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Posledný februá ro vý deò podpí sa li najvyšší predsta vi te lia MV SR s predsta vi te¾mi šty roch od bo ro vých orga ni zá cií ko lektívne zmlu -
vy pre rok 2013. Konkrétne sú to zmlu vy pre po li cajtov, pre za mestnancov v štátnej i ve rejnej službe, ako aj pre ha si èov. Viac sa
dozvie te v rozho vo re s hlavným vy jedná va èom za OZP v SR Ma riá nom Magdoškom. Zoske no va né ko lektívne zmlu vy sú od 1. marca
2013 do stup né na intra ne to vej stránke OZP v SR. Nájde te ich aj na na šej vonkajšej we bo vej stránke www.ozpsr.sk. 

Na snímkach: Ko lektívnu zmlu vu pre štátnu služ bu signo va li (z¾a va) predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va, predsedníèka SLO VES–u Má ria Maye ro vá a ve dú ca slu žobné ho
úra du MV SR De ni sa Sa ko vá. Ko lektívnu zmlu vu pre po li cajtov podpí sal s pre dá kom OZP mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák (vpra vo)

l Pán podpredse da, v mi nu -
lom èís le PO LÍ CIE ste v rozho -
vo re po ve da li, že ko lektívne vy -
jedná va nie je už pred zá ve rom
a sto jí na dvoch problé moch.
Uká za lo sa, že váš predpoklad
bol správny, nedlho na to, kon-
krétne posledný februá ro vý
deò sme už bo li svedka mi sláv-
nostné ho pod pi su všetkých
k¾ú èo vých ko lektívnych zmlúv
v re zorte – pre po li cajtov, pre
ha si èov, pre ve rejnú i pre štát-
nu služ bu. Aká te da bo la zá ve -
reèná do ho da zú èastne ných?

V tom to ro ku sa v rám ci ce lé -
ho re zor tu MV SR vy jed ná va li len
dve ko lektívne zmlu vy pre ve -
rejnú a štátnu služ bu, bo lo pot -
rebné najprv zla di� poh¾a dy všet-
kých od bo ro vých zvä zov, kto ré
sa zúèast òo va li na ko lektívnom
vy jedná va ní so za mestná va te -
¾om. Konkrétne k ve rejnej službe
ro ko val okrem nášho OZP v SR
aj SLO VES, Od bo ro vý zväz ha si -
èov a OZ Ko vo, pre štátnu služ bu
OZP a SLO VES. Èi že najprv mu -
se li dospie� k do ho de šty ri od bo -
ro vé zvä zy, a po tom sme moh li
ro ko va� so za mestná va te ¾om. Ko -
lektívne vy jedná va nie v zá ve -
reènej fá ze mu se lo vy rie ši� ešte

dva vážne pro blé my: ce nu strav-
ných lístkov a výš ku so ciálne ho
fon du.

l Výsle dok?
So ciálny fond pre rok 2013 je

sta no ve ný na 1,12 percenta a
stravné líst ky osta li v sta no ve nej
výške 3,15 eura.

l Spo kojnos� èi nie?
Po ve dal by som, že všetko je

re la tívne. V prvom ra de sme rea-
listi, vní ma me, že eko no mic ká si -
tuá cia nášho štá tu sa v prvom
polro ku 2013 skôr zhor šu je, ako
zlep šu je a že mi nis ter stvo rá ta
kaž dé euro. Tak že s na ším úsi lím
o zvý še nie hod no ty stravné ho
lístka sme ne po cho di li, za mest -

ná va te¾ zrá tal dispo ni bilné zdro je
a, žia¾, osta li sme zno va na tej
istej hodno te 3,15 eura. Na dru -
hej stra ne do šlo k na vý še niu so -
ciálne ho fon du – sí ce len o dve
sto ti ny percenta, ale pri tom obje -
me mzdo vých prostriedkov v ce -
lom re zorte to nie sú za nedba -
te¾né pe nia ze. Tak že z tohto
poh¾a du sme ra di, že sa vy ro ko -
va lo as poò nieèo na viac a po da -
ri lo sa ucho va� do te rajšie nie ne -
vý znam né be ne fi ty, kto ré na ši za -
mestnanci ma jú.

l Mi nu le ste spo me nu li, že
ESO od ha li lo zaují ma vý fakt –
rôzne zložky v jed nom re zorte
ma li rôzne hod no ty stravných
lístkov a do konca rozdielnu
výš ku po die lu do so ciálne ho
fon du.

Áno, a bo lo to ne po cho pi te¾né.
Te raz do šlo k zjedno te niu, ne -
spo kojná však bu de ove ¾a men-
šia sku pi na ako predtým, je to
spra vodli vejšie rieše nie. V sú -
vislosti so stra vo va ním však vi dím
ako ove ¾a dô le ži tejšiu sku toènos�,
že za mestná va te¾ pri šiel s návr -
hom, za kto rý už ro ky ve¾mi bo ju -
je me – sústre di� úsi lie viac na
pria me stra vo va nie, za bezpe èo -
va né za mestná va te ¾om vo vlast-
ných objektoch vlastný mi ka pa ci -
ta mi ale bo for mou pre nájmu. Za -
mestná va te¾ s¾ú bil, že sa bu de
viac usi lo va� o pre vádzku vlast-
ných stra vo va cích za ria de ní, le bo
ak má me vlastné, vieme sa lep -
šie hý ba� s ce nou i s kva li tou

stra vy, je to lacnejšia for ma a za -
bez pe èu je kom fort pria mo na pra -
co visku bez èa so vých strát za -
mestnancov. Ne po chybne je ta -
ký to po stup správnejší aj z h¾a -
diska zdra vej vý ži vy, pre to že ¾u -
dia èas to po uží va li gastro lístky na

bežné ná ku py a pra vi del né tep lé
jed lo si radšej upre li. Ïalším nie
ne pod stat ným fakto rom je mož-
nos� utvá ra nia pra covných prí le ži -
tostí v týchto za ria de niach.

l Má lo je zná my aj fakt, že z

Posledný februá ro vý deò bo li na MV SR podpí sa né k¾ú èo -
vé ko lektívne zmlu vy pre rok 2013. V tejto sú vislosti sme
po žia da li o roz ho vor podpredse du OZP v SR Ma riá na
Magdoška, kto rý bol hlavným vy jedná va èom za OZP v SR.

Ko lektívne zmlu vy pre rok 2013: tvr dý orie šok pre obe stra ny
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(Pokraèovanie na strane 2)

M. Magdoško

Predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va bol na mi mo riadnom
kon gre se Euro COP–u v Barce -
lo ne (3. a 4. marca 2013)
potvrde ný vo funkcii I.
vi ce pre zi den ta Euro -
COP–u, keï na hra dil
Nemca Franka Richte ra.

Vo vý konnom vý bo re Euro -
COP–u je Mi ro slav Lit va stá le
je di ným zástupcom kra jín vý -
chodnej Euró py. Funkciu I. vi ce -
pre zi den ta už za stá val v ob do bí
od má ja 2010 do no vembra
2011, v ïalšom ob do bí bol II. vi -
cepre zi dentom.

No vým II. vi cepre zi dentom
sa stal Bernhard Witthaus, pre -
zi dent ne mecké ho od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie (GdP).

Mi mo riadny kong res mal
rozhodnú� o tom, èi sa cent rá la
Euro COP–u pre su nie z Lu -
xemburgu do Bru se lu a mal tiež
rozhodnú� o zvý še ní èlen ské ho
o 7,5 percenta. Keïže v oboch
prí pa doch ma lo hla so va nie me -

ni� sú èasne plat né sta no vy, na
schvá le nie návrhov, ako i na
zme nu sta nov bo la potrebná

dvojtre ti no vá väèši na.
Ako nás in for mo val
predse da OZP v SR
M. Lit va, hla so va nie

skon èi lo v oboch prí pa -
doch neúspe chom, v oboch
otázkach te da bu de zno va roz-
ho do va� až riadny kong res
Euro COP–u v ro ku 2015.

De le gá ti sa však zhodli v ná -
zo re, že v záujme plne nia
hlavných cie¾ov Euro COP–u je
potrebné ihneï rozvi nú� lo -
bistickú èinnos� sme rom k vr -
chol ným inšti tú ciám Európskej
únie. Mi mo riadny kong res tiež
schvá lil re zo lú ciu pro ti pretrvá -
va jú cim tendenciám niekto rých
európskych vlád ïa lej šetri� na
vnú tornej bez peè nos ti a obme-
dzo va� de mo kra tic ké prá va po li -
cajtov, keï napríklad grécka
vlá da usi lu je o zá kaz prá va po -
li cajtov de monštro va�.        (po)

Predse da OZP v SR je zno va potvrde ný
vo funkcii I. vi ce pre zi den ta Euro COP–u

Z mi mo riadne ho kon gre su Euro COP–u v Barce lo ne
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Vo štvrtok 28. februá ra sa na
MV SR ko nal „vládny“ kontrolný
deò, do bu do vy na Pri bi no vej uli -
ci v Bra tisla ve za ví tal predse da
vlá dy Ro bert Fi co a ko mu ni kaèný
od bor ohlá sil brí fing na 11. 30
hod. No vi ná ri však èa ka li ešte
viac ako ho di nu, kým sa pred
nich po sta vil predse da vlá dy spo -
lu s mi nistrom  vnútra Ro bertom
Ka li òá kom.

No vi ná rom re fe ro va li o okru -
hoch, kto rým sa pri spo loènom
stret nu tí sta èi li ve no va�, pri èom
Ro bert Fi co zdô raznil, že väèšiu
po zornos� za me ra li na „ci vilnú“
èas� pô sobnosti mi nis ter stva vnút -
ra, z ob las ti kri mi na li ty pod èiar kol
po zi tívny trend v jej vý vo ji a oce nil
vý sled ky v dopravnej ne ho do vosti,
kde sa po da ri lo splni� zá vä zok vo -
èi EÚ v po ète màtvych a �ažko zra -
ne ných na na šich ces tách.

Pod¾a pre mié ro vým slov naj-
viac po zor nos ti však ve no va li
vládne mu pro gra mu ESO. S po -
te še ním pri ví tal sku toènos�, že sa
k 1. ja nuá ru 2013 zru ši la špe cia -
li zo va ná štátna sprá va na kraj -
skej úrov ni, ïalším cie¾om je zria -

di� in te gro va né obvodné úra dy k
za èiatku bu dú ce ho ro ka. Mi nis ter -
stvo ro bí enormnú prá cu, aby zis-
ti lo, kde sa na še or gá ny na chá -
dza jú, v akých bu do vách se dia,
aké sú ná kla dy, èi ich potre bu je -
me ale bo nie, zdô raznil pre mi ér a
vy jadril ná dej, že pri reali zá cii
tohto pro ce su bu de mi nis ter stvo
úspešné aj vo vy uži tí euro fondov.

Pre mi ér sa v skratke dotkol aj
ïalších okru hov, kto ré s mi nis -
trom pre de ba to va li. Patrí me dzi
ne no vý zá kon o ve rejnom obsta -
rá va ní, od kto ré ho si pre mi ér s¾u -
bu je najmä väèšiu transpa rent -
nos� a zrýchle nie pro ce sov ve -
rejné ho obsta rá va nia v pra xi.

Ïalšou té mou bo lo so ciálne
za bezpe èe nie si lo vých zlo žiek,

pre mi ér ho ozna èil za „ve¾mi citli -
vú té mu“, kto rú však mi nis ter stvo
v spo lu prá ci so za mestnanca mi a
odbormi zvlád lo. Oso bitný sys tém
so ciálne ho za bezpe èe nia by
pod¾a ne ho mal vies� k se bes taè -
nosti, schop nos ti sys té mu sa -
mostatne existo va�.

