73/1998 Z. z. o štát-
nej službe príslušní kov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP v platnom zne ní
(ïa lej len „zá kon“) v usta no ve ní §
48 ods. 6 obmedzu je po li caj ta v
niekto rých mi moslu žobných ak ti -
vi tách. Pod¾a tohto usta no ve nia
po li cajt nesmie popri vý ko ne
funkcie po li caj ta vy ko ná va� žiad-
nu inú pla te nú funkciu, podni ka -
te¾skú èinnos� ale bo inú zá robko -
vú èinnos� a by� èle nom správ-
nych ale bo kontrolných orgá nov
práv nic kých osôb vy ko ná va jú cich
podni ka te¾skú èinnos�. Zá kon
však prostredníctvom §  48 ods.
7 zá ko na pri púš�a ur èi té vý nimky
zo zá ka zu inej zá robko vej èin -
nos ti, a to na èin nos ti ta xa tívne
vy me no va né v tom to usta no ve ní.

Zna me ná to, že po li cajt èin -
nos ti uve de né v  § 48 ods. 7 zá -
ko na mô že pri splne ní ïalších
podmie nok vy ko ná va� aj za od -
pla tu (zá ro bok), v žiadnom prí pa -
de však nie for mou podni ka nia (t.
j. ani na zákla de živ nos ten ské ho
oprávne nia), ani for mou vý ko nu
inej pla te nej funkcie (t. j. napr. v
pra covnom po me re). Inou zá -
robko vou èinnos�ou sa ro zu mie
aktívny vz�ah cha rak te ri zo va ný
vý ko nom prá ce za zá ro bok (prí -
jem, odme nu) za lo že ný na práv -
nom vz�a hu s iným sub jektom.
Mô že to by� pra cov no právny
vz�ah vyplý va jú ci z do hôd o prá -
cach vy ko ná va ných mi mo pra -
covné ho po me ru (napr. do ho da o
vy ko na ní prá ce, do ho da o pra -
covnej èin nos ti) ale bo obèian -
skoprávny vz�ah (zmlu va). Sú -
èasne je tre ba dba� na to, aby vý -
ko nom týchto èin nos tí ne bol spô -
so be ný kon flikt osobných záuj-
mov po li caj ta so záujma mi štát-
nej služ by, resp. aby ne do šlo k
obmedze niu slu žobnej èin nos ti
po li caj ta, z èo ho sú èasne vyplý -
va, že ta ké to ak ti vi ty sa mu sia vy -

ko ná va� vý luène v èa se osobné -
ho vo¾na po li caj ta. Taktiež je
potrebné dba� na to, aby vý ko -
nom niekto rej z týchto èin nos tí
ne bo li po ru še né základné po vin -
nos ti po li caj ta usta no ve né v § 48
ods. 3 zá ko na, najmä aby ne bo la
na ru še ná vážnos� Po li cajné ho
zbo ru ale bo ohro ze ná dô ve ra v

ten to zbor a aby ne bo li zne uži té
informá cie zís ka né v sú vislosti s
vý ko nom služ by na vlastný pro-
spech ale bo na prospech iné ho.
Po li cajt mu sí dodržia va� aj po vin -
nos ti vyplý va jú ce z iných práv-
nych predpi sov, kto ré  mu v sú -
vislosti s vý ko nom ním vy ko ná va -
nej mi moslu žobnej èin nos ti vznik -
nú.

Pri po sudzo va ní, èi konkrétnu
mi moslu žobnú ak ti vi tu po li caj ta je
mož né po va žo va� za jed nu z èin -
nos tí uve de ných v § 48 ods. 7 zá -
ko na, vy chádza me spra vidla z
právne ho vy medze nia predmet -
nej èin nos ti. Konkrétne v prí pa de
po sudzo va nia, èi odplatné pô so -
be nie po li caj ta v au to ško le mož -
no po va žo va� za jed nu zo zá ko -
nom po vo le ných zá robko vých
èin nos tí, vy chádza me z úpra vy
zá ko na è. 93/2005 Z. z. o auto-
ško lách a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov. Pod¾a § 2
ods. 1 tohto zá ko na je autoško la
vý cvi ko vé a vý chovno–vzde lá va -
cie za ria de nie najmä výuèby a
vý cvi ku úèastní kov prípra vy na
skúšku odbornej spô so bi losti na
vy da nie oprávne nia vies� mo to ro -
vé vo zidlá a doško ¾o va cích kur -
zov drži te ¾ov vo dièských op ráv -
ne ní. Na zákla de týchto cha rakte -
ristík je mož né v  podsta te aký -
ko¾vek typ výuèby (teória, prak tic -
ké zruè nos ti…) v au to ško le po va -
žo va� za èinnos� sú vi sia cu s vý -
cho vou a vzde lá va ním v rám ci
vzde lá va cej inšti tú cie. Èin nos ti,
kto ré § 48 ods. 7 zá ko na po vo ¾u -
je a kto ré sú vi sia so vzde lá va ním
sú pe da go gic ká, lektorská a
predná ša te¾ská èinnos�. Pod kto -
rú z týchto èin nos tí je mož né pô -
so be nie po li caj ta v au to ško le
subsu mo va� zá vi sí prá ve od je ho
konkrétnej náplne èin nos ti a
spåòa nia ur èe ných predpokla dov,
t. j. po sudzo va nie je indi vi duálne.

Pe da go gic ká èinnos� je vy -
medze ná zá ko nom è. 317/2009
Z. z. o pe da go gic kých za mest -
nancoch a od bor ných za mest -

nancoch a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov, v zmysle
kto ré ho sa tá to viaže na vzde lá -
va cie inšti tú cie a je vy ko ná va ná
pe da go gic kým za mestnancom, t.
j. za mestnancom s pe da go gic kou
spô so bi los�ou a ïalší mi predpo-
kladmi usta no ve ný mi týmto zá ko -
nom a predpismi s ním sú vi sia ci -
mi. Za lektorskú èinnos� po va žu -
je me vzde lá va ciu èinnos� od bor -
ní ka, pri èom z h¾a diska sú la du s
právnou úpra vou slu žobné ho po -
me ru nie je pod stat né, èi tú to
èinnos� vy ko ná va vo vzde lá va cej
inšti tú cii a èi spåòa ne ja ké ïalšie
predpokla dy. Obsa hom predná -
ša te¾skej èin nos ti je predná ša nie,
prednáška – t.j. sú vislý vý klad
náuèné ho rá zu ur èe ný pub li ku,
prednes re fe rá tu. Vy chádza júc z
uve de né ho vyuèo va nie po li caj ta
v au to ško le je mož né po va žo va�
najmä za èinnos� lektorskú.
Vzh¾a dom na to, že uve de né èin -
nos ti sa mô žu v niekto rých prí pa -
doch navzá jom význa mo vo pre-
krý va�, nie je vždy mož né a ani
úèel né jednoznaène urèi�, o kto rú
z nich ide. Dô le ži té je, že mi -

moslu žobná odplatná èinnos� po -
li caj ta sú vi sia ca so vzde lá va ním
napåòa cha rak te ris ti ky as poò jed -
nej z vy medze ných èin nos tí a vy -
ko ná va sa po vo le nou právnou
for mou, t. j. na zákla de do hôd o
prá cach vy ko ná va ných mi mo
pra covné ho po me ru ale bo ob -
èian skoprávnej zmlu vy.
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„Som slu žobne zra de ný ako re fe rent špe cia lista na okres-
nom dopravnom inšpekto rá te. Nie som skú šobným ko mi -
sá rom pri vy ko ná va ní skú šok pre získa nie vo dièské ho
oprávne nia. Pro sím vás o zodpo ve da nie otáz ky, èi ako po -
li cajt mô žem v mi moslu žobnej èin nos ti v rám ci svojho
osobné ho vo¾na vy ko ná va� prednáško vú èinnos� v au to -
ško le. Jed ná sa o vy ko ná va nie ško le nia for mou výuèby
teórie v rám ci po vinnej kva li fi ká cie vo di èov v zmysle zá -
ko na è. 280/2006 Z. z. o po vinnej základnej kva li fi ká cii a
pra vi delnom vý cvi ku niekto rých vo di èov, kto ré or ga ni zu -
je autoško la pre vo di èov vy bra ných sku pín v zmysle cit.
zá ko na. Na ko¾ko som do stal ta kú to po nu ku z au to ško ly,
kto rá je urèi te zaují ma vá nielen z h¾a diska mo jej pro fe sie
ale aj ne za nedba te¾ne fi nanène ohodno te ná, tak som sa
ob rá til s tou to otáz kou na nadria de ných, kto rí mi však ne -
do ká za li da� k uve de né mu pro blé mu me ri tórne sta no vis -
ko a od ká za li ma na va šu re dakciu.“

(me no pi sa te ¾a v re dakcii)

Mô žem predná ša� v au to ško le? V dòoch 12. až 14. septemb-
ra 2012 uspo ria da la Po ho to -
vostná mo to ri zo va ná jed not ka
Po lí cie Èeskej re pub li ky Sprá vy
hlavné ho mesta Pra hy a športo -
vý klub po lí cie FC 158 už 15.
roè ník futba lo vé ho turna ja „Me -

mo riá lu ppor. Mi cha la Bra ni še“
pod zá šti tou riadi te ¾a Kraj ské ho
riadi te¾stva Po lí cie ÈR hlavné ho
mesta Pra hy plk. Mgr. Mar ti na
Vondrá še ka. Usku toènil sa v
Pra he – Strašni ciach na ume -
lom trávni ku futba lo vé ho šta dió -
na ŠKP za úèas ti mužstiev z
Pra hy, Plzne, Ost ra vy, Br na, Zlí -
na, Bra ti sla vy, Trna vy a Ko šíc.

