
Okrem štandardných bo dov
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va de tailnejšie in for mo val najmä
o proble ma ti ke výstrojných sú -
èiastok a o �ažkostiach pri za -
vádza ní pro gra mu ESO. (pozri v
èís le roz ho vor s M. Litvom –
pozn. red.) Podpredse da Ma rián
Magdoško podrobne in for mo val o
ce loslo venskej po ra de riadi te ¾ov

KR PZ a OR PZ k spuste niu tes-
to va cej pre vádzky no vé ho hodno -
tia ce ho sys té mu po li cajtov, kto rá
sa ko na la 19. jú na a odpo ve dal
na množstvo otá zok z plé na.
(pozri v èís le roz ho vor s M. Mag-
doškom – pozn. red.)

Ve dú ca slu žobné ho úra du MV
SR De ni sa Sa ko vá priblí ži la pred-
se dom základných orga ni zá cií
prie beh reali zá cie pro gra mu ESO
a ho vo ri la o je ho prí no soch pre
ob èa na. V rám ci disku sie po tom
èe li la množstvu otá zok, sú vi sia -
cich najmä s èinnos�ou centier
pod po ry. Ho vo ri lo sa napríklad o
tom, pre èo za mestnanci, pri -
chádza jú ci z iných zlo žiek MV
SR, ma jú pri rovna kej prá ci roz -
dielne mzdo vé ohodno te nie, èo
„ro bí medzi ¾uïmi zlú krv“, o prob -
lé moch s preplá ca ním nad èa sov,
resp. s ich nepreplá ca ním pre ne -
dosta tok fi nancií v re zorte, ale aj
o pro ti chodných informá ciách k
údajné mu plá nu sci vilòo va nia po -
li cajtov na centrách pod po ry.
Pred sta vi te lia ve de nia re zor tu
uvied li, že o problé moch ve dia a
prie bežne ich riešia – niekto ré si
vy ža du jú le gisla tívne úpra vy,
napr. pri ja tie no vé ho zá ko na o
štát nej službe. Ter mín ešte nie je
zná my. Ge ne rálny riadi te¾ Ondrej

Va raèka po tvr dil, že viace ré pro -
blé my vy rie ši no vá syste mi zá cia,
kto rá by ma la by� ho to vá do kon -
ca ro ka 2013 a že prie bežne rie-
šia otvo re né otáz ky s predse dom
OZP v SR „aj nieko¾kokrát týž-
denne“.

Disku té ri po žia da li zodpo -
vedných, aby sa na po ra dách za -
mest nancov centier pod po ry zú -
èast òo va li aj zástupco via odbo rá -
rov.

Ge ne rálny riadi te¾ Sekcie hnu -
te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku
Ró bert Pintér vo svo jom vystú pe -
ní zdô raznil, že no vé ve de nie pro -
blém výstrojných sú èiastok „zde -
di lo“ po predchodcoch, keï na -
príklad pra covné rovno ša ty bo li
do da né poslednýkrát v ro ku 2010
a v re zorte chý bal uce le ný sys -
tém zá so bo va nia výstrojný mi sú -
èiastka mi. Ubez pe èil, že na od -
strá ne ní najvážnejších prob lé mov
sa urýchle ne pra cu je a už blízka
do ba by ma la pri nies� zlepše nie.
Na pri po mienku z plé na, že nad -
ria de ní vy ža du jú, aby po li caj ti bo li
jednotne ustro je ní, èo im si tuá cia
vo vý dajniach ne umož òu je, ge ne -
rálny riadi te¾ pris¾ú bil, že po žia da
po li cajné ho pre zi den ta o to le -
ranciu nadria de ných v aktuálnej
si tuá cii.

V re zorte sa hro ma dí množstvo prob lé mov

V èísle:
l Posledná rozlúèka s P. Šperkom s.2
l Roz ho vor s pre zi dentkou Euro COP–u s.3
l Pro blé my v BOZP s.4
l Hodno tia ci sys tém s.5
l Hu rá na do vo len ku! s.7
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l Pán predse da, všetko sa
zdá by� dô le ži té, ste v jed nom
ko le, ako vô bec urèi� prio ri ty
po zor nos ti OZP?

Má te prav du, v na šom re zorte
už kulmi nu jú viace ré vážne pro -
blé my a nieke dy je pro blém
vybra� ten najdô le ži tejší, pre to že
sú všetky ve¾mi vážne.
l Tak že postupne, a bez

urèe nia po ra dia…
Keï to zhrniem, do mi nantným

prvkom je stá le do pad krí zy na
štátny roz po èet a tým aj na roz -
po èet MV SR – èi už pria mo ale -
bo nepria mo. V tejto si tuá cii mu sí
by� úsi lie OZP sústre de né na eli -
mi ná ciu na jostrejších do pa dov
krí zy na na šich ¾u dí, pre to že pod -
sta tu pro blé mu ne vie me ovplyvni�
ani my, ale v mno hom ani ve de -
nie tohto štá tu. Do pa dy sú v kaž-
dom prí pa de vážne. Mno hí si
mož no ani neuve do mu jú, aké ra -
zantné fi nanèné škr ty sa tu v re -

zorte prie bežne usku toèòu jú, prí -
padne ešte pripra vu jú – a z to ho
sa vlastne odví ja ce lý rad kompli -

ká cii, kto ré podstatne s�a žu jú, až
ohro zu jú normálny chod mi nis ter -
stva, najmä je ho vý kon ných zlo -
žiek. Prejdem na to, èo trá pi za -

mestnancov. Za èal by som va lo ri -
zá ciou pla tov po li cajtov i na šich
obèianskych za mestnancov vo
ve rejnej i štátnej službe. Tri ro ky
sa pla ty vô bec ne pohli, reálne
mzdy vážne kle sa jú a ne èu do, že
medzi ¾uïmi rastie nespo kojnos�.
Rozbie ha jú sa ko lektívne vy -
jedná va nia ešte pre zvy šok ro ka
2013 a najmä pre rok 2014, ne -
rea li zo va ná va lo ri zá cia pla tov je
pre nás už naozaj ve¾mi vážny
pro blém a prio ritná po žia davka.
Èo sa tý ka pla tov obèianskych
za mestnancov, ro ko va nia ve die
KOZ s vlá dou, ve¾mi na nich tla -
èí me, aby sa už ko neène nieèo
pohlo. Bo li sme dlho trpezli ví, ale
si tuá cia je už naozaj za hra ni cou
únos nos ti. Zná ša� usta viè né škr ty
v na šom re zorte a pri tom po zo ro -
va�, ako sa prostriedky na náš
úkor pre sú va jú v prospech škol-
stva a zdra votníctva… – to už je
naozaj sil ná ká va, ne mô že me sa
na tieto pro ce sy po ze ra� s po cho -
pe ním, nech si ko le go via z od bo -
ro vých zvä zov spo me nu tých
odvetví myslia, èo chcú.
l Ne dosta tok pe òa zí je v re -

zorte naozaj cí ti� na každom
kro ku – poènúc výstrojný mi
sú èiastka mi, ve ca mi, kto ré po -

li caj ti potre bu jú v každo dennej
službe.

A nielen, chý ba jú aj ochran né
pra covné prostriedky, èas to úplne
tri viálne, ako sú tre bárs jedno ra -
zo vé ochran né ru ka vi ce – najmä
väèšie ve¾kosti. Ana lý za si tuá cie
v BOZP uká za la, že sa tu váž-
nym spô so bom za nedbá va jú aj
zá ko nom ur èe né po vin nos ti re -
zor tu tre bárs pri re ví ziách vyhra -
de ných tech nic kých za ria de ní,
kde už naozaj mô že ís� o ži vot. V
re zorte nikto neapli ku je špe ci fi ká
prá ce po lí cie do podmie nok
BOZP, nikto sa to mu zodpo vedne
ne ve nu je. Tak po tom vy ze rá aj si -
tuá cia s ba lis tic ký mi vesta mi a
iný mi prostriedka mi, kto ré ma jú
chrá ni� ži vo ty a zdra vie po li cajtov
– poènúc zbra òa mi. Ko¾ko sa už
ho vo rí o ich vý me ne? Mno ho
objektov chát ra, nie sú pe nia ze
na re konštrukcie, ¾u dia ro bia èas -
to v ne dôstojných podmienkach a
z prís¾u bov sa za tia¾ rea li zo va lo
len ve¾mi má lo. Takpo ve diac zlú
ná la du ešte po silòu je pozna nie,
že èas to je pro blém odlí ši�, èi je
zlá si tuá cia spô so be ná objektívne
naozaj iba ne dostatkom fi -
nanèných prostriedkov, ale bo aj
zlým riade ním, neschopnos�ou,

ne kompe tentnos�ou èasti riadia -
cich pra covní kov a absenciou
sys té mo vé ho prístu pu k rieše niu
prob lé mov. Ty pic kou ukážkou sú
do pa dy reali zá cie pro gra mu ESO
v na šich podmienkach.
l Pro kla mo va né myšlienky

bo li ví ta né…
Ne dostatkov je naozaj ve ¾a,

istý èas sme bo li to le rant ní, aby
no vý pro jekt zís kal èas na reali zá -
ciu, ale z to ho, ako sa za tia¾ ve ci
vy ví ja jú, ne má me dob rý po cit.
Po li cajný zbor na pro gra mo vé
zme ny do sia¾ viac doplá ca, ako
by získa val. Tak to po ci �u jem a
mám k to mu to po ci tu aj dosta tok
argu mentov. Centrá pod po ry ma li
prevzia� všetku zodpo vednos� za
kompletný ser vis, aby sa po li -
cajné zložky moh li ve no va� nao -
zaj len skva litne niu vý ko nu. V
sku toènosti pri bú da admi nistra tí -
va, kto rá tu predtým ne bo la, zod-
po vednos� centier za stav v MTZ
je ve¾mi ne jas ná, chví ¾a mi ich
pra cov ní ci bu dia do jem, ako by
fun go va li mi mo re zort vnútra.
Oèa ká va li sme od ESA vy rovna -
nie zá �a že pra covní kov a ich
miezd, v tom to sme re sa za tia¾
neudia lo vô bec niè. Je najvyšší

Pod¾a pra covné ho vy �a že nia predse du OZP v SR v
posledných týždòoch mi nis ter stvu vnútra uhorko vá se zó -
na vô bec ne hro zí, re zort zá pa sí s vážny mi problé ma mi.
Svedèia o tom aj poh¾a dy predse du OZP v SR Mi ro sla va
Lit vu v rozho vo re, kto rý sme za zna me na li 3. jú la 2013.

Mi ro slav Lit va: „Je najvyšší èas, aby sa uro bil po ria dok…“

(Pokraèovanie na strane 2)

Medzi predse dov za ví ta li vy so kí funkcio ná ri re zor tu
Ban ská Bys tri ca (on) – V za sa daèke KR PZ sa 21. jú na
2013 usku toèni lo let né za sa da nie Ra dy predse dov ZO
OZP v SR. Stretnu tie odbo rá rov obo ha ti la prí tomnos� ve -
dú cej úra du MV SR De ni sy Sa ko vej, ge ne rálne ho riadi te ¾a
sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR Ondre -
ja Va raèku a ge ne rálne ho riadi te ¾a no vej Sekcie hnu te¾né -
ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR Ró berta Pinté ra.

Posledná ces ta… Ko le go via z Horskej záchrannej služ by odná ša jú z le tiska truh lu s te lesný mi
po zostatka mi ko le gu, pria te ¾a a ka ma rá ta Pet ra Šperku. Viac na s. 2

Z letné ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR

M. Litva



Peter Šperka (nar. 29. 10.
1955), dlhoročný záchranár, hor-
ský vodca, príslušník Horskej

záchrannej služby a člen OZP bol
účastníkom viacerých expedícií
na osemtisícové vrcholy - Šiša

Pangma (8 046 m), Manaslu (8
163 m), Broad Peak (8 047 m),
Gasherbrum I (8 068 m), Gasher-
brum II. (8 035 m) a Cho Oyu
(8201 m). Anton Dobeš (nar. 10.
4. 1963) sa zúčastnil dvoch hima-

lájskych expedícií na Cho Oyu (8
201 m) a Mount Everest (8 848
m).

S Petrom Šperkom sa 2. júla
2013 na štátnom pohrebe v Sta-
rom Smokovci rozlúčila tisícka

smútiacich. Posledné Zbohom! o
deň neskôr povedali pozostalí aj
Antonovi Dobešovi na štátnom
pohrebe v Uhrovci.

Česť ich pamiatke!
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èas, aby sa uro bil po ria dok. Mož -
no sme vý znam a posla nie cen-
tier pod po ry v sme re k útva rom
zle chá pa li, ale vý sled ky nás za -
tia¾ vô bec nepresvedèi li, centrá
ne raz pre ná ša jú úlo hy na zložky,
kto rým ma jú ro bi� ser vis – po tom
myšlienka strá ca zmy sel. Je to
zrejme aj otáz ka pre rozde le nia
zdro jov. Je napríklad fajn, že bu -
de me ma� perfektné informaèné
sy sté my, ale èo z to ho, keï bu de -
me pra co va� v zem¾ankách a zrú -
ca ni nách na rozpa dá va jú cej sa
techni ke a zly há va jú cej techno ló -
gii? Tiež ne chá pem, pre èo pri
zru še ní roz poè to vých orga ni zá cii
ne bo li sú bežne pripra ve né všetky
predpi sy, kto ré by upra vo va li
kompe tencie a najmä zodpo -
vednos� centier pod po ry za jed -
not li vé èin nos ti. Dnes v niekto -
rých oblastiach pô so bia skôr ako
spol ky dobro vo¾ní kov bez jas ných
interných predpi sov, èo mô žu a
èo mu sia.
l Tá to „zlá“ ná la da sa pre ja -

vi la aj rastom „vi di te¾nej“ nes -
po kojnosti medzi ¾uïmi. Obja -
vi la sa pe tí cia pro ti zne niu zá -
ko na è. 328., maila mi ko lu je aj
tzv. otvo re ný list ano nymných
nespo kojných po li cajtov, ale
pri bú da jú aj úprimne miene né,
otvo re né adres né hla sy z ra -
dov èle nov OZP, kto rí sa usi lu -
jú za de fi no va� pro blé my a ne -
do stat ky.

