
V úvo de za sa da nia predse da
OZP v SR Mi ro slav Lit va ho vo ril o
viace rých k¾ú èo vých té mach.
Podrobne po pí sal špe ci fi ká pro -
ce sov, kto ré spre vádza jú ko -

lektívne vy jedná va nia v podmien-
kach ro dia ce ho sa pro gra mu
ESO. Keïže za ni ka jú slu žobné
úra dy jed not li vých re zortných zlo -
žiek, ko mu ni ko va� so za mestná -

va te ¾om mu sia spo loène od bo ro -
vé zvä zy SLO VES, Od bo ro vé ho
zvä zu ha si èov, OZ KO VO i OZP
v SR, kto ré by sa ma li do hodnú�
na spo loènom zne ní ko lektívnej

zmlu vy pre rok 2013.V no vembri
a v de cembri pre to pre behlo via-
ce ro stretnu tí od bo ro vých zvä zov,
na rieše ní no vej si tuá cie par ti ci -
pu je v úlo he so ciálne ho part ne ra

popri mi nisterstve vnútra aj mi nis -
ter stvo prá ce, kto ré je vo vz�a hu k
tvorbe podmie nok pre za mest -
nancov vo ve rejnej a štátnej
službe do mi nantné. „Ro bi� ko -
lektívnu zmlu vu pre 50 ¾u dí je
nieèo iné ako ro bi� ju pre ti sí ce
za mestnancov, ide o kaž dý cent,“
upo zor nil predse da.
Ko lektívne zmlu vy po no vom

V tejto zlo ži tej si tuá cii tak
vznik la aj otáz ka plat nos ti do sia¾
uzatvo re ných ko lektívnych zmlúv
pre rok 2012, keïže niekto ré
obsa hu jú klau zu lu o plat nos ti
aktuálnej zmlu vy až do chví le
pod pi su ïalšej, iné sú za sa pod-
pí sa né len na pev né obdo bie jed-
né ho ro ka, od bo ro vé zvä zy sa
zhodli v potre be rieši� ten to pro -
blém ad hoc do datka mi k aktuál-
nym zmlu vám. V podmienkach
po lí cie je ko lektívna zmlu va (KZ)
pre ve rejnú služ bu au to ma tic ky
predåže ná až do pod pi su ïalšej,
zmlu va pre štátnu služ bu je však
termí no va ná. Pod¾a slov M. Lit vu
v tejto si tuá cii ro ko va nia potrva jú
dlhšie, do datka mi – aj k „pod ni ko -
vým“ zmlu vám – sa získa èas na
ïalšie zjedno co va nie posto jov a
priestor na vy jedná va nie, keïže
napríklad aj ko lektívne zmlu vy pre
ve rejnú a štátnu služ bu, kto rú
pod pi su je OZP v SR, bu dú pla ti�
aj pre no vopri ja tých ¾u dí, pri èom
so ciálny fond bu de spo loèný,
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V úvodnom slo ve Ro bert Ka li -
òák v struè nos ti otvo ril prak tic ky
všetky hlavné pro blé my re zor tu.
Zdô raznil vážnos� eko no mickej
si tuá cie v ce lej Európskej únii,
kto rá má do mi nantný vplyv aj na
roz po èet SR a fi nanènú sta bi li tu
kra ji ny. Ho ci by sa zda lo, pri po -
me nul, že v jedno fa rebnej vlá de
to bu de jed no du ché, nie je to mu
tak, kaž dý mi nister sa usi lu je vy -
bo jo va� pe nia ze pre svoj re zort.

Prí èi ny „mí nus ky“
Z tohto aspek tu mi nister vní -

mal aj zlo ži tos� ro ko va ní o no ve le

zá ko na è. 328, keï bo li poh¾a dy
za in te re so va ných na mož nos ti
rieše nia mí nu siek na oso bitných
úètoch ve¾mi pro ti chodné. Zdô -
raznil, že k¾ú èo vý mi faktormi pre
ne ga tívny vý voj oso bitné ho úètu
mi nis ter stva vnútra bol na jed nej
stra ne od chod troch ti síc po li -
cajtov v krátkom èa so vom rozpä tí
a neobsa de nie ve¾ké ho po è tu
vo¾ných ta bu liek v tom istom ob -
do bí. Od chod približne de sa�
percent príslušní kov PZ bol pod¾a
je ho slov ve¾kou chy bou. „Keï v
súkromnej firme odí du tri percen-

tá, už sa bi je na po plach,“ po zna -
me nal. Po ïa ko val sa najmä
aktívnym po li cajtom za pod po ru
úsi lia re zor tu o sta bi li zá ciu oso -
bitné ho úètu a zmie nil sa aj o
problé mo vej sku pi ne – z poh¾a du

zá ko na è. 328 – , kto rú je ešte
potrebné ne ja kým spô so bom vy -
rie ši�. Ide o po li cajtov vo ve ku 40
ro kov, kto rí prí du ako no ví do

zbo ru a pod¾a no ve ly už „nes tih -
nú“ odslú ži� ro ky na vznik vý slu -
ho vé ho dô chodku. Vy slo vil pres -
vedèe nie, že ce lá si tuá cia oko lo
zá ko na è. 328 sa postupne upo -
ko jí, krivka vý vo ja oso bitné ho

úètu sa vy rovná va a aj ve rejnos�
už vní ma, že po li caj ti pla tia na
dô chodko vé za bezpe èe nie viac
ako ci vil ní za mestnanci,. Zdô -

raznil, že v prípra ve ná vr hu no ve -
ly odvie dol ve¾ký kus prá ce pred-
se da OZP v SR a aj s po mo cou
odbo rov re zort pri ro ko va niach s
mi nisterstvom fi nancií do ká zal
predlo ži� ve¾mi presvedèi vé ar gu -
men ty v prospech na vrho va né ho
zne nia no ve ly zá ko na è. 328.

K celko vo priazni vejšie mu vý -
vo ju ve rejnej mienky vo vz�a hu k
re zor tu vnútra prispie va jú aj his -
to ric ky re kordné vý sled ky vo vý -
vo ji kri mi na li ty (napr. po èet vrážd)
a vo vý vo ji po è tu obe tí doprav -
ných ne hôd.

Hlavné zá me ry
Z h¾a diska hlavných zá me rov

pre najbližšie obdo bie mi nister
pri po me nul, že do sia¾ ma lo mi nis -
ter stvo vnútra, oso bitne po lí cia,
len ma lú možnos� po die ¾a� sa na
èer pa ní euro fondov. V tom to
sme re sa však od ro ku 2014 èrta -
jú no vé mož nos ti, kto ré je
potrebné na pl no využi� pri bu do -
va ní infraštruktú ry v rám ci ma -
nažmentu ne bezpe èenstva a ka -
ta strof. Mi nis ter stvo chce pred -

(Pokraèovanie na strane 2)

Úèast ní ci ro ko va nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR vo
štvrtok pod ve èer (13. de cembra) s na pä tím oèa ká va li, èi
sa po tvr dí informá cia o prí cho de po zva né ho mi nis tra
vnútra SR Ro ber ta Ka li òá ka. Najvyšší predsta vi te¾ re zor tu
pri šiel medzi odbo rá rov presne na avi zo va nú 20. ho di nu a
s úsme vom na tvá ri prí tomným ozná mil, že si pripra vil
dvojho di no vý pre jav… V sku toènosti však naozaj zotrval
s predse da mi základných orga ni zá cií OZP viac ako dve
ho di ny vo ve¾mi otvo re nom, pria te¾skom dialó gu, kto rý
utvo ril dosta tok priesto ru na otáz ky prí tomných a na ne -
formálnu disku siu.

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák oce nil vklad odbo rá rov pri tvorbe no ve ly zá ko na è. 328

(Pokraèovanie na strane 2)

Zo zimné ho ro ko va nia Ra dy predse dov základných orga ni zá cií OZP v SR na Do no va loch

Na Do no va loch pri ví ta la predse dov základných orga ni zá cií oèa ru jú ca zimná sce né ria

Myšlienka ro ka: Ne mož no da� všetkým všetko, le bo všetkých je ve ¾a a všetké ho je má lo.

Zimné ro ko va nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR sa ko na -
lo v dòoch 13. a 14. de cembra 2012 na Do no va loch. Nies-
lo sa v zna me ní bi lanco va nia ro ku 2012 i vy tý èe nia úloh
pre najbližšie obdo bie. Medzi úèastní kov ro ko va nia pri šiel
aj mi nister vnútra Ro bert Ka li òák, o ob sa hu je ho návšte -
vy in for mu je me na inom mieste.

(web)

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák pri šiel medzi odbo rá rov
presne a odpo ve dal na každú otáz ku. Disku siu viedol predse da
OZP v SR Mi ro slav Lit va
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vzni ká tak otáz ka fi nanco va nia.
No vá ko lektívna zmlu va by ma la
za cho va� do te rajšie sta tu sy pre
za mestnancov vo ve rejnej a štát-
nej službe. Ako zdô raznil predse -
da OZP, vy jedná va nie pre bie ha v
èa so vej tiesni, myšlienky pro gra -
mu ESO bo li predsta ve né už v
septembri, ale „reali zá cia je ty pic -
ky slo ven ská, ro bí sa to v zmät-

ku,“ po zna me nal. Pri po me nul tiež
zná me sta no vis ko OZP v SR, že
existenciu dvoch zá ko nov o štát-
nej a ve rejnej službe v aktuálnej
po do be po va žu jú od bo ry za zby -
toèné až škod li vé a OZP na vr hu -

je ich zlú èe nie do jed nej le gisla -
tívnej nor my.

Od bo ry v úlo he strážcu
Sprie vodným ja vom pro ce sov

zmien v rám ci pro gra mu ESO sú
po tom miestne ak ti vi ty riadia cich
pra covní kov, kto rí za èa li pre rá ba�
ta bu¾ky a èas� za mestnancov tak
zra zu nespåòa la kva li fi kaèné
predpokla dy. Ako pri po me nul aj
podpredse da M. Magdoško, tieto

po ho vo ry so za mestnanca mi bo li
za sta ve né, cie¾om je, aby v prvej
eta pe reali zá cie pro gra mu ESO
nikto nepri šiel o za mestna nie.
Ma rián Magdoško vy zval prí -
tomných, aby kaž dý pro blém

okamži te hlá si li cent rá le, zodpo -
vednos� za preh¾ad o si tuá cii ne -
sú predse do via kraj ských rád. Pr -
vá eta pa zmien v rám ci pro gra mu
ESO by sa ma la ustá li� približne
do konca marca. „Mu sí me to
ustrá ži�, aby v tejto chví li ¾u dia
ne vy pad li zo si ta,“ podèiarkol
predse da.

Hek tic ké obdo bie
V rám ci aktuálnych úloh

predse da OZP ïa lej prí tomným
priblí žil posledné týždne príprav
no ve ly zá ko na è. 328, najviac po -
zor nos ti ve no val proble ma ti ke dô -
chodcov, pri èom podèiarkol, že
na vrh nu tý me cha niz mus vý poè tu

va lo ri zá cie výslu ho vých dô -
chodkov je to tož ný s me cha -
nizmom, uplatne ným pre ostat -
ných dô chodcov a po va žu je ho
za spra vodli vý, keïže zoh¾adòu je
nielen výš ku príjmu, pod¾a kto ré -
ho sa dô cho dok vy po èí tal, ale aj

po èet odslú že ných ro kov, èo po -
mô že zmierni� neopodstatne né
rozdie ly vo výške dô chodkov. M.
Lit va pri po me nul, že vý po èet va -
lo ri zá cie pev nou èiastkou je do -
èas né opatre nie do ro ku 2018,
ke dy sa má rozhodnú� o no vom
me cha nizme vý poè tu. Pri po me -
nul, že na vrh nu tý sys tém vý poè tu
napåòa všetky po žia davky výslu -
ho vých dô chodcov, ako ich pre -
zen to va li v posledných me sia -
coch prípra vy no ve ly zá ko na è.
328. Predse da OZP v SR upo zor -
nil, že cel ko vá eko no mic ká si tuá -
cia štá tu ne dá va v ro ku 2013 ve -

¾a dô vo dov na opti mizmus, o to
dô le ži tejšie je pre sa di� na vr ho va -
né zme ny èo najskôr v zá ko ne.

O pla toch po li cajtov 
v za hra ni èí

Ïalšou té mou, kto rej sa M. Lit -
va ve no val, bo li pla ty po li cajtov v

iných kra ji nách EÚ. Keïže sme
sa tejto otázke obsiahlejšie ve no -
va li už v de cembro vom èís le PO -
LÍ CIE, spresni me len, že ak ti vi ty
OZP v tom to sme re sú reakciou
na množstvo ne prav di vých a
nepresných informá cií, kto ré sa
ší ria interne tom. Predse da OZP v
SR na stretnu tí s ko le ga mi z Vý -
kon né ho vý bo ru Euro COP–u v
Bru se li predjednal možnú úèas�
zástupcov po li cajných od bo ro -
vých zvä zov zo štá tov zá padnej
Euró py, kto rí sú ochot ní prís� na
Slo ven sko a priblí ži� slo ven ským

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pro gram ESO skompli ko val ko lektívne vy jedná va nie

Predvia noèné ro ko va nie ma lo bo ha tú úèas�

Poh¾ad na predsednícky stôl: (z¾a va) podpredse da Pa vol Mi -
cha lík, predse da Mi ro slav Lit va, podpredse do via Ma rián
Magdoško a La di slav Gra èík, vý kon ná ta jomníèka Ale xand ra Moc-
ko vá

nostne re konštruo va� obvod né
odde le nia, po lo ži� dô raz na hy gie -
nic ké podmienky pre po li cajtov v
službe a vo väèšom roz sa hu za -
tep¾o va� ob jek ty. Do týchto ob las tí
bu dú sme ro va� aj ïalšie pros -
triedky, plá nu jú sa väèšie ná ku py
po èí ta èov pre osobnú potre bu –
vrá ta ne príslu šenstva, napríklad
tla èiarní, kde sa re zort bu de viac
oriento va� na vý kon né za ria de nia,
kto ré bu dú slú ži� viace rým, keïže
ich pre vádzka je lacnejšia. Mal by
by� dosta tok ben zí nu i napríklad
kance lárske ho pa pie ra. Väèšie
sú �a že by sa ma li rozbehnú� v pr -
vých me sia coch ro ka, rá ta sa aj s
ná ku pom výstrojných sú èiastok,
kde sa obja vi li vážne pro blé my.