Muž stvo Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Ko ši ciach pod ve -

de ním npor. Csa bu Csatló sa,
ve li te ¾a 5. èa ty po ho to vostnej
mo to ri zo va nej jed not ky (PMJ)
OPP KR PZ v Ko ši ciach vzorne
re pre zen to va lo ko šic kých po li -
cajtov a umiestni lo sa na 1.
mieste. Hrá èi bo li oce ne ní me -
dai la mi a po há rom turna ja. Za
najlepšie ho hrá èa ko šic ké ho
muž stva bol vyhlá se ný por.
Gab riel No vák z OO PZ Ko ši ce

Nad ja ze rom a za najlepšie ho
strelca ce lé ho turna ja nstržm.
¼u bo mír Marko viè z PMJ OPP
KR PZ Ko ši ce. Odovzdá va nie
cien sa vy ko na lo aj za úèas ti
po zosta lej man žel ky Viery Bra -
ni šo vej.

Me mo riál Mi cha la Bra ni ša je
dôstojným ucte ním si pa miatky
po li caj ta PMJ, kto rý za hy nul pri
vý ko ne služ by. Má hlbo kú
myšlienku v tom, že ta ký to èlo -
vek neupa dá do za budnu tia a
že je ho obe� ne bo la márna. Ne -
chá va od kaz pre ïalšie ge ne rá -
cie ko le gov po li cajtov, kto rí je ho
hrdinstvo pre zentu jú na medzi -
ná rodnej úrov ni prá ve ces tou
ta ké ho to športo vé ho zá po le nia.

„Je pre nás c�ou, že sme každo -
roène po zý va ní orga ni zá tormi
turna ja. Ve rí me, že v tejto tra dí -
cii bu de me pokra èo va� a bu de -
me vzorne repre zento va� kraj -
ské riadi te¾stvo aj na 16. roè ní -
ku,“ konšta tu jú po li caj ti ko šickej
po ho to vostnej mo to ri zo va nej
jed not ky.

npor. Mgr. Ja na Mé sa ro vá,
ho vorky òa KR PZZ Ko ši ce

Dòa 7. októbra 2012 sa v Ko -
ši ciach usku toènil 89. roè ník
Medzi ná rodné ho Ma ra tó nu Mie -

ru. Športo vý klub po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce a SOŠ PZ Ko -
ši ce orga ni zo va la v rám ci MMM
2012 v Ko ši ciach už 6. roè ník
Majstrovstiev Mi nis ter stva vnútra

SR /po li caj ti, obèianski za mest -
nanci, Ha siè ský a záchra nársky
zbor MV/ na tra tiach polma ra tón

a ma ra tón bez rozdie lu ve ko vých
ka te gó rií.

Aj napriek nepriazni vej fi -
nanènej si tuá cii sa pre te ká rom
re gistro va ným za MV SR po skyt -

lo uby to va nie, obèerstve nie a
oce ne ní bo li aj prví tra ja pre te ká -
ri v kaž dej ka te gó rii.

Výsledko vá lis ti na za všetky
ka te gó rie je zve rejne ná na web
stránke or ga ni zá to ra: www.ko si -
ce ma rathon.com v èasti vý sled -
ky: Majstrovstvá Po li cajné ho zbo -
ru.

Te ší nás každo roène vyš ší
záujem a úèas� na MMM zo stra -
ny za mestnancov re zor tu MV SR,
ten to rok bo lo 18 re gis tro va ných
pre te ká rov za ma ra tón a  39 re -
gis tro va ných pre te ká rov za pol-
ma ra tón.

Umieste nie najlepších pre te -
ká rov za MV SR:

n v ka te gó rií Ma ra tón mu ži 1
miesto: Ró bert Va li èek – KEÚ PZ
Slov. ¼upèa

n v ka te gó rií Ma ra tón že ny 1
miesto: Marce la Ko vá øo vá – Aka -
dé mia PZ Bra ti sla va

n v ka te gó rií Polma ra tón mu ži
1 miesto: To máš Ka mas – PPÚ
KR PZ Ko ši ce

n v ka te gó rií Polma ra tón že ny
1 miesto: De ni sa Kušnie ro vá –
OKP KR PZ Tr na va

Ing.Mar ti na Ki ši daio vá
ŠKP Po li cajná ško la Ko ši ce

Majstrovstvá Po li cajné ho zbo ru na MMM 2012 Ko ši ce

XV. roè ník Me mo riá lu ppor. Mi cha la Bra ni ša

V Pra he trium fo va li Ko ši èa nia

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 12. novembra 2012
Redakcia
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Od 1. jú la 2012 sto jí na èe le
akcio vej spo loènosti Au to mo bi lo vé
opra vovne MV SR bý va lý po li cajný
pre zi dent Ján Packa. Vo funkcii
predse du predsta venstva a ge ne -
rálne ho riadi te ¾a sa vrá til do re zor -
tu a v bu do ve AO MV na kon ci

Bra ti sla vy se dí v kance lá rii, vy ba -
ve nej ná bytkom asi ako de dinské
obvodné odde le nie VB v ro ku
1980. Ho vo rí, že kým opra vovne
ne do sta ne do zis ku, ne vi dí dô vod,
aby mal inú, repre zenta tívnejšiu
kance lá riu. Re dakcia PO LÍ CIA ho
po žia da la o roz ho vor.

l Vás ve rejnosti predsta vo -
va� netre ba. Pre èo prá ve opra -
vovne?

Vie sa o mne, že autá sú mo jím
ce lo ži votným ko níèkom, do ma som
si ich ro bil vlastný mi ru ka mi a kým
som bol vo funkcii pre zi den ta, èas -
to som rozmýš¾al, že po odcho de
by som rád ro bil nieèo v auto mo bi -
lo vej službe. Do stal som prí le ži tos�.
De siatky ro kov som nielen ja, ale
mno hí ïalší na dá va li na úro veò
slu žieb na šej opra vovne, bo lo to
nieèo, èo stá le ne fun go va lo. Be -
riem to ako vý zvu uro bi� nieèo
lepšie. Ak v ci vi le spo ¾ahli vo fungu -
jú au to ser vi sy a do konca do sa hu jú
aj ne ja ký zisk, tak to mu sí fungo va�
aj v podmienkach mi nis ter stva
vnútra.

l AO MV SR však ako štátna
ak cio vá spo loènos� pô so bí, po -
vedzme, vo zvláštnych podmien-
kach. Na jed nej stra ne sa má
sprá va� ko merène, podni ka te¾ -
sky ako kaž dá iná ak cio vá spo -
loènos�, na dru hej stra ne jej štát
dá va mno hé obmedze nia, kto ré
v súkromnom sekto re podni ka -
te¾ské prostre die ne po zná.

Má me sta no ve nú ce nu za nor-
mo ho di nu na 15,10 eura. To ne má
nikto. Ja to mu ho vo rím ce na za
nasvie te nie. To tla èi lo spo loènos� k
ze mi, tres ta lo ju. Nízka ce na zne -
mož òu je roz voj, nú ti k nízkym pla -
tom, za kto rú pra cu jú len ne kva lit ní
¾u dia, kto rí výsledka mi svo je prá ce
odrádza jú zá kazní kov a spo loènos�
má ešte me nej pe òa zí. Blud ný
kruh sa uzatvo rí. Bra ti sla va bo la
to ho ná zor nou ukážkou, zo všet-
kých op ra vovní na Slo ven sku bo la

tra diène najhoršia. Potre bo va la
dôk lad ne pre ko pa�.

l Nepre šiel vás entu ziaz -
mus?

Ve del som, do èo ho idem. Na
dru hej stra ne, predchádza jú ce ve -
de nie pripra vi lo množstvo kva -
litných koncepèných ma te riá lov,
ne do ká za lo ich však v pl nej miere
pre ta vi� do pra xe. Ak nie ste dosta -
toène tvr dí, lajdá ci sa do ká žu
uhnú�, vykåznu�.

l Má vô bec zmy sel akciovka
vo vlastníctve štá tu?

