
V Euró pe to
vrie!

V uply nu lom me sia ci za -
ži li grécke Até ny viace ro
ma so vých so ciálnych pro -
testov, spo je ných s ná -
silnos�a mi. Lieta li zá pal né
f¾a še a dla žobné kocky. Zra -
ne ných bo lo nieko¾ko de sia -
tok po li cajtov. Po dobne to -
mu bo lo v Špa nielsku, vo
Francúzsku, v Ta liansku, v
Por tu gal sku i v Po¾sku. Krí -
za si vy be rá svo ju daò,
Euró pa vrie. V záujme udr -
ža nia ve rejné ho po riadku
príslušní ci po li cajných zbo -
rov denne na sadzu jú svo je
ži vo ty, pri tom vlá dy im zni -
žu jú pla ty a škrta jú ich so -
ciálne be ne fi ty. Euro COP v
re zo lú cii pri ja tej na je sen -
nom za sa da ní upo zor òu je
vlá dy: Na vnú tornej bez peè -
nos ti ne šetri te, len zhorší te
si tuá ciu!

Viac vo vnútri èís la v roz-
ho vo re s podpredse dom
OZP v SR Ma riá nom Magdo-
škom.

Upravená novela zákona è. 328 mieri do vlády
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l Pán predse da, je už všet-
ko jas né?

Ná vrh je v podsta te pripra ve ný
na odosla nie vlá de, niekto ré
usta no ve nia však bo li spra co va -
né va riantne, v dvoch èi viace -
rých alterna tí vach, o kto rých sa v
týchto dòoch mu sia ešte do -
hodnú� mi nistri ob ra ny, vnútra a
fi nancií. Da li sme slo vo, že kým
ne bu dú ro ko va nia ukon èe né, ne -
bu de me o spor ných bo doch infor-
mo va�. Kým sa však tieto no vi ny
dosta nú k na šim èi ta te ¾om, všet-
ko už bu de jas né a zne nie ná vr -
hu, kto rý pôjde do vlá dy zve rejní -
me, najèerstvejšie informá cie mô -
že me po núknu� na na šej we bo vej
intra ne to vej stránke.

l Ho vorme te da o tom, o
èom v tejto chví li ho vo ri� mô -
že me.

Všetky spo me nu té alterna tí vy
sme ru jú k naplne niu základnej
po žia davky na dlho do bú udrža -
telnos� nášho oso bitné ho sys té -
mu so ciálne ho za bezpe èe nia, vy -
chádza jú z uplatne nia na ne se -
ných pri po mie nok a z nájde nia
spô so bu, ako ten sys tém vy vá ži�.

Hneï na úvod zdô razním, že ho -
vo rím o si tuá cii mi nis ter stva vnút -
ra, pre to že aké ko¾vek pre po je nie
oso  bitných úètov s re zortom ob -
ra ny by sme ro va lo k tr va lé mu mí -
nu su.

l Aký je poh¾ad odbo rov na
ce lý ten to pro ces?

Prio ri tou OZP v SR je tr va lá
udrža telnos� oso bitné ho sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia ako ne -
odde li te¾nej sú èasti ce lé ho sys té -
mu za bezpe èe nia po li cajtov z
h¾a diska ná ro kov na ich služ bu,
na spô so bi los� vy ko ná va� po li caj -
nú služ bu po stránke fy zickej,
psy chickej i zdra votnej, èo zna -
me ná, že nie je mož né rá ta� s vý -
ko nom tejto služ by do kla sic ké ho
dô chodko vé ho ve ku. To je zá -
klad ná pre mi sa, pre èo po li caj ti
potre bu jú od liš ný sys tém. Ak
niekto po vie, že však star ší po li -
cajt mô že ís� do ci vi lu a ro bi� v ci -
vi le, tak áno, mô že, ale je ho up -
latne nie na tr hu prá ce je pod -
statne s�a že né, zne vý hodne né.
Sys tém mu sí tieto zne vý hodne nia
vy rovna�. Pre to tr vá me na po žia -
davke, že u výslu ho vých dô chod -

cov vo ve ku od 55 do 62 ro kov
nes mie dôjs� k ni ja ké mu ïalšie -
mu zda ne niu ani k do da toènej
od vo do vej po vin nos ti. Keïže
otáz   ka 10–percentné ho od vo du
je stá le ešte otvo re ná, viac ne -
mô žem po ve da�, je to ešte ve cou
do ho dy.

l Èo keï sa do da toèné po -
ku sy o zme ny obja via ešte v
parla mente, aj keï vlá da nájde
konsenzus?

Mi nister vnútra ako predkla da -
te¾ má v ru kách silnú pá ku – mô -
že ná vrh z par la men tu stiahnu�.
Osobne ve rím, že no ve la parla -
mentom prejde a bu de prí no som
pre sta bi li zá ciu oso bitné ho úètu,
z dlho do bé ho h¾a diska je ve¾mi
potrebná. H¾a da li sme na jopti -
málnejší prie nik so li da ri ty a
záujmov jed not li vých sku pín èi
strán. Aktívnym po li cajtom mô -
žem po ïa ko va� za ich konštruk-
tívny, ra cio nálny po stoj k no ve le.
S dô chodca mi bo la disku sia zá -
ko ni te zlo ži tejšia, ale na po kon sa
zro dil konsenzus. Mu sím podèiar -
knu�, že všetky vý poè ty predpo -
kla da nej sta bi li zá cie úètu sú za lo -
že né na urèi tých predpokla doch,
kto ré sa mô žu, ale ne mu sia na -
plni�. Vy rovna nos� kaž dé ho sys -
té mu poiste nia je da ná po me rom
prispie va te ¾ov a po be ra te ¾ov, výš -
kou príjmo vej èasti a výš kou vý -
davkov. V na šich podmienkach

(Pokraèovanie na strane 2)

Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 je v úplne zá ve reènej fá ze
spra cú va nia pri po mie nok. V tejto sú vislosti re dakcia PO -
LÍ CIA po žia da la o roz ho vor predse du OZP v SR Mi ro sla va
Lit vu, kto rý sa ce lý èas bezprostredne po die ¾al na no ve li -
zá cii ná vr hu. Roz ho vor sa usku toènil 15. no vembra 2012.

M. Litva: Prioritou OZP v SR je trvalá udržatelnos� osobitného systému sociálneho zabezpeèenia Spo loène za so ciálne isto ty a
dôstojné pra covné podmienky,
to je ústredné hes lo VII. zjazdu
Konfe de rá cie od bo ro vých zvä -
zov, kto rý sa dnes za èal v Bra -
tisla ve.

Na zjazde sa okrem de le gá -
tov zúèast òu je aj po èet ná de le -
gá cia zo spria te le ných zahra -
nièných od bo ro vých cent rál a v

do po ludòajších ho di nách na vr -
chol né odbo rárske sne mo va nie
za ví tal aj predse da vlá dy SR
Ro bert Fi co, kto rý v prí ho vo re o.
i. po ve dal: „Od bo ry som vždy
po va žo val za stra te gic kých
partne rov a v tom to du chu sa
sna žím aj sprá va�. Bu dem ro bi�
všetko pre to, aby som odstrá nil
aké ko¾vek po ku sy vnies� do na -
šej spo lu prá ce mo men ty, kto ré
by nás vý razne ru ši li,“ zdô raznil.
Ro bert Fi co odbo rá rov po žia dal
o po cho pe nie a za cho va nie
zdra vé ho ro zu mu v �ažkých èa -
soch hospo dárskej krí zy. „Ni kdy
ne bu dem spo chybòo va� le gi -
tímne prá vo ¾u dí štrajko va�. Ni -
kdy. Ni kdy ne bu dem pro ti to mu,
aby ¾u dia vy uží va li základné
prá va a slo bo dy, kto ré ma jú v
Ústa ve SR. Ale je na Vás, dra hí
pria te lia, ako ïa le ko sa so ciálne
na pä tie do sta ne od ro ko va cie ho

sto la do ulíc. Po tom to mô že by�
jed na iskra, je den kon takt po li -
caj ta a de monštru jú ce ho, zra -
ne nie, èo ko¾vek…“, ob rá til sa na
odbo rá rov predse da vlá dy.
„Chcem vás všetkých po žia da�
o zdra vý ro zum. Mu sí me zosta�
za ro ko va cím sto lom a pre -
sadzo va� svo je prá va le gi -
tímnym spô so bom… My bu de -

me ro bi� všetko pre to, aby sme
Vám vy šli v ústre ty. Sme so -
ciálno–de mo kra tic ká vlá da a
na šou po vinnos�ou je ro bi� všet-
ko pre bu do va nie so ciálne ho
štá tu. Ro ko va�. H¾a da� rieše nia.
So ciálny dialóg je základná pra -
covná me tó da mo jej vlá dy,“ po -
ve dal.

Na zá ver pr vé ho dòa ro ko va -
nia VII. zjazdu Konfe de rá cie od -
bo ro vých zvä zov (KOZ) SR v
Bra tisla ve si de le gá ti zvo li li no -
vé or gá ny.

No vým pre zi dentom KOZ SR
sa stal Jo zef Kol lár z Od bo ro vé -
ho zvä zu SLO VES. Z hla su jú -
cich 125 de le gá tov zís kal 92
hla sov. Bol je di ným navrhnu tým
kandi dá tom, do te rajší pre zi dent
KOZ SR Mi ro slav Gazdík už ne -
kan di do val. Na rozdiel od mi nu -
los ti bu de ma� KOZ SR len jed-

VII. zjazd: No vým pre zi dentom
KOZ SR je Jo zef Kol lár (SLO VES)
Podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško bol zvo le ný

za èle na predsta venstva

(Pokraèovanie na strane 2)
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Re zo lú cia, pri ja tá vý kon ným vý bo rom Euro COP–u
na je sennom za sa da ní (Ber lín, 30.10. 2012)Vplyv

úspor ných opatre ní na po li cajné služ by v EÚ
Nasle du jú ca re zo lú cia bo la na na šom je sennom za sa da ní pri ja -

tá jedno my se¾ne na podnet gréckych ko le gov, uzná va júc ka tastro -
fálne nepri me ra ný, nepriazni vý vplyv úspor ných opatre ní v rám ci
po li cajných slu žieb na šich èlen ských orga ni zá cií.

1. Po li cajné od bo ry a za mestnanci orga ni zá cie EURO COP–u
(predsta vu jú viac ako 500–ti síc po li cajtov a za mestnancov z 27 kra -
jín) sa dnes zišli v Berlí ne s cie¾om pre dovšetkým preskú ma�
úèinnos� Schengenskej do ho dy a vytvo ri� odpo rú èa nia Európskej
únii a signa tá rom Do ho dy, ako by sa moh lo zlepši� fungo va nie do -
ho dy.

2. V tom to kontexte je vhod né po ve da�, že EURO COP vy jadru -
je hlbo ké zne po ko je nie nad faktormi, kto ré sú mi mo kon tro ly po li -
cajných orga ni zá cií. Ve dú k oprávne nej oba ve, že ka pa ci ta ná -
rodných po li cajných síl v bo ji pro ti trestnej èin nos ti je vážne ohro -
ze ná kvô li zá važ nos ti škrtov ve rejných vý davkov na po li cajných
pla toch a rozpoètoch.

3. EURO COP be rie na ve do mie po znat ky, predlo že né na tejto
konfe rencii, že zly ha nie jed not li vé ho èlen ské ho štá tu EÚ, kto rý je
tiež signa tá rom Schengenskej do ho dy, by vážne ohro zi lo úèel a
celko vú efekti vi tu Do ho dy.

4. EURO COP sa domnie va, že je ne po pie ra te¾né, že zly ha nie
vlá dy udrža� po lí ciu s pri me ra ný mi zdrojmi po ve die k zhorše niu kva -
li ty ži vo ta obèa nov a tým sa ïa lej zhor ší do pad sú èasnej fi nanènej
krí zy.

5. EURO COP vyzýva vlá dy kra jín Európskej únie uzna� odhod-
la nos�, pro fe sio na li tu a po li cajtmi pri ne se né obe te a obno vi� riadne
podmienky služ by pre svo jich po li cajtov.

6. Pri prípra ve tohto uzne se nia, EURO COP úcti vo pri po mí na vlá -
dam ich po vin nos ti sta no ve né Ra dou Euró py v ro ku 1993 ako Ko -
daò ské kri té riá, kto ré sa sna žia vytvo ri� spo loèné nor my pre de -
mokra ciu a právny štát, základné pre èlen stvo v EÚ.

Pre to vy zý va me všetky príslušné vlá dy, aby upus ti li od ne -
ocho ty k základným fi nanèným investí ciám do po li cajných slu -
žieb a pri pusti li, že vnútroštátne eko no mic ké oži ve nie by bo lo
najlepšie asisto va né a pravde po dobnejšie zaiste né údrž bou
riadne za bezpe èe ných po li cajných slu žieb schop ných udržia -
va� po ria dok a právny štát, a to najmä v èa se, keï na rastá po -
ten ci ál pre konfrontá ciu ši ro kej ve rejnosti so zlo èinca mi využí -
va jú cich osla be né po li cajné služ by.

však niekto ré predpokla dy mu sia
fungo va� – je to napríklad pre sun
odchodné ho z oso bitné ho úètu
do roz poè tu ka pi to ly vnútra. Otvá -
ra sa tiež priestor pre zvý še nie
príjmov úètu pri jí ma ním no vých
po li cajtov a zní že nie vý davkov
spä� pri jí ma ním po li cajtov– výslu -
ho vých dô chodcov, kto rí spåòa jú
všetky podmienky a odišli zo zbo -
ru v posledných troch ro koch.
Ïalšou fi nanènou po si lou je na vý -
še nie percent od vo du pre za -
mestná va te ¾a i za mestnanca. Ži -
vot v najbližších dvoch – troch ro -
koch uká že, èi sa predpokla dy
na pl ni li. Napríklad: èi sa po da rí
pri ja� to¾ko po li cajtov, s ko¾ký mi
rá ta me, èi ne vznik ne ne ja ká no vá
vl na odcho dov. Na po kon, ho ci je
to morbídne a smut né, ešte aj
šta tisti ka úmrt nos ti na šich po be -
ra te ¾ov dô chodkov má ne ma lé
ko lí sa nia, kto ré je �ažké šta -
tisticky za rámco va�.

l Otáz ka va lo ri zá cie pla tov
a dô chodkov..

Do šlo k to mu, že sa va lo ri zá -
cia dô chodkov od trhla od pod-
mienky va lo ri zá cie pla tov. Va lo ri -
zá cia dô chodkov bu de v zá ko ne,
pre aktívnych po li cajtov je na rok
2013 plá no va ná nu la. Bo li sme
zá sadne pro ti. V èom je však po -
zi tí vum, že sa pre chádza na mo -
del to tož ný s te rajším mo de lom
vo všeo becnom so ciálnom pois-
te ní, va lo ri zá cia sa ne bu de reali -
zo va� percentuálne, ale pev nou

su mou. Ten to sys tém vní ma me
ako ve¾mi spra vodli vý, po mô že
to tiž najmä tým dô chodcom, kto rí
ma li nízke dô chodky napriek ve ¾a
od pra co va ným ro kom.

l Èas� po li cajtov ešte ne do -
siahla hra ni cu 15 ro kov služ by,
èa ká ich predåže nie na 25 ro -
kov, èo však nie je sko ko vé.
Ho vo rí sa o pre chodnom roè -
nom ob do bí. Èo pod tým ro zu -
mie�?