Z ïalších tém spo me nul
napríklad sprá vu nehnu te¾ností

štá tu, kto rý dis po nu je ob rov ským
množstvom bu dov, ma jú však
oko lo 800 správcov. „Chce me
vytvo ri� je den cen tra li zo va ný sys -
tém štátnej sprá vy nehnu te¾ -
ností,“ ozná mil. Hlavným cie¾om
sú úspo ry v štátnom rozpoète.
Pre mi ér krát ko sko mento val aj
úèas� mi nis ter stva na rieše ní róm-
skej pro ble ma ti ky, využi te¾nosti
re zortných rekreaèných za ria de ní
aj pre se nio rov a mla dé ro di ny s
de�mi i mož nos ti intenzívnejšej
spo lu prá ce dobro vo¾ných a pro fe -
sio nálnych ha si èov. V zá ve re pre -
mi ér vy so ko oce nil dob ré re no mé
mi nis ter stva vnútra a ve¾ké na sa -
de nie za mestnancov re zor tu, kto -
rý za bez pe èu je „ob rov ské množ-
stvo pro jektov.“ Pochvalne sa o
prístu pe mi nis ter stva vnútra k
mo derni zá cii ve rejnej sprá vy vy -
jadril aj prí tomný predse da Zbo ru
po radcov predse du vlá dy SR Vla -
di mír Faiè, kto rý zdô raznil, že mi -
nis ter stvo vnútra je hodno te né
ako je den z na jaktívnejších re -
zortov.

(on)
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Z brí fingu po kontrolnom dni na MV SR

hod no ty gastro lístka sú obe
stra ny škod né po 5 percent.
To¾ko si to tiž be rie sprostred-
ko va te¾, te da ten, kto gastro -
lístky vy dá va od stravní ka,
resp. od re zor tu i od posky to -
va te ¾a stra vy. V podsta te za
niè, za vytla èe nie a distri bú ciu
lístkov… tak že nastú pe ný
trend mô že me pri ví ta�. A èo
bu fe ty?

Bu fet má by� pri rodze nou sú -
èas�ou kaž dé ho väèšie ho pra co -
viska aj v na šom re zorte. Sú ¾u -
dia, kto rí tvrdia, že bu fet nie je sú -
èas�ou štandardu slu žieb, kto ré
má za mestná va te¾ posky to va�,
ale nech sa pozrú ho cikde do
sve ta, bu fet má by� sa mo zrej -
mos�ou. Keï už pre niè iné, tak
pre dô le ži tos� pitné ho re ži mu po -
èas ce lé ho ro ka a pre ¾u dí, kto rí z
èa so vých dô vo dov nestihnú èas
obe da. Te da s nez me ne nou výš -
kou gastro lístka sme súhla si li pod
podmienkou, že za mestná va te¾
podstatne zvý ši úsi lie o bu do va -
nie, resp. skva litòo va nie na šich
už existu jú cich stra vo va cích za -
ria de ní. Si tuá cia, keï do konca v
hlavnom meste Slo ven s ka sú už
sko ro rok zatvo re né bu fe ty v
troch k¾ú èo vých bu do vách, te da
pria mo na mi nisterstve na Pri bi -
no vej uli ci, na pre zí diu PZ i na
Ko šickej uli ci – to je nieèo
nepredsta vi te¾né. To je ob rov ská
han ba za mestná va te ¾a, re pre zen -
tan ta ústredné ho or gá nu štátnej
sprá vy, kto rý by mal by� výklad -
nou skri òou slu žieb pre štátnych
za mestnancov. Keï už niè iné,
tak by za mestná va te ¾a mo hol
zaují ma� as poò èas, kto rý ¾u dia
strá via ces tou za tý mi to ele men -
tárny mi služ ba mi mi mo ob jekt
pra co viska.

l Ne rovno mernosti bo li aj
vo výške so ciálne ho fon du v
jed not li vých zložkách re zor tu…

Po da ri lo sa nám to, èo sa
ve¾mi ani neoèa ká va lo, so ciálny
fond je zvý še ný o dve sto ti ny per -
centa, èo by sa zda lo za ned ba -
te¾né, ale, opa ku jem, pri tých ob -
je moch mzdo vých prostriedkov
sú to ne ma lé pe nia ze, kto ré bu de
mu sie� za mestná va te¾ pre su nú�
na so ciálny fond. Za náš od bo ro -
vý zväz mô žem s èis tým sve do -
mím po ve da�, že v rám ci da ných

mož nos tí, keïže sme stá le realis-
ti, v rám ci to ho sme do siahli sluš -
ný výsle dok. Sú re zorty, kde sa
viac škr ta lo ako pri dá va lo. Opa -
ku jem, v sú èasnej si tuá cii a v
aktuálnych podmienkach si vá žim
za cho va né bo nu sy, èi to už je
skrá te ná pra covná do ba, príspev -
ky po èas prá ce ne schopnosti, for -
my so ciálnej fi nanènej vý po mo ci,
plat by do III. pi lie ra dô chodko vé -

ho poiste nia, predåže nie do vo len -
ky atï. tieto bo nu sy po va žu je me
za ve¾mi dô le ži té.

l Zme nil nieèo pro gram
ESO v tom to sme re?

Pro gram ESO zre te¾nejšie
rozde lil za mestnancov z h¾a diska
úèto va nia do troch progra mov:
po li caj ti, ha si èi, ve rejná sprá va,
kaž dý pro gram do sta ne zo so -
ciálne ho fon du rovna ký po diel
prostriedkov presne pod¾a po è tu
za mestnancov, vo vnútri progra -
mov už v zmysle ko lektívnych
zmlúv mož no prostriedky rozde -
¾o va� odlišne. My sme s ta kýmto
rieše ním spo kojní, odstrá ni lo neo -
pod statne né rozdie ly. Sa moz -
rejme, to všetko ho vo rím vo ve -
do mí to ho, že èas� ¾u dí sa mô že
cí ti� dotknu tých. Ni ko mu sme ne -
zá vi de li, ale roz hod ne ne bo lo
spra vodli vé, že men ši na do stá va -
la viac ako väèši na. Bo li by sme

však ove ¾a radšej, ke by sme do -
ká za li po su nú� ce lú úro veò ho re,
pre to že sú èasná si tuá cia v odme -
òo va ní väèši ny za mestnancov
nášho re zor tu je neúmerná
množ stvu vy na lo že nej prá ce, je
to od raz si tuá cie v ce lom štá te,
keï sa za mestna ní, pra cu jú ci ¾u -
dia dostá va jú úrovòou príjmov
pod hra ni cu dôstojnosti. Mu sí sa
tu už nieèo pohnú� a v spo lu prá ci
s KOZ o to bu de me usi lo va�, na -
vrh ne me vlá de niekto ré opatre nia
na skva litne nie ži votnej úrovne
za mestna ných obèa nov. Mož no
si te raz na ši za mestnanci po ve -
dia, že sa v podsta te niè ne vy -
jedna lo, ale opak je prav dou –
udrža nie be ne fi tov je v sú -
èasnosti úspech. Rok 2011 nás
presvedèil, že ko lektívne vy jedná -
va nie, je ho vý sled ky nie sú na tr -
va lo, ale kaž dý rok za èí na me od
nu ly. Odpo rú èam všetkým za -
mestnancom, aby si dôkladne
preštu do va li ko lektívne zmlu vy,
kto ré sme zve rejni li na intra ne te i
na na šej vonkajšej we bo vej
stránke a ak ma jú ne ja ké ne jas -
nos ti, nech sa obrá tia na svo jich
od bo ro vých pre dá kov ale bo aj
pria mo na nás, ra di vysvetlí me.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Fo to Pe ter Onde ra

M. Magdoško: Sme ra di, že sa vy ro ko va lo as poò nieèo na viac
(Pokraèovanie zo strany 1)

Pra cov ní ci NA KA bo li oce ne ní mi nisterkou
vnútra Ra kúskej re pub li ky

Mi nu lý týždeò odovzda la mi nisterka vnútra Ra kúskej re pub li ky
Mag. Jo hanna Mikl–Leitner dekré ty za do siahnu té po li cajné vý sled -
ky piatim pra covní kom Ná rodnej kri mi nálnej agentú ry.

Riadi te¾ Ná rodnej pro tizlo èi neckej jed not ky expo zi tú ra Bra ti sla va
NA KA spo lu so štyrmi ope ra tívny mi pra covníkmi si prevza li dekré -
ty pria mo z rúk mi nisterky vnútra v slávnostnej sá le Spol ko vé ho mi -
nis ter stva vnútra vo Viedni. Oce ne nia do sta li za úspešnú spo luprá -
cu pri objasòo va ní dvojná sobnej vraž dy v Ra kúsku z ro ku 2011. 

Je to v histó rii Po li cajné ho zbo ru Slo venskej re pub li ky po pr vý
raz, ke dy mi nister vnútra iné ho štá tu oce nil slo ven ských po li cajtov.

(PPZ, 18. 02. 2013)

Dve percentá da ne z príjmu sú
uš¾achti lou for mou po mo ci!

Je ma rec 2013 a OZP v SR opa ko va ne vyzýva všetkých za -
mestnancov Mi nis ter stva vnútra SR, aby pre ja vi li svo ju so li da ri tu a
po uká za li 2% z da ní z príjmu prostredníctvom OZP v SR svo jím ko -
le gom, kto rí sú preu ká za te¾ne na ta kú to po moc od ká za ní. Ešte je
èas, ale ve¾mi sa krá ti!

Spô sob po mo ci je jed no du chý.
1/ Kaž dý, kto chce pouká za� svo je 2% da ne z príjmov, mu sí

po žia da� svojho za mestná va te ¾a o vysta ve nia tla èi va „
Potvrde nie o zapla te ní da ne“ /Ten to krok už má te zrejme za se -
bou – zvyk ne sa to ro bi� do 31. ja nuá ra aktuálne ho ro ka/

2/ Následne v me sia ci ma rec si vyzdvihni te na va šej „mzdo -
vej úètárni“ /Cent rum pod po ry, Jed not ka pod po ry– eko no mic -
ké odde le nie/ tla èi vo „ Potvrde nie o zapla te ní da ne“.

3/ Z na šej we bo vej strán ky OZP v SR si stiahni te
„predvyplne né“ tla èi vo „Vyhlá se nie o pouká za ní su my do výš -
ky 2% zapla te nej da ne z príjmov fy zickej oso by….“,/.

4/ To to tla èi vo sta èí jedno du cho vyplni� v riadkoch 01 – 11,
v spodnej èasti tla èi va vy pí sa� miesto vyplne nia tla èi va a deò
vyplne nia, podpí sa� v pra vom dolnom ro hu a spo loène s
Potvrde ním o zapla te ní da ne zasla� poš tou, ale bo osobne za -
nies� na miestne príslušný da òo vý úrad do 30.04.2013 – ale bo
tieto tla èi vá odovzda� predse do vi ZO OZP na príslušnom pra -
co visku, prí padne niekto ré mu z èle nov vý bo ru ZO OZP, kto rí
tú to èinnos� uro bia.

Pouká za nie svo jich dvoch percent je mož né reali zo va� do konca
aprí la 2013, ale ne ne chá vajme to na ko niec le ho ty. Skúsme pre ko -
na� sa mi se ba a ne chysta� si už te raz vý ho vorky, ako sme na to po -
za budli, nikto nás ne oslo vil, ne ve de li sme ako to tre ba uro bi�… a
po dobne. Sta èí mi ni mum na šej èin nos ti, aby sme po moh li dru hým.
Je to na ším posla ním – Po má ha� a chrá ni�. Ešte je èas….

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 8. apríla 2013
Redakcia

Na brí fingu po kontrolnom dni vystú pil predse da vlá dy SR Ro bert Fi co, mi nister vnútra Ro bert Ka -
li òák a predse da Zbo ru po radcov predse du vlá dy SR Vla di mír Faiè. Brí fing mo de ro va la ho vorky òa mi -
nis tra vnútra Ingrid Sta no vá.
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l S ve de ním NOS PÈR sa
väèši nou stre tá va te na spo -
loèných po du ja tiach Euro -
COP–u, v Tercho vej ste si sadli
pra covne ako partne ri,
kto rí ma jú spo loèné
nielen hra ni ce…

S èes ký mi ko le ga -
mi si z lo gic kých dô -
vo dov vždy má me èo
po ve da�, chce li sme
to to stretnu tie využi�
na vzá jomnú vý me nu
skú se ností a poh¾a dov na
rôzne té my, pre to že napriek
20–roèné mu odlú èe niu ma jú na -
še po lí cie i od bo ro vé zvä zy mno -
ho spo loèné ho. Za èa li sme vzá -
jomným obozná me ním sa s aktu-

álnou si tuá ciou v na šich zvä zoch,
prebra li sme pro ble ma ti ku mož -
né ho spo loèné ho po stu pu pri ro -
ko va niach v Euro COP–e, zaobe -
ra li sme sa po rovná va ním pra -
covných podmie nok v èeskej a
slo venskej po lí cii, for ma mi zvy šo -
va nia èlenskej základne v ná -
rodných zvä zoch a ho vo ri li sme
aj o pria mej medzi ná rodnej spo -
lu prá ci na šich základných orga ni -
zá cií.

l Aká je vlastne aktuálna si -
tuá cia v èeskej po lí cii a v
akých podmienkach pra cu je
èes ká od bo ro vá orga ni zá cia?

