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l Pán predse da, neslávnym
hi tom posledné ho obdo bia v
na šom re zorte sú vyhro te né
pro blé my s výstrojný mi sú -
èiastka mi. Blýska sa už na
lepšie èa sy?

Na po sle dy bo la tá to té ma pre -
ro ko va ná na po ra de kraj ských
riadi te ¾ov PZ za úèas ti viace rých
vr chol ných funkcio ná rov re zor tu,
kde by som zvý raznil prí tomnos�
ge ne rálne ho riadi te ¾a no vozria de -
nej sekcie hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR Ing. Ró -
berta Pinté ra, kto rý predtým pô -
so bil vo funkcii riadi te ¾a od bo ru
MTZ sekcie eko no mi ky. Zdá sa,
že má me s pá nom ge ne rálnym
riadi te ¾om rozdielne poh¾a dy na
si tuá ciu v zá so bo va ní výstrojný mi
sú èiastka mi, on ho vo ril viac o
tom, èo už sti hol v no vej funkcii
uro bi�, ja za sa hod no tím stav, aký
je z poh¾a du po li cajtov ako odbe -
ra te ¾ov výstrojných sú èiastok. My
sme už v marci 2011, te da za pô -
so be nia predchádza jú ce ho mi nis -
tra bi li na po plach, signa li zo va li
sme, že sa si tuá cia prudko zhor -

šu je a pro blém je buï v zá ko ne,
ale bo v ¾u ïoch. Po zme ne vlá dy
sa na týchto úse koch èiastoène
po me ni li ve dú ci pra cov ní ci, zá -
sadné zlepše nie však ne po zo ru -
je me. Vzh¾a dom na si tuá ciu po -

va žu je me za vážnu chy bu, že
prá ve zodpo vední pra cov ní ci za
ne do stat ky v posky to va ní výstroj -
ných sú èiastok pre sa di li do zá ko -
na od 1. má ja 2004 zne nie, pod¾a
kto ré ho sa po li cajtom po uply nu tí
dvoch ro kov krá tia kontá výstroj -
ných sú èiastok, te da tzv. kontá

ne pe òažné ho plne nia. Ide o pa ra -
graf 129, ods. 10 zá ko na o štát-
nej službe po li cajtov. Tak pra cov -
ní ci, zodpo vední za zá so bo va nie
po li cajtov výstrojný mi sú èiastka -
mi, pre niesli svo ju zodpo vednos�
na ple cia po li cajtov. My sme už v
ro ku 2006 upo zor òo va li, že jed -
nou otáz kou je tvor ba ob je mu fi -
nanèných prostriedkov, ur èe ných
na ná kup výstrojných sú èiastok,
dru hou za sa ob jem do da né ho to -
va ru. A ak sa ešte sta ne, že je
ten to to var z h¾a diska sklad by a
ve¾kostné ho sor ti men tu zle za de -
fi no va ný, pro blém je na sve te.

l Vi dí te – vi de li ste mož nos -
ti rieše nia?

Vi ním od bor MTZ, že keï už
vi de li si tuá ciu, ma li prís� s po žia -
davkou na no ve li zá ciu tohto pa ra -
gra fu, pre to že po li caj ti ne mô žu
nies� ná sled ky za neschopnos�
obsta rá va nia a zlé plá no va nie.
Najmä dispro porcie vo ve¾kost -
nom sorti mente nie sú ni èím
iným, ako chy bou, za kto rú by
mal niekto nies� zodpo vednos�.
Tieto chy by nespô so bu jú len pro -
blé my po li cajtom, ale sú aj ne ma -
lou vzniknu tou ško dou pre re zort.
Naobjedná va� a zapla ti� to var vo
ve¾kostnom sorti mente, kto rý sa
pre po li cajtov ne dá použi� – èo to
je, keï nie chy ba v rozho do va ní?
Zá so by výstrojných sú èiastok v
ne potrebných ve¾kostiach sú už

prak tic ky ne vyu ži te¾né a tieto pro -
blé my sa po tom prehlbu jú, le bo
po li caj ti v sna he mi nú� kontá be -
rú aj sú èiastky do zá so by ale bo
na bartro vý ob chod. Po tom za sa
vzni ka jú diery v inom sorti mente,
kto ré ne do ká že me rýchlo zaplá -
ta�. Vzni ká tak otáz ka, ako dlho
bu de me ešte ten to stav trpie�.
Len v rám ci Bra ti slav ské ho kra ja
do šlo ku krá te niu kont k 1. marcu
o takmer tri ti síc eur. To je výš ka
ško dy, spô so be ná po li cajtom zo
stra ny zodpo vedných pra covní -
kov za mestná va te ¾a. Keï spra ví
chy bu po li cajt, mu sí za òu nies�
zodpo vednos�. Pre funkcio ná rov
to ne pla tí? Na vý ho vorky sme
majstri, ale ¾u dia, zodpo vední za
tieto vý sled ky, sú ešte stá le v re -
zorte a ne mô žu sa tvá ri�, že je
všetko v po riadku. Ne mô žu sa
ani do ne ko neè na vy ho vá ra� na
lajdáckos� po li cajtov, kto rí sú le ni -
ví ís� do výstrojné ho skla du. Na
spo me nu tej po ra de som pre to
pá no vi ge ne rálne mu riadi te ¾o vi
po lo žil otáz ku, v kto rej som sa
pý tal na tri èís la: aký je ob jem
prostriedkov tvor by kont pre rok
2013, aký má me vyèle ne ný ob -
jem fi nanèných prostriedkov na
ná kup výstrojných sú èiastok pre
ten to rok a aký je ob jem fi -
nanèných prostriedkov, ur èe ný na
ná kup inventárnych sú èiastok.
Ne ve del mi odpo ve da�. Pý tal som

sa pre to, aby ne vznik la ob dob ná
si tuá cia ako v ro ku 2006, že
reálne ur èe né fi nanèné pros -
triedky na ná kup sú èiastok ne bo li
posta èu jú ce na naplne nie kont to -
va rom.

l Zá ver?
Výstrojné sú èiastky najme nej

vo fi nanènom obje me do výš ky
kont a v po ža do va nom dru ho vom
a ve¾kostnom sorti mente mu sia
by� v skla doch najneskôr do 15.
jú la, aby ma li po li caj ti èas vy -
èerpa� kontá do najbližšie ho ter -
mí nu krá te nia ne pe òažné ho plne -
nia, te da do konca au gus ta.

l A keï sa niè po zi tívne ne -
sta ne?

Ak ne na sta ne ná pra va, po
tom to termí ne už ne bu de me na -
to¾ko be ne vo lent ní, už ne bu de me
po ža do va� potresta nie, ale pria -
mo hla vy zodpo vedných. Ešte
pri po me niem, že už v ro ku 2011
po neúspešných sú �a žiach do tyè -
ní za chrá ni li ohro ze né fi nancie
tak, že ich pre su nu li na ná kup vo -
zi diel. Pý tam sa, èi sa tieto
prostriedky v rozpoète pre rok
2013 vrá ti li na pô vodný úèel? Ani
na tú to otáz ku doteraz ne mám
odpo veï. Opa ku jem, ak neprí de
rýchla ná pra va, bu de me tvrd ší.
Po da li sme aj ïalší ná vrh – aby
po li caj ti nepri chádza li o èas� kon -
ta, pre to že si ne ma jú èo kú pi�, za -

Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va má za se bou ná roè né
obdo bie spo lu prá ce na tvorbe no ve ly zá ko na è. 328 a ko -
lektívnych zmlúv v zme ne ných podmienkach. Do popre -
dia sa te raz tla èí potre ba rieše nia ïalších na lie ha vých
prob lé mov. Mi ro slav Lit va odpo ve dal re dakcii PO LÍ CIE na
nieko¾ko otá zok.

Ho vo rí me s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom
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(Pokraèovanie na strane 2)

M. Litva

V tom to ro ku má vzniknú� no vý ná vrh zá ko na o štátnej službe po li cajtov

Z jarné ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR
Ro ko va niu inak do mi no va li

vnútroodbo ro vé té my, keï pod-
predse da OZP v SR La di slav
Gra èík plé nu predlo žil vy hodno te -
nie èerpa nia fi nanèných pro-
striedkov OZP v SR za rok 2012
a podpredse da Pa vol Mi cha lík
sprá vu o èer pa ní podporné ho
fon du za uply nu lý rok. Oba ma te -
ri á ly ra da predse dov schvá li la.

Nie ve¾mi èas tým bo dom ro ko -
va nia bol predlo že ný ná vrh na
no ve lu Sta nov OZP v SR. Ná vrh
no ve ly predse do via schvá li li. (Jej
zne nie nájde te na intra ne to vej
we bo vej stránke OZP v SR.)

Z aktuálnych úloh nášho od -
bo ro vé ho zvä zu predse da M. Lit -
va in for mo val o prípra ve no vé ho
zá ko na o štátnej službe po li -
cajtov è. 73/1998. Pre prípra vu
zne nia sa má do konca má ja
2013 zria di� spo loèná ko mi sia.
No vý zá kon má o. i. po lo ži� dô raz
na ka riérny po stup. Ná vrh zne nia
no vej nor my má by� ho to vý do
konca ro ka 2013. Ve de nie re zor -
tu rozpra cú va zá me ry aj na zme -
ny v pla to vom rebríèku ta rifných
tried po li cajtov a rieši ne do stat ky

v zá so bo va ní výstrojný mi sú -
èiastka mi, ako aj aktuálne pro blé -
my s ná be hom pro gra mu ESO
(bližšie v publi ko va nom rozho vo -
re s ve dú cou slu žobné ho úra du
MV SR De ni sou Sa ko vou). Pod-
predse da OZP v SR Ma rián Mag-
doško v krát kos ti zhrnul po znat ky
z prie be hu ko lektívne ho vy jedná -
va nia v re zorte, kto ré bo lo kom -
pli ko va né úèas�ou šty roch od bo -
ro vých zvä zov a ná be hom pro -
gra mu ESO. (Bližšie v marco vom
vy da ní PO LÍ CIE).

Podpredse da La di slav Gra èík
tiež in for mo val o kro koch, kto ré
pod ni ká ve de nie odbo rov v úsi lí o
zvý še nie èlenskej základne, po -
chvá lil tiež podstatne zlepše nú
dis ci plí nu základných orga ni zá cií
pri plne ní odvo do vých po vin nos tí
a po ïa ko val za kva li tu prá ce a
úsi lie najmä hospo dá rom základ-
ných orga ni zá cií.

Predse do via si vy po èu li aj
informá ciu o odcho de An ny Gal -
vánko vej z funkcie èlen ky Pred -
sedníctva OZP v SR

(on)

Jarné za sa da nie Ra dy predse dov na šich základných orga ni zá cií sa ko na lo 15. marca
2013, te da iba deò po tom, èo par la ment schvá lil no ve lu zá ko na è. 328/2002 v zne ní, v
akom bo la predlo že ná – okrem po cho pi te¾ných tech nic kých ko rekcií. Predse da OZP v SR
v krát kos ti poinformo val predse dov o prie be hu le gisla tívne ho pro ce su.

Horská záchranná služba je už desať rokov „pod krídlami" MV SR. Viac sa o práci a problémoch
jej príslušníkov dozviete na s.4-5.



Bra ti sla va (12. aprí la 2013)
Èes ký po li cajný pre zi dent plk.
Mar tin Èerví èek pri svo jej návšte -
ve slo ven ské ho ko le gu gen. Ti bo -
ra Gašpa ra ude lil Pla ke tu Èeskej
po lí cie slo ven ské mu po li caj to vi
por. Ma re ko vi Ho lé mu, za ra de né -
mu na OO PZ Ru ži nov –zá pad v
Bra tisla ve a v prí tomnosti naj-
vyšších predsta vi te ¾ov slo venskej
po lí cie mu ju na pô de PPZ
osobne odovzdal.

Nestá va sa èas to, aby najvyšší
predsta vi te¾ po lí cie iné ho štá tu
tak to oce nil slo ven ské ho po li caj ta
z obvodné ho odde le nia PZ, uda -
los� nás pre to za uja la. Uká za lo
sa, že je nezvy èajná aj ïalší mi
okolnos�a mi…

Ale po po riadku: no vý èes ký
po li cajný pre zi dent sa rozho dol
odme ni� por. Ho lé ho (19 ro kov v
PZ) za to, že (ci tu je me z èes ké ho
zdô vodne nia) „me no va ný sa vý -
raz ným spô so bom zaslú žil o
odha le nie ob zvláš� zá važ né ho
zlo èi nu lú pe že spá cha né ho v
zlatníctve v Olo mou ci, pri kto rom
pá cha te lia zís ka li zla té šper ky v
hodno te pre sa hu jú cej 1 mi li ón

Kè. Po ru èík Ma rek Ho lý dòa 6.
aprí la 2013 v rám ci vý ko nu služ -
by, po tom, ako bo li v Bra tisla ve
kontro lo va ní dva ja Èe si a bo lo u

nich nájde né väèšie množstvo
zla tých šperkov, vy ko nal z vlast-
nej ini cia tí vy a nad rá mec svo jich
po vin nos tí šetre nie cez internet,

pri kto rom zistil, že v Olo mou ci
bo lo ne dáv no usku toène né lú -
pežné pre padnu tie. Je ho zá slu -
hou tak bo li ustá le ní dva ja pá cha -

te lia lú pe že a zaiste ná aj èas� zla -
tých šperkov.“

O prí pa de pred nieko¾ký mi
dòa mi pí sa la aj èes ká tlaè, denník
Blesk priblí žil, že lú pež v olo -
mouckom zlatníctve spá cha li
ozbro je ní mu ži vo štvrtok 28.
marca 2013 s mas ka mi King–
Konga na tvá rach, ale už v mi nu -
los ti tres ta ných lu pi èov vo ve ku
23 a 25 ro kov zadrža li slo venskí
po li caj ti po tom, ako sa usi lo va li
pre da� èas� lu pu v bra ti slav ských
zá ložniach.