Ro bert Ka li òák po tvr dil záujem
re zor tu o ná kup krátkych osob-
ných zbra ní ka lib ru 9 mm, pri èom
fi nanco va nie má by� približne z
tre ti ny kry té pre da jom sta rých
zbra ní. Je den zo záujemcov o do -
dáv ku zbra ní pre náš re zort do -
konca po nú kol vý stav bu no vej
zbro járskej fab ri ky na Slo ven sku,
èo by ma lo viace ro po zi tívnych
efektov – napríklad aj z h¾a diska
za mestna nosti.

Z perso nálne ho h¾a diska mi -
nister po tvr dil možnos� pri ja tia pri-
bližne ti síc po li cajtov v bu dú com
ro ku, pri èom pri po me nul aj mož-
nos� ná stu pu tých, kto rí odišli v

posledných troch ro koch – pred-
nostne tých, ktorí už majú odslú-
žených aspoň 15 rokov. Novopri-
jatí policajti budú smerovať
najmä do poriadkovej a doprav-
nej služby, po silnia sa však aj
ïalšie zložky pod¾a aktuálnych
potrieb zbo ru. Predse da OZP v
SR v tejto sú vislosti pri po me nul,

že no vé usta no ve nia v navrho va -
nej no ve le zabrá nia zneu ží va niu
opä tovné ho ná stu pu do PZ, pre to
sa OZP už prí cho du „sta ro no -
vých“ po li cajtov ne bu de brá ni�.

Mi nister zdô raznil, že po lí cia
mu sí ne ustá le pra co va� na zvy šo -
va ní svo jej dô ve ry hodnosti. Na
jed nej stra ne je ve¾mi dô le ži té,
aby bol po li cajt na uli ci dobre vy -
stro je ný, vy zbro je ný i zapla te ný,
pre to že to upev òu je je ho se ba ve -
do mie a se badô ve ru, na dru hej
stra ne však vi dí ve¾ké re zer vy v

prístu pe po li cajtov v službe k
obèa nom, v dodržia va ní dis cip lí ny
a slu žobnej zdvo ri losti. Po li caj ti
pr vé ho kon tak tu z po riadko vej a
dopravnej služ by sú z tohto

poh¾a du najdô le ži tejšou sú èas�ou
zbo ru, pod¾a nich ve rejnos� hod -
no tí prá cu ce lé ho zbo ru. Odstrá -
ne nie ne dostatkov ïa lej na po mô -
že bu do va niu dô ve ry obèa nov v
prá cu po lí cie a k po silne niu ich
pri rodze nej au to ri ty. R. Ka li òák
vy zval po li cajtov k väèšej vzá -
jomnej súdržnosti a ko le gia li te.

Cie¾: zvý ši� mo ti vá ciu
Oèa ká va� zme ny v ta rifných

pla toch príslušní kov PZ je pod¾a
mi nis tra na te raz ne reálne, už tri
ro ky ne bo la ani va lo ri zá cia pla -
tov, pri po me nul. V rám ci fi -
nanèných mož nos tí re zor tu však
vi dí ces tu v zvý še ní mo ti vá cie po -
li cajtov napr. odme òo va ním za
mi mo riadne pra covné vý sled ky,
za zá važ né objasne né prí pa dy
atï. Negatívom je, pripomenul,
neuspokojivý pomer policajtov v
priamom výkone k celkovému
počtu príslušníkov. Ve¾ké rozdie ly
sú aj vo vy �a že nosti obvodných
odde le ní.

V rám ci disku sie mi nister ne -
opo me nul ani pro ble ma tic ké
odme òo va nie obèianskych za -
mestnancov, kde vi dí najväèšie
mož nos ti zvý še nia ich príjmov v
dôslednej reali zá ciu pro gra mu
ESO.

Vz�a hy na pra co visku
Na pretras sa do sta li aj ïalšie

té my, napríklad vz�a hy na pra co -
viskách, prí pa dy mobbingu a

bossingu. Mi nister podèiarkol, že
to to je oblas�, kde v prvom ra de
oèa ká va anga žo va nos� odbo rá -
rov, kto rí ma jú na po dob né ja vy
upo zorni�. Otvo ri la sa aj otáz ka,
ako umožni� odpre daj po uží va -
ných výstrojných sú èiastok uží va -
te ¾om za symbo lickú su mu – sa -
mozrejme len tých sú èiastok, kto -
ré sa ne da jú zneu ži�. Mi nister sa
zmie nil aj o sna he zme ni� te rajšiu
zá konnú prax sankcio no va nia po -
li cajtov za do prav né priestupky,
pre to že sa neosvedèu je a na rú ša
vz�a hy v ko lektí voch. V tejto sú -
vislosti sa roz vi nu la aj krátka
disku sia na té mu trestnosti po ži -
tia al ko ho lu nad jed no pro mi le,
keï sa tak vo diè vy hne fi nanènej
sankcii. Pod¾a slov mi nis tra bu de
sna ha rieši� aj ten to pro blém no -
ve lou zá ko na. Predse da OZP v
SR Mi ro slav Lit va pri po me nul aj
potre bu za kotve nia ka riérne ho
po stu pu pria mo do zá ko na a ne -
vyhnutnos� jas né ho odde le nia
funkcií, o kto rých mô že po li tic ky
rozhodnú� mi nister od všetkých
ostat ných slu žobných po zí cií, na
kto ré nesmie ma� po li ti ka vplyv.
Ve ¾a po li cajtov pri tom ne má
záujem postú pi� vyššie po slu -
žobnom rebríèku, je pre to na mi -
nisterstve, aby po sta vi lo spra -
vodli vý hodno tia ci sys tém a utvo -
ri lo mo ti vaèný me cha niz mus.

(spra co val – on– )

V èer pa ní euro fondov sa aj pre Po li cajný zbor èrta jú no vé mož nos ti
(Pokraèovanie zo strany 1)

Medzi úèastní kov ro ko va nia sa do sta lo aj „èer st vé“ de cembro vé
vy da nie me saèní ka PO LÍ CIA

(Pokraèovanie na strane 3)



ko le gom pro ble ma ti ku odme òo -
va nia a dô chodko vé ho za bezpe -
èe nia po li cajtov v ich vlas ti. Ta ké -
to stretnu tia by sa moh li usku -
toèni� na mi mo riadnom jednodòo -

vom za sa da ní ra dy predse dov,
kto ré ho ter mín sa ešte spresní.
Ná vrh predse du ra da schvá li la.

Pla ty „obèa nov“: ve¾ký 
pro blém!

Ra da predse dov si ïalej vy po -

èu la informá cie o prie be hu ro ko -
va ní so škol ský mi odbormi na
úrov ni KOZ SR, keï aj OZP v SR
zaují ma ne ga tívne sta no vis ko k
zvy šo va niu a neustá le mu me ne -
niu po žia da viek uèi te ¾ov na vlá du
a roz po èet. „Ich kro ky sú už v
rozpo re so záujma mi na šich ¾u dí,“
po ve dal predse da a pri po me nul,
že všetky do te rajšie po ku sy roz -
hý ba� pla to vú úro veò obèian -
skych za mestnancov MV SR sa
nestretli s úspe chom, pri èom uèi -
te lia žiada jú v ro ku 2013 na vý še -
nie ta bu¾ko vých pla tov o 10
percent, ho ci štátny roz po èet rá ta
s pokle som príjmu štátnych za -
mestnancov o 5 percent. Ta ké to
otvá ra nie pla to vých nožníc medzi
uèi te¾mi a ostatný mi štátny mi za -
mestnanca mi ozna èil predse da
OZP za nepri ja te¾né a ich po žia -
davky na roz po èet v záujme
rozvo ja školstva z h¾a diska po ža -
do va né ho ob je mu fi nancií za ne -
reálne.

Zlepše nie dis cip lí ny
V ïalších bo doch za sa da nia

ra dy predse dov podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík pre -
dostrel eko no mickú si tuá ciu zvä -
zu, predlo žil ná vrh roz poè tu pre
rok 2013 a odô vodnil zme ny v
jed not li vých po lož kách. In for mo -
val o aj o plne ní odvo do vých po -
vin nos tí základných orga ni zá cií,
keï konšta to val vý raz né zlepše -
nie pla tobnej dis cip lí ny v uply nu -
lom ro ku. Aktuálne plne nie odvo -
dov cent rá le k 2. de cembru bo lo
už zve rejne né aj na intra ne to vej
stránke OZP v SR. Podpredse do -
via La di slav Gra èík a Pa vol Mi -
cha lík ape lo va li najmä na plne nie
po vin nos tí v právnej ochra ne,
pre to že ich za nedba nie mô že
vies� až k súdnym pro ce som, bu -
de pre to potrebné za vies� aj sys -
tém sankcií vo èi ZO, kto rá si tú to
po vinnos� nesplnia. Podpredse -
do via tiež zdô razni li po vinnos�
prie bežne aktua li zo va� pre cho dy
èle nov medzi základný mi orga ni -
zá cia mi, pre ïalší vý voj èlenskej
základne je oso bitne dô le ži té
hneï po prí cho de do útva rov pra -
co va� s po li cajtmi, kto rí bo li pri ja tí
za èle nov OZP už na SOŠ PZ.
La di slav Gra èík tiež upo zor nil na
plá no va né ško le nia re ví zo rov
úètov a èle nov vý bo rov, zodpo -
vedných za právnu ochra nu, kto -
ré sa usku toènia aj v ro ku 2013.
Ich ter mí ny bu dú tiež zve rejne né
na intra ne to vej stránke.
Ne vyu ži té mož nos ti 2 percent

Podpredse da Pa vol Mi cha lík
ïalšej priblí žil predse dom vý sled -
ky akcie ve no va nia 2 percent zo
zapla te nej da ne v prospech OZP

v SR a konšta to val, že zí ska ná
su ma nie je úmerná vy na lo že né -
mu úsi liu èle nov ve de nia. Opä -
tovne pre to vy zval prí tomných,
aby ak ti vi zo va li najmä tých èle -
nov, kto rí ne chá va jú 2 percentá z
da ní štátnej po klad ni ci, te da mi -
nis ter stvu fi nancií a aby predse -
do via aktívne usi lo va li aj o získa -
nie pod po ry od práv nic kých osôb.
Možnos� ve no va� dve percentá z
da ní v prospech tých, kto rí naj-
viac potre bu jú po moc, je aj v pod-

mienkach OZP najschodnejšia
ces ta a na po má ha zvý še niu kre -
di tu OZP. Pa vol Mi cha lík tiež po -
pro sil prí tomných, aby na hlá si li
cent rá le èle nov OZP, kto rí by ta -
kú to fi nanènú po moc akútne
potre bo va li, keïže do konca ja -
nuá ra 2013 má vy me no va ná ko -
mi sia rozhodnú� o pri de le ní sús -
tre de ných prostriedkov z da ní v

uply nu lom ro ku. Ve de nie OZP
bu de ïa lej h¾a da� mož nos ti, ako
pro ces da ro va nia dvoch percent
z da ní pre darcov èo najviac zjed-
no du ši�, na intra ne te bu dú opä� k
dispo zí cii vyplne né tla èi vá a ve -
de nie nájde aj me cha niz mus spo -
lu prá ce s uètáròa mi.

Vý ho dy pre èle nov
Ra da predse dov schvá li la aj

návrhy na udelenie medailí OZP
v SR II. stupňa pre výsluhových
dôchodcov zo Starej Ľubovne

Pavla Kriššáka a Jána Ober -
ciana..

Predse do via ZO ïa lej do sta li
informá ciu o mož nos ti využi� z¾a -
vy pri rekreá cii v za ria de niach
Aqua park Po prad, kto ré bo li
zmluvne zvý hodne né len pre èle -
nov OZP v SR – po dobne sa pre
èle nov OZP v SR po da ri lo vy ro -
ko va� na rok 2013 zvý hodne nia v
ob las ti úve ro vých podmie nok a
ba lí kov slu žieb s UniCre dit Bank.
Podpredse da Ma rián Magdoško v
tejto sú vislosti predse dom pri po -
me nul, že v rám ci týchto zvý -
hodne ní má OZP v SR možnos�
po môc� èle nom, kto rí sa ocit li vo
fi nanèných problé moch.

Spra co val Pe ter Onde ra
Snímky autor
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Pro gram ESO skompli ko val ko lektívne vy jedná va nie
(Pokraèovanie zo strany 2)

Posledné prípra vy pred prí cho dom mi nis tra… Riadi te ¾o vi ho te la
Smre ko vec Vladimírovi Klačanovi .„asis tu je“ La di slav Gra èík. Ser vis
v ho te li bol – ako vždy – vý bor ný.