Èeskí ko le go via to ne ma jú jed -
no du ché, reštrikcie roz poè tu èes -
kú po lí ciu vý razne po stih li, zo
zbo ru odišlo v uply nu lých ro koch
oko lo de sa�ti síc príslušní kov, mo -
mentálne ich je 39–ti síc. Z viace -
rých dô vo dov po li cajtom vý razne
po kles li príjmy, prudko vzrástol
po èet po li cajných dô chodcov a
keïže v Èes ku sa výslu ho vé dô -
chodky vyplá ca jú pria mo z roz -
poè tu re zor tu, mi nis ter stvo zá pa sí
s vážnym ne dostatkom fi nancií,
vlá da mu sí tieto schodky rieši�.

l Ako sú na tom na ši su se -
dia z poh¾a du or ga ni zo va nos ti
v odbo roch?

Prešli v mi nu los ti ve¾mi búrli -
vým ob do bím, za èí na li prak -

tic ky z nu ly, ale vý sled -
ky, kto ré aktuálne do -
sa hu jú, sú ve¾mi op ti -
mis tic ké, je tu po zi -
tívny trend. Stá le ma -
jú ešte nižšiu orga ni -

zo va nos� ako my, ale
za šty ri ro ky do ká za li

zdvojná so bi� èlenskú
základòu, v sú èasnosti má NOS

PÈR asi osemti síc èle nov. Ma li
sme te da o èom disku to va�. Vý -
ho dou je, že s Èechmi ne má me
ko mu ni kaènú ba ri éru, vy šli sme z

jedné ho zá kla du a aj po 20 ro -
koch sú na še le gisla tí vy po merne
blízke. Ta ké to pra covné stretnu tia
pre to po va žu jem za ve¾mi uži -
toène strá ve ný èas, obe stra ny sa
ma jú èo nauèi� od to ho dru hé ho,
využi� skú se nosti a vy va ro va� sa
chýb.

Aj èes ká po li tic ká scé na sa
zdá by� ešte búrli vejšia, ako je
to mu u nás.

Èas té zme ny po li tic kých repre -
zentantov èes ké ho mi nis ter stva
vnútra i èeskej po lí cie sú naozaj
vážnym problé mom – aj pre to, že
od bo ry po tom pri ro ko va niach zo
slu žob ným ve de ním po lí cie za èí -
na jú vždy odzno va. Ko mu ni ká cia
je pri tom ve¾mi dô le ži tá, keï ve -
de nie len dik tu je, o spo lu prá ci sa
ve¾mi ne dá ho vo ri�. Má me spo -
loèný ná zor, že viaza nos� prá ce
na vo lebné obdo bia v
podmienkach po lí cie ve¾mi ško dí
na ceste ku kva li te po li cajné ho
zbo ru. Zhodli sme sa v tom, že vo
väèši ne postko mu nistických kra -
jín ešte po li ti ka za sa hu je aj tam,
kde by ne ma la, ne exis tu je jas ná
de lia ca èiara medzi pro fe sio nál -

nym a po li tic kým riade ním. Èím
skôr sa si tuá cia v tom to sme re
znorma li zu je, tým skôr bu de ma�
po lí cia šancu na sta bi li zá ciu orga -
ni zaèných i riadia cich štruktúr, èo
je základný predpoklad kva lit nej -
ších slu žieb po lí cie pre ob èa na.

l Poh¾ad na prá cu v Euro -
COP–e?

Euro COP má ambí ciu formo -
va� ur èi té mo de ly, resp. štandar-
dy pra covných podmie nok ná -
rodných po lí cií v podmienkach
EÚ, pribli žo va� ich úro veò. Ve ¾a
však zá le ží nielen na možnos-
tiach ná rodných štá tov, ale aj na
for mách, aké sa zvo lia pri pre -
sadzo va ní spo loèných záujmov
na pô de európskych štruktúr. Bo -
lo aj pre mòa mi lým prekva pe ním,
že sme s èes ký mi ko le ga mi ma li
aj v tejto proble ma ti ke rovna kú
op ti ku, pri pre sadzo va ním špe ci -
fických potrieb tzv. no vých kra jín
je spo loèný ná zor a po stup ve¾mi
dô le ži tý.

l V akých podmienkach
vlastne pra cu jú èeskí po li caj ti?

Tiež sa u nich ve ¾a ho vo rí o
opti ma li zá cii poètov a štruktúr. U
nich do šlo k re dukcii poètov o 20
percent, èo by za istých okol nos tí
moh la by� ces ta k ze fektívne niu.
Ale tak ako u nich, aj u nás sa
po  dob  né škr ty ro bia tak, že tí
ostá va jú ci úby tok ni ja ko ne po cí tia
na výške svo jich pla tov, skôr na -
opak. Ešte vý raznejšie je tú to
prax cí ti� u na šich obèianskych
za mestnancov.

l Tak je v Èes ku ešte stá le
pri ve ¾a po li cajtov ale bo nie?

O tom sú prá ve tie disku sie,
aký je opti málny po èet. Zno va
však zdô razòu jem, že abso lútne
èís la sa ve¾mi �ažko po rovná va jú
pri rozdielnosti spo lo èenských
podmie nok, štruktúr, fo riem a
cha rak te ru osídle nia atï. To je
vždy té ma na ve¾mi ši ro kú disku -
siu, pre to že kaž dý po li cajt je pla -
te ný z da ní obèa nov. A kaž dý ob -
èan chce ma� do ko na lú bez -
peènos�, ale èo najnižšie da ne a
od vo dy. Všetko má svo je hra ni ce.
Isté len je, že h¾a da nie opti -
málnych štruktúr a poètov je aj v
na šich podmienkach ve¾mi aktu-
álnou úlo hou, štátne po klad ni ce
jedno du cho na isté ve ci ne bu dú
ma�. Pre to ma mr zí, že u nás je v
úvodzovkách bl bý ten, kto si uve -
do mu je eko no mickú rea li tu, a ši -
kov ný je ten, kto vykri ku je na uli -
ci, že chce viac, ale sám pre to
niè neuro bí. Ne mô že sa niekto -
rým sku pi nám štá tom pla te ných
za mestnancov pri dá va� len pre to,
že kri èia. Keï sa pozriem na pla -
ty èasti na šich za mestnancov v
štátnej a ve rejnej službe, tiež má -
me dô vod kri èa� – a ve¾mi na hlas,
mož no hlasnejšie, ako tre bárs
uèi te lia. My za tia¾ len upo zor òu je -
me.

l Ako sú na tom èeskí ko le -
go via z h¾a diska vý stro je a vý -
zbro je?

Ne po èul som niè o problé -
moch s výstrojný mi sú èiastka mi,
ako je to u nás. Kompletne tiež
ma jú zbra ne na stre li vo Lu ger,
my nie. V niekto rých sme roch sú
na tom lepšie, veï konkrétne o

prezbro je ní slo venskej po lí cie dis -
ku tu je me od ro ku 1992… a niè.
Ak po rov nám si tuá cie v oboch
ná rodných po li ciach, tak Èe si sú
ïa lej v ma te riálnom za bez pe èe ní
služ by, opaène je to v so ciálnom
za bez pe èe ní. Má me sa èo uèi� je -

den od dru hé ho. A mu sím po ve -
da�, že v nieèom sa od bra tov Èe -
chov má me èo uèi� aj vo vnútro -
odbo ro vej èin nos ti – do konca aj
na úrov ni cent rál.

l Aké sú podmienky èlen -
stva v èeskom po li cajnom od -
bo ro vom zvä ze?

Èe si ma jú èlen ské vo výške
jedné ho percenta z pla tu a odvá-
dza jú cent rá le 50 percent, u nás
je to 0,8 percenta a 30 percent.

l Spo me nu li ste pria mu
spo luprá cu základných orga ni -
zá cií NOS PÈR a OZP v SR…

Prebra li sme aj tú to pro ble ma -
ti ku, pria mej bi la te rálnej spo lu prá -
ci na úrov ni základných orga ni zá -
cii niè nebrá ni, na opak, je ví ta ná,
otvá ra sa tu ve ¾a mož nos tí.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

V Tercho vej sa zišli repre zentá cie èes ké ho a slo ven ské ho od bo ro vé ho po li cajné ho zvä zu

M. Lit va: „Má me sa èo uèi� je den od dru hé ho“
Koncom februá ra sa v rá zo vi tej Tercho vej zišli repre -
zentá cie Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho zvä zu po li cajtov v ÈR
(NOS PÈR) a Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR (OZP v SR)
na pra covnom ro ko va ní. De le gá cie viedli predse do via Mi -
lan Štì pá nek a Mi ro slav Lit va. Keïže obe orga ni zá cie sú
aj riadny mi èlenmi Euro COP–u, o spo loèné té my ne bo la
núdza. Re dakcia PO LÍ CIA po žia da la predse du OZP v SR o
priblí že nie ob sa hu stretnu tia.

V re dakcii sa mno žia aj otáz -
ky, spo je né s problé mom v ti tul -
ku. Sekciu perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí MV SR sme po -
žia da li o vysvetle nie. Do sta li sme
k dispo zí cii me to dic ké usmerne -
nie vy da né sekciou, kto ré súhrn-
ne po pi su je prak tic ké apli ká cie
zá ko na na najèastejšie si tuá cie v
spo je ní s pa ragra fom 65, ods. 4

Vzh¾a dom na je ho roz sah ho
však ne mô že me publi ko va� v
prin to vej po do be, nájde te ho na
intra ne to vej stránke OZP v SR v
rubri ke PRÁVNA OCHRA NA,
kde bu de me umiestòo va� aj
ïalšie vý kla dy na šej le gisla tí vy v
pra xi.

(red)

Ako je to s ne rovno merným rozvrhnu tím
èa su služ by po li caj ta?

Stretnutie vedenia českého a slovenského odborového zväzu polí-
cie malo pracovný charakter. Na snímke sprava predseda NOS PČR
Milan Štěpánek, podpredseda Petr Tomek, revízor Karel Jaroš a pod-
predseda Daniel Bláha. Do objektívu fotografa sa v danej chvíli
„nevmestil“ podpredseda Radek Švorc.

Repre zentá cie èes ké ho a slo ven ské ho po li cajné ho od bo ro vé ho
zvä zu do hod li o. i. spo loèný po stup na ro ko va niach Euro COP–u

Ži vot 30–roèné ho Pet ra z
Hru šo va v okre se Ve¾ký Krtíš sa
po da ri lo zachrá ni� ta mojším po -
li cajtom. Muž sa po hádke s
man žel kou chcel v aute otrá vi�
vý fu ko vý mi plynmi.

Ako dnes k prí pa du uviedla
bansko bystrická po li cajná ho -
vorky òa Má ria Faltá nio vá, po lí -
cia vo Vi ni ci pri ja la vo štvrtok
28. februá ra rá no ozná me nie,
že Pe ter sa po há dal so svo jou
man žel kou, kto rá bý va v okre se
Le vi ce, odkia¾ po hádke odi šiel
na ne zná me miesto s tým, že
spá cha sa movraždu. „Na po lí ciu
pri šiel je ho otec, kto rý pro sil po -
li cajtov, aby mu po moh li nájs�
sy na a za chrá ni li mu ži vot,“
priblí ži la ho vorky òa.

Po li caj ti z Vi ni ce po pri ja tí

ozná me nia o nezvestnosti mla -
dé ho mu ža po žia da li od bor
pátra nia Pre zí dia PZ o lo ka li zá -
ciu je ho mo bilné ho te le fó nu,
kto rý ho krát ko na to aj lo ka li zo -
val v ka tastri ob ce Pláš�ovce v
okre se Le vi ce.