Keï vzni ka la, všetci spra vi li
všetko pre to, aby ne bo la, nikto to
nechcel. Kaž dý kraj sa chcel hra�
na svo jom piesoèku a Bra ti sla vu
už nechcel vô bec nikto, bo la to prí -
�až. To to je však pod nik, kto rý sa
ži ví zá kazka mi mi nis ter stva vnútra,
do ká že pro du ko va� pe nia ze, pre to -
že má ob rov ský okruh zá kazní kov.
To je najcennejšia de ví za tejto
akciovky. Tre ba sa len nauèi�, že
pán po li cajt, pán za mestna nec re -
zor tu je tu pán, kto rý no sí pe nia ze
na na še vý pla ty. Kva litný vz�ah k
zá kaz ní ko vi je to pr vé, èo sa mu sí -
me nauèi�: ro bi� autá rýchlo, lacno
a kva litne. Dal som do to ho svo je
me no, že akciovka bu de fungo va�
a bu de to špiè ko vý ser vis.

l Pro blém je, že aj re zortné
autá sa opra vu jú kde–ka de inde,
len nie u vás. Je �ažké ro zu mie�
to mu.

Od aprí la mi nu lé ho ro ka exis tu -
je zmlu va medzi MV SR a AO MV
SR o tom, že re zortné vo zidlá sa
bu dú opra vo va� u nás. Je podpí sa -
ná mi nistrom, nikto ju ne zru šil. Ale
èas� re fe rentov v Po li cajnom zbo re
a na MV SR si ro bí, èo chce. Do -
dnes sem ešte ne cho dí èas� vo zi -
diel z Bra ti sla vy a ani jed no au to z
Nitrianske ho kra ja. Mo mentálne
ešte nepre chá dza cez nás asi tre -
ti na vo zi diel a dve tre ti ny slu žieb.
Po cho pím zvláštne zložky, kto ré
nesmú cho di� do nášho servi su,
ale to ne zna me ná, že bu dú cho di�
kde ko¾vek a za akú ko¾vek ce nu.
Mi nis ter stvo zria di lo tú to akciovku,
aby ce lý ser vis re zortné ho auto -
par ku bol pre re zort, tým aj pre štát
lacnejší a kva litnejší. Na ša opra -
vovòa je te da po vin ná ro bi� to, na
èo bo la zria de ná bez oh¾a du na typ
do prav né ho prostried ku. Keï niek-
to prí de aj s lie tad lom, tak za bez -
pe èí me je ho opra vu. Uží va te¾ do -
prav né ho pros tried ku sa ne mu sí a
ne má sta ra� o to, kde to bu de. To
je na ša sta ros�. Chce to sys té mo -
vé opatre nia na jed nej aj dru hej
stra ne. Ak by na jed nej stra ne ne -
fungo va li, nie je to sys tém a mi nis -
ter stvo mô že akciovku zru ši�. Po li -
cajt sa má sta ra� o bezpeènos�
obèa nov a mi nis ter stvo je tu na to,
aby mu za bez pe èi lo všetky pod -
mienky pre prá cu. Za týmto úèe -
lom zria di lo servisnú orga ni zá ciu,

tak sa to ho drž me. Sa mozrejme,
na ša opra vovòa ni kdy ne bu de ma�
dosta tok prostriedkov na opra vy
všetkých ty pov vo zi diel, kto ré má -
me v re zorte. Ale vieme kva li fi ko -
va ne za bezpe èi� všetky opra vy a
ser vis, kto rý ne ro bí me. A do vo lím
si po ve da�, že aj lacnejšie, pre to že
keï sa idem s niekým do hodnú�,
že mu bu dem do dá va� stov ky vo zi -
diel do opra vy, tak tá ce na mu sí
vy ze ra� inak, ako keï mu z okre su
po su nú pä� áut. Náš do dá va te¾
mu sí by� lacnejší, ako je štandard,
èi už ide o opra vy ale bo ser vis a
doplnko vé služ by. V roz sa hu ob -
jedná vok je po tenciálne na ša
najväèšia si la.

l Zá kaz ník, nech je z nášho
re zor tu, zoh¾adòu je pri rozho do -
va ní sa viace ro aspektov: Kva li -
tu slu žieb, ce nu a v ne posled -
nom ra de aj vzdia le nos� od ser -
vi su. Pod¾a to ho sa roz ho du je.
Bo lo by ne eko no mic ké hna� vo -
zid lo 150 km len pre to, aby ste
mu tu v Bra tisla ve pre zu li gu my.

Sa mozrejme. Najmä pre to
spúš �a me od No vé ho ro ka opra -
vovòu v Nitre. Stra tí sa posledný
ar gu ment. A ne ho vo rím len o opra -
vách, kto ré nám uni ka jú roz hod nu -
tím ne ja kých re fe rentov. Idú sa
napríklad monto va� ka me ry a GPS
do 2 400 ži vých vo zi diel. Po sta vil
som si hla vu. Pre èo by to mal ro bi�
niekto iný? Bu de to ro bi� na ša
akciovka a fir my òou ur èe né, nie
opaène. To je pre nás zdroj fi -
nancií, kto ré mô že me použi� na
ïalší roz voj.

l Kra je dos� èas to zá pa sia s
ne dostatkom prostriedkov na
opra vy v rozpoète, spô so bu je to
se zónne vl ny v po ète objedná -
vok. Autá kra je odsta vu jú, ale bo
ne cha jú opra vi� len to najnutnej-
šie. A ne zapla tia ani tie…

Áno, aj te raz koncom ro ka sme
v ta kom ob do bí. Do konca aj medzi
krajmi sú ve¾ké a ne po cho pi te¾né
rozdie ly, tr va le fi nanène poddi -
menzo va ná je v tom to sme re Ban -
ská Bys tri ca. na opak Ži li na je bez
prob lé mov, ho ci ma jú približne
rovna ký po èet vo zi diel. Ne má zmy -
sel, je to aj spo lo èensky neefektív-
ne, aby te raz vo zidlá stá li len pre -
to, že nie je na opra vy. Buï naj-
chu dobnejšie kra je dosta nú ne ja ké
prostriedky na vy še, ale bo bu de me
mu sie� po sú va� splatnos� faktúr.
Nie je to podni ka te¾ský princíp, ale
je to lepšie, ako ke by vo zidlá stá li
neopra ve né. Pod stat né je, aby
sme sa v tom to re zorte všetci na -
uèi li �a ha� za je den povraz. V
prvom rad to pla tí u nás v opra -
vovniach, ale aj v iných zložkách,
ne mô že ís� jed na pro ti dru hej, spo -
loène zodpo ve dá me za hospo -
dársky výsle dok re zor tu a kva li tu
slu žieb, kto ré po sky tu je me ob èa -
no vi tohto štá tu.

l Ste tu od 1. jú la, ho vo rí te o
koncepèných zá me roch, o pred -
sta vách. Èo sa už po da ri lo?

Za dva me sia ce bo la bra ti slav -
ská opra vovòa prvýkrát vo svo jej
histó rii v zis ku. Sí ce symbo lickom,
ale bo la, ne mu se li na òu doplá ca�
ostatné opra vovne. Pre rozde ¾o va -
nie hospo dárske ho vý sled ku je
nezmy sel, ne mô že to tak fungo va�.

Ak sa ne sta ne niè mi mo riadne,
ten to rok by sme chce li ako ak cio -
vá spo loènos� uza t vo ri� s vy rovna -
ným hospo dárskym výsledkom.
Nie je to sa mo se bou, Bra ti sla vu
ako eko no mic ky najslabší èlá nok
sme ve¾mi dôkladne preo ra li – po
všetkých strán kach.

l Stá le je však hlavný pro -
blém, aby ste ma li dosta tok ob -
jedná vok? Ako ste reálne vy �a -
že ní?

Urèi te ten to sys tém mu sí by� do -
tiahnu tý do konca. Mo ja predsta va
je ta ká, že všetky opra vy, ce lý ser -
vis v re zorte pôjde cez nás. Èo ne -
bu de me ve die� uro bi� sa mi z ka pa -
citných ale bo od bor ných dô vo dov,
za bez pe èí me do dá va te¾sky. Mi nis -
ter stvo mu sí citli vejšie vní ma�, ako
ním zria de né zložky mí òa jú spo lo -
èenské prostriedky na opra vy a
ser vis, bo lo by ve¾mi uži toèné
pozrie� sa na to, aké pe nia ze sa tu
vy hadzu jú pre súkromné ser vi sy a
pre èo sa tak de je, z akých pohnú -
tok. V sú èasnosti vieme uro bi� asi
70 percent objedná vok, ide me na
jed nu zme nu s vy �a že nos�ou od 50
do 70 percent. To chce me zme ni�.
Dnes napríklad u nás vô bec ne fun -
gu je sys tém plá no va ných opráv,
všetko be ží spontánne, ži velne.
Sys tém sa mu sí zme ni�, bu de me
ma� aj zá lo ho vé vo zidlá, ku riér po -
ka ze né au to pre vezme, medzi tým
bu de zá kaz ník jazdi� na inom opra -
ve nom. Aby sme tvo ri li zisk, mu sí -
me ma� do sta tok objedná vok, to je
zá klad.

