
Po lí cia stiahla tech ni ku do te -
ré nu (èlny, �ažkú tech ni ku a iné),
najmä na kri tic ké miesta ob las tí
po vo dia Du na ja. Je za bez pe èe ný
zvý še ný vý kon služ by na ohro ze -
ných miestach. Po li caj ti sú obèa -
nom ná po moc ní v ma xi málnej
miere a intenzívne spo lupra cu jú a
tech nic ky podpo ru jú ostatné zá -
chran né zložky. Po li cajný zbor

na sa dil 266 príslušní kov, v po ho -
to vos ti je ïalších 318 po li cajtov.
Pri prá cach po má ha 55 vo zi diel,
v po ho to vos ti je 111 vo zi diel a 74
ku sov inej tech ni ky. V Bra tisla ve
bo la na sa de ná špe ciálna tech ni -
ka, konkrétne Tat ra 815, kto rá je
po uží va ná v prí pa de eva kuá cie,
má 24 miest na se de nie. Kaž dá
hliadka má te rénne vo zid lo (20
hlia dok je v dennej službe, 20 v
noè nej). V Trnavskom kra ji sú po -
uži té tri te rénne vo zidlá a v
Nitrianskom kra ji taktiež na mies-
tach, kde je to potrebné. Po má ha
aj cca 240 štu dentov zo SOŠ PZ
v De vínskej No vej Vsi, kto rí
napåòa jú vre cia pieskom.

Do po vodòo vých prác je za po -
je ných takmer 1000 príslušní kov
HaZZ a viac ako 50 ks špe ciálnej
zá sa ho vej tech ni ky. Zá ro veò  bo -
la �ažká tech ni ka pre su nu tá  do
ob las tí odre za ných od do prav né -
ho spo je nia. Kraj ské riadi te¾stvá
HaZZ v Banskej By stri ci, v Ko ši -
ciach a v Pre šo ve po skyt li na vý -
po moc v Bra tislavskom a v
Trnavskom kra ji ve¾ko ka pa citné
èerpadlá Lombardi ni vrá ta ne vo -
zi diel so zvý še nou prie -
chodnos�ou. Ha si èi sú v plnom
na sa de ní, odèerpá va jú zápla vo vú

vo du z postihnu tých úze mí,
okrem to ho vy ko ná va jú nepretrži -
tý mo ni to ring a kon tro lu mo -
bilných pro ti po vodòo vých hra de ní
a po má ha jú pri eva kuá cii oby va -
te ¾ov. Pre prí pad zvý še nej potre -
by odèerpá va nia zápla vo vých
vôd na postihnu tom úze mí sú
akti vo va né mo du ly vy so ko ka pa -
citné ho pre èerpá va nia vo dy zo
zá chran ných bri gád HaZZ v Ma -
lackách, Ži li ne a Hu mennom. Zá -
ro veò je ak ti vo va ný mo dul po -
zemné ho ha se nia po žia rov, kto rý
v prí pa de potre by na sa de nia le -
tec ky mo ni to ru je zápla vo vé úze -
mia.

K dispo zí cii sú aj pra cov ní ci zo
Sekcie krí zo vé ho riade nia MV
SR, z odbo rov COKR ObÚ a Lo -
gistických zá klad ní. Pria mo po -
má ha 66 za mestnancov, ïalších
40 je v po ho to vos ti. Na sa de ných
je 10 vo zi diel a 25 650 ku sov ju -
to vých vriec v te ré ne, ïalších cca
79 000 ti síc vriec je pripra ve ných
na skla doch. Sekcia krí zo vé ho
riade nia za bez pe èu je tiež
obèerstve nie pre za sa hu jú ce
zložky ako aj doplne nie po hon -
ných hmôt do ka lo vých èerpa diel
pra cu jú cich v De ví ne.

(KO KMV, 6.6.2013)
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Kon tro ly dodržia va nia zá sad
bez peè nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci v zmysle zá kon ných no riem
a interných predpi sov MV SR ro -
bí me pod¾a roèné ho plá nu, v kto -
rom sú vy ti po va né lo ka li ty. Ne -
zriedka ide me na kon tro lu aj na
zákla de aktuálnych podne tov od
na šich èle nov. Oprávne nie na od -
bo ro vé kon tro ly, te da preu kaz
inšpekto ra KOZ SR má v na šej
cent rá le pa ni O¾ga No vá ko vá a
ja. Sa mi sa pri tom vzde lá va me, aj
ne dáv no sme bo li s pa ni No vá ko -
vou na ško le ní inšpekto rov, orga -
ni zo va nom KOZ SR, kde sme sa
o. i. do po drob na obozná mi li s no -
ve lou zá ko na 124/2006 Z. z. o
bez peè nos ti a ochra ne zdra via pri
prá ci, kto rú NR SR schvá li la na
svo jej 19. schôdzi po viacme -
saènom úsi lí dòa 23.05.2013 – aj
s pozme òu jú ci mi návrhmi. Zá kon

na do bú da úèinnos� od 01. 07.
2013 a zne nie no ve ly, v akej ju

schvá lil par la ment, sme už
umies ti li na obe na še we bo vé
strán ky. Na ško le ní KOZ SR sme
prebra li aj ce lý rad ïalších aktuál -

nych otá zok, v rám ci OZP sme
pripra vi li plán kont rol a vy hodno -
cu je me zá ve ry z kont rol, vy ko na -
ných v ro ku 2012. V tejto sú -
vislosti by som rád oce nil aj po -
diel re dakcie PO LÍ CIA, pre to že
viace ré podne ty bo li naozaj zá -
važ né a ich publi ko va nie pod¾a
môjho ná zo ru po má ha urýchle niu
rieše nia viace rých prob lé mov.
Dô le ži té je, aby sa mi za mest -
nanci upo zor òo va li na pro blé my v
ob las ti BOZP všetký mi do stup ný -
mi ka nálmi, pre to že tá to pro ble -
ma ti ka nie je obmedze ná len tre -
bárs na ri zi ko pra covných úra zov
a predchádza nie cho ro bám z po -
vo la nia, ale má ove ¾a šir ší zá ber,
keï ho vo rí me o pra covných pod-
mienkach za mestnancov, o hy -
gie ne i – tre bárs – o tep lo tách,
kto ré mô žu by� na pra co viskách v
istých obdo biach extrémne nízke
ale bo vy so ké, èo za sa sú vi sí s
dostupnos�ou a pružnos�ou vý da -
ja výstrojných sú èiastok, ochran -
ných pra covných po mô cok èi s
pitným re ži mom. To to sú té my,
kto rým OZP v SR chce na ïa lej
ve no va� ma xi málnu po zornos�.

Vý znam ný mi faktormi, kto ré ïa lej
ovplyvòu jú BOZP je zdra votná
pre vencia, pra covno–právne
vz�a hy, medzi ¾udské vz�a hy a
mzda. Bu de me ro bi� všetko pre
to, aby sme na pra co viskách na -
šich po li cajtov a obèianskych za -
mestnancov vša de ma li kontakt-
né oso by, kto rí nám, resp. prí-
slušným inšpekto rom v te ré ne
bu dú bezprostredne avi zo va�
vzniknu té pro blé my, aby sme aj z
po zí cie cen trá ly moh li èo naj -
rýchlejšie a efektívne za siahnu�.

l V tom to ro ku ste už ro bi li
aj ne ja kú fy zickú kon tro lu?

Áno, bo li sme na OO PZ v Ru -
sovciach pri Bra tisla ve, kde v
inak vcel ku dobre vy bu do va nom
a udržia va nom areá li bý va lej
pohra niènej ro ty ma jú zá važ ný
pro blém: nie je tu pit ná vo da, vo -
zia ju v ka nistrách. Po konzultá cii
s kompe tentný mi pra covníkmi KR
PZ Bra ti sla va vzni ká reálna ná -
dej, že ten to pro blém bu de v
doh¾adnom èa se vy rie še ný.

l Najvážnejšie, èo z ob las ti
BOZP re dakcia v mi nu lých vy -
da niach zvý raz ni la, je – už

dlho roène – stav po li cajnej
uby tovne Sa ra tov v Bra tisla ve.
Otria sa jú ce bo li aj zá be ry z
pra co viska slu žobnej ky no ló -
gie KR PZ Bra ti sla va v Mlyn -
skej do li ne…

Zaènem te da s kraj skou sta ni -
cou slu žobnej ky no ló gie v Mlyn-
skej do li ne. Stav are álu je naozaj
nezlu èi te¾ný s pri ja te¾ný mi pod-
mienka mi BOZP, jas né sú aj
poh¾a dy hy gie ni ka. Rozprá val
som sa na tú to té mu s pá nom ria-
di te ¾om Od bo ru slu žobnej ky no ló -
gie a hi po ló gie PPZ pplk. Bra -
nisla vom Ïi ïá kom. Mož no je to
èa so vá zho da, ale dozve del som
sa, že už vo ve¾mi doh¾adnom èa -
se sa kraj ská ky no ló gia s�a hu je
do priesto rov pre zí dia. Pevne
však ve rím, že rozho do va niu v
tom to sme re po moh lo aj pô so be -
nie OZP v SR prostredníctvom
re dakcie PO LÍ CIA.

l A má me tu najväèší i naj-
drahší pro blém: po li cajná uby -
tovòa KR PZ Sa ra tov v Bra -
tisla ve. Jej stav je už azda vše -
o becne zná my, ale rieše nie?

Aj v sú vislosti s vy hodno te ním fo to sú �a že „O najška -
redšie pra co visko PZ“ re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o roz -
ho vor podpredse du OZP v SR La di sla va Gra èí ka, kto rý
má okrem iných ob las tí v ná pl ni prá ce aj pro ble ma ti ku
BOZP. Ako vní ma si tuá ciu v tejto ob las ti?

Ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR La disla vom Gra èí kom

(Pokraèovanie na strane 2)

Re zort vnútra v plnom na sa de ní pri po vodniach
V sú vislosti s po vodòo vou si tuá ciou pri ja lo MV SR
bezpeènostné opatre nia vo všetkých svo jich zá chran ných
zložkách. Po li cajní funkcio ná ri spo lupra cu jú so sa -
mosprá va mi jed not li vých miest a ob cí, v kto rých sú zria -
de né krí zo vé štá by, pri ochra ne ži vo ta, zdra via a ma jet ku
obèa nov. Sekcia krí zo vé ho riade nia MV SR zria di la
informaènú lin ku o po vodòo vej si tuá cii: 02/4859 3333.

Napäté chvíle na Devíne: pôjde voda ešte vyššie? Ministri obrany a vnútra Martin Glváč a Robert
Kaliňák boli pri tom...

V krí zo vých si tuá ciách po má ha li aj stov ky príslušní kov PZ

La di sla v Gra èí k



11Európsky deò pohra nièných
strá ží je je di neè né po du ja tie, kto -
ré umož òu je vý me nu skú se ností
a osvedèe ných postu pov v ob las ti
in teg ro va né ho riade nia na von-
kajších hra ni ciach Európskej
únie. Rovna ko ako v mi nu lých ro -
koch sa na po du ja tí zú èast ni li
predsta vi te lia pohra nièných strá ží
èlen ských štá tov Európskej únie,
predsta vi te lia part ner ských aka -
dé mií, zástupco via vý vo ja a
výsku mu z ob las ti informaèných a
ko mu ni kaèných techno ló gii a bio-
metrických identi fi ká to rov. Prí -
tomní bo li aj zástupco via po -
radné ho fó ra agentú ry Frontex,
kto ré je zlo že né z európskych a
medzi ná rodných orga ni zá cií, ako

aj obèianskej spo loènosti
(UNHCR, IOM, EASO, Èer ve ný
kríž, CCME a pod.).

Vý kon ný riadi te¾ agentú ry
Frontex Ilkka Laiti nen otvo ril po -

du ja tie a predsta vil Ale xand ra
Bettsa z Oxfordskej uni ver zi ty,
kto rý sa v úvodnej prednáške s
názvom „Bu dúcnos� migrá cie“ za -
me ral na histó riu migrá cie, ana lý -
zu sú èasných migraèných tren -
dov a naèrtol mož né bu dú ce
zme ny v sú vislosti s migrá ciou,
kto rým by moh la Európska únia
èe li� v bu dúcnosti, najmä v eko -
no mickej ob las ti a ob las ti tý ka jú -
cej sa ¾udských práv.

