
V úvodnom slo ve mi nister
vnútra po tvr dil už me dia li zo va né
ná vr hy opatre ní, kto ré sa stá va jú
sú èas�ou ná vr hu no ve ly. „A je di ný
dô vod, pre kto rý sme sa roz hod li,
že chce me, aby sme uro bi li ur èi -
té zme ny je, aby èi už výslu ho ví
dô chodco via, kto rí dnes na dô -
chodku sú, po li caj ti, kto rí sú v
službe ale bo tí, kto rí sa do služ by
hlá sia, ma li ga ran to va ný so ciálny
sys tém, kto rý ro bí z tohto po vo la -
nia po vo la nie o nieèo atraktívnej-
šie najmä pre to, že služ ba v
ozbro je ných zbo roch je mi mo -
riadne ná roè ná, mi mo riadne ne -
bez peè ná a sa mozrejme od -
zrkad¾u je, že na kon ci všetkých
prob lé mov, kto ré v spo loènosti
sú, sú vždy aj zložky, kto ré mu sia

po môc� bez oh¾a du na to, do aké -
ho ri zi ka pri chádza jú.“

R. Ka li òák vysvetlil, pre èo sa
aj oso bitný úèet mi nis ter stva
vnútra z ne dávne ho plu su rýchlo
do stal do stra ty, keï základný mi
faktormi bol od chod troch ti síc po -
li cajtov v rozpä tí dvoch ro kov, ako
aj krá te nie mzdo vých prostried -
kov pre re zort, èo spô so bi lo, že
vy še 1 500 po li cajných ta bu liek
osta lo neobsa de ných. Na rasta li
te da vý davky a zmenšo va li sa
príjmy do oso bitné ho úètu. „To to
spô so bi lo vlastne zlom v tom sys-
té me, tak ako bol nasta ve ný, kto -
rý mal, ak si spo me nie te, v ro ku
2010, keï som odchádzal, tak v
podsta te bol v pre bytku viac ako
mi li ar du sta rých slo ven ských ko -

rún. Keï som nastú pil, bol v stra -
te viac ako 400 mi lió nov ko rún a
ten pô vodný plán, kto rý bol na
úrov ni 42 mi lió nov eur na ce lý

ten to rok, to zna me ná viac ako
1,2 mi li ar dy v stra te sta rých slo -
ven ských ko rún, sa po da ri lo eli -
mi no va� na 24 mi lió nov. To zna -

me ná, že prak tic ky osemnás� mi -
lió nov sme uro bi li úspo ru ešte v
tom to ro ku, èo sa pre ja vi lo najmä
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V ponde lok 26. no vembra 2012 na pra vé po ludnie sa v bu -
do ve MV SR na Pri bi no vej uli ci v Bra tisla ve ko na la spo -
loèná tla èo vá be se da mi nistrov vnútra a ob ra ny Ro ber ta
Ka li òá ka a Mar ti na Glvá èa k ná vr hu no ve ly zá ko na è. 328.

l Pán predse da, predchá-
dza jú ci roz ho vor sme ro bi li 15.
no vembra, je pub li ko va ný na
we be i v no vembro vom vy da ní
PO LÍ CIE. Dnes je 5. de cember,
medzi tým sa udia li rozho du jú -
ce mo men ty vý vo ja no ve ly zá -
ko na è. 328. Dòa 26. no vembra
sa usku toèni la spo loèná tla èo -
vá be se da mi nistrov vnútra a
ob ra ny, kde vrcholní predsta vi -
te lia týchto re zortov po tvr di li
do ho du na k¾ú èo vých bo doch
zmien. Pri tom do poslednej
chví le bo li niekto ré bo dy otvo -
re né a ne moh li sme predpokla -
da� výsle dok ro ko va ní medzi
mi nistra mi si lo vých zlo žiek a
mi nistrom fi nancií… Skúsme
as poò niekto ré bo dy z ná vr -
hu…. napríklad vek od cho du
do dô chodku.

V no ve le nie je predme tom
rieše nia. Bez zme ny.

l Ve ¾a disku sií bo lo o va lo -
ri zá cii dô chodkov a uva žo va -
nom 10–percentnom sta bi li -
zaènom odvo de pre výslu ho -
vých dô chodcov, kto rí ešte ne -
do siahli riadny dô chodko vý
vek.

Na po kon bo lo vy ho ve né po -
žia davke dô chodcov, sta bi li zaèný

od vod sa ne bu de uplatòo va�. Bu -
dú ma� ta kú istú va lo ri zá ciu, ako
ci vil ní dô chodco via, te da for mou
pevnej su my urèe nej So ciálnou
pois�ovòou, nie percentuálne ako
doteraz, avšak tá to su ma bu de
zoh¾adòo va� po èet odslú že ných
ro kov. Na vrh nu tý sys tém po va žu -
jem z tohto poh¾a du za spra vodli -
vý a do bodky pl ní ve¾mi na hlas
vyslo vo va nú po žia davku na šich
výslu ho vých dô chodcov.

l Vy ste však bo li zástan-
com ná vr hu, aby sa va lo ri zá cia
dô chodkov vždy viaza la na va -
lo ri zá ciu pla tov.

Áno, ne po da ri lo sa to pre sa di�
pre roz por né sta no viská za in te re -
so va ných. Ne po va žu jem to za ro -
zum né, ale je zby toèné o tom te -
raz disku to va�, je to jed no z ri zík
do bu dúcna, že ak sa ne bu dú va -
lo ri zo va� pla ty, ale dô chodky áno,
prispe je to k zno vuotvo re niu nož-
níc medzi príjma mi a vý davka mi
na oso bitnom úète.

l Do da toène: ako osobne
vní ma te ná vrh na 10–percentný
sta bi li zaèný od vod? Vzbu dil
ve¾mi ne ga tívne reakcie tých,
kto rých sa mal do tý ka�.

Èo sa tý ka ná vr hu na 10–per-
centný od vod, rozli šu jem výslu -

ho vých dô chodcov, kto rí odišli už
po 15 ro koch služ by a tých, kto rí
slú ži li ce lý svoj pro duktívny vek.
Mys lím si, že po vinnos�ou spo -
loènosti je posta ra� sa pre -
dovšetkým o sku pi nu dô chodcov
v popro duktívnom ve ku. U ¾u dí v
pro duktívnom ve ku je úlo hou
výslu ho vé ho dô chodku kompen-
zo va� zne vý hodne nie na šich ¾u dí
na tr hu prá ce. Mô že me o tom
disku to va�, ale ak si niekto mys lí,
že je po 15 ro koch služ by zodra -
tý, tak nech skú si to isté obdo bie
ro bi� tre bárs lesné ho ro botní ka a
nech po tom po sú di svo je po ci ty.

l Do vo¾te ešte osobnú otáz -
ku: má te za se bou pra covne
ve¾mi ná roè né me sia ce. Te -
rajšie po ci ty?

Sa mozrejme, som rád, že sme
ten pro blém do tiahli do konca.
Ne ví tal som žiadne zme ny s ra -
dos�ou, ce lá no ve la je vlastne
nut né zlo. Som však ži vot ný rea -
lis ta, po zná me si tuá ciu tohto štá -
tu, aj si tuá ciu nášho oso bitné ho
úètu, vieme, aký je vý voj dåžky
služ by po li cajtov. Mo jou sna hou
bo lo uro bi� ma xi mum pre udrža -
nie nášho sys té mu so ciálne ho
za bezpe èe nia. Udrža� sys tém
bez zmien v si tuá cii, do akej sa
do stal oso bitný úèet a kam by
sme ro val pri za cho va ní do te -
rajšie ho mo de lu, bo lo ne reálne,
ne mož né. Mám dosta toèný
preh¾ad o dô chodko vých systé -

moch v za hra ni èí a keïže Slo -
ven sko ne ži je mi mo Euró py, èa -
som by sme sa ma li stretnú� v ne -
ja kom spo loènom bo de v
príjmoch, ale aj vo vý davkoch. Èi -
že zme ny som ne ví tal, ale ro bil
som všetko pre to, aby do pa dy na
¾u dí bo li èo najme nej bo lest né.

Pre nás bol 10–percentný sta bi li -
zaèný od vod pri ja te¾nejšie zlo,
ako zda ne nie a zdra votné od vo -
dy. To bol najväèší pro blém. Te -
raz ve rím v to, že zá sadné
opatre nia bu dú ma� sta bi li zu jú ci
úèi nok a na prí padné do la ïo va -

(Pokraèovanie na strane 2)

Blí ži sa ko niec ro ka, uply nu lé týždne bo li pl né dô le ži tých
uda lostí, vrcho li li najmä prípra vy ná vr hu no ve ly zá ko na è.
328. Oslo vi li sme predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

Za októ ber hlá si Eurostat najvyššiu
mieru ne za mestna nosti

Ne za mestna nos� v euro zó ne v októbri vzrástla a aktuálne do sa -
hu je 11,7 percenta. Sprá vu zve rejnil Eurostat. Miera ne za mestna -
nosti medzi me saène vzrástla o jed nu de sa ti nu percenta. Je tak naj-
vyššia od ro ku 1995, ke dy ju šta tistický úrad so sídlom v Lu -
xemburgu za èal mo ni to ro va�.

