
Po žia davku zástupcov za -
mestnancov – 10% va lo ri zá ciu,
zástupco via vlá dy a za mestná va -
te ¾ov nepri ja li. Ich argu mentá cia
vy chádza la z aktuálne ho vý vo ja
eko no mi ky SR a príjmov štátne ho
roz poè tu za pr vých šes� me sia -
cov s pre pa dom o cca 700 mi lió -
nov EUR, zá ro veò do šlo aj k po -
kle su príjmov VÚC a ZMOS–u.

Zástupco via za mestná va te ¾ov
uzna li argu mentá ciu od bo rá rov,
no na vý še nie v tom to ro ku od -
mietli. Zástupco via za mest nan -
cov pre to ustú pi li od plošnej úpra -
vy miezd a predlo ži li ná vrh na
vypla te nie pevne sta no ve nej su -
my ako jedno ra zo vej odme ny pre
všetkých za mest nancov, na kto -
rých sa obidve KZVS vz�a hu jú.

Ná vrh po do ho de vy jedná va èov
za za mestnancov je vypla te nie
odme ny v no vembro vej výpla te
na úrov ni 50% mi ni málnej mzdy
sta no ve nej v SR pre rok 2013.
(MM od 1.1. 2013 – 337,70 )
Zástupco via vlá dy vza li no vý ná -
vrh na ve do mie a do hod li sa, že
mi nis ter stvo fi nancií pre po èí ta do -
pa dy ná vr hu na štátny roz po èet. 

Spo loèné ro ko va nie bu de po -
kra èo va� v septembri 2013, keï
bu de zná ma aktua li zo va ná mak -
ro eko no mic ká pro gnó za vý vo ja
eko no mi ky SR a príjmov do
štátne ho roz poè tu.

„Do Hospo dárskej a so -
ciálnej ra dy SR na pondelko vé
(12.8.) ro ko va nie je predlo že ný
ná vrh na zme nu výš ky mi ni -
málnej mzdy. Od bo ry ale po ža -
du jú vyššie zvý še nie mi ni -
málnej mzdy. Mi ni málna mzda
má to tiž aj so ciálnu funkciu,
nielen eko no mickú,“ uviedla na
dnešnej tla èo vej konfe rencii v
Bra tisla ve podpredsedníèka OZ
KO VO Mo ni ka Be ne de ko vá. 

Pod¾a nej posledná sprá va o
so ciálnej si tuá cii na Slo ven sku z
ro ku 2012 ho vo rí, že chu do bou je
ohro ze ných asi 20,6 % oby va -
te¾stva. Ešte hor ší je pod¾a odbo -
rov fakt, že chu do ba ohro zu je pri-
bližne 6,3 % pra cu jú cich.„V sú -

Prá ca centier pod po ry a si tuá cia v uby tovniach PZ
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l Pán predse da, ne dáv no
ste sa zú èast ni li po ra dy kraj -
ských riadi te ¾ov PZ s pre zi -
dentom PZ, kto rá sa ve no va la
aj fungo va niu spo lu prá ce kraj -
ských riadi te¾stiev s centra mi
pod po ry. A len vèe ra (roz ho vor
sa usku toènil 15. 8. 2013 –
pozn. red.) ste bo li úèastní kom
stretnu tia ve dú cej slu žobné ho
úra du MV SR De ni sy Sa ko vej
za úèas ti ge ne rálne ho riadi te ¾a
Sekcie hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR Ró -
berta Pinté ra s pre zi dentom PZ
Ti bo rom Gašpa rom, kto ré bo lo
ve no va né tej istej té me, te da
centrám pod po ry. Ve¾mi aktu -
ál ne!

Vèe rajšie stretnu tie ini cio val
pán po li cajný pre zi dent prá ve
pre to, aby sa do ho dol spo loèný
po stup v rieše ní množstva ná me -
tov a pri po mie nok k prá ci centier
pod po ry, kto ré vzišli z po ra dy
kraj ských riadi te ¾ov.

l Centrá pod po ry sú medzi

po li cajtmi naozaj ve¾mi frek-
vento va ným pojmom. Aj re -
dakcia sa usi lo va la priblí ži� tú -
to pro ble ma ti ku èi ta te ¾om už v
augusto vom èís le, chce li sme
konkrétne predsta vi� èinnos�
bra ti slav ské ho cent ra v rozho -
vo re s je ho riadi te ¾om Má riom
Há de nom a so žiados�ou o roz -
ho vor sme oslo vi li aj už spo -
me nu té ho ge ne rálne ho riadi te -
¾a Ró berta Pinté ra. Žia¾, v
oboch prí pa doch márne, pán
riadi te¾ Há den sa ne cí til by�
kompe tentný na poskytnu tie
roz ho vo ru a pán ge ne rálny
riadi te¾ nám za bez pe èil len
struènú informá ciu, kto rú pub -
li ku je me na s. 2. Pri tom ¾u dia
naozaj po ci �u jú ne dosta tok
informá cií o rozho do va ní špi -
èiek re zor tu vo ve ciach, kto ré
sa ich by tostne do tý ka jú.

Má te prav du, dru há stra na, te -
da za mestná va te¾ by mal ma�
emi nentný záujem pribli žo va� za -
mestnancom re zor tu aj pros tred -

níctvom nášho me saèní ka ciele a
po stu py v reali zá cii pro gra mu
ESO. Priestor sme im po núkli, ak
ho ne vy uži li, o nieèom to svedèí.
No vi ny sú aj prostriedkom ve -
rejnej kon tro ly, kto sa jej vy hý ba,
po mý lil si do bu a ško dí sám se be.

l Poïme te da k ob sa hu
stretnu tia, ini cio va né ho pre zi -
dentom PZ.

Z po ra dy kraj ských riadi te ¾ov
vzišlo množstvo poznatkov o pro-
blé moch v ko mu ni ká cii a v sú -
èinnosti kraj ských riadi te¾stiev a
centier pod po ry. Cie¾om po ra dy
bo lo te da rieši� na sto le né pro blé -
my – a je ich naozaj ve ¾a. Aj my
ako zástupco via za mestnancov
stá le ho vo rí me, že zria de ním cen -
tier pod po ry �a há Po li cajný zbor
za krat ší ko niec pre to, že PZ
uvo¾nil pre centrá všetkých za -
mestnancov, kto rí ro bi li ser vis pre
vý kon né útva ry, ale Ha siè ský a
zá chran ný zbor, ako aj obvodné
úra dy už ne bo li pri plne ní tejto
úlo hy ta kí dôslední. Vznik li tak aj

ka pa citné dispro porcie, doplá ca
na to po lí cia. Myšlienka zria de nia
centier pri tom nie je zlá, cie¾om je
ra cio na li zá cia obslužných pro ce -
sov. Pri da nom spô so be reali zá -
cie sa však zní žil štandard slu -
žieb pre PZ. Je tu te da sna ha
opä tovne vrá ti� úro veò slu žieb na
predchádza jú ci štandard.

l To ale spo chybòu je sa mu
pod sta tu myšlienky vzni ku
centier a ESA ako ta ké ho…

Stá le ho vo rí me o potre be ujas-
ne nia pra vi diel. A o tom bo la spo -
me nu tá po ra da. Ne chcem ís� do
de tai lov, pre to že jedným z výs -
ledkov po ra dy bo la do ho da na
sé rii stretnu tí po kra joch, kde by
sa ma li už ve¾mi konkrétne rieši�
za de fi no va né pro blé my. Ne ch -
cem pre to predbie ha� tieto ak ti vi -
ty, bo lo by to ne se riózne z na šej
stra ny. Aj vèe rajšia po ra da však
uká za la, že náš uhol poh¾a du je
dos� rozdielny opro ti vi de niu, kto -
ré má napríklad pán ge ne rálny
riadi te¾ Pintér. Za mestná va te¾ ho -

vo rí o množstve úsi lia a prá ce,
kto ré už v tom to sme re vy na lo žil,
my to sí ce mô že me oce ni�, ale
rozho du jú ce sú vý sled ky a tem -
po, akým sa k nim dostá va me.
Nám sa to to tem po vi dí by� po ma -
lé. Ve¾mi mi to vy èí ta jú, že som
prí liš netrpezli vý, ale za mestnanci
si to urèi te ne myslia. Ma li sme
kardi nálnu po žia davku, aby sa na
centrách vy rov na li pla ty za -
mestnancov, kto rí prišli z rôznych
zlo žiek, doteraz sa tak ne sta lo,
pr vý kraj ro bí v tom to sme re ur èi -
té kro ky až od 1. septembra.
Nám sa to vi dí má lo, v tejto ve ci
tre ba uro bi� po ria dok ve¾mi rých-
lo. Kaž dý me siac je nepri me ra -
nou stra tou pre poško de ných za -
mestnancov v najcitli vejšej ob las -
ti, akou je spra vodli vos� odme òo -
va nia.

l Sústre de ním servisných
èin nos tí do centier vznik li
mno hé, predtým ako by nepred -
ví da né pro blé my – ve ¾a potrieb

Aktuálny roz ho vor s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom na té my:

(Pokraèovanie na strane 2)

Tri parti ta sa ne do hodla ani na mi ni málnej mzde pre rok 2014
Posledná va lo ri zá cia pla tov za mestnancov v štátnej a vo
ve rejnej sfé re pre behla ešte v ro ku 2010, aj to len o jed no
percento. Ro ko va nie so so ciálny mi partnermi na Mi -
nisterstve prá ce, so ciálnych ve cí a ro di ny SR sa tý ka lo
ko lektívne ho vy jedná va nia o Ko lektívnych zmlu vách
vyššie ho stupòa (KZVS) pre štátnu a ve rejnú služ bu pre
rok 2013, a to úpra vy pla tov pre za mestnancov v štátnej
službe a pre za mestnan cov odme òo va ných pod¾a zá ko na
è. 553/2003 Z.z.

(Pokraèovanie na strane 2)

Po li caj ti v letných me sia coch za ví ta li aj do niekto rých detských tá bo rov a pripra vi li ra to lestiam pú ta vý pro gram. Náš zá ber je z tá bo -
ra de tí za mestnancov MV SR v Kru pi ne, kde sa predviedli príslušní ci KR PZ Ban ská Bys tri ca. Viac na s. 8

Ro ko va nia o ko lektívnych zmlu vách vyššie ho stupòa pre štátnu a ve rejnú služ bu pre rok 2013 sú stá le otvo re né
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èasnosti výš ka mi ni málnej
mzdy predsta vu je 337,70 eura,
pri èom hra ni ca chu do by pre
Slo ven sko za rok 2011 bo la ur -
èe ná na úro veò 315 eur. Ak
èlo vek na Slo ven sku dnes pra -
cu je a po be rá mi ni málnu mzdu,
tak v èistom vy jadre ní do sta ne
292,40 eura, èo ne do sa hu je te -
raz ani hra ni cu chu do by,“ po -
ve da la Be ne de ko vá. Pre to od bo -
ry navrhu jú zvý ši� mi ni málnu
mzdu o 8 %.

„Všetky eko no mic ké uka zo -
va te le ako pro duk ti vi ta prá ce aj
cel ko vá prie my selná pro dukcia
rastú tempom, kto ré je ove ¾a
vyššie v po rovna ní s tým, ako
my žiada me na vý ši� mzdu,“
zdô raznil predse da OZ KO VO
Emil Ma chy na. Pod¾a je ho slov je
na Slo ven sku ho di no vá mzda 3,9
eura a v rám ci Európskej únie je
ôsma najnižšia.„Pri tom pro duk -
ti vi ta prá ce na Slo ven sku rastie

najviac. Napriek to mu je ho di -
no vá mzda nízka. Pro blém vi dí -
me aj v tom, že percento po die -

lu mzdy k po me ru hru bé ho do -
má ce ho pro duk tu (HDP) kle sá.
Be ne fit sa pre mie ta len do zis -
ku fi riem ale bo do likvi di ty eko -

no mic kých uka zo va te ¾ov fi -
riem, ale vô bec sa nepre mie ta
do miezd za mestnancov,“ do pl -
nil Ma chy na s tým, že Konfe de rá -
cia od bo ro vých zvä zov (KOZ)
pre to plá nu je pokra èo va� vo vy -
jedná va niach so so ciálny mi part-
nermi aj s re zortom prá ce, aby sa
mi ni málna mzda na vý ši la as poò
o po lo viènú úro veò z ná vr hu
odbo rov.