O lo ka li zá cii mo bilné ho te le -
fó nu bo la te le fo nic ky vy ro zu me -
ná po li cajná hliadka zo Šiah.
Mu ža na mieste po ne ce lej ho -
di ne po ozná me ní po li caj ti na šli.
Bol vo svo jom osobnom mo to -
ro vom vo zid le, ale ne bol pri ve -
do mí, na ko¾ko bol priotrá ve ný
vý fu ko vý mi plynmi. Na miesto
bo la následne pri vo la ná rýchla
zdra votnícka po moc, kto rá ho v
bezve do mí pre viezla do ne moc -
ni ce v Ša hách.

(TASR, 5. marca 2013)

Po li caj ti za chrá ni li mu ža
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A èo to vlastne evalvá cia je?
Za tia¾ èo po jem de valvá cia je
najmä z fi nanènej sfé ry aj Slo vá -
kom dô vernejšie zná my a mož no
ešte èastejšie ho vo rí me o de -
valvá cii hodnôt v na šej spo -
loènosti, evalvá cia je presný
opak. Z la tin ské ho va lo rem“ =
hod no ta je evalvá cia pod¾a de fi ní -
cie vy medze ná ako „pro ces urèo -
va nia pod sta ty, hod no ty a ce ny
ve cí“. V posledných ro koch sa
rozví ja vedný a prak tic ký od bor
pe da go gic ká evalvá cia a je po va -
žo va ná za neodde li te¾nú sú èas�
mo dernej pe da go gi ky, upo zor ni li
od bor ní ci.

„Se ba hodno te nie“ je pri tom
ve¾mi zradná èinnos�, le bo je v
¾udskej pri rodze nosti vi die� sa mé -
ho se ba ako si inak, než nás vní -
ma jú iní. Schopnos� nasta vi� si
úprimné a prav di vé zrkadlo je tak
aj skúškou cha rakte rov – to bôž
keï viem, že kto si bu de ten môj
poh¾ad do zrkadla po sudzo va�…

Prvýkrát v histó rii nášho po li -
cajné ho školstva sa tak štá by ¾u -
dí pus ti li do prá ce, aby vlastný mi
oèa mi po sú di li vý sled ky svo jej
prá ce za uply nu lý rok 2012 – s
cie¾om dospie� k ur èi tým zá ve -
rom, èi a ako kva litne ce lá ich
èinnos� pl ní svoj úèel a ak sú
potrebné zme ny, za de fi no va� ich.

Keïže prípra va no vých po li -
cajtov je pre bu dúcnos� Po li cajné -
ho zbo ru najzá sadnejším fakto -
rom bu dú cej miery je ho kva li ty,
roz hod li sme sa ešte pred aprí lo -
vým za sa da ním akre di taènej ko -
mi sie pozrie� bližšie na pro ces
„se bae valvá cie“ na SOŠ PZ v Pe -
zinku a SOŠ PZ v Ko ši ciach. Z
oboch škôl sme zís ka li evalvaèné
sprá vy a ab sol vo va li sme de tailné
roz ho vo ry s ve de ním SOŠ PZ v
Pe zinku i SOŠ PZ v Ko ši ciach.

Po rovná va nie úrovne škôl ne -
chá me na kompe tentných. Ne -
h¾a da li sme rozdie ly medzi Pe -
zinkom a Ko ši ca mi, ale skôr to, v
èom ve de nie oboch škôl pri se -
bae valvá cii dospe lo k rovna kým,
ale bo ve¾mi po dob ným ziste niam,
le bo si mys lí me, že prá ve zov -
šeo becne nie spo loèných poz -
natkov a ná sled né vy vo de nie zá -
ve rov z tohto pozna nia mô že ma�
reálny do sah na ce lú prax vý be ru
a prípra vy bu dú cich po li cajtov– aj
keï to mô že za in te re so va ných
bo lie�.

Vý ber: pro blém!
Ne da lo sa za èa� iným, ako

pro ce som pri jí ma nia do PZ. V
tejto ob las ti je, zdá sa, najväèšia
zá ha da a najväèší pro blém to ho,
èo po tom nasle du je. Ak sa už v

sú èasnosti te ší me, že èa sy ná bo -
ru do PZ sú za na mi, ak nám pri
po rovna ní po è tu prihlá se ných
záujemcov a pri ja tých vy chádza
k¾úè jed na ku de sa�, miestne až
ná so bok tohto po è tu, da lo by sa
predpokla da�, že do po li cajných
škôl sú vybra tí mla dí ¾u dia, kto rí
tvo ria eli tu no vej ge ne rá cie. Chy -
ba, ne fun gu je to. Obe ško ly nám
avi zo va li (v Pe zinku azda viac)
pro blé my s „kva li tou ¾udské ho
ma te ri á lu“, kto rý do škôl pri -
chádza!

Té ma, kto rá nám vy chádza
ako prio ritná. Pa nu je nespo -
kojnos�. Pri ve do mí všetkých ob -
medze ní ve ku, v kto rom poslu -
chá èi nastu pu jú, tu kde si je
základný pro blém. Pod¾a dos�
zovšeo becne né ho poh¾a du mno -
hých odborní kov z tejto bran že sa
už na pri jí maèkách, resp. krát ko
po nástu pe uka zu je, že mno hí
mla dí ¾u dia ne ma jú dosta toènú
mo ti vá ciu k štú diu a ani dosta -
toèné osobnostné predpokla dy
na to, aby štú dium úspešne ab -
sol vo va li.

Uvádza ných a aj preu ká za -
te¾ných dô vo dov je pri tom dosta -
tok: ve ¾a zo záujemcov nevní ma
pri ja tie na štú dium ako zá klad,
utvá ra jú ci predpokla dy pre ich ce -
lo ži votnú drá hu po li caj ta, ale ako
nut né zlo, s kto rým sa tre ba ne ja -
ko vyspo ria da� s cie¾om dosta� sa
k po lí cii. Ne ma lá èas� aj pri ja tých
uchádza èov ne má predsta vu o
tom, èo ich èa ká, ne ve dia o po lí -
cii niè a ma jú pro blé my úplne so
všetkým – s vystu po va ním, so
slovnou zá so bou, s gra ma ti kou,
schopnos�ou vy jadro va� sa, pra -
co va� v ko lektí ve i sám na se be,
vní ma� pod sta tu slu žobnej zdvo ri -
losti, sluš né ho sprá va nia sa, ne -
raz i s hy gie nou. A najmä: pe da -
gó go via sú prekva pe ní níz kou
schopnos�ou poslu chá èov sa -
mostatne sa uèi�. Pri tom na SOŠ
PZ pri chádza jú ¾u dia s absolvo -
va nou ma tu ri tou, rastie aj po èet
štu dentov, kto rí ma jú ukon èe né
„ci vilné“ vy so ko škol ské vzde la nie

na stup ni ba ka lár èi do konca ma -
gister!

„Kva li tu ¾udské ho po ten ciá lu“
po va žu je mjr. PaedDr. Lu cia
Vargo vá, riadi te¾ka SOŠ PZ v Ko -
ši ciach za najvážnejší pro blém.
„Je to od raz sú èasnej spo -
loènosti, zrkadlo úrovne stred-
ných škôl, ale aj vý cho vy v  ro di -
ne,“ a konšta tu je: „Mno hí sú ši -
kov ní, ve dia èo chcú, ale na stra -
ne dru hej mno hí ne ma jú predsta -

vu, do èo ho idú, èo ich èa ká v
kontexte špe ci fík po li cajné ho
vzde lá va nia, aký mi sú vytvo re nie
právne ho ve do mia, roz voj fy zic -
kých schop nos tí, vytvá ra nia psy -
chickej odol nos ti vo èi zá �a žo vým
si tuá ciám, ko mu ni ká ciou s ob -
èanmi, kul ti vo va ným vystu po va -
ním, ne vy ní ma júc slu žobnú dis ci -
plí nu, zá sa dy etic ké ho kó de xu a
mno hé ïalšie“.

Chý ba vo jenèi na
Mla dým ¾u ïom evi dentne chý -

ba jú aj skú se nosti a ná vy ky, kto -
ré by zís ka li na základnej vo -
jenskej službe, ke by ne ja ká bo la.
Ško ly tak v mno hom mu sia suplo -
va�, resp. naprá va� chy by spô so -
be né vý cho vou v ro di nách,
absenciou základnej vo jenskej
služ by i nekva li tou stredných, èi
do konca – rôznych pseu do vy so -
kých škôl. „Bo ju je me s mo ti vá -
ciou poslu chá èov, sú spo kojní aj
so sla bý mi štu dijný mi výsledka mi,
pre ne ma lú èas� z nich je hlavné
absolvo va� štú dium pri mi ni -
málnom úsi lí,“ potvrdzu je zástup -
ca riadi te ¾a SOŠ PZ v Pe zinku
pplk. JUDr. Ras ti slav Hajko,
PhD..

Dô ka zov je na po rúdzi: v naj-
mladšom be hu pe zinskej ško ly z
94 poslu chá èov po šiestich
týždòoch „pri jí ma èa“ mu se lo na
oprav né skúšky 25 poslu chá èov
zo slu žobnej prípra vy a 12 z te -
lesnej. Po váž li vé – o to viac, že
sú medzi ni mi aj vy so ko ško lá ci. A
to už ma li za se bou dva „neofi -
ciálne“ oprav né ter mí ny, možnos�
konzultá cií, douèo va nie, k dispo -
zí cii potrebnú li te ra tú ru…

Ta ké isté po znat ky ma li pe da -
gó go via v Ko ši ciach, ale aj v Pe -
zinku. Riadi te¾ SOŠ PZ v Pe zinku
plk. Mgr. La di slav Do vi èo viè nám
svojho èa su spo mí nal dve sleè ny
– štu dentky, kto ré za ním prišli s
pros bou o pre ru še nie štú dia, le bo
do sta li dobrú po nu ku ro bi� „au -

pérky“ v An glic ku, ale že po pol
ro ku by sa ra dy vrá ti li a štú dium
do kon èi li…

Zdá sa, že ide o súhrn prob lé -
mov – pre ja vu je sa ve ko vá nezre -
los� uchádza èov, zno va sa nám
potvrdzu je reálnos� úva hy o po -
su nu tí hra ni ce ve ku na pri ja tie do
SOŠ PZ as poò na 23–24 ro kov,
aby už mla dý èlo vek èím si v ži vo -
te pre šiel, ab sol vo val jed no èi via-
ce ro za mestna ní, dozrel osob -

nostne, spoznal, o èom je ži vot a
ujas nil si, èo od ne ho èa ká a èo
je preò ochot ný uro bi�.

Spo me nu té pro blé my sa nám
zda li by� vy puklejšie v Pe zinku
ako v Ko ši ciach. Oba ja spo me nu -
tí riadia ci pra cov ní ci sa zhodli v
tom, že blízkos� Bra ti sla vy sa pre -
ja vu je v nižšej mo ti vá cii, „vý -
chodnia ri“ si zrejme predsa len
lepšie uve do mu jú sú èasnú si tuá -
ciu na tr hu prá ce, so ciálna isto ta
má na vý cho de väèšiu vá hu a,
podèiarku je Lu cia Vargo vá, mla dí
¾u dia ci te¾ne vní ma jú hroz bu po -
vin nos ti vrá ti� štá tu prostriedky,
vlo že né do ich štú dia – pri zly ha -
ní na kon ci štú dia tvo rí tá to su ma
viac ako 3–ti síc eur : Da moklov
meè, kto rý má pod¾a jej slov ve¾ -
mi ve¾ký vplyv na následnú po zi -
tívnu zme nu prístu pu poslu chá -
èov.

Prísnejší vý ber
Zno va sa te da mu sí me vrá ti�

na sa mý za èia tok: k pri jí ma cie mu
ko na niu. Ak dnes ko na nie v pod-
sta te po zostá va z po ho vo ru, psy -
cho testu, dik tá tu, slo ho vej prá ce
a z te locvi ku, keï pria mo v SOŠ
PZ pre bie ha len èas� pri jí ma cie ho
ko na nia – pre vierky fy zickej zdat -
nos ti a ovlá da nie štátne ho ja zy -
ka. Zdá sa, že pre blíz ku bu -
dúcnos� už ta ká to for ma a ob sah
sta èi� ne bu de, ak naozaj chce me
po èu� odpo veï na otáz ku, pre èo
ani pri k¾ú èi vý be ru poslu chá èov
jed na ku de sa� a viac nepri -
chádza na ško ly eli ta.

