
„Napriek to mu, že sme v ro ku
2013 ma li zá vä zok ušetri� 50 mi -

lió nov eur, vzh¾a dom na vý voj
eko no mi ky sme mu se li pristú pi� k

akce le rá cii šetre nia. Pre rok 2013
to bu de 97 mi lió nov eur v rám ci
úspor na hos po dár nos ti štátnej
sprá vy a 30 mi lió nov na mzdo -
vých prostriedkoch,“ vysvetlil Ka -
li òák. Ak ti vi ta bu de na vý še ná aj v
ro ku 2014. „Èiastku ušetre ných
pe òa zí mu sí me na vý ši� až na úro -
veò 173 mi lió nov, èo bu de zna -
me na� predstih opro ti pô vodné mu
plá nu,“ avi zo val.

Aktuálna dru há fá za re for my

ESO má pod¾a pripra ve né ho zá -
ko na pri nies� úspo ry 11,5 mi lió na
eur roène od bu dú ce ho ro ku.
Pôjde o zru še nie 248 špe cia li zo -
va ných úra dov miestnej štátnej
sprá vy od októbra 2013 a pre sun
ich agen dy na okresné úra dy.
Pre púš�a nie úradní kov sa však až
do fá zy opti ma li zá cie v ro ku 2014
neplá nu je.

Miestna štátna sprá va má
ušetri� 2,2 mi lió na, mi nisterstvá
9,3 mi lió na eur Z tejto su my sa
má ušetri� 2,2 mi lió na eur na
úrov ni miestnej štátnej sprá vy a
zvy šok na mi nisterstvách pô do -
hospo dárstva, ži votné ho prostre -
dia, do pra vy, vý stav by a na Úra -
de geodé zie, kartogra fie a ka -
tastra SR. Zru še nie spo mí na ných
inšti tú cií a úspo ry má za bezpe èi�
zá kon o orga ni zá cii miestnej štát-
nej sprá vy, kto rý sa aktuálne na -
chádza v medzi re zortnom pri po -
mienko vom ko na ní.

Po pri ja tí právnej nor my te da
vznik ne 72 okresných úra dov
(Bra ti sla va a Ko ši ce bu dú ma� po
jed nom okresnom úra de), na ich
èe le bu dú prednosto via me no va -
ní vlá dou. „Kaž dý ob èan by mal
ma� v okre se jed no miesto, kde
sa mô že obrá ti� a vy ba vi� ce lú
agen du, kto rú so štá tom má,“
uvie dol Ka li òák. Mi nister ve rí, že

aj tá to dru há eta pa re for my pre -
behne bez kompli ká cií. 

„Za èí na me vytvá ra� predpokla -
dy na vznik klientskych centier a
okresných úra dov,“ avi zo val. Pr -
vé klientske centrá, kto ré bu dú
kontaktným miestom, kde ob èan
vy ba ví všetko, sa bu dú otvá ra� v
ro ku 2014. Niekto ré pi lotné pro -
jek ty však bu dú otvá ra né už ten -
to rok.

Ta ké to klientske cent rum má
by� otvo re né aj v Štú ro ve, kto ré
nie je okresným mestom, avšak
po li tic ké stra ny Most–Híd a SMK
po uka zo va li na to, že oby va te lia
mesta a oko lia bu dú mu sie� do -
chádza� až do vzdia le ných No -
vých Zámkov. „Štú ro vo nie je
okresné mesto, ne mô že tam by�
okresný úrad. Si tuá cia sa ale od
no vé ho ro ku vy lep ší tým, že tam
bu de zria de né klientske cent rum.
Tie bu dú vo všetkých mestách,
kde to bu de potrebné a kde sa na
to vytvo ria podmienky,“ uistil Ka li -
òák.

Mi nister chce brá ni� stre tom
ob èa na a úradní ka, má to vraj
pro ti ko rupèný cha rak ter

Zá me rom re for my ESO je aj
zabrá ne nie kon tak tu medzi obèa -
nom a úradní kom, kto rý o je ho

„Riadiaci pracovníci, ktorí nevedia slušne komunikova�
s podriadenými, jednoducho do funkcie nepatria“
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Vrá�me sa te da do ro ku 2005.
Vte dy na vr ho va né zme ny v sys-
té me oso bitné ho so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov ma li je den
zá sadný ne dosta tok – a to fakt,
že sa ma li tý ka� len po li cajtov a
nie aj vo ja kov. Èi že ná vrh v se be
ob sa ho val jas ný diskri mi naèný
prístup. Pri tom už v tých èa soch
ma li ïa le ko väèší pro blém so
solventnos�ou oso bitné ho úètu
vo ja ci, nie po li caj ti. Bo lo nám jas -
né, že keï sa neuro bí ná pra va u
vo ja kov, zme ny v po li cajnom
systé me za bezpe èe nia niè zá -
sadné ho pre oso bitný sys tém
nepri ne sú. Najmä pre to sme te da
bo li pro ti a pr vé pro testné zhro -
mažde nie sme zvo la li do Bra ti sla -
vy na deò, keï sa mal par la ment

zaobe ra� no ve lou v prvom èí ta ní .
Bo lo to 25. októbra 2005 a èo
nasle do va lo, všetci dobre vieme.
My sme v tých èa soch rovna ko
bo li za potre bu zme ny, ale nie
spô so bom, aký bol na vrh nu tý pá -
nom mi nistrom Palkom. Ná vrh
ob sa ho val ce lý rad ïalších zá -
sadných ne dostatkov, napríklad
ne rie šil otáz ku odvo dov pre -
bytkov z úètu. Pán bý va lý mi -
nister tiež ako si za bu dol pri po me -
nú�, èo bo lo prí èi nou zhorše nia
sta vu aj nášho oso bitné ho úètu –
to bo lo ma sívne sci vilòo va nie,
kto ré prudko na vý ši lo po èet
výslu ho vých dô chodcov, zväèša
s dos� vy so ký mi platmi a ne -
pokry tie tohto vý pad ku v príjmoch
oso bitné ho úètu zo stra ny vlá dy.

OZP ho na tieto dôsledky vopred
upo zor nil a navrhol útlmo vú for -
mu reali zá cie. Ná vrh mi nister
neakcepto val, èím spô so bil ko -
laps oso bitné ho úètu.

l V èom je te da pod¾a vás
te rajšia no ve la so ciálne ho za -
bezpe èe nia lepšia?

No ve la podstatne efektívnejšie
vy rovná va príjmo vú a vý davko vú
stra nu oso bitné ho úètu aj bez za -
ve de nia ním na vrho va né ho li mi tu
do siahnu tia ve ku a ne vytvá ra
pro blém príjmo vej núdze pre èlo -
ve ka v ob do bí medzi splne ním
prvej a dru hej podmienky na vý -
pla tu výslu ho vé ho dô chodku.

l Jedným z dô vo dov pro -
tes tu bo la aj nespo kojnos� s
odme òo va ním po li cajtov…

My sme vy trva lo upo zor òo va li
na to, že po li caj ti sú vládny mi
rozhodnu tia mi stá le zne vý hodòo -
va ní vo èi vo ja kom. V armá de pre -
behla pla to vá re for ma, v po lí cii
nie, výsle dok bol, že najmä pla ty
za èí na jú cich po li cajtov bo li abso -
lútne ne mo ti vu jú ce. Pre to sa do
PZ ro bil ná bor, nie vý ber, èo ho
dôsledkom bo lo zní že nie kva li ty

pri chádza jú cich po li cajtov. Za
ten to stav zodpo ve dal mi nister,
je ho dôsledky po ci �u je me do -
dnes.

l Poïme k ïalšej té me. Sle -
du je te prie beh po stu pu v pro-
gra me ESO?

ESO je dlho do bejšia té ma, po -
zorne sle du je me, èi podporné
centrá zvlád nu úlo hy na ne kla de -
né – aj èo sa tý ka rýchlosti a kva -
li ty. Niekto ré pro ce sy mô že
zbrzdi� ne dosta tok fi nancií, ale
zdá sa nám, že rozho du jú cim
aspektom úspe chu ale bo ne -
úspe chu ESA bu de kva li ta vý ko -
nu prá ce tých, èo za bu do va nie
centier pod po ry zodpo ve da jú.
Na ša trpezli vos� a to le rancia vo èi
ne dostatkom však má tiež svo je
hra ni ce.

l Èo je no vé v ob las ti zá so -
bo va nia výstrojný mi sú èiastka -
mi?

Už pre mi nu lé èís lo PO LÍ CIE
som sa jasne vy jadril. Sta no vi li
sme ter mí ny, do ke dy oèa ká va me
po zi tívne zme ny. Le ho ta ply nie, v
sta no ve ný èas zhod no tí me, èo sa
po da ri lo a èo nie, èi dôjde k

zlepše niu. Ve rím, že vèas nájde -
me spo loènú reè so zodpo vedný -
mi riadia ci mi pra covníkmi v pro-
spech všetkých po li cajtov.

l Vo chví li uzá vierky nášho
má jo vé ho èís la sme na pä to èa -
ka li, ke dy pre zí dium zve rejní
no vý hodno tia ci sys tém, ne sta -
lo sa tak. Po zná te ten to ná vrh?

Na po ra de kraj ských riadi te ¾ov
som vy zval, aby sa hodno tia ci
sys tém stal predme tom rozsiahlej
disku sie a aby bol pre disku to va ný
naozaj v ce lej lí nii riade nia. Ko -
niec koncov, ten to princíp si da li
tvorco via sys té mu pria mo do
vienka, za tia¾ však ne re gistru jem
pre ja vy aktívne ho za po je nia
najnižších èlánkov riade nia a prí -
padné ich ini cia tívne ná vr hy na
vy lepše nie. Od riadia cich pra -
covní kov na najnižších úrovniach
bu de zá vi sie�, aby hodno tia ce kri -
té riá èo najlepšie odzrkad¾o va li
potre by pra xe a aby sa dôkladne
pre disku to va li všetky aspek ty.
Rozsiahla disku sia o no vom ná vr -
hu by ma la by� takpo ve diac po -
vin ná. V tejto sú vislosti ma trá pia

Pán predse da, na blo gu isté ho týždenní ka nás za ujal
poh¾ad bý va lé ho mi nis tra vnútra Vla di mí ra Palka na no ve -
lu zá ko na è. 328. Tvr dí, že je ho ná vrh z ro ku 2005 od bo ry
odmie ta li, ho ci bo lo už vte dy jas né, že oso bitný sys tém
so ciálne ho za bezpe èe nia ne do ká že uži vi� dô chodcov už
po 15 ro koch služ by. Ale o no ve le z dielne mi nis tra Ka li -
òá ka tvr dí, že „tieto zme ny sa neuro bi li prá ve najso -
ciálnejším spô so bom.“ Váš poh¾ad?

Ho vo rí me s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom

(Pokraèovanie na strane 2)

Re for ma ESO by moh la ušetri� viac ako 700 mi lió nov, ve rí R. Ka li òák
Rozsiahla re for ma ve rejnej sprá vy ESO (Efektívna, Spo -
¾ahli vá a Otvo re ná štátna sprá va) by moh la do konca toh-
to vo lebné ho obdo bia pri nies� aj vyššiu úspo ru ako pô -
vodne avi zo va ných 700 mi lió nov eur. Na dnešnej tla èo vej
konfe rencii to vy hlá sil mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
(Smer–SD) s tým, že je tro cha op ti mis ta a su mu sa zrejme
po da rí prekro èi�.

(Pokraèovanie na strane 2)

Minister vnútra SR Robert Kaliňák na tlačovej konferencii s generálnym riaditeľom Sekcie verejnej
správy MV SR Adrianom Jenčom                                                                      snímka: minv



l Pán podpredse da, na za -
sa da ní Predsta venstva KOZ SR
ste sa zrejme zaobe ra li návrh -
mi ko lektívnych zmlúv pre ve -
rejnú a štátnu služ bu na rok
2014, kto ré ne dáv no schvá li la
ra da predse dov. V akom štá diu
príprav je tzv. ve¾ké ko lektívne
vy jedná va nie z úrovne KOZ
SR?