Pa mätnú me dai lu mi nis tra
vnútra SR I. stupòa do sta li:

mjr. Jú lius Krupský (Ko ši -
ce) – za dlho roèný príklad-
ný, obe ta vý a
ini cia tívny prí-
stup k vý ko nu
štátnej služ by v
PZ; JUDr. Lí -
via Škulté -
t y o  v á
(SVS MV
SR) – za dl -
ho roèné za -
bezpe èe nie ús -
peš né ho prie be -
hu všetkých dru -
hov vo lieb v SR

Pa mätnú me dai lu mi nis -

tra vnútra SR II. stupòa do sta -
li:

kpt. JUDr. Mar tin Smolka
(Tren èín) – za pre jav sta toènosti
pri záchra ne ¾udské ho ži vo ta;
kpt. Adrián Ju hás (Le vi ce) –
za pre jav sta toènosti pri záchra -
ne ¾udské ho ži vo ta; npráp. Ra -
do slav Ma cúch (Le vi ce) – za
pre jav sta toènosti pri záchra ne
¾udské ho ži vo ta; por. Mar tin
Líška (Ži li na) – za pre jav sta -
toènosti pri záchra ne ¾udské ho
ži vo ta; npor. Vik tor Je fa nov
(Kežma rok) – za vý znam né zá -
slu hy pri prehlbo va ní dô ve ry
obèa nov v PZ a o sta bi li zá ciu
bezpeènostnej si tuá cie v ob ci
Ve¾ká Lomni ca; prof. Ing. An -
ton Tallo, CSc. (Aka dé mia PZ
Bra ti sla va) – za dlho roènú pe -
da go gickú a publi cistickú èin -
nos�

Pa mätnú me dai lu mi nis tra
vnútra SR III. stupòa do sta li:

nstržm. Ta más Csa di (Ša -
mo rín) – za pre jav sta toènosti
pri záchra ne ¾udské ho ži vo ta;
nstržm. Šte fan Forgács (Ša -
mo rín) – za pre jav sta toènosti
pri záchra ne ¾udské ho ži vo ta;
kpt. Bc. Šte fan Cu cík ( Tren -
èín) – za pre jav sta toènosti pri
záchra ne ¾udské ho ži vo ta;

nstržm. To máš Si helský
(Brezno) – za pre jav sta toènosti
pri záchra ne ¾udské ho ži vo ta;

por. Mi lan La pin (Ban ská
Bys tri ca) – za
pre jav sta toè -
nosti pri záchra -
ne ¾udské ho ži -
vo ta a ma jet ku;

mjr. Mgr.
Ondrej Va -

s i è k a  n i n
(Pre šov) – za

kva litné a sve do -
mi té plne nie slu -
žobných úloh pri
riade ní po li caj -

ných ak cií za me ra ných na
zadrža nie ne bez peè ných pá -

cha te ¾ov; mjr. Vla di mír Re gu la
(Rožòa va) – za dlho roèný prí-
kladný, obe ta vý a ini cia tívny prí-
stup k vý ko nu štátnej služ by v
PZ; kpt. Mgr. Igor Trgi òa
(záchra nár HZS Vy so ké Tat ry)
– za pre jav sta toènosti pri
záchra ne ¾udské ho ži vo ta;
ppor. An ton Su chý (záchra nár
HZS Vy so ké Tat ry) – za pre jav
sta toènosti pri záchra ne ¾udské -
ho ži vo ta; kpt. Bc. Mi ku láš
Gábriš (HaZZ Bra ti sla va) – za
pre jav sta toènosti pri záchra ne
¾udské ho ži vo ta; por. Re né Bil-
lík (HaZZ Ko ši ce) – za pre jav
sta toènosti pri záchra ne ¾udské -
ho ži vo ta; mjr. JUDr. Vojtech
Valko viè (HaZZ Tr na va) – za
pre jav sta toènosti pri záchra ne
¾udské ho ži vo ta; por. Ró bert
Užo viè (HaZZ Nit ra) – za
poskytnu tie po mo ci pri záchra -
ne ¾udské ho ži vo ta; ppráp. Vla -
di mír Pla chý (HaZZ Prie vidza)
– za pre jav sta toènosti pri
záchra–ne dvoch ¾udských ži vo -
tov; npor. Mi ro slav Prie sol
(HaZZ Lip tov ský Mi ku láš) – za
pre jav sta toènosti pri záchra ne
¾udské ho ži vo ta.

(eZvesti MV SR, 
XVIII. vy da nie)

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák v zá ve re ro ka oce nil
po li cajtov, záchra ná rov, ha si èov i ci vi lov

Slo ven ské ces ty bo li v ro ku
2012 opä� o kú sok bezpeè -
nejšie. Ho vo ria o tom aj šta tisti -
ky, kto ré po èí ta jú vy hasnu té ži -
vo ty pod Tat ra mi. Za vo lantom
za uply nu lých 12 me sia cov za -
hy nu lo 296 ¾u dí, èo je najme nej
od ro ku 1966.

Ces ty sú z ro ka na rok
bezpeènejšie. Vla ni na nich za -
hy nu lo me nej ako 300 ¾u dí Si -
tuá ciu si pochva ¾u je aj šéf re -
zor tu vnútra Ro bert Ka li òák.
„Slo ven sku sa po da ri lo zní ži�
dôsledky dopravných ne hôd
pod ma gickú hra ni cu 300. Obe tí
bo lo “iba„ 296, èo opro ti mi nu lé -
mu ro ku predsta vu je zlepše nie
o de vä� percent a po èet obe tí
niž ší o 28,“ vysvetlil.

Re zortné ho šé fa však te ší aj
ïalší úspech Slo ven s ka. Kra ji ne
sa to tiž prvýkrát po da ri lo splni�
nor my, kto ré predpi su je Európ -
ska únia. Pod¾a pra vi diel Spo lo -
èenstva to tiž mu se la Bra ti sla va
za bezpe èi�, aby na ces tách po
ro ku 2010 zo mie ra lo me nej ako

305 ¾u dí roène. Prvýkrát sa však
ten to cie¾ po da ri lo splni� až te -
raz.

Lepšie sú èís la aj v ko -
lónkach ¾ahko a �ažko zra ne -
ných. Tie sa tiež po da ri lo zo se -
ka� na his to ric ky najnižšiu úro -
veò. Vážne zra ne nia utrpe lo pri
dopravných ne ho dách v pos -
lednom ro ku ne ce lých 1 100 ¾u -
dí. ¼ahko sa zra ni lo 5 332.
Ces ty vy hla di li ma lé mesto
Ka li òák si však zaspo mí nal aj

na horšie èa sy. Pri po me nul vý -
sled ky z pr vé ho ro ka existencie
sa mostatnej Slo venskej re pub li -
ky, keï o ži vot v dopra ve prišlo
677 ¾u dí. Za „alarmu jú ce“ po va -
žu je mi nister vnútra aj cel ko vé
po è ty vy hasnu tých ži vo tov. „Za
20 ro kov zomre lo na ces tách 11
483 ¾u dí. To je jed no ma lé
mesto. Èís lo, kto ré ho vo rí, že
najväèším vra hom na Slo ven -
sku je vždy dopravná ne ho do -
vos�,“ oko mento val.

(www.aktualne.sk, 3.1.2013)

Smr� má tu pú ko su. Z ciest vla ni
zniesla najme nej ¾u dí od ro ku 1966

„Mi nisterskí“ a „pre zi diálni“ odbo rá ri ma jú v Smre kovci na Do no va -
loch „vlastný“ stôl, ale iba z dô vo du dispo zí cie sá ly…

Èu lá disku sia v priesto roch ho te la po kra èo va la aj v prestávkach
za sa da nia a vo vo¾ných chví ¾ach
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Mi nis ter stvo vnútra chce ís� príkla dom v úsi lí o efektívnos� štátnej sprá vy

l Základné ciele pro gra mu
ESO sú azda už ve rejnosti
dosta toène zná me, me nej sa
vie o konkrétnych kro koch,
kto ré ma jú k týmto cie¾om
vies�…

Ana lý za uká za la, že pre -
vádzka nášho štá tu je naozaj
neúnosne dra há. Ma li sme v
štátnej sprá ve až 913 roz poè to -
vých orga ni zá cií, z kto rých približ-
ne jed na tre ti na ma la me nej ako
30 za mestnancov. Si tuá cia kon-
krétne v na šom re zorte ne bo la až
ta ká dra ma tic ká, ambí ciou nášho
mi nis tra však je, aby MV SR ako
no si te¾ tejto vládnej úlo hy išlo prí-
kla dom a ako pr vé ro bi lo kro ky,
ve dú ce k naplne niu hlavných
cie¾ov pro gra mu. Pre to sa k 1. ja -
nuá ru 2013 na ria de ním mi nis tra
zru ši la právna a  rozpoèto vá sub -
jek ti vi ta roz poè to vých orga ni zá cií
v na šom re zorte a vytvo ri li sa
centrá pod po ry na krajskej úrov ni
bez právnej a rozpoèto vej sub jek -
ti vi ty. V okre soch vzni ka jú jed not -
ky pod po ry. Hlavným posla ním
centier je ro bi� ser vis pre všetky
vý kon né zložky efektívnejšie a
lacnejšie, než to mu bo lo do sia¾.
Ana lý za to tiž aj v na šom re zorte
uká za la ve¾mi rozdielnu vý -
konnos� za mestnancov pri tej
istej èin nos ti, napríklad úètovní -
kov, rozpoètá rov, mzdá rov. A, sa -
mozrejme, aj v ce lej štátnej sprá -
ve sú tí to ¾u dia ve¾mi rozdielne
odme òo va ní. Zá ro veò bol ten to
ser vis pre za mestnancov pre -
kompli ko va ný a tým aj dra hý. V
slu žobných autách sa vo zi li úrad-
ní ci s pa piermi, kto rí aj kvô li
nieko¾koeu ro vým po ložkám na -
jazdi li ne raz de siatky ki lo metrov.
To je jed na z ve cí, kto rá by sa
ma la zme ni�. Pri rodze ne, tieto
zauží va né po stu py a pro ce sy ne -
mož no zme ni� zo dòa na deò,
pôjde o sé riu po stup ných kro kov

v prie be hu ce lé ho ro ka. 1. ja nuár
bol prvým medzní kom.

l Ko¾kých za mestnancov v
na šom re zorte sa orga ni zaèná
zme na v sú vislosti s vytvá ra -
ním centier pod po ry do tkla?
Bo li aj prí pa dy, keï ¾u dia od -
mietli do dat ky podpí sa�? Pro -
blé my?

Orga ni zaèná zme na sa do tkla
približne 4 ti síc za mestnancov.
Oje di ne le sa vy skyt li aj prí pa dy,
ke dy ci vil ní za mestnanci odmietli
podpí sa� do da tok k pra covnej
zmlu ve a tak ukon èi li pra cov -
no–právny vz�ah s mi nisterstvom.

l ¼u dia sa obá va jú, že v ko -
neènom dôsledku pro ces po -
ve die k pre púš�a niu. K èo mu,
na po kon, tla èí aj vlá da pä� per -
centným zní že ním mzdo vých
prostriedkov pre ten to rok.

Usi lu je me sa vysvetli�, že pre -

púš�a nie nie je zá me rom nášho
pro gra mu. Pred mi nisterstvom
vnútra vyvsta li viace ré no vé
vážne vý zvy, na kto ré nám do da -
toèné mzdo vé prostriedky na
ïalších za mestnancov nikto ne -
dá, úloh sa mu sí me zhosti� v rám -
ci na šich sú èasných mož nos tí.
Sna ží me sa ze fektívni� vý kon
niekto rých agend, aby sme po -
tenciálne vý ko no vé re zer vy ve de li
alo ko va� na zmie ne né vý zvy. Je
te da pravde po dobné, že èasti za -
mestnancov bu de po núknu tá iná
ná plò prá ce a èas� za mestnancov
bu de ich sú èasnú prá cu ro bi�
iným spô so bom. Napríklad prá ca
s faktú ra mi prejde z pa pie ro vej
do elektro nickej po do by, za nik ne
to ne ko neè né cesto va nie s aktov -
ka mi pl ný mi faktúr, èi s cestovný -
mi prí kazmi, zbie ra nie pe èia tok a
podpi sov po ce lom kra ji. V ko -
neènom  dôsledku sme presved -
èe ní, že pro gram ESO je aj ces -
ta, ako na šich ¾u dí, mám na mys li
za mestnancov vo ve rejnej a

štátnej službe, lepšie zapla ti�,
pre to že sú èasná úro veò pla tov
týchto za mestnancov je oso bitne
v na šom re zorte a pri po rovna ní s
ob dob ný mi èinnos�a mi v iných re -
zortoch naozaj ve¾mi nízka, to
mô žem otvo re ne po ve da�.

l Ako je vlastne po sta ve ná
slu žobná podria de nos� v aktu-
álnej štruktú re centier pod po -
ry? Kto ko mu šé fu je? A kto
zodpo ve dá, keï tre bárs na ob -
vodnom odde le ní PZ ne bu de
dosta tok kance lárske ho pa pie -
ra a ne bu dú ma� to ner do tla -
èiarne?