l Èo ïa lej?
Opra vy rozèle ní me do troch

okru hov. Pr vý, jed no du chý typ sa
bu de ro bi� na poèka nie. Okrem
Bra ti sla vy už ten to mo del be ží vša -
de. Dru hým ty pom sú ne po jazdné
vo zidlá. Tie odve zie me sa mi do
opra vy. Stredné ty py op ráv, kto ré
ne stih ne me uro bi� do šty roch ho dín
– tam sa ešte zva žu jú va riantné
rieše nia. Viem si predsta vi�, že
tieto vo zidlá sa bu dú sústre ïo va� v
kraj ských síd lach a odtia¾ pôjdu ku -
riérnou služ bou k nám. Roz hod ne
tre ba zme ni� sú èasný sys tém, keï
tre bárs vy šetro va te¾ vo zí au to ho re
do le, ide pre pa pie re, pre ob jed -
náv ky, do servi su, po tom do mov,
po tom za sa do servi su – po li cajt
ani štátny úradník nie je na to, aby
ro bil vo di èa do servi su, je to na ša
úlo ha. Zme ni� tre ba aj ce lý sú -
èasný admi nistra tívny sys tém. Re -
zort na be hol na SAP, opra vovne
ho ešte ne ma jú., ale èosko ro bu de.
Tak ako je za ve de ný pre ¾u dí, tak
mu sí fungo va� aj pre vo zidlá. Je
nezmy sel, aby k nám pri vie zol au -
to èlo vek, kto rý ho ne má zve re né.
Iný, èo ho ani ne vi dí, vy sta ví ob jed -
náv ku, iný za sa za pla tí, ani ne vie
za èo. Po tom sa zistí, že sa neuro -
bi lo to ale bo ono, za sa sa vy ba vu -
je no vá ob jed náv ka a tak dooko la.
A opra ve né au to odve zie za sa iný
èlo vek, kto rý na òom ne jazdí. Ce lý
ten to sys tém tre ba zme ni�, vo zidlá
bu de na kra joch pre be ra� od pria -
me ho uží va te ¾a náš ku riér a vrá ti
ho opra ve né za sa do rúk pria me -
mu uží va te ¾o vi. SAP bu de kontro -
lo va�, ko¾ko a za èo sa pla tí. Dnes,
v te rajšom systé me tr vá vy ba ve nie
ob jed náv ky tri týždne, keï sa zistia

ïalšie zá va dy, èa ká sa dva týždne
na ïalšiu do objednávku. Pä� týž -
dòov na nieèo, èo mô že by� ho to vé
za tri dni? Keï to fun gu je inde, mu -
sí aj u nás. Od 1. ja nuá ra spúš�a -
me SAP, ško le nia už be žia na pl no,
všetko mu sí ís� centra li zo va ne.

l Váž nou fi nanènou i admi -
nistra tívnou zá �a žou auto par ku
sú náhradné diely a náplne. Tu
sa to èia najväèšie pe nia ze.

Má me asi 700 do dá va te ¾ov, kto -
rí nám posky tu jú rôzne z¾a vy – od
nu ly po 40 percent. Nás ve¾mi za -
�a žu je ve rejné sú �a že nie, ve¾mi
nás zne vý hodòu je vo èi súkromné -
mu sek to ru. Na dru hej stra ne, na -
šou najväèšou vý ho dou je po ten ci -
ál po è tu objedná vok, kto rý nás vo -
èi men ším zvý hod òu je pri všetkých
kro koch. To je priestor, kde sa dá
uro bi� vý hod ná ce na.

l Èi že vi dí te aj sys té mo vé
pro blé my?

V zá ko ne o ve rejnom obsta rá -
va ní urèi te áno, ale v podmien kach
nášho re zor tu sú najväèšie chy by i
re zer vy v ¾u ïoch, v subjektívnom
rozho do va ní a v hra ní sa na vlast -
nom pie soèku, èo po tom náš re -
zort, te da ten to štát sto jí neúnosne
ve ¾a pe òa zí. U nás si po ria dok
spra ví me, ro bí me ho aj s náhrad -
ný mi dielmi, keï na príklad odme -
òo va nie zá so bo va èov bo lo na sta -
ve né na marže, ale ni ko ho ne zau -
jí ma lo, že sa tak utvá ra li le žia ky v
zá so bách. Dnes je zá so bo vaè mo -
ti vo va ný aj obrátko vos�ou zá sob.

l Ho cikto rý kraj vám po vie,
že si radšej mno ho ve cí uro bí
sám a niè ho to ne sto jí, vám by
mu sel zapla ti�.

To je fikcia. Aj pra cov ní ci auto-
služby na kra joch sú pla te ní zo
štátne ho roz poè tu. A mno ho krát –
v po rovna ní s na ším vý ko nom –
ve¾mi dra ho. To ale ne bo lí, le bo to
je zo štátne ho? Cie¾om, zmyslom
existencie na šej akciovky je šetri�
prostriedky štá tu, inak to ne má
zmy sel. Okrem iných ve cí sme pre -
ro bi li ce lý sys tém odme òo va nia,
hlavným kri té riom je vý kon, odve -
de ná prá ca a kva li ta. Ne potre bu je -
me me cha ni kov, kto rí si cez deò v
ro bo te na be rú dielce a ve èer èo
ve èer do ma fušku jú. Dnes ma jú
na ši ¾u dia rozdie ly v pla toch až
dvoj ná sob né, do le je ta bu ¾a s vý -
kon mi, tak všetci vi dia, ako sú na
tom. Kaž dý za mestna nec je odme -
òo va ním za ve se ný na vý kon. Vrá -
ta ne všetkých riadia cich pra covní -
kov a ve de nia spo loènosti, te da aj
mòa.

l Ako vy chádza te s odbor-
mi?

Ví tam kaž dé ho odbo rá ra, kto rý
je pra cant. Ak ne ro bí a len na �a hu -
je ru ku, tak mi je jed no, èo je odbo -
rár ale bo nie. Pre to sme me ni li sta -
no vy aj v tom zmysle, že ve de nie
bu de ma� odme ny len zo zis ku.
Do ho da s odbormi je jas ná – ja im
mu sím za bezpe èi� dosta tok prá ce,
zodpo ve da jú ce pra covné podmien-
ky a oni uro bia svo ju prá cu rýchlo
a kva litne. To je zá klad pre tvor bu
zis ku, pre dob ré pla ty, pre ná kup
do stat ku špe ciálnych pra covných
po mô cok a diagnosti ky.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

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�.

Au to mo bi lo vé opra vovne MV SR a. s. pod no vým ve de ním sme ru jú k zis ku

Ján Packa: „Chce to sys té mo vé opatre nia na jed nej aj dru hej stra ne“
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Kraj ské riadi te¾stvo Po li cajné -
ho zbo ru v Ko ši ciach orga ni zo va -
lo dòa 28. septembra 2012 na
parko visku pred OC GA LÉ RIA na
To ryskej uli ci v Ko ši ciach osla vy
„Dòa po lí cie“. V rám ci pro gra mu

osláv „kuklá èi“ ve rejnosti pred-
viedli svo je schop nos ti pri zla òo -
va ní z vrtu¾ní ka èi zadrža ní ne -
bez peè né ho pá cha te ¾a, zlik vi do -
va li te ro ristov a oslo bo di li ru ko -
jemní ka.

V pl nej vý zbro ji i vý stro ji sa
predsta vi la po riadko vá jed not ka,
kto rá za sa ho va la pro ti „úto èia cim
výtržní kom“. Ob div najmä medzi
de�mi si vyslú ži li slu žobné psy a
ume nie jazdcov na po li cajných
ko òoch. Py ro tech ni ci KEÚ PZ Ko -
ši ce zlik vi do va li na mieste na stra -
že ný vý buš ný sys tém. De ti si
moh li za jazdi� na bi cykloch na
dopravnom ihrisku pod doh¾a dom
dopravných po li cajtov. De �om,
kto ré okrem jazdy ab sol vo va li ve -
do mostný test, po li caj ti odovzda li
preu kaz cyklistu. V blíz kos ti OC
Ga lé ria bol prista ve ný obrne ný
trans por tér, vodná strie kaèka,
slu žobné zbra ne a iná po li cajná
vý zbroj. Prí tomných za uja li aj pri-
sta ve né ve te rá ny, „ko šic ké chro -
bá ky“ a vý sta va „Lo ko mo tí vy tro -
chu inak“.  Na svo je si prišli naj -
mä de ti, pre
kto ré bo lo pri -
pra ve né množ -
stvo sú �a ží,
atrak cií a upo -

mienko vých pred -
me tov. S ukáž ka mi
svo jej èin nos ti a
tech ni ky sa pred -
sta vil aj Ha siè ský a
zá ch ran ný zbor a
Rých la zdra votná
služ ba. O dobrú
ná la du po èas osláv
sa mo de ro va ním
po sta ral Bo ris
Šnaj dár a hu dobná
sku pi na Šèam ba.

Ja na Me sá ro vá, 
KR PZ Ko ši ce

Ko ši èa nia za uja li mla dých i sta rých

Pri prí le ži tosti osláv Dòa po lí cie sa usku toèni lo aj da ro va nie kr vi.
Da ro va� prišlo dobro vo¾ne 82 darcov (po li cajtov a za mestnancov
KRPZ, ORPZ Ko ši ce, OR PZ Ko ši ce oko lie i poslu chá èi SOŠ PZ Ko -
ši ce), aby tak to prispe li k záchra ne ¾udských ži vo tov, pre to že zachra -
òu jú ži vo ty a èas to sú pri tra gé diách, ke dy je ¾udská krv ne nahra di -
te¾ná.