Jedno du cho po ve da né – ko¾ko
ro kov ti ešte chý ba do pätnástich
ro kov, o to¾ko ro kov bu deš slú ži�
dlhšie na do siahnu tie hra ni ce, ke -
dy ti vzni ká ná rok na dô cho dok.

l Obja vi lo sa množstvo ná -
zo rov, že si tuá ciu nášho oso -
bitné ho úètu ve¾mi po ško dil
po li tic ky roz hod nu tý prí chod
no vých zlo žiek do štruktú ry MV
SR, konkrétne že lezniènej po lí -
cie, po žiarni kov a Horskej zá -
ch rannej služ by.

Rozlíšme: že leznièná po lí cia
ma la svoj oso bitný úèet a prišla k
nám s pre bytkom, kto rý sa v na -
šom oso bitnom úète roz ply nul.
Pe nia ze po žiarni kov a príslušní -
kov Horskej záchrannej služ by
naozaj osta li v pokladni So ciálnej
pois�ovne, všetky na še po ku sy
odstrá ni� tú to nespra vodli vos� bo li
neúspešné, už sa k to mu viac ne -
bu dem vy jadro va�, niè na tom
nezme ní me. So ciálna pois�ovòa
ma la pre nás je di ný ná vrh – vstup
po li cajtov do vše obec né ho sys té -
mu. Èo sme s vïa kou odmietli.
Mu sím však po ve da�, že bez
oh¾a du na iné fak to ry bo la pre
stra to vos� sys té mu rozho du jú ca
extrémne vy so ká odcho do vos�
po li cajtov v posledných ro koch.

l Z ce lé ho ra du zmien – kto -
ré sa vám najviac pá èia a kto ré
na opak?

Ne viem, èi je to správny po -
jem, ale ne pá èia sa mi žiadne
zme ny, všetky však sme ru jú k
dlho do bej udrža te¾nosti sys té mu.
Ce lý ten to pro ces má dve ro vi ny:
jed na je fi nanèná, spo èí va v úsi lí
o vy rovna nos� príjmov a vý -
davkov. A dru há ro vi na je mo -
rálna, tá je v ob há je ní opodstat-
ne nosti existencie oso bitné ho
sys té mu so ciálne ho za bezpe èe -
nia, je ho pri me ra nosti podmien-
kam služ by a spra vodli vosti. Isto,
kaž dý by chcel viac, mno ho ¾u dí
však za bú da na to, že prázd nou
ka sièkou sa �ažko tra sie, vte dy ju
už ani netre ba strá ži�. Strá ži� sa

mu sí pro ces, aby neosta la prázd -
na, aby bol sys tém pri me ra ný
podmienkam služ by a spra vodli -
vý. Mo rálne oprávne nie na exis-
tenciu oso bitné ho sys té mu mô že -
me ma� vte dy, keï bu de se -
bestaèný a ne bu de me pý ta� od
obèa nov na na še dô chodky. A èo
sa mi ne pá èi? Nuž, ne pá èia sa mi
opatre nia, kto ré sme mu se li pri -
ja�, ale bo li ne vyhnutné, ak nech -
ce me skonèi� ako Gré ci. Pri po -
me niem, že 15 ro kov služ by ako
hra ni cu do dô chodku ma li už v
Euró pe len dva štá ty: my a Èe si.
Tí však s ove ¾a hor ší mi podmien-
ka mi, ako my. A tiež pre chádza jú
na 25 ro kov – ale tak, že po
dovàše ní riadne ho dô chodko vé ho
ve ku sa èes ké mu dô chodco vi vy -
po èí ta dô cho dok pod¾a vše obec -
né ho sys té mu. Ak by mu vy šlo
me nej ako mal, má mu to dopla -
ti� posledný za mestná va te¾.

l Spo èí tajme si plu sy no vé -
ho sys té mu, kto ré doò ma jú
vlia� viac pe òa zí: je to predåže -
nie do by služ by, zvý še nie
odvo do vých percent pre obe
stra ny, pri jí ma nie no vých èi
sta ro no vých po li cajtov, even-
tuálne 10–percentný od vod. To
sú fak to ry, kto ré sú lieèi vom.
Ma jú však aj ri z iko vé miesta z
h¾a diska od ha du výš ky pred-
pokla da ných príjmov. Naprí -
klad odcho do vos�.

Zjedno du ším to: náš sys tém je
v podsta te ob do bou sys té mu vše -
obec né ho sys té mu dô chodko vé -
ho za bezpe èe nia z h¾a diska pris -
pie va te ¾ov a po be ra te ¾ov. Náš

sys tém má je di nú vý ho du v tom,
že po èet prispie va te ¾ov ne kle sá,
ne vý ho du v tom, že vzh¾a dom na
dåžku služ by nám prí liš rastie po -
èet po be ra te ¾ov. Ne vie me re du -
ko va� po èet po be ra te ¾ov inak, len
dlho do bým odkla dom, te da pre-
dlže ním služ by. A po tom po hy -
bom výš ky dáv ky. U nás bol na -
príklad rá ta ný dô cho dok pod¾a
najlepšie ho z posledných de sia -
tich ro kov. Myšlienka fajn, reali -
zá cia èas to po chyb ná, vy vo le ní
do sta li šancu prud ké ho na vý še -
nia pla tu v poslednom ro ku pred
odcho dom do dô chodku. Je to
nespra vodli vé vo èi ostatným, po -
èet ro kov na vý po èet dô chodku
sa bu de postupne rozši ro va� až
na de sa�. Vy so ko po zi tívne hod -
no tím úsi lie mi nis ter stva doplni�
existu jú ce ta bu¾ko vé miesta, pre -
to že po úbyt ku ¾u dí sa vlastne len
rozde li li úlo hy medzi ostat ných –
a za èo raz men ší plat. Zdô razòu -
jem, že v abso lútnych èíslach išiel
prie merný plat po li caj ta opro ti ro -
ku 2009 do le o 60 eur. Pre to na
po žia davke va lo ri zá cie pla tov bu -
de me trva� so všetkou dôsled-
nos�ou už pre rok 2014, pe nia ze
si zaslú ži me viac ako školstvo,
nech sa na nás aj hne va jú. Na ši
obèianski za mestnanci vy chádza -
jú pla to vo ove ¾a horšie ako iné
re zorty. A ešte chcú krá ti� všet-
kým rovna ko? Vlá da ustú pi la le -
ká rom, se strám, uèi te ¾om – a my
sme kde? V ïalšom ob do bí bu de
pre nás otáz ka príjmov prio ritná.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Upravená novela zákona è. 328 mieri do vlády
(Pokraèovanie zo strany 1)

Po slan ci 82 hlasmi vládne ho
Sme ru da li ze le nú zme nám v Zá -
konní ku prá ce (ZP). Ich de fi ni -
tívnym schvá le ním sa ná vr hy,
kto ré pod¾a re zor tu prá ce po -
silòu jú prá va za mestnancov a
pod¾a opo zí cie iba odbo rá rov,
dosta nú od ja nuá ra bu dú ce ho ro -
ka do pra xe. Plé num pri tom od -
mietlo pozme òo va cie ná vr hy z
opo zièných ra dov, kto ré chce li
zru ši� rannú prá cu vo svia tok,
obmedzi� gastro lístky èi po su nú�
úèinnos� no ve ly o je den rok.

Pod¾a na vr ho va ných zmien sa
má nieko¾ko sto ti síc do ho dá rov
èiastoène vy rovna� vý ho da mi a
svo jím pra covným po sta ve ním
za mestnancom. Rozší ri� sa tak
má pod¾a predkla da te ¾a, mi nis ter -
stva prá ce, pokry tie do hôd o prá -
cach vy ko ná va ných mi mo pra -
covné ho po me ru o viace ré usta -
no ve nia.

Na do ho dá rov sa bu dú pri me -
ra ne vz�a ho va� usta no ve nia o
pra covnom èa se, te da o nadèa -
so vej prá ci èi pra covnej po ho to -
vos ti. Tiež bu dú ma� možnos�
ospra vedlne nia v prí pa de neprí -
tomnosti zo zdra votných dô vo -
dov. Do ho dá rov sa bu dú tý ka� aj
usta no ve nia o mi ni málnej mzde,
keïže sa do ho dy sta nú pra -
covným po me rom.

Ne bu dú však ma� ná rok na do -
vo len ku, aj keï to pô vodne re zort
plá no val za vies�. „Nie je to tiž
mož né tú to otáz ku rieši� pri viace -
rých sú bežných do ho dách,“ zdô -
vodnil mi nister Ján Rich ter
(Smer). Ostatné usta no ve nia o
odme òo va ní za mestnancov, ako

napríklad ná rok na stravné, sa na
nich tiež ne bu dú vz�a ho va�. Zá -
konník však umož òu je, aby sa na
nich od bo ry a fir my do hod li v ko -
lektívnej zmlu ve.

Na vr ho va ná no ve la pra covné -
ho kó de xu pri ná ša aj zme ny vo
výpla te odstupné ho. „Bu dú ma�
naò ná rok za mestnanci, kto rí od -
pra co va li vo firme nepretrži te as -
poò dva ro ky,“ po ve dal štátny ta -
jomník re zor tu Bra nislav Ondruš.
Ma xi málna hra ni ca bu de štvor -
me saèné od stup né pre za mest -
nan cov, kto rí ro bi li pre jed nu spo -
loè nos� celko vo viac ako 20 ro -
kov.

Po no vom už ne bu de mož né
do hodnú� v ko lektívnej zmlu ve,
aby za mestná va te¾ mo hol na ria -
di� ale bo do hodnú� roz sah prá ce
nadèas nad li mit usta no ve ný v
zá ko ne, te da 400 ho dín roène.
„Tým sa ru ší možnos� do hodnú� v
ko lektívnej zmlu ve úpra vu, kto rá
je pre za mestnanca ne vý hod nej -
šia, než usta no vu je zá kon,“ vy -
svetlil re zort.

Pra cov ní ci tak bu dú môc� roè -
ne odpra co va� najviac 400 ho dín
nadèa sov, pri èom 150 z nich im
mô že na ria di� za mestná va te¾ bez

ich pre došlé ho súhla su. Vý nim -
kou je zdra votnícky per so nál, kto -
rý bu de môc� pod¾a zá ko na od -
pra co va� až 250 ho dín na ria de -
ných za mestná va te ¾om.

Zme nou má prejs� aj re �a ze nie
pra covných po me rov. Doteraz
mož né predåže nie zmlu vy ma xi -
málne trikrát v prie be hu troch ro -
kov sa zni žu je na ma xi málne
dvak rát v prie be hu 24 me sia cov.
„Úèe lom je zvý ši� kva li tu prá ce na
urèi tú do bu za bezpe èe ním uplat -
òo va nia zá sa dy ne diskri mi ná cie
a vytvo ri� rá mec na za medze nie
ne zá kon né ho opa ko va né ho uzat-
vá ra nia ta kýchto zmlúv,“ konšta -
to va lo mi nis ter stvo.

No ve la sa tý ka aj s¾ú be ných
zmien v prí pa de od bo ro vých or -
ga ni zá cií. Po no vom už ne bu dú
mu sie� tieto or gá ny preu ka zo va�
svo ju èlenskú základòu, te da
repre zenta tívnos� v pod ni ku. Zá -
ro veò sa za vádza pre fir my po -
vin nos� vytvo ri� zástupcom za -
mestnancov podmienky na vý kon
ich èin nos ti, pri èom roz sah pos -
kytnu té ho pra covné ho vo¾na s
ná hra dou mzdy sa po ne chá va na
do ho du medzi obo ma stra na mi.

(TASR, 25. 10. 2012)

Vlá da ozna èu je pri ja tú nor mu za mo dernú a vy vá že nú

Par la ment de fi ni tívne odsúhla sil zme ny v Zá konní ku prá ce

né ho vi ce pre zi den ta. Stal sa
ním Sla vo mír Manga z Od bo ro -
vé ho zvä zu KO VO. Vo vo¾bách
zís kal 95 hla sov. 

De le gá ti zvo li li aj èle nov svo -
jich orgá nov. Za èle na Predsed-

níctva KOZ SR bol zvo le ný aj
podpredse da OZP v SR Ma rián
Magdoško.    

V piatok zjazd po kra èu je dru -
hým, zá ve reèným dòom.

Bra ti sla va, 15. no vembra
2012

Podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško bol zvo le ný za èle na predsta venstva
(Pokraèovanie zo strany 1)



l Èo mu sa ve no va lo je -
senné za sa da nie?

Ve¾mi dô le ži tým bo dom bo la
pa ne lo vá disku sia na té mu ochra -
ny hra níc schengenské ho priesto -
ru. Ïa lej sa za sa da nie ve no va lo
prípra ve mi mo riadne ho kon gre su
Euro COP–u, kto rý bu de v Barce -
lo ne v marci 2013, pre be ral sa
roz po èet za rok 2012 s èerpa ním
do kon gre su, dis ku to va lo sa o
výške príspevkov èlen ských orga -
ni zá cií do spo loènej po klad ni ce a
tiež sa ho vo ri lo o vý ho dách a ne -

vý ho dách uva žo va né ho pres�a -
ho va nia cen trá ly Euro COP–u z
Lu xemburgu do Bru se lu. Na za -
sa da ní sme pri ja li za riadne ho
èle na Euro COP–u od bo ro vý zväz
Lit vy, kto rý mo mentálne re pre -
zen tu je 4 400 èle nov. Pre ro ko va -
la sa aj re zo lú cia gréckych po li -
cajtov, pro testu jú cich pro ti úspor -
ným ba líèkom vlá dy a list ma ïar -
ských ko le gov s po dob ným obsa -
hom. Na po kon, ho vo ri lo sa aj o
vý ro be a distri bú cii sa mo le piek s
lo gom Euro COP–u pre všetkých
èle nov.

l Poïme najprv k ob sa hu
pa ne lo vej disku sie. Schengen
je vážna té ma.