Ko lektívne vy jedná va nia vo
ve rejnej aj štátnej službe na rok
2014 bu dú skåbe né s pokra èu jú ci -
mi vy jedná va nia mi v zmysle ko -
lektívnych zmlúv pre rok 2013.
Tieto té my te da bo li aj predme -
tom ro ko va nia Predsta venstva
KOZ SR. Ra da predse dov od bo -
ro vých zvä zov už schvá li la ob sah
návrhov ko lektívnych zmlúv a ve -
de nie KOZ SR pí somne po žia da -
lo predse du vlá dy SR Ro ber ta Fi -
ca o usta no ve nie vy jedná va èov
pre ko lektívne vy jedná va nie vo
ve rejnej aj v štátnej službe pre
rok 2014. Len èo bu dú ur èe ní vy -

jedná va èi, KOZ SR im odošle ná -
vrh obidvoch ko lektívnych zmlúv
s po žia davkou na èo najskorší
ter mín za èiatku vy jedná va nia.
Dô vod je jas ný: stav hod no tí me
do slo va ako alarmu jú ci, pre to že
va lo ri zá cia v štátnej a ve rejnej
službe bo la na po sle dy v ro ku
2010, aj to iba o jed no percento,
èi že tri ro ky ne bo la žiadna va lo ri -
zá cia. Ak si za rá ta me prie mernú
inflá ciu èo len 3, 3 percenta za
uply nu lé tri ro ky, èo je ešte ve¾mi
opti mis tic ký údaj, za tri ro ky do šlo
k reálne mu po kle su ta rifných pla -
tov. Pre nás je na rok 2014 abso -
lútne prio ritnou po žia davkou prá -
ve va lo ri zá cia pla tov vo ve rejnej a
štátnej službe, le bo za chy tá va
najviac za mestnancov. Pre tú to
najväèšiu sku pi nu, te da pre ve -
rejnú a štátnu služ bu po ža du je me
va lo ri zá ciu vo výške 12 percent.

l Op tic ky to vy ze rá sluš -
ne…

To èís lo sa mô že zda� nieko -

mu vy so ké, ale keï si zrá ta me
inflá ciu za posledné tri ro ky, v
sku toènosti ná vrh ne ob sa hu je niè
iné, len do rovna nie reálnych pla -
tov bez ich na vý še nia. Ne viem,
do ke dy bu dú za mestnanci ochot -
ní trpie� si tuá ciu, že reálne pla ty

kle sa jú a ce ny aj základných
potra vín rastú. To to je prio ritná
po žia davka odbo rov.

l Najviac sa ho vo rí o za -
mest nancoch školstva a zdra -
vot níctva.

Áno, ale ve¾mi na pä tá si tuá cia
je aj medzi na ši mi obèiansky mi
za mestnanca mi, veï sme dospe li
do si tuá cie, keï ta rifné pla ty v
niž ších trie dach sú pod úrovòou
ofi ciálne sta no ve nej mi ni málnej
mzdy pre rok 2013, te da pod
úrovòou 337,70 eur. Vo ve rejnej
službe sú v základnej pla to vej ta -
bu¾ke pod tou to úrovòou trie dy 1
až 6, v štátnej pr vá. Za mestná va -
te¾ tak mu sí pla ty do rovná va� na
úro veò mi ni málnej mzdy. To je
absurdné a de ho nestu jú ce, je to
stav hod ný ba ná no vej re pub li ky.

l Pri za vádza ní ESA sa na -
vy še uká za lo, že aj medzi jed -
not li vý mi mi nisterstva mi sú
ve¾ké rozdie ly v odme òo va ní
za mest nancov s to tož ný mi ale -
bo ve¾ mi prí buzný mi pra covný -
mi ná pl òa mi…

Ho vorme te raz len za re zort
vnútra. My sme po žia da li za -
mestná va te ¾a, aby sa urgentne
ve no val správne mu pla to vé mu
za ra de niu za mestnancov na cen-
trách pod po ry a aby uro bil po ria -

dok v úrov ni pla tov za mestnan -
cov, kto rí prišli do re zor tu z iných
zlo žiek. Zís ka li sme prís¾ub za -
mestná va te ¾a, že tak uro bí najne-
skôr do 1. au gus ta. Ale to to nie je
hlavný pro blém vy jedná va nia,
kto ré nás èa ká. Tým je prá ve va -
lo ri zá cia ta rifných pla tov za -
mestnancov vo ve rejnej a štátnej
službe. Žiada me, aby v pla to vých
ta bu¾kách pr vá trie da za èí na la na
úrov ni mi ni málnej mzdy a žiada -
me za cho va� ïalšie be ne fi ty, ako
je o týždeò dlhšia do vo len ka,
skrá te nie pra covné ho èa su,
žiada me na vý ši� príspe vok na dô -
chodko vé pri poiste nie na tri per-
centá na miesto te rajších dvoch a
výš ku so ciálne ho fon du na vr hu je -
me na úrov ni 1,5 percenta. Tieto
na še po žia davky po va žu je me za
opti málne z h¾a diska na šich za -
mestnancov, ale ko lektívne vy -
jedná va nie je vy jedná va ním
dvoch strán, tak uvi dí me, do akej
miery bu de me úspešní. Ra da
predse dov od bo ro vých zvä zov
schvá li la tím vy jedná va èov, èa ká -
me na krok vlá dy a mô že me za -
èa�.

l Vrá�me sa ešte do aktuál-
ne ho ro ka, ko lektívne zmlu vy
obsa ho va li usta no ve nie, pod¾a
kto ré ho sa obe stra ny bu dú v
polro ku zaobe ra� možnos�a mi
va lo ri zá cie pla tov ešte v ro ku
2013.

Áno, bu de pre bie ha� vy jedná -
va nie medzi KOZ SR a vládny mi
vy jedná vaèmi, urèe ný mi pre rok
2013. Bu de me ro ko va� o výh¾a de
hospo dárskych výsledkov pre
dru hý polrok, èi bu de ne ja ká
možnos� va lo ri zá cie ešte v tom to
ro ku. Uro bí me pre to ma xi mum,
osobne si mys lím, že nu lo vá va lo -
ri zá cia je ve¾mi škod li vá pre eko -
no mi ku, pre to že za mestnanci,
kto rí mu sia vý razne šetri�, brzdia
do má cu spotre bu. U nás sa ro bí
ve¾ká pro pa gá cia, že ku puj te do -
má ce vý rob ky, ale kto ich bu de
ku po va� a za èo? Urèi te nie sme
za rozhadzo va nie pe òa zí, ale sú -
èasný stav nú ti väèši nu slo ven -
ských ro dín – aj tých, kde sú oba -
ja ro di èia za mestna ní – k vý raz -
ným škrtom v rozpoètoch a k
obmedzo va niu spotre by. To nie
je dob ré ani pre eko no mi ku tohto
štá tu, v šta tisti kách je to už vý -
razne vi die�. Na stal èas, aby sa
ten to ne ga tívny vý voj za sta vil.
Zho dou okol nos tí prá ve v deò ro -
ko va nia Predsta venstva KOZ SR
Ra da so li da ri ty a rozvo ja ro ko va -
la o ob sa hu vlá dou predlo že né ho
pro rasto vé ho do ku men tu. KOZ
SR ho bu de v najbližších dòoch
distri buo va� od bo ro vým zvä zom,
z úrovne KOZ sa chce me do pro -
rasto vých opatre ní aktívne za po -
ji�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

BRA TI SLA VA – Po re forme
výslu ho vých dô chodkov a
no vom systé me hodno te ní
èa ká po li cajtov pravde po -
dobne ïalšia zme na. Po li -
cajné od bo ry už to tiž ma jú
pripra ve ný ná vrh, ako by
chce li do bu dúcna rieši� ka -
riérny rast v zbo re. Do
konca ro ka by ma li pripra vi�
ná vrh no ve ly zá ko na. Ten
má v pra xi zna me na� aj ko -
niec po li ti ky tam, kde v po lí -
cii roz ho du je odbornos�.

Po li cajné ho pre zi den ta si mi -
nistri ma jú sa mi vy be ra� aj v bu -
dúcnosti. „To, èo chce me je, aby
ka riérny po stup po li caj ta zá vi sel
na výsledkoch je ho prá ce, kva li fi -
ká cii a nie na tom, ko ho po zná a
kto za ním sto jí. Na od bor ných

úrov niach chce me odbú ra� po li tic -
ké no mi ná cie,“ po ve dal pre Aktu-
álne.sk šéf po li cajných odbo rov
Mi ro slav Lit va.

O tom, kde kon èí po li ti ka je
však pripra ve ný disku to va�. „Mu -
sí me si urèi�, kde je od bor ná hra -
ni ca a kde už po li tic ká. Pod¾a
môjho ná zo ru by to mal by� strop
po li cajných funkcií, potre bu je me
sa však ná zo ro vo zhodnú� s ve -
de ním mi nis ter stva vnútra,“ do dal
Lit va.

Pri pustil, že kaž dý mi nister má
ne ja kú predsta vu o prá ci po lí cie,
ako by ma la vy ze ra� jej stra te gic -
ká lí nia. „Od bor ná a vý kon ná už
ale nie, tre ba si vy medzi� hra ni -
ce,“ zdô raznil šéf po li cajných
odbo rá rov.

Ak sa po da rí pre sa di� no vé
pra vidlá, bu de kaž dý no vý po li cajt
mu sie� za èa� v úvodzovkách na

uli ci a až po tom sa na zákla de
svo jich pra covných výsledkov
prepra co va� vyššie. Rovna ko
postupne by to však pod¾a ne ho
ma lo fungo va� aj sme rom do lu.
Aby sa nestá va lo, ze sa z funk-
cio ná ra po zme ne ve de nia sta ne
zo dòa na deò ra do vý po li cajt. 

Ka li òák: Za èa� na uli ci je zá -
klad

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
sa disku sii na tú to té mu nebrá ni.
Ako do dal, sú po zí cie, kto ré by sa
ne ma li preobsadzo va� ani po
zme ne ve de nia re zor tu. „Èi je mi -
nis tro va no mi ná cia pre zi dent a vi -
cepre zi denti, ale bo aj krajskí šé -
fo via, o tom sa dá disku to va� a ja
s tým ne mám pro blém. My sme
tam ma li odborní kov predtým, aj
te raz. Po li caj ti mu sia by� mi mo
po li tickej príslušnosti, tak že si to
viem predsta vi�,“ vy hlá sil.

Ako do dal, vždy bol zástan -
com ka riérne ho rastu. „Za èa� na
uli ci as poò na dva ro ky je úpl ný
zá klad, pre to som aj pri výslu ho -
vých dô chodkoch ho vo ril, že ne -
exis tu je po li cajt, kto rý bol ce lý ži -
vot iba v kance lá rii: Tiež mu sel
by� èas� služ by vo vý ko ne,“ tvr dí
mi nister.

Ana ly tik chce ne zá vislú
inšpekciu

Bezpeènostný ana ly tik Mi lan
Žit ný upo zor òu je, že ak sa ma jú
ko neène presne sta no vi� kri té riá
pre vy me no va nie po li cajných
funkcio ná rov, mu sí by� do ho da
naprieè po li tic kým spektrom, aby
po zme ne po li tickej garni tú ry ne -
prišla aj ïalšia zme na sys té mu.

„Ak by v ro ku 2016 pri šiel ïalší
mi nister, kto rý by pra vidlá zru šil,
bo lo by to za sa len do èas né rie-
še nie. Sys tém pri tom mô že pri -

nies� úži tok až po de sia tich–dva -
nástich ro koch, keï si po li caj ti sa -
mi zvyknú na to, že ich po stup je
zá vis lý od ich prá ce a nie od to -
ho, ako sa mi nister vy spí,“ mys lí
si Žit ný.

Presné kri té riá by pod¾a ne ho
ma li pla ti� aj pri vý be re po li cajné -
ho pre zi den ta. „Ako ná hle je
možnos� vo¾né ho vý be ru mi nis -
trom, funkcio nár nie je po li cajtom,
ale slu hom,“ tvr dí.

Ïalším kro kom popri ka riér -
nom raste by pod¾a ana ly ti ka ma -
lo by� za ve de nie sa mostatnej a
ne zá vislej inšpekcie, kto rá by
kon tro lo va la po li cajtov aj vo ja kov
tak, ako v su sednej Èeskej re -
publi ke. Te raz to tiž pod¾a ne ho
reálne ne mô že inšpekcia siahnu�
na ni ko ho. „Vša de sú pria te¾ské
väzby,“ argu men tu je.

(aktualne.sk, 18.3.2013)
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Zme ny v po lí cii? Ka rié ra má zá vi sie� od prá ce a nie od to ho, ko ho po li cajt po zná

ve ci roz ho du je. Pod¾a Ka li òá ka to
má aj pro ti ko rupèný cha rak ter.
„Bu de to po dob né ako v banke,
kto rá roz ho du je o úve re pre ob -
èa na bez je ho prí tomnosti,“ vy -
svetlil.

Mi nister zdô raznil, že po troch
me sia coch od spuste nia re for my
ESO mož no konšta to va�, že pri ja -
té zme ny sa pod funkciu úra dov
ne podpí sa li. „Je to najmä pre to,
že ESO sa sústre dí na štruktu -
rálne zme ny a úspo ry a ne za sa -
hu je do kompe tenèných pra vi diel
a roz ho do va cích pro ce sov. MV
te da ne ku mu lu je moc, ale pô so bí
ako lo gistická orga ni zá cia,“ zdô -
raznil.