Zvý še nie mi ni málnej mzdy v
navrho va nej po do be ne do sta lo
na ro ko va ní Hospo dárskej a so -
ciálnej ra dy (HSR) SR pod po ru
od so ciálnych partne rov. Mi nis ter -
stvo prá ce pre to plá nu je o bu dú -
co roènej výške mzdy ešte so
zástupca mi za mestnancov a za -
mestná va te ¾ov ro ko va� do konca
au gus ta.

„Mi ni málna mzda je predme -
tom vážne ho so ciálne ho dialó gu
kaž dý rok. Ten to rok so ciálni
partne ri ne dospe li k do ho de o
výške mi ni málnej mzdy pre bu dú -

ci rok. Zhodli sme sa na tom, že
má me èas ešte do konca au gus -

ta. Pris¾ú bil som, že ešte zvo lá me
jed no stretnu tie hospo dárskej a

so ciálnej ra dy, aby sme na šli
zho du,“ avi zo val po dnešnom ro -
ko va ní mi nister prá ce Ján Rich ter
(Smer–SD). Na ro ko va nie vlá dy v
septembri pôjde ná vrh z dielne
mi nis ter stva prá ce. Re zort na vr -
hu je zvý ši� mi ni málnu mzdu o
2,4 %, za mestnanci by tak v bu -
dú com ro ku ma li dostá va� mi ni -
málny zá ro bok 345,90 eura na -
miesto sú èasných 337,70 eura.
Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov
(KOZ) pri tom stá le tr vá na jej na -
vý še ní tak, aby èis tá hra ni ca mi ni -
málnej mzdy do sa ho va la as poò
hra ni cu chu do by, te da 315 eur.
Na opak, zástupco via za mestná -
va te ¾ov nechcú mi ni málnu mzdu
zvy šo va� vô bec.

(12. au gus ta, TASR, 
www.topky, on)

Tri parti ta sa ne do hodla ani na mi ni málnej mzde pre rok 2014
(Pokraèovanie zo strany 1)

Emil Ma chy na

Ján Rich ter

V sú vislosti s tech nic kou sprá -
vou a údrž bou bu dov je uzavre tá
plat ná rámco vá do ho da – „Rám-
co vá do ho da o posky to va ní
slu žieb“, kto rej predme tom je
„ser vis a pre vádzko va nie tech -
nic kých za ria de ní bu dov a
údrž ba v objektoch MV SR I., II.
a III. lo ka li ta“. Rámco vá do ho da
je plat ná do 09/2015.

Na rámco vú do ho du sa centrá
pod po ry pri pá ja li zasla ním po žia -
davky na vyhlá se nie elektro nickej
aukcie, na zákla de vý sled ku kto -
rej bo la uzatvo re ná zmlu va, resp.
zmlu vy o posky to va ní slu žieb pre
všetky ob jek ty, kto ré ma jú centrá
pod po ry v eko no mickom za bez -
pe èe ní pod¾a územné ho princí pu.
Centrá pod po ry pod¾a fi nanèných

prostriedkov pri de le ných na tech-
nickú sprá vu a údrž bu bu dov rea-
li zu jú tú to údrž bu prie bežne. V
prí pa de si tuá cií, kto ré je potrebné
rieši� a pri de le né fi nanèné pro-
striedky centrám pod po ry ne -
posta èu jú, je mož né z ich stra ny
po žia da� sekciu eko no mi ky MV
SR o na vý še nie roz poè tu na vy -
rie še nie týchto si tuá cií.

Roz sah prác na objektoch,
kto ré už ne ma jú iba cha rak ter
opra vy, resp. údrž by je potrebné
rieši� v sú la de s Na ria de ním MV
SR è. 2/2009 o investiènej
výstavbe a to spra co va ním zák -
ladnej po žia davky so žiados�ou o
za ra de nie do plá nu investiènej
vý stav by. Na rok 2013 bo li do
plá nu investiènej vý stav by za ra -

de né pre važne po žia davky tý ka -
jú ce sa re konštrukcií striech, ko -
tolní, za teple nia. Konkrétne bu do -
vy v sú èasnosti ne mô že me uvá -
dza�, na ko¾ko plán nie je za tia¾
po kry tý  fi nanèný mi prostried ka mi
a sku toènos� sa ne mu sí zho do va�
s návrhom plá nu.

Ïa ku jem  za po cho pe nie, ale
do ba je v sú èasnosti zlo ži tá aj v
sú vislosti s reali zá ciou ESO II
eta pou a prípra vou ESO III.

Ele na Melko vá,
Sekcia hnu te¾né ho a nehnu -

te¾né ho ma jet ku MV SR

Informá cia Sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR
Èo a kde sa zlep ší v pra covných podmienkach po li cajtov?

Re dakcia po žia da la sekciu o priblí že nie reali zá cie a zá me -
rov v ob las ti opráv a re konštrukcií objektov PZ s cie¾om
skva litne nia pra covných podmie nok. Odpo veï priná ša me
v plnom zne ní.

Prá ca centier pod po ry a si tuá cia v uby tovniach PZ

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 11. septembra 2013

Redakcia

sa už mu sí rieši� riad ny mi sú -
�a ža mi vo ve rejnom obsta rá va -
ní, pro ce sy sa tým ve¾mi
predåži li.

Je to ne vý ho da ve¾kých štát-
nych fi riem, výsledkom je však
nespo kojnos� ¾u dí, pre to že nie sú
kva litne a vèas za bezpe èo va né
potre by pre ich prá cu. Má me ešte
re la tívne š�astie v tom, že sú -
èasný trh prá ce ne dá va ve ¾a
iných mož nos tí, inak by nám už
množstvo zne chu te ných ¾u dí
utieklo.

l Aj v augusto vom èís le sa
ve nu je me pro blé mu, kto rý
vzni kol v po li cajných uby tov -
niach najmä v Bra tisla ve. Pri
stá le pokrivká va jú cej kva li te
slu žieb uby to va nie pre za -
mestnancov zdra že lo, ¾u dia sú
prá vom rozhorèe ní. Už len
poslednou kvapkou bol oznam

správcu uby tovne na Bulhar -
skej uli ci, pod¾a kto ré ho už
uby to va ní od septembra ne bu -
dú dostá va ani èis té ute rá ky…

Všetky bra ti slav ské uby tovne
– okrem za ria de nia Aka dé mie
PZ– sú v sprá ve jedné ho cent ra
pod po ry, je tu však ve ¾a poznat-
kov, že pro blém uby tovní reálne
exis tu je a ne po zna li sme ni ja ké
re le vantné dô vo dy na zvy šo va nie
cien. Pod sta tou pro blé mu je, že
ten istý za mestná va te¾, kto rý ne -
má priestor na va lo ri zá ciu pla tov,
nepre mysle ným spô so bom zvy -
šu je ži vot né ná kla dy a obchádza
aj platnú ko lektívnu zmlu vu. Pri -
tom od marca sme sa usi lo va li
získa� kalku laèné vzor ce, po da ri lo
sa nám to až ne dáv no. Pro blém
sa rieši ve¾mi vlek lo, sme s tým
ve¾mi nespo kojní. A ma li od va hu
zvý ši� ce ny ešte aj na Sa ra -
tovskej, kde sa už vô bec o ne ja -

kej kva li te slu žieb ne dá ho vo ri�!
Po tom už ¾u dí – v úvodzovkách –
dojme aj ta ká vec, ako je ute rák.
Vraj to bo la osobná ini cia tí va
správcu uby tovne na Bulharskej.
Nuž, ak niekto vlastnou ini cia tí -
vou poškodzu je dob ré me no za -
mestná va te ¾a, mal by by� za to po
záslu he odme ne ný, èo viac k to -
mu mám do da�. K sig na li zo va -
ným problé mom rozdie lov cien
„vlast ní“– „cudzí“: ne ve rím, že
exis tu je ta ký to stav. Ale ak by
exis to val, s pl nou vážnos�ou ho -
vo rím, že je to vec zre lá na ža lo -
by. Odbo rá rom po skyt ne me plnú
právnu ochra nu, to viem ga ranto -
va�. Po tom nech za mestná va te¾
vzniknu tú ško du – vrá ta ne trov
ko na nia – zo sobní ¾u ïom, kto rí
za ten to stav zodpo ve da jú. Ce lý
ten to pro blém má me v po zor nos ti
a do rie ši me ho.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pria mo úmerne k to mu,
ako za nedbá va nie údrž -

by po li cajných pra co vísk spô so -
bu je zhoršo va nie pra covné ho
prostre dia sto viek za mestnan -
cov, tak sa aj medzi na ši mi
¾uïmi hro ma dí nespo kojnos�.

Svedèia o tom aj lis ty a fo to -
gra fie najmä z obvodných od -
de le ní, kto ré stá le pri chádza jú

do re dakcie, ho ci na šu neš -
tandardnú sú �až „O najška -
redšie pra co visko PZ“ sme ofi -
ciálne ukon èi li v jú no vom èís le.
Aj ïalšie pub li ko va né postre hy
a vý sled ky kont rol BOZP, kto ré
vy ko ná va jú na ši odbo ro ví in -
špek to ri, uka zu jú na vážnos� si -
tuá cie. Z jed nej stra ny mno hí
po li caj ti a obèianski za mest -
nanci pra cu jú v ne dôstojných,
ne raz i zdra viu škod li vých prie-
sto roch, z dru hej stra ny aktuál-
ny stav vonkoncom neprispie va
dob ré mu me nu po lí cie medzi
oby va te¾stvom, keï na še
„strán  ky“ trá via ho di ny èa ka ním
na chod bách, kde sa ne dá dý -
cha�, cho dia po preš¾a pa nom
šty ridsa�roènom li no leu, bo ja sa
sadnú� si na pa ti nou po kry té
rozpadnu té sto liè ky a ští tia sa
chy ti� ko hú tik na vo do vo de v
po li cajnej bu do ve, nie ešte
použi� ve rejnosti do stup né toa -
le ty. Skrátka: na mno hých
miestach han ba, pod¾a kto rej si
aj ra do vý, ná zo ro vo ne za uja tý a
po li cajtom do sia¾ ne sankcio no -
va ný ob èan utvá ra ob raz o sta -
ve slo venskej po lí cie. To sú do -
pa dy vo ve do mí ¾u dí, kto ré sa v
ko lónkach na šich eko nó mov a
plá no va èov nesle du jú.

Èi si to však prizná me ale bo
nie, stav v ne má lo objektoch
svedèí aj o vnú torných pra -
covných po me roch a vz�a hoch
za mestnancov a nadria de ných
v týchto útva roch. Na jed nej
stra ne ne raz „na sta vu je zrkad -
lo“ ¾a hostajnosti nadria de ných,
kto rí denne cho dia oko lo do oèí
bi jú cich ne dostatkov, ale ne -
pohnú prstom k nápra ve, ho ci
ne raz by si zlepše nie ne vy žia -
da lo ni ja ké, ale bo len ve¾mi ma -
lé fi nanèné prostriedky. Chcú
ma� len svoj po koj a najmä ni ja -
ké pro blé my s nadria de ný mi.

Dru hým rozší re ným ne du hom je
„drža nie ve cí pod pokrievkou“.
V rozho vo re to po tvr di la aj na ša
hlavná hy gie nièka MUDr. Va lé -
ria Mi še ko vá. Keï dosta nú pod-
net od za mestnanca a idú na
kon tro lu (štátny zdra votný do -
zor), ne jedné ho nadria de né ho
ne zau jí ma ob sah podne tu, ale
pý ta sa, kto ten podnet po dal,

aký mal asi úmy sel?! A v ne jed -
nom prí pa de bo li následne po -
stih nu tí ¾u dia, kto rí sa ne bá li
nemlèa�.

To je ešte väèšie zlo, ako
ples ni vá ste na v kance lá rii èi
odpudzu jú ce WC, le bo rozlep -
tá va a deštruu je vz�a hy na pra -
co visku, ni èí dô ve ru a ve die ¾u -
dí k re zigná cii, k apa tii, ne -
záujmu o ro bo tu a jej vý sled ky.
Hlavná hy gie nièka sa prizna la,
že auto rov podne tov radšej
pred nadria de ný mi uta ju je, aby
im ne na ro bi la pro blé my. Prizná -
me, z to ho isté ho dô vo du aj re -
dakcia vo väèši ne prí pa dov
neuviedla auto rov fo to gra fií a
textov v na šej „sú �a ži“, ho ci nás
o to niekto rí pi sa te lia ani výslov-
ne ne žia da li.