V každom kra ji je zria de né
cent rum pod po ry, na okre soch sú
jed not ky pod po ry. Krajskí riadi te -
lia centier pod po ry patria pod no -
vo vytvo re ný od bor cent ra pod po -
ry (za ra de ný pod kance lá riou ve -
dú cej slu žobné ho úra du), me to -
dic ky ich riadia jed not li vé sekcie.
Od bor cent ra pod po ry má syste -
mi zo va ných len nieko¾ko ta bu¾ko -
vých miest. Nie je te da cie¾om
centra li zá cia v tom zmysle, že by
sme všetkých servisných ¾u dí s�a -
ho va li do Bra ti sla vy. Na opak, na -
šim cie¾om je, aby ce loslo vensky
za bez pe èo va li jed not li vé servisné
èin nos ti centrá, zria de né v kra -
joch. Tiež špe ci fi ku je me, kto ré
èin nos ti mu sia by� èo najbližšie k
vý ko nu, napríklad perso na listi ka
a kto ré mô žu by� ce loslo vensky
cen tra li zo va né.

l Ne hro zí, že na po kon ne -
bu de zodpo ve da� nikto? Kra je
bo li zvyknu té mno hé ve ci a
èin nos ti za bezpe èo va� si vlast -
ný mi si la mi, èo sí ce ne raz vied-
lo aj k hra niu sa na vlast nom
piesoèku, utvá ra niu rôznych
perso nálnych vä zieb… ale na
dru hej stra ne, bo li tu ¾u dia s
konkrétnou, adres nou zodpo -
vednos�ou za prí padný ne -
dosta tok. Obá vam sa ano ny mi -
ty v no vom systé me.

Po viem príklad: Zru še ním
právnej a rozpoèto vej sub jek ti vi ty
KR PZ sa ve rejné obsta rá va nie
centra li zu je a je ho cie¾om je do -
siahnu� vyššiu efektívnos� ná ku -

pov. Je napríklad rozdiel, èi sa v
sú �a ži na ku pu je napríklad kance -
lársky pa pier pre je den kraj, ale -
bo pre ce lý re zort, ale bo do konca
pre ce lú štátnu sprá vu Po dobne
je to so všetký mi ko mo di ta mi,
vrá ta ne ná ku pu elektrickej ener -
gie, po hon ných hmôt èi zemné ho
ply nu. Kraj ské centrá pod po ry v
tom to sme re ne ma jú vý konnú
zodpo vednos� za obsta rá va nie,
ale zodpo ve da jú sa kva li tu a ply -

nu los� servi su vo svo jej pô -
sobnosti, tj. aby vy sú �a že né ko -
mo di ty bo li u útva rov vy ko ná va jú -
cich odbornú èinnos� na po ža do -
va nom mieste, v pri me ra nej kva -
li te a v správny èas.

l Aké te da bu dú ïalšie kro -
ky?

Pripra vu je me akèný plán èin -
nos tí na rok 2013–2015, kto rý
zahàòa sa du interných mí¾ni kov v
rám ci re zor tu a sa du mí¾ni kov
„externých“, keïže v ro ku 2013
bu de postupne pre bie ha� 2. fá za
integrá cie orgá nov miestnej štát-
nej sprá vy do na šich obvodných

úra dov. Spo mí na nou integrá ciou
pod obvodné úra dy pri budne do
re zor tu oko lo 17–ti síc za mest -
nancov, z to ho dô vo du je pot -
rebné sú èasné fungo va nie re zor -
tu na to pripra vi�. Urèi te mi dá
kaž dý za prav du, že na obvod-
nom úra de po integrá cii ne mu sí
ma� kaž dý no vovzniknu tý od bor
svo ju mzdárku, úètovníèku, per-
so na listku, materiálno–technickú
pra covníèku, IT tech ni ka. V rám ci

tohto pro ce su po va žu je me za
základnú podmienku úspe chu
dobrú informo va nos� a ko mu ni ká -
ciu . V tom to sme re bu de me s
dô ve rou oèa ká va� aktívnu po moc
od bo ro vých orga ni zá cií. Už v
tom to ob do bí bu de me ve¾mi
povïaèní, keï najmä kraj ské ra -
dy OZP v SR bu dú ope ra tívne
upo zoròo va� na pro blé my, kto ré
mô žu vzniknú�. Kde sa ro bí, mô -
žu sa obja vi� aj chy by. Je na ším
cie¾om, aby sme ich do ká za li
spo loène eli mi no va�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka ar chív

Ho vo rí me s ve dú cou slu žobné ho úra du MV SR Ing. De ni sou Sa ko vou, PhD.

Od 1. ja nuá ra 2013 je úèin ný zá kon 345/2012 o niekto rých
opatre niach v miestnej štátnej sprá ve, kto rý  rea li zu je zá -
me ry Pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy na ro ky 2012 – 2016
a ciele Pro gra mu ESO  (Efektívna, spo ¾ahli vá a otvo re ná
štátna sprá va). Po jem ESO èo raz viac re zo nu je v ce lom
re zorte MV SR, z prokla ma tívnej po lo hy sa dostá va do
reali zaènej fá zy. Už v de cembri vznik li v niekto rých kra -
joch pr vé pro blé my, kto ré po má hal rieši� OZP v SR a ho -
vo ri lo sa o nich aj na zimnom za sa da ní Ra dy predse dov
ZO OZP v SR na Do no va loch. Re dakcia PO LÍ CIA po žia da -
la o priblí že nie pro ce su reali zá cie pro gra mu ESO ve dú cu
slu žobné ho úra du MV SR Ing. De ni su Sa ko vú, PhD.

Pripra vu je me akèný plán
èin nos tí na rok 2013–2015,
kto rý zahàòa sa du interných
mí¾ni kov v rám ci re zor tu a
sa du mí¾ni kov „externých“,
keïže v ro ku 2013 bu de
postupne pre bie ha� 2. fá za
integrá cie orgá nov miestnej
štátnej sprá vy do na šich
obvodných úra dov. Spo mí -
na nou integrá ciou pod
obvodné úra dy pri budne do
re zor tu oko lo 17–ti síc za -
mestnancov, z to ho dô vo du
je potrebné sú èasné fungo -
va nie re zor tu na to pripra -
vi�.

Mi nis ter stvo pro du ku je zá ¾a hu vestní kov. Kto ré na ria de nia
by ma li za mestnanci pozna�, naštu do va� si v sú vislosti so
vzni kom centier pod po ry a oèa ká va ný mi zme na mi v tom to ro -
ku?

V sú vislosti so vzni kom centier pod po ry bo li vy da né nasle dovné
interné ak ty riade nia:

– N MV SR è. 166/2012, kto rým sa me ní a dopåòa na ria de nie
mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky è. 174/2010 o roz sa hu pô -
sobnosti nadria de ných vo ve ciach slu žobné ho po me ru v štátnej
službe príslušní kov Po li cajné ho zbo ru (perso nálna pô sobnos�) v
zne ní neskorších predpi sov,

– N MV SR è. 167/2012, kto rým sa me ní a dopåòa na ria de nie
mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky è. 22/2009 o roz sa hu discipli -
nárnej prá vo mo ci nadria de ných (discipli nárna prá vo moc) v zne ní
neskorších predpi sov,

– N MV SR è. 168/2012  o roz sa hu pô sobnosti nadria de ných vo
ve ciach slu žobné ho po me ru príslušní kov Ha siè ské ho a zá chran né -
ho zbo ru (perso nálna pô sobnos�),

– N MV SR è. 169/2012 o roz sa hu pô sobnosti ve dú cich za -
mestnancov vo ve ciach pra covnoprávnych vz�a hov pri vý ko ne prá -
ce vo ve rejnom záujme v pô sobnosti Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky a

– N VSÚ MV SR è. 14/2012 o perso nálnej pô sobnosti vo ve -
ciach štátno za mestna neckých vz�a hov v slu žobnom úra de Mi nis -
ter stvo vnútra Slo venskej re pub li ky.

Ná vrat do èias mi nu lých sa
ne ko ná. Asis ten ti po li caj ta,
kto rí sa ma li regru to va� z
po li cajných dô chodcov, ne -
bu dú. Vyplý va to z no ve ly
zá ko na o so ciálnom za bez -
pe èe ní po li cajtov a vo ja kov
tak, ako bo la v uto rok pred-
lo že ná na le gisla tívnu ra du
vlá dy.

Pô vodne mi nister vnútra Ro -
bert Ka li òák chcel, aby po li caj ti
vo výslužbe ma li možnos� po má -
ha� svo jim ko le gom ako asis ten ti.
Ma li ma� uni for my so špe ciálnym
ozna èe ním a pra co va� na do ho -
du, aj prá vo moc použí va� mier-
nejšie do nu co va cie prostriedky.

Pa mätní kom tá to úpra va pri -
po mí na la èa sy dáv no mi nu lé, keï
ci vi li s mod rou pás kou a ná pi som
PS VB v ko mu nis tic kých èa soch
po má ha li ve rejnej bez peè nos ti a
èas to bý va li prísnejší než po li caj ti

sa mot ní. Ešte v ro ku 1990 sa Po -
moc ná stráž ve rejnej bez peè nos ti
zru ši la ako ko mu nis tic ký pre ži tok.

Asis ten ti však na po kon pod¾a
šé fa po li cajných odbo rá rov Mi ro -
sla va Lit vu z no ve ly vy pad li. Ne -
bu de ich tre ba. „Vy pad li pre to, že
sa umož ní bý va lým po li cajtom,
kto rí spåòa jú podmienky, ná vrat
do slu žobné ho po me ru,“ vysvetlil
Lit va.

Ma lo by ís� o obsa de nie
približne 1300 vo¾ných ta bu¾ko -
vých miest v po lí cii. Mi nister Ka li -
òák už pred èa som priznal, že je
ve¾ký záujem o prá cu v po lí cii. „V
prie be hu ro ka by sme ma li drvi vú
väèši nu ¾u dí dosta� do sys té mu a
rozmiestòo va� v tých najkri tic kej -
ších oblastiach,“ upo zor nil pred
me sia com.

Záujem o uni for my je znaè ný.
Na jed no miesto v zbo re sa hlá si
de sa� až dvadsa� uchádza èov
pod¾a re gió nu.

„Po merne ve¾ký záujem je aj u
bý va lých ko le gov, kto rí by sa
chce li vrá ti�,“ po ve dal Ka li òák.
Prá ve z nich by chce li pri obsa -
dzo va ní vo¾ných miest èerpa� pre -
dovšetkým.

No ve la zá ko na o so ciálnom
za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov
pô vodne ma la pla ti� už od ja nuá -
ra. Si tuá ciu však skompli ko va lo
ob rov ské množstvo pri po mie nok
aj znaè ný od por výslu ho vých dô -
chodcov. Sú boj sa skon èil vy -
puste ním pô vodne avi zo va né ho
de sa�percentné ho sta bi li zaèné ho
od vo du.

Najnovšie mi nis ter stvo vnútra
predpokla dá, že no ve la na do -
budne úèinnos� pr vé ho má ja. Po
no vom by ma li ma� po li caj ti a vo -
ja ci ná rok na odchodné až po
odpra co va ní tri nástich ro kov a
výslu ho vý dô cho dok bu dú po be -
ra� po odpra co va ní 25 ro kov.

(aktualne.sk, 19.12. 2012)

Po li cajní asis ten ti ne bu dú, Ka li òák ich z no ve ly vy pus til



Vec: Sta no vis ko k li mi tu dåžky
slu žobných te le fo nic kých ho vo rov

Na zákla de vášho vy žia da nia
predkla dám nasle dovné sta no vis -
ko. Vy hodno co va nie èa so vé ho li -
mi tu te le fónne ho ho vo ru zo slu -
žobnej te le fónnej po boè ky je
upra ve né interný mi aktmi riade -
nia pod¾a ty pu vo la né ho èís la:

l Vo la nia zo slu žobných te -
le fónnych po bo èiek do ve rejnej
te le fónnej siete (na pevné te le -
fónne lin ky) sú upra ve né na ria de -
ním mi nis tra vnútra SR è.
54/1993 o zá sa dá cha podmien-
kach pre vádzky na linko vých
sie�ach Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskejre publi ky v zne ní nes -
korších predpi sov (ïa lej len
„NMV è. 54/1993“) a v podmien-
kachKR PZ v Bra tisla ve po ky nom
riadi te ¾a KR PZ v Bra tisla ve è.
25/2011. V zmysle èi. 7ods. 3 po -
ky nu riadi te ¾a KR PZ v Bra tisla ve
è. 25/2011 sú týždenne vy hodno -
co va né neo dô vodne ne dlhé te le -
fónne ho vo ry (dlhšie ako 25 mi -
nút).

KR PZ v Bra tisla ve upo zor ni lo
pí somne na sku toènos�, že NMV
è. 54/1993 riade nia ne pl ní v da nej
po do be svoj základný úèel a
predlo ži lo na sekciu informa ti ky,
te le ko mu ni ká cií a bez peè nos ti

MV SR (ïa lej SITB) dòa
30.7.2012 pí somnú žiados� na
no ve li zá ciu predmetné ho na ria -
de nia. Jedným z dô vo dov bo la aj
sku toènos�, že „ma xi málna dåžka
ho vo ru v medzi mestskej pre -
vádzke 7 mi nút je ne posta èu jú -
ca pre slu žobnú ko mu ni ká ciu“.
V sú èasnosti je odbo rom te le ko -
mu ni ká cií SITB pripra ve né no vé
zne nie uve de né ho na ria de nia na
vnútro re zortné pri po mienko vé ko -
na nie.

l Vo la nia zo slu žobných te le -
fónnych po bo èiek na te le fónne
èís la mo bilnýchte le fónnych ope -
rá to rov – sú upra ve né na ria de ním
mi nis tra vnútra è. 37/2000o zria -
ïo va ní, po uží va ní a evi do va ní
slu žobných mo bilných te le fó nov v
zne ní neskorších predpi sov a v
podmienkach KR PZ v Bra tisla ve
po ky nom riadi te ¾a KR PZv Bra -
tisla ve è. 25/2011.