Tá to té ma by sa ma ose be bo -
la na obsiahlu disku siu odborní -
kov, pre to že zjavne nieèo zly há -
va: buï vý be ro vé ko na nie ale bo
mo ti vá cia pre tých, kto rí sa na
štú dium, resp. na vstup do PZ
hlá sia, le bo – pri tro che zve li èe -
nia – ak sa vám prihlá si len de sa�
èi pätnás� ne schop ných, �ažko z
nich vy be rie te jedné ho schop né -
ho.

Mož nos tí pre bu dúcnos� je
viace ro, za mýš¾al sa zástupca
riadi te¾ky SOŠ PZ Ko ši ce plk.
Mgr. Vác lav Vaško, kto rý odslú žil
na �ažkých „mestských“ obvod-
ných odde le niach 18 ro kov.
Pod¾a je ho ná zo ru je potrebné
ho vo ri� s kaž dým, kto si po dá
prihlášku do PZ a spåòa zá kon né
predpokla dy, urèi te kaž dé ho ne -
cha� prejs� základným vý be ro vým
ko lom pri jí ma cie ho ko na nia, a po -

tom až prísne rozho do va�…
napríklad. Ale bo sa vážne za -
mýš¾a� nad tým, èi je štú dium na
po li cajnej ško le a následne pro fe -
sia po li caj ta pre mla dých dosta -
toène atraktívne. Ak nie, pre èo?

A ne mô že me opo me nú� ani
ïalší èas to spo mí na ný fak tor,
odpo veï na otáz ku, èi sa do ško -
ly naozaj a jednoznaène dosta nú
tí najlepší. Ho vo rí me o pro tekcii,
slušne po ve da né. Re pre zen tan ti
škôl ta kú to even tua li tu ve¾mi re -
zo lútne a na faktoch odmie ta jú,
ho ci de fac to pra cu jú už len s tý -
mi, kto rí do ško ly prí du. Prvotný
vý ber ro bia kraj ské riadi te¾stvá
PZ. Kto uká že konkrétne prstom
a na ko ho? Faktom je, že keï
svojho èa su vzni kol na úrov ni mi -
nis ter stva ná vrh, aby sa vý ber do
PZ a tým aj následne do škôl ro -
bil centra li zo va ne, aby sa obme-
dzi li eventuálne miestne vply vy a
bo la možnos� ce loslo venské ho
po rovna nia kva li ty uchádza èov,
tak všetkých osem kraj ských ria-
di te ¾ov bo lo uni so no a re zo lútne
pro ti, èo bo la vraj vzácne jed na z
má la ve cí, na kto rých sa ôsmi po -
li cajní riadi te lia do ká za li zhodnú�.

Ne po mer roz sa hu a ob sa hu
Prejdi me k sa mot né mu štú diu.

Je ho kva li ta je da ná – okrem už
spo me nu té ho fakto ra vý be ru štu -
dentov – podmienka mi a mož-
nos�a mi ško ly, sklad bou a kva li -
tou pe da gó gov, schopnos�a mi
ria dia ce ho ma nažmentu. A ešte:
sa mým na sta ve ním ob sa hu štú -
dia, te da ba lí kom to ho, èo a ako
pe da gó go via mu sia odu èi�.

Pri hodno te ní podmie nok, kto -
ré ma jú štu denti i pe da gó go via
na tej kto rej ško le, by sme sa zá -
ko ni te ne vyhli po rovná va niu. Úp -
rim ne po ve da né, pe zinská ško la
sa nám èis to laicky vi dí by� z h¾a -
diska údrž by objektov fi nanène
podvy ži ve nejšia a slabšie vy ba -
ve ná, ako je ko šická. Pozna júc

Stredné od bor né ško ly PZ prvýkrát v histó rii po li cajné ho školstva spra co va li se bae valvaèné sprá vy za uply nu lý ka lendárny rok

Uply nu lé me sia ce ma li pe da go gic ké zbo ry na šich po li -
cajných škôl okrem bežných po vin nos tí aj po riadny kus
prá ce na viac. V zmysle èl. 23 Na ria de nia mi nis tra vnútra o
odbornom vzde lá va ní príslušní kov PZ (Vestník MV SR
èiastka 78/2011, Na ria de nie mi nis tra vnútra Slo venskej re -
pub li ky o odbornom vzde lá va ní príslušní kov Po li cajné ho
zbo ru è. 153/2011) mu sia to tiž všetky SOŠ PZ raz roène
vypra co va� hodno tia cu sprá vu – se bae valvá ciu – a pred-
lo ži� ju na po sú de nie akre di taènej ko mi sii MV SR pre
vzde lá va nie. Raz za dva ro ky sa má na ško lách uro bi� ex-
terná evalvá cia z po zí cie mi nis ter stva.

pplk. JUDr. Ras ti slav Hajko, PhD.

Impo zantný le tec ký poh¾ad na areál SOŠ PZ v Pe zinku. Plo cha takmer 200–ti síc štvorco vých
metrov. Ná roè né na údrž bu…

Vý ber do PZ a vzde lá va nie príslušní kov
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však podmienky, za kto rých mu sí
ma nažment pre vádzko va� 40 –
roèné areá ly, oba ma naž menty si
zaslú žia ob div, ve de li by ho di ny
rozprá va�, èo ich to sto jí úsi lia a
ná ma hy. Pe zinèa nia zú fa lo potre -
bu jú zre konštruo va� dru hý uby to -
va cí blok a ce lý areál (200–ti síc
štvorco vých metrov!) už ve¾mi
pozna èil zub èa su bez ná sled -
ných investí cií, te èú tu stre chy (do
piatich objektov, v kto rých pre bie -
ha výuèba, za te ká!) a mno hé za -
ria de nia sú zre lé na od pis. Obe
ško ly potre bu jú viac a mo -
dernejšej po èí ta èo vej tech ni ky, di -
daktické po môcky, mo derni zo va�
po ly gó ny, ka me ro vé sy sté my,
viac tech ni ky a prístro jov, kto ré
už použí va jú útva ry, ale v ško lách
ešte nie sú, prí padne len v ma lom
po ète. V skratke: je to o pe nia -
zoch, stredné od bor né ško ly PZ
sú dlho do bo na chvoste prio rít
pri de ¾o va nia prostriedkov v re -
zorte a ni kdy na tom niè nezme -
ni la ani vý me na ve de nia re zor tu.

Má lo a ve ¾a
Dru hým problé mom je ob sah

štú dia. Pe da gó go via sa zhodnú v
tom, že bez oh¾a du na kva li tu štu -
dentov a ich schop nos ti absorbo -
va� uèi vo je roz sah ve¾mi ve¾ký,
zhodli sa v tom, že je na hra ni ci
únos nos ti. Ak napríklad pri 12–
me saènom štú diu sa uèil predmet
služ ba po riadko vej po lí cie v roz -
sa hu 190 vyuèo va cích ho dín, v
no vom osemme saènom mo de li je
to 174 vyuèo va cích ho dín! Žiaci i

pe da gó go via sú naozaj za �a že ní,
èa so vé skrá te nie štú dia bez zá -
sadnejšej re dukcie ob je mu je
pod¾a za in te re so va ných najkri -
tickejším bo dom, de fi no va ným
ako ne po mer medzi rozsa hom a

obsa hom. Poslu chá èi tak ma jú
ho di ny z rozho du jú cich predme -
tov prak tic ky kaž dý deò (38 ho dín
týždenne) a ne do ká žu zo dòa na
deò spo ¾ahli vo absorbo va� ta ké
množstvo uèi va. Ako ko¾vek sa te -
da ve dú pla men né disku sie o
tom, èi základné štú dium zno va a
o ko¾ko predåži� ale bo nie, urèi te
bu de nut né po no vom urèi� ne ja -
kú pro porciu po è tu ho dín a ob sa -
hu uèi va. Mu sí me tiež konšta to -
va�, že väèši na pe da gó gov sa
zho du je v ná zo re, že roz sah pro -
ble ma ti ky, kto rý má zvlá da� po li -
cajt v pra xi na základnom útva re
ako „uni verzálny po li cajt“, je z ro -
ka na rok väèší a ná roènejší, je
te da �ažké rozhodnú�, èo z te -
rajšej obsa ho vej náplne výuèby

vy lú èi�, prí padne zre du ko va�.
Otázke no vé ho sta no ve nia dåžky
štú dia te da mu sí predchádza�
vecná od bor ná disku sia, kto rá
zvá ži pre a pro ti a na vrh ne vý -
cho diská. V tejto sú vislosti bo la
rozka zom mi nis tra vnútra è.
38/2013 zria de ná pra covná sku -
pi na, kto rej úlo hou bu de pre -
hodno ti� ob sah, za me ra nie a
dåžku základnej po li cajnej prípra -
vy a dôstojníckej prípra vy v SOŠ
PZ.

Prax, prax!
Ïalšou dô le ži tou té mou je po -

mer teórie a pra xe. Zdá sa, že v
posledných pár ro koch po diel ná -
cvi ku prak tic kých zruèností na
oboch ško lách podstatne vzrás-
tol, zdá sa tiež, že opti málnou for -
mou sú in te gro va né blo ky cvi èe -
ní, keï na prebra tú teóriu bez -
prostredne nasle du je dru há èas�,
na kto rej si kaž dý poslu cháè pred
zrakmi ostat ných prak tic ky od -
skú ša, èo sa na uèil. Ešte vyš ší
po diel praktickej výuèby žiada jú
„odbe ra te lia“, rovna ko to po ci �u jú
štu denti, tiež je však faktom, že
poslu cháè mu sí najprv ovlá da�
teóriu, až po tom mô že nasle do -
va� prak tic ká èinnos� – a to sa
dnes už ne tý ka len stre¾by èi slu -
žobných zákro kov s po uži tím do -
nu co va cích prostriedkov. Dô le ži té
je tiež, aby na ško lách ma li roz-
ho du jú ce slo vo pe da gó go via s
bo ha tý mi prak tic ký mi skú se nos -
�a mi z vý ko nu a aby aj v ïalších
for mách vzde lá va nia na ško le do -

stá va li ve¾ký priestor ¾u dia z pra -
xe. Aj v tom to sme re ško ly, zdá
sa, uro bi li v pos ledných ro koch
ve¾ký po krok, o ne ja kom odtrhnu tí
ško ly od reálne ho po li cajné ho ži -
vo ta už ve¾mi ne mož no ho vo ri�.
Ško ly potre by pra xe dobre poz -
na jú, pre to že sa o tú to pro ble ma -
ti ku aktívne zaují ma jú, tvrdia.

Útvar je odbe ra te¾, zá kaz ník
Ve¾mi dô le ži tou sú èas�ou prí -

pra vy poslu chá èov SOŠ PZ je tak
dvojme saèná prax v útva roch
(hra nièná a cudzi necká po lí cia –
iba me saèná prax). Jej za me ra -
nie, ale aj ná sled ná ana lý za poz -
natkov a skú se ností z prie be hu
týchto po by tov na základných
útva roch mi mo iných je sku -
toènou studni cou poznatkov pre
ïalšie rozho do va nie o sme ro va ní
a ob sa hu základné ho vzde lá va -
nia na šich po li cajtov. Tieto dvoj -
me saèné pra xe do konca plnia
funkciu aké ho si  obojstran né ho
zrkadla, keï sú poslu chá èi po èas

dvoch me sia cov kon fron to va ní s
rea li tou denné ho po li cajné ho ži -
vo ta na základných útva roch.
Opä� v skratke: èas tý ar gu ment
niekto rých slu žobne star ších po li -
cajtov na OO PZ vo èi poslu chá -
èo vi SOŠ PZ : „u nás sa to ro bí
tak to, za budni na ško lu“ ne mu sí
by� vždy presvedèi vý a už vô bec
nie správny.

Zá ve reèné ma tu ritné skúšky
uzatvá ra jú základnú èas� prípra vy
no vých po li cajtov. Po nich už
mla dí príslušní ci sme ru jú pria mo
do útva rov, kde sa im mô že po -
¾ahky sta�, že už na dru hý èi tre tí
deò nastú pia do noè nej služ by v
dvojèlennej hliadke a mla dé mu
ro bí „par �á ka“ je ho ko le ga z pred-
chádza jú ce ho be hu tej istej ško ly.
Strážmajstri uèia strážmajstrov…
Prud ké omla de nie ko lektí vov naj -
mä základných útva rov tak pri nie -
s lo ïalší vážny pro blém – „mla -
dých“ ne má kto uèi� a vies�, na
zá kladných útva roch chý ba jú
skú  se nejší po li caj ti. Ta ká je rea li -
ta.