Nasledovali tri panelové disku-
sie na témy „Hraničná kontrola v
časoch krízy z pohľadu odborní-
kov z praxe“, „Priority hraničnej
kontroly: sloboda alebo bezpeč-
nosť?“ a „Eurosur a budúcnosť
manažmentu hraníc“. Hosťami
panelových diskusií boli zástup-

covia verejnoprávneho aj súk -
romného sektoru, čím bol zaruče-
ný ucelený pohľad na každú z
uvedených problematík.

Na Európskom dni pohra -
nièných strá ží bo la aj tzv. exhi -
bièná èas�, v kto rej jed not li vé
pohra nièné strá že èlen ských štá -
tov Európskej únie pre zen to va li
svo ju èinnos�. Úrad hra niènej a
cudzi neckej po lí cie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru mal v tejto èasti
tiež svo je zastú pe nie a v ná -
rodnom stán ku Slo venskej re pub -
li ky predsta vil svo ju èinnos� v
rám ci in teg ro va né ho mo de lu ria-

de nia hra níc pre zentá cia mi
„Štruk tú ra riade nia vonkajšej hra -
ni ce“, „Mo derné tech nic ké pro-
striedky pri riade ní hra ni ce“, „Ná -
rodná jed not ka bo ja pro ti ile -
gálnej migrá cii“, „Informá cie o
hra ni ci a hra nièných pre cho doch“
a „Základné šta tistické uka zo va -
te le migraèných pro ce sov“. Po -
èas ce lé ho po du ja tia bo li v stán-
koch prí tomní zástupco via jed not -
li vých inšti tú cií pripra ve ní pria mo
zodpo ve da� otáz ky tý ka jú ce sa

kon tro ly vonkajšej hra ni ce a mig -
rá cie (le gálnej aj ne le gálnej).

Pa ra lelne po èas ce lé ho po du -
ja tia pre bie ha la pro jekcia krát-
kych do ku mentárnych filmov tý -
ka jú cich sa pro ble ma ti ky obcho -
do va nia s ¾uïmi, ži vo ta migrantov
v tranzitných a cie¾o vých kra ji -
nách, podmienkach v zá chyt ných
centrách a cezhra niènej kri mi na li -
ty.

plk. Ing. Pa vol Petráš
zástupca riadi te ¾a OHP ÚHCP P PZ

JÚN  20132

Stav uby tovne Sa ra tov je
naozaj ve¾mi vážny a nepri ja te¾ný
z h¾a diska dôstojnosti a už po ma -
ly aj zdra via na šich cezpo¾ných
po li cajtov. Jedným slo vom: ka ta -
stro fa. Si tuá ciu rieši osobne náš
predse da v kontakte s najvyšší mi
predsta vi te¾mi re zor tu, pre to že je
jas né, že KR PZ Bra ti sla va na
investí cie tohto roz sa hu ni kdy ne -
bu de ma� dosta tok prostriedkov.
Exis tu je viace ro va riantov rieše -
nia, zdá sa, že najschodnejšia
ces ta mô že by� po stup ná re -
konštrukcia po poscho diach, ale
de fi ni tívne ešte nie je roz hod nu té
niè. Isté však je, že svo je maslo
na hla ve má – napriek vlastným
argu mentom – aj ve de nie KR PZ
v Bra tisla ve, pre to že re zigno va lo
aj na základnú údrž bu a ele -
mentárne úko ny v objekte, ako je
pra nie zá clon, umý va nie okien,
ma ¾o va nie izieb a po dobne, ne -
ho vo riac o sta ve, prí padne aj
neexistencii základných pre -
vádzko vých do ku mentov, kto ré
sú po vinnos�ou správcu ob jek tu

ta ké ho roz sa hu. Sa mozrejme,
svoj po diel na celko vom sta ve
ob jek tu ma jú aj uby to va ní. V kaž-
dom prí pa de pro blém Sa ra to va
patrí medzi na še prio ri ty.

l Pán podpredse da, v ob -
las ti sta vu èlenskej základne
vy ví ja te aj osobne ve¾ké úsi lie,
ne dáv no ste bo li na ïalšej
prednáške a po ho vo re s poslu -
cháèmi v SOŠ PZ Ko ši ce. Po -
znat ky, skú se nosti z týchto po -
ho vo rov?

Èo sa tý ka ko šickej SOŠ PZ,
mu sím oce ni� prá cu a úsi lie pred-
se du základnej orga ni zá cie Da na
Èu ka lovské ho. Aj vïa ka je ho
akti vi te na mo ju prednášku a po -
ho vo ry prišlo už v èa se svojho
osobné ho vo¾na oko lo 80 poslu -
chá èov. Opä� sa nám po tvr di lo,
že tá to ces ta podchy te nia poslu -
chá èov pre vy vo la nie záujmu o
vstup do OZP v SR je efektívna,
poslu chá èi po zi tívne reagu jú,
niekto rí z nich už bo li pri ja tí do
OZP v SR a ïalší z nich si po da li
prihlášky na vstup. Tak to po stu -
pu je me aj na SOŠ v Pe zinku, kde

nám vý razne po má ha Eri ka Se -
èá nyo vá, predsedníèka tejto
základnej orga ni zá cie. Ve rím, že
aj tu získa me no vých èle nov.
Opä tovne však mu sím zdô razni�,
že je najpodstatnejšie, aby sa
mla dých èle nov hneï po skon èe -
ní ško ly a prí cho de k ma terské mu
útva ru uja li na ši predse do via a
èle no via vý bo rov, aby ich za po ji li
do èin nos ti, le bo sa èas to stre tá -
vam s po no sa mi mla dých, že po
prí cho de do útva ru si ich nikto
nevši mol a z èlen stva niè ne ma jú.
Prá ve v tom ob do bí po tom ne -
záu jem oko lia má za dôsle dok
opä tovné vystú pe nie èasti z nich.
Ur èi té pro blé my vzni ka jú aj v
dôsledku orga ni zaèných zmien v
jed not li vých zložkách PZ, kde sa
kom pli ku je pre re gistrá cia až tak,
že niekto rých èle nov ako by ne -
vie me nájs�, ale tieto pro blé my
sme rieši li aj na ne dávnom za sa -
da ní ra dy predse dov ZO mi nis ter -
ských a pre zi diálnych útva rov,
nájde me schodné rieše nia, pri ja li
sme potrebné opatre nia. Rád by
som však opä tovne upo zor nil, že

zozna my èle nov OZP, kto rí skon -
èi li príslušný beh ško ly, dá va me
prie bežne na na šu intra ne to vú
we bo vú strán ku, aby aj predse -
do via ZO ma li preh¾ad, kto k nim
pri chádza. Chce to len vô ¾u hneï
sa mla dých uja� a pra co va� s ni -
mi. Ve¾mi som pri ví tal ini cia tí vu
predse du na šej základnej orga ni -
zá cie v Pre šo ve Pre šov Jožka
Tir pá ka, kto rý obozná mil no vopri -
ja tých po li cajtov už pri vstupných
po ho vo roch s èin nos �ou OZP v
SR a zís kal no vých èle nov OZP
pre jed not li vé ZO v ce lom Pre -
šovskom kra ji. Je to jed na z no -
vých mož nos tí, ako ak tív ne rozši -
ro va� èlenskú zák ladòu.

l V sú vislosti s orga ni -
zaèný mi zme na mi vzni ka jú
kom pli ká cie aj z h¾a diska na -
šich obèian skych za mest nan -
cov, vznik centier pod po ry a
ná sled né reorga ni zá cie ve¾mi
me nia si tuá ciu v re gistrá cii na -
šej èlen skej základne z ra dov
za mes tnancov v štátnej a ve -
rejnej službe. Sú èasne sa tu
však otvá ra priestor pre získa -

va nie èle nov z ra dov no vopri -
chádza jú cich za mestnancov…

Áno, vi dí me tu priestor na
získa va nie no vých èle nov, sú vi -
sia ci s po stup ným za vádza ním
pro gra mu ESO, pre su nom za -
mestnancov a prí cho dom no vých
do re zor tu. V sú èasnosti je si tuá -
cia dos� nepreh¾adná, za po cho -
du sa rieši množstvo prob lé mov,
zme ny potre bu jú svoj èas, aby sa
ve ci takpo ve diac tro chu usa di li,
ne po chybne je to však aj ces ta k
zvý še niu po è tu na šich èle nov z
ra dov obèianskych za mest nan -
cov a ma li tak pri ro ko va ní so so -
ciálnym partne rom silnejšiu pá ku
pri pre sadzo va ní ich záujmov.
Všetko chce svoj èas, ale ne po -
chybne bu de me ma� záujem
utvá ra� aj základné orga ni zá cie
pri centrách pod po ry, niekde,
napríklad v Ko ši ciach, sa už v
tom to sme re ro bia pr vé kro ky.
Sa mi bu de me intenzívne h¾a da�
for my, ako èlen stvo v OZP uro bi�
pre obèianskych za mestnancov
atraktívnejším.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Bezpeènos� a ochra na zdra via pri prá ci je dô le ži tou sú èas�ou agen dy odbo rov
(Pokraèovanie zo strany 1)

Dòa 23. 05. 2013 sa vo Varša ve ko nal Európsky deò
pohra nièných strá ží, kto rý od ro ku 2010 pra vi delne or ga -
ni zu je Európska agentú ra pre riade nie ope raènej spo lu -
prá ce na vonkajších hra ni ciach èlen ských štá tov Európ-
skej únie (Frontex).

Mimoriadne povýšenia za záchranu životov
Riadi te¾ Kraj ské ho riadi te¾stva PZ v Bra tisla ve plk. JUDr. Csa ba

Fa ra gó na pô de Kraj ské ho riadi te¾stva PZ v Bra tisla ve 28. má ja
osobne po ïa ko val a mi mo riadne po vý šil do prá porèíckej hod nos ti
podprá porèík dvoch po li cajtov za zá chra nu ¾udské ho ži vo ta koncom
aprí la tohto ro ku. Za prí tomnosti riadi te ¾a Okresné ho riadi te¾stva PZ
v Bra tisla ve IV plk. Mgr. ¼u bo ša Ši dí ka a riadi te ¾a Obvodné ho
odde le nia PZ v Dúbrav-
ke mjr. Mgr. Ju ra ja Šul-
ha na kraj ský po li cajný
riadi te¾ vyzdvi hol prá cu
ich podria de ných a mi -
mo riadne po vý še nie
ude lil 28–roèné mu
nstržm. Imri cho vi La mi -
mu a 37–roèné mu Vla -
di mí ro vi Pinté šo vi (na
snímke vpra vo)

Oba ja po li caj ti sú za -
ra de ní na OO PZ
Dúbravka. V prí pa de
po vý še nia nstržm. Vla -
di mí ra Pinté ša ide v po -
ra dí už o dru hé oce ne -
nie za zá chra nu ¾udské ho ži vo ta. Prvýkrát bol ten to po li cajt oce ne -
ný koncom uply nu lé ho ro ka fi nanèným da rom.

Riadi te¾ Obvodné ho odde le nia PZ v Dúbravke mjr. Mgr. Ju raj
Šulhaj vy jadril spo kojnos� s prá cou je ho oce ne ných po li cajtov: „Ide
o po li cajtov, kto rí nastú pi li k PZ v ro ku 2009. Aj napriek nie dlhé mu
èa su, èo sú príslušníkmi PZ, mô žu by� príkla dom pre ïalších ich ko -
le gov. Som hr dý, že na mo jom odde le ní mám po li cajtov, kto rí ve -
dia promptne reago va� na vzniknu tú si tuá ciu, na jed nej stra ne
zachrá nia ¾udský ži vot a na stra ne dru hej ochrá nia ma je tok obèa -
nov.“                                Ta tia na Ku ru co vá, KR PZ Bra ti sla va 

Koncom má ja sa na Lešti ko na li hneï dve po du ja tia, na kto rých
si re pre zen tan ti si lo vých re zortov moh li zme ra� svo je sva ly a schop -
nos ti s ko le ga mi z iných zlo žiek i zo zahra ni èia. Mi nis ter stvo ob ra ny
už po de via ty raz zor ga ni zo va lo sú �až Že lez ný muž ro ka, mi nis ter -
stvo vnútra za sa siedmy roè ník Medzi ná rodnej sú �a že zá sa ho vých
jedno tiek kra jín V 4. Príslušní ci PZ sa ne da li za hanbi�. Viac vo vnútri
èís la.