O to viac si po tom vá ži me
opaè ný prístup, aký zvo lil na -
príklad riadi te¾ bra ti slav ské ho
OO PZ Ru ži nov zá pad mjr.
Mgr. Ró bert Pev ný, kto rý nám
uvie dol, že štátny zdra votný do -
zor bol na kon tro le ich ob jek tu
už v má ji 2010 a zistil ve¾ké
množstvo zá važ ných ne do -
statkov, kto ré sa pre ja vu jú o. i.
zvý še nou cho robnos�ou po li -
cajtov. O ná pra vu sta vu žiadal
KR PZ, prí pis skon èil na sto le
úradní kov cent ra pod po ry… a
stá le niè. Pre to sa rozho dol
obrá ti� sa na re dakciu. Po dobne
si vá ži me kri mi na lis tic ké ho
tech ni ka z Banskej By stri ce,
kto rý aj v me ne ostat ných ko le -
gov z ce lé ho Slo ven s ka upo zor -
òu je na ne do stat ky a pro blé my
v ochra ne zdra via po li cajtov,
za ra de ných na tejto funkcii – a
najmä na vr hu je ïalší po stup.

Tým chce me po ve da�, že
mlèa nie nie je vždy zla tom. Nie-
ke dy je pre nás sa mých najhor-
ším zlom.

Pe ter Onde ra

O nechce nej mlèanli vosti
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V prvom prí pa de sprá vu uby -
tovne na Skla binskej uli ci vy ko ná -
va Aka dé mia PZ a v dru hom prí -
pa de ÚOUÈ a DM. Uby to va ným
príslušní kom PZ hro zi lo, že
posky to va te¾ uby to va nia s ni mi
ne podpí še zmlu vy o uby to va ní na
ïalšie obdo bie a zo dòa na deò
tak bu dú nú te ní h¾a da� si no vé
uby to va nie, pre dovšetkým na
uby tovni MV SR na Sa ra tovskej
ul. ale bo v Gašta no vom há ji ku.
O èo v týchto prí pa doch išlo?

Uby to va ní po li caj ti na Skla -
binskej uli ci bo li vyzva ní, aby si v
sta no ve nej le ho te na šli no vé uby -
to va nie, pre to že posky to va te¾
/APZ/ bu de uby to vá va� už iba žia-
kov a za mestnancov Aka dé mie
PZ. Od bo ry v tejto sú vislosti rieši li

otáz ku podpí sa nia no vých uby to -
va cích zmlúv, keïže pre došlá
zmlu va bo la uzatvo re ná na do bu
urèi tú. V podsta te ide o to, že no -
vý správca uby tovne Èaj ka ne má
pro blém s uby to va ním po li cajtov
aj z iných útva rov, avšak len za
plnú kalku lo va nú su mu na lôžko,
t.j. 3,10 /deò. Za mestnanci APZ +
príslušní ci PZ za ra de ní na APZ
pla tia pô vodnú su mu v zmysle
na ria de nia MV SR è. 53/1994, t.j.
0,33 na lôžko/deò. Zo dòa na deò
sa plat by za uby to va nie zvý ši li z
10,–  (1 lôžko –0,33 x po èet dní v
me sia ci – cca 10 + do da ne nie)
na 100,–  (1 lôžko–3,10 ) me -
saène a tu niekde je ko reò nášho
pro blé mu.

Posky to va te¾ uby to va nia sa

riadi Na ria de ním MV SR è.
53/1994, v kto rom sú uve de né
pod mienky za akých sa uby to va -
nie po sky tu je, avšak po li caj ti a
za mestnanci MV SR mi mo za -
mestnancov, ho ci me to dic ké us -
mer ne nie Sekcie perso nálnych a
so ciálnych èin nos tí MV SR o
Postu pe pri vyspo ria da ní zrážky a
ne pe òažné ho príjmu za po skyt -
nu té uby to va nie v uby to va cích
za ria de niach re zor tu MV SR –
usmerne nie ho vo rí jas nou re -
èou.

Predmetné usmerne nie
po stu pu bo lo Sekciou za -
sla né i na Eko no mic ké
odde le nie kvesto rá tu Aka -
dé mie PZ v Bra tisla ve, pre to
po stup, aký kvesto rát tejto inšti tú -
cie zvo lil, aby sa tak zba vil
nechce ných po li cajtov je šo ku jú -
ci, keïže v predchádza jú com ro -
ku 2012 sa po stu po va lo v zmysle
usmerne nia a uby to va ným bo li
vy ko ná va né zrážky zo mzdy v
rám ci do da ne nia ne pe òažné ho
príjmu. Na mieste sa vy ná ra jú
otáz ky: Kto po ne sie zodpo -
vednos� za stav, aký na uby -
tovni APZ pa nu je? Kto na hra dí
ma jetko vú ujmu po li cajtom,

kto rí pla tia plnú su mu za uby -
to va nie? Kto vypra co vá va a
schva ¾u je nákla do vý list, ku
kto ré mu sa uby to va ní v uby -
tovni APZ ne mô žu dosta�, ho ci
pod¾a ne ho ma jú vy po èí ta nú
výš ku po plat ku za uby to va nie?

Po dob ná si tuá cia na sta la i na
uby tovni na Ro ma no vej uli ci, kde
sa uby to va ní dozve de li, že posky -
to va te¾ bu de v ïalšom ob do bí
uby to vá va� výhradne príslušní kov

PZ a za mestnancov útva rov
Pre zí dia PZ. Tá to sa upo -
ko ji la až po pro testoch po -
li cajtov neslú žia cich na

útva roch Pre zí dia PZ.
Avšak ob dob ná si tuá cia

sa odohra la s nákladmi na
uby to va nie, spra co va ním a
schvá le ním nákla do vé ho lis tu,
kde sa ná kla dy na uby to va nie z
ro ku na rok zvý ši li o viac ako 100
percent.

¼u dia sa oprávne ne pý ta jú,
ako je mož né, že me saèné ná -
kla dy na uby to va nie v nižšom
štandarde, aký uby tovne MV
SR posky tu jú, sú takmer rov-
na ké, ako ná kla dy na 3 izbo vý
byt v Bra tislavskej Petržalke?

Tu je príklad – uby tovòa Ro -

ma no va, jed na bunka so 4 uby to -
va ný mi a príslu šenstvom o rozlo -
he cca 50m2 vy chádza pod¾a
pre poètu na su mu 600,–  me -
saène. Tieto pre poèty sú však
nepresné, pre to že ani tu sa ne -
mô žu uby to va ní po li caj ti dopra co -
va� k nákla do vé mu lis tu, na po -
kla de kto ré ho je vy po èí ta ná ce na
za uby to va nie. Po li caj ti vy -
chádza li zo zrážky za ne pe òažný
prí jem, kto rú ma li vy ko na nú zo
slu žobné ho príjmu, pri èom tá to
do siahla takmer 100 % opro ti ro -
ku predchádza jú ce mu, ho ci ce na
za lôžko a noc osta la pre nich
nezme ne ná.

Rovna ké prekva pe nie èa ka lo i
na uby to va ných na Sa ra tovskej
ul., kto rých èa ka lo ešte jed no ne -
mi lé prekva pe nie v po do be za to -
pe ných priesto rov izieb a spo jo -
va cích cho dieb spodnou vo dou v
èa se zá plav.

A tu, na kon ci tohto èlán ku sa
vrá tim naspä� na za èia tok, ko mu
pre ká ža jú po li caj ti uby to va ní v
uby tovniach MV SR na Skla -
binskej a Ro ma no vej ul.?

Za všetkých postihnu tých
Mar cel Paška, predse da ZO

OZP v SR

Ko mu pre ká ža jú po li caj ti uby to va ní v uby tovniach MV SR na Skla binskej a Ro ma no vej uli ci?
Koncom ro ku 2012 a za èiatkom tohto ro ku sa na ve de nie
ZO OZP ob rá ti li po li caj ti, odbo rá ri so žiados�ou o rieše nie
si tuá cie s uby tovòa mi na Skla binskej a Ro ma no vej uli ci.
Ne šlo o s�ažnosti sme ro va né na kva li tu po sky to va né ho
uby to va nia. Pro blém bol v tom, že ve de nie týchto dvoch
uby to va cích za ria de ní sa sna ži lo a mu sím po dotknú�, že i
na ïa lej vy ví ja sna hu, zba vi� sa uby to va ných po li cajtov,
kto rí nepra cu jú v zložkách po lí cie, pod sprá vou kto rých
predmetné uby tovne sú.

Re dakcia sa v následnej dis -
ku sii s hlavnou hy gie nièkou MV
SR MUDr. Va lé riou Mi še ko vou
dozve de la aj ïalšie šo ku jú ce
sku toènosti, kto ré tu sí ce drie ma -
li, na pl no však vy šli na po vrch až
v sú vislosti so spuste ním pro ce -
sov reali zá cie pro gra mu ESO a
roz be hom èin nos ti cen tier pod po -
ry. Uká za lo sa, že až 90 percent
objektov v sprá ve MV SR ne má
súhlas na za èa tie pre vádzky, pre -
to že to „ako si“ v mi nu los ti ni ko ho
ne zau jí ma lo a te raz, keï sa v re -
zorte v prog ra me ESO za èal
ve¾mi vý raz ný po hyb ¾u dí a zmien
úèe lu i správcov objektov, tieto
okol nos ti vyplá va li na po vrch. O
to je zaují ma vejšie, keï napríklad
štátny zdra votný do zor chce vy -
da� zá kaz pre vádzky v ne ja kom
objekte, tak vlastne by ani ne mo -
hol, le bo ob jekt ni kdy súhlas na
pre vádzku ne do stal?! Absurdné,
ale reálne.

Ve¾ké po hy by
Hlavná hy gie nièka MV SR

nám po tvr di la, že tá to prax v re -
zorte pretrvá va, ¾u dia sa s�a hu jú
ho re – do le, ob jek ty me nia svoj
úèel a pre rá ba jú sa ne raz za po -
cho du, vy mie òa jú sa ta bu¾ky s
názvom inšti tú cie na dve rách èi
ste nách, ale za bú da sa na pod -
sta tu. Zá kon è. 355/2007 Z. z. o
ochra ne, podpo re a roz vo ji ve -
rejné ho zdra via jednoznaène za -

vä zu je vlast ní ka vy žia da� si sú -
hlas na za èa tie pre vádzky. Väèši -
na správcov na šich objek tov a
bu dú cich uží va te ¾ov tú to zá konnú
po vinnos� jedno du cho odigno ru -
je. „Nie sme tu na san kcio no va -
nie, náš hlavný cie¾ je chrá ni�
zdra vie za mestnancov,“ uviedla
hlavná hy gie nièka, „sme tu na to,
aby sme po má ha li. Keï ¾u dí
pres�a hu jú bez nášho súhla su do
priesto rov, kto ré abso lútne ne vy -
ho vu jú, je �ažké už po tom nieèo
ro bi�, zá ka zy niè ne rie šia,“ zdô -
razni la. Opä tovne pre to prízvu ko -
va la, aby správco via objek tov tú -
to po vinnos� v záujme vlastných
za mestnancov ne za nedbá va li,
ale vopred, už pri zá me re kon zul -
to va li podmienky, za akých bu dú
môc� ob jekt pre vádzko va� a za
akých dosta nú súhlas na pre -
vádzku. „Te raz je si tuá cia ešte
horšia, ko¾kokrát ani ne vie me, že
nám vzni ka jú no vé pra co viská,
nikto nám to neozná mi,“ po no so -
va la sa nám. Pod¾a nej je hlavný
dô vod v tom, že centrá pod po ry
ne ma jú vy jasne né vz�a hy a kom-
pe tencie s iný mi inšti tú cia mi v re -
zorte, najmä s pô vodný mi orga ni -
zá cia mi s právnou sub jek ti vi tou,
vzni ká tak viacko ¾ajnos� a ne rie -
šia sa pro blé my, kto ré sú naozaj
vážne.

Uviedla ako kla sic ký príklad
po li caj nú uby tovòu na Sa ra -

tovskej uli ci v Bra tisla ve, kde do -
sia¾ nikto ne vie, èo s òou bu de
ïa lej. A po zna me na la, že napriek
sta vu, v akom uby tov òa je, správ-
ca uby tovne ne dáv no po žia dal o
súhlas na zvý še nie ka pa ci ty uby -
to va ných… Rovna ko ne ak cepto -
va te¾ná je pod ¾a hy gie ni kov na -
prík lad si tuá cia na pra co visku
cudzi neckej po lí cii v bra tislavskej
Petržalke (Hro bá ko va ul.), kto ré
by cha rakte rom svo jej èin nos ti
ma lo by� dôstojnou brá nou pre
vstup do Slo venskej re pub li ky, v
sku toènosti však cudzincov mu sí
presvedèi� o opa ku. Ne ho vo riac o
tom, že v ta kýchto podmienkach
mu sia pra co va� na ši za mest -
nanci. Rieše nie „pro blé mu Hro bá -
ko va“ je tiež v ne doh¾adne, o
postu pe v zá me re využi� vo jen -
ské priesto ry vo Vajno roch ne ve -
dia niè ani hy gie ni ci, nie ešte za -
mestnanci, kto rí sa stá le ná de ja jú
na zme ny k lepšie mu.