Tak že si zhròme: „kingkongo -
via“ lú pi li v Olo mou ci 28. marca,
po ru èík Ho lý z OO PZ Ru ži nov–
zá pad (ORPZ Bla va II) sa zaslú -
žil o zadrža nie pá cha te ¾ov 6. aprí -
la a èes ký po li cajný pre zi dent mu
za to osobne po ïa ko val v Bra -
tisla ve 12. aprí la. To mu sa po vie
medzi ná rodná, obojstranne bles -
ko vá akcia! Gra tu lu je me a ïa ku -
je me aj riadi te ¾o vi KR PZ Bra ti sla -
va plk. Csa bo vi Fa ra góo vi za to,
že nás na tú to mi lú uda los� upo -
zor nil.

(on)

APRÍL  20132

Z oboch strán bles ko vá akcia

vies� zo stra ny za mestná va te ¾a
od pis z kon ta po li caj ta ihneï po
ob jed na ní sú èiastky zo stra ny po -
li caj ta, ho ci ju fy zic ky ne mô že
prebra�, pre to že na skla de nie je.
Ta ké mu to rieše niu by niè ne brá -
ni lo, ale náš ná vrh ne bol akcepto -
va ný. Z nášho poh¾a du je te raz
si tuá cia kompli ko va nejšia v tom,
že predtým sme rieši li vz�a hy
dvoch odbo rov v rám ci jed nej
sekcie, te raz v rám ci dvoch
sekcií.

l Naozaj už ro ky po èú va me
disku sie medzi odbo rom MTZ a
odbo rom ve rejné ho obsta rá va -
nia, vi nu hádžu je den na dru hé -
ho.

Po li cajt v službe sa ne má pre -

èo hra� na de tektí va a skú ma�, èi
od bor MTZ v ho cikto rom prí pa de
zle vyšpe ci fi ko val za da nie, ale bo
od bor ve rejné ho obsta rá va nia zle
na sta vil sú �až. Keï už niè iné, tak
najme nej pred dvo ma rokmi ma li
da� ve dú ci pra cov ní ci, zodpo -
vední za zá so bo va nie výstrojný mi
sú èiastka mi, ná vrh na zru še nie
spo me nu té ho odse ku pa ra gra fu
129. Ne sta lo sa, tak ako sa ne vy -
vo di la osobná zodpo vednos� za
odtieò tzv. colníckych no ha víc. Ak
nám vïa ka sta no vis ku skú šobne
bu dú zodpo vední ïa lej tvrdi�, že
fa rebná odchýlka je v medziach
nor my, tak v rám ci kva li fi kaèných
predpokla dov pre prá cu na tom to
úse ku by som za ká zal farbosle -
pos�. Pri tom no ha vi ce s

nesprávnym odtie òom stá le ešte
pri chádza jú do na šich výstrojných
skla dov.

l Prejdi me k ïalšej té me.
Ve¾ký roz ruch vy vo la lo opatre -
nie, pod¾a kto ré ho sa mal pra -
covní kom, pre chádza jú cim na
iné za ra de nie, krá ti� od 1. aprí -
la osobný prípla tok o 25 per-
cent. Rozhodnu tiu chý ba lo lo -
gic ké vysvetle nie.

Usmerne nie bo lo vy da né 19.
marca, okamži te sme do sta li sig -
ná ly a ro ko va nia sa viedli na via-
ce rých úrovniach ve de nia re zor tu
až po mi nis tra.

l Aký ma lo zmy sel to to
opatre nie?

Bo lo to jed no z opatre ní, kto -
rým chce lo ve de nie re zor tu rieši�

pro blém s ne dostatkom mzdo -
vých prostriedkov v tom to ro ku.
Rieše nie však bo lo ty pic ky slo -
ven ské: na miesto to ho, aby sme
sa kri tic kým okom pozre li, kto ré
zložky pre èerpá va jú mzdy, uro bi li
sme vše obec né opatre nie, posti -
hu jú ce všetkých a bez – v
úvodzovkách – zá slu hy. Keï to
zjedno du ším: bra li sme mzdo vé
prostriedky aj na neobsa de né,
ale mzdo vý mi prostriedka mi kry té
miesta po li cajtov. Te raz ich mu sí -
me najprv obsa di�, až po tom do -
sta ne me pe nia ze na ïalších.
Lenže tie prostriedky sa, sa -
mozrejme, medzi tým mí òa li inde.
Chý ba po ria dok. Mne sa pá èi na -
ria de nie mi nis tra èís lo 17 z ro ku
2008, kto ré upra vu je aj hospo dá -

re nie s osobný mi príplatka mi, je
dobre nesta ve né, len ho tre ba
dodržia va�. A presne z to ho isté -
ho dô vo du sa mi ne pá èi ïalší
vše obec ný zá kaz zvy šo va nia
osobných príplatkov. Doteraz dis -
cip li no va ní tak doplá ca jú na ne -
dis cip li no va ných, kto rým sa za sa
niè ne sta ne.

l Ako do pad la sé ria ro ko va -
ní kvô li 25–percentné mu krá te -
niu príplatkov?

Opatre nie bo lo zru še né a
dospe li sme k to mu, že ko neène
vlád ne za sa normálny stav.

l Èo s tý mi, kto rým bol už
prípla tok krá te ný?

Je za sa na nadria de ných, aby
uviedli ve ci do nor má lu.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Poručík Marek Holý v reprezentatívnej spoločnosti. Zľava: viceprezident PZ plk. Ľubomír Ábel, riadi-
teľ KR PZ Bratislava plk. Csaba Faragó, prezident PZ gen. Tibor Gašpar, por. Marek Holý, prezident Polí-
cie ČR plk. Martin Červíček, I. viceprezident PZ plk. Milan Lučanský
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Aktuálna té ma: výstrojné sú èiastky a krá te nie osobných príplatkov

Èes ký po li cajný pre zi dent osobne odme nil por. Mare ka Ho lé ho z OO PZ Ru ži nov – zá pad

Slávnostný ce re mo niál 7. roè -
ní ka pro jek tu Zla tý záchra nársky
kríž sa usku toènil 11. aprí la v
priesto roch histo rickej bu do vy
SND v Bra tisla ve. Ide o nadre -
zortné oce ne nie záchra ná rov
všetkých zlo žiek In teg ro va né ho
zá chran né ho sys té mu, pro fe sio -
nálnej i laickej ve rej nosti.

Posla ním pro jek tu je h¾a da� a
oce ni� vý ni moèné, pro fe sio nálne
zvlád nu té zá sa hy ha si èov, zdra -
votní kov, vo ja kov, po li cajtov a
iných zlo žiek in teg ro va né ho zá -
chran né ho sys té mu, dobro vo¾ní -
kov aj pro fe sio ná lov, rovna ko ako
obe ta vé èi ny prvej po mo ci laikov
– de tí aj dospe lých. Od bor ná po -
ro ta ten to rok hod no ti la spo lu 98
no mi ná cií, z kto rých v dvojko lo -
vom pro ce se vy bra la 5 ví �azných
oce ne ní a 2 èest né uzna nia. 

Na po du ja tí ví �a zov oce ni li mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák,
štátny ta jomník MV SR Jo zef Bu -

èek, pre zi dent HaZZ SR Ale xan -
der Ne jed lý a pre zi dent PZ Ti bor
Gašpar.

Najná roènejšou ka te gó riou na
hodno te nie bo la i ten to rok ka te -
gó ria Záchra nársky èin pro fe sio -
nálne ho ko lektí vu, kde už sa mot -

ná po va ha èi nov vy po ve da la o
kva li te záchra nárskej prá ce. Bo lo
no mi no va ných 42 èi nov, na ko -
niec zví �a zil aspekt vý bornej spo -
lu prá ce všetkých zlo žiek In teg ro -
va né ho zá chran né ho sys té mu.

Z ra dov príslušní kov PZ si oce -

ne nie Zla tý záchra nársky kríž za
zá chra nu ži vo ta 3–týžd òo vé ho
die�a �a vyslú žil npor. Ing. Erik
Frišman z Ko šíc. Za po moc pri
zá chran ných prá cach po zrú te ní
nosnej konštrukcie stav by mosta
v Ko ri ma noch prevza li po ctu
príslušní ci OO PZ Le vo èa nstržm.
Bc. Andrea Danèo vá, stržm.
Ondrej Molèan, npor. Šte fan

Ondzík a por. La di slav Ko èiš.
Èest né uzna nie za aktívnu po -
moc pri vy ko ¾a je ní vla ku v Bra -
tisla ve si vyslú ži li príslušní ci že -
lezniènej po lí cie ppor. Erik Bez-
de da a ppráp. Má rio Ko cian, ako
aj príslušní ci PMJ Bra ti sla va
npráp. Bra nislav Dráb a ppráp.
Ma rián Fi al ka.      

(TO KMV, po)

Oce ni li najlepších záchra ná rov

Pre zi dent SR I. Gašpa ro viè 4. apríla
podpí sal no ve lu zákona è. 328

Ná rodná ra da SR na svo jom ro ko va ní 14. marca 2013 (16.
schôdza) po kratšej rozpra ve v tre �om èí ta ní schvá li la no ve lu
zá ko na è. 328/2002, keï zo 138 prí tomných poslancov hla so -
va lo 137 zá ko no darcov, za bo lo 81, pro ti 12, až 44 poslancov
sa zdrža lo hla so va nia. Okrem ce lé ho po sla nec ké ho klu bu
Sme ru tak z ce lej opo zí cie no ve lu podpo ril hla so va ním len po -
sla nec OĽa NO Šte fan Kuffa.

(on)
Oceneným záchranárom sa dostalo prijatie

na najvyššej úrovni



l Ži je me hek tic ké obdo bie,
o problé moch po èú va me zo
všetkých strán, najmä do ne do -
stat ku s výstrojných sú èiastok
sa „obu li“ aj mé diá, zru še nie
právnej sub jek ti vi ty roz poè to -
vých orga ni zá cií v re zorte za sa
na ro bi lo sta ros ti útva rom aj v
ko mo di tách a služ bách, kto ré
si tre bárs KR PZ do ne dáv na
zaobsta rá va li vlastný mi si la mi.
Te raz sú aj „kra je“ takmer vo
všetkom od ká za né na služ by
mi nis ter stva…

Má te prav du v tom, že denne
rieši me množstvo ope ra tívnych
prob lé mov. Kaž dý me siac má ve -
de nie re zor tu po ra du s riadi te¾mi
centier pod po ry aj s kraj ský mi
riadi te¾mi PZ, kde ve¾mi de tailne
pre chádza me všetky aktuálne
pro blé my, kto ré pri niesla prax.
Do tý ka jú sa viace rých okru hov,
najmä ve rejné ho obsta rá va nia to -
va ru a slu žieb, informa ti ky, ale aj
ak tu ál nos ti zmluvných vz�a hov na
rôzne dru hy slu žieb pre na še
útva ry. Pre správnos� ve ci je ale
ko rektné rozde li� pro ble ma tic ké
té my na dve sku pi ny – v sú -
vislosti s ESO–m prešla na mi nis -
ter stvo aj zodpo vednos� za ve -
rejné obsta rá va nie to va ru a slu -
žieb, kto ré si predtým orga ni zá cie
s právnou sub jek ti vi tou za bez pe -
èo va li vo vlastnej kompe tencii. V
po rovna ní so si tuá ciou v lanskom
ro ku však z cel ko vé ho ob je mu
tvo ria ta ké to ob jed náv ky len asi
15 percent z bežných vý davkov,
ne jde te da o zá sadnú zme nu, na -
ko¾ko až 85% bežných vý davkov
kraj ských riadi te¾stiev zastre šo va -
li rám co vé zmlu vy už v mi nu los ti.

l A tu sa dostá va me k dru -
hej zá sadnej té me nášho re zor -
tu – ve rejné obsta rá va nie…

Mi nis ter stvo má emi nentný
záujem, aby všetky ve rejné
obsta rá va nia z na šej dielne ne bo -
li ni ja kým spô so bom na padnu -
te¾né, aby bo li abso lútne v sú la de
so zá ko nom. Èas to sa však stre -
tá va me s tým, že konkrétne po -
žia davky na obsta ra nie nie sú na -
formu lo va né dosta toène konkrét-
ne. Obrazne po ve da né, útva ry
pošlú fa xom dvojve to vé za da nie
a èa ka jú, že o pár dní už bu dú
ma� objed na ný to var vo svo jom
skla de. Zá pa sí me te da aj s
¾udským fakto rom. Je bežné, že
špe ci fi ká cie mu sí me vrá ti� auto -
rom aj pä�krát, kým formu lá cie
naplnia li te ru zá ko na, aby bo li v

sú �a ži prie chodné. Mno ho vyhlá -
se ných sú �a ží neuspe lo prá ve pre
nepružnos� pô vodné ho zá ko na,
èo je pro blém, kto rý by mal v
znaènej miere by� odstrá ne ný no -
ve la mi zá ko na.

l Po kia¾ som in for mo va ný,
do konca aj ve ¾a rám co vých
zmlúv už vyprša lo, sú po termí -
ne. Pri tom sa ro bia spra vidla
na štvorroèné obdo bie…

Nech ce me h¾a da� vinní kov, ale
faktom je, že mno ho rám co vých
zmlúv aj v ob las ti za bezpe èe nia
bežnej pre vádzky, te da aj
výstrojných sú èiastok, vyprša lo
dáv no. Po èas troch predchádza -
jú cich ro kov re zort ob sta ral kvô li
nepružné mu zá ko nu ve¾mi má lo
a my to te raz mu sí me do há òa�. S
pra covníkmi od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia sa stre tá va me kaž -
dý týždeò, dá va me si ve¾ký po zor
na pre ci zo va nie na sta ve ní sú �a ží
a v tejto ob las ti pa nu je ve¾mi vy -
so ké pra covné tem po. Do konca
aj sám pán mi nister sa obozna -
mu je s kaž dou ve rejnou sú �a žou.

l Dnes je kaž dá ve rejná sú -
�až otáz kou ro ka a viac, ale
útva ry mu sia pra co va� kaž dý
deò, každú noc a mno ho ve cí,
kto ré potre bu jú pre svo ju
èinnos�, akútne chý ba už te raz!