Frontex už tre tí rok po se be pripra vil zaují ma vé po du ja tie

Európsky deò pohra nièných strá ží 2013

Vý kon ný riadi te¾ agentú ry
FRONTEX Ilkka Laiti nen

èas� de le gá cie úra du hra -
niènej a cudzi neckej po lí cie Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru
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l Je ob jem prostriedkov, ur -
èe ný v rozpoète na ná kup
výstrojných sú èiastok, posta -
èu jú ci pre potre by PZ v tom to
ro ku v ta kom roz sa hu, aby po -
kryl kontá?

Ob jem fi nanèných prostried-
kov pri de le ných z Od bo ru roz poè -
tu a fi nanco va nia SE MV SR na
rok 2013 ur èe ných na ná kup
výstrojných sú èiastok je posta èu -
jú ci na pokry tie  kont príslušní kov
PZ.

l Ako fun gu je spo luprá ca
Va mi riade nej sekcie so sekci-

ou eko no mi ky? Po píšte pro sím
me cha niz mus a kva li tu vzá -
jomnej spo lu prá ce v ho re spo -
me nu tej ob las ti.

Celko vo sa dá hodno ti� spo -
luprá ca týchto dvoch sekcií ako
ve¾mi dob rá. Ob las ti pô sobnosti
oboch sekcií sú vy medze né na -
ria de ním Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 57/2007 o
orga ni zaènom po riadku Mi nis ter -
stva vnútra Slo venskej re pub li ky
v zne ní neskorších predpi sov.
Sekcia hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku mi nis ter stva spo lu pra -

cu je so sekciou eko no mi ky napr.
v ob las ti roz poè tu, me to di ky, fi -
nanènej kon tro ly, úètovníctva a
sprá vy ma jet ku štá tu. 

l Ako hod no tí te spo luprá cu
v tejto ob las ti s odbo rom ve -
rejné ho obsta rá va nia?

Spo luprá ca s OVO MV SR sa
dá ozna èi� ako ve¾mi intenzívna a
na ve¾mi dob rej úrov ni. Spo luprá -
cu po formálnej stránke upra vu je
na ria de nie è.18/2007 o jednot -
nom postu pe štátnych roz poè to -
vých orga ni zá cií a štátnych prí-
spevko vých orga ni zá cií MV SR
pri ve rejnom obsta rá va ní to va ru,
zá ka ziek na usku toène nie sta -
vebných prác a zá ka ziek na
poskytnu tie slu žieb v zne ní nes -
korších predpi sov. Napriek sku -
toènosti, že vý ber vhod né ho po -
stu pu, prípra va kva litných podkla -
dov a orga ni zo va nie ce lé ho pro -
ce su si vy ža du je ve¾kú èa so vú a
perso nálnu ná roènos� oboch
odbo rov (OMTZ a OVO), mys lím,
že sa po da ri lo nasta vi� ve¾mi
efek tívnu spo luprá cu.

l Po pro sím o informá ciu,

kto ré rozho du jú ce výstrojné
sú èiastky sú už v tom to ro ku
zo stra ny Va mi riade nej sekcie
spra co va né a odovzda né od -
bo ru ve rejné ho obsta rá va nia
na vyhlá se nie ve rejnej sú �a že,
prí padne na iné for my obsta rá -
va nia.

Na od bor ve rejné ho obsta rá -
va nia MV SR bo li v rám ci sta no -
ve ných prio rít ro ku 2013 odosla -
né nasle dovné pod kla dy  na ve -
rejné obsta rá va nie výstrojných
sú èiastok:

n Pra covné rovno ša ty pre prí-
slušní kov PZ a HaZZ

n Po nož ky a podko lienky pre
príslušní kov PZ a HaZZ

n Èiapky šiltovky pre príslušní -
kov PZ a HaZZ

n Po krýv ky hla vy, tak tic ké
ves ty a ple te né vý rob ky

l Rovna ko po pro sím o
informá ciu, kto ré výstrojné sú -
èiastky a iné vy ba ve nie pre prí-
slušní kov základných útva rov
bu de ma� PZ v tom to ro ku už
reálne k dispo zí cii a v akých
obje moch.

Na do dáv ku tri èiek a po lo ko -
šie¾ bo la uzatvo re ná rámco vá do -
ho da dòa 28.02.2013. Na jej
zákla de do chádza k plne niu
kúpnej zmlu vy s ko neè ným termí -
nom do da nia do 30.9.2013 v
súhrn ných poètoch 52 500 ku sov.
Na do da nie výstrojných sú èiastok
pra covnej rovno ša ty bo la uzatvo -
re ná kúpna zmlu va s termí nom
plne nia do 15.7.2013 v po ète 6
000 ku sov (4150 ku sov pra -
covných no ha víc a 1850 ku sov
pra covných búnd). OMTZ SHNM
MV SR ïa lej vy èle nil fi nanèné
prostriedky na ná kup 10 000 ku -
sov pra covnej rovno ša ty, 400 000
pá rov po no žiek, 7 500 ku sov
èiapok šilto viek, èiapok a ba re tov,
èo je však podmie ne né úspeš-
ným prie be hom pro ce sov ve -
rejné ho obsta rá va nia. V ro ku
2013 bu de rea li zo va ný ná kup 9
000 ku sov/pá rov opaskov a ru ka -
víc a 15 000 ku sov sú èiastok slu -
žobnej rovno ša ty na zákla de plat -
ných rám co vých do hôd.

(red)

Pod¾a kompe tentných má re zort dosta tok prostriedkov na kry tie kont ne pe òažné ho plne nia v ro ku 2013

Si tuá cia v zá so bo va ní výstrojný mi sú èiastka mi by sa ma la ko neène zlepši�
Re dakcia PO LÍ CIA sa už dlhšie usi lo va la získa� od kompe -
tentných pra covní kov Mi nis ter stva vnútra SR informá cie
o si tuá cii v zá so bo va ní PZ výstrojný mi sú èiastka mi a
všetkým ostatným, èo potre bu je do služ by najmä po li cajt
na základnom útva re. S otáz ka mi sme sa pí somne ob rá ti -
li na ge ne rálne ho riadi te ¾a Sekcie hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR Ing. Ró berta Pinté ra. Odpo ve de
pre jú no vé èís lo PO LÍ CIE nám v navrhnu tom termí ne (7.
jún 2013) v je ho me ne po slal riadi te¾ orga ni zaèné ho od bo -
ru tejto sekcie Mgr. Vojtech Kišš. Pri ná ša me ich v plnom
zne ní.

Od bo ry ma li vážne vý hra dy,
Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov
SR sa v tejto ve ci ob rá ti la so
s�ažnos�ou aj na Medzi ná rodnú
orga ni zá ciu prá ce, keïže no ve la
vo viace rých oblastiach
ochra ny pra cu jú cich zni -
žo va la aj medzi ná rodné
štandardy, kto ré SR už
predtým ra ti fi ko va la.

Vlá da Ro ber ta Fi ca pre to na -
vrh la zá kon opä tovne zme ni�, a
tak no vé zlo že nie Ná rodnej ra dy
SR v má ji tohto ro ku schvá li lo
vládny ná vrh ïalšej no ve ly zá ko -
na. Ne dáv no ju podpí sal aj pre zi -
dent re pub li ky a tým na do bú da
úèinnos� k 1. 7. 2013.

(Keïže v èa se uzá vierky
nášho me saèní ka ešte no ve la ne -
bo la zve rejne ná v Zbierke zá ko -
nov, na na šich we bo vých strán -
kach medzi èa som nájde te iba
zne nie no ve ly v po do be, schvá le -
né parla mentom – red.)

Èo no ve la pri ná ša?
Usta no ve nie § 5 zá ko na o

BOZP (vše obec né zá sa dy pre -
vencie) sa dopåòa no vým odse -
kom 3, pod¾a kto ré ho za mestná -
va te¾ je po vin ný vy ko ná va� opat-
re nia ne vyhnu té na zaiste nie
BOZP riadne a vèas tak, aby spl -
nil ich úèel, a za bezpe èo va�, aby
tieto opatre nia bo li použi te¾né a
za mestnanco vi prístupné. Usta -
no ve ním sa za bez pe èu je, aby
opatre nia za mestná va te¾ vy ko ná -
val tak, aby bo li za mestnanco vi
vždy prístupné a použi te¾né pred
za èa tím prá ce, pre kto rú sú ur èe -
né.

Vo vz�a hu k pitné mu re ži mu
pod¾a § 6 ods. 3 písm. b), za -
mestná va te¾ je po vin ný bezplatne
za bezpe èo va� za mestnancom
pitný re žim, ak to vy ža du je ochra -

na ich ži vo ta ale bo zdra -
via. Tá to po vinnos� bo la
už predtým no ve lou zru -
še ná, ale no ve la za vä zu -

je za mestná va te ¾a, aby za bez pe -
èil pitný re žim pod¾a vnú torné ho
predpi su, kto rým upra ví po drob -
nos ti. Pod¾a § 39 Zá konní ka prá -
ce predpi sy na zaiste nie BOZP
sú aj pra vidlá o BOZP vy da né za -
mestná va te¾mi po do ho de so
zástupca mi za mestnancov. Ak k
do ho de ne dôjde do 15 dní od
predlo že nia ná vr hu, roz hod ne prí-
slušný inšpekto rát prá ce. Za -
mestná va te¾ mô že posky to va� za -
mestnancom ne al ko ho lic ké ná po -
je na spotre bu na pra co visku aj v
iných prí pa doch, napríklad zo so -
ciálne ho fon du, v tom to prí pa de
je príspe vok oslo bo de ný od da ne
a so ciálnych a zdra votných odvo -
dov.

No ve lou sa spresòu jú aj pred-
pokla dy potrebné na 
obozna mo va nie za mestnan cov 

v § 7 ods. 4. Ob sah a spô sob
obozná me nia a pra vi delnos� opa -
ko va né ho obozná me nia mu sia
by� prispô so be né cha rak te ru prá -
ce vy ko ná va nej za mestnancom,
je ho pra co visku a iným okolnos-
tiam, kto ré sa tý ka jú vý ko nu prá -
ce, najmä pra covným prostried-
kom, pra covným postu pom, no -
vým ale bo zme ne ným ne bezpe -
èenstvám a ohro ze niam. Za -

mestná va te¾ je po vin ný upra vi�
vnú torným predpi som spô sob
obozna mo va nia, vy medzi� po žia -
davky na odbornú spô so bi los�
vlastných za mestnancov na
oboz na mo va nie a pra vi delnos�
opa ko va né ho obozna mo va nia
tak, aby sa vy ko ná va lo najme nej
raz za dva ro ky, ak právne pred-
pi sy na zaiste nie BOZP neusta -
no vu jú krat ší pra covný èas.
Obozna mo va nie za mestnancov a
vzde lá va nie a zástupcov za -
mestnancov pre BOZP sa mu sia
usku toèòo va� v pra covnom èa se.
Za mestná va te¾ je po vin ný zás -
tupcom za mestnancov pre bez -
peènos� za bezpe èi� vzde lá va nie
a poskytnú� pra covné vo¾no s ná -
hra dou mzdy.

V § 11 sa s úèinnos�ou od
1.1.2014 skra cu je do ba vý ko nu
vy bra né ho po vo la nia pre

re kondièný po byt. 
Upra vu je sa podmienka po è tu

od pra co va ných ro kov a po è tu od -
pra co va ných zmien, aby sa zvý ši -
la sta rostli vos� o za mestnancov v
záujme predchádza nia cho rôb z
po vo la nia. Z no ve ly vyplý va, že
za mestnanci vy ko ná va jú ci ri zi ko -
vú prá cu bu dú ma� od bu dú ce ho
ro ka ná rok na èastejšie re -
kondièné po by ty. Uve de né sa tý -
ka za mestnancov za ra de ných do
tre tej a štvrtej ka te gó rie ri zi ko -
vosti. Pod¾a do te rajšej le gisla tí vy
za mestna nec nepretrži te vy ko ná -
va jú ci prá cu za ra de nú do tre tej
ka te gó rie ri zi ko vosti mal ná rok,

aby sa zú èast nil re kondièné ho
po by tu kaž dých šes� ro kov. Po
no vom bu de ma� ná rok opä tovne
po piatich ro koch. Po dobne za -
mestnanco vi za ra de né mu do
štvrtej ka te gó rie ri zi ko vosti vznik -
ne ná rok na re kondièný po byt po
šty roch ro koch nepretrži té ho vy -
ko ná va nia ri zi ko vej prá ce, na -
miesto do te rajších piatich ro kov.
Opä tovne sa za vádza po vinnos�
posky to va� re kondièné po by ty pri
expo zí cii za mestnanca hlu kom.
Ochra nu zdra via za mestnanca
vy sta ve né ho ta ké mu škod li vé mu
fy zi kálne mu fak to ru je potrebné
za bezpe èo va� aj re kondièným po -
by tom.