Pr vá fá za re for my ESO zna -
me na la zá nik 64 špe cia li zo va -

ných kraj ských úra dov, kto rých
pô sobnos� a kompe tencie sa pre -
su nu li od ja nuá ra 2013 na iné
štátne inšti tú cie. Zru še né bo li
kraj ské úra dy ži votné ho prostre -

dia, kraj ské úra dy pre cestnú do -
pra vu a po zemné ko mu ni ká cie èi
kraj ské po zem ko vé, lesné a ka -
tastrálne úra dy.

Má to by� najväèšia re for ma
štátnej sprá vy od ro ku 1989.
Ambí ciou mi nis ter stva vnútra je
nielen ušetri� vý davky, ale tiež
ze fektívni� fungo va nie a zlepši�
dostupnos� ve rejnej sprá vy pre
ob èa na.

(18.04.2013; www.te raz.sk)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Re for ma ESO by moh la ušetri� viac ako 700 mi lió nov, ve rí R. Ka li òák

Úro veò pla to vých tried èasti za mestnancov štá tu je už pod hla di nou mi ni málnej mzdy
Za èí na „ve¾ké“ ko lektívne vy jedná va nie pre rok 2014, vo ve rejnej a štátnej službe je najvyšší èas na va lo ri zá ciu pla tov

Podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško je jedným z vy -
jedná va èov pre ko lektívne vy jedná va nie na rok 2014 a zá -
ro veò je èle nom Predsta venstva KOZ SR, kto ré 15. má ja
ro ko va lo o týchto ve¾mi vážnych té mach. Re dakcia PO LÍ -
CIA ho po žia da la o roz ho vor.

M. Magdoško

informá cie, kto ré dostá vam o
postu poch niekto rých nadria de -
ných. Ho vo ri li sme, že predåže nie
do by služ by kla die väèší dô raz
na kva li tu at mo sfé ry na pra co -
viskách – bez zby toèné ho stre su
a bu ze rá cie. Stá le sa však
dozve dám o prístu pe niekto rých
nadria de ných, kto rým je cudzia
ele mentárna slušnos� vo vz�a hu k
podria de ným a vlastná im je nad-
prá ca, do slo va bu ze rá cia ¾u dí v
oko lí. Riadia ci pra cov ní ci, kto rí
ne ve dia slušne ko mu ni ko va� s
podria de ný mi, jedno du cho do

funkcie ne patria, tá to éra je už za
na mi. Ak stupòu jem tlak na pra -
covný vý kon, mu sím k to mu utvo -
ri� aj podmienky, prispie� k nor-
málnej pra covnej atmosfé re, pre -
to že aj riadia ci pra cov ník ne mô že
len pý ta�, ale mu sí aj dá va�. A to
vô bec ne ho vo rím len o pe nia -
zoch. Ak sa da jú na mis ky váh
kla dy a zá po ry ta kých riadia cich
pra covní kov, kto rí len pý ta jú,
výsle dok vá že nia mu sí by� je di ný
– ich od chod z funkcie. Ve rím, že
tí, kto rých sa mo je slo vá tý ka jú,
po cho pia, o èom ho vo rím.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Riadiaci pracovníci, ktorí nevedia slušne komunikova� 
s podriadenými, jednoducho do funkcie nepatria“

(Pokraèovanie zo strany 1)
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V prí pa de MV SR ko lektívne
zmlu vy pre ten to rok sta no vu jú
zá sa dy pre rozde le nie so ciálne ho
fon du, z kto ré ho ide až 35
percent na stra vo va nie, èo je
0,14 eura na jed no tep lé jed lo. To
je te da bo nus pre za mestnanca
nad rá mec zá ko na a v tejto chví li
celkom vy ne chá me úva hy, pre èo
v iných re zortoch èi v štátnych
úra doch rôzne ho dru hu ma jú ešte
v sú èasnosti gastro lístky vyš ších
hodnôt, ako je to v podmienkach
MV SR. No vé ve de nie re zor tu
ozná mi lo svoj zá mer zvý ši� po diel
za mestnancov, kto rí dosta nú
možnos� stra vo va nia pria mo na
pra co visku. Od bo ro vý zväz po lí -
cie v SR to to rozhodnu tie ví ta. O
priblí že nie zá me ru re dakcia PO -
LÍ CIA po žia da la ve dú cu slu -
žobné ho úra du MV SR De ni su
Sa ko vú, na inom mieste te da
pub li ku je me informá cie, kto ré
nám za slal slu žobný úrad.

Èo je lacné a èo dra hé?
Jedným z dô vo dov, kto rý ve -

die re zort k ta ké mu to sme ro va -
niu, je otáz ka nákla dov, úsi lie o
ze fektívne nie aj tejto èin nos ti. To
je mo tív, pre èo by mi nis ter stvo ra -
do zní ži lo po èet gastro lístkov v
re zorte, le bo pri hru bom po rovna -

ní nákla dov na za bezpe èe nie
stra vo va nia vy chádza jú „gastrá -
èe“ ako for ma dra ho. Prax na vy -
še uka zu je, že ve ¾a ¾u dí, kto rí
dostá va jú gastro lístky, radšej
ože lie teplú stra vu v za mestna ní
a použí va ich pri bežných ná ku -
poch – to bôž, keï už aj väèši na
obchodných re �azcov gastro lístky
pri jí ma do konca aj na iný ako
potra vi nársky sor ti ment. Zlé ja zy -
ky ho vo ria, že za „gastrá èe“ si už
mô že te v tom to štá te kú pi� úplne
všetko…

„Gastrá èe“ sú vô bec vïaèná,
priam vše ¾u do vá té ma. Disku sia
o zmysle a význa me existencie
gastro lístkov vo vše obec nos ti sa
ve die už ro ky. Poh¾ad li be rá lov je
jas ný: nikto ma ne mô že nú ti� kon-
zu mo va� na pra co visku tep lé jed -
lo, keï ne chcem, gastro lístky
použi jem pod¾a vlastnej úva hy.
Viac ako de sa� ro kov do za du vte -

dajší po sla nec za SD¼, te da „¾a vi -
èiar“ Vla di mír Maòka predlo žil v
parla mente ná vrh, aby sa gastro -
lístky da li použi� naozaj len na ná -
kup tep lé ho jed la. Výsle dok bol,
že z¾u do ve la na dáv ka: „Ty
maòka!“ Pra vi èia ri za sa bo li za
ich úpl né zru še nie, pre to že gas-
tro lístky im pri po mí na jú krí ženca
lístko vé ho prí de lo vé ho sys té mu
na po tra vi ny a tu ze xo vej pou -
kážky, èi že bo nu.

Aj re pre zen tant SaS, ne dávny
mi nister prá ce Jo zef Mi hal v rám -
ci no ve li zá cie Zá konní ka prá ce
pri šiel s návrhom na ich zru še nie.
Pe nia ze, kto ré na ich za kú pe nie
po sky tu je za mestná va te¾, by
pod¾a je ho ná vr hu za mestna nec
do stal k pla tu a ho to vo, je po sta -
ros ti s po vinnos�ou fir my za -
bezpe èi� za mestnanco vi tep lé
jed lo. Ako to už v de mo kra cii cho -
dí, aj ten to ná vrh má do sia¾ svo -
jich priaznivcov i odporcov, zá -
me ry zly ha li v prvom ra de na
neocho te mi nis ter stva fi nancií
uzna� tú to èiastku v prí pa de
vyplá ca nia ku mzde ako nezda ni -
te¾nú. Iný mi slo va mi, do sia¾ nez -
da òo va ný príspe vok za mestná va -
te ¾a na stra vo va nie by sa stal sú -
èas�ou hru bej mzdy, bol by te da
zda ne ný. Nuž a s tým jednotne
ne súhla si li ani ¾a vi èia ri, ani pra vi -
èia ri, všetko osta lo po sta rom.

Ohro mu jú ce èís la
Ži vot medzi tým išiel po

vlastnej ceste. Pod¾a od bor ných
podkla dov ešte šes� – se dem ro -
kov do za du po uží va lo gastro lístky
na Slo ven sku oko lo 400–ti síc za -
mestnancov a živnostní kov, dnes
je to už cca 750–ti síc „stravní -
kov“. Aso ciá cia emi tentov stra vo -
va cích pouká žok (AESP) aktuál-
ne ho vo rí do konca o 800–ti síc zá -
kazní koch. Za tia¾ èo k 1. 1. 2006
bo la sta no ve ná mi ni málna výš ka
ce ny gastro lístka na 67 Sk (2, 22
eura), v ro ku 2009 ju už mi nis ter -
stvo prá ce v zmysle zá konnej
úpra vy urèi lo na 2,48 eura a od 1.
9. 2012 je mi ni málna hod no ta
gastro lístka 3 eurá (v na šom re -
zorte je aktuálne 3,15 eura). Pri
spo me nu tom množstve „konzu -
mentov“ gastro lístkov na Slo ven -
sku tak cez gastro lístky prejde pri
prie mernom 21–dòo vom pra -
covnom me sia ci roène tržba vo
výške 567 mi lió nov eur! (Skúste
si z tejto su my vy rá ta� trojper-
centný „pre vádzko vý popla tok“,
kto rý si be rú emi tenti a zakrú ti sa
vám hla va…)

Pod¾a poskytnu tej informá cie
re zort vnútra vy nakla dá roène na
ná kup gastro lístkov 13 až 15 mi -

lió nov eur (pre star ších: 391, 64
až 451,89 mi lió na Sk). Tiež sluš -
né pe niažky… A v èom je pes za -
ko pa ný? No mi nálna ce na gastro -
lístka je jed na vec, je ho sku toèná,
reálna hod no ta za sa dru há, pre -
to že ku pu jú ci – v na šom prí pa de
MV SR – mu sí emi tento vi zapla ti�
za vy da nie lístkov a spra co va nie
úètovníctva. Emi tenti ne ra di
použí va jú ter mín pro ví zia, radšej
ho vo ria o už spo me nu tom „pre -
vádzko vom po plat ku“. Ten bý va
spra vidla tri percentá z no mi -
nálnej hod no ty. A to nie sú je di né

pe nia ze, z kto rých emi tenti gas-
tro lístkov viac ako slušne ži jú.
Ïalšiu pro ví ziu, najèastejšie vo
výške 4–5 percent, si to tiž emi -
tenti za kotvu jú v zmlu vách s pre -
vádzko va te¾mi stra vo va cích za -
ria de ní, kto rí ma jú na vcho do vých
dve rách vy le pe né príslušné lo go.
Zjedno du še ne po ve da né: reštau -
rá cia vy be rie v rám ci trž by gas-
tro lístky v no mi nálnej hodno te tre -

bárs 10–ti síc eur a odovzdá ich
emi tento vi, ten mu však ne vy pla tí
10–ti síc eur, ale o 500 eur me nej.

A to je aj dô vod, pre èo sa tejto
té me ve nu je me, keïže ta kýmto
me cha nizmom aj náš re zort na
pre vádzko vých poplatkoch vy cá -
lu je zo štátne ho roz poè tu na úèty
súkromných emi tentov roène cel-
kom sluš né pe nia ze… Ne ho vo -
riac o tom, že pu to va nie za -
mestnancov po oko li tých reštau -
raèných za ria de niach a „tep lých“
bu fe toch v pra covnom èa se zna -
me ná, že má lokto do dr ží 30–mi -

nú to vý li mit na obed. Ho vo rí sa
to mu mrha nie fondom pra covné -
ho èa su. A ak má do tyè ný za -
mestna nec naozaj prísne ho šé fa,
výsle dok je ten istý – za mestna -
nec na normálny obed ne jde,
gastro lístok ne pl ní svoj pô vodný
úèel za bezpe èi� pra cu jú ce mu tep -
lé jed lo v pra covnom èa se.