Áno, pre to sme vy da li aj sta -
no vis ko k pe tí cii, na kto ré za sa
rea go val tzv. otvo re ný list…
Skúsme však rozlí ši� zr no od
pliev, ho ci ce lý zá ber by bol pre
úèe ly tohto roz ho vo ru neúnosne
ši ro ký. Vo vše obec nos ti mi pre ká -
ža, že sa vy me nú va jú rôzne – ne -

raz subjektívne vi de né ne do stat -
ky – tieto sa zakrý va jú ano ny mi -
tou pi sa te ¾ov a najmä – po pí sa né
li tá nie celkom re zignu jú na ná vr -
hy. Princí pom prá ce OZP vždy
bo lo i je, že keï nieèo kri ti zu jem,
mu sím ve die� predlo ži� ná vrh na
rieše nie. Ten to aspekt pi sa te ¾om
ano ny mov zá sadne chý ba. Pre to
ho vo rí me, že te rajšia kri ti ka no vé -
ho zne nia zá ko na è. 328 aku rát
zneis�u je ¾u dí, le bo nepri ná ša ni -
ja ké alterna tí vy, ako by sa mal
oso bitný úèet dosta� z èer ve ných
èí siel iným spô so bom, než to za -
kot vu je no ve la zá ko na. Tá, a to
zdô razním, prešla mi mo riadne ši -
ro kou disku siou a bo lo z nej zrej-
mé, že no ve la ne mô že pri nies� ví -
ta né, ale iba viac èi me nej bo lest -
né rieše nia aktuálne ho pro blé mu.
A to to, absencia konštruktívnych
návrhov, mi na tzv. pe tí cii zá -
sadne pre ká ža. V èasti ná zo rov
za sa vý razne pre rá ža subjekti -
vizmus, vi de nie iba vlastné ho ja –
bez dodrža nia ïalšie ho princí pu,
kto rý je pre existenciu a prá cu
odbo rov zá väzný – a to je princíp
so li da ri ty. Ozý va jú sa napríklad
na ši dô chodco via, má lo si však
vší ma jú si tuá ciu v Euró pe, si tuá -
ciu v na šom štá te, de mo gra fic ký
vý voj i si tuá ciu dô chodcov, vyplá -
ca ných zo vše obec né ho poistné -
ho sys té mu. Od bo ry, na opak,
mu sia tieto sú vislosti a súvz�až -
nosti ve¾mi citli vo vní ma�.
l Z niekto rých hla sov vyplý -

va do jem zlej, ne dosta toènej
in for mo va nos ti pi sa te ¾ov…

Z èasti pri po mie nok mám
naozaj po cit, ako by nám stá le
zly há val informaèný sys tém,
informaèný tok medzi orgánmi
OZP a èlen skou základòou. Sú -
èasné obdo bie pri nieslo do ži vo ta

re zor tu množstvo zmien, intenzív-
ne ni mi ži je me, pl ní me si úlo hy,
kto ré má me ako OZP vo vienku a
vní ma� dnes OZP ako rozdá va èa
bon bo ni ér je pri najmenšom ne ve -
do mé. Kto chce ma� èo len tro chu
viac informá cií, ne po chybne má
možnos� ich získa�. Mys lím si, že
tak ce lé predsedníctvo ako aj èle -
no via ra dy predse dov sú dosta -
toène in for mo va ní aj o for mách,
aký mi pô so bí OZP, èo ro bí ve de -
nie, v akých sme roch sa OZP an -
ga žu je a s akým dô ra zom mož no
aj v oblastiach, kde sa to stre tá va
s vý raz nou ne vô ¾ou èasti slu -
žobné ho ve de nia. Ro bí me všetko
pre to, aby do pa dy na ¾u dí bo li èo
najmenšie. Aj pre to odli šu je me,
kto a pre èo nám nieèo ho vo rí èi
pí še, aký mo tív ho k to mu ve die.
A vieme zlo ži� úèty. Kri ti ka zá so -
bo va nia výstrojný mi sú èiastka mi
je plne oprávne ná – na še poh¾a -

dy sú zná me, stá le opa ku je me,
že ve¾ký po diel na ne dostatkoch
v tom to sme re má ne kompe -
tentnos� zodpo vedných, inak sa
ne dá vysvetli� najmä absencia
najžia da nejších ve¾kostí odev -
ných sú èiastok – až po spo me nu -
té jedno ra zo vé ru ka vi ce. To je v
dnešnej dobe pro blém ve die�, akí
ve¾kí sú chla pi èi že ny v slo -
venskej po lí cii? Bu de me sa do ne -
ko neè na riadi� Gausso vou kriv-
kou? Prosto, vi dí me tu subjek -
tívne prí èi ny ne dostatkov a na -
hlas o nich ho vo rí me. Je na -
príklad nespo kojnos� s ka riérnym
postu pom – a je oprávne ná. Ro -
bí me na mo de li, kto rý by mal há -
dam ko neène uro bi� po ria dok. Je
ne dosta tok ochran ných po mô -
cok? Je. Vstu pu je me v tom to
sme re do ve¾mi tvr dých ro ko va ní
s kompe tentný mi. Ak niekto po -
uka zu je na ne do stat ky vo vakci -

ná cii, rovna ko sme viace ré pro -
blé my už rieši li, uka zu je sa však,
že pi sa te lia mu sia by� konkrétnej-
ší, pre to že jasnú a pria mu zodpo -
vednos� v tom to sme re ne sú prí-
slušní riadia ci pra cov ní ci na kra -
joch a okre soch, nie ve de nie re -
zor tu, ani nie OZP, nie je to otáz -
ka do stat ku pe òa zí. Ak sa nieko -
mu ne pá èi, že ešte mu sí no si�
pišto¾ vz. 82, je to oprávne né, ne -
pá èi sa to ani nám a odbo rá ri ve -
dia, èo sme v tom to sme re pod ni -
ka li a aké sú na še mož nos ti. A
tak ïa lej. Skrátka, bu de me mu -
sie� zrejme ešte popra co va� aj na
možnostiach zlepše nia infor -
maèných to kov, ale spô sob ko -
mu ni ká cie mu sí by� obojstranný,
konkrétny, konštruktívny a adres -
ný, vte dy má dialóg vý znam.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

V re zorte sa hro ma dí množstvo prob lé mov
(Pokraèovanie zo strany 1)

Slovenskí horolezci sa nevrátili z expedície na Nanga Par-
bat, na ktorú sa vybrali 6. júna 2013 z Kyjeva. Zbabelí tali-
banskí vrahovia ich spolu s deviatimi členmi expedície 22.
júna v základnom tábore surovo pripravili o život.

Posledná rozlúèka s horolezcami Petrom Šperkom a Antonom Dobešom

Nanga parbat prá vom vo la jú aj „Killer mountain“. Te raz však ne za -
bí ja la prí ro da, ale po mý lenci so sa mo palmi a nožmi…

Posledné stretnu tie...

Šte fa no vá, ho rú ce nesko ré po po ludnie konèia cej sa ja ri. Partia chla pov z Horskej
záchrannej služ by sa po na má ha vom dni pre vie rok vra cia zo zaslú že né ho po se de nia pri
oro se nom pi ve. Z ra du áut na parko visku pred oblastným stre diskom Ma lá Fatra vi dí me
vyènie va� biely Landro ver. Že by tu bol Šperka? Èo by tu ale „Ujec“ ro bil? To isto ne bu de
je ho, veï nie je sám, èo má ta ké au to… Po chyb nos ti však zru ší ne za me ni te¾ný jas ný hlas:
„Zdruff chlo pi, odkia¾že ide te?“ „Èau Ujec, èo že my, èo ale Ty v týchto kon èi nách?“

Po srdeènom zví ta ní dlho de ba tu je me o plá noch na le to, o le zeckých ces tách a sta rých
chodní koch na Rozsu tec, o expe dí ciách do Hi ma lá jí. I o tej, èo má prís�, o Nanga Parba -
te. V rám ci prípra vy pri šiel do la di� kondí ciu sem do Vrátnej, pospo mí na� na staršie le zecké
èa sy v zá padnej ste ne Rozsutca. Spo mí na me na le zeckú ge nia li tu Gippsy ho, èi že Vla da
Ta tar ku, kto rý už nie je medzi na mi. Ako ten èas le tí…

Prešlo len pár týždòov a už tu nie je ani Pe ter… Veène usmia ty op ti mis ta, sr deè ný, pria -
te¾ský, skrom ný, no vždy v centre diania. Ko ho by vte dy na pad lo, že to bo lo na še posled-
né stretnu tie. Ne mô žem si po môc�, no po tom všetkom, èo sme spo lu pre ži li, sa mi najviac
z pa mä ti vy ná ra poh¾ad na Pet ra, ako za du ma ne po ze rá na Rozsu tec, za lia ty svetlom za -
pa da jú ce ho slnka.

Ivan Raèko, predse da ZO OZP, Hor ská zá chran ná služ ba

Na Slovensku žije pod hranicou chudoby pri-
bližne 280.000 seniorov. Uviedol to dnes na tlačo-
vej besede zástupca Inštitútu pre výskum sociál-
no-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martin
Halás.

Informoval, že oficiálna hranica chudoby jedno-
tlivca pre rok 2011 bola v SR na úrovni 315 eur.
„Túto hranicu sme indexovali o infláciu 3,6 % a pre
rok 2012 nám vyšiel údaj približne 326,34 eur. To
je hranica, ktorá je podľa EÚ hranicou chudoby
pre Slovensko," konštatoval.

„Keď sme si zobrali štruktúru dôchodkov, ktoré
na Slovensku máme, a to jednak samostatné a
jednak predčasné, respektíve dôchodky kombino-
vané s vdovskými, tak nám vyšlo, že k 31.
decembru 2012 sa pod hranicou chudoby pohybu-
je 27,94 % seniorov. Ten údaj sa týka približne

280.000 seniorov," spresnil. „Ak sme urobili porov-
nanie s rokom 2008, kedy hranica rizika chudoby
bola na úrovni 269 eur, tak prírastok dôchodcov
spadajúcich pod hranicu chudoby za roky 2008 až
2012 bol 193.126 dôchodcov – seniorov. Pred
rokom 2008 sme na základe individuálneho posu-
dzovania chudoby mali približne 80.000 dôchod-
cov. Za tie štyri roky, keď sa zároveň zvyšovala aj
hranica chudoby, nám pribudlo pod túto hranicu
193.126 seniorov," priblížil.

Zdôraznil, že pod hranicou chudoby sa nachá-
dza najmä kategória tzv. starodôchodcov, teda
skupina seniorov vo veku viac ako 70 rokov. "Z
celkovej štruktúry dôchodcov predstavuje skupina
starodôchodcov približne 45 až 50 %, čiže je stále
dosť veľká," dodal.

(TASR, 14. 6. 2013)

Na Slovensku žije pod hranicou chudoby 280.000 seniorov
„Pre rok 2012 nám vyšiel údaj približne 326,34 eur“

Pe ter Šperka

An ton Do beš
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l Pa ni pre zi dentka, v rám ci
vášho úsi lia de tailnejšie sa
obozná mi� s podmienka mi prá -
ce po li cajtov v jed not li vých
štá toch Euró py ste v Bra tisla ve
ab sol vo va la nieko¾ko stretnu tí
s ve dú ci mi funkcio nármi mi nis -
ter stva i vý kon ných zlo žiek PZ,
ale bo li ste napríklad aj na
chovnej sta ni ci medzi „ra do vý -
mi“ ky no lógmi. Nuž a na zá ver
ste sa bo li pozrie� na prie beh
pro mó cií v Aka dé mii PZ. Do j -
my, po znat ky?

U vás pre bie ha re for ma ve -
rejnej a štátnej sprá vy, tá to té ma
ma ve¾mi za uja la, ab sol vo va la
som zaují ma vú disku siu o for -
mách vy ba vo va nia obèianskej
agen dy vo va šich podmienkach.
Zaují ma vá myšlienka je utvá ra nie
kontaktných miest pre obèa nov,
kto rí si tak bu dú môc� na jed nom
mieste vy ba vi� ve ci z ob las ti pô -
sobnosti viace rých úra dov štátnej
sprá vy. Za tia¾ èo aj u nás sa naj-
viac pre fe ru je vy ba vo va nie všet-
ké ho cez e–go vernment a ostat-
né elek tro nic ké spo je nia, pre to že
je to najlacnejšie, nieèo do se ba
má aj kon takt so ži vým úradní -
kom for mou, akú chce te vy reali -
zo va�. Podmienky u nás do ma vo
Švéd sku a u vás sú v tom to sme -
re rozdielne, mne osobne sa však
ces ta, kto rou sa vy dá va te, pá èi la,
je bližšie k ¾u dom, aj keï vás za
to EU kri ti zo va la. Ve ¾a som sa
dozve de la aj pri stretnu tí s pred-
sta vi te¾mi va šej dopravnej po lí cie,
trend po kle su smrte¾ných ne hôd
je naozaj ve¾mi po te šu jú ci. Na po -
kon som si ra da vy po èu la aj pred-
sta vy va šich ky no ló gov o ïalšom
vý vo ji, o ces tách š¾achti te¾stva v
podmienkach PZ, ho vo ri li sme o
ich ví ziách, o plá noch slo ven -
ských ky no ló gov do bu dúcnosti.
l Tieto stretnu tia ma li len

informaèný cha rak ter, ale bo
ste sa rozprá va li aj o možnos-
tiach spo lu prá ce so švéd skou
po lí ciou?