Keïže sme viaza ní medzi ná -
rodný mi zá väzka mi, v pe rio dic -
kých interva loch pod prísnym
doh¾a dom Únie aj tohto ro ku pre -
bie ha ploš ná hy gie nic ká kon tro la
sta vu ciel po li cajné ho zaiste nia
na ce lom Slo ven sku. „Ak to tak to
pôjde ïa lej, niekto ré CPZ–ky bu -
dú na po kon krajšie ako kance lá -
rie pre po li cajtov,“ po zna me na la
sar kas tic ky.

Mož nos ti úspor
Napriek to mu sú èasné dianie

vi dí v nieèom aj op ti mis tic ky.
Napríklad v sú vislosti s pre cho -
dom obvodných úra dov pod kríd-
la MV SR riešil od bor aj otáz ku
„uni fi ko va nej“ vý ba vy po vin ných
le kárni èiek na pra co viskách. Ako
to už bý va, ich stav a najmä vý -
ba va zodpo ve da la pra vidlu „kaž -
dý pes iná ves“. „Po žia davky, kto -
ré nám cho di li, bo li èas to až

neuve ri te¾né, niekto ré zložky tam
napríklad chce li ma� aj lieky, kto -
ré sa vy dá va jú len na le kársky
predpis,“ spo me nu la MUDr. Mi še -
ko vá, „reali zá cia by bo la neuve ri -
te¾ne dra há. Na vrh li sme pre to
urèi tú uni verzálnu vý ba vu le kárni -
èiek, èím sa uspo ria v na šom re -
zorte aj pre štátny roz po èet ve¾ké
su my, v tom tiež vi dím prí nos pro -
ce su, kto rý pre bie ha,“ pri po me nu -
la a zdô razni la uži toènos� pra xe
„jed nej stre chy“. Opä� kla sic ká
ukážka: úro veò hy gie nickej och -
ra ny na šich kri mi na lis tic kých
techni kov. Pre tú to vy so ko ri zi ko -
vú po li cajnú pro fe siu hy gie ni ci už

pred nieko¾ký mi rokmi uro bi li uni -
verzálny mo del ochra ny najmä
pred bio lo gic ký mi ri zi ka mi vo
forme odpo rú èa ní, v pra xi sa však
ne rea li zo val, kaž dý kraj roz ho do -
val sa mostatne pod¾a svo jich pri-
o rít a tak je cel ko vá úro veò ich
ochra ny stá le ve¾mi nízka, kon -
šta to va la hlavná hy gie nièka. Ne -
ma la pri tom po znat ky, že by sa
niekto o si tuá ciu a mož nos ti zlep-
še nia podmie nok pre kri mi na lis -
tic kých techni kov za ují mal z po zí -
cie cent ra – napr. z PPZ. Azda sa
te raz ¾a dy pohnú…

Pe ter Onde ra

Šo ku jú ce ziste nia: asi 70 % objektov MV SR nespåòa podmienky BOZP, 90 % ne má súhlas na pre vádzku

Za ène si MV SR ko neène cti� zá kon?
Jú no vá ce loslo venská pra covná po ra da k proble ma ti ke
BOZP otvo ri la rozsiahlu disku siu o reálnom sta ve tejto
pro ble ma ti ky v na šom re zorte a pri niesla priam šo ku jú ce
ziste nia, keï na po ra de riadi te¾ka od bo ru zdra votníctva
MV SR MUDr. Má ria Gvozdja ko vá napríklad uviedla, že asi
70% objektov v re zorte nespåòa podmienky všeo becne zá -
väzných právnych predpi sov z h¾a diska zais�o va nia BOZP
a ochra ny pred po žiarmi.

Zly ha nie
Pri návšte ve cudzi neckej po lí -

cie v Bra tisla ve, kto rá je na vy ba -
vo va nie žiadostí otvo re ná len dva
a pol dòa, má te dve mož nos ti.
Buï prís� ve¾mi sko ro rá no, ideál-
ne medzi pol piatou a pol šiestou,
èa ka� dve–tri ho di ny v zi me ale bo
mra ze v ra de vonku a ne ja ký èas
v èa kárni, ale nestra ti� ce lý deò.
Ale bo si zobra� do vo len ku, prís�
na pol ôsmu, keï sa za èí na jú
úradné ho di ny a dú fa�, že do
obe da bu de te vy ba ve ný (v na -

šom prí pa de sa tak ne sta lo). My
sme zvo li li dru hú možnos�. Na
líst ku je èís lo 94 – spo lu s de -
siatka mi iných èa ka te ¾ov strá vi me
nieko¾ko ho dín v ošu me lej èa -
kárni so špi na vý mi ste na mi a roz-
mermi asi 7x7 metrov, ne dosta -
toèným poètom se da diel, so špi -
na vý mi zá chodmi bez mydla,
toaletné ho pa pie ra a su ši èa rúk
ale s je dom na potka ny, v mies-
te, kto ré úplne zly ha lo a to roz -
hod ne nie kvô li je ho multi -
kultúrnosti.

(blog.sme, 18.4.2013)

An ke ta re dakcie me saèní ka PO LÍ CIA
l Aké sú va še skú se nosti s prá cou centier pod po ry?
Tou to for mou vyhla su je me re dakènú AN KE TU na otáz ku v ti tul -

ku. Va še príspevky do najbližšie ho vy da nia PO LÍ CIE oèa ká va me
do 10. septembra na re dakèných mailo vých ad re sách ale bo poš -
tou na kontaktoch, uve de ných v ti rá ži nášho me saèní ka.

V prí pa de výslovnej po žia davky vieme za ru èi� ano ny mi tu pi sa te -
¾ov. 

Re dakcia
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V hlavnom objekte trnavské ho
KR PZ sa v pro to ko le obja vil zá -
pis o potre be vy me ni� okná, kto ré
už pre vek a schátra nos� rá mov
neplnia svoj úèel, keïže v le te
pre púš�a jú ho rú ci vzduch a v zi -
me za sa ¾a do vý. Na 1. po scho dí
inšpekto ri na šli v dámskom WC
uvo¾ne né kachlièky, do zá pi su
išla po žia davka na opra vu.
Tr na va: ho ror na A. Žarno va
Ove ¾a horšie do pad la jú no vá

kon tro la na trnavskom pra co visku
ÚJKP na uli ci A. Žarno va, ve ¾a
na po ve dia fo to gra fie. Ob jekt je
naozaj v de zo látnom sta ve a ¾u dí,
kto rí ho mu sia navští vi� ale bo v
òom do konca ro ky pra co va�,
mož no len po ¾u to va�. Ci tujme:

l V objekte je poško de ná pod-
la ho vá kry ti na.

l Na objekte sú nielen ne vy -
ho vu jú ce okná, ale aj po rozbí ja -
né, v kto rých sa no sia a hy nú ho -
lu by. Vzduch je tu ne dý cha te¾ný.

l Ko vo vá konštrukcia balkó -
nov je sko ro do va ná a hro zí zrú te -
nie.

l Po silòovòa je v ne vy ho vu jú -

cich su te rénnych splesni ve ných
priesto roch. Pred po silòovòou nie
je dosta toèné osvetle nie.

l Ar chív sa na chádza v miest-
nosti do kto rej pre mo ká cez stre -
chu. Vo da pre te ká popri elektric-

kom ve de ní do lustra vi sia ce ho
svie tidla. Za mestnanci zo stra chu
o svoj ži vot a zdra vie svie tidlo
radšej ne pou ží va jú.

l Ste ny archívnej miestnosti,

ko be rec pod re gálmi i sa mot né
pí somnosti sú na pad nu té ples -
òou. Ce lý priestor je za mo re ný
spórmi a je ne bez peè né nielen
pra co va� s ma te riá lom tu ulo že -
ným, ale i sa mot ný po hyb bez
rúšky a ru ka víc je v òom zdra viu
i ži vo tu škod li vý. Hro zí vznik cho -
rôb z po vo la nia. Je ne vyhnutné
priestor de zinfi ko va�, opra vi� a
natrie� hy gie nic kým ná te rom. Z
hy gie nic ké ho a ži vot ohro zu jú ce -
ho dô vo du nie je vy ho vu jú ci pre
vý kon akejko¾vek èin nos ti. Je v
de zo látnom sta ve.

l V objekte je sprcho va cí prie-
stor poško de ný, so splesnu tou
omietkou.

l Kance lá rie OKP sú ne dosta -
toène osvetle né, svie tidlá sú bez
kry tov. Na ze mi je po lo že ný silne
zne èiste ný zvlne ný a roz trha ný
ko be rec, kto rý má nahra di� podla -
ho vú kry ti nu na be tó no vom pod-
kla de.

l Priesto ry sú ne vetra te¾né. Z
vonkajšej stra ny je bu do va obras-
te ná stro ma mi a kríkmi, kto rých
ko ná re pre rasta jú až do kance lá -
rie. Ne dosta toènou sta rostli vos -
�ou o uve de ný po rast sa nie len
za bra òu je prú de niu vzdu chu (cez
zhni té rá my okien), ale ni èia i fa -
sá du pa miatko vo chrá ne né ho ob -
jek tu.

l Po li caj ti slú žia ci v zadnej
èasti ob jek tu (vchod zo dvo ra) sú
bez pitnej vo dy. Na pi tie použí va -

jú vo du úžitko vú. Za mestná va te¾
je zo zá ko na po vin ný posta ra� sa
na pra co visku o pitný re žim svo -
jich za mestnancov.

To¾ko zo zá zna mu. Èle no via
ko mi sie sa zhodli na struènom
zá ve re: ob jekt by sa už ne mal
použí va�, je zre lý na komplexnú
re konštrukciu. Na �a hu je KR PZ.

Han ba v stre de mesta
Ïalšie kro ky na šich inšpekto -

rov viedli na od bor so ciálne ho za -
bezpe èe nia, kto rý sídli v na šom
ve¾kom, pa miatko vo chrá ne nom

objekte v najlukra tívnejšej èasti
Bra ti sla vy na ro hu Gundu li èo vej a
Šte fá ni ko vej uli ce. Žia¾, stav bu -
do vy v na šej sprá ve vô bec ne -
zodpo ve dá atraktívnosti po lo hy,
po ma ly, ale už ve¾mi vi di te¾ne sa
rozpa dá va, z omietky a zo stre -
chy odpa dá va jú ku sy omietky,
kto ré sú schop né smrte¾ne zra ni�
chodcov na tejto frekvento va nej
ko mu ni ká cii. Si tuá cia sa tu „rieši -
la“ na tiahnu tím ten ké ho ochran -
né ho ple ti va, z vy ko na nej kon tro -
ly je však zrejmé, že v prí pa de
tohto ob jek tu sa tre ba èo najskôr
rozhodnú�, èo s ním ïa lej, pre to -
že v de zo látnom sta ve je ce lá inf-
raštruktú ra ob jek tu, praska jú stú -
paèky, ka na li zá cia, svetlí ky sú za -
ne se né tru som ho lu bov.

Stav svetlí kov je ve¾kým pro-
blé mom aj na su sednom OO PZ
Sta ré Mesto – zá pad na Lermon-
to vo vej uli ci, kde zá pach zo sve-
tlí kov za ne se ných ho lu ba cí mi po -
zostatka mi, tru som a zdochli na mi
iných zvie rat spo lu s ples ni vý mi
su te rénmi ni èí všetky ostatné do -
jmy a je ne bez pe èím pre zdra vie
všetkých za mestnancov v objekte
i pre je ho návštevní kov.

Sadni te si?
Ko mi sia za ví ta la aj na OO PZ

v Ho lí èi. Tiež sa im nasky tol ne -

Niekde chý ba jú (najmä) pe nia ze, inde by sta èi lo viac po zor nos ti a záujmu nadria de ných
V poslednom ob do bí odbo ro ví inšpekto ri BOZP La di slav
Gra èík a O¾ga No vá ko vá uro bi li ïalšie kon tro ly na pra co -
viskách PZ. Pri ná ša me èas� ich postre hov, ako sú za pí sa -
né v pro to ko loch.

l Pa ni riadi te¾ka, k 1. jú lu
2013 na do budla úèinnos� no -
ve la zá ko na o BOZP, kto rá sa
do tkla aj tejto ob las ti. V èom je
pre nás dô le ži tá?