Úèast ník pevnej slu žobnej te -
le ko mu ni kaènej siete s oprávne -
ním vo la nia na au to ma tic ký pre-
stup do ve rejných rá dio te le -
fónnych sietí GSM sa v pri me ra -
nom roz sa hu práv a po vin nos tí
po va žu je v zmysle èl. 5 ods. 5
NMV è. 37/2000 v zne ní neskor -
ších predpi sov za uží va te ¾a mo -
bil né ho te le fó nu.

Dlhé te le fónne ho vo ry na mo -
bilné te le fónne èís la sa na KR PZ
v Bra tisla ve vy hodno cu jú na
zákla de:

„èl. 13 ods. 2 N MV SR è.
37/2000 v zne ní neskorších pred -
pi sov, ak úèast ník spô so bil mi mo -

riadne zvý še né vý davky za pre -
vádzku sta ni ce

„èl. 7 ods. 3 po ky nu riadi te ¾a
KR PZ v Bra tisla ve è. 25/2011
(usku toèòo va nie súkromných te -
le fónnych ho vo rov v sieti mi nis -
ter stva vnútra v miestnom, me -
dzi mestskom a medzi ná rodnom
te le fónnom sty ku, ako i vies� ne -

odô vodne ne dlhé ho vo ry je za ká -
za né)

Vzh¾a dom na sku toènos�, že je
nut né hospo dárne vy nakla da� fi -
nanèné prostriedky roz poè tu, te -
da aj fi nanèné prostriedky, ur èe -
né na ho vor né, je po vinnos�ou

KR PZ v Bra tisla ve vy ko ná va�
opatre nia pro ti zneu ží va niu ho vo -
rov zo slu žobných te le fónnych
po bo èiek na súkromné úèe ly. V
zmysle èl. 7 ods. 3 po ky nu riadi -
te ¾a KR PZ v Bra tisla ve sa na KR
PZ v Bra tisla ve sa týždenne vy -
hodno cu jú dlhé ho vo ry (dlhšie
ako 25 mi nút, nie je pre ru šo va ný

ho vor po 7 mi nú tach) a nadria de -
né mu je za sie la né pí somné upo -
zorne nie. Zá ro veò je nadria de ný
po žia da ný o pre ve re nie sku -
toènosti, èi sa jed ná o súkromný
ale bo slu žobný ho vor.

Ak nadria de ný vy hod no tí ho -
vor ako slu žobný, je uhra de ný zo
fi nanèných prostriedkov KR PZ v
Bra tisla ve. Ak nadria de ný zistil
zneu ži tie te le fónnych ho vo rov na
súkromné úèe ly, rieši po ru še nie v
rám ci svo jej kompe tencie.

Príslušník PZ ani za mestna nec
nie je nú te ný zru ši� te le fónny ho -
vor po 7 mi nú tach a za slu žobný
te le fónny ho vor nie je po ža do va -
ná úhra da ho vorné ho.

plk. JUDr. Csaba Faragó
riadi te¾ KRPZ v Bra tisla ve

Tak zva ný pre daj z dvo ra je
upra ve ný na ria de nia mi vlá dy Slo -
venskej re pub li ky è. 360/2011 Z.
z. z 19. októbra 2011,kto rým sa
usta no vu jú hy gie nic ké po žia -
davky na pria my pre daj a do dá -

va nie ma lé ho množstva prvot-
ných pro duktov rastlinné ho a ži -
vo èíšne ho pô vo du a do dá va nie
mlie ka a mlieènych vý robkov ko -
neè né mu spotre bi te ¾o vi a iným
ma loobchodným pre vádzkarniam
a è. 359/2011 Z. z. z 19. októbra
2011, kto rým sa usta no vu jú po -
žia davky na niekto ré potra vi nár -
ske pre vádzkarne a na ma lé
množ stvá. Všeo becne te da ide o
po  vo le nú èinnos� re gu lo va nú
vnútro štátny mi právny mi predpis-
mi.

Vy ko ná va nie všeo becne po vo -

le nej èin nos ti príslušní kom Po li -
cajné ho zbo ru je však de ter mi no -
va né je ho po sta ve ním a  dodržia -
va ním je ho základných po vin nos -
tí, kto ré upra vu je zá kon è.
73/1998 Z. z. o štátnej službe prí-

slušní kov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP
v platnom zne ní (ïa lej len „zá -
kon“). Jed nou zo základných po -
vin nos tí po li caj ta je dodržia va� zá -
kaz vy ko ná va� inú pla te nú fun -
kciu, podni ka te¾skú èinnos� ale bo
inú zá robko vú èinnos� a by� èle -
nom správnych ale bo kontrolných
orgá nov práv nic kých osôb vy ko -
ná va jú cich podni ka te¾skú èinnos�
(§ 48 ods. 6 zá ko na). V rám ci vý -
ni miek zo zá ka zu inej zá robko vej
èin nos ti sú v usta no ve ní § 48
ods. 7 zá ko na ta xa tívne vy me no -
va né èin nos ti, kto ré po li cajt vo

svo jom osobnom vo¾ne mô že vy -
ko ná va�. Ide o posky to va nie zdra -
votnej sta rost li vos ti v zdra vot níc -
kych za ria de niach, vý kon osob nej
asistencie pod¾a oso bitné ho zá -
ko na, ve deckú èinnos�, pe da go -
gickú èinnos�, lektorskú èinnos�,

predná ša te¾skú èinnos�, pasto -
raènú èinnos�, zna leckú èinnos�,
tlmoènícku èinnos�, prek la da te¾ -
skú èinnos�, publi cistickú èinnos�,
li te rárnu èinnos�, športo vú èin -

nos�, ume leckú èin nos�, èinnos�
ve dú cich tá bo rov pre de ti a mlá -
dež, ich zástupcov pre hospo -
dárske a zdra votné ve ci, od die lo -
vých ve dú cich, vy cho vá va te ¾ov,
inštrukto rov, prí padne stredných
zdra votníckych za mestnan cov v

tá bo roch pre de ti a mlá dež, èin -
nos ti sprostredko va te ¾ov a roz-
hodcu pri ko lektívnom vy jedná va -
ní, sprá vu vlastné ho ma jet ku,
sprá vu ma jet ku svo jich ma lo le -

tých de tí, sprá vu ma jet ku oso by,
kto rej spô so bi los� na právne úko -
ny bo la obmedze ná, ale bo sprá -
vu ma jet ku oso by, kto rá bo la
pozba ve ná spô so bi losti na práv -
ne úko ny, èinnos� po li caj ta v po -
radnom orgá ne vlá dy a vy ko ná -
va nie funkcie èle na vo lebnej ko -
mi sie ale bo funkcie èle na re fe -
rendo vej ko mi sie ale bo èle na ko -
mi sie pre ¾u do vé hla so va nie o
odvo la ní pre zi den ta Slo venskej
re pub li ky, èinnos� èle na v rozkla -
do vej ko mi sii, èinnos� osôb priz -
va ných na vý kon doh¾a du ale bo
kon tro ly pod¾a oso bitné ho zá ko -
na, vy ko ná va nie funkcie èle na or -
gá nu  Pro ti mo no polné ho úra du
Slo venskej re pub li ky, Fon du och -
ra ny vkla dov ale bo Ga ranèné ho
fon du investí cií a èinnos� èle na
ko mi sie pre vy šetro va nie le tec -
kých ne hôd ale bo pri po sudzo va -
ní zdra votnej spô so bi losti ci vilné -
ho le tec ké ho per so ná lu.

Je zrejmé, že èinnos�, o kto rú
sa v tom to konkrétnom prí pa de
po li cajt zaují ma, sa medzi vý -
nimka mi z inej zá robko vej èin nos -
ti ne na chádza. Vy chádza júc z
uve de né ho vý kon ta kejto èin nos ti
po li cajtom by bol v rozpo re so zá -
ko nom.
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Mô že po li cajt pre dá va� svo je pro duk ty „z dvo ra“?

Ako je to so 7 – mi nú to vým li mi tom slu žobné ho ho vo ru z pevnej lin ky?

V de cembro vom èís le PO LÍ CIE sme zve rejni li list nášho
èi ta te ¾a z Bra ti sla vy, kto rý po uka zo val na – z je ho poh¾a -
du – nezmy selnos� na ria de nia, kto ré obmedzu je aj dåžku
slu žobných ho vo rov z pevnej lin ky na se dem mi nút. Pub -
li ko va li sme tiež sta no vis ko ge ne rálne ho riadi te ¾a Sekcie
informa ti ky, te le ko mu ni ká cii a bez peè nos ti MV SR k to -
mu to na ria de niu. Medzi èa som na ná zor èi ta te ¾a rea go val
aj riadi te¾ KR PZ v Bra tisla ve plk. Csa ba Fa ra gó. Aj je ho
sta no vis ko zve rejòu je me v plnom zne ní.

Náš èi ta te¾ sa ob rá til na re dakciu s pros bou o sta no vis ko,
èi ako po li cajt mô že využi� možnos� pre da ja do pesto va -
ných po¾no hospo dárskych pro duktov „z dvo ra“. O zauja -
tie sta no vis ka sme po žia da li ge ne rálne ho riadi te ¾a Sekcie
perso nálnych a so ciál nych èin nos tí MV SR Ing. Ondre ja
Va raèku. Je ho sta no vis ko pri ná ša me v plnom zne ní:

Rea gu je riadi te¾ KR PZ Bra ti sla va
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Ho ci by sa moh lo zda�, že ide
z na šej stra ny o re ce siu, žia¾,
nie je to tak. Stav mno hých OO
PZ i ïalších po li cajných pra co -
vísk na Slo ven sku je ka tastro -
fálny, mno hí po li caj ti i obèianski
pra cov ní ci ro bia v ne útul ných,
ne raz aj zdra vie ohro zu jú cich,
ve kom zde vasto va ných objek -
toch, kto rým èas to chý ba aj ele -
mentárna údrž ba, ne ho vo riac o
nut nos ti rozsiahlejších re kon -
štrukcii fa sád, inte rié ro vých
omie tok a ná te rov, klampiar-
skych prvkov, inži nierskych sietí
a so ciálnych za ria de ní. V zlom
sta ve sú aj niekto ré na še uby to -
va cie za ria de nia. Èas to sa o
tom presviedèa jú inšpekto ri
BOZP pri svo jich kon tro lách.
Ne je den ob jekt je v pre vádzke
napriek ve do mosti hy gie ni kov
len pre to, že ne exis tu je iná
možnos�, ak má PZ za bezpe èo -
va� úlo hy, da né zá ko nom a

posky to va� služ by obèa nom.
Ako ta ké to priesto ry vní ma ve -
rejnos�, je jas né. Za ne dba né ob -
jek ty zni žu jú vážnos� PZ a dô ve -
ru obèa nov v kva li tu slu žieb.

Vysvetle nie zodpo vedných
funkcio ná rov je je di né: ne dosta -
tok pe òa zí. Ve de nie re zor tu o
problé moch dobre vie, sám mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák na
de cembro vej ra de predse dov o
tom to problé me ho vo ril a re -
konštrukcie po li cajných pra co -
vísk ozna èil za jed nu z prio rít re -
zor tu pre najbližšie obdo bie. Už
te raz je však zrejmé, že na reali -
zá ciu všetkých investièných zá -
me rov pre tú to oblas� v re zorte
nie je a v doh¾adnej bu dúcnosti
ani ne bu de dosta tok prostried -
kov, prednos� pre to mu sia dos -
ta� na ja kútnejšie „prí pa dy“.

S cie¾om po môc� pri vo¾be
po li cajných objektov, kto ré pot -
re bu jú opra vy najviac, pre to re -

dakcia PO LÍ CIA vyhla su je ne ty -
pickú fo to sú �až o najška redšie
pra co visko PZ na Slo ven sku.
Fo to gra fie s dá tu mom nasní ma -
nia a struè ným po pi som aktuál-
nej si tuá cie na pra co visku, kto ré
pod¾a vás akútne potre bu je op -
ra vu, po sie lajte na zná mu re -
dak ènú mailo vú ad re su 
po li cia @minv.sk, prí padne poš -
tou na ad re su uve de nú v ti rá ži
no vín.

Najpo zo ru hodnejšie sním ky s
po pi som bu de me prie bežne
zve rejòo va� na stránkach me -
saèní ka PO LÍ CIA, prí padne na
na šej intra ne to vej we bo vej
strán ke. Ve rí me, že aj ta ká to
for ma ve rejnej kri ti ky na po mô že
zodpo vedným pri vý be re objek-
tov, kto ré re konštrukciu na lie ha -
vo potre bu jú. Uzá vierka sú �a že
je 30. 6. 2013, va še aktuálne fo -
to gra fie však oèa ká va me už od
tejto chví le.              Re dakcia

Fo to sú �až re dakcie PO LÍ CIA o najška redšie pra co visko PZ
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Mi lí pria te lia, chcel by som sa
v me ne po li cajných du chovných
úra du eku me nickej pasto raènej
služ by všetkým vám po ïa ko va�
za prí jemné stretnu tia, mi lé roz -
ho vo ry a pri po me nú� zo pár oka -
mi hov, kto ré sme moh li spo lu
pre ži� v uply nu lom ro ku.