Po li cajná rovno ša ta vz. 98 je ako by
zaklia ta. Najprv „kto si“ na mi nisterstve za -
bu dol, že už skon èi la štvorroèná rámco vá
do ho da a zá so by, kto ré vypro du ko va la
ešte Ode va Li pa ny, bezná dejne do šli. No -
ha vi ce chý ba li už aj pre no vopri ja tých po -
li cajtov. Po tom sa ty pic ky slo ven ským
tempom ro bi la ve rejná sú �až, tr va la
neuve ri te¾ne dlho. To už ma la ce lá his tor -
ka prá vom ozna èe nie „Ga te ga te“. Kon-
com má ja 2012 do ra zi la do centrálne ho
skla du v Slo venskej ¼upèi pr vá zá sielka
od vý robcu RU TEX Drie to ma, ale ešte
dos� dlho tr va lo, kým sa rovno ša ty do sta li
aj do vý dajní, le bo… Na na šom mi -
nisterstve to už tak cho dí.

No a hlavný šok ešte len pri šiel kvô li
odtie òu no ha víc, kto rý je vi di te¾ne od liš ný
od pô vodnej „še do ze le nej“, aká k sa ku
patrí. Odvte dy sme sa po kú ša li zisti�, ako
je mož né, že v dnešnej do be mô že by�
pro blém ustrá ži� ta kú tri viálnos�, ako je
odtieò še do ze le nej farby, ur èe ný èí sel ný
kó dom pod¾a vzorkovní ka fa rieb – presne
ta ký istým kó dom, akým sa sta no vil odtieò
ešte predchádza jú ce mu vý robco vi????

Doteraz vý robca vyskladnil 16–ti síc no -
ha víc (po osem ti síc letných a zimných) a
800 suk ní v inom odtie ni, ako ma jú „sta ré“
no ha vi ce.

Ani rozsiahle bá da nie nepri nieslo
odpo veï na otáz ku, pre èo vlastne. Od bor -
ná ko mi sia si v rám ci vý be ro vé ho ko na nia
na predlo že nej vzorke niè ne všim la, èís lo
odtie òa zodpo ve da lo za da niu kri té rií sú �a -

že a správnos� farby po tvr di la aj štátna
skú šobòa hneï v prvej fá ze ve rejnej sú �a -
že pri predlo že ní podkla dov. Za týchto
okol nos tí, dô vo dia dnes kom pe tent ní, sa
ne da lo následne ani odstú pi� od zmlu vy,
ani niè… Skrátka: èí sel ný kód je správny,
to iba oko vi dí iný odtieò… Vý robca je pri -
tom rovna ko bez vi ny – èo si re zort ob jed -
nal, to do dal, niet mu èo vy èí ta�.

Ak by ste sa predsa len chce li pozrie�
na pro blém ešte bližšie a preštu do va� si
tre bárs spis vý be ro vé ho ko na nia, tak vám
ho od bor ve rejné ho obsta rá va nia ne po ži -
èia, le bo ce lý spis je na sú de kvô li ža lo be,
kto rú po dal neúspešný uchádzaè v sú �a ži
a bohvie, ke dy sa vrá ti…

Zá ver: v zmysle rámco vej do ho dy má
vý robca okrem iných sú èastí rovno ša ty
vz. 98 do da� ešte 58–ti síc ku sov letných a
zimných no ha víc pre že ny i mu žov, k to -
mu aj 3 200 suk ní. Aký bu dú ma� odtieò?
Zno va sa spo ¾ahne me na èís lo kó du
farby, ale bo uprednostní me zdra vý ro zum,
lo gi ku a vlastné oèi? Pod¾a vy jadre nia
istej zainte re so va nej oso by bu de zrejme
najlepšie, keï do dá va te¾ do sta ne do rúk
je den kus „sta rých“ no ha víc, s ni mi bu de
cho di� po Euró pe a uka zo va� vý robcom lá -
tok: Aha, presne ta ký to odtieò še do ze le -
nej potre bu jem!

Èo do da�? Je to Ko cúrko vo. Ako už bý -
va v na šom re zorte zvy kom, opä� bez vin -
ní ka.

Pe ter Onde ra

Nesprávny odtieò no ha víc k rovno ša te vz. 98 mož no nie je tra gé dia, ale Ko cúrko vo urèi te!

Kau za no ha víc vz. 98 vstú pi la do ïalšej fá zy „Ga te ga te“
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„Vý zvu podpí sa li najmä aktívni
po li caj ti. Je tam sí ce aj ne ja ké
percento výslu ho vých dô chod -
cov, ale ne za me ria va li sme sa �a -
žisko vo na nich,“ po ve dal Lit va. 

Podpí sa ní po li caj ti vy zý va jú
Ro ber ta Ka li òá ka, aby predlo žil
no ve lu zá ko na o oso bitnom sys -
té me so ciálne ho za bezpe èe nia s
opatre nia mi, kto ré za bezpe èia
trva lú udrža te¾nos� sys té mu.

„Vý zvu odovzdá me mi nis tro vi
na bu dú ci týždeò,“ avi zu je Lit va.
Ka li òák pri tom len pred nieko¾ký -
mi dòa mi pre náš por tál priznal,
že strá ca mo ti vá ciu no ve lu pred-
lo ži�. 

Po li cajní odbo rá ri sa na rozdiel
od výslu ho vých dô chodcov sta va -
jú k no ve le kladne už od za èiatku.
Jej predsta vi te lia akceptu jú aj
inak èas to kri ti zo va ný 10–per -
cent ný sta bi li zaèný od vod, kto rý
sa má sta� príjmom oso bitné ho
úètu.

Pod po ru cí ti aj Glváè
„No ve la vy chádza z ana lýz

sta vu oso bitné ho sys té mu, tie
opatre nia nie sú prí jemné, ale ra -
cio nálne a bo hu žia¾ v sú èasnej fi -
nanènej si tuá cii ne vyhnutné,“ ho -
vo rí po li cajný odbo rár.

No vý šéf Aso ciá cie po li cajtov

vo výslužbe Edu ard Po kor ný vý -
zvu Ka li òá ko vi za tia¾ ko mento va�
nechcel. Èa ká ho stretnu tie s
predsta vi te¾mi odbo rov.

Istá for ma pod po ry no ve ly sa
èrtá pod¾a mi nis tra ob ra ny Mar ti -
na Glvá èa aj u vo ja kov. „Za tia¾ to
nie je v pí somnej po do be, ale ro -
ku je me ve¾mi konkrétne. Predpo-
kla dám, že do konca bu dú ce ho
týždòa by sme aj my ma li by� v
ne ja kej podpornej po do be,“ rea -
go val pre Aktuálne.sk. Pri pustil,
že po zi tívne hla sy ne zastu pu jú
ná zor všetkých: „Ale mi ni málne
bu de me ma� pre disku to va né
všetky me cha nizmy, aby sme to
moh li predlo ži�,“ do dal.

Zväz vo ja kov sa k no ve le sta -
via od za èiatku kri tic ky. Je ho šéf
Mi chal Bo hu nický už po predlo že -
ní ma te ri á lu do pri po mienko vé ho
ko na nia vy hlá sil, že za na vr ho va -
ný mi opatre nia mi nie je žiadna
koncepcia, len zjavná sna ha o
rýchle získa nie prostriedkov.

„Zme ny by však ma li by�
koncepèné. Te raz do chádza k

zne hodno co va niu skôr prizna -
ných ná ro kov. Veï len ne va lo ri -
zá cia výslu ho vých dô chodkov za
rok 2011, pripra vo va né zda ne nie
a sta bi li zaèný od vod z výslu ho -
vých dô chodkov zne hodno cu jú
výslu ho vé dô chodky o viac ako
30 percent,“ tvr dí.

Pod¾a viace rých výslu ho vých
dô chodcov je no ve la zmä toèná,
od vod retroaktívny a nepri ja te¾ný
zá sah do na do budnu té ho ma jet -
ko vé ho prá va.

Väèši na z nich sa však vie
zhodnú� na tom, aby po li caj ti a
vo ja ci ro bi li na výslu ho vý dô cho -
dok dlhšie a po kia¾ ide o prí jem
oso bitné ho úètu, navrhu jú od vod
z odchodné ho.

Po tlesk ne bu de
„Ko mu ni ko va li sme s výslu ho -

vý mi dô chodca mi, pro blém je v
tom, že sa zme na ne dá uro bi�
bez to ho, aby sme sa dotk li aj
existu jú cich dô chodcov, a to nikto
z dotknu tých sku pín nepri ví ta s
potleskom,“ zhod no til Lit va.

No ve la má za se bou búrli vé
pri po mienko vé ko na nie. Re zorty
vnútra a ob ra ny na ïa lej ve dú ro -
ko va nia, nad ni mi to tiž vi sí hroz ba
mi nis tra fi nancií Pet ra Ka ži mí ra.
Ten zo zá ko na o da ni z príjmu vy -
pus til 19–percentné zda ne nie
výs lu ho vých dô chodkov, ale len
pod podmienkou, že no ve la sys -
té mu so ciálne ho za bezpe èe nia
bu de pokra èo va� a pri ne sie sta bi -
li zá ciu oso bitných úètov. Tie sú
to tiž v mí nu se a tre ba ich do to va�
zo štátne ho roz poè tu.