Obe SOŠ PZ, kto ré sme na -
vští vi li, ma jú tieto pro blé my ve¾mi
de tailne spra co va né. Pe zinská
SOŠ PZ uro bi la vla ni ce lú sé riu
priesku mov v troch be hoch, v kto -
rých for mou ano nymných do -
tazní kov ve¾mi pre cízne zis�o va li
ná zo ry štu dentov po èas štú dia i
pri je ho skon èe ní, pred i po pra xi,
skú ma li poh¾a dy pe da gó gov na
svo ju prá cu i na prá cu riadia ce ho
ma nažmentu a na po kon, štu denti
do konca do sta li ano nymnú mož -

nos� známko va� svo jich uèi te ¾ov!
Rovna ko for mou do tazní kov ško -
la oslo vi la pre dovšetkým riadi te -
¾ov tých základných útva rov, do
kto rých sme ro va li „ich“ poslu chá -
èi – s cie¾om zisti�, ako sa „mla dí“
ujmú, ako ich vní ma jú nadria de ní.
Do ško ly sa vrá ti lo 94 vyplne ných
do tazní kov a po ana lý ze rovna ko
po nú ka jú ob rov ské množstvo in -
špi rá cií pri ïalšom sme ro va ní
základné ho po li cajné ho vzde lá -
va nia. Ako ko¾vek mož no ma� vý -
hra dy k ano ny mi te priesku mov,
najmä pri vzá jomnej kompa rá cii
množstva poh¾a dov ve ¾a na po ve -
da jú.

Ko šická SOŠ PZ má tak to
zma po va ných už de vä� be hov od
ro ku 2010 – avšak pod¾a slov ria-
di te¾ky Lu cie Vargo vej roz hod li sa
neis� ces tou ano nymných prie-
sku mov, ale na opak, kaž dý do -
taz ník mu sí by� auto ri zo va ný,
podpí sa ný. Aj tá to ces ta má svo -
je za a pro ti, v oboch prí pa doch

však pl ní svoj základný úèel a po -
nú ka ob rov ské množstvo podne -
tov, ako ïa lej skva litni� prípra vu
mla dých príslušní kov. Rovna ko aj
ko šická SOŠ PZ uro bi la pre cízny
prieskum ná zo rov riadi te ¾ov OO
PZ, te da „odbe ra te ¾ov ich pro -
dukcie“. „Te raz bu de dô le ži té,
aby sa naozaj pri ja li úèin né opat-
re nia a aby sa ich po da ri lo aj
zrea li zo va�. Se bae valvá cia je
jedným z úèin ných nástro jov
skva litòo va nia vý chovno–vzde lá -
va cie ho pro ce su v ško le (v ško -
lách)… V se bae valvaèných sprá -
vach sú cen né informá cie, je na
nás, ako ich využi je me,“ uzatvo ril
Ras ti slav Hajko.

Priesku my sa sta li sú èas�ou,
resp. prí lo hou se bae valvaèných
správ, kto ré v tom to èa se už štu -
du jú èle no via akre di taènej ko mi -
sie i ïalší od bor ní ci, po ve re ní úlo -
hou koncepène pripra vi� ïalšie
kro ky mi nis ter stva v tejto ob las ti.
Ana lý za priesku mov tak poslú ži
nielen ško lám, ale aj mi nis ter stvu
pri rozho do va ní, ako ïa lej s na -
ším základným po li cajným škol -
stvom.

PS: Au tor ïa ku je ve de niu
SOŠ PZ v Pe zinku i v SOŠ PZ v
Ko ši ciach za po zor ný prístup,
ocho tu a otvo re nos�, s akou pri-
blí ži li re dakcii PO LÍ CIA svoj
každo denný ne ¾ahký pe da go gic -
ký chle bík. Pro ble ma ti ku sme ro -
va nia nášho vzde lá va nia bu de re -
dakcia ïa lej po zorne sle do va�.

Pe ter Onde ra
Sním ky ar chív

Otáz ka pre riadi te ¾ov OO PZ:
Zisti li ste, že po li caj ti po ab-
solvo va ní štú dia v SOŠ PZ nie
sú pripra ve ní na niekto ré kon-
krétne úlo hy (úko ny)? Ak áno,
na aké?

– poslu chá èi ne pozna jú žiad-
ne interné predpi sy (na ria de nia,
roz ka zy a iné),

– výsluch ozna mo va te ¾a, sved -
 ka, pá cha te ¾a, opis skut ku na MÈ,

– spra co va nie SVOP, vy pí sa -
nie BPNM,

– za ra ïo va nie sa do kance lá -
rie R ale bo ZR, ne rešpekto va nie
po ky nov slu žobne star ších ko le -
gov,

– apli ká cia teo re tic kých zna -
los tí všeo becne zá väzných práv-
nych predpi sov v pra xi (rozdiel
medzi TÈ a P, neovlá da jú skut -
ko vé pod sta ty najèastejšie sa
vysky tu jú cich TÈ a P),

– ne do ká žu sa mostatne roz-
ho do va� pri konkrétnych zákro -
koch a bra� na se ba zodpo ved -
nos� za vy ko na ný slu žobný zá -
krok,

– ne ve dia sa mostatne roz-
hodnú� pri ná pa de, kva li fi ko va�
priestu pok ale bo trest ný èin,

– ab sol ven ti po ukon èe ní štú -
dia sa spo lie ha jú na reakciu a
po stup star ších ko le gov, pre to že
predpokla da jú, že sú už za beh -
nu tí a pre to ich ak ti vi ta sa pre -
búdza o nieèo neskôr, ne chá va -
jú sa vies� ni mi; má lo vy chádza -
jú z vestní kov, na ria de ní, rôz -
nych právnych no riem, pri èom
presne ne ci tu jú rôzne usta no ve -
nia, o kto ré sa ma jú opie ra� v
ocitnu tých si tuá ciách,

– pri výslu chu ne ve dia použí -
va� a zaèle ni� 7 kri mi na lis tic kých
otá zok

– sla bá slovná zá so ba, ne ve -
dia na èo sa ma jú konkrétne za -
me ra� pri vy po èú va ní poško de -
né ho resp. po dozri vé ho, chý ba
za po je nie lo gic ké ho mysle nia,
ne ve nu jú sa zodpo ve da niu zák -
ladných kri mi na lis tic kých otá zok,

– admi nistra tívne spra co va nie
pri de le ných spi sov (ukla da nie
spi sov, èo spi sy mu sia obsa ho -
va�, for mát odpi so va ných do žia -
da ní a pod.),

– použí va nie informaèných
systé mov po lí cie (vô bec ne poz -
na jú základné využi tie infor maè -
ných systé mov, èo všetko sa dá
vy lustro va� a aký je ope ra tív -
no–tak tic ký vý znam jed not li vých
evi dencií),

– dodržia va nie pra vi diel slo -
ven ské ho pra vo pi su,

– rieše nie rôznych si tuá cií pri
vý ko ne služ by, hlavne v zá �a žo -
vých si tuá ciách (vystu po va nie
vo èi oso bám pá cha jú cim pro -
tiprávne ko na nie, chý ba ra -
zantnos�, ráznos� a ne kompro -
misnos�),

– prvotné úko ny na mieste èi -
nu, resp. priestupku,

– OMÈ,
– orientá cia na mieste èi nu,
– re gu lá cia cestnej pre mávky

v kri žo vatkách, ab sol ven ti po èas
štú dia ne získa va jú kompe tenciu
„De Ju re“ na ob slu hu cestných
me ra èov rýchlosti po uží va ných
služ bou dopravnej po lí cie,

– pro blé my ko mu ni ko va� v
anglickom ja zy ku,

– slu žobný zá krok, èi už po
stránke vy ko na nia slu žobné ho
zá kro ku z h¾a diska tak ti ky, admi -
nistra tívne ho spra co va nia (úrad-
ný zá znam, hlá se nie do nu co va -
cích prostriedkov),

– ruèné riade nie cestnej pre -
mávky,

– èinnos� èle na hliadky pri
kon tro le vo zid la a osádky –
konkrétne zais�o va nie ve li te ¾a
ale bo èle na hliadky; èas to až ne -
ve do mos�, akú èinnos� má vy ko -
ná va�,

– admi nistra tí va, vyplòo va nie
slu žobných tla èív,

– pro blé my kva li fi ko va� ko na -
nie pá cha te ¾a, ma jú pro blé my
urèi� vecnú príslušnos�,

– ma jú pro blé my spí sa� úrad-
ný zá znam zo slu žobné ho zá -
kro ku,

– ne ve dia dosta toène, ke dy a
ako využí va� oprávne nia po li caj -
ta v zmysle zá ko na o PZ,

– vy ko ná va nie stá lej služ by,
– ko mu ni ká cia pri kontakte s

obèa nom,
– ne mô žu šo fé ro va� SCMV,
– obmedze nie osobnej slo bo -

dy, zaiste nie ve cí,
– ne ve dia dosta toène pra co -

va� s Trest ným zá ko nom, Trest -
ným po riadkom a priestupko vým
zá kon,

– ne pozna jú základné na ria -
de nia, kto ré sú na základnom
útva re najdô le ži tejšie (napr. N
PPZ è. 18/2011, è. 7/2002, è.
14/2011, ai.).

(spra co va né red)

Z priesku mov, rea li zo va ných SOŠ PZ Pe zi nok

Mjr. PaedDr. Lu cia Vargo vá

Ko šická SOŠ PZ sa ako je di ná ve nu je vzde lá va niu kri mi na lis -
tic kých techni kov

vy ža du je zá sadnejšie zme ny, je najvyšší èas



MAREC  20136

Tou to ces tou sa prihla su je me
do va mi vyhlá se nej sú �a že a zá -
ro veò by sme chce li prihlá si� do
tejto sú �a že nielen na še priesto ry,
ale aj priesto ry na šich štvorno -
hých po mocní kov, slu žobných
psov na odde le ní slu žobnej ky no -
ló gie OPP KR PZ v Mlynskej do -
li ne v Bra tisla ve. Bu do va, hlavný
vchod, scho disko, miestnosti slú -
žia ce ako šatne, spr cha, WC – to
všetko je v de zo lát nom sta ve a
do niekto rých miestností nám hy -

gie nik za ká zal vstup! Asi si mys lí,
že bakté rie neprejdú cez dve re a
ne ší ria sa aj vzdu chom. Bo lo by
vhodnejšie, ke by hy gie nik vy dal
pí somný zá kaz v tom to zne ní:
Bakté rie a plesne, ne šírte sa po
odde le ní!

Na iných odde le niach po li -
cajtom zo zá ko na pri ná le ží prípla -
tok za zdra vie škod li vé prostre -
die. My sme vý nimka, nám ten to
prípla tok nepri ná le ží.

Po èas dažïa sa mô že me za -

dar mo osprcho va� pod niekto rým
z ples ni vých a opa da jú cich stro -
pov so zapnu tý mi neóno vý mi

svetla mi, z kto rých kvapká vo da.
Je to naozaj neopa ko va te¾ný zá -
ži tok. Zo stien pre sa ku je vlhkos�

a plesne. Okná ne tesnia, sú pre-
hni té, pa ra pe ty sú na siaknu té vo -
dou a sú ta kisto prehni té. Odkva -
po vé rú ry a zvo dy sú v de zo -
látnom sta ve, sú de ra vé a te èie z
nich dažïo vá vo da pria mo na bu -
do vu, kto rá násled kom tohto na -
�a hu je vo du, v zimnom ob do bí to
všetko za mrz ne a dôsledkom
tohto sú odva le né ste ny. Na fo to -
gra fii je to �ažko odhadnú�, v sku -
toènosti z obvo do vé ho mu ri va
chý ba už po lo vi ca kvád ra.

Kú re nie v bu do ve je reali zo va -
né elek tric ký mi aku mu laèný mi
kach¾a mi, kto ré sú v jed nej šatni
abso lútne ne funkèné a v iných
má lo úèin né.

Ne dáv no sa nám do stal do bu -
do vy pot kan, kto rý sa prehrý zol
cez prah vstupných dve rí a ušiel
cez ka na li zaèný od tok v sprche
pre psov.