Di le my vz�a hov
Existencia gastro lístkov v na -

šej spo loènosti, re zort vnútra ne -
vy ní ma júc, má tak viace ré úska -
lia. Aso ciá cia emi tentov argu -
men tu je, že vïa ka gastro lístkom
prudko vzrástli trž by reštau rá cií,
„gastrá èe“ tak nepria mo podpo ru -
jú aj za mestna nos� vo ve rejnom
stra vo va ní a do má cu spotre bu.
Reštau rá cie za sa be dá ka jú, že
odke dy za èa li bra� gastro lístky v
neobmedze nom množstve aj
obchodné re �azce, trž by za pre -
daj je dál im za sa prudko zle te li
do le. A tak si po má ha jú iným
spô so bom: líst ky emi tentom ne -
odovzda jú, ale za ne na kú pia za -
sa iný to var v Metre èi inde, pre -
to že nikto neustrá ži, èi ma ji te¾
reštau rá cie gastro lístok po pre-
vza tí od zá kaz ní ka da ným spô so -
bom ozna èí ale bo nie. Že tak
obchádza da òo vé po vin nos ti, je
tiež jas né…

Èu desný kruh sa tak uzatvá ra
a v ko neènom dôsledku „gastrá -
èe“ vô bec nie sú ta ké lacné, ako
na pr vý poh¾ad vy ze ra jú, na opak,
sú poško de ní všetci, vrá ta ne štá -
tu. Pod¾a nášho ná zo ru prav du
ma jú aj tí, kto rí tvrdia, že existen-
cia gastro lístkov v ta kom obje me
prispie va aj k zvý še niu inflá cie,
pre to že stra vo va cie za ria de nia,
ale aj obchodné re �azce si „pre -
vádzko vý popla tok“ emi tentom
vy nahra dia celkom jedno du cho
tým, že ho za kalku lu jú do pre -
dajnej ce ny to va ru. Je di ným vý -
hercom sú naozaj súkromné fir -
my, emi tenti stra vo va cích pouká -
žok. To to sú te da dô vo dy, pre
kto ré zá me ry mi nis ter stva využi�
všetky mož nos ti pre posky to va nie
teplej stra vy za mestnancom pria -
mo v za ria de niach re zor tu tre ba
len uví ta�.

Pe ter Onde ra
Sché ma SME, 

Mi nis ter stvo chce po silni� vlastné ka pa ci ty pre stra vo va nie za mestnancov

„Gastrá èe“ sú lacné len na pr vý poh¾ad
Jedným z dlho do bých trendov v èin nos ti OZP v SR je
pod po ra re zortné ho stra vo va nia, úsi lie, aby mal èo
najväèší po èet za mestnancov mi nis ter stva denne za -
bezpe èe nú možnos� teplej stra vy. Za mestná va te¾ tak pria -
mo pre vádzku je, prí padne pre na jí ma ku chy ne a vý dajne
stra vy, ale bo tú to úlo hu, za kotve nú v ko lektívnych zmlu -
vách, rieši ná hrad nou for mou, vy dá va ním tzv. gastro -
lístkov, te da stra vo va cích pouká žok. Pre rok 2013 je – ko -
neène – sta no ve ná pre ce lý re zort jed not ná no mi nálna
hod no ta gastro lístka na 3,15 eura, pri èom pod¾a zá ko na
má 55 percent z tejto su my hra di� za mestná va te¾, 45 per-
cent za mestna nec, ak to ko lektívna zmlu va ne upra ví inak.

Zá me rom ana lý zy existu jú ce -
ho sta vu stra vo va nia za -
mestnancov mi nis ter stva vnútra
je zisti� skutko vý stav v kraj -
ských a okresných mestách, kde
je sústre de ný väèší po èet za -
mestnancov PZ, HaZZ, ObÚ a
h¾a da� opti ma li zo va né rieše nie
posky to va nia stra vo va nia pre
pra covní kov re zor tu vo vlastných
ku chy niach s vlastným perso ná -
lom resp. centrálnym vý be rom
do dá va te ¾a pre ce lé mesto s
rozvo zom a vý da jom stra vy na
jed not li vých pra co viskách.

Pre za mestnancov MV SR je
po sky to va ná za mestna necká
stra va okrem pria me ho vý da ja aj
vo forme gastro lístkov, roèné ná -
kla dy na ich kú pu sú cca 13–15
mil. EUR. Vy uži tím vlastných ku -
chýò s vý ro bou vlastnej stra vy
by sa ná kla dy na posky to va nie
za mestna neckej stra vy zní ži li a
zaisti la by sa aj jej vyššia kva li ta
a èerstvos� a v ne poslednom ra -

de by pe nia ze ur èe né na stra vo -
va nie skon èi li naozaj v jed le.

Ïalšou možnos�ou je využi tie
existu jú cich ku chýò v za ria de -
niach Cent ra úèe lo vých za ria de -
ní, kto rých ka pa ci ta nie je dosta -
toène využi tá a moh li by va ri� aj
pre ïalšie úra dy a pra covní kov
re zor tu vo svo jej blíz kos ti. Príkla -
dom mô že by� napr. Inšti tút ve -
rejnej sprá vy v Bra tisla ve, kto rý
má k dispo zí cii ku chy òu s ka pa -
ci tou 300 je dál /po èiastoènej
mo derni zá cii 600/ a je dá leò s
ka pa ci tou 60 miest, moh li by tak
po dá va� stra vu pre su sedné OR
PZ, resp. do dá va� stra vu pre
ïalšie útva ry v meste, prí padne
pre uby tovòu PZ v Dúbravke.
Po dobne za ria de nie Sig nál v
Pieš�a noch dis po nu je ku chy òou,
kto rá by moh la do dá va� stra vu
pre OR PZ Pieš�a ny, Obvodný
úrad a ha siè ský útvar.

Po ziste ní skut ko vé ho sta vu v
kraj ských mestách bu de vy ti po -

va né mesto, kde by sa otes to val
pi lotný pro jekt centrálnej ku chy -
ne a vý ro by je dál pre všetky úra -
dy MV SR a postupne aj pre
ostatné or gá ny štátnej sprá vy.

Následne by sa rovna kým
spô so bom po stu po va lo aj v
ïalších kraj ských a okresných
mestách, kde bu dú podmienky a
ku chy òa vhod ná na ta kú to reor-
ga ni zá ciu v posky to va ní za -
mestna neckej stra vy. Cie¾om je
v ma xi málne možnej miere
využi� ka pa ci ty existu jú cich
vlastných ku chýò pre vý ro bu a
po dá va nie za mestna neckej stra -
vy pre za mestnancov MV SR a
postupne aj ïalších orgá nov
štátnej sprá vy a najmä v re gió -
noch s vy so kou ne za mestna -
nos�ou poskytnú� aj ta kou to for -
mou pra covné prí le ži tosti.

(Z podkla dov Slu žobné ho
úra du MV SR)

Aké sú zá me ry re zor tu v ob las ti stra vo va nia za mestnancov?

Mi nis ter stvo ana ly zu je sú èasný
stav, h¾a dá efektívne rieše nia
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1. Ako bu de za bez pe èe né
zvy šo va nie kva li fi ká cie za -
mestnancov?

Pod¾a èl. 46 bod 2 písm. e) na -
ria de nia MV SR è. 57/2007 o
orga ni zaènom po riadku MV SR,
je pô sobnos� na úse ku vzde lá va -
nia da ná sekcii perso nálnych a
so ciálnych èin nos tí,  Cent ru vzde -
lá va nia a psy cho ló gie.

2. Pod¾a § 64 zá ko na o štát-
nej službe ve dú ci slu žobné ho
úra du na úèe ly prí rastku ma jet -
ku za bez pe èí vy hodno te nie a
ucho va nie ma jet ko vé ho prizna -
nia. Na ria de nie ve dú cej slu -
žobné ho úra du MV SR z 20. de -
cembra 2012 o perso nálnej pô -
sobnosti vo ve ciach štátno za -
mestna neckých vz�a hov v slu -
žobnom úra de MV SR ne rie ši
pro ble ma ti ku vy hodno co va nia
a ucho vá va nia ma jet ko vých
prizna ní.

Sú èas�ou oprávne ní ve dú cej
slu žobné ho úra du a zá ro veò aj
po vin nos tí, kto ré ve dú cej slu -
žobné ho úra du vyplý va jú zo zá -
ko na o štátnej službe, v sú vislosti
s uplatòo va ním § 12 ods. 2 zá ko -
na o štátnej službe, sú aj jej
oprávne nia a po vin nos ti z § 63 a
64 tohto zá ko na a sú sú èas�ou
de le go va nej pô sobnosti na ve dú -
cich za mestnancov – za mest -
nancov s perso nálnou pô sob -
nos�ou. Dòa 5.3.2013 bo lo pod è.
p.: SPSÈ–PO– 264 /2013 vy da né
a ro zosla né usmerne nie k odo-
vzdá va niu ma jet ko vé ho prizna nia
štátnych za mestnancov pod¾a zá -
ko na è. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov zne ní neskor-
ších predpi sov a ve dú cich za -
mestnancov pod¾a zá ko na è.
552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo
ve rejnom záujme.

3. Ako bu de rieše né ob -
sadzo va nie miest v do èasnej
štátnej službe do vý be ru bez

predchádza jú ce ho súh la su slu -
žobné ho úra du – po dobne aj
na zastu po va nie po èas MD,
dlho do bej PN?

Pri žiada ní o vý nimky na
obsadzo  va nie štátno za mestna -
neckých a za mestna neckých
miest sa uplat òu je po kyn è.
SRLZ–ORSZP/2010/OO1837 z
20. 9. 2010, vy da ný ve dú cim slu -
žobné ho úra du MV SR. Vý nimka
sa žiada nielen na obsadzo va nie
miest v stá lej štátnej službe, ale
aj na obsadzo va nie miest v do -
èasnej štátnej službe. Obdobne
sa po stu pu je aj u za mestnancov
pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom
záujme.

4. Pri jí ma jú sa no ví uchádza -
èi do slu žobné ho po me ru prí-
slušní ka PZ?

Do slu žobné ho po me ru prí-
slušní ka PZ sú vy ko ná va né pri jí -
ma cie ko na nia prie bežne pod¾a
aktuálnych potrieb a mož nos tí
útva rov PZ. O pri ja tí na základné
útva ry Po li cajné ho zbo ru rozho -
du jú riadi te lia kraj ských riadi -
te¾stiev PZ, kto rí najlepšie pozna -
jú potre by základných útva rov PZ
a sú èasne zodpo ve da jú, že do
slu žobné ho po me ru príslušní ka
PZ bu dú pri ja tí uchádza èi, kto rí
spl ni li najlepšie podmienky pri ja -
tia. O ná roè nos ti pri jí ma cie ho ko -
na nia svedèí aj tá sku toènos�, že
približne po lo vi ca uchádza èov,
kto rí ma jú záujem o slu žobný po -
mer príslušní ka PZ neprejde kri té -
ria mi pri jí ma cie ho ko na nia.

5. Aký je roz sah perso nálnej
pô sobnosti nadria de ných vo
vz�a hu k svo jim podria de ným a
roz sah discipli nárnej pô sob -
nosti nadria de ných?

Roz sah perso nálnej pô sob -
nosti nadria de ných vo ve ciach
slu žobné ho po me ru príslušní kov
PZ upra vu je na ria de nie mi nis tra
vnútra SR è. 174/2010. Pro ble -
ma ti ku discipli nárne ho ko na nia

upra vu jú usta no ve nia § 52 až 62
zá ko na è. 73/1998 Z. z. a na ria -
de nie mi nis tra vnútra SR è.
22/2009 o discipli nárnej prá vo -
mo ci.  Na vy dá va nie discipli -
nárnych a perso nálnych roz hod -
nu tí sa vz�a hu jú usta no ve nia 12.
èasti tohto zá ko na.

6. Je nieèo no vé v podmien-
kach ka riérne ho po stu pu po li -
cajtov ?

Podmienky ka riérne ho po stu -
pu sú upra ve né v na ria de ní mi -
nis tra vnútra SR è. 3/2007 v zne -
ní neskorších predpi sov. V sú -
èasnosti sa ana ly zu jú podmienky
ka riérne ho po stu pu uve de né v ci -
to va nom na ria de ní, za úèe lom
pripra vi� no ve li zá ciu tohto na ria -
de nia a doplni� ho o ïalšie kri té -
ria, kto ré by skva litni li pro ces ka -
riérne ho po stu pu.

7. Ako si skontro lu je me
èerpa nie na jed not li vých po lož -
kách napr. kon tro la roz poè tu
na 630 – to va ry a služ by?

KR PZ v princí pe už nie sú
zodpo vední za sa mot né èerpa nie
roz poè tu v po ní ma ní fi nanèných
to kov, s vý nimkou transfe rov za
pre ne se ný vý kon ŠS. Zodpo ve -
da jú pri márne len za spotre bu
nákla dov, kto ré riadia. Tú ma jú
spo lu s plá nom nákla dov
možnos� vi die� v mo du le CO,
resp. spotre bu aj s obli gom (ne -
vy ba ve né žiadanky za da né cez
por tál) vo vý ka zoch CO v BW.
Úda je za plne nie plá nu nákla dov
sú tiež sú èas�ou au to ma tic ké ho
re portingu pre prednostov, kto rý
bu de spuste ný k 1.4.2013. Pre
jed not li vé po lož ky a podpo ložky
eko no mickej kla si fi ká cie sú v SA -
Pe vytvo re né sku pi ny ná kla do -
vých dru hov.

8. Kto bu de podpi so va�
žiadanky pri vy uži tí vo di èa cen-
tier ale bo jedno tiek pod po ry s
vy uži tím pri de le ných vo zi diel?