Tá pr vá sa tý ka jú no vé ho zá -
jazdu do Francúzska na medzi -
ná rodné stretnu tie pro tes tant -
ských du chovných slu žieb, kde
sme ma li ako du chov ní zo Slo -
ven s ka prvýkrát v histó rii tú èes�
spo lu s du chovný mi zo Slo vinska
stvárni� otvá ra cie zhro mažde nie
61. roèní ka tohto stretnu tia. Té ma
tohto roèné ho stretnu tia bo la: Ná -
si lie. Ako sa s ním vy rovna�, dá
sa pro ti ne mu bo jo va�? Ako sa
posta vi� k ná si liu ako kres�an v
službe zá ko na? To bo li niekto ré z
tém, kto ré sme ma li možnos�
rozdisku to va�.

Ïalšou ta kou to možnos�ou bol
letný bib lic ký tá -
bor pri mo ri, v
C h o r v á t s k u .
Ost rov Hvar,
mesto Sta ri
Grad sa sta lo po
dru hý krát na ším
pre chodným do -
mo vom v prvom
jú lo vom týždni.
Pekné po èa sie,
prí jemné mo re,
skve lá partia ¾u -
dí a spo loèné
roz ho vo ry na
roz liè né té my
dotvá ra li rá mec tohto po by tu. Ïa -
ku jem za dô ve ru, kto rú nám preu -
ka zu je te, keï sa roz hod ne te zve -
ri� nám svo je „ra to les ti“.

Ja osobne sa vždy te ším na
spo loèné stretnu tia, chví le zá ba -
vy, ale aj pre mýš¾a nia a ve rím, že
po kia¾ si de ti z týchto tá bo rov

odne sú do svojho ži vo ta as poò
ma lé zrnieèko viery, mô že ono
vzklí èi� a pri nies� v ich ži vo toch
bo ha tú úro du.

Sme v me sia ci september a

tak ako sa sta lo zvy kom, v
posledný septembro vý ví kend sa
usku toènil v po ra dí už 4. Ce loslo -
venský po li cajný a ha siè ský vý -
stup vo Vy so kých Tat rách s
cie¾om Kôprovský štít. Tohto
roèní ka sa zú èast ni lo re kordných
268 úèastní kov a ve rím, že v ro ku

2013 sa uvi dí me pri mi ni ju bi -
lejnom 5 roè ní ku. Patrí sa po ïa -
ko va� za vý bor né vz�a hy s Hor -
skou zá chran nou služ bou, pá no vi
riadi te ¾o vi Ing. Jo ze fo vi Ja ni go vi

za poskytnu tie do pro vo du a èle -
nom HZS za ich fun do va ný vý -
klad o te ri tó riu, v kto rom sme bo -
li. Po ïa ko va nie patrí aj pá no vi
riadi te ¾o vi Ing. Igo ro vi Hušèa vo vi
zo za ria de nia Kre me nec za prí-
stup a záujem o tú to akciu a v ne -
poslednom ra de Sekcii perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí MV
SR za ko mu ni ká ciu a reali zá ciu
ví ken do vých pouka zov.

Medzi posledné ak ti vi ty so šir -
ším zá be rom patrí aj tre tia no -
vembro vá ne de ¾a – Sve to vý deò
pa miatky obe tí dopravných ne -
hôd. Pietne spo mienky pre bie ha li
na viace rých miestach Slo ven s -
ka, èi už eku me nic ká v Pre šo ve,
ale aj v Ko ši ciach i Lu èenci.
Keïže z nášho poh¾a du ide o dô -
le ži tú uda los�, roz hod li sme sa
zorga ni zo va� v Liptovskom Mi ku -
lá ši centrálnu pietnu spo mienku,
kde ce lú at mo sfé ru okrem vzác-

nych hos tí dotvo ri la aj hud ba MV
SR. Ho ria ce svieèky, mod lit by a
krásne harmó nie dotvá ra li ce lú
at mo sfé ru tohto pietne ho zhro -
mažde nia s jas ným cie¾om: Èlo -
ve èe, ži vot máš len je den, jazdi
oh¾a duplne, ne ris kuj zby toène,
veï náš ži vot sa v prie be hu zlom -
ku se kun dy mô že skonèi�!

Ve rím, že aj tá to akcia prispe -

je k zlepše niu po ve do mia o tom,
aké je dô le ži té jazdi� a sprá va� sa
na ceste bezpeène, na ko¾ko èís la
šta tistík nám uka zu jú, že predsa
len na ces tách vy has ne prí liš
mno ho ži vo tov celkom zby toène.

Mi lan Petru la, riadi te¾ Úra du
eku me nickej pasto raènej služ by,

MV SR

Ïa ku jem za dô ve ru, kto rú nám preu ka zu je te

Spo lu sme pre ži li ve ¾a pekných chví¾

Výlet na Kôprovský štít

S políciou v Chorvátsku

Kraj ské riadi te¾stvo PZ v Pre šo ve ve no va lo
trom detským do mo vom fi nanèný dar

Kraj ské riadi te¾stvo PZ v Pre šo ve sa už pra vi delne ve nu je aj rôz-
nym cha ri ta tívnym akciám. Okrem to ho, že sa za pá ja do ce loslo -
venských akti vít, or ga ni zu je aj vlastné. Pri prí le ži tosti to ho roèné ho
Dòa po lí cie da ro va lo krv vy še 60 za mestnancov KR PZ Pre šov a
okresných riadi te¾stiev v je ho pô sobnosti. Da ro va nia sa zú èast ni lo
viac ako 60 darcov.

Deò po lí cie mal v Pre šovskom kra ji ešte je den rozmer, kto rý vy -
vr cho lil v uto rok 11.12.2012 na pô de kraj ské ho riadi te¾stva. Riadi -
te¾ KR PZ v Pre šo ve Du šan Sa bol odovzdal zástupcom troch det-
ských do mo vom z Po do línca, Spišské ho Štiavni ka a z Vra no va
n/Top¾ou fi nanèný dar. Pe nia ze v rám ci Dòa po lí cie da ro va li za -
mestnanci kraj ské ho a okresných riadi te¾stiev z Pre šov ské ho kra ja.
Kaž dý z detských do mo vov do stal 310.– €.

Po li caj ti si na utorko vé po po ludnie pripra vi li pre de ti z detských
do mo vov, kto ré si prišli prevzia� fi nanèný dar, krátky pro gram za
úèas ti Mi ku lá ša a èer ta. De �om sa predsta vi li do pra vá ci, kuklá èi a
PMJ–èká ri, kto rí so se bou pri niesli aj vý stroj a vý zbroj. Popri tom si
de ti aj za sú �a ži li, za èo do sta li špe ciálnu odme nu pre ich detský do -
mov. Pre všetky de ti si Mi ku láš s èertom pri chysta li darèe ky, kto ré
vy me ni li za bás niè ku èi pesnièku. Na oplát ku si aj de ti pripra vi li pre
po li cajtov krátky hu dobný pro gram v po do be vianoèných pesni èiek.

Da ni el Džo ba ník, KR PZ Pre šov

Po ïa ko va nie darcom kr vi z KR
PZ Bra ti sla va

Vá že ní darco via,

ïa ku je me Vám za úspešnú spo luprá cu v uply nu -
lých ro koch pri da ro va ní kr vi na Krajskom riadi -
te¾stve PZ v Bra tisla ve, pra je me Vám v no vom ro -
ku 2013 ve ¾a osobných a pra covných úspe chov.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:
v ro ku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v ro ku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 dar-

cov,
v ro ku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 dar-

cov,
v ro ku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 dar-

cov,
v ro ku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 dar-

cov,
v ro ku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov.
Spo lu sa za obdo bie šes� ro kov na odbe roch zú èast ni lo 748

darcov. Vïa ka vám sme Ná rodnú transfúznu služ bu SR obo ha ti li o
približne 374 000 ml kr vi. Zá ro veò by som ra da po zva la darcov na
ïalší odber kr vi, a to v približných termí noch 17.04., 19.08. a
09.12.2013 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

npor. Mgr. Dá ša Cse rio vá,
KR PZ Bra ti sla va

Dòa 06.12.2012 na ša ZO pri
OR PZ v Banskej By stri ci zor ga -
ni zo va la pri prí le ži tosti osláv
akciu MI KU LÁŠ pre de ti na šich
èle nov ZO. Po du ja tie sa usku -
toèni lo na OR PZ Ban ská Bys tri -
ca. De ti sa mi prišli vo vhod ných
mas kách a ma li ve se lý zá ži tok.
Po za re ci to va ní ale bo zaspie va ní
do sta li slad ké prekva pe nie. A
po tom nasle do va la Mi ku lášska
disko té ka.

Na obèerstve nie bo lo za bez -
pe èe né pi tie a ma lé prehryznu -
tie. Nespotre bo va né slad kos ti a
džús bo li odovzda né de �om s
osa me lý mi ro dièmi v krí zo vom
stre disku Do mu svä tej Alžbe ty v
Banskej By stri ci, kto rí nám za to
bo li vïaèné. ( ïa kovný list za sie -
lam v prí lo he)

Ma rian Pe niak
predse da ZO pri OR PZ

Ban ská Bys tri ca

Ïa ku je me!
Ob èas èlo ve ku na to, aby

zme nil svoj ži vot, sta èí má lo –
obklo pi� sa správny mi ¾uïmi, èi

kus š�astia, ale bo po cit, že tu nie
je na všetko sám. Sna ží me sa
pre dovšetkým o to, aby de ti v
na šom za ria de ní bo li ob klo pe né
prá ve ta ký mi to ¾uïmi, kto rí im
po da jú po mocnú ru ku v ich ne -
¾ahkom osu de. Do vo¾te mi tou to
ces tou v me ne na šich de tí, po -
ïa ko va� sa Vám za po da ro va nie

slad kos tí pre ne, a popria� Vám
mno ho osobných a pra covných
úspe chov.

S úc tou a vïa kou
Ing. Mgr. Mi cha lí ko vá ¼u bi ca,
riadi te¾ka krí zo vé ho stre diska

Dom svä tej Alžbe ty, 
Ban ská Bys tri ca

De �om pripra vi li pe s t ré ho Mi ku lá ša
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Zmlu vy im za ru èu jú niekto ré
so ciálne be ne fi ty a vlá da s¾ú bi la,
že v má ji je pripra ve ná opä� ho -
vo ri� o zvý še ní ta rifných miezd.
Pri podpi se chý bal zástupca Od -
bo ro vé ho zvä zu pra covní kov
školstva a ve dy na Slo ven sku.
Štátni za mestnanci bu dú ma�

viac do vo len ky
Zmlu vy pra covní kom v štátnej

a ve rejnej sprá ve, kto rých je asi
350–ti síc, za bezpe èia o týždeò
viac do vo len ky, kratšiu pra covnú
do bu o polho di nu denne a jed no
„odchodné“ na vy še pre ¾u dí
odchádza jú cich do dô chodku.
Ïa lej zmlu vy za bezpe èu jú príspe -
vok za mestná va te ¾ov na tre tí pi -
lier dô chodko vé ho spo re nia a
tvor bu so ciálne ho fon du. „Tieto
be ne fi ty urèi te neobsa hu jú to, èo

sme od ko lektívne ho vy jedná va -
nia oèa ká va li, ale v da nom eko -
no mickom priesto re a v da nej si -
tuá cii po va žu je me za vhod né
podpí sa nie ko lektívnych zmlúv a
udrža nie to ho so ciálne ho zmie ru
aj pre rok 2013,“ po ve dal pre
agentú ru SI TA predse da Slo ven -
ské ho od bo ro vé ho zvä zu zdra -
votníctva a so ciálnych slu žieb
An ton Sza lay. 

Dnes je pod¾a Sza laya �ažko
ho vo ri�, ko¾ko im bu de mož né pri -
da� v má ji. Po tvr dil však, že bu dú
žiada� mi ni málne pä� percent.
„Keï vlá da po tla koch ško lá kov
na šla fi nanèné prostriedky na

úro veò pä� percent, tak ve rí me,
že mi ni málne tých pä� percent by
sa moh lo pre ja vi� aj pre ostat ných
za mestnancov vo ve rejnej a štát-
nej službe,“ do dal Sza lay. 
Vlá da chce dodrža� de fi cit roz -

poè tu
„Viace ré oprávne né ná ro ky,

kto ré za za mestnancov odbo rá ri
po ža do va li, ne moh li by� zahrnu té
do vyššej ko lektívnej zmlu vy,“ pri -
po me nul mi nister prá ce Ján Rich -
ter. Zhodli sa to tiž na dodrža ní
de fi ci tu ve rejných fi nancií v ro ku
2013 pod tro mi percenta mi. Rich -
te ro vi je ¾ú to, že pri podpi se chý -
bal zástupca škol ských odbo rá -
rov. „Vní ma me po žia davky škol -
 ských odbo rá rov, ale v žiadnom
prí pa de ne súhla sí me s pos tu -
pom, kto rý zvo li li,“ po ve dal. Rich -
ter a po zna me nal, že sú tu zás -
tupco via za mestnancov, kto rí sú
na tom ešte ove ¾a horšie. Škol -
 ské od bo ry po ža do va li de sa� -
percentné zvý še nie pla tov, za èo
v no vembri štrajko va li. Na po kon
im vlá da pri da la len pä� percent. 