Zlo že nie disku té rov bo lo zaují -
ma vé a pe s t ré. Pa ne lo vú disku siu
v úlo he mo de rá to ra viedol Terry
Spence, èlen vý kon né ho vý bo ru
Euro COP–u, predse da odbo ro vej
orga ni zá cie po li cajtov Se verné ho
Írska, ïa lej Ange la Smith, ba -
rónka z Ba sildo nu, èlen ka britskej
Sne movne lordov, predse da nór-
skych po li cajných odbo rov Ar ne
Jo hannessen, za Frontex Ri chard
Baumgartner, ako aj re pre zen tant
najsilnejšie ho európske ho zvä zu
Jörg Ra dek, vi ce pre zi dent fe de -
rálne ho vý kon né ho vý bo ru ne -
mec kých po li cajných odbo rov
(GdP) a po ru èík Georgios Spy re -
lis, zastu pu jú ci grécku po lí ciu.
Bo lo to vlastne pr vé stretnu tie
tohto dru hu, cent rá lu viedlo k zor-
ga ni zo va niu disku sie množstvo
prob lé mov, s kto rý mi sa v pra xi
stre tá va ochra na schengenskej
vonkajšej hra ni ce. Za bezpe èu jú
ju po li caj ti ná rodných štá tov vo
ve¾mi rozdielnej kva li te, niekde
ne ma jú ani pitnú vo du na odde le -
niach, inde èe lia ob rov ské mu ná -
po ru imigrantov zo se vernej Afri -
ky, sa mozrejme vša de prevlá da
spo loèný znak ne dosta tok fi -

nancií. Po va žo va li sme za pot -
rebné otvo ri� tú to té mu na európ-
skej úrov ni v prvom ra de disku -
siou s FRONTEX–om, èo je špe -
cia li zo va ná agentú ra pre sprá vu
ope ra tívnej spo lu prá ce pri vonkaj-
ších hra ni ciach Schenge nu, a
následne da� tieto otáz ky do po -
zor nos ti ra de mi nistrov vnútra a
spra vodli vosti. V tejto sú vislosti
už pre zi dentka Euro COP–u An na
Nellberg pí sa la euro ko mi sá ro vi
pre vnú tornú bezpeènos� so žia-
dos�ou o stretnu tie a za ve de nie
pra vi del ných konzultá cií s èlenmi
ra dy mi nistrov pre vnú tornú
bezpeènos� a spra vodli vos�, pre -
to že keï v ochra ne hra ni ce
Schenge nu zly há jed na kra ji na,
ohro zu je to ce lý Schengen a
zmy sel je ho existencie. Vážne
pro blé my ma jú najmä prí morské
štá ty v Stre do ze mí, vša de sa s�a -
žu jú na zni žo va nie rozpoètov, ale
nie najlepšia si tuá cia je aj v niek-
to rých po balt ských kra ji nách. Ani
v zlo ži tej fi nanènej si tuá cii štá ty
nesmú šetri� na vnú tornej bez -
peè nos ti, a už vô bec nie na
schen genskej hra ni ci, pre to že ne -
sú zodpo vednos� vo èi všetkým
ostatným. V tom to du chu sa ne -
sie aj re zo lú cia, pri ja tá na je -
sennom za sa da ní Euro COP–u.
Mu sím v tejto sú vislosti pozna me -
na�, že slo ven sko–ukra jin ská hra -
ni ca je z h¾a diska kva li ty ochra ny
jed na z najlepších v Schenge ne.

l Rozdie ly v kva li te ochra ny
sú vi di te¾né, otázne sú prí èi -
ny…

Do te rajší vý voj jasne uka zu je,
že kri té riá pre pri ja tie jed not li vých
kra jín do Schenge nu ne bo li vždy
rovna ké, my sme pocti vo spl ni li
všetky prísne kri té riá, iné kra ji ny

bo li pri ja té dos� be ne vo lentne a
te raz nie sú schop né reálne plni�
svo je po vin nos ti. Skrátka, je tre ba
ešte uro bi� ve¾mi ve ¾a, aby schen-
genská hra ni ca vša de fun go va la
ako má, inak ne má zmy sel. V
tejto sú vislosti ešte mu sím spo -
me nú�, že za sa da nia sa zú èast nil
aj štátny ta jomník ne mecké ho fe -
de rálne ho mi nis ter stva vnútra Ole
Schrö der, kto rý pri šiel vysvetli�
ne meckým ko le gom, pre èo je
ve¾ký rozdiel v so ciálnom za bez -
pe èe ní po li cajtov a vo ja kov, slú -
žia cich v zahra nièných mi siách.

l Sla bým èlánkom EÚ je
mo mentálne aj Grécko, krí zu
chce vlá da za žehna� bru tálny -
mi škrtmi vý da jov aj v ob las ti
vnú tornej bez peè nos ti.

Na ši grécki ko le go via sa èas to
po no su jú, na dru hej stra ne ne vie -
me od nich dosta� hodno verné
informá cie o reálnej so ciálnej si -
tuá cii gréckych po li cajtov, na -
príklad o ich sku toènej výške pla -
tov. Ho ca ko, aj ich hlas prispel k
rozhodnu tiu de le gá tov Euro -
COP–u vy da� už spo me nu tú re -
zo lú ciu, adre so va nú vlá dam všet-
kých európskych kra jín, aby ne -
šetri li na bez peè nos ti.

l Spo mí na te fi nanèné pro -
blé my Euro COP–u, uva žu je sa
o zvý še ní èlen ských príspev-
kov?

Áno, fi nanco va nie Euro COP–u
je ve¾mi na pä té, siaha sa na re -
zer vy v rozpoète. Ná vrh na zvý -
še nie èlen ské ho príspevku za
jedné ho èle na tu bol, a, sa mo -
zrejme, nestre tá va sa s ve¾kou
pod po rou, ale de fi ni tívne bu de o
òom roz hod nu té na jarnom mi -
mo riadnom kon gre se.

l V èom je pro blém, nepla -
tia èlen ské kra ji ny?

Nepla te nie bol pro blém najmä
zo stra ny èasti no vých èle nov.
Prá ve OZP v SR pri šiel na jar-
nom za sa da ní Euro COP–u s ná -
vrhom, aby v prí pa de, že prí -
slušný zväz ne má uhra de né èlen -
ské po plat ky, zná ša la ná kla dy na
po byt de le gá tov vy sie la jú ca orga -
ni zá cia. To to pra vid lo bo lo pri ja té
a ma lo priam zá zraè ný úèi nok,
všetky kra ji ny a zvä zy ma jú uhra -
de né príspevky. 

l A aj tak je pro blém s fi -
nanco va ním?

Pro blém je najmä vo ve¾kom
po ète ma lých zvä zov, kto ré sa v
mi nu los ti nie celkom pre mysle ne
pri ja li do Euro COP–u a mno hé
ani ne mu se li pla ti�, pre to že ma li
šta tút po zo ro va te ¾a. Tým sa stá -
va, že èlen ské za niekto ré zvä zy
ani ne pokrý va ná kla dy spo je né s
po by tom ich de le gá tov na za sa -
da niach, ne ho vo riac o nákla doch
na chod cen trá ly, vý da je na rôzne
konfe rencie a po dobne. Po byt
de le gá ta na za sa da ní vy jde cent -
rá lu v prie me re na 1 750 euro, v
èom je zahrnu té uby to va nie a

stra vo va nie, pre ná jom priesto rov
i napríklad tlmoènícke služ by.

l Kto rí èle no via Euro COP–u
sú vlastne najmenší?

Orga ni zá cia anglickej jadro vej
po lí cie má 850 èle nov. Mo na ko
má 606 èle nov, Is land 658, Lu -
xemburg 1 600.

l Èo te da s eko no mi kou
Euro COP–u?

Sú dve alterna tí vy rieše nia:
buï sa zvý šia èlen ské príspevky
na kaž dé ho èle na, ale bo sa men -
ším sta no ví mi ni málna paušálna
èiastka, kto rú mu sí èlen ská orga -
ni zá cia zlo ži� do cen trá ly, aby
uhra di li as poò ná kla dy za svo jich
de le gá tov. Bu de to rieši� kong res.

Rovna ko ná vrh pres�a ho va nia
cen trá ly Euro COP–u do Bru se lu,
kto rý sa zdô vodòu je potre bou
tesné ho kon tak tu s európskou
exe ku tí vou. Ana lý za uká za la, že
by to bol neúnosne ná klad ný
krok, sme roz hod ne pro ti. Potre -
ba kontaktov s exe ku tí vou v Bru -
se li sa dá vy rie ši� aj lacnejším
spô so bom.

l Spo me nu li ste aké si auto -
ná lepky s lo gom Euro COP–u.
O èo ide?

Ná vrh vzni kol v na šej èlenskej
základni, aby aj na ši èle no via ta -
kou to for mou moh li pre zento va�
svo ju príslušnos� k Euro COP–u i
k odbo rá rom v ma terskej kra ji ne.
Ná lep ky pre svo ju èlenskú zá -
kladòu za viedla IPA a myš lienka
sa nám pá èi, je to ur èi tý pre jav
so li da ri ty a ve rí me, že ná lep ky
mô žu by� uži toèné na príklad pri
ces tách na šich èle nov do zahra -
ni èia. Ná vrh som prednie sol na
za sa da ní Euro COP–u, aby bo li
vy ro be né pre všetkých èle nov
Euro COP–u. Myšlienka sa èle -
nom za pá èi la a OZP v SR bol po -
ve re ný vypra co va� gra fic ký ná vrh.
Uva žu je me o tom, aby ná lep ka
popri lo gu Euro COP–u ob sa ho -
va la aj lo go príslušné ho ná rodné -
ho zvä zu èi zdru že nia, ale bo as -
poò príslušnos� k štá tu.

l Rozbehlo sa ko lektívne
vy jedná va nie, v tom to ro ku je –
ne mys lím tým len re zort vnútra
– ve¾mi dra ma tic ké. Ako vi dí te
pro blé my opti kou hlavné ho vy -
jedná va èa?

Ko lektívne vy jedná va nie zmlúv
vyššie ho stupòa pre ve rejnú a
štátnu služ bu je prak tic ky ukon -
èe né. V èa se, keï bu dú ma� to to
vy da nie v ru kách na ši èi ta te lia, už
mô že by� vše li èo jasnejšie. Pred-
bežná do ho da s vlá dou na rok
2013 rá ta s nu lo vou va lo ri zá ciou,
ale v má ji 2013 by sme sa ma li

stretnú� k pre hodno te niu fi nan -
ènej si tuá cie s možnos�a mi va lo -
ri zá cie k 1. jú lu 2013. Ostatné bo -
dy ostá va jú na úrov ni ro ka 2012,
my sme však po žia da li, aby pol-
ho di no vé skrá te nie pra covnej do -
by bo lo za kot ve né pria mo vo vyš -
ších ko lektívnych zmlu vách, nie
ako fa kulta tívna možnos� pre
pod ni ko vé zmlu vy. Udrža nie
skrá te nia pra covnej do by bo la z
na šej stra ny kardi nálna po žia -
davka. Vlá da s tým pro blém ne -
má, pro blém má vo vz�a hu k ve -
rejnej službe ZMOS, keïže s vlá -
dou podpí sa li me mo ran dum, že v
sú vislosti s krí zou bu dú ob ce a
mestá akcepto va� úspor né opat-

re nia, pri ja té vlá dou. Ak by te raz
súhla si li, po ru ši li by to to me mo -
ran dum. Mu sia si to najprv
odsúhla si� or gá ny ZMOS–u. Keï
sa do hodnú, 21. no vembra by sa
ko lektívne zmlu vy vyššie ho stup -
òa moh li podpí sa� – ho ci bez
úèas ti škol ských odbo rov, kto rí
odmietli.

l Ako je to s viaza ním
prostriedkov roz poè tu vo výš -
ke 5 percent na mzdy a 10 per-
cent pre ka pi tá lo vé vý davky
pre rok 2013?

Je na re zortoch, ako sa úlo hy
zhostia. Nám ostá va len ve ri�, že
ve de nie nášho mi nis ter stva v
zmysle ústnych prís¾u bov nájde
schodné ces ty, ako sa s týmto
problé mom èo najbezbo lestnejšie
vy rovna�. Ve rí me, že pri ro ko va ní
so za mestná va te ¾om vy uži je mi -
nis ter stvo všetky mož nos ti, bu de -
me pri ro ko va niach ve¾mi dôsled-
ní a využi je me všetky le gálne
prostriedky.

l Vy jedná va nie na úrov ni
re zor tu? Zme ny v ob sa hu ná vr -
hu zmlúv pre rok 2013?

Predlo ži li sme ná vr hy ko -
lektívnych zmlúv a te raz èa ká me,
ako sa urèia ter mí ny vy jedná va ní.
V štátnej a ve rejnej službe je to
jas né vo vz�a hu k vyš ším zmlu -
vám. Zá sadnou na šou po žia -
davkou v podmienkach re zor tu je
zvý še nie stravné ho, pre to že sa
ne hý ba lo nieko¾ko ro kov. Žiada -
me tiež na vý ši� so ciálny fond.
Ide me aj s nieko¾ký mi návrhmi,
kto ré si ne vy ža du jú fi nancie, je to
najmä oblas� ka riérne ho po stu pu,
kde je si tuá cia v posledných ro -
koch v na šom re zorte až na
smiech, o ne ja kých princí poch sa
tu ne dá vô bec ho vo ri�. Keï to ide
v  zá padných kra ji nách, tak to
mu sí ís� aj u nás.

Zhováral sa Peter Ondera
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O jesennom zasadaní EurocOP-u a kolektívnom vyjednávaní s M. Magdoškom

Schengenská hranica musí fungova� ako má, inak stráca zmysel
V dòoch 30. a 31. októbra sa v Berlí ne ko na lo riadne je -
senné za sa da nie Euro COP–u. Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
na òom tra diène re pre zen to val náš de le gát, podpredse da
Ma rián Magdoško. Re dakcia PO LÍ CIA mu po lo ži la nie-
ko¾ko otá zok.

Prezidentka EuroCOP-u Anna Nellberg s viceprezidentom Euro-
COP-u Miroslavom Litvom a delegáciou litovských odborárov
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Ma li š�astie…
Naosta tok za re zo no val vo ve -

rejnosti prí pad v Marce lo vej z 25.
októbra, ke dy silne opi tý (tri pro -
mi le) vo diè po èas bežnej doprav-
nej kon tro ly spô so bil dve strelné
po ra ne nia prá porèí ko vi z OO PZ
v Bá to ro vých Ko si hách. Po li cajt
naš�astie pre žil. Pod¾a pr vých
informá cií však ce lá uda los� nes -
vedèí o pripra ve nosti dvoj èlennej
hliadky zvlá da� nepredví da te¾né
uda losti a na opak, má zna ky ne -
dodrža nia po stu pu a pria me ho
igno ro va nia tak ti ky slu žobné ho
zá kro ku i vlastné ho pu du se ba zá -
cho vy. Dva ja po li caj ti, se dia ci v
aute, bo li pre strelca s 9 mm
pišto ¾ou a s ve¾mi blízkej vzdia le -
nosti ¾ahkým cie¾om… Ne by�
mož no tých troch pro mi le, po -
¾ahky sme moh li do šta tisti ky po -
li cajtov, usmrte ných pri vý ko ne
služ by, pri pí sa� èís lo dva…

Okol nos ti tohto konkrétne ho
prí pa du ešte pre ve ru je od bor
kon tro ly KR PZ v Nitre, prí pad z
Marce lo vej však opä� otvo ril
disku siu o reálnej pripra ve nosti
po li cajtov èe li� nepredví da ným
uda los tiam, o tom, že ochra na ži -

vo ta a zdra via mu sí by� pre po li -
cajtov v každo dennej službe zá -
klad nou prio ri tou, le bo pri cha -
rakte re po li cajnej prá ce možnos�
aj vážnych dôsledkov úto ku vy lú -
èi� celkom ne mož no. Na opak, tre -
ba s ni mi ne ustá le rá ta�.