Úrad zve rejnil aj sprá vu o inflá cii – tá na opak spo ma li la na 2,2
percentá, èo je najmenšia miera za posledné dva ro ky.

Ne za mestna nos� v ce lej dvadsa�sedmièke je na úrov ni 10,7
percenta, pri èom medzi me saène ta kisto vzrástla o jed nu de sa ti nu
percenta. Najnižšiu ne za mestna nos� hlá sia z Ra kúska (4,3 per-
centa), Lu xemburska (5,1 percenta), Ne mecka (5,4 percenta) a
Ho land ska (5,5 percenta).

Na opak, najväèšia miera ne za mestna nosti je po zo ro va ná v Špa -
nielsku (26,2 percenta), Grécku (25,4 percenta – to to je však
údaj ešte z au gus ta) a Por tu gal sku (16,3 percenta). Slo ven sko
so štrnás�percentnou mierou ne za mestna nosti skon èi lo v
rebríèku šieste za Írskom a Lo tyšskom.

Medzi roène ne za mestna ných najviac ubudlo v Po bal tí – v
Estónsku, Litve a v Lo tyš sku. Opaè ný trend, te da ná rast ne za -
mestna nosti hlá si li z Grécka, Cypru, Špa nielska a Por tu gal ska.

(hnonli ne.sk, 30.11.2012)

Ho vo rí me s predse dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR

(Pokraèovanie na strane 3)

Z tla èo vej be se dy mi nis tra vnútra R. Ka li òá ka a mi nis tra ob ra ny M. Glvá èa k no ve le zá ko na è. 328

Najväèšie ne bezpe èenstvo 10–percentné ho od vo du z výslu ho vých dô chodkov je za žeh na né

Ministri vnútra a obrany spoločne vystúpili pred novinármi s návrhom novely zákona č. 328
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tým, že sme moh li od niekto rých
opatre ní, kto ré bo li tvr dé, upusti�,
pre to že ten vý voj za èal by� lep ší
aj opatre nia mi, kto ré bo li vo vz�a -
hu do vnútra sa mot né ho re zor tu.“

Najmladší po li caj ti strá ca jú
Dlho do bá sta bi li zá cia úètov si

pod¾a je ho slov vy žia da la pri ja tie
opatre ní, kto ré sú sú èas�ou ná vr -
hu no ve ly zá ko na è 328, je to
predåže nie èa su služ by po vznik
ná ro ku na výslu ho vý
dô cho dok z 15 na 25
ro kov a zvý še nie poist-
né ho pre aktívnych po -
li cajtov o ïalšie 2 per-
centá a o 3 percentá
pre za mestná va te ¾a, èo
všetko utvá ra predpo-
kla dy pre zasta bi li zo va -
nie úètu aj bez uva žo -
va né ho 10–percentné -
ho od vo du z po li caj -
ných dô chodkov. Mi -
nister po tvr dil aj pre -
cho do vý roèný me cha -
niz mus pre po li cajtov,
kto rí ešte ne ma jú od -
slú že ných 15 ro kov.
No ve la zá ko na tak na -
pl no za siahne len po li -
cajtov, kto rí ma jú od -
slú že ných me nej ako 5
ro kov. Do ba, potrebná
na vznik výslu ho vé ho
príspevku sa predlžu je
z piatich na tri nás� ro -
kov trva nia slu žobné ho po me ru a
vý po èet príspevku sa zni žu je z
13,5–ná sob ku pla tu na 9–ná so -
bok me saèné ho slu žobné ho pla -
tu.

Tieto opatre nia by pod¾a slov
mi nis tra Ka li òá ka ma li da� ga -
ranciu sta bi li zá cie úètu na najbliž-
ších 50 ro kov, „aby žiadna vlá da,

kto rá prí de po nás, ne mu se la ten -
to sys tém upra vo va�.“ 

Ro bert Ka li òák v zá ve re svoj -
ho vystú pe nia po ïa ko val všet -
kým, kto rí sa zúèast òo va li viac -
me saèných disku sií o ko neènej
po do be a prispe li k tvorbe no ve -
ly. No ve la pod¾a je ho slov utvá ra
predpokla dy, aby sa po vo la nie
po li caj ta a vo ja ka sta lo ce lo ži -
votným po vo la ním. Za ve¾mi po zi -
tívny pr vok ozna èil fakt, že v ro ku

2012 bo la odcho do vos� po li cajtov
vý razne nižšia ako v ro koch
predchádza jú cich, èo tiež na po -
moh lo zní že niu nákla dov z oso -
bitné ho úètu. „V ro ku 2012 odišlo
do dô chodku najmenší po èet po -
li cajtov za posledných de sa� ro -
kov, na úrov ni zhru ba 550.“ Keï
to po rov ná me s ro kom 2011, ke -

dy odišlo 1 800, sa mi uzná te, že
je to ob rov ský rozdiel.

Slo va sa ujal aj mi nister ob ra -
ny Mar tin Glváè, kto rý pri po me -
nul, že na mi nisterstve fi nancií vy -
rá ta li scho dok v oso bitnom úète
vo ja kov za najbližších 30 ro kov
na 500 mi lió nov eur. „A to zna -
me ná, že mož no už o tri ro ky by
sme ten to sys tém ne ve de li
udrža�. Pre to by som chcel oce ni�
aj po stoj ná èel ní ka Ge ne rálne ho

štá bu, kto rý ab sol vo val s
mi nistrom vnútra množ -
stvo stretnu tí èi už so sta -
robný mi a výslu ho vý mi
dô chodca mi, s aktívny mi
vo jakmi a mô žem tu na
tejto pô de po ve da�, že
ten to ná vrh má pod po ru
Ozbro je ných síl Slo ven -
skej re pub li ky,“ uvie dol.
No vý sys tém vý poè tu

K no vi nárskej otázke
na té mu va lo ri zá cie dô -
chodkov mi nister vnútra
po tvr dil, že no vý sys tém
bu de fungo va� po dobne
ako v ci vilnom sekto re,
dô chodky sa bu dú zvy šo -
va� pod¾a sta no ve né ho
koe fi cien tu nie percenta -
mi, ale o pevnú su mu,
sta no ve nú v zá vis los ti od
po è tu odslú že ných ro kov,
aby sa tak zmierni li skri -
vodli vosti, kto ré do te rajší
sys tém utvá ral. 

Po ukon èe ní tla èo vej be se dy
no vi ná ri sústre di li na prí tomnos�
predse du OZP v SR Mi ro sla va
Lit vu, kto rý pre mé diá po tvr dil, že
OZP v SR sú èasný ná vrh pod po -
ru je, zdô raznil však, že hneï
ïalším kro kom mu sí by� za kotve -
nie ta kých princí pov ka riérne ho
po stu pu do zá ko na o štátnej služ-

be po li cajtov, kto ré by ga ran to va li
ka riérny po stup po li caj ta po ce -
lých 25 ro kov služ by. Mi ro slav Lit -
va tiež podèiarkol, že dô chodky
po li cajtov sa každo roène va lo ri -
zo va li, avšak pla ty po li cajtov sto -
ja už tre tí rok. Kým po li cajné dô -

chodky sa v ro ku 2010 va lo ri zo -
va li o 2,3 %, v ro ku 2011 o 2,1 %
a pre rok 2012 bo la plá no va ná
va lo ri zá cia dô chodkov o 3,05 %,
pla ty aj v abso lútnej výške kle sa -
li. Pre to bo lo potrebné pre via za�
va lo ri zá ciu dô chodkov na va lo ri -
zá ciu pla tov. Si tuá ciu na oso -
bitnom úète v uply nu lých ro koch
pod¾a je ho slov zhor šo va la najmä
vý razne zvý še ná odcho do vos�,
keï ešte v ro ku 2010 odchádza li
po li caj ti po 25,2 ro koch služ by (v
prie me re za posledných de sa� ro -
kov), ale v posledných piatich ro -
koch už bol prie mer len 24,9 ro ka

a konkrétne v ro ku 2011  len 22
ro kov služ by.

Na otáz ku o predpokla da nej
úèin nos ti no ve ly zá ko na è. 328
Mi ro slav Lit va po tvr dil, že ná vrh
no ve ly je fak tic ky ho to vý a odsú-
hla se ný všetký mi za in te re so va ný -

mi stra na mi, má súhlas mi nis ter -
stva fi nancií, ïalší po stup no ve ly
v le gisla tívnom pro ce se te da bu -
de urèo va� vlá da a par la ment.
Reálne mož no predpokla da�
úèinnos� od 1. aprí la ale bo 1. má -
ja 2013. Predse da OZP zdô -
raznil, že je v záujme všetkých,
aby no ve la na do budla platnos� a
úèinnos� èo najskôr, pre to že stra -
ta na oso bitnom úète sa kaž dým
me sia com predlžu je. Posledné
rozho du jú ce slo vo po tom bu de
ma� pre zi dent re pub li ky. 