Ako je už zná me, rozbie ha me
so slo ven skou po lí ciou spo loèný
pro jekt, vy ti po va li sme mož nos ti
spo lu prá ce. Zdá sa, že najväèšie
mož nos ti sa èrta jú v ob las ti vzde -
lá va nia. Ve rím, že už v októbri sa
mi po da rí zorga ni zo va� stretnu tie
va šich repre zentantov po lí cie s
na ším po li cajným ve de ním, zdá

sa, že sa má me èo uèi� je den od
dru hé ho. Stretnu tie s na ším po li -
cajným riadi te ¾om sa ma lo usku -
toèni� v Bra tisla ve už te raz, žia¾,
zo zdra votným dô vo dov to ne bo -
lo mož né.
l Aké do jmy si te da odná ša -

te z tejto návšte vy Slo ven s ka?
Ve¾mi dob ré, stretnu tia bo li

podnetné aj v ïalšej té me: už pri
mo jej ja nuá ro vej návšte ve sme
sa rozprá va li aj o po die le žien v
slo venskej po lí cii. Vi dí sa nám ne -
dosta toèný, vo Švéd sku je ove ¾a
vyš ší. Zastá va me ná zor, že zlo -
že nie po lí cie v každom èlenskom
štá te EÚ by ma lo zodpo ve da� po -
die lu žien na celko vej po pu lá cii a
ve¾mi bo ju je me za to, aby ma li
že ny v po lí cii rovna ké posta ve nie
ako mu ži, aby zlo že nie po lí cie bo -
lo obra zom spo loènosti. Sa -
mozrejme, po disku sii s va ším
predse dom OZP v SR pá nom Lit-
vom sme zhodní v ná zo re, že
prá va žien v po lí cii mu sia by� rov -
no cen né prá vam mu žom, zá ro -
veò však mu sia by� rovna ké aj ich
po vin nos ti. Sme te da za rovno-
právnos� medzi mužmi a že na mi
vo všetkých sme roch.
l Prizná vam, má me s tým

tro chu pro blém, po li cajná prá -
ca má svo je špe ci fi ká a ne po -
va žu je me za správne, keï
napríklad na na šej po li cajnej
aka dé mii mo mentálne štu du je
viac žien ako mu žov…

Opa ku jem, nie som fe mi nist ka,
som za rovnoprávnos� vo všet -
kom: te da keï prá va, tak aj rov -
na ká zodpo vednos� a rovna ké
po vin nos ti pre mu žov i pre že ny v
po lí cii. Ú¾a vy pre že ny v tom to
sme re ne ma jú miesto, v tom sme
sa s pá nom Litvom úplne zhodli,
že posky to va nie prehna ných ú¾av
že nám v po lí cii viac ško dí, ako
po má ha. Na dru hej stra ne sme
sa tiež zhodli v tom, že exis tu je aj
u vás priestor, ako lepšie využi�
prednosti žien pre prá cu v po lí cii,
ide o to, aby sa obe pohla via v
prá ci vzá jomne dopåòa li.
l Do Bra ti sla vy ste prišli

pria mo z Pra hy, kde ste ma li
za sa da nie vý kon né ho vý bo ru.
Predpokla dám, že ste rieši li za -
me ra nie a ob sah je senné ho
stretnu tia repre zentantov èlen -
ských zvä zov Euro COP–u, kto -
ré má by� koncom októbra prá -
ve v Pra he. Ako vní ma te po zí -
ciu èes kých ko le gov, zdru že -
ných v NOS PÈR?

Oce òu jem, že im v posledných
ro koch ra pídne rastie èlen ská
základòa, je to ve¾mi dob rý znak.
Priznám sa, na de ba ty o ich vnú -
torných problé moch ve¾mi ne bol
èas, zaobe ra li sme najmä otáz ka -
mi Euro COP–u, tým, èo ich zväz
oèa ká va od ve de nia Euro COP–u
a èo za sa ve de nie oèa ká va od
èlen ských zvä zov. Stretli sme sa
v Pra he aj s tu rec ký mi ko le ga mi,
in for mo va li nás o ob rov ských pro-
blé moch, s kto rý mi zá pa sia, aké

pre kážky im ro bí slu žobné ve de -
nie a ako sú tres ta ní za od bo ro vé
ak ti vi ty. Èo sa v sú èasnosti de je v
Tu rec ku, je všeo becne zná me,
po li caj ti sú terèom sil ných ata kov
zo stra ny ve rejnosti a po li tickej
opo zí cie, pri tom na sadzu jú ži vo ty
a zdra vie v neuve ri te¾ne tvr dých
podmienkach, keï èas to slú žia
18 ho dín aj 18 dní po se be s
jedným dòom vo¾na, spá va jú na
de kách a na ští toch pria mo na uli -

ciach… Slu žobné ve de nie ich
tres tá za kaž dý ná znak nespo -
kojnosti, ve de nie tu rec ké ho od bo -
ro vé ho zvä zu po lí cie však už aj
ve rejne svo ji mi vyhlá se nia mi
pre mé diá da lo na ja vo, že vlá -
da tak to so štátny mi za -
mestnanca mi ne mô že zaob -
chádza�. A náš poh¾ad je jas -
ný: po kia¾ sa Tu rec ko chce
sta� èle nom EU, tu rec ká vlá da
ne mô že použí va� stre do ve ké
me tó dy zastra šo va nia vlast-
ných za mestnancov. Euro -
COP vy dal vyhlá se nie, že
pod po ru je me boj tu rec kých
ko le gov za ich prá va.
l Pa ni pre zi dentka, na we -

bo vej stránke Euro COP–u ste
už in for mo va li, že va še úsi lie o
utvo re nie podmie nok pre lob-
bing v Bru se li bo lo úspešné.

Ako som už in for mo va la aj èi -
ta te ¾ov PO LÍ CIE, usi lu je me sa
prostredníctvom lobbingu nadvia -
za� èo na južšiu spo luprá cu s jed -
not li vý mi riadia ci mi štruktú ra mi v
cent rá le EÚ. Vïa ka lobbingu sa
na še úsi lie stretlo s úspe chom,

už sme ab sol vo va li pr vé stretnu -
tia s vý znam ný mi repre zentantmi
vrcho lo vých orgá nov EU. Te ší
nás, že im sa mým ta ký to dialóg v
ob las ti európskej po li cajnej agen -
dy do sia¾ chý bal. My sa ne po nú -
ka me ako ne ja ký no vý šampón
na tr hu, chce me, aby nás bru sel -
ské špiè ky bo li ochot né vy po èu�,
aby nás bra li do úva hy a vní ma li
Euro COP ako spo lu pra cov ní ka
pri rozho do va ní o ve ciach, kto ré
ma jú do pad na pra covné a so -
ciálne podmienky po li cajtov vo
všetkých štá toch EÚ. Pr vé úspeš-
né kro ky vní ma me len ako za èia -
tok, v októbri plá nu je me works-
hop, kde by sme si tieto otáz ky
podrobne ro zobra li, potre bu je me
sústre di� fak ty a ar gu men ty zo
všetkých èlen ských štá tov, aby
sme presne po zna li si tuá ciu, aby

sme moh li cent rá lu EU ve¾mi de -
tailne obozná mi� so sku toènou si -
tuá ciou a navrho va� rieše nia
prob lé mov. V tom spo èí va úlo ha
na šich ná rodných zvä zov – aby
nám do da li vèas a úpl né informá -
cie. Bu de me ma� v Bru se li ïalšie
ko lá ro ko va ní, li be rálne stra ny
nám napríklad na vrh li, aby sme aj
pria mo v Európskom parla mente
in for mo va li o problé moch, s kto -
rý mi ná rodné po lí cie v EÚ zá pa -
sia. Sú to však len pr vé kro ky,

stá le sa obja vu jú no vé ná pa dy a
myšlienky na for my spo lu prá ce, v
Bru se li sa naozaj dá pra co va�
rôzny mi spô sobmi. Pre to aj na še
je senné za sa da nie v Pra he bu de
prio ritne za me ra né na náš po stup
v Bru se li, bu de me sa ra di� o tom,
aké kro ky mu sí me uro bi�, aby nás
bo lo viac po èu� a aby bol náš
hlas bra ný vážne. Od je senné ho
za sa da nia oèa ká vam, že sa kon-
krétne po hne me dopre du v spo lu -
prá ci na európskej úrov ni, aby
sme ma li presvedèi vý po cit, že
do ká že me uro bi� nieèo spo loèné
pre prospech ve ci. V tom vi dím
zá sadnú dô le ži tos� spo loènej prá -
ce, le bo my všetci spo lu tvo rí me
Euro COP, nie sú to zá le ži tos ti zo -
pár jednotlivcov v cent rá le, ale
nás všetkých.
l Vy ako pre zi dentka Euro -

COP–u ste sa ne dáv no sta li
pred sta vi te¾kou po li cajných
od  bo rá rov európske ho kon ti -
nen tu aj v ra de ICPRA, èo je
sve to vá od bo ro vá a pro fesná
orga ni zá cia, zdru žu jú ca oko lo
1,5 mi lió na èle nov vo vy še trid-
sia tich kra ji nách najmä na
ostat ných konti nentoch, v
USA, v Ka na de, v Aus trá lii, na
No vom Zé lande… Èo od tejto
spo lu prá ce oèa ká va te?

Som èerst vá èlen ka tohto
centrálne ho or gá nu, pre za èia tok
mám pre to len skrom né zá me ry,
ví tam tú to spo luprá cu ako ïalšiu
možnos� na vý me nu skú se ností a
poh¾a dov na prá cu po lí cie vo sve -
te. S ve de ním ICPRA sme sa do -
hod li, že by bo lo uži toèné as poò
kaž dé dva ro ky zorga ni zo va� spo -
loèné stretnu tie, aby sme de fi no -
va li ví zie, kto ré nás spá ja jú.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, Te legraph

Pre zi dentka Euro COP– pa ni An na Nellberg opä� na vští vi la Bra ti sla vu

„My všetci spo lu tvo rí me Euro COP…“
V re la tívne krátkom èa so vom rozpä tí už po tre tíkrát za ví -
ta la na krátku pra covnú návšte vu Slo ven s ka pre zi dentka
Euro COP–u pa ni An na Nellberg (Švéd sko). Tesne pred
odcho dom na le tisko re dakcia PO LÍ CIA do sta la prí le ži tos�
po lo ži� jej nieko¾ko otá zok.

Privítajte toto prvé nové
vydanie spravodaja EuroCOP-u.
Ako už možno viete, od začiatku
marca, kedy sa v Barcelone
konal mimoriadny zjazd, sme
zaznamenali značný rozvoj.
Podľa plánu sme teraz začali s
profesionálnym prístupom k
lobovaniu na úrovni EÚ v Bruse-
li a budeme aj naďalej zvyšovať
profil i EuroCOP a riešiť problé-
my, ktorým čelia policajné orga-
nizácie v Európe. Doterajšie
reakcie úradníkov EÚ na všet-
kých úrovniach sú veľmi povzbu-
divé. 

Ako ďalší krok v rámci šírenia
nášho posolstva sme sa rozhodli
založiť tento spravodaj, aby sme
vás, našich členov, mohli
pravidelnejšie informovať o po -
kroku. Každá pomoc z vašej
strany je srdečne vítaná a mys-
lím si, že stojí za to zdô razniť, že
najlepší môžeme byť len s vašou
podporou a s vašimi príspevka -
mi.   

V minulých týždňoch som
strávila pár intenzívnych dní v
Bruseli na rokovaniach s európ-
skymi politikmi, akými sú vysoko-
postavení úradníci Generálneho
riaditeľstva Európskej komisie

pre vnútorné záležitosti. Komisia
bude pracovať na pokračovaní
Štokholmského programu a má
veľký záujem získať ďalšie fakty
a čísla od EuroCOP-u a jej
členov, ktoré by podporili jej
návrhy. Na jesennom zasadaní
vás požiadame o návrhy!
Vládam členských štátov bude -
me musieť znova zdôrazniť hod-
notu spolupráce EÚ pre potreby
policajnej práce. Euro COP môže
v tomto ohľade plniť aktívnu
úlohu a je úžasné, že komisia
bude hľadať radu u nás. Taktiež
sme sa stretli so zástupcami
členských štátov z Litvy (ktorá
bude držiteľom nasledovného
predsedníctva EÚ) a Švédska,
ako aj s členmi Európskeho par-
lamentu, Bendtom Bendtsenom
– bývalým dánskym policajtom –
a Wimom van de Campom (z
Holandska). Vý sledky týchto
rokovaní boli mimoriadne
povzbudivé a tešíme sa, že tento
rok na jeseň budeme môcť
uskutočniť niektoré činnosti,
ktoré z nich vyplynuli.