Neprí jemnosti…
Šta tisticky azda si tuá cia nie je

ob zvláš� dra ma tic ká. Ani pri
poh¾a de do za du za posledných
pätnás� ro kov – z h¾a diska po è tu
úto kov na po li cajtov – ne vi die� vý -
raz né sko ky ani vý vo jo vé krivky,
kto ré by sa vy my ka li zo šta -
tistické ho prie me ru. Ško da však
kaž dé ho po li caj ta, kto rý mu sí v
dôsledku slu žobné ho úra zu odís�
do ci vi lu, ško da kaž dé ho prá ce -
neschopné ho po li caj ta, pre to že
zra ne nia bo lia a za ne ho mu sia
slú ži� iní. Ne ho vo riac o ïalších,
mož no ešte neprí jemnejších dôs -
ledkoch, ako je sa mo zra ne nie.
Dnes je priam módnym hi tom pri -
chy te ných pá cha te ¾ov okamži te
po dá va� trest né ozná me nie na
po li caj ta a zra ne ný príslušník má
èo vysvet¾o va� inšpekcii, kto udrel
pr vý… A aj keï sa ná ho dou trest -
né mu ozná me niu vy hne, po do -

zrie va vým otázkam zo stra ny
nadria de ných sa ne vy hne, pre to -
že slu žobný úraz je neprí jemnos�,
kto rá pl ní fascikle a ne mu sí vrha�
dob ré svetlo na kva li tu prá ce ria-
dia cich pra covní kov. Aj pre to je
dob ré ma� po riadne naštu do va né
napr. príslušné na ria de nie mi nis -
tra o slu žobných úra zoch a my -
slie� na je ho ob sah kaž dý deò v
službe, ne podce òo va� slu žobnú
prípra vu a dba� o svo ju fy zickú
kondí ciu. Ho ci ke dy sa mô že
zís�…

Rôzny prístup
Ho vo ri li sme va ri s de siatkou

po li cajtov, kto rí bo li zra ne ní pri
vý ko ne služ by, ale slú žia ïa lej.
Za ují ma li nás reakcie oko lia,
najmä nadria de ných. Cí ti li ubo le -
ní zra ne ní po li caj ti mo rálnu pod -
po ru ko le gov a šé fov, ale bo skôr
prevlá dol po dozrie va vý poh¾ad a
obvi ne nia, že do tyè ný si spô so bil

zra ne nie vlastnou neopatrnos�ou
a im len na ro bil zby toènú prá cu a
pa pie ro vaèky?

Ako to už bý va, skú se nosti sa
ve¾mi rôzni li od prí pa du k prí pa du
a väèši na oslo ve ných po žia da la o
ano ny mi tu. Zá ro veò však väèši na
zra ne ných po tvr di la, že v ko lektí -
ve cí ti li ve¾kú so li da ri tu, pod po ru
a všestrannú po moc aj od nadria -
de ných, na vští vi li ich do konca aj
v ne moc ni ci, po moh li rieši� vznik-
nu té ro din né pro blé my sú vi sia ce
s hospi ta li zá ciou. Viace rí na ši
anke tá ri sa však po no so va li, že v
úlo he poško de ných sa z nich na
sú de ešte aj pro ku rá tor sna žil
uro bi� „blbca“, kto rý si tre bárs ru -
ku zlo mil sám, keï sa uhý nal
pred úde rom útoè ní ka, ho ci ru ku
zlo mil prá ve ten úder… Èas té sú
te da súdne po ku sy uro bi� z útoè -
ní ka obe� a opaène. V jed nom prí -
pa de sa anke to va ný po li cajt cí til

by� dotknu tý aj po dozrie va vým
prístu pom vy šetro va te ¾a už v prí-
pravnom ko na ní. Naosta tok, niek-
to rých na opak mrzel neutrálny
po stoj nadria de ných, kto rí zra ne -
nie v službe po va žo va li za èis to
osobnú vec po li caj ta a èís lo do
šta tisti ky. Niè viac, niè me nej.

Sa mozrejme, èle no via OZP v
SR ma jú v nut ných prí pa doch
možnos� po žia da� OZP sta no ve -
ným postu pom o právnu ochra nu.
V súhrne však pla tí: Sta� sa
poško de ným, sta� sa obe �ou ná -
sil né ho úto ku v službe nie je ni ja -
ká vý hra. Tí, èo to pre ži li, spo -
loène zdô razòu jú: Naozaj sa èlo -
vek v službe nieke dy do sta ne do
si tuá cie, kto rú ne mô že oèa ká va�,
ale podve do mo s òou mu sí vždy
rá ta� a by� ne ustá le v stre hu. Za -
ži li to na vlastnej ko ži…

Pe ter Onde ra

Èl. 16

(1) Roz sah zodpo vednosti za
slu žobný úraz ale bo cho ro bu z
po vo la nia ur èu je nadria de ný,
op ráv ne ný po li caj ta usta no vi�
ale bo vy me no va� do funkcie po
vy šetre ní prí èi ny a okol nos tí
vzni ku slu žobné ho úra zu.

(2) Pred ur èe ním roz sa hu
zodpo vednosti za slu žobný
úraz sa po sudzu je,

a) èi bo lo dodržia va nie všeo -
becne zá väzných právnych
pred pi sov a interných aktov ria -
de nia (ïa lej len „interný pred -
pis“) vz�a hu jú cich sa k plne niu
úloh poško de né ho po li caj ta
kon  tro lo va né a zo stra ny nad -
ria de ných vy ža do va né,

b) èi bol poško de ný po li cajt
pred plne ním úloh po uèe ný a
na plne nie úloh ná le ži te vy ško -
le ný,

c) èi ne do šlo k poško de niu
zdra via poško de né ho po li caj ta
je ho ¾ahko vážnym ko na ním, ne -
opatrnos�ou ale bo nepri me ra -
ným sprá va ním,

d) v èom spo èí va prí èi na
vzni ku slu žobné ho úra zu poš -
ko de né ho po li caj ta a aké opat -
re nia je potrebné vy ko na� na
odstrá ne nie prí èi ny vzni ku slu -
žobné ho úra zu.

(3) Ak do šlo k poško de niu
zdra via na orga ni zo va nej te -
lesnej prípra ve ale bo pri vy ko -
ná va ní vý cvi ku ale bo pri pre -
vierkach te lesnej zdat nos ti ale -
bo pri pre vierkach zo stre leckej

prípra vy, pria my nadria de ný
poš ko de né ho po li caj ta skú ma,
èi èinnos�, poško de né ho po li caj -
ta, pri kto rej do šlo k úra zu, bo -
la sú èas�ou vý cvi ko vé ho plá nu
ale bo osnov taktickej výuèby v
ten deò.

(4) Ak dôjde k poško de niu
zdra via u iné ho útva ru mi nis ter -
stva ale bo útva ru zbo ru, než u
kto ré ho je poško de ný po li cajt
slu žobne za ra de ný, vy šetre nie
vy ko ná útvar, u kto ré ho k poš -
ko de niu zdra via do šlo a pod kla -
dy postú pi k pre ro ko va niu a
rozhodnu tiu út va ru, v kto rom je
poško de ný po li cajt slu žobne za -
ra de ný.

ÈI.17
(1) Poško de nie zdra via po li -

caj ta sa ne po sudzu je ako slu -
žob ný úraz, ak bol úraz spô so -
be ný

a) pri èin nos ti po li caj ta, kto rá
ne bo la sú èas�ou vý cvi ko vé ho
plá nu ale bo osnov taktickej vý -
uèby v deò, keï k poško de niu
zdra via po li caj ta do šlo,

b) pri èin nos ti po li caj ta, po -
èas kto rej ne pl nil úlo hy, kto ré
mu vyplý va jú z funkcie, do kto -
rej je usta no ve ný a kto ré mal
po li cajt vy ko ná va� na zákla de
príslušných zá ko nov, všeo bec -
ne zá väzných právnych predpi -
sov a interných predpi sov,

c) pri èin nos ti po li caj ta, po -
èas kto rej ne pl nil úlo hy, kto ré
mu bo li ur èe né nadria de ným na
zákla de po ky nu ale bo roz ka zu.
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V každom prí pa de fy zic ké -
ho úto ku na po li caj ta, to bôž v
prí pa de zra ne nia, te da vzni ku
slu žobné ho úra zu, ma jú nad -
ria de ní, prí padne i kontrolné
or gá ny nás ledne množstvo
po vin nos tí a ad mi nistra tí vy.
Ako vlastne predchádza� po -
dob ným úra zom? Sú, ma li by
by� po li caj ti dobre pripra ve ní
aj na nepredví da né si tuá cie?
Aj o tom sa re dakcia PO LÍ CIA
roz prá va la so zástupcom ria-
di te ¾a od bo ru po riadko vej po -
lí cie PPZ mjr. Mgr. Ma re kom
Petru šom.
n Do útva rov stá le pri -

chádza ve¾ký po èet mla dých
¾u dí. Ako sú reálne pripra ve ní
na to, že v službe mô žu prís� aj
o ži vot?

Základné ve do mosti a prak tic -
ké ná vy ky, ako si chrá ni� ži vot a
zdra vie, dostá va jú po li caj ti v rám -
ci základnej po li cajnej prípra vy
SOŠ PZ. Mô že me sa te raz spo ri�
o tom, èi je prípra va dosta toèná.
Vzh¾a dom na sú èasnú celko vú
dåžku štú dia je v štu dijnom pro-
gra me v rám ci slu žobnej a te -
lesnej prípra vy vyèle ne ný pri me -
ra ný po èet vyuèo va cích ho dín,
má me však svoj ná zor na celko -
vú dåžku štú dia, je pod¾a nás ne -
posta èu jú ca, to je všeo becne
zná ma vec. Ve ¾a te da zá le ží aj od
to ho, èi má poslu cháè záujem
pra co va� na se be aj vo chví ¾ach
vo¾na, èi vní ma, že to, èo sa te raz
na uèí a ako sa pripra ví, bu de
potre bo va� kaž dý deò v službe a
èi vní ma,  chá pe svo ju prípra vu
ako prípra vu na ce lo ži votné po -
vo la nie. Cho dí me aj na skúšky na
SOŠ PZ, tam vi die�, že väèši na
mla dých po li cajtov má zá kla dy v
tom to sme re zvlád nu té. Spor né
však je, èi sa im to, èo sa nauèia,
do sta ne aj do kr vi a èi sa tak do -
ká žu sprá va� aj v každo dennom
vý ko ne služ by. Vznik krí zo vej si -
tuá cie je ve cou oka mi hu.

n Do ká žu?
Ne mô žem zovšeo becòo va�, je

to indi vi duálne od prí pa du k prí -
pa du. Faktom je, že ve ¾a mla dých

po li cajtov ži je v presvedèe ní, že
im sa niè ne mô že sta�. A pod¾a
to ho sa nieke dy aj vo vý ko ne
služ by sprá va jú. Nieke dy si ne -
uve do mu jú, že mu sia by� stá le
pripra ve ní na mož né ri zi ko, že sa
sto krát ne mu sí niè sta�, ale
stoprvý krát mô žu prís� o ži vot
ale bo osta� na inva lidnom vo zí ku.
Je to jed no znaè ná zodpo vednos�
najmä pria mych nadria de ných,
aby im to to ve do mie každo denne
vtåka li do hláv a aby ich ïa lej pri-
pra vo va li na vý kon služ by aj v
tom to sme re. Keï v rám ci slu -
žob nej a te lesnej prípra vy bu dú
hra� ce lé do po ludnie len futbal,
tak to asi nie je tá pra vá prípra va.
V pra xi vi die�, že èle no via hliadky
ne ma jú zauží va né, že sa mu sia
ne ustá le vzá jomne isti�, posky to -
va� si ochra nu. V tom to sme re sú
mno hí mla dí po li caj ti ¾ahko vážni.
V sú èasnosti je zodpo vednos� a
po vinnos� nadria de né ho ove ¾a
väèšia, pre to že ko lektí vy na ob -
vodných odde le niach PZ sa ve¾ -
mi omla di li a ne má kto odovzdá -
va� skú se nosti, nadria de ný ich k
to mu mu sí ne ustá le vies�, dohlia -
da� na prípra vu a pre ve ro va�, èi
sa v praktickej èin nos ti držia to -
ho, èo sa na uèi li.

n Trojroèní uèia jedno roè -
ných… Nie je prípra vy má lo?

Svojho èa su sme vy pra co va li
Me to dickúu prí ruèku pre potre by
príslušní kov služ by po riadko vej
po lí cie PZ, bo la už aj aktua li zo va -
ná, ne dá sa po ve da�, že by sa
ne ma li ako a z èo ho uèi�, je na to
aj vyèle ne ný priestor. Ak sa èas,
ur èe ný na prípra vu, efektívne vy -
uži je a ak mla dý po li cajt sám má
záujem aj vo vo¾nom èa se cvi èi�,
zlepšo va� si kondí ciu, po tom má
aj po stránke psy chickej väèšie
šan ce uchrá ni� si ži vot a zdra vie,
pre to že si mô že viac dô ve ro va�
pri slu žobnom zá kro ku. Mal by
by� ne ustá le, v kaž dej chví li v
stre hu. Je to len môj do jem, ale
mám po cit, že mla dí po li caj ti ne -
ma jú v se be tú vnú tornú pripra ve -
nos�. Ve ¾a z nich au to ma tic ky
pred pokla dá, že tre bárs kon tro lo -

va ný ob èan aj pri doprav no–bez -
peènostnej akcii bu de ma� vo èi
nim rešpekt, úctu. Nie vždy je to
tak. Na dru hej stra ne, mám aj ve -
¾a poznatkov, že mla dí po li caj ti
ma jú ele mentárne ne do stat ky v
zdvo ri losti a to po tom nieke dy ¾u -
dí ešte dráž di. Aj po li cajt, kto rý v
rám ci slu žobnej èin nos ti za sta vu -
je au to, mu sí by� vždy pripra ve ný,
ne vie, kto se dí za vo lantom, èi to
nie je �ažký ná sil ník v pátra ní ale -
bo vo diè, kto rý jazdí pod vply vom
al ko ho lu a prí padne je ešte aj oz -
bro je ný. Po li cajt mu sí ovlá da� slu -
žobnú zdvo ri los� a aj tak ti ku, le bo
s ru ka mi vo vreckách sa ne dá
úèinne brá ni� ne èa ka né mu úto ku.

n Èa sy sa zme ni li, dnes sa
pri poh¾a de na po li caj ta naozaj
nik to nesta via do po zo ru. Keï
vám len vy na dá, ešte je dob -
re…

Keï už ste to spo me nu li, po -
va žu jem za chy bu, že z usta no -
ve ní Trest né ho zá ko na bo la vy -
òa tá skut ko vá pod sta ta trest né ho
èi nu „verbálne ho úto ku na ve -
rejné ho èi ni te ¾a“ a zá ro veò ne do -
šlo k za ve de niu obdobnej skutko -
vej pod sta ty priestupku do zá ko -
na o priestupkoch napriek to mu,
že sa mot ný le gisla tívny ná vrh na
tú to sku toènos� pa mä tal. To je
pod¾a mòa chy ba. Dô vo dy azda
ne mu sím ïa lej rozvádza�.