Pe ter Onde ra
Snímky autor

(Pokraèovanie zo strany 1)

Najväèšie ne bezpe èenstvo 10–percentné ho od vo du z výslu ho vých dô chodkov je za žeh na né

Krásne a po koj né vianoèné sviatky, do no vé ho ro ka 2013 ve ¾a síl a odhodla nia…

Ani nie po dvoch ro koch na sta lo obdo bie, keï sa opä� stre tá va me a ja ve rím, že sa nám po da rí
nadvia za� na všetko dob ré, èo sme po èas na šej mi nu lej spo lu prá ce naštarto va li. A to aj napriek to -
mu, že si tuá cia, v kto rej sa nielen náš re zort, ale ce lá spo loènos� na chádza, je omno ho ná roènejšia
a �ažšia, než to mu bo lo v ro ku 2010. Pred na mi je ve ¾a zá sadných re fo riem, mno ho pra covných vý -
ziev a aj zmien, kto ré potre bu je me spo loène naplni�, aby sme posta ve nie Po li cajné ho zbo ru zlep ši li
a systé mo vo sta bi li zo va li. To všetko si bu de vy ža do va� zaanga žo va nos� nás všetkých, ale aj znaènú
dáv ku trpezli vosti, kým sa dosta via pr vé, a dú fam, že tr va lé vý sled ky.

Zá ro veò mi do vo¾te po ïa ko va� sa tou to ces tou všetkým príslušní kom Po li cajné ho zbo ru za ce lo -
roènú prá cu. Vá žim si Va še každo denné plne nie slu žobných po vin nos tí, ako aj kaž dý pre jav od va hy
a sta toènosti, kto ré preu ka zu je te pri vý ko ne Vášho ná roè né ho po vo la nia.

Pra jem Vám a Va šim ro di nám krásne a po koj né vianoèné sviatky, do no vé ho ro ka 2013 ve ¾a síl
a odhodla nia a èo najme nej na lie ha vých prí pa dov.

Ro bert Ka li òák
podpredse da vlá dy a mi nister vnútra SR

R. Kaliňák: Valorizácia dôchodkov bude fungo-
vať ako v civilnom sektore

M. Glváč: Tento návrh má podporu Ozbrojených síl SR
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M. Lit va: Pra jem všetkým ve ¾a vý drže a ener gie na pre ko ná va nie prob lé mov v ro ku 2013
nie azda bu de priestor for mou
disku sie nieke dy v ro ku 2017 èi
2018, ke dy má konèi� sys tém
pev ných dá vok v So ciálnej pois -
�ovni.

l Sme na pra hu ro ka 2013.
Nos né té my opti kou od bo ro vé -
ho pre dá ka?

Jasne sta no ve né princí py ka -
riérne ho po stu pu a rieše nie ve¾mi
akútnych mzdo vých problé moch
na šich za mestnancov vo ve rejnej
a štátnej službe. Potre bu je me
utvo ri� všetky predpokla dy pre
sta bi li zá ciu ¾u dí v po lí cii i v re -
zorte ako ta kom. Ne bu de to jed -
no du chý rok, pre to že vieme, ako
je na tom re zort s fi nancia mi, ale
keï vi dím, èo ro bia na ši ko le go -
via v školstve, tak tvr dím a opa -

ku jem, že na ši za mestnanci vo
ve rejnej a štátnej službe ma jú na
zvý še nie miezd rovna ké prá vo.

l Va še pria nie pred sviatka -
mi?

Chcem po ïa ko va� odbo rá rom

i ostatným pra covní kom, kto rí nás
chá pa li a po má ha li nám v tom to
ve¾mi �ažkom ro ku. Te raz za èí na

ïalšie �ažké ko lo ko lektívne ho vy -
jedná va nia kom pli ko va né v sú -
vislosti so za vádza ním pro gra mu
ESO. Chcem všetkým po ïa ko va�
za po cho pe nie, popria� hodne
zdra via, š�astia, spo kojné pre ži tie
vianoèných sviatkov. Zdá sa, že
ten zá ver ro ka predsa len pri nie -
sol na šim ¾u ïom aj vo ¾a èo pod
stromèek, aj kus spra vodli vosti. V
no vom ro ku 2013 pra jem všet -
kým ve ¾a vý drže a ener gie na
pre ko ná va nie prob lé mov, kto ré
nás v bu dú com ro ku zjavne èa ka -
jú. Prial by som si, aby ¾u dia viac
vní ma li aj svet oko lo se ba, aby
vní ma li, ako ži jú iní ¾u dia a ne vi -
de li len sa mi se ba.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímky autor

(Pokraèovanie zo strany 1)

Ce loslo venská konfe rencia
zdra votníckych pra covní kov MV
SR – ME DI CON 2012 sa usku -
toèni la v Kú pe¾no – re ha bi li taè -
nom ústa ve Byst rá v Liptov skom
Já ne v dòoch 23.11– 24.11.2012
za úèas ti slu žobných le ká rov Ne -
moc ni ce sv. Mi cha la, a.s., le ká -
rov Ha siè ské ho a zá chran né ho
zbo ru, 65 zmluvných le ká rov Mi -
nis ter stva vnútra SR a le ká rov a
od bor ných pra covní kov od bo ru
zdra votníctva SPSÈOÚ MV SR.

Cie¾om konfe rencie bo lo zhod-
no te nie úrovne a spô so bu posky -
to va nia zdra votnej sta rost li vos ti v
re zorte MV SR za uply nu lé obdo -
bie a obozná me nie prí tomných s
prípra vou koncepcie zdra votné ho
za bezpe èe nia v re zorte MV SR.

Zdra votnícke špe ci fi ká
Pr vý deò konfe rencie bo li

prednášky rozde le né do dvoch
te ma tických okru hov: zdra votná
sta rostli vos� po sky to va ná vše -
obec ný mi le kármi v re zorte MV
SR, do èas ná neschopnos�, cho -
robnos� a úra zo vos� príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru, pro ble ma ti ka
oèko va nia, pra covné ho prostre -
dia, pre ventívnych prehlia dok.
Dru hou od bor nou té mou bo li

respi raèné a gastroente ro lo gické
ocho re nia v ambu lancii prak tic ké -
ho le ká ra. Pre zentá cia po radcu
pre zi den ta Slo venskej le kárskej
ko mo ry MUDr. V. Ba logha bo la
za me ra ná na spo luprá cu Slo -
venskej le kárskej ko mo ry a le ká -
rov pr vé ho kon tak tu a  obozná -
me nie zú èastne ných s pro ble ma -
ti kou aktuálnej si tuá cie v zdra -
votníctve. Prednášky obsa ho va li
množstvo od bor ných informá cií a
bo li pre zen to va né zaují ma vou
for mou.

Ze fektívne nie pre vencie
Úvod dru hé ho dòa patril pro-

ble ma ti ke le kárskej po sudko vej
èin nos ti v MV SR. Ïa lej nasle do -
va li prednášky za me ra né na no -
vin ky v zdra votníckej le gisla tí ve a
hlavný le kár MV SR obozná mil
prí tomných s obsa hom no vé ho
na ria de nia MV SR o podrobnos-
tiach posky to va nia zdra votnej
sta rost li vos ti a špe ci fickej zdra -
votnej sta rost li vos ti v Po li cajnom
zbo re a v Ha sièskom a záchran-
nom zbo re. (pub li ko va né vo
Vestní ku MV SR è. 86, zve rejne -
ný aj na intra ne to vej stránke OZP
v SR – pozn.red.)

O aktuálnych problé moch v

za bez pe èe ní zdra votnej sta rost li -
vos ti v Ozbro je ných si lách SR in -
for mo val prí tomných hlavný le kár
ozbro je ných síl SR plk. MUDr.
Vla di mír Lengvarský, MPH. Za
zdra votnú služ bu Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že po zdra -
vi la ro ko va nie riadi te¾ka od bo ru
zdra votníctva MUDr. Alžbe ta Ba -
èí ko vá.