V predchádza jú cej norme ne -
bo lo ta xa tívne vy medze né, že za -
mestná va te¾ mu sí tú to pro ble ma -
ti ku upra vi� internou nor mou. V
zmysle no ve ly sme za èa li pra co -
va� na ná vr hu na ria de nia mi nis tra
vnútra o za bez pe èe ní pitné ho re -
ži mu pre všetkých za mestnancov
re zor tu. Na ria de nie sa opie ra aj o
ïalšie zá kon né úpra vy najmä z
pro dukcie mi nis ter stva zdra -
votníctva, je to pre dovšetkým Vy -
hláš ka MZ SR è. 544/2007 Z.z. o
podrobnostiach o ochra ne zdra -
via pred zá �a žou teplom a chla -
dom pri prá ci. Pro blém je v tom,
že ani v podmienkach MV SR ne -
rie ši li tú to pro ble ma ti ku jednotne
všetky je ho zložky, ale viac–me -
nej kaž dá po svo jom a po dob né
je to aj po vzni ku centier pod po -
ry, keïže nie všetky zložky sú
pod centrá zaèle ne né. Sa -
mozrejme, za mestnanci ma jú
rôzne pra covné podmienky, na -

ria de nie te da mu sí postihnú� tieto
rozdielnosti tak, aby sa na
každom pra co visku da li pri ja�
efektívne opatre nia. Je predsa
rozdiel medzi si tuá ciou úradní ka,
kto rý pra cu je v bu do ve s rozvo -
dom pitnej vo dy, a celkom v inej
je po li cajt, kto rý slú ži ho di ny na
slnku tre bárs na dia¾ni ci bez prí-
stu pu k pitnej vo de. V každom
prí pa de však plnú zodpo vednos�
ne sie nadria de ný a tieto opatre -
nia mu sí fi nanco va� za mestná va -
te¾. Pri po me niem ešte, že na ria -
de nie, tak ako spo me nu tá vy hláš -
ka, rieši aj ochra nu pred chla dom
z h¾a diska pitné ho re ži mu.

l Otáz ka kon tro ly?
Pro fe sio nálnych za mestnan -

cov BOZP naozaj ne má me to¾ko,
aby vy ko ná va li prie bežnú efektív-
nu kon tro lu dodržia va nia zá kon -
ných usta no ve ní v pra xi, ve ¾a v
tom to mô žu by� ná po moc né prá -
ve od bo ry. Ko niec koncov, ne jde
o no vú pro ble ma ti ku, skôr vy stu -
pu je do popre dia miera zodpo -
vednosti nadria de ných, aby na
¾u dí mys le li – napríklad na po li caj -
tov pri ve¾kých hro mad ných po -

du ja tiach, kde sú po li caj ti na ve le -
ní na dlhé ho di ny bez mož nos ti
„odsko èi� si“ tre bárs do bu fe tu.

l V pra xi sa však ve dú
disku sie o for mách: po li caj ti si
napríklad �ažka jú, že f¾a ša s mi -
ne rál kou, kto rá je dlhé ho di ny
v kufri au ta, sa ne dá pi�. Iní by
uprednostni li stra vo va cie pou -
kážky, aby si ná po je moh li za -
bezpe èi� sa mi, ïalší sa do ža du -
jú tzv. ná po jo vých pouká žok…

Spô so by sú naozaj rôzne,
pod stat né je, aby vždy vyhral
zdra vý ro zum, pre to že zodpo -
vednos� sí ce ne sie za mestná va -
te¾, rovna ko je však aj za mestna -
nec po vin ný chrá ni� si zdra vie,
pre to že len zdra vý po li cajt mô že
vy ko ná va� štátnu služ bu a kaž dé -
mu èlo ve ku by mal by� vlastný aj
pud se ba zá cho vy. Aj v podmien-
kach nášho re zor tu je jedným z li -
mi tov, že aj v prí pa de pitné ho re -
ži mu ne mô že ís� o pe òažné plne -
nie – pe òažné plne nie podlie ha

da ni z príjmu. Na dru hej stra ne, je
jas né, že pe šej hliadke sa popri
iných slu žobných ve ciach zle no -
sí na te le aj dvojlitro vá f¾a ša s mi -
ne rál kou. Sa mozrejme, le gisla tí va
rieši aj podmienky skla do va nia
ochran ných ná po jov a ïalšie sú -
vislosti. Viem si napríklad pred -
sta vi�, že as poò kaž dé po li cajné
au to pre hliadko vú služ bu by bo -
lo už v základnej vý ba ve pri ná -
ku pe au ta vy ba ve né auto chlad -
nièkou za pár euro. Pri po me niem,
že ná vrh na ria de nia, kto rý vzni ká
v na šej dielni, kon zul tu je me aj s
predsta vi te¾mi OZP ešte pred pri -
po mienko vým ko na ním.

l PO LÍ CIA sa v predchádza -
jú cich èíslach intenzívne ve no -
va la proble ma ti ke BOZP. Aj na
po ra de, kto rú ste ne dáv no zor -
ga ni zo va li, sa uká za lo, že si -
tuá cia v tejto ob las ti je v na -
šom re zorte skôr kri tic ká, ako
vzo ro vá. Pri tom náš re zort
prudko na be rá za mestnancov,
je najvyšší èas uro bi� aj v tom -
to po ria dok.

Áno, na spo me nu tej po ra de
sme tieto pro blé my de fi no va li a
pra cu je me na rieše niach, otázne
je napríklad orga ni zaèné zaèle ne -
nie inšpekcie prá ce, keï ju riešia
vlastne len dva ja pra cov ní ci za ra -
de ní na odde le ní ve rejné ho zdra -
votníctva od bo ru zdra votníctva.
Pri tom ide o rozsiahlu agen du,
kto rá má ši ro ký zá ber cez ce lý re -
zort, je to otáz ka osobných
ochran ných pra covných po mô -
cok, evi dencie pra covných úra -
zov a cho rôb z po vo la nia a mno -
hých ïalších proble ma tík, svo je

úlo hy tu ma jú aj ïalšie útva ry,
napríklad pra covná zdra votná
služ ba, od bor ní ci z ob las ti ochra -
ny ži votné ho prostre dia a mno hé
ïalšie.

l Váž nou té mou je vakci ná -
cia po li cajtov…

Nie je ta jomstvom, že zá pa sí -
me s ne dostatkom fi nanèných
prostriedkov aj pre tú to oblas�.
Rozbehli sme zá sadný pro jekt v
tom, že kompletnou vakci ná ciou
pre chádza jú všetci pri ja tí po li caj ti
v rám ci štú dia na SOŠ PZ. Ten to
mo del sa nám ve¾mi osvedèu je.
Èo sa tý ka dlhšie slú žia cich po li -
cajtov, pri vakci ná cii sa po stu pu je
v sú la de so zne ním vy hláš ky MZ
SR è. 585/2008 Z. z. v zne ní
neskorších predpi sov, kto rá v § 8
ho vo rí o po vinnom oèko va ní
osôb, kto ré sú pro fe sio nálne vy -
sta ve né zvý še né mu ne bezpe -
èenstvu vy bra ných ná kaz. Takpo -
ve diac admi nistra tívny pro blém je
v tom, že najmä pri pre cho doch z
jed nej zložky vzni ka jú pro blé my v
evi dencii, po li cajt si napríklad ne -
pa mä tá, èi bol ale bo ne bol za -
oèko va ný a keï sa o tom ne nájde
zá znam v je ho zdra votnej do ku -
mentá cii, vzni ka jú do ha dy. Mno -
ho po li cajtov ani ne vie, èi by ma li
ale bo ne ma li by� oèko va ní, sta èí
sa však obrá ti� pre dovšetkým na
svojho zmluvné ho le ká ra. Ak má
aj nadria de ný ne jas nos ti, mô že
sa obrá ti� na re gio nálne ho hy gie -
ni ka ale bo na pra covnú zdra -
votnú služ bu. V zá sa de ma jú by�
oèko va ní všetci, kto rí sú pri vý ko -
ne štátnej služ by vy sta ve ní zvý -

Po li cajt tiež ne sie zodpo vednos� za svo je zdra vie

Pitný re žim upra ví interný predpis pre všetkých za mestnancov
V ho rú cich týždòoch tohto ro ka vystú pi la do popre dia
otáz ka pitné ho re ži mu za mestnancov aj v na šom re zorte.
A ako to už cho dí, obja vi li sa mno hé ne jas nos ti pri prak-
tickej apli ká cii zá kon ných usta no ve ní, kto ré sa do tý ka jú
tejto pro ble ma ti ky. Pre to aj ve dú ca úra du MV SR už 23. jú -
la vy da la usmerne nie k opatre niam na ochra nu zdra via pri
zá �a ži teplom. Aj o tejto té me sa re dakcia PO LÍ CIA rozprá -
va la s plk. MUDr. Má riou Gvozdja ko vou, riadi te¾kou od bo -
ru zdra votníctva Sekcie perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí MV SR.

(Pokračovanie na str. 8)

(Pokračovanie na str. 8)

Inšpekto ri BOZP na vští vi li ïalšie po li cajné pra co viská
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Z lis tu vy be rá me:
S pouka zom na § 48 odst.3

písm.c) zák.NR SR è.73/1998
Vám ozna mu jem, že v bu do ve
Obvodné ho odde le nia Ru ži nov
zá pad v Bra tisla ve na Mojmí ro vej
ul.è.20 do chádza k s�a že né mu
vý ko nu služ by po li cajtov Obvod-
né ho odde le nia Ru ži nov zá pad a
poško de niu zdra via po li cajtov.

Dòa 19.5.2010 bol na tu -
najšom OO PZ vy ko na ný vý kon
štátne ho zdra votné ho do zo ru ve -
dú cim hy gie ni kom MV SR. Dô vo -
dom hy gie nickej kon tro ly bo li prí -
èi ny zvý še nej a opa ko va nej cho -
rob nos ti u po li cajtov na ocho re nia
dý cha cích ciest a následne zisti�
aktuálny stav priesto rov bu do vy
OO PZ Ru ži nov – Zá pad a pre ve -
ri� dodržia va nie hy gie nic kých po -
žia da viek v zmysle usta no ve ní
zá ko na è. 355/2007 Z.z. o ochra -
ne, podpo re a roz vo ji ve rejné ho
zdra via a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov.

Pri uve de nej kon tro le kontrol-
ný or gán zistil nasle dovné ne do -
stat ky:

1. na po va le bu do vy prí tom -
nos� ho lu bov a ho lu bie ho tru su.

2. bu do va je mi ni málne osve-
tle ná denným svetlom, pre to že
zvon ku je za tie ne ná stro ma mi, èo
vy ža du je ne ustá le použí va nie
ume lé ho osvetle nia – žiarivka mi.

3. V ce lej bu do ve nie je za bez -
pe èe né dosta toèné ume lé os -
vetle nie

4. pod¾a na ria de nia vlá dy è.
391/2006 Z.z. o mi ni málnych

bezpeènostných a
zdra votných po žia -
davkách na pra co -
visko, pre jedné ho za -
mestnanca má by� na
pra co visku vo¾ná pod-
la ho vá plo cha najme -
nej 2 m2 okrem za ria -
de ní a spo jo va cej ces ty. Na pra -
co viskách má na jedné ho za -
mestnanca pri padnú� najme nej
12 m3 vzduš né ho priesto ru pri
prá ci vy ko ná va nej v se de. To to
nespåòa la takmer žiadna miest -
nos� ani kance lá ria, vzh¾a dom na
prekro èe nú ka pa ci tu osôb.

5. so ciálno–hy gie nic ké za ria -

de nia ka pa citne ne vy ho vu jú, keï -
že pod¾a NV è. 391/2006 Z.z. má
by� na pra co visku 1 zá cho do vá
mi sa na 10 žien a 1 na 10 mu žov.

6. v každom so ciálno–hy gie -
nickom za ria de ní sú mriežky, kto -

ré ma jú slú ži� na odvetrá va nie,
keïže ich vý vo dy sme ru jú na po -
va lu, no v tom to prí pa de, najmä
kvô li spo mí na ným ne dostatkom
(poško de ná stre cha, vlhkos�, ho -
lu bí trus a i.) má ich funkcia ne ga -
tívne do pa dy na zdra vie.