Sme si to ho ve do mí, kde sa to

dá, ope ra tívne rieši me si tuá ciu
zá kazka mi s níz kou hod no tou na
centrálnej úrov ni. To to pre chodné
obdo bie mu sí me skrátka rieši�
ope ra tívny mi for ma mi. Po cho pi -
te¾ne, ve ¾a si s¾u bu je me od no vé -
ho zá ko na o ve rejnom obsta rá va -
ní, kto rý má pri nies� ze fektívne nie
a zrýchle nie pro ce su ako aj zvý -
še nie transpa rentnosti. No vý zá -
kon rozši ru je zve rejòo va cie po -
vin nos ti ve rejné ho obsta rá va te ¾a
vrá ta ne za ve de nia interne to vé ho
pro fi lu ve rejné ho obsta rá va te ¾a,
sys tém no ti fi ká cií za bez pe èí pruž-
nú ko mu ni ká ciu so záujemca mi a
ro ko va cie ko na nia bez zve rejne -
nia bu dú sprístupne né ve rejnosti.
Zá sadnú zme nu v obsta rá va ní
pri ne sie zria de nie elek tro nic ké ho
trho viska pre obsta rá va nie bež-
ných to va rov, slu žieb a sta veb -
ných prác pri tzv. podli mitných
zá kazkách. Pôjde o elek tro nic ký
ná kupný sys tém, kto rý by mal
umožni� ná kup bežných ko mo dít
už v prie be hu 72 pra covných ho -
dín. Popri u¾ahèe ní a zrýchle ní
ná ku pu je dô le ži té ešte uvies�, že
všetci bu dú môc� sle do va�, èo a
za ko¾ko štát na ku pu je. Èi že v
skratke, no ve la zá ko na umož ní

skrá ti� do bu obsta rá va nia do 3–6
me sia cov, urèi� ko neènú le ho tu
pod pi su zmlu vy a pri ne sie viac
transpa rentnosti a fle xi bi li ty do
ce lé ho pro ce su obsta rá va nia.

l Zaznie va jú hla sy, že aj to -
va ry, kto ré sa po da ri lo vy sú �a -
ži�, sú niekto ré – napríklad vý -
strojné sú èiastky – predra že né,
prí padne me nej kva litné a po li -
caj ti si ich lacnejšie kú pia v
rôznych army sho poch.

Vieme o týchto signá loch naj -
mä z mé dií, keï sa však bližšie
pozrie me na pod sta tu ve ci, zistí -
me, že no vi ná ri èas to po rovná va -
jú ne po rovna te¾né, ce na na -
príklad èínske ho, ne raz nepre cle -
né ho triè ka na trho visku je urèi te
iná, ako ce na triè ka, kto ré na ku -
pu je re zort v inej kva li te, s inou
gra má žou a štruktú rou ma te ri á lu,
s rôzny mi ná šivka mi, su chý mi
zipsa mi a po dobne. Te raz sme
ukon èi li prípra vu za da nia no vé ho
vý be ru rovno šiat pre po li cajtov,
od bor MTZ si dal tú ná ma hu, že
za bez pe èil rovno ša ty pre jed not li -
vé po li cajné pro fe sie prak tic ky zo
všetkých štá tov EÚ, aby sme
moh li po rovná va�. Mu sím po ve -
da�, že tú to otáz ku si be rie náš
pán mi nister ako vyslo ve ne
osobnú zodpo vednos�, ve¾mi mu
zá le ží, aby po li caj ti do sta li za pri -
me ra nú ce nu ma xi málnu kva li tu
sú èiastok. Zno va zdô razòu jem,
to to sú dlho do bé pro blé my a ne -
ma jú s ESO–m niè spo loèné.

l Tak prejdi me na ESO. Pa -
nu je cha os v tom zmysle, že
kom pe tent ní z podria de ných
zlo žiek èas to ne ve dia, na ko ho
sa vlastne obrá ti�, na kra joch a
na mi nisterstve ich po sie la jú
od jed nej k¾uèky k dru hej, per-
so nálna zosta va podporných
centier a jedno tiek ako by nestí -
ha la vy ko ná va� všetky èin nos -
ti, kto ré do sta la do vienka,
spor né sú aj kompe tencie jed -
not li vých zlo žiek…

V sú vislosti s ESO a je ho rea-
li zá ciou prvej eta py sme vy pra co -
va li ko mu ni kaènú ma ti cu, kto rú
sme pub li ko va li prostredníctvom
e–mailu, ta kisto publi ká ciou na
ESO portá li. Viackrát sme spô sob
ko mu ni ká cie ro zo be ra li aj na
stretnu tiach s kraj ský mi riadi te¾mi
PZ, kraj ský mi riadi te¾mi HaZZ,
prednosta mi ObU, riadi te¾mi cen-
tier pod po ry. Po viem vám jed nu
zaují ma vos� – pod¾a po pi sov pra -
covných èin nos tí sme iden ti fi ko -
va li v re zorte asi 4–ti síc ¾u dí, kto -
rí vy ko ná va li podpornú èinnos�. V
sku toènosti do centier prešlo asi
o 400 ¾u dí me nej, tí už vy ko ná va -
jú iné od bor né èin nos ti, ale prá ca
na centrách pod po ry zosta la.

l Zrejme pa nu je oba va z
pre púš�a nia, zo „sci vilòo va -
nia“…

Viackrát sme zdô razni li, že
zme ny sa bu dú dia� len pri rodze -
ným odcho dom z PZ ale bo po
do ho de. Z tohto dô vo du aj s
predpokla da ným „sci vilòo va ním“
urèi tých funkcií pod por ných èin -
nos tí, pôjde o po stup ný pro ces. V
centrách pod  po ry nie je záujem
na – obrazne po ve da né – ná -
silnom vyzlie ka ní z rovno šiat.

l Po viem to na ro vi nu: Ne -
zobra lo si mi nis ter stvo pri -
ve¾ké sústo? Myšlienky pro gra -
mu ESO sú ve¾mi prí �ažli vé, ale
otáz ka reali zá cie?

Naozaj to nie je jed no du ché,
no vých èi iných ¾u dí nám nikto
ne dá, ani ich ne mô že by� viac.
Mu sí me si vysta èi� s vlastný mi si -
la mi a urèi� štandardy pre vý kon
kaž dej èin nos ti. Po cho pi te¾ne,
èas� ¾u dí bu de mu sie� èiastoène
zme ni� za me ra nie svo jej pra -
covnej èin nos ti, bu dú ma� mož no
do istej miery inú ná plò, a je pri -
rodze nou na šou vlastnos�ou, že
sa brá ni me zme nám. Sme prá ve
v ob do bí ve¾kých zmien a za naj-
dô le ži tejšie po va žu jem, aby sme
vzá jomne ko mu ni ko va li, de fi no -
va li pro blé my a spo loène h¾a da li
vý cho diská, predkla da li ná vr hy,
nie rozprá va li po chod bách a kri -
ti zo va li bez návrhov na zlepše nie.
Èa ka jú nás ïalšie dve eta py re -
for my štátnej sprá vy k 1. októbru
a po tom k 1. ja nuá ru, dô le ži té je
h¾a da� rieše nia prob lé mov, nie
len o nich rozprá va�. To je úlo ha
pre všetkých za mestnancov a
najmä pre ma nažment na všet-
kých úrovniach riade nia.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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O problé moch vo vystro jo va ní, ale aj o progra me ESO ho vo rí me s ve dú cou slu žobné ho úra du MV SR

De ni sa Sa ko vá: „Za najdô le ži tejšie po va žu jem, aby sme vzá jomne ko mu ni ko va li“
Za èia tok ro ka 2013, resp. ce lý pr vý štvr�rok sa v na šom
re zorte ne sie v zna me ní ve¾kých zmien.. Mno ho do sia¾ ne -
pozna né ho pri niesla od 1. ja nuá ra aj reali zá cia pro gra mu
ESO. Ve dú ca slu žobné ho úra du MV SR Ing. De ni sa Sa ko -
vá PhD. ho vo rí, že ve ¾a re zortných �ažkostí a prob lé mov
pri tom vô bec nespô so bi lo ESO, ale sa vle èú ove ¾a dlhšie.
Za re dakciu PO LÍ CIA jej klá dol otáz ky Pe ter Onde ra.

Najèastejšie otáz ky 
v sú vislosti s reali zá ciou

pro gra mu ESO
V záujme skva litne nia in -

for mo va nos ti s apli ká ciou pro -
gra mu ESO v pra xi do sta la re -
dakcia zo slu žobné ho úra du k
dispo zí cii spra co va né odpo ve -
de na èas té otáz ky. Vzh¾a dom
na ich roz sah sme ma te ri ál
umiesti li na ti tul ku intra ne to vej
strán ky OZP v SR

Pre èo v tom to èís le ne nájde te vy jadre nia
riadi te ¾a od bo ru MTZ Ing. Ju ra ja Bo le cha?
Vá že ní èi ta te lia!
V rám ci po zor nos ti, kto rú na ša re dakcia už dlho do bo ve nu -

je problé mom s výstrojný mi sú èiastka mi, po skyt li sme aj v
aprí lo vom èís le PO LÍ CIE priestor pre vy jadre nie ve dú cej slu -
žobné ho úra du MV SR De ni se Sa ko vej. Svo je ná zo ry na tú to
té mu pre dostrel v rozho vo re aj predse da OZP v SR. S pros -
bou o poskytnu tie roz ho vo ru sme pre to oslo vi li aj Ing. Ju ra ja
Bo le cha, riadi te ¾a od bo ru MTZ z no vovzniknu tej sekcie hnu -
te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR. So stretnu tím súhla -
sil a na zákla de je ho žiadosti sme mu mailom za sla li aj okru -
hy, o kto rých sa v me ne re dakcie PO LÍ CIA chce me rozprá va�.
Ter mín stretnu tia sme sa však ne dozve de li ani po opä tovných
urgenciách a do na šej ko mu ni ká cie vstú pil aj ge ne rálny riadi -
te¾ tejto sekcie Ing. Ró bert Pintér s odô vodne ním, že okruh
tém, kto rý sme na vrh li, je pri ve¾mi ši ro ký a na vy še sú oba ja
ve¾mi za neprázdne ní, èo však ne zna me ná, že by sa vy jadri�
nechce li… Medzi èa som už uply nul aj ter mín uzá vierky. A tak,
vá že ní èi ta te lia, vy jadre nie najkompe tentnejšie ho ve dú ce ho
pra cov ní ka re zor tu k da nej proble ma ti ke v tom to èís le PO LÍ -
CIE ne nájde te. Mož no na bu dú ce…

Re dakcia PO LÍ CIA

Približne 150–ti síc za mest -
nancov na Slo ven sku má ta ké
nízke príjmy, že sa dostá va na
hra ni cu, respektí ve pod hra ni cu
chu do by. Uviedli to na dnešnej
tla èo vej be se de v Bra tisla ve pred-
sta vi te lia Konfe de rá cie od bo ro -
vých zvä zov (KOZ) SR.

Aj tou to té mou sa zaobe ra li de -
le gá ti ostatné ho sne mu KOZ. Ako
uvie dol pre zi dent KOZ Jo zef Kol -
lár, „chce me na pô de konfe de rá -
cie intenzívnejšie rieši� otáz ku
chu do by. Trá pi nás, že aj ¾u dia,

kto rí riadne odpra cu jú osem ho dín
v za mestna ní, sa pre pa da jú do
pás ma chu do by, le bo pra cu jú za
mi ni málnu mzdu. Pri po rovna ní s
kra ji na mi EÚ vzni ká pa ra dox, keï
v SR do sa hu je me pro duk ti vi tu
prá ce na úrov ni 80 % kra jín EÚ,
pri tom však má me tre tie najnižšie
mzdy“.