Okrem toho som sa tiež
zúčastnila na podujatiach a
rokovaniach v Severnom Írsku,
vo Veľkej Británii, Španielsku a v

Litve. Čo ma celkovo prek -
vapuje, to je oddanosť a odhod -
lanie policajtov, ktorí často
pracujú v extrémnych a nároč -
ných podmienkach. Finančné
úsporné opatrenia aj naďalej
ovplyvňujú činnosti vykonávané
políciou v celej Európe.  

Pri pohľade do budúcnosti sa
v mene Výkonného výboru
teším, že budem môcťmnohých z
vás privítať v októbri na jesen-
nom zasadaní EuroCOP-u Na
zasadaní pripravíme workshop,
zameraný na zaangažovanosť
našej spoločnosti v Bruseli a
pred podujatím zašleme člen -
ským spoločnostiam krátky
dotazník. Rada by som pri tejto
príležitosti zdôraznila, že vaše
odpovede budú rozhodujúce pre
úspech workshopu. Dovtedy
vám prajem krásne leto a vy -
chutnajte si nasledovné informá-
cie.

S pozdravom,

Anna Nellberg, prezidentka

Informácia: Nový spravodaj v
angličtine nájdete na stránke
EuroCOP-u www.eurocop.org

Úvodné slovo Anny Nellberg v novom spravodaji EuroCOP-u

An ka ra týchto dní…
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Kariérny postup: téma
na širokú diskusiu
Už v aprílovom čísle POLÍ-

CIE sme v rozhovore s pred-
sedom OZP v SR M. Litvom
informovali o probléme mla-
dých policajtov, ktorí chceli
externe študovať na Akadémii
PZ, nedostali však súhlas
nadriadeného. Bližšie sme sa
aj ďalej zaujímali o príbeh jed-
ného z nich. Na gymnáziu
zmaturoval na samé jednotky,
v polícii je od roku 2007,
(r.n.1981), rovnako na výbor-
nú skončil aj základné a
neskôr dôstojnícke štúdium na
SOŠ PZ v Košiciach. Je žena-
tý, má tri deti, do zamestnania
dochádza vyše 50 km, ale
jeho odhodlanie študovať
externe na Akadémii PZ bolo
veľmi silné. Podal si prihlášku,
uhradil všetky poplatky s tým
spojené a išiel na prijímačky,
hoci nemal súhlas nadriade-
ného. Ten svoj nesúhlas odô-
vodnil tým, že na miesto, kde
je zaradený, je tento policajt
postačujúco kvalifikovaný a
zložka, ktorú riadi, ani nemá
ďalšie pozície, kde by ho po
prípadnom úspešnom ukonče-
ní štúdia - už ako policajta s
vysokoškolským policajným
vzdelaním - mohol umiestiť.

Tento mladý policajt dosia-
hol na prijímačkách – spolu s
jedným ďalším – absolútne
najvyšší počet bodov zo všet-
kých uchádzačov o externé
štúdium A PZ v tomto ročníku.
Keďže však nemal súhlas
nadriadeného, hrozilo, že ho
škola nebude môcť prijať,
hoci bol najlepší... Súhlas
mohol udeliť už len minister
alebo prezident PZ. Do diania
vstúpil predseda OZP v SR,
hoci mladý muž pre rodinnú
vyťaženosť z OZP nedávno
vystúpil... Prezident PZ gen.
Tibor Gašpar súhlas v posled-
nej chvíli udelil a mladý muž
môže študovať...

Prípad spomíname preto,
lebo navodil množstvo zaují-
mavých otázok na tému sys-
tému vzdelávania a kariérne-
ho postupu v Policajnom
zbore. Vôbec nepolemizujem
s racionálnymi argumentmi,
ktoré uviedol jeho nadriadený
v zdôvodnení nesúhlasu. Iba
sa pýtam: ako sa vlastne
môže mladý talentovaný poli-
cajt ďalej vzdelávať vo svojej
profesii, keď o to jeho najbliž-
ší nadriadený nemá záujem?
Modelovo vzaté, trebárs z OO
PZ by sa takto nedostal na
vysokoškolské štúdium nikto,
lebo ho na OO PZ s takým
vzdelaním nepotrebujú a ani
na to nemajú tabuľku. Tak by
si hľadal miesto inde a riaditeľ
OO PZ by tak prišiel o schop-
ného človeka... Prečo by mu
dával súhlas?!

Začarovaný kruh, ktorý len
presvedčivo dokazuje, že je
najvyšší čas vybudovať v
našej polícii jasne definovaný
systém kariérneho postupu s
presnými pravidlami „hry“ - a
potom ho rovnako dôsledne
dodržiavať...

Peter Ondera

Pod článkom je uvedený
dátum 6.6.2013, kedy informáciu
poskytol komunikačný odbor kan-
celárie ministra vnútra. V tom
čase ešte nebolo isté, či do opat-
rení budú nasadení aj poslucháči
Strednej odbornej školy PZ Pezi-
nok (ďalej len „SOŠ PZ Pezi-
nok“). To, že nasadení budú, sme
sa dozvedeli až v piatok 7.6.2013
o 11.45 h. Ale poďme pekne
poporiadku.

Celé Slovensko s napätím sle-
dovalo situáciu v oblasti Bratisla-
vy (Devín), keď Dunaj nebezpeč-
ne rýchlo stúpal a po nasadení
poslucháčov SOŠ PZ Bratislava
bolo len otázkou času, kedy budú
do opatrení nasadení aj posluchá-

či našej školy. Z vedenia Prezídia
PZ najskôr prišla len požiadavka,
aby určený počet poslucháčov a
stáleho stavu bol ako rezerva k
dispozícii v škole aj po pracovnej
dobe. V stredu (5.6.2013) čakalo
v pohotovosti v objekte školy cca
100 poslucháčov a vo štvrtok
(6.6.2013) cca 250 poslucháčov.
Situácia bola stále napätá a tak v
piatok (7.6.2013) tesne pred
poludním prišiel z vedenia Prezí-
dia PZ príkaz, aby sa 90 poslu-
cháčov spoločne s dozorom zo
stáleho stavu hlásilo najneskôr o
15.00 h v meste Komárno. Škola
poskytla 90 poslucháčov, troch
policajtov stáleho stavu a jeden
autobus (druhý bol zabezpečený

centrom podpory Bratislava). Po
príchode na miesto udalosti a
oboznámení sa s rozsahom
povodne sme si uvedomili, že aj
od nás bude čiastočne závisieť, či
sa Dunaj vyleje a spôsobí roz-
siahle škody v meste a okolí
alebo sa škodám podarí zabrániť.

Rozhodovali doslova centimetre!
Na mieste boli nasadení policajti z
miestnych útvarov, hasiči, vojaci a
dobrovoľníci. Na pohľad na

vodou zaplavené oblasti sme boli
v podstate pripravení. Médiá onli-
ne prinášali zábery z jednotlivých
oblastí postihnutých povodňami.
Ak nás však niečo v Komárne
prekvapilo, boli to stovky miest-
nych občanov a občanov z blízke-
ho i ďalekého okolia, ktorí pod-

ľahli čaru povodňovej turistiky.
Bol to zvláštny pohľad, keď na
jednej strane ulice spotení ľudia

V protipovodòových opatreniach boli nasadení aj poslucháèi SOŠ PZ Pezinok
V predchádzajúcom čísle Polície boli čitatelia informova-
ní, že počas nedávnych rozsiahlych povodní, ktoré po-
stihli aj Slovensko, boli okrem množstva policajtov z vý-
konných útvarov a techniky do protipovodňových opatre-
ní nasadení aj poslucháči SOŠ PZ Bratislava   (v článku
ako „SOŠ PZ Devínska Nová Ves“).

l Po ra du viedol pre zi dent
PZ gen. Ti bor Gašpar, bol hod-
no tia ci sys tém je di nou té mou
stretnu tia?

Nie, ma la viace ro bo dov, v
úvo de pre zi dent zhod no til bez -
peènostnú si tuá ciu, po sú dil prá cu
jed not li vých útva rov a bližšie sa
prista vil pri prá ci dopravných inži -
nie rov. Vy slo vil nespo kojnos�,
pod¾a je ho slov mu sia inži nie ri
pra co va� inak ako do po sia¾, svo -
jou prá cou a rozhodnu tia mi sa
mu sia viac po die ¾a� na zvy šo va ní
bez peè nos ti ale hlavne ply nu los ti
cestnej pre mávky, keïže do pra -
va je èo raz hustejšia, kom pli ko va -
ná pre bie ha jú cou vý stav bou a re -
konštrukcia mi cestnej a dia¾niènej
siete. Pre zi dent po žia dal riadia -
cich pra covní kov, aby tlmo èi li
všetkým po li cajtom je ho po ïa ko -
va nie za odve de nú prá cu a za to,
že chá pu sú èasnú eko no mickú
si tuá ciu štá tu i nášho re zor tu,

keï napríklad nie sú prostriedky
na fi nanèné odme ny. Po tom sa
už ve no val predsta ve niu no vé ho
sys té mu hodno te nia po li cajtov,
kto rý má by� 15. jú la 2013 spus-
te ný do tzv. testo va cej pre vádzky
vo forme na ria de nia mi nis tra
vnútra.
l Bol ná vrh prekva pe ním

pre zú èastne ných?
Dá sa po ve da�, že nie, pre to že

nadvä zu je na verziu, kto rú pre zí -
dium zve rejni lo už na jar, plne
rešpektu je princí py, kto ré pán
pre zi dent predsta vil už v rozho vo -
re pre februá ro vé vy da nie PO LÍ -
CIE.
l Váš poh¾ad na ob sah ná -

vr hu?
No vý sys tém je diametrálne

od liš ný od mo de lu, kto rý sa po kú -
šal pre sa di� predchodca Ja ro slav
Spi šiak. Je ho najcha rakte ristic -
kejšou èrtou je, že ne ob sa hu je
presne sta no ve né hodno tia ce kri -
té riá z cent ra, ale sta no vu je tzv.
ob las ti hodno te nia, pod¾a kto rých
bu dú tieto kri té riá formu lo va� sa -
mi riadia ci pra cov ní ci, keï bu dú
hodno ti� vý kon štátnej služ by
kaž dé ho jednotlivca, je ho kva li tu,
kvan ti tu, vèasnos�, sa mostatnos�,
tvo ri vos� a ak ti vi ty podria de ných
po li cajtov vo vý ko ne. Ïalšou
oblas�ou je slu žobná dis cip lí na a
tre �ou ve do mosti. Kaž dá z ob las ti
má ur èe ný po èet bo dov, za vý kon
mô že nadria de ný pri de li� ma xi -
málne 70 bo dov, za dis ci plí nu
max. 20 a za ve do mosti max. 10
bo dov. Èi že konkrétne kri té riá ná -

vrh na ria de nia nesta no vu je tak-
po ve diac zvrchu, naozaj si ich
pod¾a miestnych podmie nok a
špe ci fík prá ce v da nom re gió ne a
pod¾a dru hu služ by mu sí urèi�
kaž dý riadia ci pra cov ník sám.
Ve¾ kým po mocní kom im v tom to
sme re mô že by� pod¾a mòa ve¾mi
dobre po sta ve ná me to di ka, kto ré
je sú èas�ou ná vr hu. V ïalšom ob -
do bí bu de pre zí dium sle do va�,
kto ré kri té riá bu dú spo loèné na
všetkých útva roch v rám ci jed not -
li vých slu žieb, tie by sa po tom
moh li sta� pevne sta no ve ný mi kri -
té ria mi, kto ré sa bu dú hodno ti�
po vinne na všetkých útva roch v
rám ci príslušnej služ by. Ná vrh
pri tom po ne chá va priestor aj pre
subjektívne hodno te nie nadria de -
né ho v tom zmysle, že nadria de -
ný má priestor oce ni� aj prá cu po -
li caj ta, kto rá sa ne dá kvanti fi ko -
va�. Svoj ná zor však mu sí pí -
somne zdô vodni�.
l Ako má sys tém fungo va�

v pra xi?
Hodno te nia kaž dé ho po li caj ta

bu dú nadria de ní spra cú va� dvak -
rát roène, bu dú sa vkla da� do
osob né ho spi su a sta nú sa zákla -
dom pre pä�roèné slu žobné hod-
no te nie. Ten to me cha niz mus zne -
mož ní, aby bol od ra zu vy hodno te -
ný ako nespô so bi lý tre bárs po li -
cajt, kto rý do sia hol de vä�krát za
se bou dob ré a viac ako dob ré
polroèné hodno te nie. Mys lím si,
že ten to sys tém sa ve¾mi pribli žu -
je k objekti vi te, ale do hod li sme sa
s pre zi dentom PZ, že ho bu de me
testo va� až dovte dy, kým sa
nepresvedèí me, že naozaj fun gu je
a že sa s ním ¾u dia zži li. Od bo ry
bu dú ma� úèas� pri tom to hodno te -
ní. Sa mozrejme, v tejto chví li nikto
ne vie po ve da�, èi ne mô že pri
hodno te ní dôjs� k de formá ciám, a
v podsta te všetko sa dá okla ma�,
pre to sa však spúš�a èa so vo ne -
obmedze ná testo va cia pre vádzka,
aby sys tém pre ve ri la sa ma prax.