Za mestnanci štátnej a ve rejnej
sprá vy žiada li zvý še nie miezd na
bu dú ci rok o de sa� percent. Svo -
ju po žia davku po dopre li tvrde ním,
že po èas posledných troch ro kov
sa v tejto sfé re zvy šo va li pla ty len
raz, a to o jed no percento v ro ku
2010. V mi nu lom ani v tom to ro -
ku k va lo ri zá cii ne do šlo. Sza lay
pri po me nul, že keï vlá da avi zo -
va la zní že nie pla tov o pä� per-
cent, za mestnanci štátnej a ve -
rejnej sprá vy v septembri zor ga -
ni zo va li aj pro testné zhro mažde -
nie pred re zortom prá ce. Na po -
kon sa im ne po da ri lo do siahnu�
žiadne zvý še nie a Sza lay ve rí, že
ani o tých pä� percent neprí du. 

Signa tármi ko lektívnych zmlúv
sú splno mocne ní zástupco via za -
mestná va te ¾ov, repre zento va ní
vlá dou SR, Zdru že ním miest a
ob cí Slo ven s ka a predsta vi te¾mi
sa mosprávnych kra jov, a zástup-
co via za mestnancov, repre zento -
va ní Konfe de rá ciou od bo ro vých
zvä zov SR, Ne zá vis lý mi kres�an -
ský mi odbormi Slo ven s ka a Vše -
obec ným slo bodným od bo ro vým
zvä zom. 

(SI TA, 19.12. 2012, 
Podni kam.SK,)

Príslušní ci Po li cajné ho zbo ru,
za mestnanci stá le ho sta vu
Strednej odbornej ško ly PZ
Bra ti sla va a po zva ní hostia si
dòa 5. 12. 2012 pri po me nu li
20. vý ro èie za lo že nia Strednej
odbornej ško ly Po li cajné ho
zbo ru Bra ti sla va.

Slávnostné ho zhro mažde nia
sa zú èast ni li vý znam ní hostia,
medzi kto rých patri li štátny ta -
jomník MV SR Ing. Ma rián Sa -
loò, PhD., pre zi dent PZ gen.

PaedDr. Ti bor Gašpar, I. vi ce -
pre zi dent PZ plk. Mgr. Mi lan Lu -
èanský, vi ce pre zi dent PZ plk.
JUDr. ¼u bo mír Ábel, riadi te¾
kance lá rie pre zi den ta PZ mjr.
PaedDr. Pa vel Be òo, riadi te¾
perso nálne ho od bo ru SPOU

MV SR JUDr. Ján No ciar, riadi -
te¾ Cent ra vzde lá va nia a psy -
cho ló gie SPOU MV SR JUDr.
An ton Ku lich, JUDr. Šte fan Ko -
èan, PhD. po ve re ný vy ko ná va -
ním funkcie rek to ra Aka dé mie
PZ, ve dú ci odde le nia po li cajné -
ho vzde lá va nia cent ra vzde lá -
va nia a psy cho ló gie SPOU MV
SR pplk. JUDr. Pe ter Va la chy,
riadi te¾ KR PZ v Bra tisla ve plk.
JUDr. Csa ba Fa ra gó, riadi te¾
KR PZ v Nitre pplk. JUDr. Mi ro -
slav Mi chalèík, riadi te¾ SOŠ PZ
Pe zi nok plk. Mgr. La di slav Do vi -
èo viè, zástupca riadi te ¾a SOŠ
PZ Pe zi nok pplk. JUDr. Ras ti -
slav Hajko, PhD. a  bý va lí riadi -
te lia tejto ško ly JUDr. Mar tin Si -

tiar, PhDr. PaedDr. Ivan Hor-
váth, JUDr. Ján Štark.

V slávnostnom prí ho vo re ria-
di te¾ SOŠ PZ Bra ti sla va plk.
Mgr. Pe ter Stadni èar priblí žil ge -
né zu Strednej odbornej ško ly
Po li cajné ho zbo ru Bra ti sla va od
ro ku 1992 do ro ku 2012. Spo -
me nul sú èasné pro blé my, s kto -
rý mi ško la zá pa sí, ale aj
presvedèe nie, že najlepšou in -
vestí ciou pre kaž dý ná rod je
investí cia do vzde la nia. V zá ve -
re prí ho vo ru riadi te¾ ško ly po ïa -

ko val všetkým, kto rí za bez pe èo -
va li a za bezpe èu jú vý chov -
no–vzde lá va cí pro ces, aj tým,
kto rí za bezpe èu jú chod ško ly po
lo gistickej stránke.

K prí tomným po li cajtom a za -
mestnancom ško ly sa pri ho vo ril

aj pre zi dent Po li cajné ho zbo ru
gen. PaedDr. Ti bor Gašpar, kto -
rý zdô raznil dô le ži tos� pre po je -
nia vzde lá va cie ho pro ce su s
po li cajnou pra xou. V krát kos ti
na zna èil bu dú cu spo luprá cu v
tejto ob las ti.

Riadi te¾ ško ly pri prí le ži tosti
20. vý ro èia za lo že nia SOŠ PZ
Bra ti sla va ude lil po zva ným hos -
�om, príslušní kom PZ a za mest -
nancom stá le ho sta vu ško ly pa -
mätné pla ke ty.

Nech sa na ïa lej úspešne
rozví ja na ša ju bi lant ka – Stred-
ná od bor ná ško la Po li cajné ho
zbo ru Bra ti sla va!
mjr. PaedDr. Ka ta rí na Ši máško vá,

SOŠ PZ Bra ti sla va

Keï po li cajná aka dé mia ude -
¾o va la ti tul èes ké mu po li ti ko vi Ja -
no vi Ry tí øo vi, jej bý va lý rek tor
Vác lav Krajník sa pod¾a po lí cie
ne do pus til falšo va nia. Vy šetro va -
te lia pod¾a ziste ní SME dospe li k
zá ve ru, že Krajník v tom to prí pa -
de ne ne sie pria mu zodpo ved -
nos�.

Od vo la ný rek tor je stá le obvi -
ne ný, že ma ni pu lo val pri jí ma cie
po ho vo ry a pri jí mal úplat ky od
uchádza èov. Inšpekcia mi nis ter -
stva vnútra sa v piatok k prí pa du
odmietla vy jadri�. „Vy šetro va nie
na ïa lej po kra èu je. Vy ko ná va jú
sa pro cesné úko ny,“ po ve da la
Lu cia Ga ra jo vá z tla èo vé ho odde -
le nia. Na po kon po tvr di la, že Kraj -
ník už nie je v kauze Ry tíø obvi ne -
ný z poškodzo va nia cudzích
práv.

Úrad špe ciálnej pro ku ra tú ry
tvr dí, že ke by o prí pa de in for mo -

val, mo hol by „nevhodne ovplyv-
ni� prie beh vy šetro va nia“. Ani
Krajník ne chce niè ho vo ri�, keïže
vy šetro va nie sa ešte ne skon èi lo.
„Ne bu dem sa vy jadro va�.“

Inšpekcia mi nis ter stva vnútra v
jú li Krajní ka ob vi ni la z viace rých
trest ných èi nov. Z do mu ho

odviedli s pu ta mi na ru kách. K èi -
nom sa najskôr priznal, po tom
však ho vo ril, že po mozgo vej prí -
ho de ani ne ve del, èo ho vo rí.

Mi nister vnútra R. Ka li òák zo
Sme ru vte dy o podmienkach Ry -
tí øo vej ob ha jo by po ve dal, že Kraj-
ník v ko mi sii „rozho dol o vytvo re -
ní fiktívne ho sta vu, že tieto
podmienky splne né sú“. Pod¾a
ïalšie ho obvi ne nia zobral od
uchádza èov o štú dium v dvoch

prí pa doch úpla tok pä�ti síc eur.
Hro zí mu za to pä� až 12 ro kov
vä ze nia.

Pre zi dent Ivan Gašpa ro viè od -
vo lal Krajní ka z funkcie rek to ra
koncom jú la. Z po lí cie ho pre -
pusti li za hru bé po ru še nie slu -
žobnej prí sa hy, èím stra til ná rok
na odchodné. Ná rok na výslu ho -
vý dô cho dok mu však pod¾a Sil-
vie Ke ra to vej z mi nis ter stva
vnútra zostal.

Dlho roèný od bor ník na kri mi -
na listi ku Krajník je stá le za pí sa ný
ako èlen Ve deckej ra dy Právnic-
kej fa kul ty Uni ver zi ty Ma te ja Be la
v Banskej By stri ci. Vo ve deckej
ra de na uni verzi te v Plz ni, kde
Krajník tiež bol, už ne fi gu ru je.

Vo¾by no vé ho rek to ra po li -
cajnej aka dé mie sú na plá no va né
na február

(Sme, 17. de cembra 2012)

Pra cov ní ci ve rejnej a štátnej služ by ne do sta li vyššie pla ty

Rek to ra po li cajnej aka dé mie po ti chu zba vi li obvi ne nia

SOŠ PZ Bra ti sla va oslá vi la 
20. vý ro èie za lo že nia (1992–2012)

Zástupco via za mestnancov vo ve rejnej a štátnej službe
dnes so zástupca mi za mestná va te ¾ov podpí sa li dve ko -
lektívne zmlu vy vyššie ho stupòa, kto ré však ne zahàòa jú
po ža do va né de sa�percentné zvý še nie pla tov.

1/ Zaují ma lo by nás, do
kto rej ka te gó rie dô chodcov v
ci vilnom ži vo te sa za ra ïu jú
výslu ho ví dô chodco via.

Príklad:
Výslu ho vý dô chodca má 57

ro kov a odslú žil takmer 35 ro -
kov. V sú èasnosti pra cu je na
do ho du a zo mzdy odvádza daò
a 4% úra zo vé poiste nie. Avšak
od 1. 1. 2013 mu sí pod¾a no vé -
ho zá ko na odvádza� ïalšie od -
vo dy ako pra cov ník na do ho du
(ne mo cen ské poiste nie, dô -
chod ko vé poiste nie /sta robné a
inva lidné/, poiste nie v ne za -
mestna nosti…). A to pre èo???

Ta ký to výslu ho vý dô chodca
nie je sta robný dô chodca, ani
inva lidný dô chodca ani pred -
èasný dô chodca! Do kto rej ka te -
gó rie sa za ra ïu je? Zdra votné
poiste nie mu pla tí štát ako vý -
slu ho vé mu dô chodco vi; dô -
chod ko vé poiste nie mu nie je
tre ba pla ti�, pre to že ce lý aktívny
ži vot odvádzal pe nia ze na oso -
bitný úèet mi nis ter stva vnútra,
za èo dostá va výslu ho vý dô cho -
dok.

Nie je predpoklad u 57
roèné ho výslu ho vé ho dô chod -
ca, že od pra cu je v ci vi le 15 ro -
kov, aby zís kal sta robný ci vilný
dô cho dok. Kaž dý ci vilný sta -
robný dô chodca, kto rý pra cu je
ïa lej èi už ako na tr va lý pra -
covný po mer èi na do ho du, má
a bu de ma� ná rok na zvý še nie
svojho dô chodku.

Ale na èo bu de ma� ná rok
výslu ho vý dô chodca, kto rý bu de
odvádza� svo je pe nia ze do so -
ciálnej pois�ovne? Výslu ho vý
dô cho dok sa mu nezvý ši na
zákla de týchto odvo dov a na ci -
vilný ne bu de ma� ná rok!!!

Na vr hu je me, aby tieto od vo -
dy išli na oso bitný úèet MV SR
a výslu ho vý dô cho dok sa po
ukon èe ní pra covnej èin nos ti
zvy šo val ako u ci vilných sta -
robných dô chodcov.

2/ Ïalší pro blém sa tý ka
výslu ho vých dô chodcov za -

ra de ných do tr va lé ho pra -
covné ho po me ru a nezda ne -
nej odpo èí ta te¾nej po lož ky zo
mzdy.

Príklad:
Sú dva ja obèianski pra cov ní -

ci za mestna ní na tr va lý pra -
covný po mer. Oba ja sú za ra de -
ní na rovna kom pra co visku, v
rovna kej pra covnej ta bu¾ke, v
rovna kej pra covnej trie de, tak -
mer rovna ká ná plò prá ce. Je -
den z nich je výslu ho vý dô -
chodca. Na vý pla tu však do sta -
ne výslu ho vý dô chodca kaž dý
me siac o 30–40 me nej. Na ko¾ko
je výslu ho vý dô chodca, ne má
ná rok na nezda ne nú odpo èí ta -
te¾nú po lož ku. A tak za je den
rok prí de takmer o ce lý je den
me saèný plat… To je spra vodli -
vos�, ale bo opä� diskri mi ná cia
výslu ho vých, ale aj ci vilných dô -
chodcov?

3/ Posledný pro blém sa tý -
ka všetkých ci vilných za -
mestnancov vo ve rejnej sprá -
ve. Na ria de ním vlá dy è.
578/2009 Z. z. je ur èe ná Stup -
ni ca pla to vých ta ríf pod¾a pla -
to vých tried a pla to vých stup -
òov. Pla to vý stu peò je tu však
iba do èís la 12 – to je nad 32
od pra co va ných ro kov pra xe.
ALE!!! V sú èasnosti sa zvý šil
od chod do dô chodku na 62
ro kov, no ale nikto z kompe -
tentných ne upra vil tú to ta -
bu¾ku. Sme pra covníèky, kto -
ré ma jú už odpra co va né vy še
38 ro kov pra xe, ale stá le sme
a ïalších 4–5 ro kov bu de me v
rovna kom pla to vom stup ni
(to zna me ná aj 10 ro -
kov!!!???)