Pri de le né vo zidlá sú vo vše -

obec nos ti k dispo zí cii iba urèe -
ným pre vádzko va te ¾om, a to na
zákla de žiadanky o prepra vu.
Jazdu slu žobným vo zidlom
schva ¾u je príslušný nadria de ný v
sú la de s èl. 15 ods. 8 pís me no b)
na ria de nia Mi nis ter stva vnútra
Slo venskej re pub li ky è. 68/2010 o
po uží va ní slu žobných cestných
vo zi diel (ïa lej len „na ria de nie è.
68/2010“).

9. Ke dy bu dú no vé norma tí -
vy SMV KR PZ a s tým sú vi sia -
ci li mit PHM pre syste mi zo va né
vo zid la?

Norma tívne po è ty vo zi diel KR
PZ bo li pod¾a èl. 11 ods. 2 na ria -
de nia è. 68/2010 naosta tok upra -
vo va né (bo li zvý še né po è ty slu -
žobných cestných vo zi diel) v ob -
do bí me sia cov no vember – de -
cember 2011. V prí pa de, že
potre by vý ko nu služ by sa na jed -
not li vých KR PZ zme ni li je nut né
postu po va� v zmysle èl. 11 ods. 5
pís me no c) na ria de nia è.
68/2010. To zna me ná, že pre -
vádzko va te¾, v na šom prí pa de KR
PZ, predkla dá sta no ve ným postu -
pom ná vrh na úpra vu norma -
tívnych poètov SCV.

10. Aj napriek viace rým pí -
somným usmerne niam oh¾a -
dom roz pi su schvá le né ho roz -
poè tu, nie je mož né dosta toène
vysvetli� sys tém roz pi su pri de -
le né ho roz poè tu na fi nanèné a
ná kla do vé stre diská, z to ho
vyplý va jú aj ïalšie otáz ky, a to
nepreh¾adné sle do va nie èerpa -
nia roz poè to vých prostriedkov
a pri ich následnom ne do stat -
ku ak vy ko na� pre su ny medzi
jed not li vý mi podpo ložka mi na
ná kla do vé stre diská, (napr.
PHM a vo zid la, kto ré vy ží va CP
pre za bezpe èe nie svo jich úloh
pre všetky útva ry v rám ci CP
sú èer pa né a vy uží va né hlavne
z roz poè tu KRPZ a nie je
zrejme ako to rozèle ni�, na -

ko¾ko CP, ako ta ké, vo zid la a
roz po èet ne má.

Roz poè to vé prostriedky sú
rozpí sa né na jed not li vé fi nanèné
stre diská pod¾a jed not li vých roz -
poè to vých podpo lo žiek (mo dul
SAP_FM), na ná kla do vé stre -
diská je vy ko na ný roz pis nákla -
dov pod¾a jed not li vých ná kla do -
vých dru hov (mo dul SAP_CO).
Èer pa nie roz poè to vých prostried -
kov pod¾a jed not li vých roz poè to -
vých podpo lo žiek  je mož né sle -
do va� v mo du le SAP_FM a èer -
pa nie nákla dov pod¾a ná kla do -
vých stre dísk a ná kla do vých dru -
hov je mož né sle do va� v mo du le
SAP_CO a SAP_BW.

Èo sa tý ka èerpa nia PHM na
jed not li vé vo zidlá, tú to sku toènos�
je mož né sle do va� v mo du le
SAP_TN. Roz poè to vé prostriedky
na PHM sú pri de le né centrálne
na SHNM MV SR, ne èerpa jú sa
te da z roz poè tu KR PZ. Li mi ty
nákla dov na PHM sú pri de le né
na jed not li vé ná kla do vé stre diská
a ich èerpa nie je sle do va né pod¾a
ná kla do vých stre dísk. S cie¾om
eli mi no va nia èerpa nia li mi tu
nákla dov na PHM z nákla do vé ho
stre diska KR PZ resp. ObÚ v sú -
la de s plat ným interným aktom
riade nia bu de sta no ve ný norma -
tívny po èet vo zi diel na centrá
pod po ry.

11. Ako si skontro lu je me
èerpa nie na jed not li vých po lož -
kách (napr. kon tro la roz poè tu
na 630 – to va ry a služ by)?

Èerpa nie roz poè tu na jed not li -
vých po lož kách je mož né skon-
tro lo va� tak ako doteraz v progra -
me SAP_FM. Po kia¾ ide o èerpa -
nie li mi tu nákla dov za da né ná -
kla do vé stre disko, je mož né sle -
do va nie èerpa nia aj v progra me
SAP_CO ale bo v SAP_BW.

Z podkla dov Slu žobné ho 
úra du MV SR

Reali zá cia pro gra mu ESO: èas to kla de né otáz ky a odpo ve de k nim

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR 17. má ja 2013 podpí sal
zmlu vu o po skyt nu tí zaují ma vých ce no vých zliav za
uby to va nie so súkromným podni ka te ¾om Ma te Pavlo -
vi èom, kto rý pre vádzku je penzión v Chorvátsku na
ostro ve Hvar, stre disko Su èu raj. Pl né zne nie podpí sa -
nej zmlu vy a komplexné informá cie o stre disku nájde -
te na intra ne to vej stránke OZP SR ako aj na vonkajšej
we bo vej stránke www.ozpsr.sk.

(red)

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR podpí sal zmlu vu s uby to va te ¾om v Su èu ra ji (Hvar, Chorvátsko)
Vý ho dy len pre èle nov OZP v SR
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Na majstrovstvách sú �a ži lo 22
prihlá se ných pso vo dov v de via -
tich dvojèlenných družstvách. Sú -
èas�ou po du ja tia bo la vlo že ná
obra nárska sú �až ur èe ná pre
psov, kto rých stav ba te la zodpo -

ve da la predpí sa ným disciplí nam,
v kto rej sú �a ži lo 15 prihlá se ných
pso vo dov. Prie beh majstrovstiev
spre vádza lo chladnejšie a vlh ké
po èa sie nepriazni vé pre fo togra -
fov a ka me ra ma nov, ale ideálne
pre sú �a žia ce psy. Slnieèko sa
uká za lo až v ne de ¾u rá no, keï
pre bie ha li obra nárske sú �a že –
hlad ké zadrža nie fi gu ranta v
ochrannom ob le ku ringo, a zadr -
ža nie fi gu ranta s pro tiú to kom, vy -
s tro je né ho kla sic kým ochran ným
ru ká vom a cvièným bi èom.

Sú �až v po sluš nos ti a obra -

nárskych disciplí nach sa usku -
toèni la v športo vom areá li Inte-
gro va nej strednej ško ly technickej
v Mìl ní ku a sú �až v pa cho vých
prá cach (sto po va nie), v intra vi lá -
ne mesta. Aj keï bo li te ré ny roz-

de le né na dve pra co viská – A a
B, všetci sú �a žia ci sto po va li za
takmer rovna kých podmie nok – v
nízkom obilnom po raste, za vlh -
ké ho a chladnejšie ho po èa sia,
spre vádza né ho miernym vetrom. 

Na po du ja tí sa zú èast ni la de le -
gá cia Po li cajné ho zbo ru ve de ná
plk. Ing. Mgr. Andre jom Trenèan -
ským, ve dú cim stre diska kla sic -
ké ho vý cvi ku slu žobných psov
od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru v Ma lých
Le vá roch, kto rý zastú pil prá ce -
neschopné ho riadi te ¾a od bo ru ky -

no ló gie a hi po ló gie P PZ pplk.
Mgr. Bra nisla va Di ïá ka. 

Ky no lo gic ké zdru že nie TART
CZ po zva lo do tohto roèné ho zbo -

ru rozhodcov inštrukto ra stre -
diska kla sic ké ho vý cvi ku slu žob -
ných psov od bo ru ky no ló gie a hi -
po ló gie P PZ v Ma lých Le vá roch
npor. Mar ka Mi ženka, kto rý po -
sudzo val sto py na pra co visku A,
a obran né prá ce. 

Sú �ažné druž stvo pso vo dov
Po li cajné ho zbo ru tvo ri li npor. Mi -
ro slav Ku ba la, slu žobne za ra de -
ný ako ve dú ci odde le nia slu -
žobnej ky no ló gie po riadko vej po -
lí cie OR PZ No vé Zám ky (KR PZ
Nit ra), so slu žobným psom IWOR
a práp. Mar tin Ma li òák, slu žobne
za ra de ný ako re fe rent pso vod
OSK PP OR PZ v Barde jo ve (KR
PZ v Pre šo ve), so slu žobným
psom XA VER. 

Najlepší vý kon na tohto roè -
ných majstrovstvách po dal slu -
žobný pes PE PAN zno jem ské ho
po li caj ta Ji øí ho Bròá ka, kto rý s
preh¾a dom zís kal všetky šty ri
„zla té“ po há re – ako ví �az ka te gó -
rie vše stran ných psov, ví �az ka te -
gó rie obra ná rov, ví �az ka te gó rie
sto pá rov a ako èlen ví �azné ho
družst va repre zentu jú ce ho TART
Li šov. Ji øí Br òák zví �a zil s cel ko -
vým súètom 575 bo dov (posluš-
nos� 100 bo dov, sto pa 95 bo dov,
obra na 380 bo dov). Na 2. mieste
skon èil je ho li šovský ko le ga Mar -

tin Kiessling so psom MAX, s cel -
ko vým súètom 549 bo dov (pos -
luš nos� 99 bo dov, sto pa 74 bo -
dov, obra na 376 bo dov).  Keïže

Mar tin Kiessling sú �a žil aj s
ïalším psom QATRO (cel ko vé 4.
miesto v ka te gó rii vše stran ných –
poslušnos� 99 bo dov, sto pa 95
bo dov, obra na 333 bo dov), v sú -
�a ži družstiev bol èle nom ví �azné -

ho tí mu s Ji øím Bròá kom, a sú -
èasne èle nom tí mu, kto rý si vy bo -
jo val 2. miesto (s Václa vom
Mlejn kom z Po lí cie ÈR, so slu -
žobným psom DE REK). V ka te -
gó rii vše stran ných psov skon èil
na 3. mieste La di slav Košler so
slu žobným psom CIR (Po lí cia ÈR
Jindøi chuv Hra dec) s cel ko vým
poètom 540 bo dov (poslušnos�
90 bo dov, sto pa 95 bo dov, obra -
na 355 bo dov). 

V tvr dej konku rencii si barde -
jovský po li cajt práp. Mar tin Ma li -
òák vy bo jo val pekné 3. miesto v
sto párskej sú �a ži a cel ko vé 8.
miesto. Aj keï si je ho slu žobný
pes XA VER „vyhrý zol“ 323 bo -
dov, v po sluš nos ti zís kal 98 bo -
dov a na sto pe pekných 94 bo -
dov, pri celko vom súète 515 bo -
dov, mu to „vy sta èi lo“ iba na 8.
miesto. Npor. Mi rosla vo vi Ku ba lo -
vi skompli ko va li sto po va nie za ja -
èi ky hopka jú ce v mla dom obi lí, a
tak ob sa dil cel ko vé 16. miesto. 

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

Slo vá ci bo do va li aj na otvo re ných majstrovstvách Èeskej re pub li ky TART CZ

Re pre zen tant Po li cajné ho zbo ru zís kal po hár za 3. miesto v sto po va ní
V dòoch 19. až 21. aprí la tohto ro ku uspo ria da lo Ky no lo -
gic ké zdru že nie TART CZ v Mìl ní ku v spo lu prá ci so
Športo vým klu bom Po lí cie Èeskej re pub li ky otvo re né
Medzi ná rodné majstrovstvá Èes kej re pub li ky TART CZ,
na kto rých sa zú èast ni li pso vo di Po lí cie ÈR, Vo jenskej po -
lí cie ÈR, Vä zenskej služ by ÈR, Po lí cie Li tovskej re pub li ky,
èle no via KZ TART CZ a pso vo di Po li cajné ho zbo ru Slo -
venskej re pub li ky.

Ce ny pre najlepších…

Prá porèík Mar tin Ma li òák (v¾a -
vo) z Barde jo va si vy bo jo val v
sto pách pekné tre tie miesto. Na
snímke s Mi rosla vom Ku ba lom
(No vé Zám ky), o. i. na ším pred-
se dom základnej orga ni zá cie
OZP v SR

Pe da góg SOŠ PZ v Ko ši ciach sa stal drži te ¾om Diamanto vej
pla ke ty za 80–ná sobné da ro va nie kr vi

Je príkla dom pre ostat ných
Rozhodnu tie da ro va� krv mô že

ovplyvni� osud iné ho èlo ve ka a
zachrá ni� mu ži vot. „Da ruj krv, da ruj
ži vot.“ Håbku a vý znam týchto slov
bez po chy by v plnom roz sa hu po -
cho pil náš ko le ga, mjr. Mgr. Ma rek
Sedlaèko.