(Z podkla dov KOZ SR 
spra co val –on–)

K zme nám v zá ko ne o bez peè nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci

No ve la naprá va ško dy, spô so be né predchádza jú cou no ve lou…
Za vlá dy pa ni Ra di èo vej Ná rodná ra da SR schvá li la no ve -
lu zá ko na è. 124/2006 Z. z. o bez peè nos ti a ochra ne zdra -
via pri prá ci, kto rá dos� vý razne obmedzi la ochra nu za -
mestnancov, aby tak vy ho ve la po žia davkám fi riem na
ïalšie zní že nie nákla dov na jedné ho za mestnanca.

Ber lín – Bernhard Witthaut,
predse da ne mecké ho po li cajné -
ho od bo ro vé ho zvä zu (GdP, Ge -
werkschaft der Po li zei,) a zá ro -

veò II. vi ce pre zi dent Euro COP–u
sa vzdal funkcie predse du GdP.
Dô vo dom je ho rozhodnu tia je ná -
stup do slu žobnej funkcie po li -

cajné ho pre zi den ta v Osna-
brück–u (Dolné Sas ko)

Po radný vý bor GdP ako naj-
vyšší or gán medzi kongresmi na
svo jom za sa da ní 13. má ja 2013
zvo lil do èe la najväèšej po li cajnej
odbo ro vej orga ni zá cie v Euró pe
(173–ti síc èle nov) 49–roèné ho
Oli ve ra Malcho wa  z kri mi nálne -
ho úra du v Kieli, dlho roèné ho èle -
na po radné ho vý bo ru a podpred-
se du GdP. Do po li cajných odbo -
rov vstú pil po prí cho de k po lí cii už
po èas štú dia v ro ku 1985.

Informá cia: Je senné za sa da -
nie vý bo ru Euro COP–u sa usku -
toèní v dòoch 29. a 30. októbra
2013 v Pra he.

(on)

Ne mecký po li cajný od bo ro vý zväz (GdP) má no vé ho predse du

Bernhard Witthaut (vľavo) symbolicky odovzdáva funkciu Oli-
verovi Malchowovi



V dòoch 3. až 7. jú na 2013 sa
v Ma lom La pá ši (okr. Nit ra) a na
vy bra ných pra co viskách v Nitre
usku toèni li IX. majstrovstvá Slo -
ven s ka v špe ciálnej ky no ló gii vo
vý ko ne po li cajných psov, za me -
ra né na vyh¾a dá va nie vý bušnín a
omam ných a psy chotropných lá -
tok.

Zú èast ni li sa na nich dvoj -
èlenné družstvá po li cajných pso -
vo dov, zlo že né zo slu žobné ho
psa vycvi èe né ho na de tekciu vý -
bušnín a slu žobné ho psa vyh¾a -
dá va jú ce ho dro gy. Sú �a žia ce
dvojèlenné tí my re pre zen to va li
všetky kraj ské riadi te¾stvá Po li -
cajné ho zbo ru a riadi te¾stvá hra -
niènej a cudzi neckej po lí cie z
Bra ti sla vy a Pre šo va. Na tom to
vrcho lo vom ná rodnom po du ja tí
sa ako sú �a žia ci tím zú èast ni lo aj
dvojèlenné druž stvo pso vo dov –
špe cia listov Po lí cie Èeskej re pub -
li ky.

Rozka zom riadi te ¾a od bo ru ky -
no ló gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru pplk. Mgr. Bra -
nisla va Di ïá ka bol do funkcie
riadi te ¾a tejto ná rodnej sú �a že
usta no ve ný ve dú ci stre diska cho -
vu slu žobných psov OKH P PZ
pplk. Ing. Patrik Vincúr a hlavným
rozhodcom bol pplk. v. v. Old øich
Šnytr, medzi ná rodne uzná va ná
osobnos� èeskej špe ciálnej po li -
cajnej ky no ló gie. Od bor ky no ló -
gie a hi po ló gie P PZ v záujme o
ne stran né po sú de nie vý ko nu slu -
žobných psov po zval na tohto -
roèné majstrovstvá aj ïalšie ho
ne zá vis lé ho rozhodcu – ky no lo -
gickú osobnos� ZVJS kpt. v. v.
Pav la Iva na.

Pso vo di a slu žobné psy sú �a -
ži li v disciplí nach: vyh¾a dá va nie
vzo riek vý bušnín a drog v doprav-
ných prostriedkoch, v „ži vých“
inte rié roch nitrianskych ka sární,
vo vyh¾a dá va ní vzo riek ulo že ných
v ba to ži nách a na ve rejných prie-

stranstvách, v pre ko ná va ní pre -
ká žok a cvi koch po sluš nos ti.
Rozhodcovský tím po vy hodno te -
ní bo do vých ziskov jednotlivcov a
dvojèlenných družstiev rozho dol
o nasle dovnom po ra dí:

v ka te gó rii „vyh¾a dá va nie vý -
bušnín“, v sú �a ži jednotlivcov
zís ka li: 

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka vo vyh¾a dá va ní vý -
bušnín na rok 2013

npráp. Ivan Hy ben so slu -
žobným psom Sedwin z RHCP
Pre šov,

2. miesto kpt. JUDr. La di slav
FI LIP so slu žobným psom Ykar z
KR PZ v Nitre,

3. miesto práp. Ras ti slav
Klieštik so slu žobným psom
Yran z KR PZ v Ži li ne.

v ka te gó rii „vyh¾a dá va nie
omam ných a psy chotropných
lá tok“, v sú �a ži jednotlivcov
zís ka li:  

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka vo vyh¾a dá va ní drog na
rok 2013

por. Mi ro slav Scherhau fer so
slu žobným psom Zairo z KR PZ v
Trna ve,

2. miesto npráp. Ivan Si -
helský so slu žobným psom John
z KR PZ v Banskej By stri ci,

3. miesto ppráp. Jo zef Prie -
ho da so slu žobným psom Fram z
KR PZ v Trenèí ne.

v ka te gó rii „sú �až družstiev“,
repre zentu jú cich kraj ské riadi -

te¾stvá Po li cajné ho zbo ru a riadi -
te¾stvá hra niènej a cudzi neckej
po lí cie v Bra tisla ve a Pre šo ve,
zís ka li:

1. miesto, ko lektívny ti tul
Majstri Slo ven s ka v špe ciálnej
ky no ló gii na rok 2013, a Pu -
tovný po hár riadi te ¾a OKH P PZ,
tím KR PZ v Nitre, v zlo že ní: kpt.
JUDr. La di slav FI LIP so slu -
žobným psom Ykar a npor. Bc.
Pa vol Šla hor so slu žobnou su -
kou Paya,

2. miesto tím KR PZ v Ži li ne,
v zlo že ní: por. Ma rek Mi šík so
slu žobným psom Ba dy a práp.
Ras ti slav Klieštik so slu žobným
psom Yran,

3. miesto tím KR PZ v Ban-
skej By stri ci, v zlo že ní: npráp.
Ivan Si helský so slu žobným
psom John a ppráp. Pa vel Fo¾ko
so slu žobným psom Fa go.

Na ko¾ko sa vo vopred schvá le -
ných pro po zí ciách tejto ná rodnej
sú �a že ne po èí ta lo s vy hodno te -
ním umiestne nia zahra nièných
úèastní kov, na ši po zva ní hostia z
Po lí cie Èeskej re pub li ky – npráp.
Ra dek Se ve rín so slu žobným
psom Obe ron a npráp. Du šan Kí -
ni so slu žobným psom Èi ko, v
ko neènom hodno te ní do siahli ako
sú �ažný tím ta ký sú èet bo dov, že

by zís ka li cel ko vé 2. miesto v sú -
�a ži družstiev.

Npráp. Du šan Kí ni so slu -
žobným psom Èi ko v ko neènom
hodno te ní do sia hol ta ký sú èet bo -
dov, že v sú �a ži jednotlivcov zís -
kal cel ko vé 4. miesto, a tak mu
orga ni zá to ri ude li li dip lom na -
júspešnejšie ho zahra nièné ho
úèast ní ka tohto roèných majstro-
vstiev.

Orga ni zá to ri úprimne ïa ku jú
všetkým sponzo rom a do ná to rom
sú �a že, vïa ka kto rým sa na tom -
to po du ja tí po da ri lo do siahnu�
pekné vý sled ky a po su nú� úro veò
majstrovstiev Slo ven s ka v špe -
cia li zo va nej po li cajnej ky no ló gii o
ïalší krok vpred.

Text a fo to:
Mgr. Pe ter Ne volný
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V ne meckom Frankfurte v
dòoch 26.5.–1.6. 2013 pre bie ha li
9. majstrovstvá Euró py po li cajtov
vo vo lejba le. Po úspešnej ja nuá -
ro vej bra tislavskej kva li fi ká cií (ví -
�azstvo nad Èes kou re pub li kou
3:0) to bo la na ša repre zentaèná
pre mié ra. A ve¾mi vy da re ná!

V sku pi ne sme sí ce na úvod
prehra li s neskorší mi majstra mi
Euró py Bulharskom 3:0, ale po -
tom sme po ra zi li „neprí jemné“
Tu rec ko 3:0. V poslednom zá pa -
se v sku pi ne sme s Francúzskom
(celko vo bron zo vé) v bo ji o se mi -

fi ná le prehra li v ná roènom dueli
1:3. V ïalších dvoch stretnu tiach
na ši po da li opä� kva litné vý ko ny
a po ví �azstvách 3:0 nad Ra -
kúskom a 3:1 nad Ho landskom
sme na ko niec skon èi li na viac
ako so lídnom piatom mieste. Na -
ša hra patri la k ozdo bám kva -
litné ho a orga ni zaène vý borne
zvlád nu té ho turna ja. Vïa ka patrí
na šim chlapcom nie len za pred-
ve de né vý ko ny, ale aj za vzor né
vystu po va nie po èas ce lé ho šam -
pio ná tu.

Ju ran Fi lan, UNI TOP

Na ši vo lejba listi – po li caj ti zís ka li na majstrovstvách Euró py vý bor né 5. miesto

V kva li fi ká cii sme zdo la li Èe chov, po tom
Turkov, Ho lanïa nov i Ra kú ša nov

Leš� – Druž stvo Po ho to -
vostné ho po li cajné ho útva ru
(PPÚ) zo Ži li ny sa sta lo ví �a zom
7. roèní ka Medzi ná rodnej sú �a že
zá sa ho vých jedno tiek kra jín V4,
kto rá sa v týchto dòoch ko na la vo
Vo jenskom výcvi ko vom priesto re
Leš�. Dru hí skon èi li po li cajní špe -
cia listi z PPÚ Ban ská Bys tri ca a
tre tie miesto ob sa di lo druž stvo
Zá sa ho vej jed not ky z Ost ra vy.
Ako TASR in for mo val riadi te¾ od -
bo ru vý cvi ku Pre zí dia Po li cajné ho
zbo ru Mi loš Smejkal, sú �a ži lo do -

hro ma dy 11 pä�èlenných druž-
stiev – osem slo ven ských kraj -
ských po ho to vostných po li caj -
ných útva rov, tím Riadi te¾stva
hra niènej a cudzi neckej po lí cie zo
Sobra niec a dve družstvá z
Èeskej re pub li ky.

„Tí my špe ciálnych jedno tiek
sú �a ži li v ná roè ných fy zic kých
disciplí nach, na vy še za ex trém -
ne ho po èa sia, keï ïalším sú pe -
rom pre všetkých bol najmä
vietor a dážï,“ uvie dol Smejkal.