Ten to stav chcú od bo ry zme ni�.
V prvom ra de pôjde o ko lektívne
vy jedná va nie a ro ko va nia so -
ciálnych partne rov na tri partitnej
úrov ni.           (TASR, 27.3.2013)

KOZ SR bi je na po plach



Z nášho poh¾a du patrí Horskej
záchrannej službe v štruktú re MV
SR ešte jed no neotra si te¾né
prvenstvo: Od bo ro vý zväz pra -
covní kov HZS ako ko lektívny èlen
OZP v SR zdru žu je 92 percent z
cel ko vé ho po è tu za mestna ných v
HZS. Ta ké percento ne má v OZP
konku renciu… A prá ve z odbo ro -
vej orga ni zá cie k nám v pos -
lednom èa se pri chádza lo množ-
stvo signá lov o vážnych problé -
moch, s kto rý mi HZS zá pa sí…

Ná roènos� se zó ny
Hor ská zá chran ná služ ba pô -

so bí v šiestich oblastných stre -
diskách: Vy so ké Tat ry (plus Pie-
ni ny), Slo ven ský raj, Nízke Tat ry,
Ve¾ká a Ma lá Fatra i Zá padné
Tat ry, pri èom v niekto rých hor-
stvách má HZS aj viace ro pra co -
vísk, napríklad v Nízkych Tat rách
zo se vernej fun gu je Jas ná, z juž-
nej stra ny Byst rá a k to mu Èerto -
vi ca. Do štruktú ry orga ni zá cie
patrí ešte – okrem riadi te¾stva –
aj Stre disko la ví no vej pre vencie,
Ope raèné stre disko tiesòo vé ho

vo la nia (zná me èís lo 18 300) a
Ško lia ce stre disko.

Na èe le odbo rá rov sto jí takmer
od sa mé ho vzni ku orga ni zá cie
kpt. RNDr. Ivan Raèko, kto rý ho -
vo rí, že najmä v zimnej a letnej
se zó ne je najväèším problé mom,
vlastne až ne možnos�ou, stretnú�
sa na raz so všetký mi èlenmi. Je
to, sa mozrejme, da né cha rakte -
rom služ by i vzdia le nos�a mi
medzi jed not li vý mi stre diska mi.
Oso bitne to ho roèná se zó na je
pri tom pre HZS extrémne ná roè -
ná. Za pr vé tri me sia ce 2013 ma li
záchra ná ri HZS to¾ko zá sa hov,
ako ino ke dy za ce lý rok. Ešte
presnejšie – v posledných de sia -
tich ro koch bo li do konca šty ri ta -
ké, po èas kto rých ma li za 12 me -

sia cov me nej zá sa hov ako te raz
za tri me sia ce.

Po spre vádzko va ní vý kon ných
la no viek poètom zá chran ných ak -
cií „vy sko èi la“ najmä Jas ná, za tri
me sia ce už má HZS v Jasnej evi -
do va ných viac ako 900 z vy še 1
500 zá sa hov príslušní kov HZS…
Po cho pi te¾ne, nie je „èiarka“ ako
„èiarka“, je rozdiel zorga ni zo va� v
no ci „èiarku“, kto rá predsta vu je
mno ho ho di no vé na sa de nie ve¾ -
ké ho po è tu záchra ná rov, a iná je
za sa „èiarka“, pri kto rej záchra nár
ošetrí na sva hu zlo me nú ru ku, dá
ju do dla hy a odve zie ne š�ast ní ka
k le ká ro vi. Po è ty zá sa hov však
predsa o mno hom svedèia…

Od bo ro vá orga ni zá cia má èle -
nov vý bo ru z kaž dej ob las ti, v
kaž dej zložke, do vedna má de -
vä�èlenný vý bor a od bo ro vé stret-
nu tia sa usi lu jú koordi no va� so
slu žobný mi po du ja tia mi, kto ré
zvo lá va riadi te¾ HZS pplk. Ing. Jo -
zef Ja ni ga. Mi mo cho dom, aj riadi -
te¾ je èle nom odbo rov, ho ci sa mo
riadi te¾stvo, ako pozna me ná va

predse da, má v ich odbo ro vej
orga ni zá cii najnižšiu orga ni zo va -
nos�…

Lás ka na ce lý ži vot
Hor ská zá chran ná služ ba sa

má èím pochvá li�, svedèia o tom
vý sled ky na do má cej pô de, za
svo ju pro fe sio na li tu však zís ka li aj
vý raz né medzi ná rodné uzna nia –
napríklad jasky nia ri. Zdá sa, že je
to v prvom ra de výsle dok osobnej
za nie te nosti, skú se ností, ocho ty
tvr do pra co va� a schop nos ti mys-
lie�. Tieto predpokla dy sa v má lo -
po èetnej sa mostatnej orga ni zá cii
do ká žu pre ta vi� do úspešných
akti vít. Pozre li sme si napríklad
ope raèné stre disko HZS v Sta -
rom Smo kovci a do vo lí me si po -
ve da�, že je softvé ro vo – a najmä

vlastný mi si la mi – vy ba ve né ove -
¾a lepšie ako ho cikto ré kraj ské
stre disko IZS na èís le 112, je vy -
bu do va né na konkrétne špe ci -
fické potre by zá chra ny v hor -
ských podmienkach a tak, aby
ve¾mi ope ra tívne za bez pe èi lo
koordi ná ciu všetkých síl a pro-
striedkov – až na jednotlivca –
kto ré v da nej chví li a konkrétnej
si tuá cii pri chádza jú do úva hy.
Vrá ta ne zlo žiek zo zahra ni èia.
Klo búk do lu!

Kto tro chu po zná prá cu hor -
ských záchra ná rov, ne po chy bu je,
že sú to ¾u dia, kto rí bez hôr a prá -
ce v nich ne ve dia ži�, nie je to pre

nich ani tak za mestna nie, ako
skôr posla nie. Ko ní èek, lás ka a
ži vot ný štýl. Mno hí si ne ve dia
predsta vi�, že by ro bi li nieèo iné,
sú tu do ma, kým vládzu… Ne èu -
do, že napríklad v spo lo èenskej
miestnosti v Sta rom Smo kovci
mô že te vi die� po ste nách fo to gra -
fie všetkých za mestnancov, kto rí
tu pô so bi li od sa mé ho zro du pô -
vodnej Horskej služ by de sa�ro èia
do za du. Èo si ako sta vov ská èes�.
O zaslú ži lých záchra ná roch a
hor ských vodcoch sa tu vo ve -
èernom ti chu, v sne hom za ¾ahnu -
tých chatkách rozprá va jú prí be hy
ako o ná èelní koch v indiánskych
vigva moch – o ich hrdinstve, obe -
ta vosti, odva he, vy tr va los ti…

Pe nia ze, a za sa pe nia ze…
Odbo rá rov o to viac mr zí, že

ani v no vých podmienkach, pod
krídla mi MV SR, ne bo lo vždy
všetko tak, ako má, resp. ako by
ma lo by�. V posledných ro koch
bo la si tuá cia – nielen pod¾a slov
predse du – nieko¾kokrát kri tic ká.
Základným problé mom bo li a sú
pe nia ze. Za posledné ro ky išla
HZS v rozpoète na pre vádzku do -
le o viac ako tre ti nu, ho ci ob jem
po vin nos tí sa nezme nil, skôr na -
opak. Ve¾mi vážnym sa ja vil de fi -
cit v ob las ti BOZP. Záchra ná ri
HZS v akciách deò èo deò na -
sadzu jú svo je ži vo ty za iných,
avšak ne do stat ky v potrebnej vy -
ba ve nos ti sa z ro ka na rok pre-
hlbo va li. Na ná kup no vej vý stro je
a všetké ho, èo k svo jej prá ci
potre bu jú, ne bo lo dos� pe òa zí a
no vých ¾u dí èas to ne bo lo èím vy -
ba vi�. Mu se li èa ka�, buï kým
niekto odí de, ale bo èa ka�, kým sa

za sa hro madne na kú pi. Ve ¾a ma -
te ri á lu sa použí va, aj keï je po
zroènosti, použi te¾nos� kle sá a o
bez peè nos ti ani ne ho vorme. A aj
to má lo, èo by si moh li za do vá ži�
z vlastných pe òa zí, po no so va li
sa, na rá ža pri zaobsta rá va ní na
by rokra ciu a zdåha vos�.

Bezpeènos� je prvo ra dá
Po zorne sme po èú va li záchra -

ná rov ce lé ho di ny, ale s oh¾a dom
na roz sah èlán ku mu sí me ob sah
po èu té ho a vi de né ho ve¾mi zjed-
no du šo va�. Bo lo nám však zrej-
mé, že záchra ná rom z HZS na
ich prá ci zá le ží, pre to že je to ich
ži vot. Pri po mí na jú však s¾u by,

kto ré sa už aj z ve de nia re zor tu
viac ro kov ne pl ni li a svedèí o tom
aj viace ro ve¾mi na lie ha vých lis-
tov, kto ré predse da odbo ro vej
orga ni zá cie Ivan Raèko ad re so -
val ve de niam mi nis ter stva už v
uply nu lých ro koch .

Pro blé my mož no zhrnú� do
viace rých okru hov. Prvým je ne -
po chybne prá ve spo mí na ná ob -
las� BOZP – dnes už záchra nár
ne mô že fungo va� s jedným èa ka -
nom, so 40–metro vým la nom, v

teplá koch a v do ma uši tých vibra -
mách ako v 19. sto ro èí, zá chra na
v ná roè ných hor ských podmien -
kach je po cho pi te¾ne ná roè ná na
vy ba ve nie, kto ré sa v �ažkej kaž-
do dennej službe rýchlo opotre bú -
va. To sa tý ka aj dopravných pro-
striedkov, áut, štvorko liek a

skútrov, pri èom niekto ré sú na
hra ne ži vot nos ti. Napríklad lan-
dro ve ry si záchra ná ri sí ce poch -
va ¾u jú, ale znaè ná po ru cho vos�
skú ša aj pružnos� na šich opra -
vovní – a vraj nie prí liš úspešne.
Ak sa v ro ku 2013 niè neude je,
do siahne de fi cit v ob las ti BOZP
ku koncu ro ka takmer 600–ti síc
eur a každo roèné u�a ho va nia vý -
davkov na pre vádzku (o pä�, o
dvadsa�tri, o pä� a zno va o pä�
percent) záchra ná rov dep tajú.

Nie sú fajno ví, ale…
Dru hým problé mom sú pra -

covné a hy gie nic ké podmienky.
HZS je vo zvláštnej si tuá cii, keï
ve ¾a objektov, kto ré bo li v mi nu -
los ti po sta ve né za štátne pros -
triedky ako úèe lo vé ob jek ty pre
hor ských záchra ná rov, sa do sta lo
„ur èi tým“ spô so bom do vlast -
níctva obèianskych zdru že ní.
Štátna orga ni zá cia im tak pla tí
ná jomné, svo jou výš kou úmerné
atraktívnosti lo ka lít, v kto rých
HZS pô so bí. Súdne spo ry, �a ha -
ni ce, ná sled né s�a ho vaèky do
iných priesto rov – to všetko zá -
chra ná ri trpezli vo absolvu jú, us -
kromòu jú sa, a inde sú za sa ra di,
le bo išli ko neène do lepšie ho.
Niekto ré v sú èasnosti uží va né za -
ria de nia sú však už aj v ob las ti
pra covných a hy gie nic kých pod-
mie nok zjavne nespô so bi lé, a je
otázne, èi spåòa jú zá ko nom sta -
no ve né hy gie nic ké mi ni má.

Keïže štát si od ro ku 2003
zobral do vienka zodpo vednos�
za bezpeènos� ¾u dí na ho rách, je
jas né, že ne sie zodpo vednos� za
akcieschopnos� zá ko nom na to
urèe nej orga ni zá cie. Záchra ná ri
pra cu jú v ne rovno merne rozlo že -
nom slu žobnom èa se. A sme pri
ïalšom problé me – perso nálne
vy ba ve nie HZS. Pô vodné ta -
bu¾ko vé sché my z èias zro du zá -
ko na NR SR è. 544/2002 Z.z. o
HZS sa do po sia¾ ne naplni li. Stá le
ešte reálne chý ba 24 záchra ná -
rov, na kto rých do dnes ani ne ma -

jú syste mi zá ciu. Zdá sa, že to nie
je tak ve ¾a, ale záchra ná rov je len
108, a z tohto po è tu je to viac ako
štvrti na.

Výsle dok? V tejto se zó ne, pri
ta kom extrémnom po ète zá sa hov
záchra ná rom rýchlo rastie po èet
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Hor ská zá chran ná služ ba je už de sa� ro kov pod krídla mi MV SR: bi lancia úspešná, ale ne do rie še ných prob lé mov ce lá ho ra

Hor ská zá chran ná služ ba (HZS) má me nej za mestnancov
ako tre bárs drvi vá väèši na okresných riadi te¾stiev PZ na
Slo ven sku. Napriek to mu patrí poètom ne ve¾ká HZS k tým
sku pi nám štátnych za mestnancov (popri ha si èoch), kto ré
dlho do bo po ží va jú najväèšiu dô ve ru ve rejnosti, le bo –
pod¾a priesku mov – svo jou èinnos�ou najlepšie napåòa jú
kré do Po má ha� a chrá ni�. Aj vïa ka aktívnej po li ti ke in for -
mo va nos ti je HZS najmä v letnej a v zimnej se zó ne aj me -
diálne ve¾mi frek ven to va nou, v dobrom slo va zmysle po -
pu lárnou orga ni zá ciou, ho ci si bežný ob èan mož no ani
neuve do mí, že HZS je sú èas�ou mi nis ter stva vnútra.