V bo ha tej disku sii sa prí tomní
vy jadro va li k mno hým problé mom
v ob las ti zdra votné ho za bezpe èe -
nia, všeo becní le ká ri re zor tu ape -
lo va li najmä na ze fektívne nie sys -
té mu pre ventívnych prehlia dok,
aby sa tieto vy ko ná va li v prie be -
hu ce lé ho ro ka, nie ma so vo v je -
ho zá ve re. Ve rí me, že prá ve mi -
nistrom vnútra èer stvo podpí sa né
už spo me nu té na ria de nie prispe -
je k po ža do va né mu ze fektívne niu
sys té mu pre vencie v re zor tu MV
SR.

plk. MUDr. Má ria Gvozdja ko vá,
MPH,

riadi te¾ka od bo ru zdra votníctva
SPSÈOÚ MV SR

(medzi ti tulky re dakcia)

Medzi ná rodné od bor né po du ja tie na SOŠ PZ Ko ši ce
Vzde lá va nie príslušní kov
služ by hra niènej po lí cie

Stredná od bor ná ško la Po li cajné ho zbo ru Ko ši ce orga ni zo va la v
dòoch 13.– 14. no vembra 2012 medzi ná rodné od bor né po du ja tie
„Vzde lá va nie príslušní kov služ by hra niènej po lí cie – Uplatòo va nie spo -
loèných uèebných osnov (“CCC„) vo výuèbe“.

Cie¾om po du ja tia bo lo vytvo ri� priestor pre vzá jomnú vý me nu skú -
se ností a získa nie podne tov od pe da gó gov po li cajných škôl v
schengenskom priesto re za bezpe èu jú cich vzde lá va nie po li cajtov služ -
by hra niènej po lí cie. Zá me rom bo lo upria mi� po zornos� na pri ja té
opatre nia s cie¾om za bezpe èi� efektívnos� výuèby – po uží va né for my,
me tó dy, prostriedky, ino va tívne prv ky a spo luprá cu s vý kon ný mi
útvarmi.

Úèas� na tom to po du ja tí pri ja li zástupco via z po li cajných vzde lá va -
cích inšti tú cii zo Slo venskej re pub li ky, Èeskej re pub li ky, Ukra ji ny, Ma -
ïar ska, Ru munskej re pub li ky, Po¾skej re pub li ky, Chorvátskej re pub li -
ky a Moldavskej re pub li ky.

V sú la de s progra mom sa na odbornom za bez pe èe ní po du ja tia po -
die ¾a li útva ry Úra du hra niènej a cudzi neckej po lí cie Pre zí dia Po li cajné -
ho zbo ru a to konkrétne – Útvar po li cajné ho zaiste nia pre cudzincov
v Se èovciach, Riadi te¾stvo hra niènej po lí cie Sobrance a Odde le nie
hra niènej kon tro ly PZ Vyšné Ne mecké. Svo ju èinnos� pre zen to val Od -
bor vnú tornej kon tro ly a inšpekcie fi nanèné ho riadi te¾stva SR po boè -
ka Ko ši ce a Ná rodná jed not ka bo ja pro ti ne le gálnej migrá cii ÚHCP P
PZ.

SOŠ PZ Ko ši ce

Do ži vo ta vstu pu je no vé na ria de nie MV SR o zdra votnej sta rost li vos ti

Ce loslo venská konfe rencia zdra votníckych
pra covní kov MV SR – ME DI CON 2012

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 14. januára 2013
Redakcia

Tlačovú besedu si prišli vypočuť aj predseda OZP v SR M. Litva a podpredseda Ladislav Gračík. 
M. Litvu po jej skončení obkľúčili novinári



Presne v intenciách tohto
predpokla du sú aj aké ko¾vek
disku sie o po li cajných pla toch – u
nás, v Euró pe èi v USA, o tzv.
roz vo jo vých kra ji nách ani ne ho -
vo riac. Po dobne je to pri po -
rovná va ní po vinnej dåžky služ by a
výš ky po li cajných dô chodkov,
ako i podmie nok na ich do siahnu -
tie. Priam pe rio dic ky v mailoch
ko lu jú rôzne „po rovná vaèky“, kto -
ré sa tvá ria hodno verne, pri
bližšom poh¾a de však èas to bý -
va jú pl né neprávd i po loprávd. A
súdny èlo vek sa mu sí za myslie�:
na èo je vlastne dob ré púš�a nie
ta kýchto „za ru èe ných“ informá cií?
Aby sme si uve do mi li svo je
miesto vo sve te? Je ich cie¾om
naštva� na šich po li cajtov, po ní ži�,
vohna� do depre sie, ale bo po zi -
tívne mo ti vo va�?

Zá pad je stá le vpre du
�ažko po ve da�. Pri sú èasnej

ne vy rovna nosti eko no mík EÚ – aj
vo vz�a hu k „zvyšku sve ta“ – aké -
ko¾vek èís la ne ma jú reálnu vý po -
vednú hod no tu, pre to že v kaž dej
kra ji ne – napriek jednotnej me ne
– je úplne iná sklad ba spotrebné -
ho ko ša, ži votných nákla dov, da -
ní a odvo dov… Ak je napríklad
pre na šinca dô cho dok vo výške
2–ti síc eur šo ku jú ci a úžas ný, v
inej kra ji ne ne mu sí uží va te¾ ta ké -
ho to dô chodku až tak ská ka� od
ra dos ti, keï napríklad za pla tí 800
ale bo 1 000 eur za bý va nie a
služ by s ním spo je né…Skrátka,
objektívne sa ne dá po rovna�
prak tic ky niè. Sta èí sa prekli ka�
we bom: po li cajné pla ty v USA sa
po hy bu jú v rozpä tí od 50– do
80–ti síc do lá rov roène. Vo Ve¾kej
Bri tá nii je rozpä tie cca od 25– do
50–ti síc li bier s prie me rom 40–ti -
síc li bier, v Ne mecku (v èistom) je

plat po li caj ta od 930 po 3 800 eur
me saène, dobre sú na tom tiež v
Belgicku a v se ver ských kra ji -
nách…

Iná si tuá cia
V kra ji nách bý va lé ho vý -

chodné ho blo ku je úplne iná si -
tuá cia. V Po¾sku ma jú po li caj ti len
od 3 500 po 6 000 do lá rov roène.
V Bul har sku je pod¾a od bo ro vých
úda jov me saèný plat po li caj ta
oko lo 300 eur me saène, v Bosne
a Herce go vi ne, v Srb sku a v
Èiernej Ho re oko lo 400 eur, v
Grécku èi v Špa nielsku 1 300 eur,
v Èes ku oko lo 33–ti síc èes kých
ko rún (pri èom Èe si sa po zá sa -
hoch vlá dy vrá ti li so svo jou prie -
merkou o šty ri ro ky do za du a ti sí -
ce z nich mu se li odís�…)

Skrátka, rozdie ly sú èas to
markantné, o ne ja kom zbli žo va ní

v Euró pe za tia¾ ne mož no ho vo ri�.
A to si ešte nie vždy uve do mí me,
že po jem „prie merná mzda“ je
ve¾mi klamli vý, pre to že zahàòa
ve¾ké šta tistické rozdie ly medzi
dolnou a hornou hra ni cou príjmu
a poètom ich po be ra te ¾ov. Šta -
tistický me dián sa ako si me nej
použí va, ho ci je ove ¾a objektívnej-
ší. Pre to aj dve tre ti ny slo ven -
ských za mestnancov za rá ba jú
me nej ako je ofi ciálny prie mer,
väèši na dô chodcov má me nej
ako je prie merný slo ven ský dô -
cho dok a väèši na po li cajtov u nás
slú ži za me nej ako ti síc eur v hru -
bom, ho ci slo ven ská prie merná
po li cajná mzda je re la tívne vy so -
ko nad cel ko vým prie me rom prí-
jmov za mestnancov v SR… Kam
te da ve dú po dob né po rovná va -
nia?

Dru hé za mestna nie?
Keï už sa po kú si me o aké -

ko¾vek po rovna nie, ve¾mi na hru -
bo mô že me po ve da�, že po li cajt v
kra ji nách vyspe lej Euró py za rá ba
o 30 až 80 percent viac, ako je
prie merná mzda v da nom štá te.

Iná je, ako sme už po ve da li,
si tuá cia v kra ji nách vý chodnej
Euró py a na Balká ne. Kým kra ji -
ny V 4 sú na tom (okrem Po¾ska)

re la tívne rovna ko, po li caj ti tu tiež
za rá ba jú o 20–30 percent viac

ako je prie mer, na Balká ne je to
ove ¾a horšie – vo vše obec nos ti
ich prie merné mzdy sú o viac ako
po lo vi cu nižšie. Od bo ry v balkán-
skych štá toch do konca upo zoròu -
jú, že pla ty po li cajtov sú po
vládnych zá sa hoch pod úrovòou
ce loštátne ho príjmo vé ho prie me -
ru. Prí èi nou sú ra di kálne škr ty
rôznych príplatkov, nepreplá ca nie
nadèa so vej prá ce a likvi dá cia
mno hých so ciálnych bo nu sov.
Bulha ri pre to napríklad ofi ciálne
po ža du jú, aby po li cajt mal le -
gálne prá vo aj na dru hé za -
mestna nie, pre to že z jedné ho
štátne ho pla tu ne mô že vy ži�. Po -
dob ná si tuá cia je v po balt ských
štá toch, kde za posledné ro ky
prie merky po li cajtov dos� vý razne
kle sa li. Ho ci aj na Slo ven sku išla
prie merná mzda po li caj ta za tri
ro ky do le o 60 eur, v poslednom
ob do bí bol vý voj v ïalších vý -
chodných kra ji nách ešte hor ší.