7. Vy ku ro va nie nie je za bez pe -
èe né, ra diá to ry nie sú funkèné,

8. Na oknách nie sú ža lú zie,
ani sie�ky, na vy še okná ne tesnia,
ale nie je za bez pe èe né ani dosta -
toèné vetra nie. Mre že z vonkajšej
stra ny okien sú hrdza vé.

9. Priesto ry ob jek tu bo li vy ma -

¾o va né v ro ku 2009,
a to na opa ko va né

žiadosti kvô li vý sky tu plesní na
ste nách viï. fo to do ku mentá cia.
Nadmerná vlhkos� je spô so be ná
za te ka ním zo stre chy, ale aj tmou
a chla dom. Z tohto dô vo du už
napr. v miestnosti è. 15 pras ká
omietka na ste ne. Najzá -
važnejším a preu ká za te¾ným
problé mom sú však opa ko va né
cho ro by dý cha cích ciest u za -
mestnancov OO PZ.

Zá ver vý kon štátne ho zdra -
votné ho do zo ru zo dòa
19.5.2010:

Uve de né priesto ry ne vy ho vu jú
po žia davkám zá ko na è. 355/2007
Z.z. o ochra ne, podpo re a roz vo ji
ve rejné ho zdra via a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov a
na ria de nia vlá dy è. 391/2006 Z.z.
o mi ni málnych bezpeènostných a
zdra votných po žia davkách na
pra co visko.

Do do by získa nia no vých prie-
sto rov je potrebné reali zo va� tieto
opatre nia:

1. Vy èisti� po va lu a opra vi�
stre chu.

Ter mín: ihneï
2. Zre konštruo va� so ciálno–hy -

gie nic ké za ria de nia a ku chynky
tak, aby zodpo ve da li po žia -
davkám zá ko na è. 355/2007 Z.z.

Ter mín: september 2010
3. Zre konštruo va� miestnos�

pre upra to vaèku pod¾a po žia da -
viek NV è. 391/2006 Z.z.

Ter mín: september 2010

4. Všetky miestnosti vy ba vi�
vy ho vu jú cim ná bytkom.

Ter mín: september 2010
5. Za bezpe èi� šatne pre kaž -

dé ho za mestnanca OO PZ.
Ter mín: september 2010

6. Zre konštruo va� kú re nie v
ce lej bu do ve.

Ter mín: september 2010
7. Za bezpe èi� vy ho vu jú ce

osvetle nie v ce lej bu do ve, vy me -
ni� kry ty na žiarivkách.

Ter mín: september 2010
8. Vy me ni� okná, za bezpe èi�

sie�ky, ža lú zie a natrie� hrdza vé
mre že z vonkajšej stra ny okien.

Ter mín: r. 2011

9. Dôkladne pre ma ¾o va� pries -
to ry pro tiplesòo vý mi ná termi.

Ter mín: po opra ve stre chy

Z uve de ných opatre ní da ných
ve dú cim hy gie ni kom MV SR zo

dòa 19.5.2010
bo li reali zo va né
tieto:

1. opra va
stre chy, resp.
do plne nie chý -
ba jú cich škri diel
na stre che

2. doplne né a
vy me ne né poš -
ko de né kry ty na
žiarivkách

3. pre ma ¾o va -
né ste ny, kde sa
vy sky to va li ples -
ne

Chcem pou -
ká za� na sku -

toènos�, že po èas ce lej existencie
tu najšie ho odde le nia, od r.1994,
ne do šlo k re konštrukcii uve de né -
ho ob jek tu, resp. zlepše nia nielen
pra covných podmie nok, ale aj
podmie nok pre obèa nov pri -
chádza jú cich na tu najšie OO PZ
z rôznych prí èin.

Na ko¾ko bu do va je už staršia,
okná nepri lie ha jú, do chádza k si -
tuá ciám, že v zimných me sia coch
je v niekto rých kance lá riách cca
17 stupòov Celzia, èo taktiež ne -
ga tívne vplý va na zdra vie pra -
covní kov.

Každo denne sa po li caj ti tu -
najšie ho OO PZ stre tá va jú s ná -
zormi obèa nov, kto rí prí du do bu -
do vy OO PZ, že pra co visko je ne -
dôstojné nielen pre prá cu prísluš-
ní kov PZ, ale ne dôstojné sú aj
priesto ry pre „strán ky“. /ide o ves -
ti bul pri miestnosti pre predve de -
né oso by/

Ako je zrejmé z vyššie uve de -
ných faktov, po opa ko va ných mo -
jich žiadostiach a aj vy ko na ním
štátne ho zdra votnícke ho do zo ru
ne bo li vy ko na né opatre nia na
predchádza nie a zabrá ne nie
poškodzo va niu zdra via po li cajtov.

Na zákla de uve de ných sku -
toèností žiadam v zmysle § 48
odst.1 a) vytvo ri� ta ké adekvátne
a zdra vé pra covné podmienky
pre pra covní kov OO PZ Ru ži nov
zá pad OPP OR PZ v Bra tisla ve
II, kto ré by bo li v sú la de s Na ria -
de ním vlá dy SR è.391/2006 Zb.

mjr. Mgr. Ró bert Pev ný, 
riadi te¾ OO PZ

Na èo je vlastne hy gie nic ká kon tro la, keï sa po nej niè nezme ní?

Postre hy z jedné ho obvodné ho odde le nia…
Riadi te¾ OO PZ Ru ži nov – zá pad nám po slal do re dakcie
list, kto rý ad re so val ešte v marci na KR PZ Bra ti sla va a
vie, že list bol postú pe ný na cent rum pod po ry. Riadi te¾
upo zor òu je na fakt, že ho ci štátny zdra votný do zor už v
ro ku 2010 vy ko nal v objekte hy gie nickú kon tro lu a za do -
ku mento val množstvo aj ve¾mi zá važ ných ne dostatkov,
kto ré spô so bu jú zvý še nú cho robnos� príslušní kov OO
PZ, kompe tentné or gá ny do sia¾ pre skva litne nie pra -
covných podmie nok po li cajtov na tom to obvodnom odde -
le ní PZ neuro bi li prak tic ky niè, ale bo len ve¾mi má lo.
Svedèí o tom aj pri po je ná fo to do ku mentá cia.

V no vi nách PO LÍ CIA som si
vši mol èlá nok o bez peè nos ti prá -
ce v po lí cii. Ne viem, èi má te ve -
do mos� aj o ža lostnej si tuá cii
pra co vísk a vy ba ve nos ti kri mi na -
lis tic kých techni kov pre to len
struène naèrtnem ce lú si tuá ciu.

Prá ca kri mi na lis tic kých tech -
ni kov bo la pred rokmi po sú de ná
ako èinnos� sú vi sia ca s bio lo gic -
ký mi faktormi pod¾a Na ria de nia
vlá dy è. 338/2006 Z.z. o ochra ne
za mestnancov pred ri zi ka mi sú -
vi sia ci mi s expo zí ciou bio lo gic -
kým fakto rom pri prá ci /dnes N V
SR 83/2013/ a bo li za ra de ní do
3. ka te gó rie zvý še nej miery ri zi -
ka. Z tohto dô vo du ich èinnos�
podlie ha pre vádzko vé mu po -
riadku, tech ni ci mu sia ma� os -
vedèe nie pre prá cu s bio lo gic -
kým ma te riá lom a pra co visko
mu sí spåòa� ná roè né hy gie nic ké
nor my. /pra co visko mu sí by�
uve de né do pre vádzky hy gie ni -
kom a mu sí by� schvá le ný pre -
vádzko vý po ria dok/  Z vlastnej
skú se nosti viem, že nie len v na -

šom kra ji, ale aj na ce lom Slo -
ven sku pra co viská kri mi na lis tic -
kých techni kov z 90% tieto
podmienky nespåòa jú.

Pra covníèka – re gio nálna hy -
gie nièka ma upo zor ni la na tú to
sku toènos� s tým, že ak dôjde k

ne ja ké mu pro blé mu a nieèo sa
nám sta ne, tak to bu de na na še
tri ko a nikto nám ne uzná cho ro -
bu z po vo la nia, le bo po ru šu je me
/už len tým, že si pl ní me svo je
po vin nos ti/ bezpeènos� pri prá ci.

Ne do stat ky:
– Pra co viská ne zodpo ve da jú

hy gie nic kým nor mám /sa mo stat -
ný vchod, aby ne do šlo ku konta -
mi ná cii spo loèných priesto rov
pre ostat ných pra covní kov a
strán ky, su šiarne bio lo gic ké ho
ma te ri á lu, sprchy a pod./

– Absencia ochran ných pra -
covných prostriedkov –  ochran -
né pra covné ode vy

– Likvi dá cia bio lo gic ky konta -
mi no va né ho od pa du

– Èiste nie bio lo gic ky konta mi -
no va ných ode vov

– Lacné jed no rá zo vé ru ka vi -
ce sa trha jú, ne vhod né pre prá -
cu  krim. techni kov

Vhod né si tuá ciu rieši� ce lo re -
zortne.

npor. Mgr. Jo zef HU DÁK
kri mi na lis tic ký tech nik

KR PZ Ban ská Bys tri ca 

Pozn. re dakcie: Pi sa te¾ nám
po slal aj ná vrh pre vádzko vé ho
po riadku pre pra co viská kri mi na -
lis tic kých techni kov, kto rý spra -
co val spo lu s re gio nálnou hy gie -
nièkou. Podne ty sú ve¾mi zaují -
ma vé a potrebné, k pro blé mu sa
vrá ti me v spo lu prá ci s PPZ v sa -
mostatnom ma te riá li, v re dakcii
uví ta me po znat ky a ná vr hy aj od
ïalších kri mi na lis tic kých techni -
kov.

Prá ca kri mi na lis tic kých techni kov je vy so ko ri zi ko vá
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Podnetné myšlienky pre kaž dé ho riadia ce ho pra cov ní ka

Ma na žér ako ve dú ci tí mu mô -
že tvo ri� a ove ro va� ná zo ry èle nov
da né ho tí mu, pre to že ma na žér i
ostat ní za mestnanci sa vzá jomne
potre bu jú. Mu sia by� mo ti vo va ní a
prá ve ma na žér – ve dú ca osob -
nos� ich mu sí inšpi ro va�. Za -
mestnanci mu sia by� pres -
vedèe ní, že nadria de ný ve rí v
ich schop nos ti, po tom vy nakla -
da jú znaè né úsi lie, aby si
zaslú ži li dô ve ru, mo ti vá ciou sú
ve de ní k patrièné mu vý ko nu.
Veï predsa v každom tí me je
dos� ener gie, schop nos ti, tvo ri -
vosti a správni ma na žé ri ve dia,
ako ich využi� a vies� ich správ-
nym sme rom, aby pra cov ní ci
dospe li k po ža do va ným zá me -
rom.

To si vy ža du je podni ko vú kul-
tú ru, kto rú tvo ria:

n zodpo vednos�;
n rešpekto va nie hodnôt: eti ka,

zdra vie, bezpeènos�, eko ló gia;
n zro zu mi te¾né vy medze nie

cie¾ov;
n uplatòo va nie najvhodnejších

pra covných postu pov k ich reali -
zá cii;

n tí mo vá prá ca.
Mu sí sa tiež vo li� istý štýl ve de -

nia, kto rý je v tí mo vej prá ci ne -
vyhnutný, a to:

n schopnos� po ro zu mie�
emoène podria de ným, vcí ti� sa do
ich vnútra, usmeròo va� ich;

n podpo ro va� ne formálne ho
vodcu presvedèi vou ko mu ni ká -
ciou;

n osobné kon tak ty na
všetkých úrovniach;

n ve no va� po zornos� rozvo ju
mo ti vá cie. (Blá ha, Dytrt, 2003, s.
119)

Za mestnanci da nej orga ni zá -
cie sa sna žia o to, aby na šli rov -
no vá hu medzi prá cou a osobným
ži vo tom, èo sa dá do siahnu� po -
mo cou hot – deskingu, pružnej
pra covnej do by, využí va nia exter -
nistov, èiastoèných úväzkov, prá -
ce do ma, prá ce cez te le fón, štu -
dijné ho vo¾na, otvo re ných zmlúv
o vlastnom riade ní „škol ských ro -
kov“. Mo derná spo loènos� sa
sprá va k svo jim za mestnan -
com ako k ¾udským by tostiam
a oni dá va jú zo se ba to najlep-
šie. (Heller, 2005, s. 25)

Ka riérny po stup
Orga ni zá cie posky tu jú ce lé

spekt rum rozvo ja aj ma na žé rom,
kto rí po tom stú pa jú po rebríèku
ka rié ry pri rodze ným spô so bom;
kaž dý ma na žér mu sí de monštro -
va� svo ju je di neènú hod no tu; mu -
sia si by� ve do mí no vých trendov,
kto ré ovplyvòu jú ich ko mu ni tu, trh
a ich vlastné za mestna nie a nájs�
k¾úè k úspe chu v da nej orga ni zá -
cii, za cho vá va� in teg ri tu ve rejné -
ho imidžu i dob ré ho me na.