Záchra nár: to nie je za mestna nie, ale posla nie

(Pokraèovanie na strane 5)

Pohotovostný sklad strediska HZS v Starom Smokovci je vzor-
ne poukladaný, plný potrebnej výbavy - lavínové batohy, kongá,
lezecké pomôcky, laná, šmyky, nosidlá, nafukovacie dlahy...
výbava záchranárov, ak má byť kvalitná, je aj poriadne drahá,
pripúšťa Ján Iľanovský, podpredseda odborovej organizácie

Snežný skúter je v zime pre záchranárov nenahraditeľným
dopravným prostriedkom, z hľadiska dostupnosti terénu sa mu v
lete štvorkolka nijako nevyrovná. V Jasnej ešte počas našej aprí-
lovej návštevy mali dva metre snehu...

V Tatrách môžete zažiť aj lyžiara nad hlavou, križuje sa tu
cesta s lyžiarskou dráhou... Landrovery si záchranári v teréne
pochvaľujú, ale kúriť a chladiť interiér vraj v nich možno len otvá-
raním a zatváraním okien...
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Záchra nár: to nie je za mestna nie, ale posla nie
nadslú že ných ho dín, le bo ho ro -
lez ci, tu ris ti a ly žia ri všetkých ka -
te gó rií sa ešte ne na uèi li, že zra ni�
ale bo stra ti� sa ma jú len do 15.30
hod, aj to pod¾a mož nos ti iba v
pra covné dni. Pod stat ný po èet
zá chran ných ak cií tak ide do ko -
lónky nadèa sov, ale ich preplá ca -
nie záchra ná ri HZS doteraz vlast-
ne nespozna li. Na zá kon né pla te -
nie na ria de nej po ho to vos ti po
škrtoch v rozpoète v uply nu lých
ro koch už po ma ly za bú da jú tiež.
Chla pom tak vzni ka jú ho di ny
náhradné ho vo¾na, na kto rých
èerpa nie však mô žu v se zó ne
tiež za budnú�. Dvesto ho dín
náhradné ho vo¾na za uply nu lé tri

me sia ce tu pre to nie je ni ja ká
zvláštnos�.

Do ri zi ka
V pra xi to èas to vy ze rá tak, že

záchra nár si odkrú ti služ bu a ide
do mov s ve do mím, že keï ho
ope raèný o chví ¾u nestiahne spä�,
bu de to ma lý zá zrak. A na akcii
bu de v p¾ušti a v sne hu, v tme, vo
víchri ci a pri tep lo tách hlbo ko pod
mí nus 20 °C ho di ny do no ci, prí -
padne až do rá na. A po tom zno -

va do ro bo ty, le bo máš pí sa nú
plá no va nú zme nu!? Kto �a za sko -
èí, keï bo li v no ci všetci s te bou?
Ale ne cha� stra te ných èi zra ne -
ných ¾u dí zmrznú� v ž¾a be èi v la -
ví ne len pre to, že te be už pad la?
Prí padne sa vy ho vo ri�, že zú ri la
sne ho vá búrka a bol vy so ko la vi -
nózny svah, a pre to ne šli na
miesto neš�astia, veï sa to po èa -
sie mož no do rá na umúdri? To sa
tu ne no sí…

Na jed nej stra ne je te da obe ta -
vos� jednotlivcov, hra ni èia ca ne -
raz s ohro ze ním ži vo tov a zdra -
via, na dru hej stra ne spo lo èenská
potre ba a nasta ve ný sys tém, kto -
rý nie je naplne ný. Kto si zodpo -
vie smr� ale bo úraz záchra ná ra s

tr va lým následkom, keï ho neš -
�astie po stih ne na „pra co visku“,
ho ci tam ne mal èo h¾a da�, pre to -
že mal zo zá ko na do ma oddy cho -
va�? Keï po li caj ti pristihnú vo di èa
ka mió na, kto rý ne ab sol vo val sta -
no ve nú prestávku v jazde, nasle -
du je tvr dá sankcia. Kto po tres tá
záchra ná rov, že risku jú ži vot pri
akciách v èa se svojho „plá no va -
né ho“ osobné ho vo¾na, bez na ria -
de nej a zapla te nej po ho to vos ti?

A kto by najviac kri èal, ke by si
chla pi jedné ho dòa naozaj po ve -
da li, že už sta èi lo, nezdvihli by po
službe te le fón, išli by „všetci“ na
pi vo a na záchrannú akciu by ne -
mal kto ís�?

Na tíska sa ešte otáz ka – dob-
ro vo¾ní záchra ná ri neodmysli te¾ne
patria do hôr, ma jú tra dí ciu, mno -
hí dlho roèné skú se nosti… Ne po -
má ha jú? Sa mozrejme, ani HZS
by – prá ve pre ne dosta tok pro fe -
sio ná lov – ne moh la bez nich
existo va�. Po ro koch desta bi li zá -
cie v dobro vo¾níckych orga ni zá -
ciách sa vraj vz�a hy aj sú èinnos�
norma li zu jú, HZS má zmluvne
podchy te ných takmer 200 chla -
pov, na kto rých sa dá spo ¾ahnú�,
mno hé zá chran né akcie, kto ré si
vy ža du jú väèší po èet ¾u dí, by bez
ich po mo ci ani ne do ká za li zvlád -
nu�. Sa mozrejme, dobro vo¾ní kov
tre ba na tro vy HZS kompletne vy -
ba vi� ma te riálne, poisti� a dôk -
ladne vyško li�, aby bo li pri zá sa hu
plno hodnotnou po mo cou a pri tom
ne ohro zi li ani sa mi se ba, pre to že
v prí pa de vážne ho úra zu èi ne bo -
daj úmrtia pri akcii je ich po zí cia z
h¾a diska právne ho stá le dos� ne -
jas ná, pri po me nu li nám viace rí.
Na akciu sí ce idú dobro vo¾ne a
bez ná ro ku na odme nu, ale „kto -
si“ ich tam vy slal… Kto bu de
zodpo ve da�, ak sa nieèo sta ne?
Pro blém je le gisla tívne stá le otvo -
re ný…

Svi tá na lepšie?
To to všetko te da príslušní kov

HZS už dlhšie trá pi i hne vá.
Predse da odbo rov Ivan Raèko s
pl nou vážnos�ou ho vo rí, že medzi
¾uïmi už pa nu je zlá ná la da, pre-
vlá da po cit, že im nikto ne chce
ale bo ne vie po môc� napra vi� stav

– ani mi nis ter stvo, ani od bo ry. A
pý ta jú sa, pre èo v odbo roch vlast-
ne ešte sú. „Ta kú bezná dej a
skepsu, aká vlád ne te raz, som tu
ešte ne za žil, a to som tu už dlhé

ro ky,“ po zna me nal. Pla ty i cel ko -
vé príjmy záchra ná rov tiež sto ja
od ro ku 2009, de fac to sa reálne
zni žu jú, keïže škr ty po stih li ostat-
né zložky pla tu, najmä slu žobnú
po ho to vos�. To by ešte pre ko na li,
le bo svo ju prá cu ma jú ra di. Ak sa
však pridru žia pro blé my, že im
mi nis ter stvo ne vie da� v dosta -
toènom obje me ani to, èo k svo jej
ne bezpeènej prá ci pri záchra ne
iných naozaj potre bu jú, ne chu� sa
zväèšu je, upo zor nil predse da
Raèko.

Pri tom spo luprá cu so slu -
žobným ve de ním HZS všetci, s
kto rý mi som sa rozprá val, po va -
žu jú za dobrú. Sám riadi te¾ Jo zef
Ja ni ga za èí nal ako aktívny zách -
ra nár, ve¾mi dobre vie, o èom je

tá to prá ca. Riadi te¾ za sa po chvá -
lil úsi lie odbo rov v bo ji za pra -
covné a so ciálne podmienky, s
úsme vom po zna me nal, že pred -
se do vi Raèko vi ako dlho roèné mu

ko le go vi ho vo rí „mo ja tri parti ta“.
Zá ro veò po zna me nal, že HZS a
jej pro blé my je potrebné vní ma� v
koncepte ce lé ho re zor tu a nie sa -
mostatne. Pro blém te da nie je v
ko lektí ve, v úsi lí ¾u dí, v ich súhre,
ale v ne naplne nosti oprávne ných
potrieb. Zho dou okol nos tí prá ve v
èa se na šej návšte vy vo Vy so kých
a v Nízkych Tat rách bol riadi te¾
HZS v Bra tisla ve na vážnom ro -
ko va ní so štátnym ta jomní kom
MV SR Jo ze fom Bu èe kom a ve -
dú cou slu žobné ho úra du MV SR
De ni sou Sa ko vou. Rieši li všetky
tie pro blé my, o kto rých tu ve¾mi v
skratke pí še me.

Prís¾u by rieše ní od ve dú cich
predsta vi te ¾ov re zor tu riadi te¾
HZS do stal, ocho tu a vô ¾u im
pod¾a slov riadi te ¾a ne mož no
uprie�. Niekto ré pro blé my sa da jú
rieši� rýchlo, niekto ré, hlavne sys -
té mo vé ale bo le gisla tívne, si vy -
ža du jú ur èi tý èas. Pod¾a je ho slov
však bu dú dô le ži té ta ké rieše nia,
pri kto rých ne bu de do chádza� k
ich ku mu lo va niu.

V èa se uzá vierky tohto èís la
na šich no vín sa pod¾a najnovších
informá cií ¾a dy pohli. Predsa sa
len ja ví reálna perspektí va rieše -
nia po pi so va ných prob lé mov. Do
akej miery a v akom obje me sa to
po da rí, bu de me sle do va� a aká
bu de rea li ta, uvi dí me. Dôsledky
prí padné ho odsú va nia rieše nia
pro ble ma ti ky ale bo podce òo va nia
tohto sta vu by to tiž moh li ma�
naozaj ne mi lé ná sled ky. Nech ce -
me ku vi ka�, len na ša dlho roèná
skú se nos� ho vo rí, že ve ci sa èas -
to za èa li hý ba� až vte dy, keï
vzni kol – ako vždy „ne èa ka ný
pro blém“ – vážna uda los� a s
vážny mi dôsledka mi.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, HZS

(Pokraèovanie zo strany 4)

Z histó rie hor ských záchra ná rov
Ná rast po è tu tu ristov a záujem o spozná va nie slo venskej prí ro -

dy bol impulzom na za lo že nie Uhorské ho kar pat ské ho spol ku, kto -
rý vzni kol už v ro ku 1873. Orga ni zaène pod chy til hor ských vodcov
a ujal sa aj sta rost li vos ti o bezpeènos� a vý kon zá chra ny v na šich
ho rách.

Dlhé de sa�ro èia pra co va la hor ská služ ba na bá ze dobro -
vo¾níctva. Až v no vembri 1949 pre dostre li smo ko veckí predsta vi te -
lia Zá chran né ho zbo ru Klu bu slo ven ských tu ristov a ly žia rov ná vrh
na vytvo re nie pro fe sio nálne ho or gá nu pre vý kon zá chran ných prác
vo Vy so kých Tat rách. Na zákla de týchto uda lostí za èa li 20. ja nuá -
ra 1950 vy ko ná va� tra ja pro fe sio nálni za mestnanci Tatranskej hor-
skej služ by vý kon hor ských záchra ná rov, na príkla de kto rej bo li bu -
do va né hor ské služ by aj v ostat ných horstvách.

V ro ku 1953 vznik la ce loštátna orga ni zá cia pod názvom Hor ská
služ ba s pô so biskom vo Vy so kých, Nízkych, v Zá padných Tat rách,
v Ma lej a vo Ve¾kej Fatre a v Slo venskom ra ji. Rok 1953 sa tak stal
pre lo mo vým v orga ni zaènom roz vo ji záchrannej èin nos ti na ce lom
Slo ven sku. Ïalšie de sa�ro èia sa však Hor ská služ ba potåka la pod
ku ra te lou rôznych re zortov a spo lo èenských inšti tú cií, si tuá cia sa
ešte zhor ši la po ro ku 1989.

Po mno hých problé moch s riade ním a fi nanco va ním Horskej
služ by Mi nis ter stvo vnútra SR na jar 2002 po da lo vládny ná vrh zá -
ko na o Horskej záchrannej službe, kto rý 10. jú la 2002 NR SR
schvá li la ako zá kon 544/2002 Z. z. Presne po pä�de sia tich ro koch
od vzni ku prvej ce loštátnej orga ni zá cie od 1. ja nuá ra 2003 ko neène
má me Horskú záchrannú služ bu ako plne pro fe sio nálnu, jednotnú
štátnu inšti tú ciu, kto rej za mestnanci sú v slu žobnom po me re tak
ako príslušní ci HaZZ pod¾a zá ko na è. 315/2001. HZS úz ko spo lu -
pra cu je s dobro vo¾ný mi hor ský mi záchra nármi.

Dobro vo¾níckych obèianskych zdru že ní dekla ru jú cich vý kon hor-
skej zá chra ny pod rôzny mi názva mi však už má me 27…

Pr vé evi do va né neš�astie v Nízkych Tat rách sa sta lo v ro ku 1857,
keï la ví na za bi la troch dre vo ru ba èov a pä� ko ní. 

Február1924: Najväèším la ví no vým neš�astím v histó rii bo lo za va -
le nie osa dy Ry bô vo Ve¾kej Fatre. Vo februá ri 1924 biela va lia ca sa
ma sa sne hu z vr chu Krížna po cho va la 18 lesných ro botní kov a za ne -
cha la za se bou spúš�.