Po èet kra jín, kde sa k pro -
testom ve rejnosti vo èi vládnym
škrtom pri dá va jú aj po li caj ti, je
pre to èo raz väèší. Spra vidla zo

zá ko na nesmú štrajko va�, ich pro -
tes ty je však po èu� i vi die�, ho ci
prá ve oni ma jú udrža� ve rejný po -
ria dok a sú prví na ra ne ex tré mis -

tic kých nespo ko jencov z ra dov
naštva tej ve rejnosti.

Aký je mo tív?
Zdá sa, že pre zo riento va nie

sa, uve do me nie si rea li ty a
svojho miesta na ze me gu li sú èo -
raz dô le ži tejšie prav di vé a presné
informá cie. Upo zor òu je na to aj
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va: „Ne viem po cho pi�, aký je sku -
toèný mo tív ší re nia rôznych
neprávd o pla toch a dô chodkoch
po li cajtov v Euró pe. Èo z to ho tí
¾u dia ma jú? Je to len nai vi ta, ale -
bo zlý úmy sel?“ hne val sa. „Pre -
ve ro val som si napríklad na we be
ší re né tvrde nia o tom, že belgickí
po li cajní dô chodco via nepla tia
žiadne da ne ani od vo dy z dô -
chodkov. Opak je prav dou. V
prvom ra de: belgickí po li caj ti ne -
pozna jú odchodné, ne exis tu je.
Po li cajný dô cho dok v Belgicku je
plne zda ne ný a podlie ha odvo -
dom na so ciálne, zdra votné za -
bezpe èe nie i na krí zo vú so li da ri -
tu. Výsle dok: ak má vy so ko po -
sta ve ný po li cajný dô chodca
napríklad 3 200 eur me saène v
hru bom, v èistom do sta ne nieèo
má lo nad 2–ti síc eur.“

Ve de nie OZP v SR sa pre to
roz hod lo uro bi� ma xi mum pre to,
aby ¾u dia po zna li prav du a moh li
si sa mi utvo ri� ná zor na zákla de
presných informá cií. M. Lit va:
„Oslo vil som všetky èlen ské kra ji -
ny Euro COP–u, aby nám po skyt li
hodno verné èer st vé úda je o so -
ciálnych systé moch vo svo jich
kra ji nách. Po zve me tiež odborní -
kov z európskych kra jín, aby nám
– na za sa da niach ra dy predse -
dov – priblí ži li rea li tu, v kto rej ži jú.
V tejto chví li mám už potvrde nú
úèas� zástupcov so šty roch
európskych kra jín, kto rí sú ochot -
ní prís� medzi nás, predná ša� a
disku to va�, aby sme tak za medzi li
špe ku lá ciám a ší re niu de zin for -
má cii.

Ná pad sa nám zdá dob rý, uži -
toèný. Ži vé stretnu tia so skú se ný -
mi po li cajtmi zo zahra ni èia mô žu
by� po uè né i podnetné. Tak že: te -
ší me sa!“

Pe ter Onde ra
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V Madri de pro tes to va li ti sícky po li cajtov
Asi 8000 špa nielskych po li -

cajtov pro tes to va lo dnes v uli -
ciach Mad ri du pro ti plá nom na
pä�percentné zní že nie ich pla tov
a pro ti zru še niu vianoèných
odmien. Ako in for mo va la agentú -
ra DPA, okrem po li cajtov, kto rí
slú žia v Madri de, sa na pro testnej
akcii zú èast ni li aj po li caj ti a prí-
slušní ci ná rodnej gar dy z iných
miest Špa nielska.

De monštrá ciu do Mad ri du zvo -
lal od bo ro vý zväz a pod¾a je ho
odha dov sa na nej zú èast ni lo asi
11.000 ¾u dí. Po lí cia, kto rá dohlia -
da la na bezpeènos�, in for mo va la
o 8 000 de monštrantoch. Cie¾om
akcie, ako uvie dol odbo rársky
pre dák Jo sé Ma ría Sánchez
Fornet, je odká za� vlá de, že „po -
li caj to vi, kto rý ži je ïa le ko od do -
mo va a me saène za rá ba 1 300
eur a z to ho má uži vi� ce lú ro di -
nu, ne mô že zobra� pä� percent zo
mzdy“.

Upo zor nil ïa lej, že po lí ciu v

Špa nielsku kaž dý rok opus tí
1500–2000 po li cajtov a o vo¾né
miesta má záujem roène v prie -
me re 125 uchádza èov. No vé škr -
ty vo fi nanco va ní po lí cie pod¾a

Sánche za Forne ta neohro zia len
so ciálne isto ty po li cajtov, ale aj
bezpeènos� obèa nov.

(www.topky.sk, 18. 11.2012)

Pla ty i penzie po li cajtov v Euró pe: po rovná va nie ne po rovna te¾né ho

Ko lu jú ce maily sú pl né neprávd a nepresností!
Keï prí de reè na pla ty, v akejko¾vek spo loènosti mô že te
predpokla da�, že disku sia bu de dlhá, búrli vá a urèi te ne -
po ve die k ni ja ké mu zá ve ru, to bôž nie k zho de disku té rov.
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Pla ty i penzie po li cajtov v Euró pe: po rovná va nie ne po rovna te¾né ho

An glic ké vlád ne kru hy vážne
uva žu jú o ïalších zá sadných
zme nách v pla to vom a dô chodko -
vom za bez pe èe ní po li cajtov,
uvádza brit ská tlaè. Ne zá vis lé
ana lý zy uka zu jú, že brit ská po lí -

cia za �a žu je štátny roz po èet, te da
brit ských da òovní kov viac ako je
únos né – dô vo dom sú vraj vy so -
ké mzdy po li cajných dôstojní kov,
z èo ho sa po tom odví ja jú aj pen-
zie – v prie me re predsta vu jú dve

tre ti ny pla to vej úrovne. Prie merný
plat brit ské ho po li caj ta je to tiž
zhru ba na úrov ni 80 percent z
celko vej pla to vej šká ly vo Ve¾kej
Bri tá nii. Zaznie va jú pre to ná vr hy
na zní že nie pla tov a zme ny dô -
chodko vé ho sys té mu, kto ré by
ne ko pí ro va li najvyššiu do siahnu tú
pla to vú úro veò. Rieše ním by
pod¾a vlá dy bo lo aj predåže nie ve -
ku na od chod do dô chodku na 60
ro kov.

Ofi ciálne po li cajné a od bo ro vé
kru hy sa brá nia. Dô vo dia, že po -
li cajná prá ca je ve¾mi ne bez peè -
ná a má mno hé špe ci fi ká, ne po -
rovna te¾né s ci vilným sekto rom.

V sú èasnosti mô že brit ský po -
li cajt odís� do dô chodku po odslú -
že ní 30 ro kov, te da vo ve ku 48
ro kov, no vopri jí ma ní už ma jú
služ bu predåže nú o pä� ro kov.
Opo nen ti aj tak argu mentu jú, že
si britskí po li caj ti ži jú nad po me ry,
keï ná kla dy na po li cajné dô -
chodky vzrástli za posledných 15
ro kov o 80 percent a o èo vyššie
penzie ma jú po li cajní dô chodco -
via, o to me nej prostriedkov po -
tom ostá va na boj pro ti trestnej
èin nos ti a ná bor no vých po li -
cajtov.

Pod¾a Ra dio 4 spo loènosti
BBC sú mo mentálne po li cajné
penzie dvak rát ta ké vy so ké ako
prie merné vo ve rejnom sekto re.
Pod¾a ko rešpondenta BBC Dan-
ny ho Sa wa sú dô chodky po li -
cajtov vyššie ako ha si èov, vo ja -

kov i uèi te ¾ov. De rek Barnett, pre -
zi dent po li cajnej pro fesnej aso -
ciá cie argu men tu je, že pri ne -
bezpeènej a ve¾mi stre su jú cej
prá ci je to pri rodze né. Ako odme -
nu oèa ká va jú po li caj ti po dlhých
ro koch ná roènej služ by spra vodli -
vú penziu.

Ho ca ko, ná vr hy na predåže nie
do by služ by na 35 ro kov neutí -
cha jú, ho ci v posledných ro koch
vzrástlo aj pri poiste nie po li cajtov
a ïalšie zvý še nie úèas ti o 1,5 až
4 percentá sa predpokla dá.