Sú �a žia ce tí my èa ka lo šes� dis -

cip lín. Za me ra né bo li na špe -
ciálnu taktickú prípra vu a stre¾bu.
Špe ci fi kom bo la dis cip lí na pre ko -
ná va nia pre kážko vej drá hy. Po li -
caj ti v nej mu se li zvládnu� zla òo -
va nie z vrtu¾ní ka, prejs� cez vod -
nú pre kážku a napríklad aj do ká -
za� zneškodni� po tenciálne ho
nepria te ¾a v uzatvo re nom objek -
te. Na objektívnos� a ne zau ja tos�
jed not li vých dis cip lín dohlia da li
viace rí ex per ti po li cajné ho vý cvi -
ku z kra jín V4.

(TASR, 30. má ja)

V sú �a ži zá sa ho vých jedno tiek bo li najlepší chla pi z PPÚ Ži li na

O ti tu ly majstrov Slo ven s ka sa po de li li tri kra je

AVIS predsta vu je ve dú cu spo loènos� vo sve te v ob las ti po ži èia va nia
auto mo bi lov. Slo gan spo loènosti „We try harder.“ – „Vy nakla dá me viac
úsi lia.“, kto rý má po ves� jedné ho z najzná mejších reklamných slo ga nov
na sve te, sa stal vy jadre ním fi remnej fi lo zo fie za mestnancov spo loènosti.
Základným kri té riom èin nos ti AVIS–u je ne ustá le skva litòo va nie slu žieb a
potvrde ná ce na re zervá cie.  

Vý ho dy na ví ken do vé a prázd ni no vé cesto va nie

Po nu ka auto po ži èovne AVIS len pre èle nov OZP v SR

Ve de nie OZP v SR uzatvo ri lo do ho du s auto po ži èovòou AVIS, na zákla de kto rej si
mô žu èle no via OZP v SR za po ži èa� v ur èe ných po boèkách AVIS–u na ce lom Slo ven -
sku vo zid lo zn. KIA c°eed, mo del 2013 na ce lý ví kend bezplatne – uhra dia len ce nu
spotre bo va né ho ben zí nu. Li mit je 600 km.

Pod pojmom „ví kend“ sa ro zu mie obdo bie od prevza tia vo zid la na po boèke AVIS–u
v piatok najskôr od 8. ho di ny, vrá ti� ho je potrebné najneskôr v ponde lok do 8. ho di ny
rá no.

Záujemco via o ví ken do vý pre ná jom vo zid la sa mu sia v predsti hu prihlá si� u svojho
predse du základnej orga ni zá cie, kto rý bu de ma� k dispo zí cii presné informá cie. Koor-
di ná to rom tejto po nu ky na cent rá le je podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško.

Tri vo zidlá tej istej znaè ky bu dú v AVIS–e k dispo zí cii èle nom OZP v SR aj po èas
letných prázd nin, do vedna ide o možnos� pre na ja� pre èle nov tri vo zidlá na obdo bie
jedné ho týždòa, te da v troch týždòo vých turnu soch – za tých istých podmie nok, te da
bezplatne, len za ce nu spotre bo va né ho ben zí nu. Pri záujme o dlhšie ako týždòo vé

použi tie vo zid la bu de AVIS za ïalšie dni úèto va� za pre ná jom au ta ce nu o 25 percent
nižšiu, ako je bežná ce na uve de ná na we bo vej stránke

www.avis.sk
Pri do vo lenko vom po by te nie je sta no ve ný li mit na jazde ných ki lo metrov.
V prí pa de väèšie ho záujmu o ví ken do vé a prázd ni no vé pre nájmy vo zid la v AVIS–e

bu de vý ber záujemcu v ru kách ve de nia OZP pod¾a kri té rií, kto ré bu dú tiež zve rejne né
na intra ne to vej we bo vej stránke OZP v SR.

Záujemca o pre ná jom mu sí ma� najme nej 21 ro kov, podmienkou je vo dièský preu -
kaz B a mu sí ma� banko ma to vú kar tu kto rejko¾vek ban ky s obno som, kto rý si po ži èovòa
za blo ku je až do chví le vrá te nia vo zid la.

(r)

„Vy nakla dá me viac úsi lia.“

AVIS
AVIS Rent a Car sta tion KIA point in Slo vak Re public
Vo zidlá kat. C (KIA cee'd)
Re zervaèná kance lá ria: b5s@avis.sk

+421 903 653 267
BAN SKÁ BYS TRI CA
Mo tor–Car Ban ská Bys tri ca Zvo lenská ces ta 48
BRA TI SLA VA
Mo tor–Car Bra ti sla va Tu hovská 5
Mo tor–Car Bra ti sla va Ho do nínska 7
DU NAJ SKÁ LUŽNÁ
Mo tor–Car Du naj ská Lužná Ná mestie sv. Mar ti na
141/18
HU MENNÉ
Mo tor–Car Hu menné Miero vá 2946
KO ŠI CE
Mo tor–Car Ko ši ce Dopravná 5
MAR TIN
Mo tor–Car Mar tin Francúzskych parti zá nov 5831

MI CHA LOV CE
Kia Mi cha lov ce Mo èa rianska 5713
NIT RA
Mo tor–Car Nit ra Bra ti slav ská ces ta 1
PO PRAD
Mo tor–Car Po prad Parti zánska 100
TR NA VA
Mo tor–Car Tr na va Nitrianska ces ta 28
ZVO LEN
Mo tor–Car Zvo len Stráž 21
Custo mer Servi ce:customerservice@avis.sk
Web: www.avis.sk



Sú �a že sa zú èast ni lo 18 po li -
cajtov z jed not li vých útva rov OR
PZ v Bra tisla ve IV. Najlepším
strelcom a ví �a zom sú �a že sa stal
ppráp. Jo zef Onu fer z Obvodné -
ho odde le nia PZ Bra ti sla va Kar lo -
va Ves a pu tovný po hár riadi te ¾a
Okresné ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Bra tisla ve IV si opä�
odnieslo druž stvo z Obvodné ho
odde le nia PZ Bra ti sla va Kar lo va

Ves v zlo že ní ppráp. Jo zef Onu -
fer,  nstržm. An drej Kopèa,
nstržm. Da ni el Kra tochvíl.

Ví �a zi jednotlivcov:
1.ppráp. Jo zef Onu fer z

Obvodné ho odde le nia PZ Bra ti -
sla va Kar lo va Ves

2.nstržm. An drej Kopèa z
Obvodné ho odde le nia PZ Bra ti -
sla va Kar lo va Ves

3.ppor. Mi chal Vyšvá der z

Obvodné ho odde le nia PZ Bra ti -
sla va De vínska No vá Ves

Ví �a zi družstiev:
1.Obvodné odde le nie PZ Bra -

ti sla va Kar lo va Ves
–ppráp. Jo zef Onu fer
–nstržm. An drej Kopèa
–nstržm. Da ni el Kra tochví¾
2.od bor kri mi nálnej po lí cie
–npor. Jo zef Kra lo viè
–ppráp. Kristián Pócs
–kpt. Mgr. Mar cel Do mi nik
3.Obvodné odde le nie PZ Bra -

ti sla va De vínska No vá Ves
–npor. Mar ti na Barta
–ppor. Michla Vyšvá der
–ppráp. Bc. Pa vol Le pá èek

npor. Mar ti na Ko èi šo vá, OR
PZ Bra ti sla va IV

JÚN  2013 5

Ti tul zís kal re pre zen tant na -
šich Ozbro je ných síl SR, rot ný
To máš Barbo rík z Nitry, kto rý sú -
�až ab sol vo val už po štvrtý raz.
Sú �a žia ci mu se li zvládnu� zhy by
na hrazde, šplha nie na la ne bez

po mo ci nôh, tlak na la vièke, drža -
nie dvoch 15 kg bre mien v upa -
že ní èi no se nie dvoch 60 kg bre -
mien na vzdia le nos� 30 metrov.
Si ly si zme ra li i v no se ní 100 kg
kro sien, �a ha ní vo zid la na 30

metrov, ale aj v zrýchle nom pre -
su ne na tri km v ka na dách so sa -
mo pa lom bez po pru hu, v pre -
kážko vom be hu èi plá va ní v
maská èoch a ka na dách. 

V sú �a ži roz ho do va li vý drž a
rýchlos�. „V pre te koch pre ko ná -
vam sa mé ho se ba. Keï som
nastú pil pr vý raz, umiestnil som
sa ako tri násty. Bo la to pre mòa
vý zva,“ po ve dal ví �az a drži te¾ pu -
tovné ho po há ra To máš Barbo rík.
Na dru hom a tre �om mieste sa
umiestni li príslušní ci mi nis ter stva
vnútra – po li cajt nadstrážmajster
Mi chal Sklárèik a po ru èík Mi ro -
slav Andruška (ÚOÚÈ).

(MO SR, 30.5.2013)

Na júspešnejší bol vo jak, po li cajtom patri lo 2. a 3. miesto

De via ty roè ník sú �a že Že lez ný muž ro ka
Pre te ky zor ga ni zo val 28. a 29. má ja Ústav špe ciálne ho
zdra votníctva a vý cvi ku Leš�. Štarto va lo 15 sú �a žia cich z
re zortov ob ra ny, vnútra a z Kri mi nálne ho úra du Fi nanènej
sprá vy, kto rí si zme ra li si ly v de sia tich disciplí nach bez
rozdie lu v hmotnostných a ve ko vých ka te gó riách.

Neuve ri te¾né!

Oh òo stro je, pe tardy a de lo bu chy sa žia¾ udo mácni li na mno hých
futba lo vých šta dió noch v Euró pe i inde a klu by „skalných“ fa nú ši -
kov ako by sú �a ži li, kto do ká že uro bi� na tri bú ne väèší ben gál, prí -
padne kto viac za ria de nia po ni èí a ko¾ko hláv fa nú ši kov sú pe rov pri
tom roz bi je. Ak by sa zor ga ni zo va la sú �až v týchto „športo vých“ dis-
ciplí nach, tak „ultras“ klu bu Levski So fia by urèi te kan di do va li na
ve¾mi popredné umieste nie. So fijským futba lo vým orga ni zá to rom a
najmä sla bo pla te ným bul har ským po li cajtom naozaj nie je èo zá vi -
die�, sta èí si pozrie� webstránku so fijských „ultras“, èo do ká žu ti -
sícky ta kýchto „pria te ¾ov“ futba lu v pria mej akcii…

(on), snímka web

Po li caj ti z bra tislavskej „štvorky“ sú �ažne strie ¾a li
Vo štvrtok 16. má ja 2013 sa na strelni ci Ši ro ká v Ma -
lackách usku toèni la stre lecká sú �až zo slu žobnej zbra ne
po li cajtov Okresné ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve IV (ïa lej len OR PZ v Bra tisla ve IV) o pu tovný
po hár riadi te ¾a OR PZ v Bra tisla ve IV. Sú �a ži lo sa v zruè -
nos ti a zdat nos ti v stre¾be zo slu žobnej zbra ne v ka te gó rii
družstiev a jednotlivcov.
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V rám ci ve¾mi bo ha té ho
25–bo do vé ho pro gra mu, za me ra -
né ho na otáz ky vnú -
tornej bez peè nos ti,
som do stal možnos�
bližšie sa obozná mi� s
fungo va ním ame rickej
po lí cie aj prostredníc-
tvom tzv. pro gra mu
„ri de–a–long“, èo
vlast ne zna me ná, že
ob èan mô že by� pria -
mo v službe s po li -
cajtom a za kú si� je ho prá cu na
vlastnej ko ži.

Kaž dý zo štá tov fe de rá cie má
svo je pra vidlá, za akých je mož né
sa tohto pro gra mu zú èastni�.
Základná podmienka je be zú -
honnos� ob èa na štá tu – žiada te ¾a
a podpí sa nie re verzu pre prí pad
ško dy na zdra ví ale bo ma jet ku
vzniknu tej po èas „služ by“.

Spo je nie so sve tom
Ja som ab sol vo val ta kú to

„jazdu popri“ (ri de–a–long) v po -
do be noè nej služ by s de siatni kom
Bria nom z po lí cie v Denve ri (620
tis. oby va te ¾ov), hlavnom meste
štá tu Co lo ra do (5,1 mil. oby va te -
¾ov).