8. ma rec 1956 bol straš ný a pa mätný pre Po ho re lú. Asi o 9:30 hod.
sa Vajsko vej do li ne nad Dolnou Le ho tou zo su nu la ve¾ká sne ho vá la -
ví na, kto rá zmietla ro botnícku cha tu aj s lesný mi ro botníkmi. Za hy nu -
lo 16 ¾u dí – de vä� lesných ro botní kov z Po ho re lej a se dem z Telgártu.

De cember 1958: V la ví ne pod Lomnickým sedlom vo V. Tat rách
za hy nu li po èas tré ningu šty ria mla dí èle no via èes ko slo ven ské ho
repre zentaèné ho družst va v zjazdo vom ly žo va ní.

Ja nuár 1967: Vo V. Tat rách v kotli ne Piatich spiš ských plies za -
siahla la ví na tesne predpo ludním siedmich tu ristov. Všetci v nej za hy -
nu li.

Ja nuár 1968: Na južných sva hoch Ku bínskej ho le v po ho rí
Oravská Ma gu ra ly žo va li úèast ní ci ly žiarske ho zá jazdu z Br na. O
10,15 hod. ich na sva hu pred cha tou za siahla ma sívna la ví na, kto rá
za chy ti la 53 osôb. 25 z nich vy viazlo so zra ne nia mi, ale šes� sa už do -
mov ni kdy ne vrá ti lo.

Ja nuár 1974: Zo Sed la nad Sko kom v Mengu sovskej do li ne pri
Popradskom ple se vo V. Tat rách, len kú sok od Sym bo lic ké ho cinto rí -
na sa 20.ja nuá ra 1974 uvo¾ni la la ví na. Sne ho vá ma sa ma la ta kú si lu,
že jej èe lo sa do sta lo až na pro ti ¾ahlý svah, kde prá ve pre bie hal ly -
žiarsky vý cvik stre doško lá kov z Ko már na. Pod sne hom sa ocit lo 24 ¾u -
dí. Nieko¾kým š�astlivcom sa po da ri lo z biele ho za ja tia vyslo bo di�
vlastný mi si la mi, uèi te¾ te lesnej vý cho vy, je ho syn a je de násti štu denti
však zosta li pod sne hom, kto ré ho hrúbka miesta mi do sa ho va la až
šes� metrov. Po piatich ho di nách záchra ná ri vy hra ba li zo sne hu ešte
jedné ho ži vé ho štu denta a pre viezli ho do ne moc ni ce. Ostat ných sa
zachrá ni� ne po da ri lo.

De cember 2005: V posledný deò ro ku 2005 la ví na v Spá le nom
ž¾a be v Zá padných Tat rách strh la sta no vý tá bor ôsmich èes kých ho -
ro lezcov a následne usmrti la se dem mla dých ¾u dí.

Za posledných tridsa� ro kov za hy nu li v na šich horstvách prie merne
tra ja ¾u dia roène. V tom to ro ku evi du je Hor ská zá chran ná služ ba už
pä� màtvych…

Najväèšie tra gé die v na šich ho rách

Operačné stredisko HZS pre známe číslo 18 300. Za pultom
sedí operátor, dispečer a manažér v jednej osobe Peter Sväto-
jánsky, známy najmä v kruhu skialpinistov. V službe je nepretrži-
te sám, na posilu niet peňazí

Riaditeľ HZS pplk. Ing. Jozef Janiga (vpravo) volá svojho
odborového predáka kpt. RNDr. Ivana Račka „moja tripartita"...

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 13. mája 2013

Redakcia
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Re zortný sys tém na do bú da nia ve do mostí a ich využí va nia už naozaj potre bu je ra zantnú zme nu vo všetkých for mách

l Pán riadi te¾, za èiatkom
aprí la (4. 4.) za sa da la akre di -
taèná ko mi sia, kto rá ma la po -
sú di� se bae valvaèné sprá vy
na šich SOŠ PZ v Bra tisla ve, v
Pe zinku a v Ko ši ciach, o kto -
rých re dakcia PO LÍ CIA pí sa la v
mar co vom èís le. S aký mi zá -
ver mi skon èi lo ro ko va nie ko mi -
sie, kto rej ste zá ro veò ta jomní -
kom?

V nadväznosti na na še interné
ak ty riade nia v ob las ti vzde lá va -
nia všetky tri stredné ško ly pred-
lo ži li sprá vy, kto ré ko mi sia vy -
hodno ti la a roz hod la, že sprá vy
zo SOŠ PZ v Pe zinku a v Ko ši -
ciach spl ni li všetky sta no ve né kri -
té riá, za tia¾ èo sprá vu, predlo že -
nú SOŠ PZ v Bra tisla ve, sme z
viace rých dô vo dov vrá ti li na
dopra co va nie. Na za sa da ní ko mi -
sie sme tiež schvá li li škol ský
vzde lá va cí pro gram pre SOŠ PZ
v Bra tisla ve pre základnú po li -
cajnú prípra vu – pre prí pad, že by
sme na prípra vu no vých po li -
cajtov potre bo va li využi� aj ka pa -
ci ty tejto ško ly.

l Se bae valvá cie škôl sú
ve¾mi cen ným podkla dom a
zdro jom informá cií i návrhov
pre prípra vu zmien v systé me i
ob sa hu po li cajné ho vzde lá va -
nia – naj mä základné ho. Ma la
vzniknú� aj pra covná ko mi sia
pre prípra vu zmien v systé me
nášho školstva… Už fun gu je?

Tá to pra covná sku pi na už tiež
ma la svo je pr vé stretnu tie. Prá ca
sku pi ny je reakciou na rozpra co -
va nie pro gra mo vé ho vyhlá se nia
vlá dy SR v podmienkach MV SR,
kto ré nás za vä zu je ana ly zo va�
sú èasný sys tém po li cajné ho
vzde lá va nia a navrhnú� zme ny
pre ïalšie skva litne nie sys té mu
vzde lá va nia v re zorte. Sku pi na
vznik la rozka zom mi nis tra vnútra
SR è. 38/2013 z 19. februá ra toh -
to ro ka, tvo ria ju najmä zástupco -
via slu žieb PZ, ve dú ci funkcio ná -
ri viace rých mi nis ter ských zlo -
žiek, ale napríklad aj riadi te¾ OO
PZ z Ko šíc a riadi te¾ od bo ru po -
riadko vej po lí cie OR PZ z Bra ti -
sla vy. Pr vé ro ko va nie tejto pra -
cov nej sku pi ny sa ko na lo bezpro-
stredne po ro ko va ní akre di taènej
ko mi sie, keïže èas� odborní kov
má zastú pe nie aj v akre di taènej
ko mi sii.

l Ho vo ri li ste už konkrétne
o mož ných zme nách sys té mu,
prí padne náplne i trva nia štú -
dia?

Ro ko va nie ma lo vý razne pra -
covný cha rak ter, tak že sa nieslo
v ro vi ne úvah a rôznych ná zo rov.
Hla sy z pra xe napríklad jedno -
znaène po ža du jú predåže nie zák -
lad né ho po li cajné ho vzde lá va nia
na 12 me sia cov, zástupca kance -
lá rie pre zi den ta PZ sa však ro ko -
va nia ne zú èast nil, tak že ne po -
zná me sta no vis ko pre zi den ta PZ
a úzke ho ve de nia pre zí dia PZ.
Zhodli sme sa tiež, že sys tém
vzde lá va nia sa ne dá vytrhnú� z
ce lé ho kon tex tu prípra vy po li caj -
tov – poènúc vý be ro vým ko na -
ním. Sys tém vzde lá va nia tiež mu -
sí by� úz ko pre via za ný s princípmi
ka riérne ho po stu pu a na po kon aj
s predpokla da ným zne ním ná vr -
hu no vé ho zá ko na o štátnej služ-
be, kto rý sa má v zmysle ko -
lektívnej zmlu vy pre po li cajtov pri-
pra vi� do konca tohto ro ka. Tieto
tri aspek ty, te da úlo ha z pro gra -
mo vé ho vyhlá se nia vlá dy SR, ná -
vrh no vé ho zne nia zá ko na a úlo -
ha pripra vi� skva litne nie sys té mu
re zortné ho vzde lá va nia po li cajtov
tak idú ru ka v ru ke, ne mož no pra -
co va� na jed nej úlo he bez zoh -
¾adne nia zá ve rov z ostat ných.
Všetci sme sa však na ro ko va ní
pra covnej sku pi ny zhodli v ná zo -
re, že zme ny sú potrebné, sved -
èia o tom rôzne ana lý zy o úrov ni
od bornej pripra ve nosti po li cajtov
na vý kon služ by v konfrontá cii s
pot re ba mi po li cajnej pra xe, keï
sa tu vy ví ja jú ne žia du ce ano má -
lie.

l Konkrétne?
Napríklad ku koncu no vembra

2012 nám štu do va lo na mi mo re -
zortných vy so kých ško lách až 1
412 po li cajtov, z èo ho len 13 bo -
lo vy sla ných na štú dium so súhla -
som slu žobné ho úra du, pri èom

na na šej Aka dé mii PZ mo -
mentálne štu du je len 90 po li -
cajtov v dennom štú diu a 462 po -
li cajtov v externom štú diu, èo je v
menši ne vo vz�a hu k štu dentom z
ra dov obèianskej mlá de že (ci vil ní
štu denti), kto rých na Aka dé mii PZ
štu du je 690 (stav k 6.2.2013). Z
tých vy še 1 400 po li cajtov, kto rí
štu du jú na mi mo re zortných vy so -
kých ško lách, len asi stov ka štu -
du je prá vo ale bo as poò ne ja ký
smer bezpeènostné ho štú dia. To
nie je dob rý stav. Rovna ko zne -
po ko ju jú cim faktom je, že v po lí cii
má me ku koncu februá ra 2013 už
1 856 po li cajtov s dôstojníckym,
te da so špe cia li zo va ným po li -
cajným vzde la ním, kto rí však nie
sú za ra de ní na dôstojníckych
funkciách. Vzni ká tak množstvo
otá zok, èo ïa lej, ta ký to stav je
ne únos ný. Na èo ško lí me to¾ko
dôstojní kov, keï ich asi ne potre -
bu je me? Po žia davky z kra jov
nám pri tom ïa lej cho dia vo ve¾ -
kých poètoch, na ten to rok je asi
600 žiadostí o dôstojnícke štú -
dium. Kde bu dú pô so bi�? A na èo
sú nám po li caj ti, kto rí si pre získa -
nie vy so ko škol ské ho vzde la nia
najradšej vy be ra jú so ciálnu prá -
cu? Bu de zrejme potrebné sta no -
vi�, na akú funkciu je potrebná
aká vy so ká ško la. Sme te da len
na za èiatku pro ce su, kto rý by mal
sme ro va� k zme nám ce lé ho sys -
té mu vzde lá va nia v pre via za nosti
na ka riérny po stup a no vý zá kon
o štátnej službe, pre to že rovna ko
má me aj množstvo dôstojní kov,
kto rí nechcú vy ko ná va� funkciu,
kde sa vy ža du je dôstojnícke
vzde la nie. Iní by za sa chce li ka -
riérne postú pi�, ale ne ma jú kam,
prí padne im nadria de ní ani získa -
nie a zvý še nie kva li fi ká cie na A
PZ ne po vo lia. To to všetko bu de
te da potrebné zobra� do úva hy.
Predbežne sa èle no via pra covnej
sku pi ny zhodli aj v tom, že odbor-
nú prax, kto rú absolvu jú poslu -

chá èi SOŠ PZ na vý kon ných
útva roch, ne pl ní svoj úèel a ciele,
kto ré si prax kládla. Ten to cie¾
bu de potrebné naplni� v  prie be hu
dvojroènej prípravnej služ by. Iný -
mi slo va mi, tieto dva me sia ce, ur -
èe né na vy ko na nie odbornej pra -
xe na útva roch PZ, by ma li sme -
ro va� k plno hodnotnejšie mu vzde -
lá va niu pri dôslednom pre pá ja ní
teórie a praktickej prípra vy pria -
mo na pô de SOŠ PZ.

l Aké sú ter mí ny pre tieto
uva žo va né zme ny?

Sme naozaj len v prvej pra -
covnej fá ze, ale do konca aprí la
by cent rum vzde lá va nia a psy -
cho ló gie ma lo predlo ži� na akre di -
to va nie ná vrh no ve ly štátne ho
vzde lá va cie ho pro gra mu s naz -
na èe ný mi cie¾mi – v prvom ra de
na vý ši� po èet ho dín, kto ré poslu -
cháè strá vi pria mo v SOŠ PZ, pri -
èom zá me rom je, aby bol po èas
štú dia komplexne hodno te ný na
eta py, nie až v sa mom zá ve re
štú dia, aby sa tak skôr – obrazne
po ve da né – odde li lo zr no od
pliev. No vý vzde lá va cí pro gram
pre SOŠ PZ sa plá nu je spusti� èo
najskôr, ale ce lý ba lík spra co va -
nia úloh pre všetky dru hy štú dia,
te da základné i špe cia li zo va né
po li cajné štú dium, ako aj no vé
sme ro va nie A PZ je odha do va né
na obdo bie ro kov 2013 a 2014,
aby sa mo hol sys tém komplexne
spusti� k 1. ja nuá ru 2015.

l Vrá�me sa ešte k vý be ro -
vé mu a pri jí ma cie mu ko na niu
pre vstup do PZ. Ne bo lo by
potrebné pritvrdi�?