„Ma jú na to èas do dru hé ho èí -
ta nia zá ko na o da ni z príjmov, èo
je nieke dy na pre lo me no vembra
a de cembra. Ak sa tak ne sta ne,
bu dem pl nou vá hou ini cio va�, aby
sa do zá ko na o da ní z príjmov
vrá ti la klau zu la, na zákla de kto rej
by moh li by� výslu ho vé dô chodky
zda òo va né. Je to je di ný ná stroj,
aby som ko le gov dotla èil k sys té -
mo vým kro kom,“ zdô raznil Ka ži -
mír.

(aktualne.sk, 3. októbra)

Mo ti vá cia pre Ka li òá ka? No ve lu výslu ho vých dô chodkov si pý ta vy še 16–ti síc po li cajtov
No ve la výslu ho vých dô chodkov rozprú di la búrli vú disku -
siu, vy vo la la množstvo pri po mie nok a má ve¾kú sku pi nu
odporcov. Väèši na aktívnych po li cajtov však, zdá sa,
zme nu pod po ru je. Vý zvu na urýchle né pri ja tie opatre ní k
sta bi li zá cii oso bitné ho úètu to tiž pod¾a šé fa po li cajných
odbo rá rov Mi ro sla va Lit vu podpí sa lo vy še 16–ti síc ¾u dí. V
zbo re pri tom mo mentálne pô so bí nieèo vy še 21–ti síc po -
li cajtov.

Plán na zda ne nie výslu ho vých
dô chodkov tak na te raz pa dol.
Hroz ba však vi sí vo vzdu chu na -
ïa lej. Ak mi nistri ob ra ny a vnútra
no ve lu zá ko na o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov do
me sia ca ne po su nú ïa lej v le -
gisla tívnom pro ce se, zda ne nie
výslu ho vých dô chodkov sa do zá -
ko na o da ni vrá ti v parla mente
cez pozme òu jú ci ná vrh. 

„Do hod li sme sa s mi nistrom
fi nancií, že má me èas na to, aby
sme spo lu s mi nistorm vnútra
predlo ži li náš ná vrh rieše nia tejto
pro ble ma ti ky asi v tom du chu,
ako sme ho ko mu ni ko va li so
zástupca mi ozbro je ných síl,“
vysvetlil šéf re zor tu ob ra ny Mar tin
Glváè. 

Ka ži mír po èká, má však
podmienku

Ako do dal, mi nister fi nancií za -
tia¾ upúš�a od zda ne nia. „Ale len
pod podmienkou, že predlo ží me
vlastný ná vrh a upra ce me svo je
so ciálne sy sté my, kto ré sú v ka -
tastro fálnom sta ve. De fi ni tívne sa
roz hod ne v parla mente pri dru -
hom èí ta ní, po kia¾ ne bu de v le -
gisla tívnom pro ce se náš ná vrh,
kto rý bu de me ma� odko mu ni ko -
va ný v rám ci re zortov ob ra ny a
vnútra,“ vy hlá sil mi nister ob ra ny.
Si lo vé re zorty tak èa ká no vé ko lo
ro ko va ní.

„Uve ril som mi nistrom ob ra ny
a vnútra, že v najbližších
týždòoch prí du s návrhom systé -
mo vej zme ny tak, aby sme za -
bez pe èi li trva lú udrža te¾nos� oso -
bitných úètov. Všetko je v ich ru -
kách,“ vysvetlil svo je rozhodnu tie
Ka ži mír.

Ak sa tak ne sta ne, najneskôr v
dru hom èí ta ní, te da na pre lo me
no vembra a de cembra by sa Ka -
ži mír k pô vodnej myšlienke  vrá til.

Už vo štvrtok Ka ži mír zdô -
raznil, že sú to mi nistri ob ra ny a
vnútra, kto rí ma jú v ru kách ce lý

oso bitný penzijný sys tém. Zme na
je tak pod¾a všetké ho na ich ple -
ciach. 

„Bu dem oèa ká va�, že predstú -
pia s komplexnou no ve lou sys té -
mu tak, aby sme za bez pe èi li
dlho do bú udrža te¾nos�, kto rá je
k¾ú èo vá. Dozrel èas na to, aby sa
usku toèni li zme ny aj vo výslu ho -
vých dô chodkoch, o tom som
presvedèe ný,“ vysvetlil vo štvrtok
mi nister fi nancií.

Ter mín asi po su nú
No ve la zá ko na o so ciálnom

za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov
je pri chysta ná a má za se bou pri -

po mienko vé ko na nie. Pod¾a pô -
vodné ho plá nu ma la by� úèin ná
už od ja nuá ra bu dú ce ho ro ka.
Glváè pri pustil, že ten to ter mín sa
pravde po dobne dodrža� ne po da -
rí. Pre ne ga tívnu reakciu èasti
výslu ho vých dô chodcov a prav-
de po dobne aj množstvo zá sad -
ných pri po mie nok istý èas stá la. 

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
pre Aktuálne.sk pri pustil, že strá -
ca mo ti vá ciu ju predlo ži�.„Pod¾a
nášho ná zo ru je no ve la je di ná
šanca, ako sys tém do bu dúcna
sta bi li zo va�. Je to však mož né iba
vte dy, keï bu dú všetci �a ha� za
je den povraz,“ po ve dal. 

Najzá sadnejšie zme ny Ka li òá -
ko vej no ve ly sú výslu ho vý dô cho -
dok až po 25 ro koch služ by, de -
sa�percentný sta bi li zaèný od vod
na oso bitný úèet pre výslu ho vých
dô chodcov do 62 ro kov a od -

chodné až po tri nástich od pra co -
va ných ro koch.

V hre je aj možnos�, že sa vek
pre de sa�percentný od vod po su -
nie sme rom na dol. „Uva žu je sa o
hra ni ci 55, 57, èi 62 ro kov. Najprv
si však mu sí me vy po èí ta�, aký by
to ma lo do pad na oso bitné úèty,“
po ve dal mi nister ob ra ny. On sám
však fa vo ri zu je dnes navrho va nú
možnos�. 

Exi mi nister ob ra ny ¼u bo mír
Galko vi dí v Ka ži mí ro vej hrozbe
zda ne ním výslu ho vých dô chod -
kov len hru na dob ré ho a zlé ho
po li caj ta: „Ten “zlý„ je Ka ži mír,
kto rý chce ako že vo ja kom vzia�
viac. Ten “dob rý„ je Ka li òák, kto -
rý im chce vzia� me nej.  Ten dob -
rý ako že “za bo ju je„ a ten zlý po -
tom ako že “ustú pi„,“ po pí sal ne -
dáv no Galko.

(28. 9. 2012, aktualne.sk)

Ka ži mír výslu ho vé dô chodky za tia¾ nezda ní, po èká na Ka li òá ko vu no ve lu
Vy še 32 mi lió nov roène. To¾ko ma lo do štátne ho roz poè tu
pri nies� 19–percentné zda ne nie výslu ho vých dô chodkov.
Ho ci ho mi nister fi nancií do po sia¾ tvrdohla vo pre sadzo val
a s týmto návrhom pri šiel aj na ro ko va nie vlá dy, na po kon
zme nil ná zor a rozho dol sa svo jim ko le gom da� èas na
zme nu sys té mu.

Tohto roèný Deò po lí cie v Ži li -
ne sa ko nal tak po ve diac v
netra diènom èa se. Po predchá -
dza jú cich Dòoch po lí cie, kto ré
sa vždy ko na li v letných me sia -
coch na pre lo me má ja a jú na sa

or ga ni zá tor po du ja tia Kraj ské
riadi te¾stvo PZ v Ži li ne roz hod lo
Deò po lí cie uspo ria da� v deò,
kto rý pri pa dá na svia tok všet-
kých ozbro je ných zbo rov a zlo -
žiek a tým je sv. Mi chal, te da
29. september.

Záujem ve rejnosti o to to po -
du ja tie or ga ni zá to ra Kraj ské ria-
di te¾stvo PZ v Ži li ne neskla mal.
Zaují ma vý, dy na mic ký, chví ¾a mi
až akèný pro gram, množstvo
sú �a ží pre de ti všetkých ve ko -
vých ka te gó rií, tech ni ka, vystú -
pe nie ma žo re tiek, detské ho sú -
bo ru, ka pe ly, ale aj ale aj pripra -
ve né obèerstve nie, èi darèe ky
pre sú �a žia ce de ti bo li neodo la -
te¾ným lá kadlom.

Návštevní kom po du ja tia sa s
ukážka mi svo jej èin nos ti okrem
po li cajtov predsta vi li aj vo ja ci 5.
plu ku špe ciálne ho urèe nia zo
Ži li ny a príslušní ci Záchrannej
bri gá dy HaZZ zo Ži li ny. Bo nu -

som a prekva pe ním po du ja tia
bol nízky pre let vrtu¾ní ka MV SR
a vý sa dok troch po li cajtov z KR
PZ v Nitre, kto rí ako po mi nu lé
ro ky neskla ma li perfektným vý -
ko nom.