Osobne si mys lím, že ná vrh je
ve¾kým kro kom vpred na ceste k
objekti vi te. Predchádza jú ci hodno -
tia ci sys tém bol ce lý na dikto va ný
zho ra, ne roz li šo val podmienky, v
akých ¾u dia pra cu jú, pre to sa stre -
tol s ne vô ¾ou, kri té riá – aj kvanti ta -
tívne – ne bo li správne na sta ve né.
No vý sys tém je pod¾a nás nasta -
ve ný dobre. Sa mo zrejme, väèši na
riadia cich pra covní kov pri formu lo -
va ní kri té rií ne bu de za èí na� od nu -
ly, ne jde v zá sa de o niè prev ratné,
veï na väèši ne pra co vísk ne ja ký
ten sys tém hodno te nia fun gu je tak
èi tak, ale kaž dý nad ria de ný to ro -
bí po svo jom. Ná vrh na ria de nia o
testo va cej pre vádz ke hodno te nia
prá ce jednot liv ca to to hodno te nie
do urèi tej miery for ma li zu je a zjed-
no cu je. No vý mo del hodno te nia
prá ce vy chádza zo zá ko na o štát-
nej službe, za vádza aj potrebnú
mieru ob jek ti vi ty a spra vodli vosti a
je admi nistra tívne ne ná roèný. Ve -
rím, že by to moh lo fungo va�. Prax
a èas uká že.
l Ná vrh na ria de nia mi nis tra

pre zí dium koncom jú na ro zos -
la lo na pri po mienko vé ko na nie
všetkým zložkám, na vy jadre -
nie ho do stal aj Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR. Ma li ste pri po -
mienky?

Áno, žiada me, aby bo lo v na -
ria de ní jednoznaènejšie sta no ve -
né, kto má hodno ti� po li caj ta pri
zme ne pra co viska a dru hou, ešte
podstatnejšou je na ša po žia -
davka, aby od bo ry ma li zastú pe -
nie v ko mi sii pre po sudzo va nie
po li cajtov, kto rí ne bu dú súhla si�
so svo jím hodno te ním. V ná vr hu
to tiž OZP uve de ný nie je. Bu de -
me trva� na na šom zastú pe ní,
pre to že pri ochra ne právnych a
so ciálnych istôt ako aj pri odme -
òo va ní po li cajtov má OZP už ro -
ky ne zastu pi te¾né miesto. V èa se,
keï náš roz ho vor vy jde, azda už
bu de všetko jas né.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

K téme hovoríme s podpredsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom

Prezídium spúš�a testovaciu prevádzku nového hodnotiaceho systému
Pre zí dium PZ zvo la lo na 19. jú na ce loslo venskú pra covnú
po ra du, na kto rej sa zú èast ni li okrem vr chol ných predsta -
vi te ¾ov PZ všetci krajskí a okres ní riadi te lia PZ spo lu so
svo ji mi zástupca mi. Hlavná té ma stretnu tia: spuste nie
hodno tia ce ho sys té mu príslušní kov PZ. Na po ra de sa zú -
èast nil aj podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško, kto rý
bol èle nom pra covnej sku pi ny na prípra vu sys té mu. Re -
dakcia PO LÍ CIA ho po žia da la o roz ho vor.

M. Magdoško

(Pokračovanie na str. 8)

Poslu chá èi SOŠ PZ Pe zi nok v netra diènej úlo he: s lo pa ta mi
a vre ca mi piesku bo jo va li pro ti vy so kej vo de
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Ako na po ra de uviedla riadi -
te¾ka od bo ru zdra votníctva Sek-
cie perso nálnych a so ciálnych
èin nos tí a osobné ho úra du (OZ
SPOU) MV SR plk. MUDr. Má ria
Gvozdja ko vá, približne 70%
objektov MV SR nespåòa pod-
mienky všeo becne zá väzných
právnych predpi sov z h¾a diska
zais�o va nia BOZP a ochra ny pred
po žiarmi. Pod¾a slov Ing. Ondre ja
Ga la bu z inšpekcie prá ce OZ
SPOU od ro ku 2004 mi nis ter stvo
tú to proble ma ti ku vy pusti lo zo
svoj ho zre te ¾a, zodpo vednos�
pre su nu lo na roz poè to vé orga ni -
zá cie a ostatné re zortné zložky,
„oblas� riade nia BOZP prak tic ky
vy pad la z aktov riade nia mi nis ter -
stva,“ konšta to val.

Bez peè nost ní a auto ri zo va ní
bez peè nost ní tech ni ci bo li pre to
medzi tý mi, kto rí bo li pre púš�a ní v
nieko¾kých vl nách zni žo va nia sta -
vov obèianskych za mestnancov.
Dnes je v re zorte pod¾a slov Ing.
Ondre ja Va raèku, ge ne rálne ho
riadi te ¾a SPOU MV SR 40 bez -
peè nostných techni kov pre cca
42–ti síc za mestnancov re zor tu.
De tailnejší poh¾ad však uka zu je,
že vý luène èinnos� spo je nú s
BOZP má vo vienku len 13 za -
mest nancov, ïalší ma jú pro ble -
ma ti ku BOZP sku mu lo va nú s iný -
mi èinnos�a mi, kto ré s BOZP ani
okra jo vo ne sú vi sia, napríklad s
ve rejným obsta rá va ním. V pra xi
to zna me ná, že ho ci zo zá ko na
má by� je den bezpeènostný tech -
nik na 600 za mestnancov, v Ko -
šic kom kra ji je to napr. 5 500 za -
mest nancov na jedné ho bezpeè -
nost né ho tech ni ka, má me do kon -
ca aj zložku, v kto rej vy chá dza je -
den tech nik na 25–ti síc za mest -
nan cov… Struè ná de fi ní cia: cha -
os.

De ci má cia štruktúr
De ci má ciu pro fe sio nálnej

štruk tú ry BOZP zavàšil vznik cen-
tier pod po ry a zru še nie väèši ny
roz poè to vých orga ni zá cií. Za tia¾
èo napr. z KR PZ bez peè nost ní
tech ni ci orga ni zaène prešli do
centier pod po ry, z Ha siè ské ho a
zá chran né ho zbo ru sa tak ne sta -
lo, pre to že plnia aj iné funkcie…
Vrcho lom pozna nia je po tom fakt,
že v rám ci mi nis ter stva vlastne
ne exis tu je interný akt riade nia,
kto rý by komplexne de fi no val
zodpo vednos�, kompe tencie a
de¾bu prá ce v ob las ti bezpeè -
nostno technickej služ by, pra cov -
nej zdra votnej služ by a inšpekcie
prá ce, pri èom tú to pro ble ma ti ku z
inšpekcie prá ce „ako že“ zastre šu -
jú v rám ci re zor tu iba dva ja ¾u dia,
vèle ne ní do od bo ru zdra votníctva
perso nálnej sekcie. Od bor ným
gesto rom ana lý zy ce lej tejto pro -
ble ma ti ky v sú èasnom ob do bí je
sekcia krí zo vé ho riade nia MV SR.

Na èom sa šetrí?
Pro blém je, že èinnos� BOZP

nie je o prekla da ní pa pie rov na
úradníckych sto loch, ale v plnom
a pra vom zmysle o ochra ne ži vo -
tov a zdra via za mestnancov re -
zor tu. Keïže jed not li vé na še
orga ni zá cie ma li dos� prob lé mov
so svo ji mi rozpoèta mi, šetri lo sa
vïaène a beztrestne aj v tejto ob -
las ti, dôsledkom je, že sa v ma -
so vom roz sa hu ne vy ko ná va jú
úradné skúšky a kon tro ly vyhra -
de ných tech nic kých za ria de ní
(vý  �a hy – viï uby tovòa Sa ra tov,
kde sa na vý �a hoch bez úradnej
skúšky a kont rol vo zia stov ky po -
li cajtov… Dlho roène sa pre vádz -
ku jú ob jek ty, v kto rých hy gie nik
pre vádzku za ká zal. Prie bežne
vzni ka jú pro blé my so zá so bo va -
ním aj tý mi najjedno duchší mi
osobný mi ochran ný mi pra covný -
mi prostriedka mi (OOPP), ako sú
jedno ra zo vé ru ka vi ce a ochran né
rúška na tvár. Ne ho vo riac o špe -
ci fických ochran ných prostried-
koch, ako sú ba listické ves ty a
ïalšie prostriedky na ochra nu ži -
vo tov po li cajtov a ha si èov, pro -
blé my s ich ži votnos�ou ne vy ní -
ma júc. Zaují ma vé – v úvodzov-
kách – sú napríklad aj po znat ky o
sta ve strelni ce – z poh¾a du bez -
peè nos ti – na SOŠ PZ v Pe zinku
i inde, kde sa mla dí po li caj ti uèia
strie ¾a� ost rý mi ná bojmi…

Chý ba jú aj po môcky
Sa mo stat nou ka pi to lou je po -

tom stav zá so bo va nia OOPP, po -
moc ný mi prostriedka mi (po -

môcka mi) a po moc ným záchran-
ným ma te riá lom pre príslušní kov
Horskej záchrannej služ by, tiež
spô so be ný dlho do bým dras tic -
kým škrta ním fi nancií na ten to
úèel. De tailnejšie o si tuá cii ho vo -
ril na po ra de za HZS predse da
odbo rá rov Ivan Raèko.

Všetky tieto fak ty sa v pl nej
na ho te uká za li prá ve na spo me -
nu tej ce loslo venskej po ra de, ko -
na nej v dòoch 12. až 14. jú na na
Do no va loch. Po ra da bo la v no vo -
do bej histó rii vlastne iba dru há,
pr vá bo la v ro ku 2011. Uzna nie
za prípra vu tejto dru hej patrí riadi -
te¾ke od bo ru zdra votníctva MUDr.
Má rii Gvozdja ko vej. „Dnes ne má
zmyslu obvi òo va� a h¾a da� zodpo -
vedných za stav, do aké ho sa
pro ble ma ti ka BOZP po ro ku 2004
v podmienkach nášho re zor tu do -
sta la,“ podèiarku je Ing. Ga ba la.
„Aj cie¾om tejto po ra dy bo lo
vlastne zma po va� aktuálny stav
po vzni ku centier pod po ry a vy tý -
èi� na lie ha vé úlo hy pre najbližšie
obdo bie – už aj pre to, že pod mi -
nis ter stvo vnútra prejdú do konca
ro ka ïalšie de sa�ti sí ce za mest -
nancov…“ Sú èas�ou po ra dy bo lo
pre to aj predsta ve nie Ná vr hu
stra té gie bez peè nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci v SR do ro ku
2020 a pro gram jej reali zá cie na
ro ky 2013 až 2015.

Vo vše obec ných konšta tá -
ciách o sta ve BOZP sa ako by
strá ca la pod sta ta. Nech ce me ku -
vi ka�, ale v pra xi to cho dí tak, že
až keï sa sta ne nieèo vážne, keï
prí de na pra co visku o ži vot je den
èi ne bo daj viace ro za mest nan -
cov, až vte dy sa na pl no rozbehne
úradnícka ma ši né ria, h¾a dá sa,
na ko ho hla vu to všetko pad ne a
kto neuro bil, èo uro bi� mal…
Spra vidla sa nikto ne cí ti zodpo -
vedný, ale zra zu sa po tom vždy
nájdu aj pe nia ze na re ví zie a
opra vy ro ky ne funkèných bez -
peènostných za ria de ní, pois tiek

na vý �a hoch a iných „drob nos tí“,
od kto rých zá vi sí ži vot èlo ve ka…
Aj v na šom re zorte má me z mi nu -
los ti už zo pár ta kýchto priam ty -
pic kých prí be hov…

Kým sa nieèo ne sta ne…
Bezprostredné ri zi ko tu však je

kaž dý deò, každú mi nú tu pra -
covné ho dòa, je pre to dob ré, keï
ich na úvod as poò po me nu je me.
Disku sia na po ra de pre to bo la hoj -
ná a pl ná zne po ko ji vých faktov.
Zdá sa, že najprio ritnejšou úlo hou
pre blízke obdo bie je zno vu vy bu -
do va� funkèný sys tém riade nia
pro ble ma ti ky BOZP po ce lej verti -
kálnej lí nii. Poènúc tým, že aj
orga ni zaène do sta ne tá to oblas�
svo je pev né miesto v štruktú re mi -
nis ter stva v ne ja kej forme, sta no -
ve nej orga ni zaèným po riadkom
MV SR ako sa mo stat ný ne zá vis lý
útvar inšpekcie prá ce a bezpeè -
nostno technickej služ by.

Dru hý najdô le ži tejší bod: aj
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va v disku sii zdô raznil, že bez
urýchle né ho vypra co va nia kom-
plexné ho interné ho ak tu riade nia
sa ne po hne me. Ná vrh na ria de nia
by mal by� ho to vý v auguste. „V
ná vr hu na ria de nia vy medzi� zod-
po vednos� slu žobné ho úra du ako
za mestná va te ¾a, riadia cich a ve -
dú cich funkcio ná rov a za mest -
nan cov v roz sa hu ich zodpo -
vednosti pre ni mi riade né úse ky,
úlo hy bezpeènostno technickej
služ  by a pra covnej zdra votnej
služ by pre oblas� za bezpe èo va -
nia úloh na úse ku BOZP pod¾a
zá ko na è. 124/2006 Z. z. o bez -
peè nos ti a ochra ne zdra via pri
prá ci a o zme ne a doplne ní niek-
to rých zá ko nov v zne ní neskor-
ších predpi sov najmä v úlo hách
kontrolných, po radných, konzulta -
tívnych, vrá ta ne rieše nia spo lu -
prá ce s repre zenta tívny mi orga ni -
zá cia mi zastu pu jú ci mi príslušní -
kov a za mestnancov,“ – tak znie
úlo ha.