Efektívny ve dú ci pra cov ník
sa sústre ïu je na to, èím mô že
prispie�. Sle du je smer k cie¾om,

kto ré ma jú svo ju reali zá ciu vo
vonkajšom prostre dí. Kla die si
otáz ku: „Èím mô žem prispie� tak,
aby to významne ovplyvni lo vý -
konnos� a vý sled ky inšti tú cie, pre
kto rú pra cu jem?“ Dô raz kla die na
zodpo vednos�. (Drucker, 2008, s.
77)

Dy na mi ka zme ny
Ho ci väèši na zmien mô že ma�

na pr vý poh¾ad eko no mic ký ráz,
všetky sú v podsta te o ¾u ïoch a
ich sprá va ní, kto ré si vy ža du je
tiež zme nu. ¼u dia by ma li ve -
die�, èo sa od nich oèa ká va. Sú
to tieto fak to ry: zna los ti, zruè nos -
ti, presvedèe nie, prostre die a zá -
me ry. (Heller, 2005, s. 208)

Kombi ná cia týchto piatich
fakto rov ur èu je efekti vi tu. Zá mer
vytvá ra prostre die. Prostre die za -
bez pe èu je „kultú ru odme ny a
tres tu“, kto rá ur èu je mo ti vá ciu za -
mestnancov. Vhod né je použi� ci -
to va nie: „I ke by sme nechce li v
sna he ovplyvni� dru hých, vždy
vy chádza me z to ho, èo mo ti vu -
je nás. Ak po cho pí me v èom sa
iní ¾u dia od nás lí šia, zistí me,
kde ubra� a èo pri da�. Po kia¾ k
to mu po núkne me ešte úprimné
presvedèe nie, že dru hý má prá -

vo sa od nás lí ši�, na še pô so -
be nie bu de nielen správne v
ob sa hu, ale i viero hodné for -
mou“. (Pla mí nek, 2010, s. 13)

Mo ti vá cia
Mo ti vá cia je mo hut ný po zi tívny

po ten ci ál. Mo ti vo va� zna me ná
nielen bra�, ale tiež dá va�. Je to
vlastne pro ces, pri kto rom sa po -
nú ka èlo ve ku uspo ko je nie je ho
potrieb, od kto ré ho však nieèo
potre bu je me. Mo ti vá cia je istý
druh záujmu o dru hých, chá pa�
¾u dí, ro zu mie� im; je to te da
záu jem o dru hých, záujem o
po sto je, kto ré pre cho vá va me k
¾u ïom a je za lo že ný na hod no -
tách, kto rým ve rí me. Mo ti vá cia
ako prá ca má ce lý okruh alterna -
tív.

Mo ti vo va� zna me ná da� as poò
to¾ko, ko¾ko vez me me. Mo ti vo va�
zna me ná pozna� základné mo ti -
vaèné fak to ry a ve die� ich indi vi -
duálne využí va�. Hlavný dô raz sa
zvy èajne kla die na hmotnú za -
inte re so va nos� fi nanènú, ma te -
riálnu, ale aj na odme ny a vý ho -

dy. Jed no znaè né chá pa nie mo ti -
vá cie, kto ré je za lo že né iba na
hmot ných sti mu loch, jedno znaè -
ne ne pla tí. Vý znam ným zdro jom
mo ti vá cie pre mno hých ¾u dí je
sa mot ná prá ca, kto rá im pri ná -
ša uspo ko je nie, a pre to u ta -
kýchto za mestnancov sa opla tí
ma na žé rom podpo ro va� záu -
jem o prá cu, vytvá ra� prí jemnú
at mo sfé ru, správne de le go va�

úlo hy, disku to va� o pra cov -
ných i osobných cie¾och a vô -
bec dosta toène ko mu ni ko va�;
v orga ni zá cii sa predpokla dá
informaèná otvo re nos� a ko -
mu ni kaèná ústre to vos�.

Významnú ro lu hrá ne zá vislos�
a sa mostatnos�. To, èo najviac
pri �a hu je, je zdo lá va nie pre ká žok
a pri jí ma nie vý ziev. Obja vo va te lia
h¾a da jú, èo je no vé, te da h¾a da jú

vý zvy, ho dí sa pre nich vo¾nos� v
spô so be, ako prá cu vy ko na jú a
kon tro ly by ma li by� len ne -
vyhnutne nut né. Zla ïo va te lia sú
re la tívne zmierne ní s vecnou ne -
spra vodli vos�ou, ve dia, že je sú -
èas�ou se ba, do ká žu sa s òou vy -
rovna�. Usmeròo va te lia ma jú pot -
re bu uplatòo va� vplyv na ostat -
ných ¾u dí vo vz�a hu nadria de ný –
usmeròo va te¾ k ur èi tým po tia žam.
Vytvo rí sa si tuá cia, ke dy sú všetci
na òom zá vis lí. Bo lo by mož né
vy me nú va� ešte ïalšie mo ti vaèné
ty py a tiež pouká za� na vplyv mo -
ti vaèné ho prostre dia, priestor pre -
sa ho va nia se ba sa mé ho – dob rý
vz�ah k se be sa mé mu, dob rý
vz�ah k dru hým, spontánna otvo -
re nos� sve tu, spontánne se bapre -
sa de nie a tiež vplyv aktuálnej si -
tuá cie. Ovplyvòo va nie iných ¾u dí
má vý raz ný etic ký aspekt. Nielen
v ¾udskej spo loènosti a spo lo -
èenských ve dách, ale i v prí ro de
a prí rodných ve dách pla tí aký si
uni verzálny zá kon, kto rý mož no
ozna èi� ako „nieèo za nieèo“. V

tejto sú vislosti tre ba uvies� tri zá -
ko ni tos ti, a to:

Pr vý zá kon: S pocti vos�ou
najïa lej zájdeš. Bez po cti vos ti to
ide èas to rýchlejšie.

Dru hý zá kon: ¼sti ví sú úspeš -
nejší než po cti ví, po kia¾ je dosta -
tok hlú pych.

Tre tí zá kon: Vi ta li ta spo -
loènosti rastie so vzde la ním ¾u dí.

Pr vý zá kon sa zaobe rá ma ni -

pu lá ciou, ná si lím, kto ré sú neprí -
jemné, ale èas to úspešnejšie než
mo ti vá cie – as poò krátko do bo.
Ma ni pu lá tor, ná sil ník mu sí ne pre -
stajne vy mýš¾a� stá le no vé úsko -
ky a pod vo dy.

Dru hý zá kon vy chádza z
pozna nia i z výsledkov ma te ma -
tic ké ho mo de lo va nia sprá va nia
zlo ži tých systé mov; vý voj spo -
loènosti by mal vy nu co va� sluš -
nos� a pocti vos�.

Tre tí zá kon vy chádza zo slo va
vi ta li ta, ozna èu je stav, (ke dy èlo -
vek, sku pi na, ro di na, fir ma, obec,
štát, inšti tú cia, ¾udstvo) je úspeš -
ný – do siahne to, èo do siahnu�
mal a zá ro veò je ho sú èasné
úspe chy neobmedzu jú mož nos ti
ïalšie ho rastu, úspe chov. (Pla mí -
nek, 2010, s. 124)

Ko mu ni ká cia
V kaž dej ob las ti ma nažmentu

má mi mo riadne miesto efektívna
ko mu ni ká cia. Dô le ži tú ro lu zohrá -
va aj pra vi del né pre hodno co va -
nie si tuá cie a kon tro la to ho, èi rie-
še nie fun gu je; ne postrá da te¾né je
aj mo ni to ro va nie výsledkov svo jej
reali zá cie. Tre ba pre hodno ti� aj
vý sled ky a zisti�, aké z to ho ply nú
pouèe nia. Ziste nia zapra co va� do
ïalších bu dú cich plá nov a sna ži�
sa tak o ïalšie zlepše nie. Roz -
prá va nie a na èú va nie sú základ-
ný mi for ma mi ko mu ni ká cie. Ak
chce me svo je ko mu ni kaèné
schop nos ti zlepši�, mu sí me zdo -
ko na li� obe uve de né zna los ti.
Roz ho vo ry mu sia vies� k ur èi tým
výsledkom, mu sia by� ciele ne
riade né, mu sí by� vy jasne ný cie¾
roz ho vo ru. Tre ba na èú va� aktív-
ne, pre to že tou to ces tou je po -
núknu tý priestor pre patrièné
vysvetle nie, ale tiež sa akcep tu je
iný spô sob poh¾a du.

Ak ma na žér má silnú strán -
ku a ¾ahko sa do ká že vcí ti� do
ostat ných, po tom je preòho
¾ahšie vy jadri� po cho pe nie ak -
cep to va� iné uhly poh¾a du,
pred chádza� spo rom tým, že
ma na žér zdô razní pri ja tie ich
poh¾a du na vec.

Otáz ky sú každo denným
nástro jom ko mu ni ká cie. Tre ba
po ve da�, že neexistu jú žiadne
všeo becne správne ale bo zlé,
vhod né ale bo ne vhod né otáz -
ky. Skôr je tre ba ich použí va�
pod¾a si tuá cie a zá me ru: Mu sí te
si pre myslie�, èo ho chce te do -
siahnu� a èo chce te ovplyvni�, èo
je va šou úlo hou. (Scharlau, 2010,
s. 43)

Kaž dý ko mu ni ká tor si mu sí
uve do mi� svo je schop nos ti, dô ve -
ry hodnos�, prí jemné vystu po va nie
a vybra� si si tuá ciu, ak je on sám
v dobrom roz po lo že ní, aby do ká -
zal po lo ži� se be i ostatným zú -
èastne ným otáz ku, kto rá by
spåòa la cie¾ jedna nia. Žiada sa aj
udržo va� isté rám co vé podmien -
ky, a to:

n vytvo ri� pro gram jedna nia;
n pre ve ri� rám co vé podmienky

(miesto a èas), po kia¾ nie sú u
pra vi del ných schôdzok pevne
sta no ve né;

n pripra vi� pod kla dy a repre -
zentá ciu k da nej té me; 

n skontro lo va� rozhodnu tie z
predchádza jú cej schôdzky.
(Scharlau, 2010, s. 85)

Èas to pri ko mu ni ká cii do -
chádza k ostrej vý me ne ná zo rov,
tre ba sa nauèi� su ve rénne vy po -
èu� kri ti ku, kto rá sa pre važne tý ka
sprá va nia ale bo pra covných
výsledkov; kri ti ka predsa patrí k
bežným ko mu ni kaèným si tuá -
ciám. Kaž dý ma na žér by si mal
na zákla de svo jich skú se ností
uve do mi�, ako sa sprá va, keï
kri ti zu je ostat ných, èi do sia hol
svoj cie¾, èi do stal spätnú
väzbu na svoj štýl kri ti ky, èi
zro zu mi te¾ne vy slo vil potre bu,
kto rá by sme ro va la k lepšie mu,
uži toènejšie mu a èi bo lo po -
cho pe né, o èo mu vlastne išlo.
Je tre ba si uve do mi�, že kri ti ka
prispie va k zlepše niu spo lu prá ce
– odha ¾u jú sa chy by, ne do stat ky,
zis�u jú mož nos ti zlepše nia, h¾a -
da nia rieše ní, predchádza nie chy -
bám v bu dúcnosti.