Ozná me ním Slo ven ské ho Èer ve -
né ho krí ža, územné ho spol ku Pre -
šov sa Stredná od bor ná ško la Po li -
cajné ho zbo ru Ko ši ce dozve de la o
ude le ní Diamanto vej pla ke ty prof.
MUDr. Já na Jánske ho to mu to prí-
slušní ko vi Po li cajné ho zbo ru, za ra -
de né mu vo funkcii od bor né ho uèi te -
¾a predme to vej sku pi ny Služ by
dopravnej po lí cie. Pla ke ta na zva ná
po èeskom neuro ló go vi a psy -

chiatro vi MUDr. Já no vi Jánskom, kto rý ako je den z pr vých opí sal
de le nie ¾udskej kr vi na šty ri základné krvné sku pi ny, bo la mjr. Mgr.
Ma re ko vi Sedlaèko vi ude le ná za 80–ná sobné bezpríspevko vé da -
ro va nie kr vi ako pre jav uve do me losti a hu ma ni zmu.

Mjr. Mgr. Ma rek Sedlaèko sa svo jim ¾udským posto jom sna ží
oslo vi� a mo ti vo va� najmä mla dých po li cajtov, aby sa sta li bezprís-
pevko vý mi darca mi kr vi. Je ho vý chov né pô so be nie a pro pa gá cia
darcovstva kr vi má hlbo ký vý znam pri formo va ní no vopri ja tých po -
li cajtov a prispie va k rozví ja niu ich osob nos ti v du chu myšlienky
„Po má ha� a chrá ni�.“                     mjr. PaedDr. Lu cia Vargo vá,

riadi te¾ka Strednej odbornej ško ly PZ Ko ši ce

Do pra va za sa hu je v rôznych
for mách do ži vo ta kaž dé ho èlo -
ve ka. Od na ro de nia sa èlo vek
stá va úèastní kom cestnej pre -
mávky, kto rá rôzny mi spô sobmi
uspo ko ju je je ho základné ži vot -
né potre by, záujmy, využi tie
vo¾né ho èa su, ale aj pra covné
ak ti vi ty.

V po lí cii pra cu jem už
nieko¾ko de sia tok ro kov. Väèši -
nu èa su som sa ve no val proble -
ma ti ke dopravnej po lí cie. V „mi -
nu lom sto ro èí“ bol dopravný po -
li cajt, tak ako aj sa mot ná
dopravná po lí cia, ve rejnos�ou
vní ma ná len v rám ci „po vinnej
jazdy“ Po li cajné ho zbo ru a vo
vnútri re zor tu ako od bor doplòo -
va cej zložky. Sú èasná spo -
loènos�, za lo že ná na vše obec -
ných zna lostiach, kla die na
zložku dopravnej po lí cie nielen
po žia davky tý ka jú ce sa odbor-
nej pripra ve nosti, ale nú ti nás
uve do mo va� si aj ¾udský rozmer
existencie èlo ve ka. Ozna èe nie
„Po má ha� a chrá ni�“ postu pom
èa su za èa lo zdo bi� na še slu -
žobné vo zidlá. Za èa li sa v znaè -
nej miere využí va� naj rozliè -
nejšie ko mu ni kaèné techno ló -
gie, kto ré nás nú tia ži� viac vo
virtuálnom sve te ako v reálnych
so ciálnych ko mu ni tách. Na ša
prá ca podlie ha sústavnej spo lo -
èenskej kon tro le pri do držia va ní
istých prak tic kých pra vi diel, pre
ko na nie èlo ve ka v každo dennej
ko mu ni kaènej pra xi. Ne jde len o
fak to ry dodržia va nia zá kon nos -
ti, všeo becne zá väzných práv-
nych predpi sov a dodržia va nia
kó de xu pro fe sio nálne ho sprá va -
nia, ale hlavne o eti ku, o mo rál -
ku všedné ho dòa ako aj o etic -
ké pro fe sio nálne sprá va nie sa
na ve rejnosti.

Postu pom èa su sa dopravná
po lí cia sta la �a žisko vým indi ká -
to rom ve rejnej mienky a dô ve -
ry hodnosti spo loènosti.

Mo rál ka má v èlo ve ku uvo¾ni�

ro zu mo vé ko na nie a oslo bo di�
ho z ira cio na lizmu váš ní. Ta ká -
to základná úlo ha mo rál ky ma
na pad la, keï som z údi vom sle -
do val a po èú val pá na re dak to ra
o každo dennom te ro re a ši ka -
no va ní lu èenských vo di èov
„dopra vákmi“, kto rí po ku tu jú
úèastní kov cestnej pre mávky už
aj za obchádza nie výtlkov a za
bezdô vodné „vy pa ¾o va nie pe òa -
zí“. V tejto konzumnej spo loè -
nosti asi za èí na pla ti� zá sa da
„kaž dý nech ve rí èo mu chce a
ko ná tak, ako je to pre ne ho
najlepšie.“ Pro blém pod¾a môj -
ho ná zo ru však nie je v tom, že
¾u dia už ne ve ria ni èo mu, ale že
uve ria ho ci èo mu a najmä vte dy,
ak sa to dozve dia z mé dií a ak
o tom následne rozprá va jú
takmer všetci. �a žisko vou té -
mou pred no vi nárskou „dis cip lí -
nou“ by v tom to prí pa de bo la
otáz ka prav di vos ti ší re nej infor-
má cie. „LOŽ“ v ko mu ni ká cii sa
použí va najmä z dvoch dô vo -
dov: 1) pl ní funkciu obrannú, 2)
funkciu ozna mo va ciu – èlo vek
chce, aby sa klamli vá sprá va ší -
ri la ïa lej. Na ší re nie ta kýchto
zma ni pu lo va ných správ sa, žia¾,
èas to po die ¾a jú aj ma so vo ko -
mu ni kaèné prostriedky, a tak
èas to po má ha jú vytvá ra� zde -
formo va nú ve rejnú mienku.

Pre to má by� najvyššou
cnos�ou èlo ve ka prav da a o òu
sa mu sí opie ra� re for ma mo rál -
ne ho ži vo ta. Roz va ha, múdros�,
ume nie správne ko na�, schop-
nos� pri me ra ne a správne
hodno ti�, rozpozna� vi nu, po cit
vlastnej dôstojnosti, pra co vi tos�,
¾udskos�, predví da vos�, pria -
te¾stvo, zdvo ri los� a iné cnosti a
dob ré vlast nos ti èlo ve ka vy -
chádza jú z prav dy.

Moc po lí cie nespo èí va v po -
ète príslušní kov, ani v prostried-
koch, ani v zbra niach, ale jej si -
la spo èí va v sve do mí obèa nov.

Ing. Ján Mo koš, Lu èe nec

Mo rál ka: Po vinnos� ale bo cnos�?

De le gá cia slo venskej slu žobnej ky no ló gie
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Svo ju úèas� po tvr di lo do vedna
85 sú �a žia cich (o pä� viac ako
vla ni), z to ho 39 v majstrovských
ka te gó riách, o pu tovný po hár sa
roz hod lo za bo jo va� 36 mi lovní kov
stolné ho te ni su. Opro ti predchá -
dza jú cim roèní kom prišlo o èo si
me nej dievèat, bo lo ich len de sa�
(vla ni 14), ale na zá pa le im to ne -
ubra lo, sys tém rozlo so va nia a
Ç13 dispo ni bilných sto lov v sá le
da lo všetkých možnos� zašporto -
va� si do sý tosti.

Repre zenta tívne bo lo aj sláv -
nostné otvo re nie sú �a ží pod zá šti -
tou Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v
SR za úèas ti predse du orga ni -
zaèné ho vý bo ru, podpredse du
OZP v SR La di sla va Gra èí ka.
Pria te ¾ov stolné ho te ni su prišli

pozdra vi� pre zi dent UNI TOP–u
Sta ni slav Zá torský a Ju raj Fi lan
vo funkcii podpredse du orga ni -
zaèné ho vý bo ru turna ja, predse -
da SSTZ Zden ko Kríž, ge ne rálny
sekre tár SSTZ An ton Hamran,
tra diène ne chý bal riadi te¾ od bo ru
vý cvi ku PPZ Mi loš Smejkal a
ïalší verní priaznivci. Po cho pi -
te¾ne, ani ten to roè ník sa ne mo -
hol zaobís� bez „du še“ ce lé ho po -
du ja tia Já na Va nia ka vo funkcii
hlavné ho rozhodcu.

Orga ni zaène tra diène ve¾mi
dobre zvlád nu té ho zá po le nia sa
prvýkrát v histó rii zú èast ni li aj ko -
le go via zo ZVaJS. Medzi úèast -
níkmi sme do konca na šli dvoch

sú �a žia cich, kto rí ab sol vo va li
všet  kých se demnás� roèní kov,
prím v tom to sme re patrí Jo ze fo vi
Mi há lo vi a Jo ze fo vi Kudre co vi.
Ne chý bal lanský ví �az, vi tálny
73–roèný Vojtech Mikloš z Aka -

dé mie PZ èi verný úèast ník Ka rol
Vy ty kaè, ale ani su ve rénne naj -
starší úèast ník, 79–roèný (!), stá -
le obdi vu hodne po hyb li vý Mi ro -
slav Ku lí šek.

Re gi stro va ní hrá èi predvádza li
vý ko ny hod né slo venskej po li -
cajnej repre zentá cie, po zornos�
pú ta la tra diène „sil ná pä�ka“ (Gaj-
doš, Král, Ku ruc, Urban, Re -
paský), ne da ri lo sa aku rát vla ni

strie borné mu Mi ro vi Urba no vi,
kto rý sa ten to rok prekva pu jú co
ne do stal na stupne ví �a zov.
Prvenstvo z vla òajška ob há jil
Mar tin Gajdoš. Ïalší hrá èi,
úspešní aj v predchádza jú cich

roèní koch, však po tvr di li svo ju
for mu i ambí cie. Pri ne úèas ti
lanskej ví �azky Do mi ni ky Ga bo vi -
èo vej sa najvyšší stu pie nok ušiel
lanskej dvojke Lenke Spi šá ko vej.
V skratke: vy da re ný roè ník, pl ný
o. i. srdeèných stretnu tí ¾u dí z ce -
lé ho Slo ven s ka, kto rých spá ja
lás ka k bielej loptièke.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

XVII. roè ník stolno te ni so vé ho turna ja o Pu tovný po hár PO LÍ CIE a IV. Majstrovstvá MV SR a PZ pri niesli hod not né vý ko ny

Pekný deò v plnom športo vom na sa de ní, strá ve ný medzi pria te¾mi bielej loptièky

Cel ko vé vý sled ky
Re gi stro va ní hrá èi
1. GAJDOŠ Mar tin, KR PZ NIT RA
2. KRÁL Sla vo mír, KR PZ KE
3. KU RUC Mar tin, KR PZ KE

RE VAJ Ti cho mír, KR PZ KE

Že ny
1. SPI ŠÁ KO VÁ Len ka, KR PZ BA
2. SALME NO VÁ Klau dia, KR PZ BA
3. SLO VÁ ÈI KO VÁ Mar ti na, ZVaJS

GRAU SO VÁ Mi ro sla va, KR PZ BA

Ne re gistro va ní hrá èi a hrá èi nad 60 ro kov
1. JAŠŠ Pe ter, KR PZ ZA
2. MA KY TA Pa vel, výslu ho vý dô chodca
3. HU DEC Ján, KR PZ ZA

Mi ro slav Po rubèan, ZVaJS

Areál Ná rodné ho stolno te ni so vé ho cent ra v bra ti slav -
ských Krasòa noch sa posledný aprí lo vý piatok za pl nil po -
li cajný mi ci vilný mi i ozna èe ný mi vo zidla mi zo všetkých
kú tov Slo ven s ka. Dô vo dom bol už XVII. roè ník stolno te ni -
so vé ho turna ja o Pu tovný po hár PO LÍ CIE, kto rý orga ni zá -
to ri opä� spo ji li aj s Majstrovstva mi MV SR a PZ v stolnom
te ni se. Spo luorga ni zá to rom a zakla da te ¾om týchto po du -
ja tí je Od bo ro vý zväz po lí cie v SR, vïa ka za plnú pod po ru
a po cho pe nie patrí pre zi den to vi PZ Ti bo ro vi Gašpa ro vi.