Nieèo sa uro bi lo
Medzi èa som sa tiež už ro bí

po ria dok v evi dencii pra covných
úra zov, „v sú èasnosti je už spra -
co va ný a odpri po mienko va ný ná -
vrh na ria de nia Mi nis ter stva vnút-
ra SR k jed not né mu po stu pu o
evi dencii úra zov, ne bez peè ných
uda lostí, cho rôb z po vo la nia a ha -
vá rií tech nic kých za ria de ní. Ïal -
šou internou nor mou, kto rá sa
pripra vu je na pri po mienko vé ko -
na nie, je  ná vrh na ria de nia MV
SR k jed not né mu po stu pu pre
posky to va nie osobných ochran -
ných pra covných prostriedkov
(ïa lej len “OOPP„) pre príslušní -
kov a za mestnancov MV SR a
ná vrh na ria de nia k ana lý ze ri zík,
ne bezpe èenstiev a na vypra co va -
nie re zortné ho zozna mu OOPP.
Sna hou SPOU MV SR je vypra -
co va� aj nor my k za bezpe èe niu a
posky to va niu zdra votnícke ho ma -
te ri á lu v rám ci re zor tu,“ odzne lo
na po ra de z úst riadi te¾ky od bo ru
zdra votníctva MUDr. Gvozdja ko -
vej.

Re zort si mu sí ujasni�, èi chce
ale bo ne chce rešpekto va� zá kon -
né usta no ve nie o po ète potreb -
ných bezpeènostných techni kov v
jed not li vých zložkách, da� im jed -
notnú pra covnú ná plò a ujasni� si
aj to, ako ich chce pla ti�.

Dô le ži té bu de jas né sta no ve -
nie pra vi diel spo lu prá ce s orga ni -
zá cia mi a inšti tú cia mi, kto ré ma jú
èo ho vo ri� do pro ble ma ti ky BOZP
– napríklad s odbormi, za bezpe èi�
ce lo ži votné vzde lá va nie techni -
kov, rozší ri� spo luprá cu so so -
ciálny mi partnermi a s expertmi z
iných re zortov.

Skrátka, z po ra dy vzišlo množ-
stvo na lie ha vých úloh ako dôsle -
dok pozna nia sku toèné ho sta vu
ve cí, kto rý sa aj bo jí me pri lie ha vo
po me no va�, pre to že by ne ma li
ïa le ko k ší re niu poplašnej sprá -
vy, ho ci sú reálne.

Pe ter Onde ra

Do sia¾ má lo zná me: MV SR má vážne resty v ob las ti BOZP!

Chý ba uce le ný sys tém riade nia, ne má me ani interný predpis
Zda lo by sa, že v ta kej vážnej ob las ti, ako je bezpeènos� a
ochra na zdra via pri prá ci (BOZP) bu de re zort vnútra lí-
drom mi ni málne medzi ústredný mi orgánmi štátnej sprá -
vy. Má na to všetky predpokla dy, da né do vienka už sa -
mot ným cha rakte rom mi nis ter stva. Ne dáv na ce loslo ven -
ská re zortná po ra da k tejto proble ma ti ke od ha li la šo ku jú -
ce sku toènosti, do sia¾ zná me vlastne len pria mym za in te -
re so va ným. Mi nis ter stvo vnútra nie je lídrom, skôr na -
opak.

l Pán podpredse da, ako
vní ma te zá ve ry jú no vej re -
zortnej pra covnej po ra dy k
proble ma ti ke BOZP?

Náš od bo ro vý zväz vy ko ná va
kon tro ly na zákla de príslušných
usta no ve ní zá ko na è. 73 a to, èo
odzne lo na re zortnej pra covnej
po ra de k tejto té me nám len po -
tvr di lo, aká je na ša prá ca dô le ži -
tá, keïže tých pár bezpeè -
nostných techni kov, èo v re zorte
má me, ne mô že zvlá da� všetky
úlo hy, kto ré pred nich kla die zá -
kon. A aj to, èo odha lia, ne raz ich
nadria de ní po su nú niekde do kú -
ta. V sú èasnosti ne ma jú prak tic ky
ni ja kú prá vo moc. My sa pri kon -
tro lách a ïalšej èin nos ti sústre -
ïu je me najmä na prostre die, na

pra covné podmienky, ale èo raz
èastejšie sa stre tá va me aj s pro-
blé ma mi v ob las ti zá so bo va nia
osobný mi ochran ný mi pros tried -
ka mi a po môcka mi, èo je oblas�,
za kto rú v plnom roz sa hu zodpo -
ve da jú slu žobní funkcio ná ri –
pria mi nadria de ní. Fak ty o sku -
toènej si tuá cii, kto ré sa zve rejni li
na po ra de, sú naozaj alarmu jú ce.
l Ako vní ma te no ve lu zá -

ko na o BOZP?
Zá kon è. 124/2006 pri šiel s no -

ve li zá ciou k 1. jú lu a ví ta me ju,
pre to že z väèšej èasti od stra òu je
ne žia du ce zme ny, kto ré si tam
pre sa di li za mestná va te lia za pô -
so be nia mi nu lej vlá dy. Ale aj v
na šich podmienkach vo viace -
rých oblastiach tohto zá ko na tiež

chý ba jú interné predpi sy. Aj u
nás je potrebné ve no va� dosta -
toènú po zornos� napríklad hlu ku
na pra co viskách, je to evi dentne
ri zi ko vý fak tor, sú mu vy sta ve ní
napríklad do prav ní po li caj ti na kri -
žo vatkách, ale tre bárs aj inštruk-
to ri na strelni ciach. Sú tu viace ré
škod li vé fak to ry, kto ré pria mo
vplý va jú na zdra vie po li cajtov,
tre bárs smog a emi sie, èo sa
opä� tý ka dopravných po li cajtov,
ale aj ïalších pro fe sií v re zorte,
napríklad che mic ké vý pa ry v na -
šich autopra vovniach a v ïalších
pre vádzkach. Nie všetky ri zi ká sú
le gisla tívne ošetre né a už vô bec
nie v na šich interných predpi -
soch. Náš od bo ro vý zväz na po -
kon ani ne má tech nic ké pro-
striedky, aby ve del tieto ri zi ká
me ra� a do ku mento va�, do mé nou
ostá va pra covné prostre die, ale
sle do va te¾ný je napríklad aj pitný
re žim a ïalšie ob las ti, kto ré
BOZP zahàòa. V po rovna ní s pro -
fe sio nálmi v tejto ob las ti má me

vý ho du v tom, že mô že me svo je
po znat ky hneï zve rejni� a aj tak -
to, ve rejnou kri ti kou upo zoròo va�
kompe tentných, na po má ha� k do -
siahnu tiu cie¾a, te da k odstrá ne -
niu ne dostatkov. Na šou úlo hou
predsa nie je sankcio no va�, ale
po má ha� k zlepše niu pra covné ho
prostre dia a ïalších aspektov v
záujme ochra ny na šich za -
mestnancov. Má me množstvo
príkla dov, keï sa u nás ob jek ty
pre vádzku jú aj napriek zá ka zu
hy gie ni ka – a ta ké prí pa dy po ru -
šo va nia zá ko nov dá va me na ve -
rejný pra nier. Pre skva litne nie
pro ce su odstra òo va nia ne dos -
tatkov pro to ko ly z na šich kont rol
bu de me za sie la� pria mo ve dú cej
slu žobné ho úra du, aby ma la lep -
ší preh¾ad, v akých podmienkach
pra cu jú na ši ¾u dia. Po zru še ní
roz poè to vých orga ni zá cií sa �a -
žisko na šej prá ce za me ria na
èinnos� centier pod po ry, kto ré
prevza li, ale bo by as poò ma li

Si tuá cia v ob las ti BOZP je „na vnútre“ vážnejšia, ako sa „zvonka“ zdá…

Ve rejná kri ti ka je moc nou zbra òou v ru kách odbo rov, po má ha naprá va� ne do stat ky

(Pokraèovanie na strane 6)

Bezpeènos� a ochra na zdra via pri prá ci je jed nou z ob las -
tí, za kto rú v cent rá le OZP v SR zodpo ve da jú O¾ga No vá -
ko vá a pod predse da La di slav Gra èík. V nadväznosti na
dianie v re zorte re dakcia PO LÍ CIA po žia da la La di sla va
Gra èí ka o roz ho vor.



prevzia� zodpo vednos� za tú to
oblas�.
l Na spo me nu tej po ra de

sa zdô razni lo, že dnes vlastne
v re zorte ne exis tu je pria ma a
jas ná zodpo vednos� za tú to
oblas�, ne má me ani na ria de nie
a tak sú vlastne všetci zodpo -
vední v ano ny mi te, pre to že de
fac to zodpo vednos� ne ne sú…

Prá ve v tejto si tuá cii ve rím, že
aj na ša prá ca na do bú da väèší vý -
znam a najmä pl ní ciele, ku kto -
rým sme ru je. Rozví ja me tiež šir-
šiu spo luprá cu z po zí cie odbo rov
– KOZ SR napríklad podpí sa la
do ho du o spo lu prá ci v ob las ti
bez peè nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci a v ob las ti pra covno -
právnych vz�a hov s Ná rodným
inšpekto rá tom prá ce – presne
pre to, aby sa si ly spá ja li. Pri kon -
tro lách ne raz odha ¾u je me ve¾mi
zá važ né ne do stat ky, kto ré slu -
žobní funkcio ná ri buï prehlia da -
jú, ale bo o nich aj ve dia, ale
absenciu ná pra vy zdô vodòu jú
ne dostatkom fi nancií aj v prí pa de

opa ko va ných kont rol. Ty pic kým
príkla dom z ostatné ho obdo bia sú
na še po znat ky z pra co viska kri -
mi nálnej po lí cie v pô sobnosti KR
PZ Tr na va, kde ¾u dia pra cu jú
naozaj v otrasných, jednoznaène
ne vy ho vu jú cich podmienkach.
Po dob né po znat ky sme zís ka li aj
v Bra tisla ve, v na šich priesto roch
na Gundu li èo vej a Lermonto vo vej
uli ci. Na poh¾ad atraktívne prie-
sto ry v centre hlavné ho mesta by
mož no za ují ma li de ve lo pe rov, ale
v sú èasnej po do be ich stav ohro -
zu je zdra vie ¾u dí, kto rí tam pra cu -
jú. Je len otáz kou èa su, ke dy
odpa dá va jú ce ku sy fa sá dy nieko -
ho zra nia ale bo za bi jú, le bo
ochran né ple ti vá nie sú spo ¾ahli -
vým rieše ním. Na vnú torných ste -
nách sú plesne a hu by, svetlí ky
sú pl né vtá èie ho tru su… to je
skrátka zdra viu ne bez peè ný hu -
mus, kto rý v podmienkach mi nis -
ter stva vnútra prehlia da me.
l Re dakcia PO LÍ CIA na za -

èiatku ro ka odštarto va la fo to -
sú �až O najška redšie pra co -
visko PZ presne s cie¾om

odha li� ob jek ty, v kto rých sú
najvážnejšie pro blé my. Stretla
sa so záujmom, z mno hých
ïalších sa však za mestnanci
ne ozva li, ako by bo li spo kojní s
prostre dím, v kto rom pra cu jú…

Vy zý va me ¾u dí, aby sa ne bá li,
upo zor ni li nás. Fakt je ten, že
mno hí sa zo stra chu o stra tu za -
mestna nia bo ja ozva�, radšej trpia
a zná ša jú ne dôstojné prostre die.
Opä� zdô razním – cie¾om na šej
prá ce nie je sankcio no va� pred-
sta vi te ¾ov slu žobné ho ve de nia,
ale na po môc� odstrá ne niu ne -
dostatkov, uro bi� za mestnancom
po byt na pra co visku pri ja te¾ -
nejším, pre to že dob ré pra covné
prostre die na po má ha vý ko nu,
mo ti vu je. Netre ba sa bá�, ¾u dí,
kto rým na ve ci zá le ží, vieme vy -
po èu� a usi lo va� o ná pra vu. Opa -
ko va ne sa nám potvrdzu je, že ve -
rejný pra nier ne raz záz raène
rýchlo roz hý be dianie, ve dú ce k
nápra ve. Sa mozrejme, niekde sa
ne dá po môc� rýchlo a bez nákla -
dov. Ty pic kou ukážkou je stav
uby tovne Sa ra tov v Bra tisla ve,

kde naozaj ide o ve¾mi ná klad né
re konštrukèné prá ce. Ale v mno -
hých prí pa doch je ne po cho pi -
te¾né, ako nadria de ní ¾ahko vážne
opo mí na jú svo je po vin nos ti a
zodpo vednos�, napríklad pri zá so -
bo va ní po li cajtov osobný mi
ochran ný mi prostried ka mi, pri za -
bezpe èo va ní pitné ho re ži mu, èi v
prí pa doch z mi nu los ti, keï po li -
caj ti ne ma li ba listické ves ty, le bo
bo li skry té kde si v zamknu tom
skla de KR PZ. To sú ne po cho pi -
te¾né ve ci. Sa mo zrejme, je záuj-
mom po li caj ta, aby sa chrá nil
sám a do ža do val sa prostriedkov,
kto ré mu to umož nia. Po vinnos�
za bezpe èi� mu tú to ochra nu je
však na nadria de nom, on zodpo -
ve dá a mu sí dba� o to, aby po li -
caj ti prostriedky ma li a aby ich aj
po uží va li. Po dobne je to naprík-
lad s vakci ná ciou, nie je prí -
pustné, aby sa jej mu sel po li cajt
do ža do va�. Na opak, je po -
vinnos�ou riadia ce ho pra cov ní ka
za bezpe èi� ju a ak by sa jej po li -
cajt aj vy hý bal, je na mieste trest,