Sta� sa v službe obe �ou úto ku ná sil ní ka v ni ja kom prí pa de ne bý va vý hra
Neprejde po ma ly ani deò, aby sa v mé diách neobja vi la
sprá va o fy zickom úto ku na ve rejné ho èi ni te ¾a, naj -
èastejšie na príslušní ka PZ. Pri ne jed nom z nich dôjde aj
k zra ne niu po li caj ta, nieke dy s dôsledkom prá ce ne -
schopnosti èi ne bo daj ešte s nieèím hor ším.

Sú na ši po li caj ti dob ré pripra ve ní na ochra nu svojho ži vo ta a zdra via?

Počet útokov na príslušníkov
PZ za roky 1997-2012

Teo re tic ky áno, prax je ove ¾a rozma ni tejšia

Z Nariadenia ministra vnútra SR č. 27/2008

Vy šetre nie slu žobné ho úra zu

Sil ný pud se ba zá cho vy a dob rá prípra va: najlepší re cept, ako pre ži� v zdra ví
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Za príkladné plne nie slu -
žobných po vin nos tí, pre jav
sta toènosti a zá chra nu
dvoch ¾udských ži vo tov mi -
nister vnútra Slo venskej re -
pub li ky po vý šil do hod nos ti
po ru èí ka re fe ren ta odde le -
nia vý ko nu služ by Okresné -
ho do prav né ho inšpekto rá tu
v Brezne  OR PZ v Brezne
ppor. Mar ti na Oce ¾a. Preu -
ká zal od va hu a na pl nil hes lo
Po má ha� a chrá ni�.

Za preu ká za nie od va hy a
naplne nie hes la Po má ha� a chrá -
ni� mu osobne po ïa ko val aj riadi -
te¾ KR PZ v Banskej By stri ci plk.

JUDr. Ma rián Slo bodník, riadi te¾
OR PZ v Brezne pplk. Mgr. Ivan
Pi liar a riadi te¾ ODI v Brezne mjr.
Ing. Ras ti slav Èupka.

„Ten to èin je �ažko po pí sa� slo -
va mi, le bo kaž dý riadi te¾ si pra je,
aby mal èo najviac ta kýchto pod-
ria de ných po li cajtov. Od hod la li

sme sa ís� do tohto za mestna nia,
aby sme ¾u ïom po má ha li, chrá ni -
li ich zdra vie a keï im to zachrá -
ni ži vot, je to neoce ni te¾ná zá le ži -
tos�. Pra jem si, aby ta kýchto za -
mes t nancov bo lo v ko lektí ve èo
najviac,“ po ve dal riadi te¾ okres -
né ho riadi te¾stva pplk. Mgr. Ivan
Pi liar.

Niekto to be rie ako sa mo -
zrejmos�, iný ako hr din ský èin.
Po vedzme si však prav du, ko¾kí z
nás do ká žu nabra� od va hu, ne -
stá� bezprí zorne nad zra ne ným a
v stre so vých si tuá ciách poskytnú�
prvú po moc?

V pra vý èas na správnom
mieste

Dòa 7. au gus ta 2012 ve èer v
Po lomke, do šlo k zrážke osobné -

ho au ta s mo to cyklom. Pri ha vá rii
sa zra nil mo to cyk lis ta so spo lu -
jazdom, mi mo cho dom dva ja bra -
tia, z to ho mlad ší 21–roèný Ras ti -
slav vážne. Ako sa po vie, na -
š�astie stá li pri òom anje li, no v
je ho prí pa de to bol sku toèný zá -
ch ranca ppor. Mar tin Oce¾. „Všet -

ko sa udia lo ve¾mi rýchlo. Bol
som v ro di èovskom do me, asi sto
metrov od miesta ne ho dy. Za po -
èul som zvuk mo tor ky, ná raz a
od ra zu ti cho. Sám som mo torkár,
pre to som tu šil, že sa nieèo sta lo.
Sa dol som do au ta a do mi nú ty
bol na mieste. Vi del som dvoch
mla dých ¾u dí rozhádza ných po
ceste, ka luž kr vi a za èal som
inštinktívne ko na�. Prezrel som
jedné ho le žia ce ho a uvi del otvo -
re nú ra nu. Ve del som, že ak mu
ne po mô žem, vykrvá ca. Ne za vá -
hal som a spontánne mu po mo -
hol. Oko lo mòa sa po ze ra lo ve ¾a
di vá kov, ale všetci len stá li, drža li
si ús ta a po ze ra li, èo sa sta lo.
Má lo bo lo tých, kto rí bo li ochot ní
a ma li si lu po môc�,“ opi su je ce lú
si tuá ciu Mar tin Oce¾.
K hrdin ské mu èi nu sa pri dal

ïalší
Ten to hr din ský èin sa mo zrej -

me ne zostal bez povšimnu tia a k
ne mu sa ešte pri dal ïalší. Dòa
20. septembra Mar tin Oce¾ za brá -
nil nezná me mu mu žo vi spá cha�
sa movraždu sko kom z Baldov-
ské ho mosta do rieky Hron. „Išlo
tiež o ná ho du. V ne ja kom èa se
som bol s ko le gom na urèi tom
mieste, kde pán se del na zá brad -
lí, po nad kto ré mal pre lo že nú jed -
nu no hu. Od sta vi li sme au to a
prišli k ne mu. Rozprá val o tom,
že má ro din né pro blé my a chce
skonèi� so ži vo tom, pre to sme
mu se li za siahnu�. Stiahli sme ho
zo zábradlia a následne bol pre -
ve ze ný do ne moc ni ce,“ vysvet¾u -
je Mar tin Oce¾.

Za zá chra nu ži vo ta sa 
po ïa ko va li

Osobne sa svojmu záchranco -
vi v deò je ho po vý še nia po ïa ko -
val Ras ti slav Oce¾ s ro dièmi a
sest rou. Ná hod ná si tuá cia, ná -
hod ná zho da priezvisk. „Pá no vi
Oce ¾o vi pra jem, nech sa mu da rí
a nech po kra èu je v tom, èo za èal.
Ve¾mi mu ïa ku jem za to, že mi
za chrá nil ži vot,“ vy znal sa so sl -
za mi v oèiach mla dý muž. Ži vot
po ne ho de sa mu zme nil a sám
dú fa, že k lepšie mu. Pre šiel
�ažkou ži votnou skúškou a už by
to ni kdy nechcel za ži�. „Viem, že
ke by som sa oci tol v po dobnej si -
tuá cii, radšej po mô žem, ako by
som sa len dí val.“

Ro di na sa s týmto osud ným
dòom vy rovná va dos� �ažko. „V
no ci nespí me, stá le sa k to mu
vra cia me. Som však š�ast ná, že
to do pad lo dobre. ¼udský ži vot je
prvo ra dý,“ do da la Ras�o va ma mi -
na. Pra je si, aby syn išiel štu do -
va� na vy so kú ško lu, no on tú ži
po za hra ni èí, kde by si za ro bil,
aby mo hol za èa� podni ka�.

Po má ha� a chrá ni�
Po vý še nie na po ru èí ka pri jal

Mar tin Oce¾ s po ko rou. Ne cí ti sa
ako hr di na a pod¾a je ho slov ko -
nal tak, ako to cí til. „ ¼udský ži vot
je najväèšia hod no ta, kto rú na
sve te má me. Oci tol som sa na
urèi tom mieste, ve¾mi rád som
po mo hol a v dru hom prí pa de v
spo lu prá ci aj s ko le gom,“ skrom -
ne po dotkol Mar tin Oce¾. Svo ju
prá cu si vá ži a je rád, že sa mo -
hol sto tožni� s heslom Po má ha� a
chrá ni�.

Preu ká zal od va hu a za chrá nil dva ¾udské ži vo ty

Po vý še nie ho ne mi nu lo

Breznianskeho policajta, ktorý zachránil dva životy, mimoriadne
povýšil riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici plk. Marián Slobodník

Zaujímavá ponuka
V ro ku 2011, ako bý va lý príslušník PZ v sú èasnej do be sta ros ta

ob ce a aj sú èasný èlen Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR som oslo vil
svo jich ko le gov z OR PZ v Žiari nad Hro nom vo ve ci poskytnu tia re -
la xaèných slu žieb v obecnom za ria de ní pod názvom Vodný raj, s.r.o.
Vy hne. Na ko¾ko osobne po znám ná roènos� prá ce v Po li cajnom zbo -
re, v kto rom som pô so bil dlhé obdo bie, a kto ré pri ná ša každo denný
stres a stre so vé si tuá cie, s kto rý mi sa èlo vek len �ažko vy rovná va,
rozho dol som sa Vás oslo vi� v rám ci posky to va nia re la xaèných slu -
žieb s nadštandardným be ne fi tom pre za mestnancov Mi nis ter stva
vnútra a ich pria mych ro din ných príslušní ko va v rám ci Slo venskej re -
pub li ky. Cie¾om je oslo ve nie po li cajtov, ich ro din ných príslušní kov,
ako aj za mestnancov z OR PZ v Žiari nad Hro nom.

Po nú kam Vám z¾a vu vy bra né ho be ne fi tu pre Va šich príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru, ako aj obèianskych za mestnancov a jedné ho ro -
din né ho príslušní ka po èas zimnej pre vádzky do 30. aprí la 2013 na
služ by po sky to va né Vodným ra jom s.r.o. Vy hne. Po èas letnej se zó -
ny od 1.5.2013 do 15.9.2013 Vám po skyt ne me be ne fit s ce lo den ným
vstupným vo výške 6 euro na oso bu aj pre ro din né ho príslušní ka od
pondelka do štvrtka. Zno vu od 16.9.2013 bu de pla ti� tá to po nu ka pre
zimnú pre vádzku. Na še za ria de nie si mô že te pozrie� na obecnej
stránke www.vyhne.sk, ale bo stránke www.vodnyrajvyhne.sk.

Ïa lej po nú ka me reštau raèné služ by pre 30–40 osôb, ve èierky,
ško le nia, konco roèné po se de nia spo je né s wellness služ ba mi. Ne za -
bú da me ani na na šich dô chodcov, pre kto rých pla tia tie isté z¾a vy po
predlo že ní preu ka zu dô chodcu. Vieme za bezpe èi� uby to va nie rôzne -
ho dru hu prostredníctvom uby to va te ¾ov v ob ci, kto rých nájde te na
stránke ob ce Vy hne, www.vyhne.sk, vieme do hodnú� aj 50
percentné z¾a vy za uby to va nie.

1. Pre èle nov Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie
Výpla vo vý ba zén + sauno vý svet + ja kuzza (2 hod.) 
…….. bežná ce na 10,50 € Va ša ce na 4 €
2. Pre èle nov ŠKP Žiar nad Hro nom
Výpla vo vý ba zén + sauno vý svet + ja kuzza (2 hod.) 
…….. bežná ce na 10,50 € Va ša ce na 4 €
3. Po li caj ti OR PZ v Žiari nad Hro nom v aktívnej službe
Výpla vo vý ba zén + sauno vý svet + ja kuzza (2 hod.)  
…….. bežná ce na 10,50 € Va ša ce na 4 €
4. Obèianski za mestnanci OR PZ v Žiari nad Hro nom
Výpla vo vý ba zén + sauno vý svet + ja kuzza (2 hod.)  
…….. bežná ce na 10,50 € Va ša ce na 4 €
5. Po li caj ti na výslu ho vom dô chodku, sta robnom dô chodku

a ich ro din ní príslušní ci……… 4 €
V prí pa de záujmu o predlo že nú po nu ku v na šom za ria de ní sa

mô žu príslušní ci PZ a obèianski za mestnanci Mi nis ter stva vnútra
preu ká za� na re cepcii nasle dovný mi preu kazmi:

slu žobný preu kaz príslušní ka PZ, preu kaz za mestnanca PZ,
preu ka zom èle na OZP, preu ka zom èle na ŠKP PZ s preu ka zom
to tož nos ti, preu ka zom výslu ho vé ho dô chodcu, preu ka zom
IPA. Ro din ný príslušník man žel (ka), kto rý (á) vy uži je spo loèné
služ by, preu ká že sa obèianskym preu ka zom pre poskytnu tie z¾a vy.     

Vla di mír Be ve la qua
sta ros ta ob ce Vy hne

Rek to ra bra tislavskej Aka dé -
mie Po li cajné ho zbo ru bu dú naj -
bližšie vo li� až 12. februá ra 2013.
O dru hom termí ne vo lieb dnes
rozho dol aka de mic ký se nát (AS)
ško ly. In for mo val o tom je ho
pred se da Jo zef Ha lá dik.

Bý va lé ho rek to ra Vác la va
Kraj ní ka v jú li od vo lal pre zi dent
Ivan Gašpa ro viè po pre puknu tí
ko rupènej kauzy v sú vislosti s pri -
jí ma cí mi po ho vormi.

Pod¾a predse du AS Jo ze fa
Ha lá di ka sa kan di dá ti do dru hé ho
ko la mô žu hlá si� do 4. februá ra.
Pr vý ter mín vo lieb rek to ra bol
neúspešný. Do pr vé ho ko la vo¾by

sa prihlá si li tra ja kan di dá ti. Je den
vy pa dol, do dru hé ho ko la išli dva -
ja kan di dá ti, no nikto ne zís kal
nadpo lo viènú väèši nu, spresnil
Ha lá dik.

Ak v prvom ko le no vé ho ter mí -
nu ne získa žiadny kan di dát
trojpä ti no vú väèši nu hla sov, do
dru hé ho ko la postú pia dva ja kan -
di dá ti s najväèším poètom hla -
sov. V dru hom ko le zví �a zí ten, za
ko ho zahla su je nadpo lo vièná
väè ši na èle nov se ná tu.

Mo mentálne aka dé miu ve die
Šte fan Ko èan, kto rý je po ve re ný
vy ko ná va ním funkcie rek to ra.

(Sme, 16. 10. 2012)

Rek to ra po li cajnej aka dé mie bu dú
vo li� až vo februá ri

Èlen ské štá ty medzivládnej
orga ni zá cie In ter pol slú žia cej na
spo loèný boj pro ti medzi ná -
rodné mu zlo èi nu si vo štvrtok na
svo jom zjazde v ta lianskom Rí -
me zvo li li no vé ho šé fa. Ním sa
prvýkrát v histó rii sta ne že na.
Ide o 58–roènú Mi reille Ba les -
trazzio vú, kto rá sa vo svo jom
rodnom Francúzsku preslá vi la

najmä bo jom pro ti orga ni zo va -
né mu zlo èi nu v meste Bordeaux
ale aj na ostro ve Korzi ka. Dote-
raz pô so bi la aj ako vi cepre zi -
dentka vý kon né ho vý bo ru In ter -
po lu pre Euró pu. Vo¾bu oce nil aj
francúzsky mi nister vnútra Ma -
nuel Valls, kto rý Ba lestrazzio vú
po va žu je za „skve lú po li cajtku“.