No a ohla sy ve rejnosti, snáï
za všetky vy be rá me je den. List
pri šiel na Kraj ské riadi te¾stvo PZ
v Ži li ne e–mailom a po skontak-
to va ní sa s je ho ad re sát kou,
kto rá súhla sí so zve rejne ním,
ho pri pá ja me. (prí lo ha)

Ve rí me, že ak o rok bu de me
ma� možnos� Deò po lí cie orga -
ni zo va� opä� neskla me me oèa -
ká va nia svo jich priaznivcov.

Ja na Ba lo go vá
ho vorky òa KR PZ v Ži li ne

Pre šovské Hy pertesco na
Ko šickej uli ci sa 20.septembra
sta lo prvým miestom v rám ci
tohto ná kupné ho re �azca, kde
Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej
re pub li ky
rozbie ha
ce lo  s lo  -
ven skú ko mu ni kaènú kam paò
Vie te, èo te raz ro bí va še die -
�a?

Spo loènos� Tesco Sto res SR
sa v uply nu lých týždòoch za ra -
di la do sku pi ny tých, kto rí pod -
po ri li spo mí na nú kam paò a po -
skyt li bezplatne priesto ry na
pre zentá ciu aktuálnych tém. V
prie be hu jed nej ho di ny zne la z
roz hla su v tom to ná kupnom
cen tre v pä�mi nú to vých interva -
loch krátka informá cia viažu ca
sa k ja vom, kto ré trá pia na šu
spo loènos� – al ko hol, dro gy me -
dzi mlá de žou, ob chod s ¾uïmi…
Vo vstupnej èasti ná kupné ho
cent ra si návštevní ci prezre li vý -
sta vu prác stre doško lá kov z
troch slo ven ských škôl úžitko -
vé ho výtvarníctva s té ma mi – al -
ko hol, dro gy, zá vislos� na so -
ciálnych sie�ach, ob chod s ¾uï -
mi. Otá zok zo stra ny oby va te ¾ov
Pre šo va bo lo mno ho. Fundo va -
ne na ne odpo ve da li pra cov ní ci
ko šic ké ho Informaèné ho cent ra,
kto ré je jedným z pra co vísk kan-

ce lá rie mi nis tra vnútra Slo ven -
skej re pub li ky.

Ro di ny i jed not liv ci odchá -
dza li vèe ra z hy pertesca nielen
s ná ku pom, ale tiež s bro žú ra -

mi, v kto -
rých náj -
du množ -

stvo informá cií o tom, kde h¾a -
da� vý cho diská pri vy ví ja jú cej sa
zá vis los ti svo jich de tí na alko ho -
le, dro gách èi ïalších látkach.
Zá ro veò sa dozve de li, ako sa
nes ta� otro kom pri prí padnej
ces te do zahra ni èia za prá cou.

Nie je vonkoncom ná ho da,
že orga ni zá to ri kampa ne – pra -
cov ní ci Informaèné ho cent ra na
boj pro ti obcho do va niu s ¾uïmi
a pre venciu kri mi na li ty v Ko ši -
ciach – roz hod li sa rozbehnú�
sé riu pu tovných vý stav spo je -
ných s pre zentá ciou pod náz -
vom Viete, èo te raz ro bí va še
die�a? prá ve v Pre šo ve. V dlho -
do bých šta tisti kách vy ka zu je
prá ve ten to re gión Slo ven s ka
najviac obe tí obcho do va nia s
¾uïmi. Mi mo cho dom, takmer
kaž dý dru hý návštevník hy per -
 tesca, kto ré ho vèe ra oslo vi li or -
ga ni zá to ri kampa ne, v rozho vo -
re uvie dol, že je ne za mestna ný,
viace rí sa prizna li k skú se nosti s
prá cou v za hra ni èí.

Na ïa Šindle ro vá, Ko ši ce

Deò po lí cie 2012 v Ži li ne
Bo nu som v Ži li ne bol vý sa dok nitrianskych kuklá èov

Po uè ná ho din ka



Nad zme nou výslu ho vých dô -
chodkov vi sí v posledných dòoch
ob rov ský otáznik. Pre Aktuál -
ne.sk to na zna èil jej predkla da te¾,
mi nister vnútra Ro bert Ka li òák.
Je ho no ve la zá ko na o so ciálnom
za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov
ma la vstú pi� do plat nos ti už v ja -
nuá ri, na ra zi la však na prud ký
od por výslu ho vých dô chodcov aj
množ stvo pri po mie nok viace rých
re zortov, èi ge ne rálnej pro ku ra tú -
ry.

„Pod¾a nášho ná zo ru je no ve la
je di ná šanca, ako sys tém do bu -
dúcna sta bi li zo va�. Je to však
mož né iba vte dy, keï bu dú všetci
�a ha� za je den povraz. V opaè -
nom prí pa de strá cam mo ti vá ciu
zá kon predlo ži�,“ po ve dal pre
Aktuálne.sk mi nister.

Aso ciá cia po li cajtov vo výsluž-
be na svo jej stránke v sprá ve zo
stretnu tia s mi nistrom po uka zu je
aj na ïalšie je ho vy jadre nie, a to,
že v prí pa de ne získa nia dosta toè -
nej pod po ry k predmetným zá ko -
nom zo stra ny po be ra te ¾ov so -
ciál nych dá vok z oso bitné ho úètu
ne predlo ží predmetné no ve ly vlá -
de.

Zrú ti sa sys tém?
Si tuá cia je pri tom pod¾a je ho

vy jadre ní na stretnu tí s predsta vi -
te¾mi aso ciá cie kri tic ká. Oso bitné
úèty re zortov vnútra aj ob ra ny sú
v mí nu se a ten sa èa som má len
prehlbo va�. Z roz poè tu ka pi to ly
mi nis ter stva vnútra do ká že Ka li -
òák pod¾a vy jadre nia pre aso ciá -
ciu vykry� de fi cit do konca vo -

lebné ho obdo bia. „Zdô raznil, že
ak sa neprijmú sys té mo vé opat-
re nia, tak do te rajší sys tém výslu -
ho vé ho za bezpe èe nia sa v stred-
no do bom ho ri zonte zrú ti,“ ci tu je
je ho vy jadre nie aso ciá cia.

Na stretnu tí mal mi nister naz -
na èi� aj kompro misné rieše nie.
No vin ka – de sa�percentný sta bi li -
zaèný od vod, kto rý mal v no ve le
pla ti� pre všetkých výslu ho vých
dô chodcov do 62 ro kov – by sa
po su nul len pre tých, kto rí ešte
ne do siahli 55 ro kov ve ku.

Ka li òák je sí ce mož no roz èa ro -
va ný ne ga tívny mi reakcia mi, op -
rie� sa však mô že o po li cajných
odbo rá rov.

Odbo rá ri zbie ra jú pod pi sy
Tí do konca za èa li zbie ra� pod -

pi sy na pod po ru pripra ve nej no -
ve ly. „My sme uve rejni li vý zvu,
kde ro bí me podpi so vú akciu a v
tej výzve žiada me mi nis tra, aby
urýchle ne pri jal opatre nia k sta bi -
li zá cii úètu ces tou no ve li zá cie zá -
ko na,“ po ve dal šéf po li cajných
odbo rá rov Mi ro slav Lit va. To to
po va žu je za sys té mo vé rieše nie
aj pre bu dúcnos�. „A nie iba zda -
òo va nie, kto ré ne rie ši pro blém
oso bitné ho úètu a oso bitné ho
sys té mu so ciálne ho za bezpe èe -
nia,“ vy hlá sil.

Ako do dal, poh¾ad na tú to
otáz ku mu sí by� zodpo ve da jú ci
reali te a pra xi. „Žiada me, aby to,

èo bo lo pripra ve né, bo lo reali zo -
va né bez oh¾a du na to, že sú tu
sku pi ny po be ra te ¾ov, kto rí vi dia
iba se ba a ne vi dia stav fi nancií a
bu dúcnos� a nevní ma jú, že fi -
nancie v tom to štá te nie sú bez -
hra nièné,“ zdô raznil.

Vý voj v ob las ti oso bitné ho
úètu je pod¾a Lit vu nepriazni vý.
„Rastom po è tu po be ra te ¾ov do -
chádza k rastu schod ku, potre bu -
je me pri ja� opatre nia v zá ko ne,
kto ré spo ma lia rast po è tu po be ra -
te ¾ov nasta via inak podmienky.“

Zda ne nie dô chodkov ide na
vlá du

Za tia¾ èo re zort vnútra vá ha,
mi nis ter stvo fi nancií od svojho
plá nu pre sa di� 19–percentné zda -
ne nie výslu ho vých dô chodkov
oèi vidne neupusti lo. Ma te riá lom,
aj s týmto usta no ve ním, sa bu dú
už v piatok zaobe ra� mi nistri na
ro ko va ní vlá dy a to aj napriek
roz po ru s re zortom vnútra. 

„To èo na vr hu je me my, je to
ne ob¾ú be né zda ne nie výslu ho -
vých dô chodkov. Je je den zo
spô so bov, kto ré má me v kompe -
tencii my, ako re zort fi nancií,“ vy -
svetlil mi nister fi nancií Pe ter Ka ži -
mír.