Po li cajná fe de rá cia vo svo jich
vy jadre niach vy jadri la ná dej, že
zvý še nie poistné ho na po mô že
udrža� sú èasnú dô chodko vú úro -
veò a rea li ta bu de odzrkad¾o va�
ná roènos� úloh, kto ré pl ní po lí cia.
Fe de rá cia tiež po zna me na la, že
predåže nie do by služ by by pre

mno hých po li cajtov zna me na lo,
že sa dô chodku vô bec ne do ži jú,
ale bo bu dú mu sie� odís� do
penzie už skôr pre zra ne nia èi
celko vú pra covnú vy èerpa nos�

(BBC news, 18. 11. 2012)

Britskí po li caj ti bo ju jú o svo je pla ty a dô chodky

Si zo služby v strese? Ber si príklad od britského policajta!  :-)

Rebrí èek priemerných pla tov 2011

1. Lu xembursko 3 914 €
2. Ve¾ká Bri tá nia 3 843 €
3. Ho land sko 3 520 €
4. Belgicko 3 227 €
5. Fínsko 2 873 €
6. Ra kúsko 2 801 €
7. Ne mecko 2 799 €
8. Francúzsko 2 688 €
9. Írsko 2 412 €
10. Ta liansko 2 346 €
11. Špa nielsko 1 848 €
12. Grécko 1 391 €
13. Slo vin sko 1 381 €
14. Mal ta 1 346 €
15. Por tu gal sko 1 288 €
16. Èes ko 838 €
17. Slo ven sko 786 €
18. Estónsko 772 €
19. Ma ïar sko 735 €
20. Po¾sko 697 €
21. Lit va 651 €
22. Lo tyš sko 594 €
23. Ru mun sko 355 €
24. Bul har sko 215 €



Te le fo no va nie v podmienkach
MV SR je jed no Ko cúrko vo, veï
po súïte sa mi. V službe má te
zadrža né ho pá cha te ¾a trest né ho
èi nu a je potrebné pre konzulto va�
ïalší po stup s pro ku rá to rom, vy -
ko ná va jú cim do zor nad za cho va -
ním zá kon nos ti v ko na ní. Po vie te
si, veï mu za vo lám, ozná mim, že
má me zadrža nú oso bu, obozná -
mim ho so za bezpe èe ný mi a vy -
ko na ný mi dô kazmi. Tu však na -
stá va ten pro blém: te le fo no va nie.
Nezmy selným po ky nom nieko ho,
kto ne má sta no ve ný èa so vý li mit
dåžky te le fo nické ho ho vo ru, bol
náš èas obmedze ný na 7 mi nút.
Po vie te si, veï za 7 mi nút sa to -
ho dá po ve da� ve ¾a, ale na dru hej
stra ne sa to ho za 7 mi nút dá po -
ve da� má lo na to, aby pro ku rá tor
za ujal k ve ci sta no vis ko, aby ur èil
ïalší po stup v ko na ní, aby ste mu
ozná mi li všetky potrebné sku -
toènosti, in for mo va li ho o dô ka -
zoch, o tom, èo kto rý sve dok vy -
po ve dal a aby ste sta no vi li ïalší
po stup. Nieke dy na to ne sta èí ani
30 mi nút.

Je pa ra doxné, že v èa se keï
sa te le ko mu ni kaèné gi gan ty pred-
bie ha jú v po nu kách najlacnejšie -
ho te le fo no va nia, keï za krátke
te le fo no va nie pla tí me viac ako za
nieko¾ko mi nú to vé ho vo ry, je si -
tuá cia v na šom re zorte presne
opaè ná.

Rieše nie sa na šlo, ale v Ko -
cúrko ve sa iné ako ko cúrkovské
nájs� ani ne moh lo. Te le fo no va�
najviac 7 mi nút a po lo ži�. Po tom
zno vu za vo la� a v te le fo ná te
pokra èo va� tam, kde sme ho mu -
se li ná silne pre ru ši�. Po tom opä�
po lo ži� a opä� za vo la�… a tak to
dooko la

Ne etic ké vo èi dru hej stra ne a

zá ro veò ne lo gic ké rieše nie má
svo je pre. Ak to tiž prekro èí te èas
po vo le ný na je den ho vor, má te

pro blém, presnejšie dva. Po ru ši li
ste nezmy selný po kyn a váš
nadria de ný za ène vo èi vám disci-
pli nárne ko na nie. A za mestná va -
te¾, pre kto ré ho vy ko ná va te slu -
žobnú èinnos�, bu de od vás po ža -
do va� úhra du ho vorné ho nad sta -
no ve ný li mit. Ak však vèas po lo ží -
te a opä� za vo lá te a po lo ží te a
za vo lá te a tak to do ko la, ne bu de
od vás za mestná va te¾ po ža do va�
niè a nadria de ný ne za ène „dis ci -
plí nu“. Je po problé moch. Mô že te
tak to vo la� ko mu len chce te, ro di -
ne, bra tom, se strám, te tám a
ujom, starkým, ka ma rá tom, mi -
len kám, man žel kám, fra jerkám…
ale aj pro ku rá to rom v slu žobných

ve ciach. Len neprekro èi� li mit 7
mi nút, aby do to ho nikto nevàtal!

No po vedzte, nie je to to Ko cúrko -
vo?

(me no pi sa te ¾a v re dakcii)

O sta no vis ko k naèrtnu té mu
pro blé mu sme po žia da li ge ne -
rálne ho riadi te ¾a Sekcie infor-
ma ti ky, te le ko mu ni ká cii a bez -
peè nos ti MV SR Ing.Jo ze fa Èa -
pušku. Uvádza me ho v plnom
zne ní.

Obmedze nie dåžky èa so vé ho
li mi tu je plne v kompe tencii KR
PZ. Na ria de nie SITB ho vo rí o 7
mi nú tach, kto ré si upra vu je KR
PZ v zá vis los ti od ich potrieb. To -
to obmedze nie však ne zna me ná,
že ho vor bu de po 7 mi nú tach pre -
ru še ný ale bo bu de vo la jú ci ako -
ko¾vek obmedze ný pri te le fo no va -
ní. Sku toènos�, kto rá èi ta te ¾a trá -
pi, je fakt, že vo vý pi se z te le -
fónne ho úètu je upo zorne nie, že
konkrétny ho vor tr val viac ako 7
mi nú� a nadria de né mu mu sí
ozná mi�, s kým vo lal a na aké
úèe ly. Je pod¾a mòa prá vom a
zá ro veò po vinnos�ou kaž dé ho

nadria de né ho (najviac v èa se
najväèších šetre ní nákla dov v
štátnej sprá ve, ale aj v súkrom -
nom sekto re) sle do va� výš ku me -
saèných pre vádzko vých nákla -
dov, a to aj nákla dov na ho vor né.
Tvrde nie, že te le ko mu ni kaèné gi -
gan ty sa predbie ha jú v po nu kách
najlacnejšie ho (pri padne bezplat-
né ho) te le fo no va nia je po lo prav -
da, ku kto rej tre ba do da�, že ta ké -
to te le fo no va nie je mož né v rám -
ci siete jedné ho ope rá to ra a ne -
pa mä tám si, že by sa tý ka lo
pevnej lin ky.

Je mi ¾ú to, ako sa èi ta te¾ vy -
jadru je a som presvedèe ný, že v
prí pa de neexistencie ta kýchto
kontrolných opatre ní by ten to èi -
ta te¾ ne rea li zo val súkromné ho -
vo ry. Ak však dis po nu je návrhom,
ako riadi� a zní ži� pre vádzko vé
ná kla dy na ho vor né, s kto rým by
súhla si lo cca 36 ti síc za mest -
nancov MV SR, mô že ho ke dy -
ko¾vek predlo ži� svojmu nadria de -
né mu. V opaènom prí pa de je je -
ho príspe vok naozaj Ko cúrko vo.
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List èi ta te ¾a: Na èo je 7–mi nú to vý li mit te le fo no va nia?

Na šu intra ne to vú we bo vú
strán ku – verme – po zná va ri
kaž dý èlen OZP v SR i mno hí
ïalší za mestnanci. Dòom 13.
6. 2012 sme na intra ne to vej
strán ke nainšta lo va li po èí ta -
dlo náv štev. Podstatne
sme tiež spruž ni li
z v e  r e j òo  va  n i e
najdô le ži tejších
informá cií pre
èlenskú zák -
ladòu i ši ro kú
v e  r e j n o s � .
P re  dov  še t  -
kým v zá ujme
èo na júplnej -
šie ho infor -
maèné ho to ku
„vo ve ci“ no ve ly
zá ko na è. 328 sme
za èa li okamži te sprís -
tupòo va� na we be aj kaž dé
vy tla èe né èís lo me saèní ka
PO LÍ CIA.