nie prehlia da nie. Po dobne je to s
pre ventívny mi prehliadka mi. Už v
mi nu los ti bo lo v niekto rých útva -
roch èi orga ni zá ciách bežné, že
kto za ne dbal svo ju po vinnos�
absolvo va� pre ventívnu prehliad-
ku, do stal trest ale bo bol do konca
po sta ve ný mi mo služ bu pre
nespô so bi los�. Potre bu je me aj v
tom to sme re obja vo va� Ame ri ku?
Nie, len dodržia va� pra vidlá a
trva� na ich dodržia va ní všetký mi
podria de ný mi. Po èu li sme o prí -
pa doch, keï po li caj ti žobra li jed-
no ra zo vé ochran né ru ka vi ce od
sa ni �á kov. To ne potre bu je ko -
mentár. My mô že me ko na�, keï
sa o po ru še niach dozvie me, to je
zá klad, aby sme na po mohli k
nápra ve. Ale ne mé mu, ako sa
vra ví, ani vlastná ma ter ne ro zu -
mie. Ve rím, že aj kom pe tent ní
slu žobní funkcio ná ri v re zorte po -
cho pia všetky sú vislosti a zaènú
urýchle ne ko na�, my im v tom bu -
de me na ïa lej po má ha� svo ji mi
ak ti vi ta mi.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Dòa 21.6.2013 po li cajná futba -
lo vá repre zentá cia odohra la na
futba lo vom šta dió ne MTK Bu da -
peš� zá pas  I. ko la kva li fi ká cie o
po stup na 16. Majstrovstvá Euró -
py po li cajtov, kto ré sa bu dú hra�
bu dú ci rok v Pra he. Na prekrás-
nom trávni ku, ale v nezne si te¾nej
ho rú èa ve na ši hrá èi odohra li  je -
den zo svo jich najlepších zá pa -
sov vo svo jej  histó rii. Po polèa -
so vom vý sled ku 0:2 sme na ko -
niec do má ci mla dý tím pre valco -
va li 1:6.

Skó re otvo ril už v 6. mi nú te
nád her nou stre lou do ši be ni ce z
pria me ho ko pu Bur za. Za ïalších
6 mi nút pri dal dru hý gól vý borne
hra jú ci Ra da èovský a keï do má -
cim v 20. mi nú te chy til do má cim
pe naltu brankár Di òa, zmra ze nie
do má cich bo lo do ko na lé. Aj keï
ma ïar ské muž stvo sa sna ži lo do
prestávky stre li� gól, to sa im vïa -
ka taktickej hre na šich hrá èov ne -
po da ri lo. Dru hý polèas sa èa kal
tlak do má cich, ale rýchly tre tí gól
Ši mu ne ka de fi ni tívne zlo mil od -
por sú pe ra.

A po tom už nasle do va la na ša
exhi bí cia, kto rú sme ko ru no va li
gólmi po nád her ných kombi ná -

ciách až do prázdnej bránky( Ra -
da èovský, 2 x Ga lo). Po zá pa se
nám ma ïar ská stra na fé ro vo
uzna la na še kva li ty a popria la ve -
¾a úspe chov v dru hom ko le kva li -
fi ká cie, v kto rom sa na do má cej
pô de v októbri stretne me s
„neprí jemným“ sú pe rom z Tu rec -
ka.

Na šim chlapcom patrí vïa ka
za predve de ný vý kon v �ažkých
kli ma tic kých podmienkach (35 st.
tep la) a v ne poslednom ra de aj
za vzor né vystu po va nie. O ten to
úspech sa pri èi ni li tí to hrá èi a
reali zaèný tím:

Horný rad z¾a va: Mgr. ¼u bo mír
Ondrejko viè– tré ner, Pe ter Di òa,
Pe ter Stre lecký, Ma rián Valku -
èák, Ale xan der Ra da èovský, Ro -
bert Ga lo, Mi chal Ši mú nek, Mar -
tin Du diè, Judr. La di slav Gra èík –
tré ner, Mi chal Štálnik, Atti la
Kotlár

Dolný rad z¾a va: Ing. Teodor
Né meth – ve dú ci, Gab riel Horvát,
Ma rián Oro si, Da li bor Se manko,
To máš Horvát, Pe ter Pro -
chádzka, Mar tin Se lecký, An drej
Bur za, Pa vol Bu ka.

Ju raj Fi lan, UNI TOP

Vo štvrtok dòa 13. jú na 2013
re fe ren ti špe cia listi OO PZ v Jel-
ša ve zor ga ni zo va li v spo lu prá ci s
Mestom Jelša va v priesto roch
miestnej strelni ce úèe lo vé cvi èe -
nie pre žiakov Základnej ško ly s
ma terskou škôlkou v Jelša ve,
Špe ciálnej základnej ško ly v Jel-

ša ve a pre de ti z dru žobných
miest Tótkomlóš a Nadlak, kto ré
sa zú èast ni li týždòo vé ho vý -
menné ho po by tu, kde sa úèe lo -
vé ho cvi èe nia zú èast ni lo 550
žiakov.

Na tom to úèe lo vom cvi èe ní sa
pre zen to va li príslušní ci: OR HaZZ
v Re vú cej, slu žobnej ky no ló gie
OR PZ v Re vú cej, OO PZ v
Jelša ve, èle no via RZP z Re vú cej,
èlen Mestskej po lí cie mesta Re -
vú ca, èle no via Mestské ho po -
¾ovnícke ho zdru že nia JELŠA VAN
a dobro vo¾ní ha si èi z Jelša vy.

Pro fe sio nálni ha si èi pre zen to -
va li DA Mer ce des Sprinter,
predviedli de �om ochran né ob le -
ky, kto ré ha si èi použí va jú a uká -
za li aj vypros�o va cie za ria de nie,
kto ré sa použí va jú pri ha vá riách a
taktiež vysvet¾o va li ako sa sprá -
va� v prí pa de vý sky tu po žia rov a
ako im predchádza�.

Príslušní ci slu žobnej ky no ló gie

/pso vo di/ z Re vú cej predviedli
svo ju prá cu so psa mi, kto ré po -
má ha jú pri objasòo va ní rôznych
si tuá cií.

Príslušní ci OO PZ Jelša va a
Mestskej po lí cie predsta vi li slu -
žobné do nu co va cie prostriedky,
slu žobné po li cajné vo zid lo a

predsta vi li prá cu štátnej a obec-
nej po lí cie pri plne ní rôznych
úloh.

Záchra ná ri z RZP / Falck / z
Re vú cej de �om predsta vi li ná stro -
je a prístro je, kto ré ob sa hu je vy -

ba ve nie sa nit ky, ošetri li de ti pri
rôznych po ra ne niach a predniesli
zá kla dy poskytnu tia prvej po mo -
ci.

Èle no via MsPZ predsta vi li de -
�om rôzne tro fe je, ná bo je a ná -
stro je, kto ré použí va jú v prí ro de a
moh li vi die� aj to, ako sa správne
použí va zbraò a aká zver sa
najèastejšie vy sky tu je v blízkom
re gió ne.

Ha si èi z Dobro vo¾né ho ha siè -
ské ho zbo ru / DHZ / a Mestské ho
ha siè ské ho zbo ru / MsHZ / v Jel-
ša ve sa tiež pre zen to va li svo jou
tech ni kou, výstro jom i výzbro jou
a uká za li, ako ako postu pu jú pri
uha se ní po žiarmi dvo mi prúdmi
za použi tia všetkých dru hov prú -
dov. Predviedli de �om, ako sa vy -
rá ba ha siè ská pe na a vysvetli li,
na èo sa použí va.

Na zá ver sú �a ži li vybra té druž-
stvá vo ve do mostnom teste, v
hádza ní gra nátmi, v pre �a ho va ní
la nom a stre¾bou zo vzdu chovky
na ter èe. Najlepšie družstvá bo li
oce ne né vecný mi darmi.

Všetci zú èastne ní pre ži li
krásny deò. Po ïa ko va nie patrí
všetkým zú èastne ním, orga ni zá -
to rom a mestu Jelša va.

npor. Bc. Pe ter Re pák,
OO PZ Jelša va

Na ši futba listi pre valco va li
ma ïar ský tím a postú pi liV Jelša ve po uèi li i po ba vi li vy še 500 de tí

(Pokraèovanie zo strany 5)

Ve rejná kri ti ka je moc nou zbra òou v ru kách odbo rov, po má ha naprá va� ne do stat ky
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�ažká otázka

A ko pripra vi� svo ju ma -
mu na to, že si te hotná?

Bab ka…, mám pro blém!

Rozdie l
A ký je rozdiel medzi

man žel kou a hmlou?
Žiad  ny, keï sa rá no zod-
vihne a zmizne, vy ze rá to
na prí jemný deò. 

Svet bez mu žov?
Viete, aký by bol svet

bez mu žov? Bez zlo èi nu a
pl ný tlstých, š�ast ných
žien.

Pre pad po li ti ka
Lu piè pre padne vy so -

ko po sta ve né ho po li ti ka
a zre ve:

– Daj mi všetky svo je
pe nia ze!

– No do vo¾te! Viete kto
som ja!? Ja som vy so ko -
po sta ve ný po li tik!

– Daj mi všetky mo je
pe nia ze!!! – zre ve na to
lu piè.

No vé ho din ky
Dva ja väzni – vrecká ri

sa rozprá va jú:
– Už si vi del tie no vé ho -

din ky nášho strážcu?
– Nie, ukáž!

Freddy
V no ci zvo ní na po lí cii

te le fón:
–Zachráòte ma, do izby

mi vbehla maèka! Zbláz ni li
ste sa? Kto vo lá?– Pa pa -
gáj Freddy!

Sla bá do ji vos�
Po li cajt si kú pil ko zu a hneï ju aj vyskú šal. Pr vý deò na -

do jil tri litre, dru hý deò dva litre a na tre tí deò hor ko �ažko je -
den li ter. Pre to sa rozho dol, že s òou pôjde k ve te ri ná ro vi.
Ten ko zu prezrel a ho vo rí: No, ten váš cap je riadne vy èer -
pa ný. Ten už na žiadnu ko zu ne sko èí, ale ži� bu de! 

Hu rá na do vo len ku! A s úsme vom na tvá ri…
Ú¾a va

Dok tor: Je mi ¾ú to, pán No vák, ale tú no hu vám mu sí me
ampu to va�!

Chva la bo hu, ja som sa už z¾a kol, že mi za ká že te pi�!

V le se
Ide po li cajt cez les a všim ne si od sta ve né au to. Zakri èí:
– Je tu ma ji te¾ vo zid la so znaè kou BA 72–38??
– Ááno, tu som!!
– A pa pie re má te?
– Nie, sta èia mi lo pú chy…

Po ho to vos�
Idú dva ja po li caj ti na aute. Sta èí chví¾ka ne po zor nos ti a

na ra zi li do stro mu.
Spo lu jazdec ho vo rí ko le go vi: To je vý bor né!
– Pre èo?– Le bo ešte ni kdy sme ne bo li tak rýchlo na

mieste dopravnej ne ho dy!

Z Ora vy
Prí de Zázri vec ro bi� skú-

šky za po li caj ta do Pra hy.
Skú ša jú ci: Tak nám pa ne

øek ne te mì sí ce v ro ce po
èes ky!

– Le den, únor, bøe zen,
du ben, èer ven, ze len, ža lud,
gu la.

Zrkadlo
Po li cajt nájde na ze mi zr -

kad lo. Zodvihne ho, pozrie sa
doò a vra ví: To bu de ne ja ký
re ci di vis ta! Zrkadlo si str èí do
vrecka.

Do ma ho nájde man žel ka,
pozrie sa do zrkadla a kri èí:
Je ži ši, on má fra jerku!

Pozrie sa svokra a vra ví: A
akú ška re dú!

Po šepky
Po li cajt za sta vil sedlia ka

s pl ným rebri nia kom,
prikry tým plach tou.

– Èo to ve zie te?
Sedliak sa k ne mu na klo -

ní a po šepká: Se no.
– A pre èo šepká te?
– Aby ko ne ne pý ta li…

Dám ti tip, ka moško! Ni kdy
im neprezraï, že vieš èí ta�!

V spätnom zrkadle som sa vi del dvak rát, tak že riadi -
la blízka oso ba!

Kde že, za ko mu nistov bo lo lepšie! Vte dy
ešte bo lo kam zdrhnú�!

Je jed no, kde prá ve si, vždy sa nájde ne ja ký…

Po cho ro be? Ale kde že, èer stvo
po rozvo de!

… a jedné ho dòa internet sko la bo val.

Už vieš, kde sa te raz na chádza me?