Sú to mi nistri ob ra ny a vnútra,
kto rí pod¾a ne ho ma jú v ru kách
ce lý oso bitný penzijný sys tém.

Ústavný zá kon dô chodky 
neu chrá ni

„Bu dem oèa ká va�, že predstú -
pia s komplexnou no ve lou sys té -
mu tak, aby sme za bez pe èi li
dlho do bú udrža te¾nos�, kto rá je
k¾ú èo vá. Dozrel èas na to, aby sa
usku toèni li zme ny aj vo výslu ho -
vých dô chodkoch, o tom som
presvedèe ný,“ do dal Ka ži mír.

O ochra nu dô chodkov ústav-
ným zá ko nom sa po kú si li po li ti ci
zo stra ny Most – Híd. Ar gu men to -
va li prá ve tým, že jedným z bo -
dov konso li daèné ho ba lí ka vlá dy
je aj zda ne nie výslu ho vých dô -
chodkov a pre to sa ne dá vy lú èi�,
že pri h¾a da ní zdro jov aj  bu dú ce
vlá dy zno va spo me nú na dô -
chodky a na dô chodcov.

Sa mi ná vrh plá no va li v dru -
hom èí ta ní doplni� aj o usta no ve -
nie, na zákla de kto ré ho ma li by�
pred zda ne ním chrá ne né výslu -
ho vé dô chodky nad 55 ro kov ve -
ku po be ra te ¾a.

V parla mente však neuspe li,
po slan ci ich ná vrh vo štvrtok
stopli.

(Aktualne.sk, 28. 9. 2012)
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Smú toèné ozná me nie
Dòa 16.09.2012 nás ná hle, bez rozlúèky vo ve ku 42
ro kov opus til náš ko le ga a èlen ZO OZP SR v Èadci
npor. Vla di mír Chy lík,
man žel a otec dvoch sy nov, na po sle dy slu žobné za -
ra de ný vo funkcii staršie ho re fe ren ta na odbo re kri -

mi nálnej po lí cie OR PZ v Èadci.

Kto ste ho po zna li, ve nujte mu ti chú spo mienku.
Ko lektív OR PZ Èadca

Spo mienka
S hlbo kým zármutkom ozna mu je me všetkým 
ko le gom a odbo rá rom, že dòa 29. septembra 2012
vo ve ku 29 ro kov nás na vždy opus til
ppráp. To máš Leško
na po sle dy za ra de ný na PMJ, KR PZ Pre šov, 

vy su nu té pra co visko Po prad.

Èes� je ho pa miatke!
ZO OZP Po prad

Spo mienka
Dòa 31. októbra uply nie 14 ro kov od tra gickej smr ti nášho ko -

le gu, man že la a otca

mjr. Jú liu sa VA VÁ KA
„Ne zomrel som, le bo viem,
že bu dem ži� stá le
v srdciach tých,
kto rí ma mi lo va li.“

Spo mí na jú man žel ka, de ti a ko le go via zo SOŠ PZ Pe zi nok

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
S E P T E M B E R  2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

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

61. o zrušení rozkazu prezi-
denta Policajného zboru č.
27/2012 o vydaní Ročného plá -
nu výkonnostných cieľov Po li -
cajného zboru a krajských riadi-
teľstiev Policajného zboru na rok
2012

62. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Gama“

63. o vykonaní streleckej prí-
pravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky

6. o zriadení pracovnej sku-

piny na vykonanie zmien organi-
začnej štruktúry úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezí-
dia Policajného zboru a úradu
boja proti korupcii Prezídia Poli-
cajného zboru

65. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej krimina-
lite Prezídia Policajného zboru a
odboru ochranných služieb Pre-
zídia policajného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

19. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č.  6/2010 o postupe
pri evidovaní vozidiel v znení
neskorších predpisov

Re for ma výslu ho vých dô chodkov mož no ne bu de. Ka li òák strá ca mo ti vá ciu Dve ne ozbro je né po li cajtky za hy nu li pri stre¾be a gra ná to vom
úto ku v anglickom meste Manchester. In ci dent pravde po dobne v
Bri tá nii zno vu oži ví de ba tu, èi ma jú ta mojší po li caj ti no si� zbraò, pí -
še agentú ra Reu ters. Po li cajné strážnièky Fiona Bo neo vá (32) a Ni -
co le Hughe so vá (23) sa do sta li pod pa¾bu, keï ich pod fa lošnou zá -
mien kou pri vo la li na miesto, kto ré údajne vy krad li vla ma èi.

Brit ské po li cajné si ly patria k ma lé mu po è tu po li cajných zbo rov
na sve te, kto rých príslušní ci bežne ne no sia zbraò. Po lí cia in for mo -
va la, že dve po chôdz kar ky, z kto rých jed na sa ma la vy dá va�, zá -
merne vlá kal do pas ce Da le Cre gan (29), po doz ri vý z dvojná sobnej
vraž dy v mes te. Cre gan sa po stre¾be sám odovzdal do rúk po lí cie
na po li caj nej sta ni ci. Fa lošný te le fo nát o vlá ma ní má na sve do mí
Cre gan ale bo je ho komplic, do da la po lí cia.

„Cre gan do nich po tom za èal strie ¾a� a za bil ich,“ po ve dal po li -
cajný šéf v Manchestri. Do dal, že pá cha te¾ ho dil na po li cajtky aj
gra nát. Jed na z po li cajtiek zomre la na mieste, ïalšia pod ¾ah la zra -
ne niam v ne moc ni ci, ozná mi la po lí cia. Svedko via hlá si li, že z
miesta èi nu po èu li viac ako de sa� výstre lov a expló ziu.

(www.sme, 18. 9. 2012)

H¾a da ný zlo èi nec zastre lil v Bri tá nii dve po li cajtky

Mi nis ter stvo vnútra by ma lo
ma� v bu dú com ro ku k dispo zí cii
opro ti schvá le né mu roz poè tu na
ten to rok o 402–ti síc eur viac.
Vyplý va to z ná vr hu zá ko na o
štátnom rozpoète na rok 2013,
kto rý dnes odsúhla si la vlá da. Na -
vý še nie pre re zort vnútra pred -
sta vu je medzi roèný ná rast len o
0,04 percenta.

Re zort pod¾a ná vr hu do sta ne
902,57 mi lió na eur, pri èom pr vý
ná vrh roz poè tu z au gus ta plá no -
val vyèle ni� približne 873,67 mi -
lió na eur, èo by zna me na lo
medzi roèný po kles o 3,16 per-
centa.

Na zá chran né zložky, kam
patria ha si èi a hor ská služ ba, má
ís� na bu dú ci rok o 2,6 mi lió na
eur viac, èo je medzi roèný rozdiel
tri percentá. Vý davky na oblas�
Ochra ny ve rejné ho po riadku a
bez peè nos ti, kto rá zahàòa po lí ciu,
ma jú sí ce medzi roène klesnú� o
1,54 mi lió na eur, no viace ré roz -
poè to vé zložky si po lepšia. Na -
príklad na boj s orga ni zo va ným
zlo èi nom plá nu jú vyèle ni� o pri-

bližne 2,9 mi lió na eur viac. Viac
by ma li dosta� aj azy lo vá po li ti ka
èi boj pro ti obcho do va niu s ¾uïmi.
Takmer 13 mi lió nov eur vyèle ni li
na ochra nu Schengenske ho prie-
sto ru.

Na ve rejnú sprá vu v pô -
sobnosti re zor tu vnútra plá nu jú
vyèle ni� na bu dú ci rok 62,1 mi lió -
na eur, èo predsta vu je medzi -
roèný po kles o 652–ti síc eur.

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
po ro ko va ní vlá dy uvie dol, že
investí cia do ochra ny schen -
genskej hra ni ce sú vi sí s oèa ká -
va nou kon tro lou. „Slo ven sko èa -
ká pre vierka Schengenské ho
priesto ru po dobne ako pred piati -
mi rokmi,“ ozrejmil. Pod¾a ne ho
mu sia pre to do ob las ti doplni� za -
ria de nia a tech ni ku, èo sa re zort
aj za via zal. To však nie je pre mi -
nis ter stvo pod¾a Ka li òá ka je di ná
prio ritná oblas�, viace ré prio ri ty
sa tý ka jú po lí cie, ale aj ha si èov a
ostat ných zlo žiek, kto ré sú sú -
èas�ou re zor tu vnútra.

(www.webno vi ny.sk,10.10.2012)

Mi nis ter stvo vnútra do sta ne o 02–ti síc eur viac

OZNAM
Na Odde le ní bez peè nos ti

cest nej pre mávky a evi dencií KDI
KR PZ v Bra tisla ve so sídlom na
Kopèianskej uli ci sa od
01.11.2012 zme nia strán ko vé
ho di ny.

Štvrtok bu de z dô vo du potre -
by admi nistra tívne ho spra co va -
nia pri ja tých žiadostí a ïalšie ho
vý ko nu admi nistra tívnych èin nos -
tí nestránko vý deò.

Ïa ku je me za po cho pe nie.
OKP KR PZ Bra ti sla va