Na za èiatku služ by, t.j. o 18.
hod, sa ko ná asi 30 mi nú to vá
ope ra tívna po ra da, kde si po li caj ti
na inte raktívnej ma pe mesta uká -
žu, resp. zo pa ku jú ri z iko vé mies-
ta a ve dú ci zme ny rozde lí úlo hy a
ur èí za me ra nie služ by.

Ko mu ni kaènou a informaènou
tech ni kou je vy ba ve né aj po li -
cajné vo zid lo. Prostredníctvom
„staršej“ 10 roènej tech ni ky bo lo
mož né zisti� a odko mu ni ko va�
všetko, èo som si do ká zal pred-
sta vi�, od ko mu ni ká cie s ope -
raèným stre diskom a ostatný mi
ko le ga mi, cez lustrá cie všetkých
dru hov, na vi gá cie vo zid la, zobra -
zo va nia máp zlo èin nos ti, po hy bu
hlia dok, otvo re ných prí pa dov, pí -
sa nia, odo sie la nia pí somných
hlá se ní a zázna mov, pri jí ma nia a
hlá se ní ostat ných do ku mentov.

V sú èasnosti v Co lo ra de z
„roz poè to vých dô vo dov“ po li caj ti
slú žia v jednoèlenných hliadkach,
tak že ta ká to ko mu ni ká cia je vlast -
ne ne vyhnutná.

Èo sa tý ka vý zbro je, mal Brian
v službe pri se be šty ri vlastné
zbra ne – jed nu ka lib ru 9 mm, kto -
rá je vo vý ba ve po li caj ta po vin ná,
dve .45–ky a jed nu .385 Mag -
num. V ba to ži no vom priesto re
mal bro kovni cu a po loau to ma -
tickú puš ku.

Zbra ne si kaž dý po li cajt za -
obsta rá va sám, na ko¾ko pla tí, že
„sám mu sí ve die�, s èím chce brá -
ni� svoj ži vot (ten v prvom ra de),
resp. ži vot iných“. Na vý zbroj a
vý stroj po li cajt dostá va 750,–
USD roène a kaž dý piaty rok
750,– USD na ba listickú ves tu.
Uni for mu po li cajt dostá va prib -
ližne kaž dý piaty rok, èo sa Bria -
no vi zda lo ne dosta toèné. Náš bo -
do vý sys tém sa mu pá èil viac.

Bez drä ge rov
A ako to vy ze rá v akcii? Ako

príklad uve diem hneï
svo ju prvú skú se nos�
zo služ by. Re la tívne
krát ko po vý jazde z
parko viska Brian zba -
dal vo di èa, kto rý pre -
šiel na èerve nú. Oto èi -
li sme sa za vo zidlom
a po chví li ho do hna li.
Vo diè ihneï, ako zba -
dal „ma ják“, od bo èil

na benzí no vú pum pu a za stal.
Brian ma po uèil, že vystú pi� mô -
žem, až keï zistí, èi je to bez peè -
né. Vystú pil z vo zid la a s ru kou
na zbra ni si sme rom odza du
dopre du prezrel vo zid lo a ná -
sledne osád ku v òom. Po tom mi
dal po kyn, že mô žem vystú pi�.
Ostal som stá� za vo zidlom. Brian
krát ko ho vo ril s vo di èom, bo la to
že na be loška asi 40–roèná a vrá -
til sa spä� do vo zid la aj s jej vo -
dièským oprávne ním. Po ve dal, že
tam je že na s manže lom èiernej

ple ti a ešte die�a riadne usa de né
v detskej se daèke. Opý tal sa ma,
èi som cí til ma ri hua nu. Ja sí ce
nie, ale on áno, ale ne bol to dym,
ale rastli na. V Co lo ra de po ží va nie
ma ri hua ny za urèi tých okol nos tí
nie je trest né. Na osádke po ži tie
omam ných lá tok ne vi del, tak že to
ne mu sel rieši�. Pý tal som sa, ako
kontro lu jú po ži tie omam ných lá -
tok ale bo al ko ho lu a odpo ve dal,
že ab sol vo val ško le nie. V pra xi to
zna me ná, že ak spo zo ru je rozší -
re né zre nièky, pro blé my s arti ku -
lá ciou, po dozri vý zá pach, po žia -
da vo di èa o vy ko na nie urèi tých
cvi kov, ako dotknu tie sa no sa
prstom so zatvo re ný mi oèa mi,
chôdza po èiare na sle po a pod.
Ak sa vo diè prizná k po ži tiu ma lé -
ho množstva „lá tok“, do sta ne na
mieste po ku tu a zá kaz pokra èo -
va� vo ve de ní vo zid la. Ak sa
neprizná ale bo je zrejmé, že ide o
znaè né po ži tie „lá tok“, je zadrža -
ný, následne intra ve nózne tes to -
va ný v zdra votníckom za ria de ní a
po stih je au to ma tic ky rá do vo vyš -
ší. De tek to ry al ko ho lu ale bo iné
teste ry ná vy ko vých lá tok ne -
pozna jú, resp. ne pou ží va jú.

Brian že nu a vo zid lo kontrolne

vy lustro val a úda je se de li s
oprávne ním. Vy pí sal blok a zá ro -
veò šek na 260,–USD,  za èo sa
mu že na slušne po ïa ko va la a
s¾ú bi la, že sa bu de vzorne sprá -
va�.

Blo ko vá po ku ta sa po li cajtom
pria mo ne pla tí, tak že je možnos�
sa vo èi nej odvo la� a dosta� sa
pred „sa mo sudcu“, pri èom mož -

nos� zní ži� výš ku po ku ty „vy slo ve -
ním ¾ú tosti“ tou to ces tou je dos�
úspešná.

V akcii
Dru hý zá sah vy ze ral ve¾mi

zaují ma vo. Ko nal sa na podnet
oso by, kto rá za vo la la na po li -
cajnú lin ku a ozná mi la, že prav-
de po dobne spá cha sa movraždu.
Keïže sa jed na lo o mu ža, kto rý
vo lal už pred pár dòa mi a násled-
ne sa u ne ho na šla strelná zbraò,
okamži te sme vy ra zi li na uda nú
ad re su. Spo lu sa tam stretlo pä�
po li cajných vo zi diel, jed na sa nit -
ka a jed no vo zid lo tech nic ké ho
za bezpe èe nia, kto ré bo lo vy ba ve -
né rôzny mi tech nic ký mi po môc -
ka mi na vniknu tie do uzavre té ho
priesto ru a pod. Je den z prí -
tomných po li cajtov bol aj ve li te¾
zme ny, s kto rým tiež jazdi la
úèastníèka pro gra mu – „ci vilka“,
kto rá ma la záujem o vstup do po -
lí cie a chce la o službe ve die�
viac. Všetky ma já ky bli ka li ako v
správnom ame rickom filme, ale k
stre¾be ne do šlo, aj keï do mo te -
lo vej izby po li caj ti vnik li za po mo -
ci ba ra nidla a riadne vy zbro je ní.
Uká za lo sa, že muž nie je ozbro -
je ný a ope rá to ra, s kto rým ešte

stá le ho vo ril, po va žo val za svo ju
pria te¾ku. Bol silne pod vply vom
omam ných lá tok a mal pravde po -
dobne zlo me nú no hu, èo však
sám ne cí til. Sa nit ka ho odviezla
na ošetre nie, v tom to prí pa de na
mo je po èu do va nie hra de né štá -
tom.

Z vý cvi ku
Ako po li caj ta, kto rý sa pro fe -

sio nálne zaobe rá výcvi kom, sa -
mozrejme ma za ují ma li aj mož -
nos ti vý cvi ku, ako aj for my pre -
vie rok te lesnej zdat nos ti, stre -
leckej prípra vy a pre vie rok. V
rám ci mo jej služ by s Bria nom
som mal možnos�  pozrie� si strel-
ni cu, jed nu z troch, kto rú má den-
verská po lí cia k dispo zí cii. Išlo o
mo dernú kry tú strelni cu vy ba ve nú
aj vi deopro jekciou s možnos�ou
stre¾by ost rý mi ná bojmi na rôzne
„fil mo vé po sta vy“ s ná sled ným
po èí ta èo vým vy hodno te ním. Po li -
caj ti mô žu na strelni cu prís� ke dy -
ko¾vek od 08,00 do 22,00 hod.,
se dem dní v týždni, a to buï na
orga ni zo va ný vý cvik, ale bo sa -
mostatne po do ho de s inštrukto -
rom. Stre lecké pre vierky po li cajt
vy ko ná va dvak rát roène zo zbra -
ne, kto rú použí va v službe.

V Bria no vom prí pa de to te da
zna me na lo osemkrát roène, keï -
že má v službe pri se be šty ri krát-
ke zbra ne. Z dlhej zbra ne sa pre -
vierky ro bia raz roène.

Po zná mom prí pa de v Co lo ra -
do Springs, ke dy Ja mes Hol mes
v ki ne zastre lil 12 osôb a zra nil
58 osôb, je po li cajt v prí pa de hlá -
se nia o zbra ni na ve rejnom
priesto re po vin ný vy ko na� zá krok
okamži te po prí cho de na miesto
urèe nia aj bez to ho, aby bo li prí -
tomné po si ly. To mu zodpo ve dá aj
vý cvik po li cajtov. Z ve¾kej èasti ho
tvo ria tak tic ké cvi èe nia, kto ré tu
vo la jú krátky SWAT pro gram.
Pre vierku z te lesnej zdat nos ti po -
li cajt vy ko ná va len v ško le – na
po li cajnej aka dé mii, ïa lej v pra xi
už nie, ale te lesná zdatnos� sa
pre u ká že na cvi èe niach tak ti ky,
kto ré nie je mož né absolvo va�
bez urèi tej te lesnej zdat nos ti.
Udr žia va� sa konštantne te lesne
spô so bi lý, je ale je di ná konkrétne
me no va ná podmienka uvádza ná

už v podmienkach na pri ja tie a je
zapra co va ná aj v pra covnej zmlu -
ve.

Prav da že, aj v tom to systé me
je istá mo ti vá cia. To zna me ná, že
ak sa po li cajt zúèast òu je te -
lesných „akti vít“, kto ré sa ko na jú
mi mo pra covnú do bu, mô že za
100 nazbie ra ných bo dov za ka -
lendárny rok dosta� na vy še 16
ho dín do vo len ky. Napríklad za
za behnu tie ma ra tó nu je 10 bo -
dov. Pre po rovna nie, po li cajt, kto -
rý má do šty roch odslú že ných ro -
kov, má ná rok na 112 ho dín do -
vo len ky a po li cajt s odslú že ný mi
mi ni málne 25 rokmi má ná rok na
200 ho dín do vo len ky.
Ako sa sta� po li cajtom v USA

Na zá ver sa mi žiada po -
dotknú�, že sta tus po li caj ta po ží va
v USA vážnos� a dosta� sa do
„zbo ru“ je po merne ná roè né.
Adept mu sí absolvo va� pri jí ma cie
ko na nie, kto ré je rozpí sa né na 46
stra nách for má tu A4, èo v skratke
zna me ná: pre vierka mi ni málnych
po žia da viek, test pí somných
schop nos tí na PC, vi deo test roz -
ho do va cích schop nos tí, test cho -
va nia, test ja zy ko vých schop nos tí,
test fy zic kých schop nos tí, håb ko vé
hodno te nie pí somných schop nos -
tí, po lygraf, po ho vor so psy cho ló -
gom, pre vierka oso by (inšti tú cie,
ro di na, bydlisko, atï.), ko mi sio -
nálny po ho vor, le kárska prehliad-
ka, test na ná vy ko vé lát ky, psy -
cho lo gic ké vy šetre nie a iné.
Najväèšiu šancu ma jú tzv. kva li fi -
ko va ní dobro vo¾ní ci, èo sú oso by,
kto ré ako sa moplatco via ab sol vo -
va li po li cajnú aka dé miu a bez -
platne už ako dobro vo¾ní ci pre po -
lí ciu pra cu jú a sa mozrejme ma jú
aj odpo rú èa nie od nadria de ných.

Všetci ko le go via, kto rých som
stre tol, priam vy ža ro va li agi li tu a
rozhodnos�. Prav da že to ne zna -
me ná, že by ame ric ké holly -
woodske fil my so zlý mi po li cajtmi
bo li len èis tým výplo dom fantá zie
sce ná ristov.