No vou úpra vou zá ko na o štát-
nej službe pre po li cajtov rá ta me
so sprísne ním kri té rií pri jí ma cie ho
ko na nia, pravde po dobne vo for -
me testov, kto ré by ma li poskyt-
nú� cel ko vý ob raz o vše obec ných
ve do mostiach kaž dé ho uchádza -
èa. Viac by sa ma li bra� do úva hy
štu dijné vý sled ky zo stredných
škôl a zva žu je sa aj ve ko vá hra -

ni ca, pre to že sa všetci zhodli na
tom, že väèši na uchádza èov je
ešte ve¾mi nezre lá a oèi vidne
absentu je najmä základná vo jen -
ská služ ba. Upo zoròu jú na to aj
po znat ky na šich psy cho ló gov vy -
ko ná va jú cich vstup né psy cho lo -
gic ké vy šetre nia uchádza èov o
štátnu služ bu príslušní ka PZ. Pri -
tom všetkom chcem zdô razni�, že
ško la ty pu SOŠ PZ ne mô že stvo -
ri� takpo ve diac ho to vé ho po li caj -
ta, na to mu sí slú ži� prá ve prí-
pravná štátna služ ba. Roz hod ne
sme však za to, aby sa ško ly ïa -
lej pribli žo va li pra xi – najmä tým,
že po sil ní me ra dy pe da gó gov s
dlho roèný mi skú se nos�a mi z po li -
cajnej pra xe, chce me, aby ma li
väèšie zastú pe nie aj v ma tu -
ritných skú šobných ko mi siách.
Èo sa tý ka Aka dé mie PZ, tak
prvým krô èi kom k navrá te niu ško -
ly k pô vodné mu posla niu je, že
po nú ka me absolventom ba ka -
lárske ho štú dia na A PZ možnos�
vstu pu do PZ – s tým, že ti tul ma -
gister mô žu získa� externým štú -
diom už po èas pô so be nia v útva -
re PZ. Mo mentálne už má me asi
70 prihlá šok z ra dov ci vilných štu -
dentov A PZ.

l Za èia tok ro ka bol po zna -
me na ný nízkym poètom poslu -
chá èov v SOŠ PZ, ho ci ve de nie
re zor tu ho vo rí o cieli nabra� v
ro ku 2013 oko lo ti sícky no -
vých, ale bo zno vupri ja tých po -
li cajtov.

Áno, pr vý beh od 1. ja nuá ra
2013 bol naozaj sla bý, z dô vo du
viaza nosti fi nanèných prostried-
kov, na SOŠ PZ v Pe zinku nastú -
pi lo na štú dium len 94 a na SOŠ
PZ v Ko ši ciach len 62 poslu chá -
èov. V aprí lo vom nástupnom ter-
mí ne by už do obidvoch stred-
ných od bor ných škôl PZ ma lo
nastú pi� približne 350 no vopri ja -
tých po li cajtov.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Ak existu jú „vzde la nostné nožni ce“, tak v rám ci PZ sa urèi te otvá ra jú
Ako ïa lej s na ším systé mom vzde lá va nia? Re dakcia PO -
LÍ CIA s otáz ka mi oslo vi la riadi te ¾a Cent ra vzde lá va nia a
psy cho ló gie MV SR JUDr. Anto na Ku li cha.

JUDr. Anton Kulich

l Mi nis ter stvo vnútra avi zu -
je zme ny v systé me vzde lá va -
nia po li cajtov, rozka zom mi nis -
tra vznik la sku pi na pre prípra -
vu návrhov na ïalšie skva litne -
nie sys té mu. Ale zástupca
odbo rov v tejto sku pi ne nie je.
Va ša reakcia? Vraj sú od bo ry
ura ze né…

Nie sme ura ze ní, ale mys lí me
si, že vzde lá va nie za mestnancov
re zor tu, oso bitne po li cajtov, je
spo je né s úlo ha mi odbo rov v ob -
las ti vytvá ra nia pra covných pod-
mie nok.

l Na mie ta li ste?
Vy šiel roz kaz a zobra li sme ho

na ve do mie. Rozhodnu tie po va -
žu jem za úèe lo vé, do tyè ní ve dia,
že má me iný poh¾ad na náš usa -
de ný škol ský sys tém.

l Èo je pre vás pri poh¾a de
na tú to pro ble ma ti ku najdô le ži -
tejšie?

Te raz mož no naštvem všet-
kých pe da gó gov, ale za najdô le -
ži tejšie ne po va žu jem, aby ma li
na še SOŠ PZ sta tus stredných
škôl, ani to, aby na ša Aka dé mia
PZ ma la cha rak ter vy so kej ško ly
v zmysle škol ské ho zá ko na. Pre
mòa je najdô le ži tejšie, aby v po lí -
cii fun go va lo trojstupòo vé vzde lá -
va nie, aby po li cajt mo hol v na -
šom re zorte získa� všetky ve do -
mosti, kto ré potre bu je pre svo ju
prá cu  a vô bec ma netrá pi, èi na -
do budnu tý stu peò a cha rak ter
vzde la nia po li caj ta bu de použi -
te¾ný aj v ci vi le, pre to že chce me
ma� po li cajtov, pre kto rých bu de
tá to pro fe sia ce lo ži votným po vo -
la ním. Tak že potre bu je me ¾u ïom
poskytnú� základné a špe cia li zo -
va né po li cajné vzde la nie, vo vyš-
šom štá diu aj aka de mic ké s dô ra -
zom na prá vo a bezpeènostné
služ by. K to mu nám mu sí fungo -

va� sys tém ce lo ži votné ho vzde lá -
va nia, le bo ten prak tic ky ne má -
me, pre vy so ko škol sky vzde la -
ných ¾u dí už vô bec nie. Ten to
sys tém nesmie by� dobro vo¾ný,
ale úz ko pre po je ný s ka riérnym
postu pom. Te da ak chcem postú -
pi� vyššie, mu sím na do budnú�
adekvátne vzde la nie, a ak mi to
za mestná va te¾ umož ní,  mu sím
na ta komto mieste aj pô so bi�.
Podmienky v spo loènosti, v kto rej
ži je me, sa ve¾mi rýchlo me nia,
èas to sa me ní le gisla tí va, po li caj ti
mu sia v cyk lic kých kurzoch drža�
krok s do bou úrovòou ve do mostí
a pozna nia po ce lý svoj aktívny

pra covný ži vot. Ne za bú dajme, že
rýchlo sa vy ví ja aj dru há stra na,
na ši „klien ti“ sú ta kisto èo raz
vzde la nejší a zlo èinnos� sme ru je
k vy so ko so fisti ko va ným me tó -
dam, èas to aj na medzi ná rodnom
zákla de.

l V publi ko va nom rozho vo -
re s riadi te ¾om cent ra vzde lá -
va nia a psy cho ló gie plk. Anto -
nom Ku li chom sú za rá ža jú ce
fak ty: bez má la 1 900 po li cajtov
má na do budnu té špe cia li zo va -
né, tzv. dôstojnícke vzde la nie,
ale se dia na funkciách, kde sa
ne vy ža du je. A vy še 1 400 po li -

Vzdelávanie policajtov je pre budúcnos� zboru najdôležitejšie
O poh¾ad na pro ble ma ti ku vzde lá va nia po li cajtov sme po -
žia da li aj predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

(Pokraèovanie na strane 8)
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Pra jem prí jemný deò z prí jemné ho a kultúrne ho pra covné ho pro-
stre dia. V prí lo he za sie la me fo to gra fie nášho prekrásne ho OO PZ
Šaštín Strá že – bez re konštrukcie od posta ve nia v ro ku 1964. Èo sa
ne da lo na fo togra fo va�, to sú elekt ric ké hli ní ko vé roz vo dy, kto ré ne -
ustá le skra tu jú, a tak sme si na vý pad ky elektri ny už ako si pri vykli.
Ce lá bu do va má najmä vïa ka ko vo vým rá mom okien, ne za teple niu
fa sá dy a množstvu prasklín ob rov ské ener ge tic ké stra ty. O zasta ra -
nej po èí ta èo vej techni ke ani nie je èo ho vo ri�. Iba to, že od sta rých
bli ka jú cich mo ni to rov bo lia oèi a hla vy, o nespo ¾ahli vosti a èa so vých
stra tách pri na èí ta va ní da ta báz cez zasta ra né, po ma lé po èí ta èe ani
ne ho vo riac…

Po li caj ti OO PZ Šaštín Strá že

Fo to sú �až re dakcie PO LÍ CIA o najška redšie pra co visko PZ

Bu do va OO PZ Šaštín Strá že sto jí bez opra vy od ro ku 1964

Vitajte na OO PZ Hnúš�a

Vá že ná re dakcia,
keïže nás za uja la va ša sú -

�až o najška redšie pra co visko
PZ, roz hod li sme sa za po ji� aj
my. Ve rí me, že na še zá be ry
vás presvedèia o tom, že bu do -
va OO PZ Hnúš�a urýchle ne
potre bu je ne ja kú opra vu a za -
sla né fo to gra fie sa za ra dia na
popredné miesta v rebríèku va -
šej sú �a že. F¾a ky na ste nách sú
ple seò a sto py po pre te ka jú cej
vo de. Ma liarske ná te ry pa mä ta -
jú ešte èa sy ko mu nizmu.

Ko lektív príslušní kov OO PZ
Hnúš�a

V piatok 1. marca sa v mest-
skej športo vej ha le v Trna ve
usku toènil 1. roè ník futsa lo vé ho
turna ja o pu tovný po hár ve li te ¾a
PMJ Tr na va. Na tur na ji s prívlast-
kom „medzi ná rodný“ štarto va li
okrem družst va or ga ni zá to ra –
PMJ Tr na va aj cel ky PMJ Bra ti -
sla va, Old Boys PMJ Tr na va, Ha -
si èi Tr na va, OO PZ Za var, ZVJS
Hrnèia rovce n/Parnou, PPÚ Tr -
na va a druž stvo SKP FC 158
Pra ha z metro po ly Èeskej re pub -
li ky.

Po odohra tí zá pa sov v sku pi -
nách systé mom „kaž dý s kaž -
dým“ nasle do va li zá pa sy o cel ko -
vé umiestne nie na tur na ji. V sú -
bo ji o 3. miesto nastú pi li pro ti se -
be druž stvo trnavskej PMJ pro ti
SKP FC 158 Pra ha. Zá pas sa po
20 mi nú tach skon èil ne roz hod ne
3:3 a na rad tak pri šiel pe nalto vý
roztrel, v kto rom ma li viac š�astia
hostia z Pra hy a te ši li sa z cel ko -

vé ho tre tie ho miesta. Vo fi ná le na
se be na ra zi li ví �a zi sku pín OO PZ
Za var a ZVJS Hrnèia rovce nad
Parnou. Po vy rovna nom a kva -
litnom fi ná lo vom dueli sa z ví -
�azstva najtesnejším rozdie lom
1:0 na ko niec te ši li hrá èi ZVJS
Hrnèia rovce nad Parnou, kto rý
prevza li z rúk ve li te ¾a Po ho to -
vostnej mo to ri zo va nej jed not ky v
Trna ve mjr. PhDr. Iva na Karpe ra
pu tovný po hár ur èe ný cel ko vé mu
ví �a zo vi turna ja. Po èas ce lé ho
turna ja bo lo k dispo zí cií kva litné
obèerstve nie a po tur na ji chut ný
gu láš. 1. roè ník turna ja tak vy šiel
orga ni zá to rom na vý bornú a je
skve lou po zván kou na ïalšie roè -
ní ky.

PS: Ra di by sme po ïa ko va li
ve de niu okresnej orga ni zá cie
OZP v SR a krajskej ra de v
Trna ve za ústre to vos� pri us -
po ria da ní športo vé ho po du ja -
tia.

Futsa lo vý tur naj O po hár ve li te ¾a PMJ Tr na va

V  na šich ra doch má me ve ¾a
kva litných športovcov, o kto rých
ani ne vie me. Sú to ¾u dia, kto rí
nieke dy re pre zen to va li Slo ven sko
a do siahli medzi ná rodný i sve to -
vý úspech. Je den z nich je Ró -
bert Va li èek.

Ten to „ma lý ve¾ký èlo vek“ je
už športo vý dô chodca, ako ho
mé dia na zý va jú. Ma lý, le bo svo -
jou výš kou ne patrí medzi vy so -
kých mu žov, ale ve¾ký, le bo v
cho deckom športe do sia hol ve ¾a.
Zú èast nil sa na dvoch olympiá -

dach (v Atlante 1996 a v Syd ney
2000). Po tom svo ju športo vú
atle tickú ka rié ru za ve sil na kli nec
a vstú pil do Po li cajné ho zbo ru.
Ale vo svo jich 43 ro koch za èal
be há va� – len tak pre ra dos�. V
Ko ši ciach 2012 za be hol svoj pr vý
ma ra tón a èa som 2.33 h vy ra zil
dych slo ven ským športovcom. V
marci 2013 na ÈSOB ma ra tó ne
sta vil na rýchlos� a na polma ra tó -
ne do be hol ako najlepší Slo vák
(hneï po Ke òa noch). So svo jím
èa som 1.12 patrí k pro fe sio ná -
lom. Pro fe sio nál, kto rí be há ve èer
po prá ci potme, bez ho di niek,
bez tré ningo vých plá nov. Be há
srdcom. Tam, kde iní konèia, on
len za èí na. Pripra vu je sa na letnú
Olym piá du v Riu, kto rá bu de v ro -
ku 2016. V 47 ro koch za behnú�
ma ra tón pod 2.17 si vy ža du je
ve¾kú odhodla nos�, chu� a
nevzda� sa, keï to ne jde. Ako ho
po znám, ve rím, že Ro bo to do ká -
že. Je to sí ce ešte ïa le ko, ale už
te raz sa mô že Po li cajný zbor
pochvá li�, že najrýchlejší vytrva -
lec na Slo ven sku je po li cajt, kto rý
riadne pra cu je (KEÚ Slo ven ská
¼upèa) a ne má podmienky pro fe -

sio nálne sa pripra vo va�. A tak je
skromnos� vý sa dou tohto mu ža.
Je ho be žecké vý sled ky sú mo ti -
vá ciou pre mno hých po li cajtov, a
pre to mu všetci športovci – po li -
caj ti dr ží me pal ce.