Po li caj ti OSK Mlynská Do li na

Na ky no ló gii v Mlynskej do li ne sú na tom zle ¾u dia aj psi
Fo to sú �až re dakcie PO LÍ CIA o najška redšie pra co visko PZ

Len pre èle nov OZP v SR!
Z¾a vy na ly žo vaèku vo Vy so kých Tat rách, De dinky

–Mlynky, Biele vo dy, SKI Plejsy, Ski cent rum Le vo èa
De dinky–Mlynky a Biele Vo dy – 1 dòo vý lístok a viac 35% z¾a va, ostatné – 25% z¾a va,
Tel. kon takt +421905291333, http://www.skimlynky.sk/
Uby to va nie Cha ta Ju raj, z¾a va 20% , kon takt uby to va nie:+421907407347
Vy so ké Tat ry – No vá Lo pušná do li na – 20% z¾a va na 3 hod. lístok na ve èerné ly žo va nie 20% z¾a -

va, ce lo denný lístok 20% z¾a va – http://www.skitatry.sk/akcie.php,
tel. kon takt:+421903992292
Vy so ké Tatry – Lo pušná do li na – Ski chem 20% na 4 hod lístok a 20% na ve èerné ly žo va nie 
http://www.skichem.sk/, tel. kon takt: +421917992126
Vy so ké Tat ry – Snowpark Lu èivná – 20% na ce lo denný lístok, 20% na 4 hod lístok, 20% na viac

dòo vé líst ky a 20% z¾a va na ve èerné ly žo va nie
http://www.snowpark.sk/?language=sk, tel. kon takt: +421917973269
SKI Plejsy, a.s
25 % z¾a vu z ce ny ce lo denné ho ski pa su pre dospe lé ho ale bo die�a a se ni ora v ly žiarskom stre disku

Re lax cen ter Plejsy, v Krompa choch, z¾a vy sa uplatòu jú z plat ných cien ski pa sov zve rejne ných v stre -
disku na web stránke www.plejsy.sk

Ski cent rum Le vo èa s.r.o, http://www.skicentrelevoca.sk/zimna/sk_home.html,,
Ly žiarske stre disko: 0903 906 512
– 20 % z ce ny ce lo denné ho ski pa su
– 20 % z ce ny ce lo se zónne ho ski pa su
– 20 % z ce ny na pre ná jom bowlingo vej drá hy
– 10 % z ce ny uby to va nia
– 5 % z ce ny perma nentky na 10 vstu pov do sáun
Z¾a vy v uby to va cích za ria de niach MM CLASS
Pre vádzko va te¾: MM CLASS, s.r.o., Cinto rínska1173/3, 053 42 Krompa chy
Pre vádzka: Ho tel Plejsy***, Cinto rínska 1173/3, 053 42 Krompa chy
Pre vádzka: Ho tel Kri váò**, Podbanské 1336, 032 42 Pri by li na
Pre vádzka: Hor ský ho tel Hut ník, Cinto rínska 3, 053 42 Krompa chy
25% – na uby to va nie z pulto vé ho cenní ka v každom uby to va com za ria de ní
10% – z ak cio vých ba líèkov v každom za ria de ní
20% – z ostat ných slu žieb pod¾a do stup nos ti v uby to va com za ria de ní a to :
Wellnes,ma sá že, zá ba ly v ho te li Plejsy a v ho te li Kri váò,
Bowling, te ni so vý kurt, gol fo vý si mu lá tor v ho te li Plejsy

KONTAKTY :
Tel.–Fax: 053/4298015, 016
mo bil: 0904 303 777
e–mail: marketing@mmmmm.sk
www.hotelplejsy.sk

Z¾a vy nie je mož né ku mu lo va�.
Vo všetkých prí pa doch uplatòo va nia zliav sa tre ba

le gi ti mo va� preu ka zom èle na OZP v SR
Pozn. re dakcie: Za ak ti vi tu a vy na lo že né úsi lie v ce lom tom to pro jekte sa patrí po ïa ko va� v prvom

ra de Da nie lo vi Èu ka lovské mu, predse do vi ZO OZP v SR pri SOŠ PZ v Ko ši ciach a no vé mu èle no vi
OZP v SR Mgr. La disla vo vi Gardo ší ko vi.

Ce lý ob jekt je abso lútne mok rý – zospo du vzlí na vos�ou,  cez stre -
chy te èie…

Tak to to sú pa ra pe ty v kance lá riách…

Úplne podmo èe né a ples ni vé sú aj ko terce pre slu žobných psov

Dažïo vá vo da cez de ra vú kry ti nu ohro zu je elekt ric ké roz vo dy
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Na tohto roènom odbornom se -
mi ná ri sa zú èast ni li aj šty ria po -
zva ní od bor ní ci Po lí cie Èeskej re -
pub li ky špe cia li zu jú ci sa na využí -
va nie MPK z Ju ho mo ravské ho

kra ja, ve de ní plk. JUDr.
Františkom Kli mu som.

Vo štvrtok 14. februá ra si
èes ká de le gá cia pozre la vý -
cvik a prak tic ké vý ko ny slu -
žobných psov využí va ných
na pra co visku me tó dy pa -
cho vých kon zerv Kraj ské ho
riadi te¾stva PZ v Bra tisla ve a
hostia predniesli na pra -
covnom ro ko va ní svo je od bor né
príspevky, za me ra né na me to di ku
vý cvi ku a tak ti ku využí va nia slu -
žobných psov na pra co viskách
MPK v Èeskej re publi ke.

Na dru hý deò prednie sol svoj
od bor ný príspe vok me to dik a ve -
dú ci sku pi ny MPK OKH P PZ v
Banskej By stri ci npor. Bc. Ján
Varga, po odzne ní kto ré ho úèast -

ní ci prednášky ži vo dis ku to va li a
po rov ná va li svo je skú se nosti z
dennej pra xe svo jich špe cia li zo -
va ných pra co vísk.

Úèast ní ci se mi ná ra si na pra -
co visku MPK v Bra tisla ve pozre li
úro veò ustajne nia slu žobných
psov a ukážky ich pra covných vý -
ko nov. Keïže sa na vý cvik s vy -
uži tím MPK použí va jú najmä psi a
su ky ple me na ne mecký ovèiak,
úèast ní ci se mi ná ra so zauja tím
sle do va li a ob di vo va li èu cho vý
vý kon slu žobné ho psa za ra de né -
ho na tom to pra co visku – pô -
vodné ho francúzske ho ple me na
beau ce ron, kto ré ho cvi èí a využí -
va npráp. Fran ti šek Varga. Beau -
ce ron sa zvy èajne využí va ako
vše stran ný pes, s mi mo riadny mi
obra nársky mi vlo ha mi, ale je ho
èu cho vé schop nos ti využí va jú aj
pso vo di – záchra ná ri pri vyh¾a dá -
va ní stra te ných, nezvestných a

za va le ných osôb. Zú èastne ní na
ukážke sa navzá jom zhodli, že
pre aký ko¾vek ná roè ný vý cvik nie
je rozho du jú ce ple me no psa, ale
najmä je ho „èis tá hla va“, tzn. vy -
rov na ná po va ha a ni èím ne nahra -

di te¾né fy zio lo gic ké schop nos ti (v
tom to prí pa de najmä èuch), spo -
je né s ocho tou bezvýhradne spo -
lupra co va� s èlo ve kom.

Kpt. Jo zef Èernák z MPK KR

PZ v Bra tisla ve predvie dol pred
objektívmi ka mier aj prípra vu a
vý cvik šte òa �a ple me na ne mecký

ovèiak, kto ré sa s vy uži tím
základné ho pokrmo vé ho re fle xu
a za po je ním rozví ja jú cich sa èu -
cho vých schop nos tí uèí vyh¾a dá -
va� kúsky po tra vy ukry té v reál-

nych ná do bách po uží va ných pri
ostrom po rovná va ní konzervo va -
ných pa chov, èím sa v òom upev -
òu je záujem o vyh¾a da nie záuj-
mo vé ho pa chu, pod po ro va né po -
skyt nu tím po tra vy ako odme ny.

Zá me rom OKH P PZ je prie -
bežne aktua li zo va� vý me nu od -
bor ných a prak tic kých skú se nosti
z pra co vísk MPK èeskej a slo -
venskej po lí cie, orga ni zaène pri -
pra vi� a následne uspo ria da� v ro -
ku 2014 odbornú medzi ná rodnú
konfe renciu za úèas ti zástupcov
pro ku ra tú ry a justí cie na té mu
využi tia slu žobných psov pra cu jú -
cich v stre diskách MPK, v ko na ní
pred sú dom.

Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne -
volný, OKH P PZ

Me tó da pa cho vých kon zerv (MPK) je v ky no ló gii ve¾mi perspektívna, ob sto jí však aj pred súdmi?

Pre zí dium PZ plá nu je k té me medzi ná rodnú konfe renciu
Od bor ky no ló gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru
usku toènil v dòoch 14. – 15. 02. 2013 pre po li cajtov za ra -
de ných na pra co viskách za me ra ných na identi fi ká ciu
osôb a ve cí me tó dou pa cho vých kon zerv (MPK) v Bra -
tisla ve, Banskej By stri ci a Ko ši ciach od bor ný se mi nár o
význa me a vy uži tí slu žobných psov vy cvi èe ných na po -
rovná va nie osôb a ve cí me tó dou pa cho vých kon zerv, kto -
rých vý sled ky sa využí va jú v trestnom ko na ní.

Me nej by ro kra cie a zrýchle nie
vy ba vo va nia žiadostí na úra doch
by mal pri nies� no vý re gister fy -
zic kých osôb. Ten by mal vznik-
nú� na zákla de no ve ly zá ko na o
hlá se ní po by tu a re gistri oby va te -
¾ov, kto rú v stre du schvá li la vlá -
da.

Re gister fy zic kých osôb pod¾a
mi nis ter stva vnútra zba ví obèa -
nov po vin nos ti opa ko va ne pred-
kla da� do kla dy o ich úda joch.
„Ob èan svo je úda je predlo ží or -
gá nu ve rejnej sprá vy iba raz a
prostredníctvom re gistra fy zic -
kých osôb sa je ho úda je dosta nú
do ïalších informaèných systé -
mov ve rejnej sprá vy,“ vysvet¾u je
re zort vnútra, kto rý no ve lu pripra -
vil.

Cie¾om le gisla tí vy je pre me na
sú èasné ho sys té mu, v kto rom sú
úda je roztriešte né v rôznych re -
gistroch a evi denciách v no vý
sys tém, kto rý umož ní informá cie
zbie ra� a využí va� v ce lej ve rejnej

sprá ve. Právna nor ma má vytvo -
ri� zá klad pre elektro ni zá ciu slu -
žieb ve rejnej sprá vy.

V re gistri ma jú by� osobné
úda je o obèa noch a oby va te ¾och
Slo ven s ka s po by tom na úze mí i
mi mo úze mia re pub li ky. Or gá ny
ve rejnej sprá vy už ne bu dú mu sie�
zis�o va� pra vos� a hodno vernos�
úda jov pre svo je potre by z rôz-
nych do stup ných zdro jov, ale iba
z jedné ho re gistra fy zic kých
osôb. Má sa tak vytvo ri� zá klad
pre elektro ni zá ciu slu žieb ve -
rejnej sprá vy na centrálnej úrov ni
a tiež pre služ by eGo vernmentu.

Ïalšou no vin kou, s kto rou po -
èí ta no ve la, je centrálna ohla -
sovòa. Pôjde o elektro nickú služ -
bu, kto rá umož ní obèa nom prihla -
so va nie a odhla so va nie z po by tu
cez internet.

„Pri hlá se ní po by tu prostred-
níctvom centrálnej ohla sovne bu -
de ob èan po vin ný vyplni� po ža do -
va né elek tro nic ké do ku men ty a

podpí sa� ich za ru èe ným elek tro -
nic kým podpi som,“ uvádza re -
zort.