S odstu pom pol ro ka už
va ri mô že me bi lanco va�. Kým
bu de te èí ta� tieto riadky, po -
èet kliknu tí by mo hol by� oko -
lo 20–ti síc. Na jed nej stra ne
to nie je má lo, èis to arit me tic -
ky však vy chádza, že as poò
raz me saène sa pozrie na na -

šu strán ku približne len 40
percent z cel ko vé ho po è tu
na šich èle nov. A to sa mi vi dí
má lo. Ho ca ko, ak ešte niekto
bu de ho vo ri�, že ne má dosta -
tok informá cií o èin nos ti OZP

v SR, tak pr vé, èo sa ho
tre ba opý ta�, je 1)

frekvencia kon-
taktov s predse -
dom príslušnej
z á k l a d n e j
orga ni zá cie a
2) po èet náv -
štev nespo koj -
né ho èle na na

na šej intra ne to -
vej stránke.
Ke by to tiž kaž -

dý èlen OZP v SR
na vští vil na šu

strán ku as poò je den -
krát v me sia ci, za šes� me sia -
cov by ma la na po èí tadle
svie ti� èísli ca 54 000. Nesvie -
ti. Ne tvr dím, že kaž dý èlen
OZP má prístup k intra ne tu, a
do konca to nie je ani po -
vinnos�, ale re zer vy, spo èí va -
jú ce najmä v intenzi te osob-
né ho záujmu, sú zrejmé.

Pe ter Onde ra

Má me intra ne to vú aj vonkajšiu we bo vú
strán ku. Aká je využí va nos�?

Po tá pa nie v chlad ných vo -
dách, pod ¾a dom a vo vy so kej
nadmorskej výške. Prá cu v ná -
roènom te ré ne si vïa ka
inštruktážno–me to dické mu cvi èe -
niu vyskú ša lo 25 po tá pa èov Po li -
cajné ho zbo ru.

Najlepšie podmienky na do -
siahnu tie èo naj�ažšie ho te ré nu
bo li vo Vy so kých Tat rách.
Štrbské, Popradské a Ve lické
ple so sa pre to sta li ideálny mi
miesta mi na prak tic ké cvi èe nie
po tá pa èov Po li cajné ho zbo ru.
Zrea li zo val ho od bor po riadko vej
po lí cie Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru.

Po li cajní po tá pa èi pod ve de -
ním hlavné ho inštrukto ra a
inštrukto rov jed not li vých po li -
cajných útva rov na cvi èo va li pod
vo dou orientá ciu, do ro zu mie va -
nie i ko mu ni kaènú tech ni ku.
Vyskú ša li si aj vyh¾a dá va nie èi
do ku mento va nie pod vo dou. O
ne ¾ahkých podmienkach svedèí
aj tep lo ta vo dy. Do sa ho va la pri-
bližne je den až dva stupne nad

nu lou. Keïže však bo la nad bo -
dom mra zu, po tá pa nie pod ¾a -
dom ne bo lo mož né usku toèni�. V
teore tickej èasti sa inštrukto ri za -
me ra li na pre zentá ciu èin nos tí
svo jich útva rov. Po èas disku sie si
po li cajní po tá pa èi navzá jom vy -
mie òa li skú se nosti z do te rajších
po tá paèských ak cií.

Riadi te¾ od bo ru po riadko vej
po lí cie Pre zí dia Po li cajné ho zbo -
ru po zval na cvi èe nie aj po tá -
paèské ho le ká ra a drži te ¾a viace -
rých inštruktorských oprávne ní v
systé me PA DI, MUDr. Mi cha la
Palko vi èa, PhD. V rám ci teore -
tickej èasti predná šal o špe ci fi -
kách fy zio ló gie po tá pa nia vo vy -
so kých nadmorských výškach a o
po tá pa ní v chladnej vo de. Zá ro -
veò pô so bil v praktickej èasti ako
kon zul tant. „Po tá pa èi predviedli
pro fe sio nálny vý kon v s�a že ných
podmienkach, hmla ani ¾a do vá
vo da ich nezlo mi la. Ich nadria de -
ní mô žu by� na nich prá vom hr dí“,
skonšta to val na zá ver.

Ústre to vý prístup a spo luprá ca

pra covní kov Štátnych le sov TA -
NA Pu, Sprá vy TA NA Pu, Obvod-
né ho lesné ho úra du v Popra de a
Kraj ské ho úra du ži votné ho pro-
stre dia v Pre šo ve sa tiež podpí -
sa li pod úspešné zrea li zo va nie
prak tic ké ho cvi èe nia.

Cie¾om po dob ných prak tic kých
cvi èe ní po li cajných po tá pa èov je
zdo ko na le nie tech ni ky pri zá sa -
hoch na hla di ne aj pod òou. Pra -
cu jú nie len v kance lá riách, ale
èas to na �ažko prístupných
miestach v te ré ne. Preh¾a dá va jú
dná riek a ja zier, kto ré ukrý va jú
ukradnu té èi vra žed né predme ty.
Zachra òu jú a vyh¾a dá va jú uto pe -
né oso by, kontro lu jú èlny a ry bá -
rov, hliadku jú v oko lí vodných to -
kov. Základné hes lo po lí cie „Po -
má ha� a chrá ni�“ tak plnia na sto
percent.

Od bor po riadko vej po lí cie Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru chce po -
dob né vý cvi ky pre po tá pa èov Po -
li cajné ho zbo ru reali zo va� aj v bu -
dú com ro ku.

De ni sa Ba logho vá, PPZ

Žiadna ra dos�, ale potrebná skú se nos� v službe…

Po li cajní po tá pa èi cvi èi li v extrémnych podmienkach
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Darèek
„Po èu la som, že tvoj

man žel ti da ro val bri lianto vý
ná hr del ník!“

Je to prav da, ale ešte ho
ne mô žem no si�.

„Pre èo? Aby ti koè ky ne -
zá vi de li?“

Nie, vraj je ešte v pátra -
ní…

Dialóg
Po dozri vý k vy šetro va te -

¾o vi: Som ne vin ný!
„To ho vo ria všetci!“
Tak vi dí te, že mám prav -

du!

Ob ha jo ba
Ob ža lo va ný, pre èo ste si

do súdnej siene pri niesli
pišto¾?

„Veï v tom predvo la ní
ste mi na pí sa li, že sa mám
brá ni� sám!“

Sprí jemni te si chví le od dy chu priehrštím hu mo ru. Pekné Viano ce a š�ast ný No vý rok!
Nesko ro

Vo diè za èia toèník sa rú ti jednosmernou uli cou a opro ti ne -
mu prúd áut. Za sta ví ho po li cajt: Ka dia¾ to ide te, èlo ve èe?!

„Ne viem, ale urèi te idem nesko ro, ostat ní už idú spä�!“

Te le fo nát
Vo lá že na na po lí ciu: Man -

žel mi dal fac ku!
„Má me ho zatknú�?“
Nie, vzkrie si�!

Priestu pok
Po li caj ti zasta via vo diè ku a

chcú jej da� po ku tu.
„Ne moh lo by to by� v na tu rá -

liách?“ pý ta sa vo diè ka.
A to je èo?
„Dám si do le no ha vièky a som

vám k dispo zí cii.“
Jo žo, potre bu ješ no ha vièky?

Nie? Ja tiež nie!

Prí sa ha
Pán sve dok, už ste nieke dy

vy po ve da li pod prí sa hou?
„Áno, ale už to mám odse de -

né!“

Právnik
Právnik na šiel prázd nu f¾a šu, po šú chal ju a vy le tel z nej džin. Že

mu spl ní tri pria nia. Právnik si za že lal ko pec pe òa zí, ve ¾a krásnych
žien… a ïalšie tri pria nia.

„To ne mô žem,“ na mie ta džin. „Máš už len jed no pria nie!“
Tak ïalšie ho dži na!

Na èo je gong?
V hlbo kej no ci sa opi lec

chvá li ka ma rá to vi no vým
by tom. Návšte va si všim ne
ve¾ký mo sadzný gong v
obý vaèke.

„Na èo ti je ten gong?“
To nie je gong, ale ho vo -

ria ce ho di ny.
„A to ako fun gu je?“
Predve diem, ho vo rí do -

má ci. Udrie na gong a z
ved¾ajšie ho by tu sa ozve:
Èo ti ši be? Však sú tri ho di -
ny rá no!

Kú zelník
Prí de zá kaz ník do ba ru, ob jed -

ná si tro ji tú vod ku a de ci só dy.
Všetko to na le je do dvojde co vé -
ho po há ra.

„Jééj, vy ste kú zelník?“ èu du je
sa bar man.

Nie, ja som zo SOI–ky!

Tretí pokus prepchať ťavu uchom ihly...

Odvezte ho na sálu! Je to slepé črevo!

Otecko, nemám pre vás dobrú správu!

Pôvodne mal prísť ladič pián, ale toto je ladič pijan!

V týchto novinách sa čudujú, prečo väčšina rodín nechce
druhé dieťa!

Miláčik, to mi nebudeš veriť! Rexo už vie nosiť poštu!

To nie je pravda! Ja za jazdy nikdy nepijem, vždy si urobím
krátku zastávku!