Zo slávnostné ho otvá ra cie ho ce re mo niá lu

Oce ne nie ka te gó rie ne re gistro va ných a nad 60 ro kov

Š�ast né úsme vy ví �a ziek…

Prvenstvo v hlavnej ka te gó rii ob há jil Mar tin Gajdoš (Nit ra)

Sú �a ží sa zú èast ni lo 85 mi lovní kov bielej loptièky

Najstarším sú �a žia cim bol
79–roèný Mi ro slav Ku lí šek



Otáz kou eti ky sa do konca za -
èí na jú zaobe ra� aj tí, kto rí òou
ako by chce li zastre ši� vlastné ne -
do stat ky, respektí ve sa scho vá va�
za iných. Stá va jú sa tak ne vhod -
ným príkla dom pre tých, kto rým
slo vo eti ka má èo po ve da� – te da
zvláš� ma na žé rov, presvedèe -
ných o prí no se a správ nos ti eti ky,
riadia cich pra covní kov, kto rí ma li
od va hu pristú pi� ku kri ti ke neetic-
ké ho sprá va nia vo svo jom blíz-
kom oko lí, pre to že inak by svo jim
ko na ním za ne dba li vý chov ný
aspekt.

Za ma na žérsku eti ku vo svo -
jom najhlbšom význa me sa pre to
po va žu je ta ké úsi lie pra covní kov,
kto ré pre mie ta zá sa dy eti ky do
všetkých fáz rozho do va nia a ria-
de nia prá ce. Je to nielen otáz ka
mo rál ky riade nia, s òou sú vi sia
ïalšie po žia davky. Ma jú svoj mo -
rálny zá klad v zodpo vednosti ma -
na žé ra, kto rý zodpo ve dá za pos -
ta ve nie a me no orga ni zá cie jej
vlastní ko vi (zria ïo va te ¾o vi) a
všetkým za mestnancom.

Dô le ži tou úlo hou ma na žérskej
eti ky je tak získa nie vhod ných za -
mestnancov pre plne nie cie¾ov
orga ni zá cie, kto ré ne mož no ob -
me dzo va� len na rieše nie ope ra -
tívnych prob lé mov, ale i na rieše -
nie stra té gie riade né ho ob jek tu.
Ma na žér mu sí svo jich za mest -
nancov sti mu lo va� k tvo ri vej prá ci,
aby sa po die ¾a li na prehlbo va ní
eti ky v riade ní, ako aj pri plne ní
da ných úloh.

Predpokla dy úspe chu
Ma na žér mu sí te da zais�o va�

sys té mo vé riade nie ob jek tu ako
cel ku. Ne jde to bez �ažkostí, èas -
to sa vyskytnú kompli ká cie, pre -
to že nie všetci v oko lí sa bu dú
chcie� sprá va� rovna ko etic ky.
Tre ba pre to vy vi nú� úsi lie, kto ré
bu de dlho do bo efektívne. Ma na -
žérska eti ka mu sí vy chádza� z
troch pi lie rov – subsysté mov, kto -
ré sú navzá jom na se ba zá vis lé a
kto ré sa navzá jom dopåòa jú, a to
je mo rál ka, eru dí cia (kva li fi ká cia)
a schopnos� apli ká cie týchto
predpokla dov v pra xi.

V ob las ti mo rál ky sú na prvom
mieste kla sic ké po jmy a his to ric -
ky ove re né zá sa dy mo rál ky. V
tejto sú vislosti sa žiada spo me nú�
kni hu (Èlo vìk, dob ro a zlo, 1993),
v kto rej si Era zim Ko hák zvo lil té -
mu mo rálnej fi lo zo fie (mo ral phi -
lo sophy) a ana ly zo val mo rálne
ide á ly európske ho ¾udstva v ob -
do bí an ti ky, stre do ve ku a no vo ve -
ku. Na zákla de de jinné ho diania,
his to ric kých uda lostí dospel k ná -
zo ru, èo v de ji nách ¾udstva fun gu -
je a èo ne fun gu je.

Èo fun gu je?
– zodpo vednos� a sve do mi -

tos�;
– ra dos� z prá ce;
– po stoj úcty a vzá jomnosti;
– lás ka a sta rostli vos�;
– služ ba.

Èo ne fun gu je?
– aro gantnos�;

– egoizmus;
– konzu me rizmus;
– ne zodpo vednos�;
– zá vis� a zlo ba. (Blá ha, Dytrt,

2003, s. 45)
Z histó rie sa vždy uèí me, ale

akú vo¾bu rozho do va nia zvo lí me
v prí tomnosti, to zá le ží len od
nás, my sme tým vo didlom, kom-
pa som vo vlastnom rozho do va ní.
Pre to sa žiada vytvo re nie vnú -
torné ho sys té mu manti ne lov,
kto ré by sme ne ma li prekro èi� – je
to vlastne na še sve do mie.

Uplatòo va nie eti ky v každo -
dennej pra xi ovplyvòu jú ma na žé -
ri, reali zu jú spô so by riade nia ¾u dí,
kto rí sú sú èas�ou riade nia ¾ud -
ských zdro jov v orga ni zá cii a for -
my ko mu ni ká cie so za mest -
nanca mi, mu sia ve die� de fi no va�
svo je ciele, h¾a da� spô so by ako
ich do siahnu�, mu sia ma� sta no -
ve ný osobný plán rozvo ja a sna -
ži� sa o ïalší rast, sta� sa je di neè -
nou osobnos�ou, kto rá má záuj -
my, zruè nos ti, ambí cie, kto rá do -
ká že aktívne a efektívne riadi�
svoj pra covný ži vot, a to v sú la de
s pro fe sio nálnym rozvo jom.

Dô le ži té je, aby kaž dý ma na -
žér v prvom ra de po znal dobre
sám se ba, získa val spätnú väzbu
od svojho oko lia, rozprá val sa
otvo re ne s osta ný mi ¾uïmi a tak
zís kal pozna nie, ako ho vní ma jú
na pra co visku. V poslednom èa se
sa èo raz viac kla die dô raz na
„emo cio nálnu inte li genciu“ ako
pro ti klad k tra dièným inte lek -
tuálnym kri té riám. Dob ré osobné
vz�a hy sú k¾ú èom k š�astiu a ús -
pe chu v prá ci aj v ži vo te. „Emo -
cio nálne gra mot ní“ ¾u dia ve¾mi
dobre pozna jú sa mi se ba, vá žia
si ostat ných a sú ci tia s ni mi.
(Heller, 2005, s. 17)

¼udská pri rodze nos�, schop-

nos� ko mu ni ká cie otvá ra i tre tiu
možnos�, a to je schopnos� vy vo -
la�, sti mu lo va� ce lý rad mo tí vov,
te da pri nú ti� èlo ve ka k èi nu, sta -
no vi� si prio ri ty, do ká za� si orga ni -
zo va� èas a prá cu a ve die� si
vybra� spo lupra covní kov.

V ob las ti apli ká cie tre ba vy -

chádza� zo zá sa dy, že je ne etic -
ké, ak by sme si mo rálne zá sa dy
a získa nú kva li fi ká ciu ne chá va li
iba pre se ba, pre vlastné osobné
uspo ko je nie a neapli ko va li ich vo
svo jej každo dennej pra covnej
èin nos ti. Kaž dý ma na žér mu sí
za èa� od se ba a by� príkla dom
aj pre ostat ných. Tre ba pre to,
aby kaž dý z nich h¾a dal vhod né
ná stro je, kto ré by vytvo ri li pre -
mysle ný etic ký pro gram a umož -
ni li vies� dialóg s cie¾om do -
siahnu� konsenzus pri vytvá ra ní,
pre sadzo va ní a mo ni to ro va ní etic -
ké ho pro gra mu. Je ne vyhnutné
pre mietnu� do riadia cich pro ce sov
orga ni zá cie zá sa dy ma na žérskej
eti ky. Jej hod no ty sú zvy èajne vy -
jadre né for mou etic ké ho kó de xu
ale bo kré da.

Etic ký kó dex
Eti ka je spo lo èenskou ve -

dou, kto rej predme tom skú ma -
nia je mo rál ka. Z poh¾a du mo rál -
ky je potrebné spo je nie kla sickej
múdrosti s pokro kom, s ra cio na li -
zá ciou a pro spe ri tou. Dnešný
svet je pod vply vom tech no lo gic -
ké ho rozvo ja a ino vá cií – prá ve v
nich mu sí spo èí va� vý zva pre rie-
še nie „glo bálnych prob lé mov“ èlo -
ve ka a ži votné ho prostre dia. S
odpo ve da jú cim po li tic kým, ale i
mo rálnym úsi lím mô žu by� pro blé -
my zvlád nu té. (Putno vá, Sekniè -
ka, 2007, s. 40) Kaž dý èlo vek by
mal ma� svo ju ¾udskú dôstoj-
nos� a po ko ru k oko li té mu sve -
tu, rešpekto va� je ho princí py,
zá ko ni tos ti, pra vidlá a hod no ty.

Etic ký kó dex orga ni zá cie (v
an glic ky ho vo ria cich kra ji nách sa
použí va ozna èe nie co de of bu si -
ness ethics) sa tý ka dodržia va nia
etic kých zá sad v tejto konkrétnej
orga ni zá cii. Etic ké kó de xy orga ni -
zá cií posky tu jú ná vod ako postu -
po va� a èo je v ich rám ci mož né.
Manley (1991) po pí sal svo je
vlastné skú se nosti z tvor by etic -
kých kó de xov pre orga ni zá ciu.
Vy chádzal z konzultá cií asi so

400 ma na žérmi, z disku sií so 77
po radca mi v právnej ob las ti a s
85 predse da mi správnych rád.
Prí no sy a kla dy etic kých kó de xov
uspo ria dal do ná sled ných bo dov:

A. Etic ký kó dex mô že po môc�
ma na žé rom a za mestnancom
zdie ¾a� spo loèné hod no ty a zoz-

na mo va� no vých za mestnancov
orga ni zá cie s hod no ta mi fir my.

B. Kó dex je smerni cou v ne -
jednoznaèných si tuá ciách, ke dy
celkom nie je jas né, aké sprá va -
nie je etic ké ale bo vhod né, pre to -
že kó de xy prispie va jú k to mu,
aby upev ni li vhod né sprá va nie,
urèi li opatre nia, kto ré bu dú po uži -
té pre eli mi ná ciu ne vhod ných èin -
nos tí, orien to va li orga ni zá ciu na
dlho do bú stra té giu, nie na krát ko -
do bé zis ky za každú ce nu.

C. Kó dex dá va ma na žé rom
ná vod pre jedna nie s externý mi
partnermi a za in te re so va ný mi
sku pi na mi.

D. Kó dex po má ha ma na žé rom
v riade ní a kontro lo va ní vz�a hov a
v ko mu ni ká cii so zá kazníkmi, do -
dá va te¾mi a ïalší mi aktérmi tr hu.

E. Kó dex naèrtá va základné
prá vo mo ci a po vin nos ti ma na žé -
rov a za mestnancov, „je sprie -
vodcom pre jedna nie ¾u dí a tak to
po silòu je fi remnú kultú ru“.

F. Kó de xy zni žu jú po èet súd-
nych spo rov.

G. Kó de xy zlepšu jú fi remné fi -
nanèné vý sled ky.

H. Kó de xy zvy šu jú pra covnú
mo rál ku za mestnancov a umož -
òu jú ¾ahšie získa va nie pra covní -
kov z vonkajších zdro jov.

I. Kó de xy pô so bia ako ka ta ly -
zá tor konštruktívnych zmien a
zais�u jú vy rovná va nie sa s von-
kajším prostre dím.

J. Kó de xy zvy šu jú zro zu mi -
te¾nos� zá me rov a záujmov orga -
ni zá cie, jej cie¾ov a reali zá cie.

K. Kó de xy prispie va jú k uspo -
ko jo va niu potrieb ma jo ritných ak -
cio ná rov.

L. Kó de xy zvy šu jú otvo re nos�,
pravdi vos� a èestnos� ko mu ni ká -
cie vo vnútri fir my.

M. Kó de xy na po má ha jú pre no -
su a integrá cií kultúr orga ni zá -
ciám, kto ré pô so bia v rôznych
kra ji nách (kultú rach) a prispie va jú
k zvy šo va niu orga ni zaènej kultú -
ry.

N. Kó de xy obme-
dzu jú ne etic ké, ne -
vhod né i ne le gálne
po žia davky spo -
lupra covní kov na
ma na žé rov orga ni -
zá cie.

O. Kó de xy zvy šu -
jú efekti vi tu najmä v
oblastiach, v kto rých
sa trh má lo pre -
sadzu je a prá vo je
sla bé ale bo ne úèin -
né.

P. Kó de xy pri-
spie va jú k to mu, že
pod nik sa sprá va
ako dob rý „ob èan“ v
spo loènosti.

Q. Kó de xy zvy šu -
jú dô ve ry hodnos�
ma nažmentu, kto rý
dal podnet k ich
tvorbe.

(Blá ha, Dytrt, 2003, s. 102)
Nazdá vam sa, že tieto kri té ria

sú uni verzálne použi te¾né v akej-
ko¾vek súkromnej, ale i v „štátnej“
firme èi orga ni zá cii.