Avšak najväèším problé mom
je prá ca „na èierno“. Po li caj ti si
pri vy rá ba jú ochra nou súkrom-
ných osôb ale bo objektov – a to
aj v po li cajnej uni forme. Z dô vo du
všeo becne zlej fi nanènej si tuá cie
je to do konca ve de ním po lí cie do
urèi tej miery to le ro va né. K perso -
nálnym opatre niam do chádza ne -
kompro misne, ak tieto ved¾ajšie
zá robko vé ak ti vi ty sú na úkor
kva li ty po li cajnej prá ce. Aj keï
napríklad základný roèný plat v
hod nos ti de siatnik je 84,710,–
USD, ži vot né ná kla dy sú ove ¾a
vyššie ako u nás. Pá èil sa mi
však prípla tok za odslú že né ro ky,
kto rý je – as poò z psy cho lo gic ké -
ho h¾a diska – ve¾mi zaují ma vý.
Po li caj to vi sa po odpra co va ní pia-
tich ro kov zvy šu je  plat za kaž dý
od pra co va ný me siac o 12 do lá -
rov.

Po lí cia v Denve ri na mòa za -
pô so bi la dob rým dojmom a ve -
rím, že rovna ko bo la vní ma ná
mo ja úèas� na tom to progra me.

Ra do slav Re gu li,
Riadi te¾ od bo ru slu žobnej

prípra vy a styè ných dôstojní kov
ÚOÚè MV SR

Mo je postre hy z pra covno–štu dijné ho po by tu v USA

S ame ric kým po li cajtom v noèných denverských uli ciach
Po èas môjho pra covno–štu dijné ho po by tu v USA som bol
akté rom vládne ho pro gra mu USA IVLP. Fun gu je už 41 ro -
kov a je za me ra ný na predsta ve nie inšti tú cií a sys té mu v
USA.

Účastníci programu v USA
Rakúsko – prokurátor, Fínsko – vyšetrovateľ, Gambia – vedúca odd.

Národnej protidrogovej jednotky, Hongkong – vedúca odboru evidencie
zbraní, Malawi – forenzný pracovník, Nový Zéland – vyšetrovateľ colnej
správy, Nigéria – prokurátor, Portugalsko – riaditeľ odboru na útvare špe-
ciálnych jednotiek, Sierra Leone – riaditeľ odboru legislatívy, St. Kitts a
Nevis – vyšetrovateľ, Taiwan – referent Divízie zahraničných záležitostí, Tri-
nidad a Tobago – prokurátor, Ukrajina – vedúci radca na Odbore medzi-
národných vzťahov, Jemen – zástupca riaditeľa Jednotky boja proti pod-
vodom a falšovaniu, Slovensko – riaditeľ odboru na ÚOÚČ a DM MV SR 

Autor článku Radoslav Reguli je na snímke pod stredným „A“
v slove ATLANTA...



Sú tu dva dô le ži té dô vo dy, kto -
ré podèiarku jú vý znam štú dia ma -
nažmentu. Na ša spo loènos� je
zá vis lá na špe cia li zo va ných inšti -
tú ciách a orga ni zá ciách, kto ré jej
posky tu jú po ža do va né vý rob ky a
služ by. Svet po nú ka množstvo
prí le ži tostí tvo ri vým ma na žé rom,
kto rí do ká žu vystihnú� potre by ¾u -
dí a sú èasne pozna jú svo je mož -
nos ti; v tom sa vlastne odzrkad¾u -
je „poh¾ad na ma nažment“.

Ne exis tu je uni verzálny 
ma nažment

Existu jú rôzne prístu py, èo sa
tý ka pro ble ma ti ky ma nažmentu,
pre to že ne exis tu je žiadny uni -
verzálny ma nažment. Hlavné sú
tri základné prístu py ma nažmentu
a to: kla sic ký, be ha vio ristický a
ve decký. Vzni ka li postupne. Za -
èia tok 20. sto ro èia je po zna me na -
ný tým, že ma na žé ri sa za ují ma li
pre dovšetkým o dva pro blé my: 1.
zvy šo va nie pro duk ti vi ty indi vi -
duálnych prác a 2. zvy šo va nie
pro duk ti vi ty orga ni zá cie ako cel -
ku. Vý sled ky tohto sna že nia vied-
li k vytvá ra niu li te ra tú ry ma naž -
mentu, kto rý je zná my ako kla sic -
ký prístup. Bol bu do va ný na
myšlienke, že vhod né plá no va -
nie, orga ni zo va nie, ve de nie a
kon tro lo va nie prá ce bu de vies� k
rastu pro duk ti vi ty.

Tre ba pozna me na�, že vzni ka li
i teo ret ic ké zá kla dy riade nia ¾u dí,
kto ré sa rozví ja li v dvoch sme -
roch, a to s be ha vio ristickou a hu -
ma nis tic kou orientá ciou. Je den z
nich, kto rý bol znaène po pu lárny
v 40. ro koch, mož no ozna èi� ako
od bor medzi ¾udských vz�a hov.
Dru hý od bor, kto rý bol po pu lárny
za èiatkom 50. ro kov, je be ha vio -
riz mus a do dnes zaují ma vý raz né
posta ve nie v li te ra tú re ma naž -
men tu.

Ma nažment ako sú èas� 
ci vi li zá cie

Ma nažment je dô le ži tou oblas -
�ou sú èasnej ¾udskej ci vi li zá cie.
Využí va sa vo všetkých dru hoch
orga ni zá cií a na všetkých stup -
òoch ich riade nia. Je pre to pot -
rebné, aby sme po zna li rôzne vý -
zna my ma nažmentu, a to ma -
nažment ako ur èi tá prak tic ká
èinnos�, ako ve da èi vedná dis cip -
lí na, ako oso bitná sku pi na ¾u dí,
ma na žé rov, kto rí sú pri márne
zodpo vední za to, aby sa prá ca v
orga ni zá cii správne vy ko ná va la a
ciele sa pl ni li. V súhrne mož no
po ve da�, že ma nažment je
kom plexný jav, kto rý sa vy zna -
èu je ur èi tý mi znakmi, je ústred-
ným zdro jom rozvo ja orga ni zá -

cií, eko no mi ky a ce lej spo loè -
nosti.

Pro cesný prístup k ma naž -
mentu sa zakla dá na skú ma ní
orga ni zá cie tak z h¾a diska ob jek -
tu jej riade nia, ako aj z h¾a diska
èin nos tí vy ko ná va ných subjektom
riade nia ma na žérmi. Pod sta tou
tohto prístu pu je vypra co va nie
hlavných ma na žérskych funkcií
tvo ria cich ob sah ma nažmentu.

Uve de né má svoj pô vod v teó-
rii „admi nistra tívne ho riade nia“,
kto rá sa za èa la formo va� na za -
èiatku 20. sto ro èia a tvo rí vý -
znam ný príspe vok v rozpra cú va ní
poznatkov ma nažmentu. Po znat -
ky „admi nistra tívne ho riade nia“ sa
sta li vý znam ným èlánkom v roz -
vo ji teórie ma nažmentu. By ro kra -
tic ký prístup k orga ni zá cii zdô -
razòu je existenciu presne da nej
formálnej orga ni zá cie, pri kto rej je
jednoznaène ur èe ná hierarchia
prá vo mo ci a spô so bu fungo va nia.
Mno hé princí py by rokra tickej for -
my orga ni zá cie sa do dnes použí -
va jú v podni ka te¾skej pra xi.

Po dru hej sve to vej vojne sa
podstatne rozší ril interdiscipli -
nárny cha rak ter ma nažmentu, a
to najmä apli ko va ním poznatkov
no vých vied – ky ber ne ti ky, všeo -
becnej teórie systé mov ope raènej
ana lý zy a po dobne, ako aj uplat -
òo va ním po èí ta èov. Vznik la „no -
vá“ èi „mo derná“ teória ma naž -
mentu, v kto rej sú dô le ži té tieto
prístu py k riade niu, kto ré predsta -
vu jú jej hlavné sme ry: roz ho do va -
cí, ma te ma tic ký (kvanti ta tívny),
sys té mo vý. Nielen svet, ale aj
pra covné prostre die pre chádza
zme na mi. Ma na žé rov èa ká no vé
ti sícro èie. Orga ni zá cie bu dú
stá le viac potre bo va� ma na žé -
rov, kto rí ne pou ží va jú auto ri ta -
tívny štýl riade nia, ale vystu pu -
jú v ro liach koordi ná to rov, kou -
èov a radcov. Èi bu de fir ma
pou ží va� pre plá no va nie, orga -
ni zo va nie, ve de nie a kontro lo -
va nie koordi ná to rov, ma na žé -
rov ale bo techni kov, to všetko
bu de zá vi sie� do znaènej miery
na prak tic kých skú se nostiach.
Ma na žé ri mu sia svo je funkcie
vy ko ná va� v nepretrži te sa me -
nia cich podmienkach, mu sia
rešpekto va� vplyv vonkajšie ho
a vnú torné ho prostre dia.

Tri úrovne riade nia
Väèši na akti vít orga ni zá cie sa

rea li zu je v troch od liš ných úrov -
niach – ope raèná, tech nic ká a
stra te gic ká. Na ope raènej úrov ni
je za me ra ná po zornos� na efek -
tívne pre ve de nie všetké ho, èo

orga ni zá cia pro du ku je ale bo ro bí.
Je zákla dom fungo va nia akej-
ko¾vek orga ni zá cie. Na tech nickej
úrov ni sa riešia èin nos ti, kto ré vý -
rob ky ale bo služ by ma jú by� pro -
du ko va né. Keïže kaž dá orga ni -
zá cia fun gu je v širšom so ciálnom
prostre dí, je dô le ži tá stra te gic ká
úro veò, kto rá mu sí ma� isto tu, že
tech nic ká úro veò fun gu je v sú la -
de so vše obec ný mi po žia davka mi
spo loènosti.

Pre po cho pe nie jed not li vých
úrov ní ma nažmentu je uži toèné
sa za me ra� na ma na žérske ak ti vi -
ty, a to na jed not li vých úrovniach
orga ni zá cie, a tak sa v pra xi stre -
tá va me s pojma mi: vrcho lo vý ma -
nažment, stredný ma nažment a
pre vádzko vý ma nažment. Ma na -
žé ri sú na všetkých úrovniach.
Bez oh¾a du na to, akú po zí ciu
zastá va jú v orga ni zaènej štruk -
tú re, mu sí ma� ma na žér ur èi té,
všeo becne použi te¾né ma na -
žérske schop nos ti. Mu sí by�
schop ný s ¾uïmi ko mu ni ko va�
a úèinne ich mo ti vo va�, mu sí
pozna� základné fak ty, ma�

zodpo ve da jú ce od bor né zna -
los ti, istú citli vos� na uda losti,
ana ly tic ké schop nos ti a zruè -
nos ti ich rieši�, rozho do va�, po -
sudzo va�, by� emo cio nálne
pruž ný, ini cia tívny, krea tívny,
by s t rý, pozna� tiež sám se ba.

Plá no va nie ako pro ces 
rozho do va nia

Ma na žérska èinnos� sa ne zao -
bí de bez plá no va nia a orga ni zo -
va nia, sta no ve nia sa cie¾ov a
úloh, ko mu ni ko va nia. Plá no va nie
je pro ces rozho do va nia o bu dú -
com prie be hu ne ja kej akcie, kto ré
za bez pe èu je, aby bo li k dispo zí cii
zdro je potrebné k usku toène niu
tejto akcie a aby prá ca bo la ná le -
ži te rozvrhnu tá a bo li v nej sta no -
ve né prio ri ty. Orga ni zo va nie zna -
me ná rozde ¾o va nie cel ko vé ho
množstva ma na žérskych úloh do
ra du pro ce sov a èin nos tí a v nad-
väznosti  na to i sta no ve nie
nástro jov, kto ré by zaisti li, že tieto
pro ce sy bu dú vy ko ná va né efek -
tív ne, a že zodpo ve da jú ce èin -
nos ti bu dú ko ordi no va né. Jed ná
sa o de le nie èin nos tí v èa soch
neisto ty a zme ny, o ich integro va -
ní a za bezpe èo va ní existencie

efektívnych to kov informá cií a ko -
mu ni kaèných ka ná lov.