(SI TA, 8. 11.2012)

Na èe le In ter po lu bu de prvýkrát v histó rii že na

Po li cajní odbo rá ri v Špa -
nielsku dnes ozná mi li, že pod-
po ria po li cajtov, kto rí sa od miet -
nu po die ¾a� na vys�a ho vá va ní
¾u dí ne schop ných splá ca� svo je
hy po té ky. Rea go va li tak na dva
najnovšie prí pa dy sa movrážd
zú fa lých ¾u dí, kto rých prišli
súdni zria denci v sprie vo de po -
li cajtov vy hosti� z do mu.

Zjedno te né po li cajné od bo ry,
kto ré zastu pu jú približne 25.000
po li cajtov, vo svo jom vyhlá se ní
vy jadri li presvedèe nie, že na po -

mô žu k zasta ve niu prak ti ky vy -
s�a ho vá va nia nepla ti èov.

Špa nielsky pre mi ér Ma ria no
Ra joy v so bo tu ozná mil, že je ho
vlá da sa chys tá èo najrýchlejšie
za vies� re for my, kto ré zasta via
súdne vys�a ho va nie ¾u dí pre
nesplá ca nie hy po ték. Opatre nie
nasle du je po tom, èo 53–roèná
Špa nielka v Bilbau spá cha la v
piatok sa movraždu, keï ju súd -
ni za mestnanci prišli z by tu vy -
s�a ho va�.

(Sme, 11. no vembra 2012)

Špa nielski po li caj ti sa nechcú po die ¾a� na vys�a ho vá va ní nepla ti èov

V posledný aprí lo vý deò sa
zatvo ri li dve re bu fe tov v bu do -
vách MV SR na Pri bi no vej, Ra -
èianskej i Ko šickej uli ci v Bra -
tisla ve. Mi nis ter stvo vnútra SR v
má ji pripra vi lo ve rejnú sú �až, ví -
�az však na po kon zmlu vu so sta -
no ve ný mi podmienka mi ne podpí -
sal. Odvte dy je ti cho. Pod¾a infor-
má cií z od bo ru ve rejné ho obsta -
rá va nia MV SR no vá, širšie kon -
ci po va ná sú �až v ob las ti stra vo -
va nia za mestnancov MV SR má
by� (opro ti pô vodným prís¾u bom)
vyhlá se ná až v èa se vyjde nia
nášho no vembro vé ho èís la – tak-
mer pol ro ka po prvej neúspešnej

sú �a ži! Nasle du jú te da ïalšie me -
sia ce èa ka nia. Vysvetle ní, pre èo
to tak dlho tr vá, ma jú kom pe tent -
ní viace ro, ale ani jed no pri ja -
te¾né pre za mestnancov. Ak od -
bor ve rejné ho obsta rá va nia ne vie
pružne „obsta ra�“ ta kú ma li -
chernos�, ako je pre vádzka oby -
èajných bu fe tov, nechci me radšej
pozna� reálnu si tuá ciu vo vý be ro -
vých ko na niach iných, pre ži vot
re zor tu mož no ove ¾a zá važ nej -
ších ko mo dít (ho ci je èlo vek jed-
lom ži vý…) Si tuá cia na smiech,
na plaè, na zlos�. A na vy vo de nie
konkrétnej zodpo vednosti. 

(on)

Zatvo re né bu fe ty? Ne ko neè ná histó ria…
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Ani ja som ni kdy niè ne ma la a
ni kdy niè ne zna me na la. Ro di èia
sta va li dom a všetci tra ja sú ro -
denci sme ako de ti ma li je den bi -
cy kel. Pe òa zí ne bo lo. Ob di vo va la
som kaž dý ces�ák, cyk lis tic ký
dres a sní va la som s otvo re ný mi
oèa mi, že aj ja bu dem ma� raz ta -
ký….Ani dnes to ho ne mám ve ¾a.
Je den cestný bi cy kel, jed ny plav -
ky, oku lia re a èiapku na plá va nie
a tro je te nis ky na be ha nie (jed ny
v prá ci, jed ny do ma a jed ny u ro -
di èov). Ale mám chu�, mo ti vá ciu a
si lu ís� za hra ni ca mi Nor mál nos ti,
Zvy èajnosti a Ro zum nos ti…. A z
to ho sa zro dil mi nu lý rok Iron-
man.

Po pre te ku emó cie opadli a ja
som si sta no vi la no vé mé ty a
ciele. Chcem ís� o dva ro ky na
MS v Ironma ne na Ha wai. Ja
viem, je to odvážne, ale nie ne -

mož né. Za èa la som be ha�, bi -
cyklo va�, kaž dé rá no o 6–tej som
plá va la ki lo metre v ba zé ne. V ja -
nuá ri som ocho re la a vlieklo sa to
so mnou až do marca. Keï už
kaž dý mal zimnú prípra vu za se -
bou, ja som len za èí na la. Ostat ní
pre te ka li a ja som bra la kaž dé
pre te ky ako tré ning. V mys li som
si ho vo ri la: Ne snaž sa by� lepšia
v prie mernej rí ši, ale buï prie -
merná v rí ši lep ších. A tak som
tré no va la ove ¾a tvrdšie. Týžden-
ne som be há va la cez 100km, bi -
cyklo va la som ve èer k ro di èom
do NR a sko ro rá no som sa vra -
ca la do BA. S  vo dou som za èa -
la by� èo raz väèšia ka ma rátka na
dlhé tra te. Ale…ale kon èi la som
dokto randské štú dium a bo lo tre -
ba na pí sa� a odovzda� prá cu. Tré -
ningov som sa nechce la vzda� a
tak som pí sa la po no ciach. Ob èas

som mu se la upusti� od dlhých
cyk lis tic kých tré ningov a uspo ko -
ji la som sa len vý le tom na Pe -
zinskú Ba bu a spä�.

V auguste som sa po sta vi la
dru hýkrát na štart Slo vakma na v

Pieš�a noch. Ne bo lo mi všetko
jed no, le bo som ve de la, èo ma
èa ká. Plá va li sme na Såòa ve, ale
bo lo to ako návšte va u vod ní ka.
Riasy bo li vša de, obo pí na li ce lé
te lo a vo vo de sa tla èi li do úst.
Naj¾ahšie ako ís� ži vo tom je pri ja�
ve ci, kto ré nezme ní me, ta ké, aké
sú. Jedno du cho som si tie ze le né
ve ci vo vo de ne vší ma la a plá va la
si 3,8km svo je. Krá sa, vyplá va la
som o 7 mi nút skôr ako mi nu lý
rok. Predsa to vstá va nie o 5ej do
ba zé na ma lo svoj vý znam! Te ši la
som sa. Na bi ku som zainvesto -
va la do karbó no vých ko lies, kto ré
ma li ís� 180km sa mé. Ne šli! Tu
som po cho pi la, že v ži vo te sa dá
ho ci èo kú pi�, ale kondièku nie.
Mo je podve do mé šetre nie na bi -

cykli som na šla až na ma ra tó ne,
kto rý nasle do val. Obu la som si
te nis ky, vypla mo zog a len som
be ža la. Ne vní ma la som ¾u dí, kto rí
ma povzbudzo va li, až keï som
sa pozre la na ho din ky, zisti la
som, že be žím tem po 4.55 na ki -
lo me ter. Hop, to predsa nie je
mož né. Pred pre te kom som zo
špá su po ve da la, že bu dem be ža�
ma ra tón 3.30. Ne mys le la som to
vážne, le bo môj osobný re kord
na èis tý ma ra tón je 3.28. Riskla
som to. Be ža la som ma ra tón v
Ironma ne za 3.31!!! Vý sled ný
èas: 10.26. Pre ko na la som sí ce
nieko¾ko roèný žen ský re kord v
Slo vakma ne, ale slo ven ská pro -
fíèka mi da la 20 mi nút….tie, kto ré
mi chý ba li na bi cykli. Ne va dí, ja
sa aj tak te ším, le bo mám mo ti vá -
ciu tré no va�. A ak všetko dobre
do pad ne, na bu dú ce Vám už na -
pí šem z Ha waia.

Ale ten to èlá nok nie je len o
mne. Mi nu lý rok som pre PO LÍ -
CIU na pí sa la èlá nok Ironman
vlastný mi oèa mi Inšpi ro val ve ¾a
¾u dí k športu a hlavne k triatlo nu.
Ani som ne tu ši la, že to bu de ma�
ta ký ohlas. Danka Šte vánko vá
(Aka dé mia PZ) ab sol vo va la svoj
pr vý Ironman v Rothe v Ne mecku
a to hneï so skve lým èa som
12.06. Pe �o Ma jerník (Pre zí dium
PZ Ba) si spra vil vlastný Ironman
do ma a šiel ho sám. Šiale nec.
3,8 km odplá val na Aka dé mii PZ
(syn mu rá tal ba zé ny, tak že ne -
mo hol okla ma�), na bi cykli ho
sko ro odfúklo a ma ra tón be hal so
svo jím psom, le bo syn už zdupkal
z obèerstvo va nej sta ni ce, kto rú si
po sta vil pred do mom. To to, èo
do ká zal Pe �o, ne do ká že ho cikto rý
Ironma nista!!!! Pa li Berník (PPU
Ko ši ce) sa po sta vil hneï na štart
Halfi ronma nu v Bá tovciach a

vyskú šal si ešte pár triatlo nov.
Tak ho to oèa ri lo, že bu dú ci rok
chce ís� svojho pr vé ho Ironma na.
Ra do Fe renèík (UOUÈ BA) ako
svoj pr vý triatlon ab sol vo val
�ažké ho Ora va ma na, kde sa pa -
so val so stu de nou vo dou a be -
hom v kopcoch, Ro bo Va li èek
(KEÚ BB), šiel tiež svoj pr vý
triatlon v Mar ti ne a hneï stál na
bedni, Zo li Herdicz (bý va lý
zástupca KR PZ BA) šiel šta fe tu
v Slo vakma no vi a po fi nishi po ve -
dal, že ide tré no va� na Ironma -
na….a ve ¾a ve ¾a športovcov, o
kto rých ne viem, ale oni ve dia…

A ja zas viem, že na šport ne -
potre bu je te najlepší bi cy kel, 10
pá rov te ni siek, ale chu�. Chu� uro -
bi� nieèo pre svo je te lo a du -
šu…uro bi� sa mi se ba š�ast ný -
mi….le bo, keï ste Vy š�ast ní, tak
sú š�ast ní aj ¾u dia oko lo Vás.

To Vám zo srdca pra je
Marce la Ko vá øo vá

Aka dé mia PZ Bra ti sla va

P.S. Nesmiem za budnú� ani
na na šich skalných triatlo nistov.
Andre ja Pa linské ho (KR PZ Nit -
ra), kto rý skon èil Slo vakma na za
9.49, Lu ká ša Zá meè ní ka (KR PZ
Bra ti sla va), kto rý mieša kar ty na
každom triatlo ne, Ras�a Vrždia ka
(OR PZ Po prad), kto rý zahviezdil
na Ora va ma ne na stup ni ví �a -
zov….a na vás všetkých, kto rí sa
na tie stupne ví �a zov ešte len
chys tá te….

Triatlo no vá (IRONMA NO VÁ) eufó ria po li cajtov
„Azda najviac mi pri mo jom športo va ní po moh lo, že som
ni kdy niè ne mal a ni kdy niè ne zna me nal…,“ po ve dal Emil
Zá to pek.

Po merne ma lá slo ven ská vý -
pra va na šich po li cajtov, ve de ná
plk. Ing. Sta nisla vom Zá torským,
do siahla his to ric ký úspech na 16.
Majstrovstvách Euró py po li cajtov
v zá pa se ní, kto ré sa ko na li v
dòoch 9. až 12. no vembra 2012 v
Pra he. V prie be hu ví ken du si zá -
pas ní ci zo 17 kra jín zme ra li svo je
si ly v grécko rímskom štý le a vo
vo¾nom štý le v športo vom kom -
ple xe Olšanka.

Vo¾noštý lia ri v  hodno te ní kra -
jín ob sa di li 6. miesto s cel ko vým
poètom 26 bo dov. V po ra dí štvrtí
Bulha ri zís ka li 28 bo dov. Ví �azmi
sa sta li Nemci pred Ru munmi a
Francúzmi. Vy ni ka jú ci športo vý
výsle dok do sia hol podprá porèík
Šte fan Vojèák, príslušník KR PZ
Bra ti sla va, kto rý vo vo¾nom štý le
v ka te gó rii do 120 kg zís kal strie -
bornú me dai lu po prehra tom fi ná -
lo vom bo ji s Ru mu nom Chint -
coan Ra re som, úèastní kom LOH
v Londý ne. Aj ïalší èle no via slo -
venskej vý pra vy za siahli do fi ná -
lo vých bo jov vo vo¾nom štý le.

Len o vlá sok ušla bron zo vá
me dai la príslušní ko vi KR PZ v
Bra tisla ve prá porèí ko vi ¼u bo šo vi
Tiefenba cho vi, kto rý v ka te gó rii

do 84 kg skon èil na 4. mieste.
Ze mia ko vá me dai la sa ušla aj
strážmajstro vi Pav lo vi Cí chovské -
mu, príslušní ko vi KR PZ v Trenèí -
ne, kto rý v ka te gó rii do 96 kg v
bo ji o tre tie miesto prehral s
Nemcom Vikto rom Re hom.

Spo kojnos� s do siahnu tý mi
výsledka mi svo jich zve rencov vy -

slo vil aj tré ner slo venskej repre -
zentá cie npor. Ma rek Sci ranka,
príslušník PMJ KR PZ v Ko ši -
ciach, kto rý po zna me nal, že pri

zoh¾adne ní mož nos tí, kto ré ma la
slo ven ská repre zentá cia na prí-
pra vu, je do siahnu tý výsle dok po -
zo ru hod ný. Umiestne nie ostat -
ných èle nov vý pra vy: strážmaj-
ster Ondrej Blaško, príslušník
SOŠ PZ Ko ši ce, vo vo¾nom štý le
v ka te gó rii do 74 kg 8. miesto a
nadprá porèík Jo zef Jenèo, prí-

slušník KR PZ Pre šov v grécko -
rímskom štý le v ka te gó rii do 84
kg 8. miesto.

(sz)

Šte fan Vojèák strie borný na Majstrovstvách Euró py po li cajtov v zá pa se ní

His to ric ký úspech slo venskej vý pra vy

Bý va lí pro fe sio nálni ky no lo -
gó via sa po èas svo jej ka rié ry v
ozbro je ných zložkách stre tá va li
na sústre de niach, ško le niach,
se mi ná roch a pre te koch. Pri vý -
me ne skú se ností sa nielen
bližšie spozná va li, ale èas to sa
nadvä zo va li aj pria te¾stvá.