(Eti ka v prá ci s ¾uïmi: prí-
spe vok k po cho pe niu etic -
ké ho zá kla du prá ce ma na žé -
ra, PO LÍ CIA è. 6, s. 7)

Vá že ná re dakcia,

bo lo nám po te še ním pre èí ta� si
váš èlá nok k ma na žérskej eti ke,
pre to že má lo ke dy sa eti ke ako
ve de dá va ta ký priestor, aký si
zaslú ži. Pri èom eti ka je ži vo tom,
je h¾a da ním dob ra, je akýmsi ná -
vo dom pre správne rozho do va nie
v kaž dej z ob las ti spo lo èenské ho
ži vo ta. Ako vyštu do va né etièky
sme pri ví ta li Va šu ini cia tí vu v
odbo re mi nis ter stva vnútra.
Vzh¾a dom na to, že man žel je
dlhé ro ky v PZ, spo loène sme
etic ky reflekto va li množstvo prob -
lé mov, kto rým by sa da lo
predchádza�. Zá ro veò ra dy využí -
va me priestor, aby sme Vás do -
plni li o na še myšlienky a prehåbi li
niekto ré podne ty, kto ré ste pred-
lo ži li, le bo bo li nesporne zaují ma -
vé.

V sú èasnosti je pro fe sia po li -

caj ta ne do ce ne ná a stra ti la svoj
zmy sel prá ve kvô li stra te etickej
refle xie. O to viac tá to pro fe sia
potre bu je, aby jej ve rejnos� pre ja -
vo va la rešpekt a úctu. V prvom
ra de ide však o to, že po li cajný
zbor mu sí ape lo va� a vná ša� eti ku
a etic ký rozmer už pri vý cho ve a
vzde lá va ní štu dentov. Za žiad-
nych okol nos tí by sa ne mal
podce òo va� mo tív uchádza èov,
kto rí mno ho krát vstu pu jú do da -
nej pro fe sie z dô vo du atrak ti vi ty a
isto ty, kto rú da né za mestna nie
po sky tu je. Je mož né, že sa ne za -
mýš¾a jú nad mo rálnou zodpo -
vednos�ou za obèa nov, ale bo po -
mo cou aj na úkor svojho ži vo ta.
Na ten to mo rálny fak tor je
potrebné ich upo zoròo va� už po -
èas štú dia, aby ve de li o èom je
ich pro fe sia, akú obe tu si vy ža du -
je a èi sú na to pripra ve ní aj po
mo rálnej stránke. Spo mí na ní pro -
fe sio ná li by si okrem iné ho ma li
uve do mo va�, že sú mo rálny mi
vzormi kto rých si ve rejnos� vší ma
aj v súkro mí.

V èlán ku uvádza te, že fun gu je

zodpo vednos� sve do mi tos� a pod.
S týmto sa dá súhla si�, ale je ne -
vyhnutné vy chádza� z aktuálnej
mo rál ky a reflekto va�, èo spô so -
bu je podce ne nie týchto etic kých
princí pov. Súhla sí me s Va mi, že
je potrebná spätná väzba, ale tá
ma pri chádza� od nadria de né ho.
Prá ve v ob las ti vnútra je eti ky
chá pa ná deonto lo gickým spô so -
bom. Nor my ro bia plošne. Prá ve
dob rý ma na žér potre bu je ma�
vo¾nos�, slo bo du rozho do va nia a
mal by zva žo va� si tuaèný kon text.
Mno ho no riem a prí ka zov je len
pre teóriu, ale v pra xi na rá ža na
množstvo prob lé mov a na tie sa
mož no dlho do bo skú se ní od bor -
ní ci neopo vá žia upo zorni� z po zí -
cie rešpektu a au to ri ty. Je to ne -
ga tívne, le bo týmto sa strá ca dia-
lóg medzi odborníkmi, laikmi a
ve rejnos�ou.

Spo mí na te etic ké kó de xy. K
to mu by bo lo vhod né pri po me nú�
a doplni�, že etic ký kó dex je ži vý
do ku ment, kto rý tre ba ne ustá le
prispô so bo va� si tuá ciám a no vým
výzvam. Ne má vi sie� na
nástenkách, má sa o òom ho vo -
ri�, ro bi� se mi ná re a ško le nia.
Napríklad je dô le ži té upo zoròo va�
na konkrétne mo rálne pro blé my,
aký mi sú ko rupcia, úplat ky a
následne sa po kú si� apli ko va�
etic ké princí py do pra xe. Je re le -
vantné klás� si otáz ky ako: pre èo
nepri ja� úpla tok? Pre èo si po li cajt
po vie, že je lepšie nepri ja� úpla -
tok? Ospra vedl ní ho mož no fi -
nanèná si tuá cia do ma? To všetko
sa tý ka eti ky a jej apli ká cie do
pra xe. Èas to krát sú etic ké kó de -
xy vy pra co va né ne od bor ným pra -
covní kom. Ak má eti ka a etic ké
kó de xy slú ži� v pra xi, tak je
potrebné, aby sa na je ho vypra -
co va ní po die ¾al etik, ale aj od bor -
ník z pro fe sie, pre kto rú sa da ný
kó dex pripra vu je.

Mo ni ka Gerge ¾o vá,
predsedníèka OZ HARMO NY –

etic ký kom pas, Èa òa

(dobrovoľníci) v časovom strese
plnili vrecia pieskom, aby mohli o
niekoľko ďalších centimetrov
navýšiť hrádzu  a na druhej stra-
ne ulice sviatočne oblečení ľudia
(resp. celé rodiny) si tých pracujú-
cich fotografovali, prípadne natá-
čali na video. Ľudia sú už takí...

Na mieste sme sa okamžite
skontaktovali s funkcionármi KR
PZ a OR PZ a naši poslucháči o
niekoľko minút už plnili vrecia pie-
skom a zvyšovali hrádze. Poslu-

cháči boli rozdelení do niekoľkých
skupín a boli nasadení na viace-
rých stanoviskách približne na 3
km úseku od komárňanského prí-
stavu, až po sútok Váhu a Duna-
ja. Piatkovú (ne)pohodu ešte
umocňovalo slnko, pred ktorým sa
nebolo kam ukryť a informácie o
stále nekončiacom stúpaní hladiny
Dunaja. V piatok sme z Komárna
odchádzali o 23.00 h, kedy nás
vystriedali vojaci a ďalší dobrovoľ-
níci. Čakala nás dvojhodinová
cesta do Pezinka, počas ktorej

každý s radosťou využil možnosť
„poho dl ne“ si pospať v 25- ročnej
Karose, pretože ráno o 06.00 h
sme v tom istom zložení vyrážali
do Komárna opäť. V sobotu,
nedeľu a pondelok sa situácia
prakticky opakovala a dva plné
autobusy s poslucháčmi z Pezinka
znovu vyrážali na protipovodňové
opatrenia do Komárna, kde ich
vítali vrecia, piesok a lopaty.
Nakladanie plných vriec na vleč-
ku, zvyšovanie hrádzí, na inom
mieste vykladanie vriec z vlečky a
tak dookola. V pondelok sa jeden
z autobusov s poslucháčmi školy
na základe požiadavky miestnych
funkcionárov presunul z Komárna
do Štúrova. Nakoľko sa v  ponde-
lok situácia v Bratislave už stabili-
zovala, päťdesiat poslucháčov
bolo vyslaných do miestnej časti
Bratislava – Devín, kde už „len“
čistili zatopené dvory a domy od
nánosov blata a špiny.

Celkovo sa opatrení súvisia-

cich s povodňami zúčastnilo 179
poslucháčov a päť policajtov stá-
leho stavu. Počas celej doby
škola poskytovala poslucháčom
stravu a samozrejme pitný režim.
Pre poslucháčov našej školy to
bol v najpozitívnejšom zmysle
slova zážitok a všetci policajti stá-
leho stavu konštatovali ich vzorný
prístup a nasadenie, s akým sa
púšťali vždy do ďalšej kopy pies-
ku, aby naplnili ďalšie a ďalšie
stovky vriec. Nepočuli sme od
nich ani jedno zlé slovo, nikto sa
nesťažoval, aj napriek tomu, že
si víkend určite predstavovali a
plánovali inak. Bola to ich prvá
skutočná akcia, kedy mohli prvý-
krát vo svojej kariére každý sám
za seba a všetci spoločne
napĺňať slová Pomáhať a chrá-
niť. Skutočnosť, že ich naplnili
vzorne potvrdil aj pán minister
vnútra, ktorý sa opatrení zúčastnil
a ktorý sa s našimi poslucháčmi
osobne stretol, porozprával a

poďakoval im. Slová povzbude-
nia a vďaky na adresu našich
poslucháčov zazneli aj z úst
vedenia Prezídia PZ, pretože na
úsekoch, kde boli naši poslucháči
nasadení sa osobne (aj viackrát
počas dňa, i noci) zúčastnili gen.
PaedDr. Tibor Gašpar, prezident
PZ a plk. JUDr. Ľubomír Ábel,
viceprezident PZ.

Môžeme len dúfať, že povod-
ne takého rozsahu, ako boli tie
júnové (alebo iné živelné pohro-
my), Slovensko v blízkych rokoch
nezasiahnu. Ak by však predsa
bolo potrebné znova nasadiť aj
poslucháčov SOŠ PZ Pezinok,
verím, že vedenie PZ tak urobí
bez obáv a naši poslucháči budú
opäť robiť dobré meno škole, i
Policajnému zboru.       

pplk. JUDr. Rastislav Hajko, PhD.
zástupca riaditeľa a súčasne

vedúci školského odboru 
SOŠ PZ Pe zi nok
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SPO MIENKA
Dòa 11.07.2013 uply nie rok, odke dy nás ná hle a
ne èa ka ne na vždy opus til náš ka ma rát a ko le ga
De zi der Mecner
*27.12.1974 U11.07.2012

„Nie je dô le ži té, že ne vieš ro dokmeò svojho psa naspa mä�, to
si vždy pre èí taš, ale dô le ži té je, že cvi èíš s ta kým na sa de ním a
lás kou, že ne máš pro blém sto po va� v tom najväèšom le ja ku, ale -
bo ís� na sto pu kaž dý deò èi máš ale bo ne máš iné po vin nos ti. Že
na obra ne bo ju ješ spo lu so svo jim psom a na po sluš nos ti je vi -
die�, ako sa ce lý èas naòho usmie vaš. O TOM JE KY NO LÓ GIA!“ 

(Dežko Mecner)
Èes� Tvo jej pa miatke!

Ko lektív odde le nia slu žobnej ky no ló gie OPP KR PZ 
v Bra tisla ve

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
J Ú N   2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

41. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
37/2013 o zabezpečení 57. roč-
níka medzinárodných cyklistic-
kých pretekov OKOLO SLO-
VENSKA

42. o určení veliteľa a zástup-
cov veliteľa objektu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na
Račianskej 45 v Bratislave

43. o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistickej
sezóny v roku 2013

44. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národ-
nej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru a odboru och -

ran ných služieb Prezídia Policaj-
ného zboru

45. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
6/2012 o prehľadoch výslednos-
ti práce pri objasňovaní priestup-
kov útvarmi služby poriadkovej
polície Policajného zboru a o
preh ľadoch činnosti útvarov
služ by poriadkovej polície Poli-
cajného zboru v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
3/2013

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

13. ktorým sa mení nariade-
nie prezidenta Policajného zboru
č. 16/2008 o organizačnom po -
riadku Prezídia Policajného zbo -
ru v znení neskorších predpisov

(Pokraèovanie zo strany 5)

PO ZVÁN KA
7. MAJSTROVSTVÁ re zor tu MV SR V MA RA TÓ NE 

A POLMA RA TÓ NE
/MU ŽI, ŽE NY/

Dòa 6. októbra 2013 sa v Ko ši ciach usku toèní
90. roè ník Medzi ná rodné ho Ma ra tó nu Mieru. Špor-
to vý klub po lí cie Po li cajná ško la Ko ši ce or ga ni zu je
v rám ci MMM 2013

7. roè ník Majstrovstiev re zor tu MV SR /po li -
caj ti, za mestnanci, HaZZ, ObÚ/

Žiada me záujemcov o to to po du ja tie, aby za sla li
prihlášku na Ma ra tónsky klub Ko ši ce s po znám kou, že sa prihla -
su jú aj do vy hodno te nia v rám ci Majstrovstiev MV SR.

V elektro nickej re gistrá cii – prihláške uvies� do zá lož ky po -
znám ka: MV SR !!

Štartovné si kaž dý záujemca uhra dí indi vi duálne. Uby to va nie
bu de za bez pe èe né na SOŠ PZ Ko ši ce pre te ká rom zdar ma na 1
noc z 5.10. na 6.10.2013.

Slávnostné vyhlá se nie výsledkov s re cepciou, sa usku toèní
6.10.2013 o 14.45 h na SOŠ PZ Ko ši ce.

Fo to kó piu prihlášky na MMM 2013 a žiados� o uby to va nie zašli -
te najneskôr do 27.9.2013 na ad re su: SOŠ PZ Ko ši ce, p. Sta ni slav
Hvozdo viè, Južná Trie da 50, 040 01 Ko ši ce. Ka pa ci ta uby to va nia
je obmedze ná.

Te ší me sa na Va šu úèas�              Predse da ŠKP PŠ KO ŠI CE
Pe ter Bonk

Prihlášky: Ma ra tónsky klub Ko ši ce
Pri jazdiarni 1, P.O.Box F 24, 043 04 Ko ši ce tel.: 055/622 00 10,

fax : 055/622 41 58
E–mail: info@kosicemarathon.com, www.kosicemarathon.com

Kontaktná oso ba ŠKP Po li cajná ško la Ko ši ce: Ing. Mar ti na
Ki ši daio vá

tel. è. 89/54031, 09619–540 31, mob. 0911 262 223

V protipovodòových opatreniach boli nasadení aj poslucháèi SOŠ PZ Pezinok

OHLAS NA ÈLÁ NOK