Jas né ciele
Jed nou z najdô le ži tejších

úloh vo funkcii ma na žé ra je do -
cie li�, aby èle no via tí mu chá pa -
li, èo sa od nich oèa ká va, kaž -
dý je di nec a tím ako ce lok mu -
sí ve die�, èo ma jú ro bi� a èo
ma jú do siahnu�; po žia davky
vý ko nu sú vy jadre né v po do be
cie¾ov; cie¾ je bod, na kto rý sa
mieri. Mô žu to by� ciele pra -
covné, kto ré sa vz�a hu jú k
výsledkom, kto ré ma jú by� do -
siahnu té da ným je dincom ku
splne niu tí mo vých, útva ro vých a
pod ni ko vých cie¾ov. Sú zväèša
vy jadre né v po do be úloh ale bo v
po do be pro jektov, kto ré by ma li
by� do urèi tej do by do kon èe né.
Tre ba spo me nú� aj osobné ciele
ale bo vzde lá va cie ciele, kto ré sa
tý ka jú to ho, èo by mal je di nec
uro bi� a èo by sa mal nauèi�, aby
zlep šil svoj pra covný vý kon ale bo
svo je zna los ti, schop nos ti, zruè -
nos ti, te da celko vú svo ju úro veò.

Pro ces uzatvá ra nia do ho dy

o cie¾och by ne mal by� prí liš
kom pli ko va ný, pre to si vy ža du -
je do siahnu tie do ho dy o úlo -
hách a štandardoch vý ko nu.
Vý kon vte dy zodpo ve dá štan -
dardu, keï žiadosti o informá -
cie bu dú vy ba vo va né rýchlo a
uži toèným spô so bom, ochotne
a bu dú po dá va né v po do be po -
ža do va nej uží va te ¾om. Pre to
¾u dia potre bu jú medzi se bou
ko mu ni ko va�. Tre ba po dotknú�,
že pre rôznych ¾u dí zna me na jú
slo vá rôzne ve ci. Mož no použi�
verbálnu i ne verbálnu ko mu ni -
ká ciu. Je potrebné pre ko ná va�
ba rié ry ko mu ni ká cie, prispô so -
bi� sa sve tu prí jemco vi infor -
má cie, použí va� spätnú väzbu,
použí va� rôzne ko mu ni kaèné
ka ná ly a pre dovšetkým pres -
ved èi vo ko mu ni ko va�. Te da
dobre sa vy jadro va� o tom, èo
chce me po ve da� a tiež ve ri� to -
mu, èo ho vo rí me. Neúprimnos�
a pokry tectvo by ne ma li ma�
miesto v ko mu ni ká cii. Ko mu ni -
ká cia mu sí by� efektívna a tiež
dô ve ry hodná.
Re ne sancia etic ké ho prístu pu

Zastá va nie ma na žérskych po -

s to jov, vy ko ná va nie ma na žér -
skych funkcií vo všetkých orga ni -
zá ciách vy ža du je teore tickú prí-
pra vu; pre vý kon funkcie ma na -
žé ra významnú úlo hu ma jú osob-
nostné vlast nos ti, mo rálne di -
menzie respektí ve mo rálny pro fil
èlo ve ka, zvláš� v sú èasnosti je
aktuálna re ne sancia a intro dukcia
etic ké ho prístu pu v ma nažmente.
Po stoj k eti ke a rozvo ju etic ké ho
sprá va nia v ma nažmente i v spo -
loènosti je zá vis lý na schop -
nostiach kaž dé ho z nás vní ma�
vý znam eti ky na úrov ni vý cho vy k
mo rálke v ro di nách i v ško lách,
na dob rých príkla doch v na šom
oko lí, na odcudzo va ní zlých èi nov
a na pev nos ti presvedèe nia kaž -
dé ho z nás.

To zna me ná, že ma na žér mu -
sí ma� od va hu vystú pi� pro ti
neetické mu sprá va niu, podpo -
ro va� kri ti ku a odsú de nie ne -
etické ho sprá va nia vo svo jom
oko lí a zabrá ni� mu, po kia¾ je to
v je ho možnostiach. Jed ná sa o
to, aby sa eti ka sta la pri rodze nou
me tó dou prá ce všetkých za mest -
nancov, najmä ma na žé rov, kto rí
etic ké sprá va nie vo vnútri orga ni -
zá cie i na vo nok ovplyvòu jú.

Etic ký kó dex a audit
Vzni ká tak po žia davka na vyš-

šom stup ni kultú ry prá ce i vz�a -
hov. Dodržia va nie etic kých zá sad
v každo dennej pra xi tre ba sle do -
va�, ale vi die� aj prí nos, kto rý z to -
ho pre riade nú orga ni zá ciu a jej
pra covní kov ply nie. K to mu tre ba
vypra co va� me tó du sle do va nia a
dodržia va nia vy medze ných zá -
sad všetký mi pra covníkmi. Naj -
èastejšie v ta kýchto prí pa doch
použí va jú etic ké kó de xy inšti tú -
cie, fir my èi pra co viská ale bo tiež
etic ké audi ty. Významnú úlo hu
hrá etic ký roz ho do va cí pro ces.
Ma na žérska eti ka sa v je ho rám -
ci uplat òu je pre dovšetkým v ob -
las ti rozho do va nia o forme a ob -
sa hu zme ny (ino vá cia), kto rá by
ma la upra vi� sú èasne pô so be nie
ja vov, kto ré repre zentu jú èinnos�
riade né ho ob jek tu na vo nok a kto -
ré ma jú uspo ko jo va� potre by a
záujmy eko no mic ké ho a so -
ciálne ho oko lia.

V roz hod nu tí ma na žé ra ide v
podsta te o zme nu sú èasné ho
sta vu ale bo sprá va nia vo vnútri
štruktú ry riade né ho ob jek tu, kto rá
má zme ni� bu dú ci vý voj urèi té ho
ja vu ale bo sú bor ja vov. Cie¾om
týchto zmien je do siahnu� efektív-
nejšie pa ra metre ich fungo va nia
a ko ri go va� ich vý voj v bu -
dúcnosti.

pplk. PhDr. Sta ni slav Pálka,
MV SR
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Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 11. júla 2013

Redakcia

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

„Orga ni zá cie bu dú stá le viac potre bo va� ma na žé rov, kto rí ne pou ží va jú auto ri ta tívny štýl riade nia…“
De ji ny ma nažmentu sú dô ka zom to ho, že ma na žé ri sa
svo jou inte li genciou a schopnos�a mi do ká žu vyspo ria da�
so stá le no vý mi me tó da mi.

Hes lo me sia ca

Ten, kto je denne usi lov ný ako vèielka,

pra cu je ako kôò a ve èer je u�a ha ný ako pes,

mal by navští vi� ve te ri ná ra, le bo je pravde po dobne vôl…



Poènúc ja nuá ro vým vy da ním
sme v PO LÍ CII zve rejòo va li va še
sním ky z po li cajných pra co vísk,
kto ré sa zahra nièným de le gá ciám
urèi te neuka zu jú. Z priesto ro vých
dô vo dov sme ne moh li uve rejni�
všetky, ale ak aj zo be rie me do
úva hy ne pub li ko va né fo to gra fie,

stá le nám vy chádza, že pres -
vedèi vo „vyhra lo“ pra co visko slu -
žobnej ky no ló gie KR PZ Bra ti sla -
va v Mlynskej do li ne, keïže stav

uby tovne Sa ra tov v Bra tisla ve be -
rie me ako sa mostatnú té mu. Zo -
pár sní mok z bo ha tej po nu ky
„idylky“ medzi psièkármi v Mlyn-
skej do li ne sme pub li ko va li v
marco vom èís le. Do niekto rých
miestností tohto ho ro ro vé ho pra -
co viska hy gie nik za ká zal vstup…

O to viac sme ra di, že kom pe -
tent ní – azda aj na zákla de zve -
rejne nia otrasných podmie nok
pre ¾u dí i psov – roz hod li o

urýchle nom pres�a ho va ní krajskej
ky no ló gie do pre zi diálnych prie-
sto rov slu žobnej ky no ló gie k 1.

jú lu 2013. Riadi te¾ od bo ru slu -
žobnej ky no ló gie a hi po ló gie PPZ
pplk. Bra nislav Ïi ïák nám v roz-
ho vo re po tvr dil, že sa tak roz hod -
li, pre to že si tuá cia na pra co visku

KR PZ už bo la pre za mestnancov
ne únos ná, ho ci to to s�a ho va nie
na ro bí pre zi diálnej zložke ne ma lé

tech nic ké i orga ni zaèné
pro blé my. Aj reali zo va né
rieše nie má svo je vý ho dy i
ne vý ho dy pre obe stra ny,
urèi te je však v akútnej,

ho ci dlho do bo prehlia da nej si tuá -
cii najlepšie mož né.

Tak že fajn, azda sme po moh li
dob rej ve ci. Na pri po me nu tie ešte
pri ná ša me nieko¾ko zá be rov z
pra co viska, kto ré bu de už onedl-
ho opuste né… Chva la bo hu.

(red)

LODŽ – Nezvy èajný prí pad
ne ho dy mu sia v týchto dòoch
rieši� po¾skí po li caj ti v meste
Lodž. Trojroèné dievèatko tam
svo jou be zoh¾adnou jazdou spô -
so bi lo vážne zra ne nia 81–roèné -
mu dô chodco vi. „Pi rát“ chodní kov
uni kol spod kon tro ly svo jej sta rej
ma my a vy rú til sa – pod¾a svedka
– na starèe ka vo ve¾kej rýchlosti.
Výsle dok? Dô chodca sa po zráž-
ke zrú til k ze mi, po ra nil si hla vu a
upa dol do bezve do mia, odviezla
ho sa nit ka. Po moc mu pri vo lal

ïalší muž, kto rý bol svedkom
uda losti. Dievèatko s babkou z

miesta èi nu utiekli, po lí cia po nich
vy hlá si la pátra nie. Dievèatko na

trojkolke ma la bab ka pri pre -
chádzke strá ži�, svo ju prá cu však
evi dentne pod ce ni la. Po lí cia ape -
lu je na star ších ¾u dí, aby bo li
ostra ži tí pred cyklista mi a najmä
pred de�mi…

(www.topky.sk,2. jú na)
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

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

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

34. o vykonaní sústredeného
výcviku modulu pátracích a
záchranárskych činností stred-
ného rozsahu v mestskom pro-
stredí a modulu logistického
zabezpečenia

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

36. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 1/2013 o vydaní Ročné-
ho plánu hlavných úloh Prezídia
Policajného zboru na rok 2013

37. o zabezpečení 57. ročníka

medzinárodných cyklistických
pretekov OKOLO SLOVENSKA

38. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 5/2009 o úlohách a
predkladaní štatistických údajov
pri ochrane pred legalizáciou prí-
jmov z trestnej činnosti a pri
ochrane pred financovaním tero-
rizmu

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

40. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru o vykonaní previerok in -
štruktorov a učiteľov v Policaj-
nom zbore z odbornej spôsobi-
losti organizačne zabezpečovať
a vykonávať služobnú prípravu

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

11. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 7/2002 o objasňova-
ní priestupkov a prejednávaní
priestupkov v Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov

12. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 6/2010 o postupe pri
evidovaní vozidiel v znení nes -
korších predpisov

To je fór!
U psy chi at ra

Psy chia ter sa v ordi ná cii
nu dí, ne má pa cientov… Od ra -
zu sa otvo ria dve re a po šty -
roch sa vpla zí chla pík s nieèím
medzi zu ba mi, má pl né ru ky
èudných ve cí a ešte nieèo �a -
há za se bou…

„Ááá, tak k nám pri šiel ma -
lý ha dík! Dok tor ti po mô že!“

Oso ba na šty roch len ne -
súhlasne krú ti hla vou.

„Že by ko rytnaèka? Ne boj
sa, dok tor ti po mô že!“

Chlap na šty roch zno va len
za vr tí hla vou.

„Tak bu deš urèi te ží žalka!
Ne boj sa, tvoj dok tor ti po mô -
že!“

Chla pík si vy be rie drô ty z
úst a ho vo rí: „Pán dok tor,
neštvi te ma! Ja som spo jár
tejto ne moc ni ce a �a hám k
vám sie�o vý op tic ký ká bel!“

(web)

Nezvy èajný prí pad ne ho dy

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

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