Žia¾, tak ako je to v mno hých
iných prí pa doch, pla tí aj u bý va -
lých pso vo dov sku toènos�, že
vzdia le nos�, ale èas to aj stra ta
spo loèných záujmov, ma jú za
násle dok, že stretnu tia sú skôr
dielom ná ho dy. I keï ži je me v
do be informaèných techno ló gií
a mo bilných te le fó nov, poh¾ad
do oèí a po da nie rúk sa ne da jú
ni èím nahra di�. Uve do mu júc si
tú to sku toènos�, bol vïa ka
osobnej ini cia tí ve pre zi den ta
Zvä zu športo vej ky no ló gie Mgr.
Ju ra ja Štau dinge ra za lo že ný
Spo lok pso vo dov bezpeènost -
ných zbo rov – ve te rá nov.

I keï mô že me sme lo po ve -
da�, že ide o sta vov ský spo lok,
je ho hlavné posla nie nie je za -
me ra né na ob ha jo bu záujmov èi
zvy šo va nie od bor nos ti. Je ho
cie¾om je zdru žo va� osob nos ti,
kto ré svoj ži vot zasvä ti li službe
s najvernejším pria te ¾om a po -
mocní kom èlo ve ka, avšak v sú -
èasnej do be sú mi mo vý ko nu
služ by.

Pr vé stretnu tie èle nov spol ku
sa usku toèni lo v jú li tohto ro ku.
Zú èast ni lo sa ho do tridsa�
osob nos tí a roz hod ne ma lo svo -
je zvláštne a neopa ko va te¾né
èa ro. Ne bo lo da né len prí tom -
nos�ou hos�a spo za rieky Mo ra -
vy, pplk. Ing. Bc. Ji øí ho Rulca,
vy ni ka jú ce ho pub li cis tu a pro pa -
gá to ra slu žobnej ky no ló gie, kto -
rý v rám ci pre zentá cie pripra vil
ve¾mi zaují ma vý ma te ri ál, ale aj
tým, že mno hí sa stretli po
nieko¾kých ro koch po prvýkrát.

Prí jemná at mo sfé ra sa niesla v
zna me ní spo mie nok, zá žitkov a
vo väèši ne prí pa dov de ba ty
skon èi li u psov a ich mi mo -
riadnych vý ko nov – veï ne vy -
hrá va li len pre te ky, ale hlavne
stá li na stra ne za bezpe èo va nia
po riadku a odha ¾o va nia trest -
ných èi nov.

Verme, že Spo lok pso vo dov
bezpeènostných zbo rov – ve te -
rá nov, vy vi nie aj v bu dúcnosti
ïalšie ak ti vi ty, kde si bu dú môc�
bý va lí, ale aj sú èasní pro fe sio -
nálni ky no ló go via vy mie òa� skú -
se nosti a zaspo mí na� na spo -
loène pre ži té chví le v aktívnej
službe. Vyslovme tiež presved -
èe nie, že vznik a fungo va nie
toh to spol ku bu de mo ti vá ciou
pre iné záujmo vé zdru že nia v
rám ci ky no lo gic ké ho hnu tia.

Jo zef Šuster

Úèast ní ci pr vé ho stretnu tia
Spol ku pso vo dov bezpeè -
nost ných zbo rov – ve te rá nov

pplk. v. v. Ing. Bc. Ji øí Rulc,
mjr. v. v. Fran ti šek Na gy, mjr. v.
v. Fran ti šek Ma tuš ka, mjr. v.
v.Igor Da òo vi, mjr. v. v. Mi lan
Kadle caj, kpt. v. v. Ján No sá¾,
kpt. v. v.Ju raj Štau dinger st.,
kpt. v.v. Mi ro slav Go mo la, kpt.
v. v. Ján Bohdan, kpt. v. v. Ivan
Fábry, kpt. v. v. Zoltán Lo -
šónsky, kpt. v. v. Jú lius Do vec,
kpt. v. v. Ing. Vla di slav Šuster,
npor. v. v. Ivan Malèek, por. v.
v. Bc. Ivan Te ren, npráp. v. v.
Jo zef Kal man, plk. Mgr. Ju raj
Štau dinger ml., kpt. Jo zef
Èernák, npor. Mgr. Ivan Èipka,
npor. Ing. Vla di mír Gallo, npor.
Ma rián Petrek, npor. Ma tej
Paulenka, npor. ¼u do vít Ra diè,
por. Vojtech Sa bol, npráp. Ra -
do van Loptám a npráp. Ri chard
Kosztúr.

1. stretnu tie èle nov Spol ku pso vo dov
bezpeènostných zbo rov – ve te rá nov

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 10. decembra 2012
Redakcia
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Po kro ko vá Euró pa si od ro ku
2007 pri po mí na utrpe nie, kto rým
mu se li prejs� stá ti sí ce obe tí
obcho do va nia s ¾uïmi. Z dní v
ka lendá ri bol na to vyhra de ný
18.októ ber – stal sa Európskym
dòom bo ja pro ti obcho do va niu s
¾uïmi.

Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej
re pub li ky si už dru hý rok pri po mí -
na ten to deò po du ja tia mi or ga ni -
zo va ný mi pre ši ro kú ve rejnos�,
ale tiež roz hla so vý mi a te le vízny -
mi kampa òa mi, kto ré pripra vu je
pra co visko Kance lá rie mi nis tra
vnútra Slo venskej re pub li ky
sídlia ce v Ko ši ciach – Informaèné
cent rum na boj pro ti obcho do va -
niu s ¾uïmi a pre venciu kri mi na li -
ty.
Pod zá šti tou pri má to ra Ra ši ho

Keïže re gión vý chodné ho Slo -
ven s ka sa vy zna èu je vy so kou
mierou ne za mestna nosti a te da
aj po tenciálne obe te po chádza jú
pre važne z tohto re gió nu, pre be -
hol aj tohto roèný Európsky deò
bo ja pro ti obcho do va niu s ¾uïmi
prá ve tu. Po mi nu lo roènom
worksho pe pria mo na Hlavnej uli -
ci v Pre šo ve, da li orga ni zá to ri v
tom to ro ku prednos� ko mornejšie -
mu prostre diu a ume lecky la de -
né mu pro gra mu. Pra covní kom
Informaèné ho cent ra na boj pro ti
obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty sa po da ri lo

zainte re so va� na po du ja tí pri má -
to ra Ko šíc Ri char da Ra ši ho, kto rý
pri jal zá šti tu. Pri má tor Ra ši zá ro -
veò pre po ži èal na ko na nie všet-
kých akti vít po ria da ných 18.
októbra v gescii Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky bu -
do vu histo rickej rad ni ce v centre
Ko šíc. Ko na nie po du ja tia podpo ril
tiež tím Európske ho hlavné ho
mesta kultú ry – Ko ši ce 2013, kto -
rý sa po die ¾al na tla èi pla gá tov
pre pripra vo va nú vý sta vu.

Osemnáste ho októbra v ran -
ných ho di nách nainšta lo va li 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 vo foye ri
histo rickej rad ni ce sé riu tridsia tich
pla gá tov, kto ré vzišli z ko mu ni -
kaènej kampa ne s té mou Viete,
èo te raz ro bí va še die�a? Autormi
pla gá tov sú žiaci troch slo ven -
ských škôl úžitko vé ho výtvar -

níctva. Te ma tic ky èer pa li z ja vov,
kto ré za sa hu jú do zdra vé ho vý vo -
ja mla dej ge ne rá cie – dro gy, al -
ko hol, gamblerstvo, zá vislos� na
so ciálnych sie�ach, ob chod s
¾uïmi.

Dô vod na bi lanco va nie
O 11.00 ho di ne sa v priesto -

roch ma la chi to vej siene ko šickej
histo rickej rad ni ce ko na la tla èo vá
konfe rencia, kto rej predme tom
bo lo nielen pri po me nú� Európsky
deò bo ja pro ti obcho do va niu s
¾uïmi, ale zá ro veò bi lanco va�, èo
sa v rám ci pro ble ma ti ky uro bi lo
za pre došlé obdo bie. No vi ná rom
bol v pre mié re predsta ve ný ani -
mo va ný te le vízny spot, v kto rom
bol po uži tý mo tív zná mej slo -
venskej rozprávky Ako išlo vajce
na vandrovku. Po èas troch nasle -
du jú cich me sia cov bu de spot vy -
sie la ný vo ve rejnoprávnom roz -
hla se a te le ví zii. Na otáz ky no vi -
ná rov ce loslo venských ale aj re -
gio nálnych printo vých i elek tro -
nic kých mé dií odpo ve da li – riadi -
te¾ Informaèné ho cent ra na boj
pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty KMV SR –
JUDr. Šte fan Ja ka bo viè, riadi -
te¾ka od bo ru obcho do va nia s
¾uïmi ÚBOK P PZ pplk. Mgr. An -
na Ba binco vá, riadi te¾ od bo ru
pre vencie kri mi na li ty KMV SR
Ing. Jo zef Halcin a ve dú ca slo -
venskej mi sie Medzi ná rodnej or -

ga ni zá cie pre migrá ciu Mgr. Zu -
za na Vatrá ¾o vá. No vi ná rom bo li
odovzda né oba ly s pro pa gaèný mi
ma te riálmi. Vý stu py z tla èo vej
konfe rencie zazne li v spra vo daj -
stve roz hla so vých a te le víz nych
sta níc už v prie be hu štvrtka, ïal -
šie sa umiestni li do so bo ty – 20.
októbra.

Tra fi king a iné ne du hy
Pro gram Európske ho dòa bo ja

pro ti obcho do va niu s ¾uïmi po -
kra èo val pod ve èer. O 17.30 otvo -
ril riadi te¾ Informaèné ho cent ra na
boj pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a
pre venciu kri mi na li ty JUDr. Šte -
fan Ja ka bo viè a riadi te¾ od bo ru
pre vencie kri mi na li ty Ing. Jo zef
Halcin vý sta vu pla gá tov, kto ré
vznik li za èiatkom tohto ro ka v
rám ci kampa ne Viete, èo te raz
ro bí va še die�a?

Sú èas�ou vý sta vy bo li tiež indi -
vi duálne roz ho vo ry sa návštev-

níkmi vý sta vy. Pra cov ní ci Infor -
maèné ho cent ra na boj pro ti
obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty odpo ve da li na
rôzne otáz ky tý ka jú ce sa zá vis -
los tí medzi mla dou ge ne rá ciou a
ne bezpe èenstva no vo do bé ho
otroctva. Z vý sta vy si návštevní ci
odná ša li bro žú ru s ti tu lom kam -

pa ne MV SR– Viete, èo te raz ro -
bí va še die�a? V jedno du cho kon-
ci po va nej bro žú re sa mô žu najmä
ro di èia dospie va jú cich de tí dozve -
die� ve¾mi uži toèné informá cie o
bing– drinkingu, dro go vej zá vis -
los ti – jej pre lí na ní do trestnej èin -
nos ti, ale tiež o obcho do va ní s
¾uïmi. Nájdu v nej tiež kon tak ty

na po má ha jú ce orga ni zá cie.
Work shop vzbu dil medzi návštev-
níkmi vý sta vy rôznych ve ko vých
ka te gó rií ve¾ký záujem.

O 18.00 ho di ne sa za prí -
tomnosti zástupcov MV SR, vi -
cepri má torky mesta Ko ši ce Re -
ná ty Le nárto vej, zástupcov
U.S.Stee lu Ko ši ce a ïalších vý -
znam ných hos tí usku toèni lo v di -
va delnej sá le histo rickej rad ni ce
di va delné predsta ve nie Vtá èatko
s pro ble ma ti kou sexbizni su.
Pred sta ve nie naštu do val po lopro -
fe sio nálny di va delný sú bor, kto rý
fun gu je pri Par ku kultú ry a od dy -
chu v Pre šo ve. Hra rozprá va sku -
toèný prí beh Slo ven ky, kto rú zob -
cho do va li za úèe lom se xuálne ho
vy ko ris�o va nia. Až po troch ro -
koch sa jej po da ri lo vyslo bo di�.
Di va delné ho predsta ve nia sa zú -
èast ni lo vy še 200 návštevní kov.

Niet lepšie ho oce ne nia úsi lia
pre orga ni zá to rov, ako záujem
ve rejnosti. Pra cov ní ci Informaè -
né ho cent ra na boj pro ti obcho do -
va niu s ¾uïmi už dnes pre mýš¾a -
jú nad po do bou Európske ho dòa
bo ja pro ti obcho do va niu s ¾uïmi v
bu dú com ro ku. Zdá sa, že latku
ná roè nos ti na sa di li dos� vy so ko.

Na ïa Šindle ro vá

V histo rickej rad ni ci v Ko ši ciach MV SR pri po me nu lo ve rejnosti Európsky deò bo ja pro ti obcho do va niu s ¾uïmi

Otroctvo v ume leckom stvárne ní

Po èas uply nu lé ho týždòa sa v
ho landskom Eiberge ne usku -
toènil ju bi lejný 30. roè ník World
Po li ce Indoor Soccer Touna -
ment (WPIST), inak po ve da né
majstrovstvá sve ta po lí cie vo fut-
sa le. Na tom to po du ja tí sa pred-
sta vi lo 86 družstiev, medzi kto rý -
mi ne chý ba li ani dva vý be ry zo

Slo ven s ka. Pa ra doxne oba bo li
z nášho re gió nu IPA Ko ši ce a
Vý ber hra niènej a cudzi neckej
po lí cie Sobrance. Do dajme, že
medzi úèastníkmi bo lo aj osem
ná rodných repre zentá cii. Orga -
ni zá to ri rozde li li úèastní kov do
viace rých sku pín, pri èom v jed -
nej de vä�èlennej sa ocit li oba ja
slo venskí úèast ní ci.

Vý ber po li cajtov z Ko šíc pod
hla viè kou IPA Ko ši ce (Interna -
cio nal Po li ce Asso cia tion) tvo ri li
hrá èi ve¾ké ho futba lu ako aj fut-
sa lu pod tak tov kou Vla di mí ra
Cho va ní ka, kto rý je hra jú cim tré -
ne rom So ko lian. Ako prezra dil,
bol to už je ho štvrtý tur naj a do -
pa dol najlepšie. Ne by� po mo ci
šé fa klu bu So ko ¾a ny Fran tiš ka

Be reksaszy ho, zrejme by ani ne -
vy cesto va li.

„Sna ži li sme sa vybra� hrá èov
a hlavne po li cajtov futba listov so
skú se nos�a mi z futsa lu èi ve¾ké -
ho futba lu. Je prav da, že v So -
ko ¾a noch je nás viac ako dos� a
tak ne bol pro blém zlo ži� druž -
stvo na ten to vý znam ný tur naj. V

silnej konku rencii sme si nesta -
va li prehna né ciele, avšak v kú -
ti ku du še sme ve ri li, že by sme v
sku pi ne moh li skonèi� do tre tie ho
miesta. Mu sím po ve da�, že orga -
ni zaène bol tur naj pekne pripra -
ve ný a rovna ko aj po športo vej
stránke. Viace ré zá pa sy ma li
ve¾mi dobrú úro veò,“ rozho vo ril
sa V. Cho va ník.

Pre je ho druž stvo to ne bol pr -
vý tur naj v tom to ro ku a pochvá -
li� sa mô žu viace rý mi triumfa mi a
po hármi. Ïalší si pri niesli aj z
týchto majstrovstiev sve ta, keï
skon èi li na vy ni ka jú com piatom
mieste.