Všetkým bežcom pra jem
dobrú se zó nu, ve ¾a na be ha ných
ki lo metrov, krásny športo vý zá ži -
tok a hlavne ra dos� v srd ci.

Marce la Ko vá øo vá, A PZ

Najrýchlejší Slo vák na ÈSOB polma ra tó ne je po li cajt Ró bert Va li èek

Múdros� me sia ca

Prí de za ra bí nom Ja kob a
ho vo rí : „Ra bi, bol som na tom
zle, išiel som popro si� o po -
moc svojho pria te ¾a, kto rý je
bo ha tý, ale vy ho dil ma, že o
se ba sa má kaž dý sta ra� sám.
Išiel som za dru hým, kto rý je
rovna ko chu dob ný ako ja, a
ten mi po má hal zo všetkých
síl. Èím to je???“

Ra bi ho vez me k ok nu a
ho vo rí: „Pozri, ok no je sklo a
vi díš cez ne ho von. A pozri sa
na zrkadlo. To je tiež sklo, ale
sta èí troš ku striebra a vi díš už
len sám se ba…“

(web)



cajtov štu du je externe na mi -
mo re zortných ško lách, pri èom
na na šej Aka dé mii PZ sú po li -
caj ti v menši ne, abso lútnu pre -
va hu na nej v posledných ro -
koch zís ka li že ny – ci vilky.

Zaènem Aka dé miou PZ. Chod
aka dé mie sto jí náš re zort 7 mi lió -
nov eur roène. Na èo ju vlastne
má me? Po su nie me ju do sys té -
mu vše obec né ho vy so ké ho škol-
stva, aby sme ušetri li se dem mi -
lió nov? Ale bo ju zru ší me? Bol by
som roz hod ne pro ti, aka dé miu
by tostne potre bu je me, po va žu -
jem za mi mo riadne potrebné, aby
po li caj ti ma li možnos� dosta� v
na šom re zorte aj najvyššie vzde -
la nie, aké potre bu jú vo svo jej prá -
ci.

Na margo spo me nu tých èí sel -
ných úda jov: len potvrdzu jú to, èo
ho vo rí me už dáv no, že ne má me
pre po je ný sys tém vzde lá va nia a
pra xe v nadväznosti na ka riérny
po stup. Dáv no už ma lo by� sta no -
ve né, aký druh vy so kej ško ly si tá
– kto rá funkcia vy ža du je. Vše -
obec ná po žia davka na VŠ spô so -
bu je presne to, že väèši na ¾u dí si
zvo li la ces tu naj¾ahšie ho od po ru
a štu du jú na tzv. okresných uni -
ver zi tách ho ci èo, len nie to, èo
potre bu jú pre svo ju prá cu po li caj -
ta. Po dobne je to aj s dôstojníc-
kym vzde la ním. Ako je mož né, že
ešte stá le mô že me pri ja� vy so ko -
škol sky vzde la né ho èlo ve ka z ci -
vi lu pria mo na dôstojnícke miesto
bez aké ho ko¾vek po li cajné ho
vzde la nia, ale ne mô žem na tú
istú po zí ciu da� po li caj ta s pra xou
len pre to, že nespåòa podmienku
dôstojnícke ho vzde la nia? Ab -
surd né.

l Èo s ni mi?

Ak má me takpo ve diac kádro vú
re zer vu v po do be 1 900 ne vyu ži -
tých dôstojní kov, h¾a dajme prí èi -
ny, pre èo ab sol ven ti dôstojníc-
kych škôl na jed nej stra ne
nechcú ís� na dôstojnícke miesta,
na dru hej stra ne by mno hí chce li
získa� dôstojnícke vzde la nie a nie
je im to umožne né. Ïalšou ka te -
gó riou je po tom sku pi na ¾u dí, kto -
rá spåòa predpokla dy, a predsa
ich nadria de ní ne pustia, pre to že,
ako sa vra ví, na �ažné ho ko òa sa
najviac na lo ží. Naozaj už tre ba
pri ja� opatre nie, aby sme neško li li
¾u dí, kto rí ne ma jú záujem o ka -
riérny po stup. Po è ty absolventov
dôstojníckych škôl po znám ako
ve¾mi sta rý ar gu ment na ob ha jo -
bu ne dosta toènej ka pa ci ty vzde -
lá va nia. Otáz ka je, èi to to èís lo
rastie, ale bo stag nu je? Po ana lý -
ze si ve¾mi konkrétne po vedzme,
ko¾ko z tohto po è tu ne za ra de ných
dôstojní kov je reálne využi te¾ných
a pod¾a to ho rozhodni me, èo ïa -
lej, spresni me kva li fi kaèné po žia -
davky v ta bu¾kách zlo že nia a
poètov. Bi je me do tohto pro blé mu
od ro ku 2008, a bezvýsledne. Je
to ha zard s bu dúcnos�ou a kva li -
tou Po li cajné ho zbo ru. Dú fam, že
cent rum vzde lá va nia uro bí kom-
plexnú ana lý zu ce lé ho sys té mu
vzde lá va nia a na vrh ne rieše nia v
no vom du chu, na zákla de faktov
a potrieb re zor tu.

l Ešte k Aka dé mii PZ: Do -
sta li sme po no su z hra niènej
po lí cie, kde nadria de ný s per-
so nálnou prá vo mo cou odmie -
tol da� súhlas všetkým po li -
cajtom, kto rí chce li ís� externe
štu do va� na aka dé miu.

Preu ká zal presne ten poh¾ad
riadia ce ho pra cov ní ka, aký nech -
ce me vi die�. Chá pem ho sí ce, ale

je to dô kaz, že ne vi dí bu dúcnos�
svo jej zložky v ne ja kej perspektí -
ve, ne mô že by� pre to ani dob rým
riadia cim pra covní kom. Èo chce?
Aby sa tí chlap ci radšej prihlá si li
na štú dium so ciálnej prá ce ale bo

me diálnej ko mu ni ká cie? Tam
súh las ne potre bu jú. Mu sím sú -
bežne do da�, že v Po li cajnom
zbo re sa extrémne zvý šil po èet
¾u dí, kto rí ma jú iné ako práv nic ké
ale bo bezpeènostné vy so ko škol -

ské vzde la nie a bu de me ïa lej
jednoznaène po ža do va�, aby si
to to štú dium do plni li o ïalšie
vzde lá va nie právnické ho ale bo
bezpeènostné ho cha rak te ru.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 6)

Vzdelávanie policajtov je pre budúcnos� zboru najdôležitejšie

Usku toèni lo sa v Ky no lo gickej
ško le a výcvi ko vom stre disku na
Ranèi z Po ly ta nu v Ma lom La pá -
ši (okr. Nit ra) a zú èast ni lo sa ho
30 pso vo dov zo šty roch ozbro je -
ných zlo žiek: z Po li cajné ho zbo -
ru, Zbo ru vä zenskej a justiènej
strá že, Fi nanènej sprá vy SR a z
viace rých mestských po lí cií.

Orga ni zá to ri za ra di li cvi èia ce

slu žobné psy do troch základ -
ných ka te gó rií – za èia toèní kov,
po kro èi lých a vyspe lých obra ná -
rov, èo mu prispô so bi li aj jed not li -
vé za mestna nia. Na to to pra -
covné stretnu tie po zva li špiè ko -
vé ho po¾ské ho fi gu ranta Zbignie -
wa Balcercza ka zo Sku pi ny pra -
covných psov Balzbig, kto rý ok -
rem osobné ho prí no su progre -
sívnej me to di ky fi gu rantskej prá -
ce prispô so bil tech ni ku fi gu ro va -
nia po žia davkám jed not li vých
pso vo dov.

Na plá no va né za mestna nia
ma li sta no ve né šty ri základné
ciele – rozví ja nie od va hy a zlo by
slu žobných psov vo èi oso be na

cvi èisku, rozví ja nie od va hy a zlo -
by vo èi oso be v nezná mom a
tma vom prostre dí, ná cvik blo ko -
va nia a zasta vo va nia oso by s na -
sa de ným ochran ným ná hubkom,
a ná cvik schop nos ti slu žobné ho
psa rýchlo pre chádza� z intenzív-
nej zlo by do útlmu, a na opak.

Mla dé slu žobné psy ab sol vo -
va li ná cvik rozví ja nia od va hy a
zlo by na oso bu a ná cvik rozví ja -
nia od va hy a zlo by v nezná mom
a tma vom prostre dí.

Skú se né a vyspe lé slu žobné
psy ma li tieto ná cvi ky s�a že né o
ra zantné blo ko va nie a zadrža nie
oso by s na sa de ných ochran ným
ná hubkom.

Zá me rom nácvi kov bo lo nauèi�
slu žobných psov úto èi� nie na
ochran né po môcky po uží va né fi -
gu rantom, ale pria mo na oso bu
fi gu ranta, je ho po dozri vé ko na -
nie, po hyb a pria me úto ky.

Tohto roèné pra covné ma ti né
pso vo dov ozbro je ných zlo žiek
spestri la úèas� èest né ho hos�a
po du ja tia – ky no ló ga a po li cajné -
ho his to ri ka, au to ra publi ká cie
„Dì ji ny slu žeb ní ky no lo gie“, pplk.
v. v. Po lí cie Èeskej re pub li ky Bc.
Ing. Ji øí ho Rulca, kto rý v dvoch
sa mo stat ných ve èerných vi deo
prednáškach obozná mil úèastní -
kov tohto stretnu tia s de ji na mi a
vý vo jom slu žobnej ky no ló gie na
úze mí dnešnej Èeskej re pub li ky,
od za ra de nia slu žobných psov do
vý ko nu žandárskej a po li cajnej
služ by od vzni ku Èeskoslo ven -
skej re pub li ky, až po sú èas nos�.

Text a fo to: Mgr. Pe ter Ne volný, 
OKH P PZ
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Smú toèné ozná me nie
Dòa 1. marca 2013 nás vo ve ku 56 ro kov opus til náš
bý va lý ko le ga z OR PZ Brezno 
npor. Pe ter Pô biš, 
na po sle dy za ra de ný vo funkcii ope raèný dôstojník
ope raèné ho stre diska OR PZ Brezno.

Kto ste ho po zna li, ve nujte mu ti chú spo mienku.

Smú tia ca ro di na a ko lektív OR PZ Brezno

SPO MIENKA
Dòa 7. aprí la 2013 uply nu li tri ro ky od smr ti nášho

ko le gu kpt. Já na Ko žièku. Spo mí na jú ro di na a ko -
lektív OR PZ Brezno

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
M A R E C   2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

17. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykona-
nie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline

18. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vykona-
nie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníka obecnej polície v Žili-
ne

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

20. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
65/2011 o zriadení štábu prezi-
denta Policajného zboru k poli-
cajnej akcii „Gama“

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

22. o vykonaní previerok
inštruktorov a učiteľov v Policaj-
nom zbore z odbornej spôsobi-
losti organizačne zabezpečovať
a vykonávať služobnú prípravu

23. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národ-
nej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru, odboru och -
ranných služieb Prezídia Policaj-
ného zboru a oddelenia jazdnej
polície Bratislava odboru kynoló-
gie a hipológie Prezídia Policaj-
ného zboru

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

25. o vykonaní streleckej prí-
pravy zamestnancov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky
oddelenia fyzickej ochrany ob -
jek tov a kuriérnej služby odboru
ochrany objektov Prezídia Poli-
cajného zboru

26. o organizačnom a odbor-
nom zabezpečení a účasti na
Medzinárodnom cvičení železnič-
ných polícií – RAILEX 3

27. o vymenovaní členov

dislokačnej komisie Prezídia Po -
licajného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

5. ktorým sa mení a  dopĺňa
nariadenie prezidenta  Policajné-
ho zboru č. 16/2008 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajné-
ho zboru v znení neskorších
predpisov

6. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
13/2012 o analytickej činnosti v
oblasti odhaľovania, objasňova-
nia, dokumentovania a vyšetro-
vania trestnej činnosti

7. o zrušení nariadenia prezi-
denta Policajného zboru č.
4/2013 o postupe pri zhromaž-
ďovaní informácií o trestnej čin-
nosti na úseku boja proti obcho-
dovaniu so strelnými zbraňami,
ich súčasťami, komponentmi a
strelivom a pri zabezpečení infor-
mačného toku v tejto oblasti

Obra nárske ma ti né slu žobnej ky no ló gie
V dòoch 19. až 21. marca tohto ro ku pripra vil nitriansky
kraj ský ky no lóg kpt. JUDr. La di slav Fi lip v spo lu prá ci s
pre zi dentom Zvä zu športo vej ky no ló gie Slo venskej re -
pub li ky plk. Mgr. Ju ra jom Štau dinge rom pra covné stret-
nu tie slu žobnej ky no ló gie za me ra né na ná cvik obra -
nárskych prác. 