Dlho roèné pra covníèky 
re zor tu

Poznámka redakcie: 
O sta no vis ko sme po žia da li

ge ne rálne ho riadi te ¾a sekcie
perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí MV SR, žia¾, v sta no ve -
nom termí ne re dakcia odpo veï
ne do sta la.

Je to spra vodli vos� ale bo diskri mi ná cia
výslu ho vých dô chodcov?



Ak dnes spra ví vážnejší
dopravný priestu pok po li cajt, rieši
ho tak, ako v prí pa de bežné ho
ob èa na, dopravný inšpekto rát.
Tú to úpra vu za viedla ešte vlá da
Ive ty Ra di èo vej spo lu so zru še -
ním priestupko vej imu ni ty poslan -
cov. Smer to však chce zme ni�.
Šéf branno bezpeènostné ho vý -
bo ru Ja ro slav Baška pripra vil
pozme òu jú ci ná vrh k priestupko -
vé mu zá ko nu, kto rým chce
priestupky po li cajtov a iných èle -
nov bezpeènostných zlo žiek vrá ti�
do prá vo mo ci nadria de ných.

V pra xi by tak o pre jazde na
èerve nú èi o prekro èe ní po vo le nej

rýchlosti po li cajtom mal rozho do -
va� je ho šéf a prí padne vy vo di�
discipli nárne dôsledky.

„Doteraz sa bežne stá va lo, že
priestupky pre ro kú va li oso by, kto -

ré bo li v re ži me podria de nosti vo -
èi ich pá cha te ¾om,“ argu men tu je
Baška.

Pod¾a ne ho tiež nie je š�ast -
ným rieše ním, ak u zlo žiek, kto ré
pra cu jú v uta je ní, ako je SIS èi
niekto ré èasti po lí cie, spa da jú
pod bežné or gá ny. „V ta kýchto

prí pa doch je opodstatne ný oso -
bitný po stup v pre jedná va ní ich
pre vi ne ní,“ do dal.

Je ho plán sa však vô bec ne -
pozdá va exmi nistro vi vnútra Da -
nie lo vi Lipši co vi. „Môj ná zor na
priestupko vú imu ni tu je jed no -
znaè ný. Ne vi dím žiaden dô vod na
to, aby ju ma li po slan ci, sudco via
èi po li caj ti, respektí ve aby ich
priestupky pre jedná va li iné inšti -
tú cie,“ vy hlá sil pre Aktuálne.sk.

Baškov ná vrh pod¾a Lipši ca
ne má žiadnu lo gi ku. „Zno vu
vytvá ra v spo loènosti kas ty. Jed -
nu, kto rá si priestupky rieši sa ma
s nadria de ný mi a kas tu ostat ných

obèa nov, kto rých pre jedná va jú
príslušné po li cajné or gá ny ale bo
obvodné úra dy,“ do dal. Ce lý ná -
pad po va žu je za zlé rieše nie.
„Úmy sel je zno vu vytvo ri� oso -
bitnú sku pi nu, èo ne má žiadne
opodstatne nie a žiadnu lo gi ku,“
vy hlá sil. Exmi nister ob ra ny Mar tin
Fe dor (SDKÚ–DS) sa k Baš -
kovmu ná vr hu ve¾mi vy jadro va�
nechcel. Pripra vu je to tiž svoj
vlastný, kto rým by ošetril aj tú to
oblas�. „Navrhu jem po silne nie
inšpekènej služ by, kto rá by pre -
ve ro va la prá ve po chy be nia po li -
cajtov a iných bezpeènostných
zlo žiek prostredníctvom ne zá -
vislej inšpekcie,“ zdô raznil.

Po kia¾ inšpekcia bu de spa da�
pria mo pod po li tic ké ve de nie re -
zortov vnútra a ob ra ny, ne mô že
pod¾a je ho ná zo ru ni kdy dosta -
toène vy šetri� žiadne po chy be nie
po li cajtov èi vo ja kov.

„Na ším zá me rom je pre ru ši�
ale bo mi ni ma li zo va� aké ko¾vek
mož nos ti po li tic ké ho ovplyvne nia
a vytvo ri� ge ne rálnu inšpekciu
bezpeènostných zbo rov,“ upo zor -
nil.

Dnes sú inšpekèné služ by dve
– jed na na mi nisterstve ob ra ny a

dru há na mi nisterstve vnútra.
„Na vr hu je me ich zlú èi� a vy òa� z
pô sobnosti mi nistrov, aby sa
vytvo ril ne zá vis lý or gán, kto rý by
ta ké to a iné po chy be nia pre šetro -
val,“ prízvu ku je Fe dor.

Šéf po li cajných odbo rá rov Mi -
ro slav Lit va je na opak na Baško -
vej stra ne. Tvr dí, že sú èasná
právna úpra va ne má hla vu ani
pä tu. Upo zor òu je tiež na to, že
keï sa priestupky do sta li mi mo
discipli nárnej prá vo mo ci nadria -
de ných, roz ho do va li o nich do -
prav né inšpekto rá ty. „To zna me -
ná, že v niekto rých prí pa doch
mo hol o priestupku nadria de né ho
rozho do va� podria de ný,“ vysvetlil.
V pra xi sa tak moh lo sta�, že ce -
lú zá le ži tos� za mie tol pod ko be -
rec, aby sa ne do stal do prob lé -
mov so šé fom.

(aktualne.sk, 12. 12. 2012)
Prijmite srdeèný pozdrav a
prianie zdravia a úspechov
do roku 2013. Až teraz sa mi
dostalo do rúk septembrové
èíslo novín Polícia, ktorého
hlavnou témou bolo ubyto-
vanie policajtov v Bratisla-
ve. Môj názor vám nepri -
nesie niè nové, ale aj tak sa
chcem vyjadri�.

1. „Cezpo¾ní" policajti v Brati-
slave si zaslúžia dôstojné ubyto-
vanie – myslím, že nielen v Brati-
slave. Tento problém je asi celo-
štátny. Môj syn „slúži" štvrtý rok
vo Zvolene, býva v prenajatom
jednoizbovom byte za ktorý platí
230 eur! Má èistý príjem cca 650
eur. Ubytovanie kompetentní
neriešia a ani to zrejme nikoho
nezaujíma. Viem, že v okresoch
R. Sobota a Luèenec nie je ani

jedno lôžko pre slobodných,
ïalšie okresy sú na tom zrejme
obdobne. Jediná ubytovòa v kraji
v Banskej Bystrici je permanent-
ne obsadená, pre malú kapacitu
a aj preto, že èas� izieb blokujú
prezidiálne útvary – pre prípad
služobnej cesty. 

2. Keï som v roku 1973 prišiel
do Rimavskej Soboty, tak ma
najprv ubytovali, zapísali ma na
stravu a potom som išiel na pra-

covisko. Hospodár chodil ubytov -
òu pravidelne kontrolova� a nedo-
statky, ale aj naše požiadavky sa
hneï riešili – obdobne píše aj
pán Ladislav Graèík za PÚ v
Pezinku. Kde je teda èinnos� hos-
podára a nadriadených na Sara-

tovskej, ako je možné, že veci
došli až tak ïaleko ako na Luníku
IX, že sa snáï bude musie�
zbúra�? Storoèné súkromné
domy len tak kvitnú a 40 roèný
internát je horor...  

Inak, spal som na Saratovskej
nieko¾ko nocí poèas školenia
funkcionárov asi v roku 1997 –
to, èo sme tam zažili, bolo
neuverite¾né. Správanie sa èasti
policajtov bolo katastrofálne, to,
èo som tam videl, som nezažil
ani v poslednej krème, ani v naj-
horšej cigánskej osade – robil
som 5 rokov na násilnej kriminál-
ke. Jasné, že sme to hlásili –
nikto z kompetentných sa tomu
neèudoval, vlastne každý o tom
vedel a nikto neurobil niè – len si
prevzal služobný príjem. 

3. Od roku 1973 do roku 1990
sa v okres Rim. Sobota postavili
dve nové OO PZ v Rimavskej
Seèi a Vo Ve¾kom Blhu,  kde boli
v budove aj po dva byty, ktoré sa
väèšinou využívali ako slobodár-
ne – teraz sú tam kancelárie.
Postavila sa budova OR PZ, kde
bola jedna èas� postavená ako
slobodáreò – tam som neskoršie
býval aj ja. Zrekonštruovali sa
budovy OO PZ v Hnúšti a v
Tornali, kde sa taktiež aspoò
vyèlenilo po jednej miestnosti na
bývanie. Zrekonštruovali sa
budovy Pohranièných oddelení v
Starni, Králi , Vlkyni, Drni a Novej
Bašte aj s prislúchajúcimi 4 – 6
bytmi. Postavila sa nová colnica
v  Abovciach aj s ubytovòou a to
nielen pre našich, ale ešte aj pre
Maïarov.  Okrem toho sa prie-
bežne stavali štátne byty a aj ja,
keï som sa oženil, tak som o
mesiac býval v dvojizbovom byte.
Bezproblémové a lacné bývanie
bola ve¾ká ú¾ava a o to viac sme
sa mohli  venova� službe. Takže
takto to bolo za socializmu – a
teraz nie sme schopní ani len
vyma¾ova� a udržiava� hotové
budovy? Ako sa to vlastne hos-
podári?

plk. v.v., JUDr. Milan Hutka,
Rimavská Sobota
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Poïakovanie
Dòa 06. 12. 2012 nás ná hle vo ve ku ne do ži tých 44 ro kov

opus til náš bý va lý ko le ga
mjr. Mgr. Gejza DE ME TER,
dlho roèný príslušník PZ a èlen OZP v SR, kto rý na -
po sle dy za stá val funkciu ZR OHK Èierna nad Ti sou.

Týmto chce me po ïa ko va� ve de niu RHP Sobran-
ce, OR PZ Tre bi šov, ako aj všetkým bý va lým ko le -
gom, kto rí si svo jou úèas�ou na poslednej rozlúèke

kve ti no vý mi darmi a pre javmi sústrasti ucti li je ho pa miatku.

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

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
D E C E M B E R   2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

75. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií,  pri kto-
rých výkone sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajova-
nými skutočnosťami v znení
neskorších predpisov

76. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
72/2012 o zriadení odbornej
komisie PZ na vykonanie skúšky
odbornej spôsobilosti príslušní-
kov obecnej policie v Nitre

77. o zriadení odbornej komi-
sie PZ na vykonanie opravnej
skúšky odbornej spôsobilosti prí-
slušníkov obecnej policie v Koši-
ciach

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

79. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
59/2009, ktorým sa zriaďuje
komisia na posudzovanie žia-
dostí o poskytnutie rekreačného

pobytu v znení neskorších pred-
pisov

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

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

82. o kontrolnej činnosti Pre-
zídia Policajného zboru na rok
2013

83. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
31/2011 o zriadení komisie
na posudzovanie škôd na zdraví
alebo majetku

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

23. o postupe pri vydávaní
vodičských preukazov, medziná-
rodných vodičských preukazov,
cestovných pasov a občianskych
preukazov

O priestupkoch po li cajtov ma jú opä� rozho do va� ich šé fo via

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 8. februára 2013
Redakcia

Slo ven ský HDP na oby va te ¾a 
je 73 percent prie me ru EÚ

Hru bý do má ci pro dukt na oby va te ¾a pod¾a pa ri ty kúpnej si ly sa
vla ni na Slo ven sku rov nal 73 percent prie me ru Európskej únie. V
Lu xembursku to bo lo 271 percent, kým v Bul har sku iba 46 percent.
Vyplý va to z úda jov, kto ré zve rejnil vo štvrtok šta tistický úrad EÚ
Eurostat.

Údaj za Lu xembursko je skresle ný ve¾kým poètom ¾u dí zo su -
sedných štá tov, kto rí v kra ji ne pra cu jú, HDP na oby va te ¾a sa však
vy ra tú va iba pod¾a po è tu ¾u dí, kto rí v nej ži jú. V rám ci ostat ných kra -
jín má najvyšší HDP na oby va te ¾a Ho land sko (131 percent prie me -
ru EÚ). Do sku pi ny kra jín, kde HDP na hla vu pre vy šu je prie mer EÚ
o 20 až 30 percent, patria Írsko, Ra kúsko, Švéd sko, Dán sko a Ne -
mecko.

Najbližšie k prie me ru EÚ ma li v ro ku 2011 pod¾a úda jov Euro-
sta tu Ta liansko a Špa nielsko. Francúzsko a Ve¾ká Bri tá nia sú tak-
mer 10 percent nad prie me rom, kým Cyprus o 5 percent zaostá va.
Mal ta, Slo vin sko a Èes ká re pu bli ka sú o 15 až 20 percent nižšie
ako prie mer EÚ, kým Grécko, Por tu gal sko a Slo ven ská re pu bli ka
zaostá va jú o 20 až 30 percent.

V Estónsku, Litve, Ma ïar sku a Po¾sku bol HDP na hla vu zhru -
ba o tre ti nu niž ší ako prie mer EÚ. Najchu dobnejšie kra ji ny EÚ sú
Ru mun sko a Bul har sko, kde HDP na hla vu do sa hu je iba 49 per-
cent, resp 46 percent prie mernej hod no ty za ce lú európsku
dvadsa�sedmièku.

(SI TA, 13. 12. 2012)

Ako sa to hospodári?!