Žiadne zda ne nie výslu ho vé ho
dô chodku, ani sta bi li zaèný od -
vod, ale dlhšia služ ba a vyššie
poistné. To je výsle dok nieko¾ko -
me saèných na �a ho va èiek medzi
mi nistra mi ob ra ny a vnútra na
jed nej stra ne a odbo rármi a
výslu ho vý mi dô chodca mi na dru -
hej. Za tia¾ èo zástupco via dô -
chodcov sú re la tívne spo kojní,
pre sú èasných a bu dú cich po li -
cajtov a vo ja kov sys tém pod¾a

exmi nistra ob ra ny Mar ti na Fe do ra
nie je prá ve najspra vodli vejší.

„Po kia¾ to bu de tak, ako to mi -
nistri ob ra ny a vnútra pre zen to va -
li, tak to nie je to najhoršie,“ rea -
go val šéf  Zvä zu vo ja kov Mi chal
Bo hu nický. Pri po me nul, že z no -
ve ly vy pa dol sta bi li zaèný od vod a
šé fo via oboch re zortov avi zo va li
aj istú for mu va lo ri zá cie.

„Ho ci z ich vy jadre ní nie je
celkom jas né, na ko¾ko bu de vý -
hod ná, ma la by by�,“ po ve dal.
Pozdá va sa mu aj prís¾ub mi -
nistrov, že sys tém sa po da rí sta -
bi li zo va� na pä�de siat ro kov

vopred. „Dú fajme, že pri zme ne
vlá dy do to ho niekto ne bu de za sa

za sa ho va�, a ne bu de si ro bi� zá -
slu hy, že ušetril tam, kde sa ušet-
ri� ne dá,“ uzavrel.

Z kompro misné ho rieše nia sa
te ší aj pre zi dent Aso ciá cie po li -
cajtov vo výslužbe Edu ard Po kor -
ný. „Ten výsle dok je ta ký, ako
sme pripra vo va li na ro ko va niach.
Nie je to obojstranná spo kojnos�,
ale do pra co va li sme sa k zá ve ru,

kde bo li akcepto va né na še po žia -
davky aj cie¾ mi nistrov, sta bi li zo -
va� úèty. Mys lím si, že mô že me
by� spo kojní,“ tvr dí.

Dô le ži té však pod¾a je ho ná zo -
ru je, aby sa o dva ro ky vy hodno -
til prí nos zá ko na. „Aby sa ne sta lo
to, èo pri tom predchádza jú com,
kto rý bol pre niekto rých ¾u dí zla -
tou ba òou,“ zdô raznil.

Exmi nister ob ra ny Fe dor
(SDKÚ–DS) pri po mí na, že vlá da
s¾u bo va la trvácnu a zá ro veò mo -
ti vaènú re for mu. To èo mi nistri
na po kon predsta vi li však pod¾a
ne ho vy ze rá skôr na lo gistický
kom pro mis.

Pri po me nul, že zá kon mal

rieši� dlho do bo neudrža te¾né de fi -
ci ty na oso bitných úètoch a mal
nasta vi� spra vodli vo sys tém pre
sú èasných aj bu dú cich príslušní -
kov ozbro je ných zbo rov a výslu -
ho vých dô chodcov.

„Tam vi dím dos� ve¾ký rozdiel,
keïže sa odstú pi lo od odvo dov aj
zda òo va nia. Zdá sa mi, že na tú -
to zme nu dopla tia pre dovšetkým
mlad ší príslušní ci ozbro je ných
zbo rov. V tom ne vi dím základnú
spra vodli vos�,“ zdô raznil.

Po dob ný ná zor ma jú aj po li -
cajné od bo ry. „Je prav dou, že �a -
žisko si te raz odne sú slú žia ci, na
dru hej stra ne si dô chodco via mô -
žu spy to va� sve do mie,“ vy jadril sa

šéf po li cajných odbo rov Mi ro slav
Lit va.

Pro blém sa pod¾a ne ho vy rie šil
va lo ri zá ciou o pevnú su mu tak,
ako je to u ci vilných dô chodkov.
„Tak že ma jú èo chce li. Bo li splne -
né všetky že la nia na šich výslu ho -
vých dô chodcov. Tiež po va žu jem
ich prístup za ne so li dárny vo èi
aktívnym po li cajtom,“ mys lí si. 

Lit va upo zor òu je, že v sú -
èasnej do be je však zá kon v tejto
po do be ma xi málne opti málne rie-
še nie pre to, aby ho moh li pusti�
do obe hu a za bez pe èi li tak sta bi -
li zá ciu oso bitných úètov.

(aktualne.sk, 26.11.2012)
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
N O V E M B E R  2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

70. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 4/2012 o vydaní Ročné-
ho plánu hlavných úloh prezídia
Policajného zboru na rok 2012

71. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobi-
losti príslušníkov obecnej polície
v Košiciach

72. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-

nanie skúšky odbornej spôsobi-
losti príslušníkov obecnej polície
v Nitre

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

74. o zrušení niektorých pra-
covných skupín

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

22. ktorým sa  mení a dopĺňa
nariadenie  prezidenta Policaj-
ného  zboru č. 16/2008 o organi-
začnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

Výslu ho ví dô chodco via ma jú kom pro mis, za krat ší povraz však �a ha jú mlad ší po li caj ti a vo ja ci

Dòa 23.11.2012 uspo ria da la
Základná orga ni zá cia OZP v
Èadci každo roèné „Stretnu tie dô -
chodcov“ odbo rá rov. Ako kaž dý
rok, aj ten to sa ho zú èast ni la
väèši na dô chodcov. Po prí ho vo re
predse du sa rozprú di la ži vá
disku sia o no ve le zák. è.
328/2002 Z.z. o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov a

disku sia sa tý ka la aj  iných prob -
lé mov. Po tom sa prí tomní za ba vi li
aj pri folklórnej mu zi ke, tan ci a
spe ve.

Vïa ka za zorga ni zo va nie patrí
pra covní kom EO OR PZ v Èadci,
Mgr. Janke Ko vá èi ko vej, Mgr.
O¾ge Ko cú ro vej a Bc. Jo ze fo vi
Ho lubèí ko vi.

mjr. Mgr. Ras ti slav Ka li èák.
predse da ZO OZP v Èadci

Na se nio rov ne za budli

Po li cajt z Mi cha lo viec zís kal pr vé miesto na kultu ristickej sú �a ži Olympia Na tu ral v Ne va de!

Ve¾ký úspech èle na na šej základnej orga ni zá cie
Ve¾ký úspech do -

sia hol pri repre zento -
va ní Slo ven s ka èlen
Slo venskej aso ciá cie
na tu rálnej kul tu ris ti ky
npor. Sla vo mír Pra da
(OR PZ Mi cha lov ce)
na sve to vom tur né
INBA Olympia Na tu -
ral, kto ré sa usku -
toèni lo od 8.11.2012
do 11.11.2012 v
meste Re no v Ne va -
de.

Èlen na šej zá -
kladnej orga ni zá cie
è.10–27 na tom to po -
du ja tí ob sa dil 1. mies-
to Olympia Na tu ral
2012 v ka te gó rii zmie -
ša ných pá rov s Ka ta -
rí nou To má šo vou a v
ka te gó rii Masters ob -

sa dil  4. miesto Olym-
pia Na tu ral 2012.

Tieto úspe chy do -
ká zal vlastným pri èi -
ne ním, �ažkou dri nou
v po silòovni a správ -
nou vý ži vou. Npor.
Sla vo mír Pra da je od
ro ku 1990 slu žobne
za ra de ný na OR PZ
Mi cha lov ce.

Ma rek Ihna cik,
predse da ZO OZP 

v SR Mi cha lov ce 

P.S. : 
Za je ho úspe chy by

mu patri la aj patrièná
odme na za repre -
zentá ciu Slo ven s ka
na najvyššej úrov ni!

To je fór!
Mníška prišla k le ká ro vi a s�a žo va la sa na ne ustá le èka nie.

Le kár ju dlho prehlia dal a na ko niec ho vo rí: „Se stra, no, mys -
lím, že ste te hotná…“ Na to mníška v hrô ze utiekla z ordi ná -
cie.

Po èa se le ká ro vi za te le fo no va la mat ka predsta ve ná: „Pán
dok tor, dozve de la som sa, že ste po ve da li sestre Má rii, že je
te hotná…“ Le kár ju pre ru ší a brá ni sa: „Chápte, to to bol je di -
ný spô sob, ako som ju mo hol zba vi� èka nia. Viete, na to je
najlepšie z¾aknu tie! Mu sí te vy vo la� u postihnu té ho šok… Mám
s tým dlho do bo dob ré skú se nosti. A èo, va ri to ne po moh lo?“

„Veï áno, jej to po moh lo, pán dok tor, ale pá ter Anto nio
nám sko èil z ve že!“