Spo loèná zodpo vednos�
Znaènú po zornos� si zís ka li

dva výsku my, kto ré sú podne tom

pre tvor bu etic kých kó de xov. Je -
den z nich vzni kol v britskom
Insti tu te of bu si ness Ethics (Ethi -
cal Bu si ness, 2002;) je ho vý sled -
ky sú kompa rá ciou odpo ve dí na
do taz ní ky o etic kých kó de xoch z
Ve¾kej Bri tá nie z ro kov 2001 a
1998. Dru hý výskum (Corpo ra te
Co des of Orga ni sa tion) bol spra -
co va ný pod hla viè kou Medzi ná -
rodnej orga ni zá cie prá ce (ILO –
In ter na tio nal La bour Orga ni sa -
tion) a predsta vu je sú bor štú dií o
etic kých kó de xoch a rozdielnych
for mách ich využi tia v USA, v Ka -
na de a v Euró pe. (Blá ha, Dytrt,
2003, s. 102)

Tre ba po ve da�, že sú rôzne
ná mietky pro ti tvorbe etic kých kó -
de xov. Jed ni ho pokla da jú za
aké si slo ho vé cvi èe nie, kto ré má
vý znam pre ve rejnos�, no nie pre
prak tic ký vplyv na sprá va nie sa
¾u dí v orga ni zá cii. Ïalšou vecnou
pri po mienkou je sku toènos�, že v
orga ni zá cii pra cu jú dospe lí ¾u dia,
kto rí už ma jú vytvo re né svo je
hod no ty, a tak pre nich etic ký kó -
dex už niè nezme ní a že od etic -
ké ho kó de xu ne mož no oèa ká va�
zlepše nie eko no mickej si tuá cie v
orga ni zá cii, zlepše nie sta vu ma -
na žé rov ale bo za mestnancov.

Tre ba po dotknú�, že ma na žér
a ostat ní za mestnanci sa navzá -
jom potre bu jú, sú spo loène zá vis lí
na prospe ri te a vô bec existencii
orga ni zá cie. Ma na žérska eti ka sa
te da ne tý ka iba ve¾kých prie my -
selných ale bo odchodných fi riem,
ale je potrebné uplatòo va� ju vša -
de tam, kde sa riadi. Mo rálny ma -
na žér ne mu sí by� úspešný, ale
aby bol, mu sí ís� ïa lej, mu sí roz-
ši ro va� svo je ve do mosti a schop -
nos ti.

Ma na žé rom na há òa uplatòo -
va nie eti ky isté oba vy a po chyb -
nos ti, èi sa im vèas po da rí za -
mestnancov sti mu lo va�, èi do ká žu
za bezpe èi� bu dú ce sprá va nie
svo jej orga ni zá cie, èi bu dú
všetké mu ro zu mie�, èím vlastne
strá ca jú èas, kto rý potre bu jú na
riade nie bu dúcnosti svo jej orga ni -
zá cie. Ma na žér vy stu pu je ako
synte tik, od bor ník na riade nie cel -
ku; ana ly tik je od bor ník na riade -
nie a vý kon zve re ných èiastko -
vých èin nos tí. Spo me nu té ty py sú
ne vyhnutné. Eti ka je ces tou k
zlepše niu medzi ¾udských vz�a -
hov, v tendenciách bu dú ce ho vý -
vo ja spo loènosti sa ne vyhnutne
mu sí po èí ta� s kultú rou a s etic -
kým sprá va ním fi riem èi inšti tú cií.

pplk. PhDr. Sta ni slav Pálka,
MV SR

V bu dú com èís le: Eti ka v prá -
ci s ¾uïmi: príspe vok k po cho pe -
niu etic ké ho zá kla du prá ce ma na -
žé ra
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Riadia ca prá ca a eti ka nie je v rozpo re – prá ve na opak, je podmienkou úspešnosti!

Kaž dý ma na žér mu sí za èa� od se ba a by� príkla dom aj pre ostat ných
Spo loènos� sú èasné ho sve ta ži je znaè ný mi dy na mický mi
zme na mi, kto ré na òu èo raz viac kla dú aj otáz ky etic ké ho
cha rak te ru. 

Čo kukáš
tak blbo,
nemal si ju
zožrať!

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 11. júna 2013

Redakcia



Mons. Fran ti šek Rá bek, pr vý
vo jen ský bis kup – ordi nár ozbro -
je ných síl a ozbro je ných zbo rov
Slo venskej re pub li ky ude ¾o val v
Ru žomberku svia tos� birmo va nia.

Ten to deò sa hlbo ko za pí še do
sàdc de tí za mestnancov ako i sa -
mot ných za mestnancov OR PZ v
Ru žomberku, kto rí v dru hú má jo -
vú ne de ¾u, na Deò ma tiek 12.
má ja 2013 pri ja li z rúk Mons.
Fran tiš ka Rá be ka, za prí tomnosti
po li cajné ho kaplá na npor. Paed-
Dr. Pet ra Há mo ra, pô so bia ce ho
vo far nos ti Po li cajnej du chovnej
sprá vy pri OR PZ v Ru žomberku
svia tos� birmo va nia v kosto le
Svä tej ro di ny v Ru žomberku
miestna èas� Ry bárpo le.

Tá to ne de ¾a bu de pre prí -

tomných birmo vancov a tiež ich
ro din ných príslušní kov ne za -
budnu te¾ná. Za prípra vu a Ude le -
nie svia tosti birmo va nia patrí
ve¾ká sr deè ná vïa ka Mons. Fran -
tiš ko vi Rá be ko vi, ako aj po li -
cajné mu kaplá no vi npor. PaedDr.
Pet ro vi Há mo ro vi, kto rý s lás kou
otca, chá pa vos�ou pria te ¾a a obe -
ta vos�ou zodpo vedne pripra vil
všetkých na ten to slávnostný
deò.

ÏA KU JE ME!
Birmo vanci s ro di na mi 

a pria te¾mi, Ru žombe rok
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Spo mí na me
Dòa 29.5.2013 uply nie pä� ro kov od tra gickej smr ti
nášho ko le gu kpt. Já na Pendrá ka.

Spo mí na jú ro di na a ko lektív  OO KR PZ v Pre šo -
ve.

Ko lektív ope raèné ho od bo ru KR PZ v Pre šo ve.

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

A P R Í L   2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

28. o vykonaní sústredenia a
preskúšania psovodov a služob-
ných psov zaradených v module
psovodov a služobných psov pri
poskytovaní pomoci v zahraničí

29. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky

30. o vykonaní streleckej prí-
pravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky zaradených do
III. výcvikovej skupiny

31. o zriadení komisie na
výkup psov pre potreby Policaj-
ného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

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

9. o poradných orgánoch pre-
zidenta Policajného zboru

10. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 8/2007 o poskytova-
ní krátkodobej ochrany osôb

Dòa 17. jú na 1993 do šlo k ha -
vá rii vrtu¾ní ka Mi–8 Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky. Na
pa lu be tohto vrtu¾ní ka bo li de sia ti
príslušní ci Po ho to vostné ho po li -
cajné ho útva ru z Banskej By stri -
ce a trojèlenná po sád ka. Vrtu¾ník
le tel z Vo jen ské ho vý cvi ko vé ho
priesto ru Leš� na le tisko Sliaè.
Príslušní ci PPÚ z Banskej By stri -
ce vy ko ná va li s vrtu¾ní kom Mi–8
vo Vo jenskom výcvi ko vom pries -
to re Leš� vý cvik v zla òo va ní. Na
spia toènej ceste z Vo jen ské ho
vý cvi ko vé ho priesto ru Leš� na le -
tisko Sliaè v priesto re vr chu Vá -
pe nec v lo ka li te Pus tý hrad pri
Zvo le ne do šlo k ha vá rii. V sych -
ra vom a hmlistom po èa sí vrtu¾ník
pravde po dobne kle sol nižšie,
vrtu ¾ou za chy til strom a zrú til sa
ved¾a lesnej ces ty. Pri ha vá rii do -
šlo k zra ne niu všetkých 13 osôb,
kto ré bo li na pa lu be vrtu¾ní ka.
Šty ria utrpe li �ažké zra ne nia a de -
via ti po li caj ti utrpe li vážne, ale nie
ži vot ohro zu jú ce zra ne nia.

Na ná sled ky �ažkých zra ne ní
po nieko¾kých dòoch zomre li: dòa
21. 06. 1993 dvadsa�je denroèný
príslušník po ho to vostné ho po li -
cajné ho útva ru z Banskej By stri -
ce ppor. Ró bert Lonc a dòa 24.
06. 1993 dvadsa�pä�roèný dru hý
pi lot npor. Ing. Du šan Krei bik.
Dvadsa�šty ri roèný príslušník PPÚ
z Banskej By stri ce ppor. Sta ni -
slav Dla báè utrpel zra ne nia, kto ré
mu už neumožni li ná vrat do Po li -
cajné ho zbo ru a mu sel zosta� na
inva lidnom dô chodku. Ostat ní
zra ne ní sa po dlho do bých lieèe -
niach vrá ti li do vý ko nu služ by.

Pri budla pa mätná ta bu ¾a
Od tejto neš�astnej uda losti

uply nu lo už 20 ro kov. Tak, ako sa
vý raz ným spô so bom zme nil prie-
stor v kto rom k tra gickej uda losti
do šlo, tak sa zme nil aj ži vot. V
èa se le teckej ha vá rie Pus tý hrad
bol viac me nej za lesne ným
priesto rom, v kto rom sa len za èa -
lo odkrý va� jed no z najväèších
hra dísk na úze mí Slo venskej re -

pub li ky, respektí ve v strednej
Euró pe. Viace rí z ko le gov, kto rí
le teckú ha vá riu pre ži li, ale bo vte -
dy pra co va li na PPÚ v B. By stri -

ci, už opus ti li ra dy príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru. Každo roène si
však s ko le ga mi, kto rí ešte slú žia

v Po li cajnom zbo re, pri po mí na jú
tú to tra gickú uda los� a spo mí na jú
na màtvych ko le gov. Na mieste
le teckej ha vá rie da li k 15. vý ro èiu

tra gé die zho to vi� pa mätnú ta bu ¾u
a pra vi delne sa o òu aj sta ra jú.
Tá to pa mätná ta bu ¾a, kto rá je

umiestne ná na ka me ni nieko¾ -
kosto metrov od vstupnej brá ny,
sa sta la integrálnou sú èas�ou
Pus té ho hra du. Prista vu jú sa pri
nej aj bežní obèa nia a èi už
svieèkou ale bo ma lou ky tiè kou si
uctia pa miatku po li cajtov, kto rí pri
tejto le teckej ha vá rii za hy nu li.

Te raz, pri 20. vý ro èí ko le go via
opä� da li zho to vi� pa mätnú ta bu ¾u
k 20. vý ro èiu. Na každo roèných
stretnu tiach, na kto rých sa stre tá -
va jú bý va lí ko le go via a aj ka ma -
rá ti, spo mí na me na ko le gov, kto rí
pri tejto le teckej ha vá rii za hy nu li,
ako aj na služ bu v Po li cajnom
zbo re, kto rá týchto ¾u dí spá ja1a.
Ani je den rok sa ne sta lo, že by sa
stretnu tie ne ko na lo. Dòa 14. 6.
2013 sa usku toèní už 20. roè ník
týchto stretnu tí. A tak na zá ver
mô že me konšta to va�, že npor.
Ing. Du šan Krei bik a ppor. Ró bert
Lonc sú stá le v mysliach ko le gov
a ka ma rá tov.

Ko le go via a pria te lia

Pred 20. rokmi ha va ro val vrtu¾ník mi nis ter stva vnútra, zomre li dva ja príslušní ci PPÚ

Ko le go via na nich stá le spo mí na jú

Ude ¾o va nie svia tosti birmo va nia v Ru žomberku

Kvapka kr vi na SOŠ PZ Bra ti sla va
Stredná od bor ná ško la PZ Bra ti sla va v spo lu prá ci s

Ná rodnou transfúznou sta ni cou Bra ti sla va – Ru ži nov
zor ga ni zo va la dòa 07. 05. 2013 hro mad ný odber kr vi.
Z ra dov poslu chá èov da ro va lo krv 59  dobro vo¾ných
darcov. Za ten to hu mánny èin –  da ro va nie vzácnej
te ku ti ny,  kto rá mô že zachrá ni� ži vot iné mu èlo ve ku
– všetkým  darcom, poslu chá èom ško ly chce me tou -

to ces tou vyslo vi� uzna nie.
Ïa ku je me!

kpt. Mgr. Mi ro sla va Velèická
SOŠ PZ Bra ti sla va