Ko ši èa nia skon èi li na 5.
mieste

Du šou družst va bol slo ven ský

re pre zen tant vo futsa le Ky -
jovský, z kto ré ho vý ko nu �a žil
ce lý tím IPA. Najlepším branká -
rom turna ja sa stal Ján Kreith.

Ko ši èa nia ma li v sku pi ne sil -
né cel ky Švajèiarska, Anglicka,
Nórska, Ukra ji ny, Ma ïar ska, Ne -
mecka, Cypru a spo mí na ný vý -
ber Sobra niec. V sku pi ne ich èa -
ka lo osem stretnu tí a po stup do
ïalšej fá zy ma li zaiste ný pr vé tri
družstvá.

„Do ká za li sme ju vyhra�, keï
sme postupne zdo la li Švajèia rov
5:0, rovna kým skó re aj Angli èa -
nov. Nórsko sme zdo la li 2:0,
Ukra ji nu 3:1, Ne mecko 4:1. Ma -
ïar sku sme pod¾ahli 0:1, aj keï
sme bo li po èas ce lé ho stretnu tia
lep ším celkom. S Cyprom a
Sobranca mi sme re mi zo va li
zhodne 0:0. Tieto vý sled ky nás
po su nu li do play–off spo loène s
Cyprom a Sobranca mi. V òom
sme na ra zi li na vý ber Bu da peš -
ti, kto rý sme mo jím gó lom a gó -
lom Ky jovské ho vyhra li 2:0.“

„So sil ným vý be rom Bar ce lo -
ny sme re mi zo va li 1:1, keï na -
ším úspešným strelcom bol Lu -
káè a na pe nalty sme vyhra li
3:2. V bo ji o se mi fi ná le sme sa
stretli s Jordánskom, kto ré ma lo
ve¾mi dob rých hrá èov. Tla ku sú -
pe ra sme do ká za li dlho vzdo ro -
va�, ale prehre sme ne do ká za li
zabrá ni�. Do vo lím si po ve da�, že
ten to ce lok si zaslú žil cel ko vé
prvenstvo. Ne sta lo sa, le bo v
bo ji o fi ná le prehra li s Ruskom,
neskorším ví �a zom. Dru hý skon -
èil Ka zachstan, tre tie bo lo Jor -
dán sko, štvrté Francúzsko a
piata prieèka patri la nám.“

(jg)

Ko šickí po li caj ti ma li na MS najlepšie ho branká ra

Ná stra hy dneš ka v ume leckých vý po ve diach stre doško lá kov
po uži lo Informaèné cent rum na boj pro ti obcho do va niu s ¾uïmi
v kam pa ni Viete, èo te raz ro bí va še die�a?

V èíslach šta tistík do mi nu jú obe te z vý cho du re pub li ky. No vi ná ri,
kto rí sa 18. októbra zú èast ni li tla èo vej konfe rencie, pre ja vi li o pro ble -
ma ti ku obcho do va nia s ¾uïmi ži vý záujem.



Ešte do ne dáv na v po lí cii
zostá va li stov ky neobsa de ných
miest. Dô vod? V rozpoète mi nis -
ter stva vnútra chý ba li pe nia ze na
ich pla ty. V pra xi to pod¾a šé fa
po li cajných odbo rá rov Mi ro sla va
Lit vu moh lo zna me na� aj to, že na
niekto rých odde le niach obèa nia
na chádza li len lísto èek: Som v te -
ré ne, prí dem neskôr.

Zdá sa, že si tuá cia sa me ní k
lepšie mu. „Po ma ly sa nám da rí
na chádza� prostriedky. Obsa di�
by sme moh li o nieèo me nej ako
dve ti síc miest,“ po ve dal pre Aktu-
álne.sk mi nister vnútra Ro bert
Ka li òák.

No vých po li cajtov chce posla�
tam, kde chý ba jú, te da do ulíc.
„Bezpeènostná si tuá cia sa tým
urèi te zlep ší, najviac by ich ma lo

sme ro va� do ob las tí, kto ré sú
postih nu té ne vy ho vu jú cim ob -
èian skym spo lu na ží va ním, kde je
zvý še ná kri mi na li ta a po dobne,“
vysvetlil mi nister.

Vy ty po va ný mi oblas�a mi sú
pod¾a je ho slov Ko šic ký, Pre šov -
ský a Bansko bystrický kraj, ale aj
menšie lo ka li ty, ako sú Ma lac ky,
ale bo Se reï.

„Ko neène do pl ní me sta vy na
základných po li cajných útva -
roch,“ te ší sa Lit va. Ako do dá va,
ob èan vní ma kva li tu prá ce po lí cie
a nie to, èi na konkrétnom obvod -
nom odde le ní chý ba pä� ale bo

se dem po li cajtov. „A vy vo lá va to
nevra ži vos� aj u nás, keï ¾u dia v
osla be nom po ète ro bia, èo mô žu
a obèa nia sú stá le nespo kojní,
pre to že nestí ha jú to¾ko, ako by
do ká za li pri pl ných sta voch,“ pri -
pustil po li cajný odbo rár.

Šéf na chod ní ku
Pl ný stav v po lí cii je 23–ti síc

miest. Ešte ku koncu le ta zostá -
va lo neobsa de ných vy še 1300.
Podstav v po lí cii vní ma aj bez -
peènostný ana ly tik Mi lan Žit ný.
„Viem o tom aj z po li cajné ho
prostre dia. Nie ïa le ko od Bra ti -
sla vy sa bežne stá va, že sám šéf
po li cajné ho okrs ku cho dí šlia pa�
chod ník, pre to že je ich tak má lo,“
zdô raznil.

Ako do dal, mno ho krát sa ne -

mož no po li cajtom èu do va�, že vý -
kon ich prá ce nie je úplne na ta -
kej úrov ni, ako by mal by�. „Je ich
má lo a pod¾a mòa ná dej na skva -
litne nie nie je, pre to že niet z èo ho
vy be ra�,“ zdô raznil.

Zaují ma vos�ou je, že Slo ven -
sko v Európskej únii patrí ku kra -
ji nám s najväèším poètom po li -
cajtov v pre poète na oby va te ¾a.
Denník Sme pred èa som upo zor -
nil na štú dia èes ké ho mi nis ter stva
vnútra, kto rá po rovná va la po li -
cajné zbo ry v 27 kra ji nách únie.
Uká za la, že viac po li cajtov na po -
èet oby va te ¾ov má od nás len pä�
kra jín – Cyprus, Špa nielsko, Por -
tu gal sko, Mal ta a prá ve Èes ko.

Viac pe òa zí na oso bitný úèet
Navàše nie po è tu po li cajtov je

dob rou sprá vou aj pre po li cajných
výslu ho vých dô chodcov. „Obsa -
de ním týchto ta bu liek sa si tuá cia
na oso bitnom úète zá sadnejšie

zme ní k lepšie mu,“ avi zu je Ka li -
òák.

Ten spo lu s odbo rármi a mi -
nistrom ob ra ny Marti nom Glvá -
èom fi ni šu je na prípra vách no ve ly
zá ko na o so ciálnom za bez pe èe ní
po li cajtov a vo ja kov. Otáznik stá -
le vi sí nad de sa�percentným sta -
bi li zaèným odvo dom. V hre je to -
tiž aj iná alterna tí va. Obe mi -
nisterstvá však jej konkrétnu po -
do bu ta ja.

„Disku sie pokra èu jú. Sta no -
viská sa k se be už znaène priblí -
ži li,“ ho vo rí Lit va. Na bu dú ci
týždeò by mal by� no vý, prepra -
co va ný ná vrh ho to vý.

Èa ká naò mi nister fi nancií Pe -
ter Ka ži mír. Ak šé fo via si lo vých
re zortov ne nájdu spô sob ako sta -
bi li zo va� oso bitné úèty, stá le je tu
hroz ba zda ne nia výslu ho vých dô -
chodkov

(Aktualne.sk, 12. 11. 2012)

Od 4. do 7. októbra sa na pí -
somné pozva nie riadi te ¾a Mest -
skej po lí cie hlavné ho mesta Èes -
kej re pub li ky Pra hy, zú èast ni la
eki pa slo venskej jazdnej po lí cie
na medzi ná rodnom jazdeckom
sústre de ní orga ni zo va nom pre
slu žobné ko ne a jazdcov v jaz-
deckom areá li Far my He rou ti ce,
pod ve de ním kva li fi ko va né ho tré -

ne ra Èeskej jazdeckej fe de rá cie
pá na Mi lo sla va Perníèka. Na po -
du ja tí sa zú èast ni li – ve li te¾ OJP
Bra ti sla va OKH P PZ npor. JUDr.
Mar tin Ju cha, ve li te¾ OJP Ko ši ce
mjr. Mgr. Vin cent Va¾ko a re fe -
ren ti OJP Bra ti sla va OKH P PZ
npráp. Mo ni ka Vi ko vá so slu -
žobným ko òom Bru no a npráp.
Mgr. Henrich Rich ter so slu žob -

ným ko òom Santos (Ignes). Na
jazdeckom sústre de ní sa celko vo
zú èast ni lo 24 jazdcov a ko ní z
piatich kra jín.

Cie¾om sústre de nia bol ná cvik
a prehlbo va nie prak tic kých zruè -
ností v prá ci s ko òom na rôznych
ty poch te ré nu, v nadväznosti na
pro ble ma ti ku a špe ci fické aspek -
ty slu žobnej hi po ló gie, ako aj vý -
me na skú se ností v ob las ti vý cvi -
ku po li cajných ko ní a vý ko nu štát-
nej služ by jed not li vých zú èastne -
ných jazdných po lí cií.

Dòa 5. októbra sa usku toènil
spo loèný vý cvik všetkých ko ní a
jazdcov pod ve de ním tré ne ra
ÈJF Mi lo sla va Perníèka. Po
ukon èe ní vý cvi ku sa ve li te lia
jazdeckých ekíp zú èast ni li na
exkurzii odde le nia slu žobnej ky -
no ló gie èeskej po lí cie v Pra he,
sú èas�ou kto rej bo la ukážka èin -
nos ti psa záchra ná ra pri vyh¾a dá -
va ní nezvestných osôb v rui nách
a na exkurzii na odde le ní jazdnej
po lí cie v Pra he, po èas kto rej zís -
ka li úèast ní ci informá cie o vý ko ne
služ by štátnej jazdnej po lí cie.

Na ïalší deò vy vr cho li lo
medzi ná rodné jazdecké sústre -
de nie slávnostnou Hu berto vou
jazdou, na kto rej sa zú èast ni li po -
li cajní jazdci Èeskej re pub li ky,
Po¾ska, Ne mecka, Ta lianska,
Slo venskej re pub li ky a v oso -
bitnej sku pi ne ci vil ní jazdci z
Èeskej re pub li ky. Jazdci mu se li
pre ko ná va� nielen prí rodné pre -
kážky, ale aj ume lé pre kážky, a
bo la ukon èe ná tra dièným „ho nom
na líšku“. Náš npráp. Mgr. Hen-
rich RICH TER na slu žobnom ko -
ni Santos (Ignes) skon èil v sku pi -
ne zahra nièných po li cajtov na
peknom 5. mieste a Tro fejný líšèí
chvost si medzi po li cajtka mi vy -
bo jo va la npráp. Mo ni ka VI KO VÁ
na slu žobnom ko òo vi Bru no.

Mgr. Pe ter Ne volný,
fo to: npor. JUDr. Mar tin Ju cha

NOVEMBER  20128

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: plk. Mgr. Marián Magdoš-
ko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt:
budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: poli-
cia@minv.sk, peterondera@gmail.com, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzávierka nasledovného
èísla 10. decembra 2012. To to èís lo bo lo vy tla èe né v 46. a expe do va né v 47. týždni. l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l
Tlaèia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46  Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

Poïakovanie
Dòa 15. septembra 2012 nás ná hle vo ve ku 42 ro kov opus til

náš dra hý man žel a otec 
Vla di mír Chy lík, 

dlho roèný príslušník PZ a èlen OZP v SR. Týmto
chce me po ïa ko va� ve de niu OR PZ v Èadci ako aj
všetkým ko le gom, kto rí si svo jou úèas�ou na
poslednej rozlúèke kve ti no vý mi darmi a pre javmi sú-

strasti ucti li je ho pa miatku.

Èes� je ho pa miatke!
Smú tia ca ro di na

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kým žia¾om Vám ozna mu je me, že náš dra -

hý ko le ga, šéfku chár 
La di slav Fa no

nás ná hle opus til da 8.10.2012 vo ve ku 58 ro kov.
Do slu žobné ho po me ru príslušní ka ZNB bol pri ja -

tý v ro ku 1975, od ro ku 1991 pra co val ako
obèiansky za mestna nec na SOŠ PZ Pe zi nok. V služ bách re zor -
tu MV SR od pra co val 37 ro kov.

Za všetky tie ro ky prá ce mu patrí uzna nie a úprimné po ïa ko -
va nie.

Èes� je ho pa miatke!
Smú tia ci ko le go via zo SOŠ PZ Pe zi nok

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
O K T Ó B E R  2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

66. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 64/2012 o zriadení pra-
covnej skupiny na vykonanie
zmien organizačnej štruktúry
úradu boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného
zboru a úradu boja proti korupcii
Prezídia Policajného zboru

67. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru oddelenia fyzickej ochrany
objektov a kuriérnej služby od -
bo ru ochrany objektov Prezídia
Policajného zboru

68. o vykonaní nočných stre-
lieb príslušníkov Policajného

zboru určených útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

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

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

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

21. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 22/2010 o postupe
príslušníkov Policajného zboru
proti trestnej činnosti na úseku
krádeží vozidiel

Dob rá sprá va pre výslu ho vých dô chodcov? Ka li òák na šiel pe nia ze na no vých po li cajtov

Londýnska metro po litná po lí -
cia Scotland Yard za ká za la
svo jim za mestnancom no si� na
vi di te¾ných miestach te to va nia,
pre to že to pod¾a šé fov po lí cie
„ni èí pro fe sio nálny imidž britskej
vrcho lo vej po li cajnej jed not ky“.
Vo svo jom sta no vis ku vy da nom
v stre du Scotland Yard uvádza,

že te to va nia nesmú ma� po li caj -
ti na kr ku nad go lie rom, na ru -
kách a na tvá ri. 

Ostatné te to va nia mu sia by�
za kry té. Ak už však na týchto
miestach po li caj ti te to va nia ma -
jú, mu sia to ozná mi� svo jim
nadria de ným do 12. no vembra,
inak bu dú vy sta ve ní discipli -
nárne mu ko na niu za neupo-
slúchnu tie prí ka zu Doteraz sa
zá kaz tý kal te to va ní, kto ré urá -
ža li svo jím obsa hom ná bo -
ženskú vieru ale bo moh li by�
po va žo va né za vý zvu k ná -
silnostiam.

(webno vi ny, 18. 10. 2012)

Scotland Yard za ká za la za mestnancom
vi di te¾né te to va nia

Na medzi ná rodnom jazdeckom sústre de ní bo li zástupco via piatich kra jín

Líšèia tro fej pu to va la na Slo ven sko