No ve li zo va ný zá kon ob sa hu je
aj viace ré zme ny, kto ré vyply nu li
z pra xe. Napríklad pri hlá se ní tr -
va lé ho po by tu sa upra vu je vek
die�a �a, za kto ré ho hlá si tr va lý
po byt je ho zá kon ný zástupca, a
to z 15 na 18 ro kov. Za vádza sa
tiež po vinnos� obèa nom, kto rí sa
pripra vu jú na vy cesto va nie do
zahra ni èia na dlhšie ako 90 dní,
ozná mi� tú to sku toènos� ohla -
sovni po by tu. Nesplne nie tejto
po vin nos ti sa bu de pokla da� za
priestu pok. Vytvo re nie re gistra fy -
zic kých osôb a centrálnej ohla -
sovne si v ro ku 2013 vy žia da
3,62 mi lió na eur, a v ro koch 2014
a 2015 po 3,59 mi lió na eur. Práv-
na nor ma by ma la na do budnú�
úèinnos� 1. jú la 2013, re gister a
ohla sovòa by ma li za èa� fungo va�
od 1. ja nuá ra 2014.

(webno vi ny, 20. 2. 2013)

No vý re gister osôb má odbú ra� by rokra ciu na úra doch

Tak to je si la! Ne zná my au tor na konštrukcii nadjazdu pred bra ti -
slav ským Volkswa ge nom si dal tú ná ma hu, aby inšpi ro val vo di èov k
akti vi te… Isté je, že ne bol úpl ný ama tér, le bo stvo ri� ta ký to me ga ná -
pis na �ažko prístupnom mieste nie je ani tech nic ky niè jed no du ché a
ne dá sa to uro bi� za pä� mi nút, pri „tvorbe“ ho na tejto frekvento va nej
ko mu ni ká cii mu se li vi die� de siatky vo di èov. Èo na to právni ci? Na -
vádza nie na trest ný èin?

(snímka jn, po)

FO TOGLO SA

Od bor ná prednáška me to di ka a ve dú ce ho sku pi ny MPK OKH P PZ
v Banskej By stri ci npor. Bc. Vargu za uja la, o èom svedèi la nasle -
dovná ži vá disku sia.

Sklad ulo že ných pa cho vých kon zerv pri po mí na „hrnèe ky vod ní ka
È¾upka s du šiè ka mi uto pe ných“.

Ne mecký ovèiak su mu je pach
z ara te xu na siaknu té ho po rovná -
va cím pa chom, kto rý kri mi na lis -
tic ký tech nik ulo žil do ste rilne
èis té ho po há ra.

Pri prá ci s indi vi duálny mi
¾udský mi pachmi sòa tý mi z
miesta èi nu mu sia od bor ní ci na
MPK úzkostli vo dodržia va� èis -
to tu a ste rilné prostre die.



Schengenské hodno te nie, kto -
ré sa ro bí po piatich ro koch od
nášho vstu pu do tohto priesto ru,
sa ten to rok bu de tý ka� víz, ale aj
po zemnej hra ni ce s Ukra ji nou.
Ten to me siac sa na slo venskom
zastu pi te¾skom úra de v Moskve a
Ge ne rálnom konzu lá te SR v
Užho ro de bu de hodno ti� správne
uplatòo va nie schengenských pra -
vi diel v ob las ti víz a konzu lárnej
spo lu prá ce. V jú li èa ká Slo ven sko
kon tro la vonkajšej po zemnej hra -
ni ce. Na je seò bu dú za se hodno -
ti� Schengenský informaèný sys -

tém a èinnos� ná rodnej ústredne
SI RE NE. Vyplý va to zo Sprá vy o
plne ní opatre ní vyplý va jú cich zo
Schengenské ho akèné ho plá nu
SR, kto rú dnes pre ro ko va la vlá -
da.

Zo sprá vy, kto rá po pi su je
obdo bie dru hé ho polro ka 2012
vyplý va, že Slo ven sko už má za
se bou napríklad pre ro ko va nie a
schvá le nie zá ko na o ochra ne
osobných úda jov na ro ko va ní vlá -
dy, do da nie dvoch ku sov ge ne tic -
ké ho ana ly zá to ra pre Kri mi na -
listicko–expertízny ústav Po li -
cajné ho pre zí dia. 

Okrem to ho aj zria de nie spo -
loèné ho špe cia li zo va né ho kon-
trolné ho pra co viska na Le tisku
Ko ši ce pre zložky Kri mi nálne ho
úra du fi nanènej sprá vy a Ná -
rodnú jed not ku bo ja pro ti ne le -
gálnej migrá cii Úra du hra niènej a
cudzi neckej po lí cie, èi do bu do va -
nie ko mu ni kaèných li niek pre Ví -
zo vý informaèný sys tém na
všetkých zastu pi te¾ských úra doch
SR v za hra ni èí. 

(Webno vi ny, 7. 3. 2013)
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SPO MIENKA
Ako ti cho žil, tak ti cho odi šiel, skrom ný vo svo jom ži vo te, ve¾ký

vo svo jej láske a dobro te.

Uply nul rok od chví le, èo sme sa 27.2.2012 na vždy rozlú èi li s
na ším dra hým

Ka ro lom KOLLÁ ROM
kpt. vo výslužbe

Zomrel dòa 19.2.2012 vo ve ku ne do ži tých 
88 ro kov

Pro sí me všetkých, kto rí ho po zna li a ma li ra di, aby mu ve no -
va li spo mienku

Smú tia ca ro di na

SPO MIENKA
Kto �a po znal, spo me nie si.
Kto �a mal rád, ne za budne.
Ži ješ v srd ci mo jom,
kto ré �a mi lo va lo.

Dòa 13. 4. 2013 uply nie bo lest ný rok,
èo nás opus til
kpt. La di slav Cho dúr
z Bra ti sla vy.
Tí, kto rí ste ho po zna li a ma li ra di,
ve nujte mu so mnou, pro sím, ti chú spo mienku.

Smú tia ca pria te¾ka Jan ka

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
F E B R U Á R   2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

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

10. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
48/2011 o zriadení bytovej komi-
sie Prezídia Policajného zboru v
znení rozkazu prezidenta Poli-
cajného zboru č. 54/2012

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

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

13. o vyhlásení výberového
konania uchádzačov o službu na
útvare osobitného určenia Prezí-
dia Policajného zboru

14. o vykonaní streleckej prí-

pravy príslušníkov Policajného
zboru národnej kriminálnej agen-
túry Prezídia Policajného zboru
vyzbrojených služobným revol-
verom

15. o vykonaní odborného
preskúšania príslušníkov Policaj-
ného zboru zo špeciálnej odbor-
nej spôsobilosti na výkon čin-
nosti ostreľovača v Policajnom
zbore útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky

16. o zriadení pracovnej sku-
piny na vykonanie organizač-
ných zmien na Prezídiu Policaj-
ného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

3. o zrušení niektorých inter-
ných aktov riadenia v pôsobnos-
ti prezidenta Policajného zboru

4. o postupe pri zhromažďo-
vaní informácií o trestnej činnos-
ti na úseku boja proti obchodo-
vaniu so strelnými zbraňami,
ich súčasťami, komponentmi a
stre livom a pri zabezpečení
informačného toku v tejto oblasti
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Schengen ohod no tí ví za aj hra ni ce

Na ša muž ská po li cajná vo lej -
ba lo vá repre zentá cia sa v dòoch
28–29. ja nuá ra 2013 zú èast ni la
kva li fi ká cie o po stup na 9. Majs-
trovstvá Euró py po li cajtov vo vo -
lejba le mu žov, kto ré sa bu dú ko -
na� na pre lo me má ja a jú na 2013
v ne meckom Frankfurte!

Z po ve re nia Medzi ná rodnej
po li cajnej športo vej orga ni zá cie
USPE Únia te lo vý chovných orga -
ni zá cií po lí cie SR ( UNI TOP SR)
v spo lu prá ci s Odbo rom vý cvi ku
Pre zí dia PZ do sta la za úlo hu
zorga ni zo va� kva li fi kaèný tur naj
sk. „C“ za úèas ti do má cej repre -
zentá cie, èeskej a ta lianskej, kto -
rá sa na ko niec od hlá si la. Tak to
sa odohra lo iba jed no stretnu tie –
medzi na ším a èes kým repre -

zentaèným vý be rom. Hra lo sa v
bra tislavskej ha le VKP dòa 29.
ja nuá ra. Na ši re pre zen tan ti po
ce lý zá pas udá va li tem po hry, v
zaují ma vom stretnu tí zaslú že ne
vyhra li 3:0 (23,20,20) a postú pi li
tak na má jo vé Majstrovstvá Euró -
py do Ne mecka medzi najlepších
osem družstiev.

Na ša vo lej ba lo vá repre zentá -
cia sa v rám ci pra vi del ných
stretnu tí medzi slo ven ským a
èes kým UNI TOP–om už 20. ro -
kov pra vi delne stre tá va jú a vo
väèši ne prí pa dov ví �a zi la po li -
cajná repre zentá cia na šich zá -
padných su se dov. O to viac po te -
ši lo to to pekné a ve¾mi dô le ži té
ví �azstvo.

Ju raj Fi lan, UNI TOP

Na ši vo lejba listi postú pi li na Majstrovstvá
Euró py vo Frankfurte

Ako je to s ja zy ko vým príplat-
kom? Viem ja zyk, mám cer ti fi kát,
ale prípla tok ne dostá vam. Pre -
èo? Na pro blém sa už pý ta li
viace rí èi ta te lia. O odpo veï sme
po žia da li Sekciu perso nálnych a
so ciálnych èin nos tí, jej sta no vis -
ko pri ná ša me v plnom zne ní.

Èo sa tý ka prizná va nia ja zy ko -
vé ho príplatku, pod¾a § 93a zá ko -
na è. 73/1998 Z. z. v zne ní ne -
skorších predpi sov príslušní ko vi
Po li cajné ho zbo ru, kto rý je usta -
no ve ný do funkcie, na kto rej vý -
kon sa pod¾a opi su funkènej ná -
plne ne vy ža du je zna los� cu dzie -
ho ja zy ka, a kto rý pri vý ko ne štát-
nej služ by použí va cudzí ja zyk,
mož no prizna� ja zy ko vý prípla -
tok do výš ky 50 eur me saène. Mi -
nister ur èí funkcie a výš ku ja zy ko -
vé ho príplatku v zá vis los ti od pre -
u ká za né ho stupòa ovlá da nia cu -
dzie ho ja zy ka pod¾a Spo loèné ho
európske ho re fe renèné ho rám ca.

To zna me ná, že prizna nie
tohto príplatku nie je ná ro ko vé
a ïalšie podmienky je ho prizná -
va nia sú uve de né v na ria de ní MV
SR è. 17/2008 o vy bra ných pla to -
vých ná le ži tostiach príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru, pri ka zo va ní
služ by nad základný èas služ by v
týždni a na ria ïo va ní slu žobnej
po ho to vos ti príslušní kom Po li -
cajné ho zbo ru v tom to zne ní:

(1) Po li caj to vi, kto rý je usta no -
ve ný do funkcie, na vý kon kto rej
sa pod¾a opi su funkènej náplne
ne vy ža du je zna los� cudzie ho ja -
zy ka a kto rý pri vý ko ne služ by
použí va cudzí ja zyk, mož no pri-
zna� ja zy ko vý prípla tok po preu -
ká za ní príslušné ho certi fi ká tu o
ovlá da ní cudzie ho ja zy ka na jed-
notli vom stup ni Al, A2, Bl, B2, Cl
ale bo C2 Spo loèné ho európske -
ho re fe renèné ho rámca pod¾a prí -
lo hy è. 3 tohto na ria de nia.

(2) Ja zy ko vý prípla tok mož no

prizna� po li caj to vi, ak je usta no -
ve ný do funkcie na základnom
útva re okresné ho riadi te¾stva Po -
li cajné ho zbo ru, kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru, riadi -
te¾stva hra niènej a cudzi neckej
po lí cie, riadi te¾stva cudzi neckej
po lí cie ale bo riadi te¾stva hra -
niènej po lí cie Sobrance.

(3) Po li caj to vi, kto rý je usta no -
ve ný do funkcie pod¾a odse ku 2 a
preu ká že sa certi fi ká tom pod¾a
odse ku 1, patrí ja zy ko vý prípla tok
pri ovlá da ní cudzie ho ja zy ka na

a) základnom stup ni:
1. Al vo výške 10,0 eur me -

saène,
2. A2 vo výške 17,0 eur me -

saène,
b) strednom stup ni:
1. B1 vo výške 23,5 eur me -

saène,
2. B2 vo výške 30,0 eur me -

saène,
c) vyššom stup ni:
(1) Cl vo výške 40,0 eur me -

saène,
(2) C2 vo výške 50,0 eur me -

saène.

Ako je to s ja zy ko vým príplatkom?