Etic ký kó dex
Etic ký kó dex for mu lu je to, èo

fir ma oèa ká va od svo jich za -
mestnancov v sú la de s eti kou,
keï sa ocitnú v zlo ži tej ale bo
neistej si tuá cii. Po pi su je vše obec -
ný hod no to vý sys tém, etic ké pri-
ncí py, špe ci fické zá sa dy a pra -
vidlá, kto ré sa fir ma po kú ša
uplatòo va�. (Ha nu lá ko vá, 1996, s.
18) Na to, aby bol etic ký kó dex
úèin ný, mu sí spåòa� tri kva li ta tívne
cha rak te ris ti ky (Lukniè,
1994:199):

n mal by by� jas ný a zro zu mi -
te¾ný;

n mal by by� vy èerpá va jú ci;
n mal by by� vy má ha te¾ný.
Mravná zodpo vednos� pod ni ku

(orga ni zá cie) je väèši nou spä tá s
etic ký mi po žia davka mi, zá väzka -
mi a ideálmi, kto ré vytvá ra jú
základnú osno vu podni ko vej
kultú ry. Z tohto poh¾a du ho vo rí me
o vzni ku etic ky zodpo vednej
orga ni zá cie, kto rá má jedno -
znaène inšti tu cio nálne vy medze -
né for my etic ké ho dialó gu.

pplk. PhDr. Sta ni slav Pálka,
MV SR

Etic ký zá klad prá ce ma na žé ra: Mo ti vo va� zna me ná da� as poò to¾ko, ko¾ko vez me me

Ma na žér je vodcom istej orga ni zá cie. Vply vom pre -
vratných zmien na stal èas presvedèi vé ho ve de nia –
leadership – uplatòo va nie osobné ho vply vu, nie však mo -
ci. Ma na žér by ne mal pri ka zo va�, ale svo jim posto jom, ná -
zormi vhod nou for mou pristu po va� k získa va niu ¾u dí pre
reali zá ciu, tvor bu ino vá cií.
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Neúspech
Ma lá ko rytnaèka sa dria -

pe na strom, ho re roz -
tiahne pac ky a sko èí do le.
Ve¾mi sa udrie. Po chví li sa
však pre be rie, zno va vy le -
zie na strom, zno va sko èí
do le a za sa sa doudie ra,
ale zno va sa špl há na
strom… Z ved¾ajšie ho stro -
mu sa na to po ze rá pá rik
hrdli èiek a hla va ro di ny ho -
vo rí: Dra há, ne mys líš, že
by sme jej už ko neène ma li
po ve da�, že je adopto va -
ná?

Sta ro módny
Po li cajt na mo torke má va na vo diè ku au ta, aby za sta vi la.

Vo diè ka ne rea gu je, tak ju predbehne a pri nú ti ju zasta vi�:
Vá že ná pa ni, vy ne vie te, èo ten môj sig nál zna me ná?

Sa mozrejme, že viem, ale tak sa už predsa dáv no ne -
zdra ví!

Ešte tro chu hu mo ru na posledné do vo lenko vé chví le
Dob rá sprá va

Prí de po li cajt k by tu jed-
né ho mu ža a ozná mi mu:
Va šu že nu sme za tkli.

– Èo že?
Ho vo rím, že sme za tkli

va šu že nu.
– Èo to ho vo rí te?
Vy ste hlu chý, èi èo?

Ho vo rím, že sme va šu
man žel ku str èi li do chlád -
ku!

– To nie, pán po ru èík,
ale dobrú sprá vu mô žem
po èu� aj sto krát!

Identi fi ká cia
Moh li by ste mi po ve da�,

ako ten útoè ník vy ze ral? pý ta
sa po li cajt na padnu té ho,
riad ne dotlèe né ho mu ža.

Sa mozrejme, odve tí na -
pad nu tý, prá ve som mu to
ho vo ril, keï ma za èal mlá ti�!

Ná hra da ško dy
Prí de chla pík na po li -

cajnú sta ni cu a žiada o prá -
cu. Še rif vy tiahne re vol ver
a prestre lí mu klo búk.
Chlap ani okom ne mihne.

Še rif: Vi dím, že si odváž-
ny, máš tú prá cu. A tu máš
pe nia ze na no vý klo búk!
Chlap: A na no ha vi ce mi
ne dá te? 

Ty ra sis ta!

Ne èum na mòa, ty si stá le chce la èer ve né au to!

Vy ste vraj chce li vi die� to va še sle pé ère vo…

To to stí ha nie obvi ne ných 
na slo bo de ma už fakt ne ba ví!

Ako to, že si
niè ne po èul?!

Na we be je fajn! Nik-
to ne vie, že si pes…

Ty si ma podviedla so
ša cho vým ko òom?!

Ú¾a va…
Po li cajt: De žo, kde si bol

vèe ra ve èer?
De žo: Ja som ho ne za -

bil!
Po li cajt: Ko ho?
De žo: Vy ste ho ešte ne -

na šli? 



Po li caj ti z Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ban-
skej By stri ci za ví ta li 1. au gus ta
2013 do detské ho letné ho tá bo ra
v Kru pi ne – Teplièky, kde sa po -
èas le ta reali zu jú detské rekreaè -
né po by ty pre de ti príslušní kov
PZ, HaZZ, ZHS a za mestnancov
MV SR.

Po li caj ti z Po ho to vostné ho po -
li cajné ho útva ru, tzv. „kuklá èi“ pri-
pra vi li pre de ti ukážky po li cajné -
ho zá sa hu vo èi ne bez peè ným a
ozbro je ným pá cha te ¾om, pri kto -
rom ne chý ba la stre¾ba a hú ka jú -
ce ma já ky. Následne pre bie ha la
ukážka prá ce ko le gu – py ro tech -

ni  ka pri zneškodòo va ní vý buš ni -
ny.

Taktiež ma li de ti možnos� vi -
die� i na si mu lo va ný zá sah „kuklá -
èov“ vo èi ozbro je né mu pá cha te -
¾o vi, kto rý zadržia val ru ko jemní -
ka. Odvážnejší tá borní ci sa po

ná le ži tom vystro je ní a „vy zbro je -
ní“ sa mi vži li do ko že po li cajtov a
vy s kú ša li si zá sah spo lu s po li -
cajtmi.

Po ukážkach po li cajnej vý stro -
je, vý zbro je a množstve otá zok
zo stra ny de tí, po li caj ti pre viezli
všetkých tá borní kov na po li caj -
nom obrne nom transporté ri.

Na zá ver po li cajtky z odde le -
nia ko mu ni ká cie a pre vencie kraj -
ské ho riadi te¾stva odovzda li de -
�om reflexné darèe ky ako spo -
mienku na prí jemný, na zá žit ky
bo ha tý deò, strá ve ný v spo loè -
nosti po li cajtov.

Andrea Petro vi èo vá, KR PZ
Ban ská Bys tri ca
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

46. o plnení úloh v oblasti
súkromnej bezpečnosti

47. o zriadení špecializované-
ho tímu

48. o zriadení skúšobných
komisií na vykonanie závereč-
ných vyšetrovateľských skúšok
príslušníkov Policajného zboru

49. o zriadení poradnej komi-
sie na posudzovanie odvolaní
proti rozhodnutiam riaditeľov
krajských riaditeľstiev Policajné-
ho zboru o neposkytnutí informá-
cií a na posudzovanie mimoriad-
nych opravných prostriedkov

50. o zrušení rozkazu prezi-
denta Policajného zboru č.
40/2007 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších
predpisov

51. o zriadení špecializované-
ho tímu

52. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky zaradených do I. a II. výcvi-
kovej skupiny

53. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov

Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky v náhradných termínoch a
opravnom termíne

54. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave

55. o vykonaní preškolenia
príslušníkov Policajného zboru
krajských dopravných inšpekto-
rátov zaradených na diaľničných
oddeleniach Policajného zboru a
špeciálneho dopravného oddele-
nia odboru dopravnej polície
Prezídia Policajného zboru z tak-
tiky služobných zákrokov

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

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

15. ktorým sa mení nariade-
nie prezidenta Policajného zboru
č. 13/2008 o previerkach z teles-
nej zdatnosti, zo sebaobrany a
zo streleckej prípravy príslušní-
kov Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

Niekde chý ba jú (najmä) pe nia ze, inde by sta èi lo viac po zor nos ti a záujmu nadria de ných

Člen ZO OZP è.10–27 pri OR
PZ Mi cha lov ce npor. Sla vo mír
PRA DA sa zú èast nil medzi ná -
rodných majstrovstiev Ma ïar ska
v Na tu rálnej kultu risti ke v Ta ta -
ba nyi, kde v ka te gó rii zmie ša -
ných pá rov ob sa dil 1. miesto s
Ive tou Hause ro vou a v ka te gó rii
masters I (40–50 ro kov) 3
miesto. Sla vo mír Pra da, èlen
OZP v SR re pre zen tu je Slo ven -
sko od ro ku 2011 po rôznych sú -
�a žiach na sve te . V Po li cajnom
zbo re pô so bí od ro ku 1990.

ZO OZP Mi cha lov ce

Pro jekt zavàši li odovzdá va ním
tabla a po li cajný mi ukážka mi

Pi lotný pro jekt „Sprá vaj sa normálne“ je výsledkom slo ven -
sko–ho landskej spo lu prá ce a už nieko¾ko ro kov sa or ga ni zu je aj v
Ži linskom kra ji. Ten to škol ský rok 2012/2013 sa do pro jek tu po prvý-
krát za po jil aj od bor že lezniènej po lí cie Kraj ské ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Ži li ne, kto rý ho rea li zo val pre žiakov 5. roèní kov na
šty roch základných ško lách v Bystrickej do li ne re gió nu Ky súc. Pri
ukon èe ní pro jek tu do sta li žiaci z rúk mjr. Mgr. Mi la na Prandu
osvedèe nia o absolvo va ní pre ventívne ho pro jek tu „Sprá vaj sa nor-
málne“ spo lu s tabla mi pre jed not li vé trie dy. Prekva pe ním pre de ti,
bo lo aj fo te nie sa na tablo v po li cajnej rovno ša te –ko šie¾ke, kra va te
a šiltovke s lo gom Kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru Ži li na.
Odme nou pre žiakov za ak ti vi tu a dis ci plí nu po èas predná šok bol
dòa 31.05.2013 v ob ci No vá Bys tri ca zor ga ni zo va ný „Deò de tí s po -
lí ciou a ozbro je ný mi zložka mi“, na kto rom svo ju èinnos� pre zen to va li
for mou dy na mic kých, aj sta tic kých uká žok všetky sú èasné zložky
príslušní kov KR PZ v Ži li ne.

mjr. Mgr. Mi lan Pranda
KR PZ Ži li na

ve¾mi vá bi vý ob raz – zni èe né po -
dla ho vé kry ti ny a ko ber ce, sta ré,
nepri lie ha jú ce okná, zni èe ná kry -
ti na na scho doch, ¾ahko mož no
prís� k úra zu. Dlho sa tu už ne -
ma ¾o va lo a pre his to ric ký ná by tok,
najmä sto liè ky, už ohro zu jú zdra -
vie kaž dé ho, kto by sa po kú sil na
ne sadnú�. Viace ré ziste né ne do -
stat ky by sa pri tom da li odstrá ni�
aj bez ve¾kých fi nancií, chce to
len viac po zor nos ti zo stra ny nad -
ria de ných. V sú vislosti s do držia -
va ním N MV è.35/1995 o pri de ¾o -
va ní, no se ní a ukla da ní slu žob -
ných zbra ní v zne ní nes kor ších
predpi sov ko mi sia ne zisti la po ru -
še nia, ale napríklad ná cvi ky po -
uží va nia ba listických viest sa na
tom to pra co visku ne vy ko ná va jú a
nie je ani sta no ve ný interný pred-
pis ich použí va nia.

Viac po zor nos ti
Si tuá cia v po uží va ní ochran -

ných ba listických viest bo la po -
dob ná aj na OO PZ v Ska li ci. Aj

tu ko mi sia zisti la, že ob jek tu chý -
ba dôkladnejšia a najmä èastej -
šia údrž ba. Prasknu té potru bie z
WC na 1. po scho dí podmá èa ste -
nu, ce lý ob jekt je už ne dosta -
toène zaizo lo va ný vo èi podmá èa -
niu, ne vy ho vu je osvetle nie pra co -
viska a v miestnosti evi dencie
mo to ro vých vo zi diel je ne dý cha -
te¾no, priesto ry sú ne posta èu jú -
ce, èa ka jú cim stránkam na chod-
be perma nentne hro zia zdra -
votné ko lapsy. Aj oby èajný ven ti -
lá tor by tro chu po mo hol, keïže o
vzdu cho techni ke tu len sní va jú.

To¾ko z aktuálnych kont rol
BOZP. Inšpekto ri sa po èa se do
kon tro lo va ných priesto rov vrá tia,
èi sa zodpo vední nadria de ní po -
sta ra li o ná pra vu.

(po)

(Pokraèovanie zo strany 4)

še né mu ne bezpe èenstvu ná ka zy,
ale prá ve pre ne dosta tok fi -
nanèných pros tried kov po stu pu -
je me pod¾a miery ohro ze nia zdra -
via. V ro ku 2012 sme z prostried-
kov MV SR vy na lo ži li na vakci ná -
ciu 215,5 ti sí ca eur, v ro ku 2013
do sia¾ vy še 92–ti síc eur. V pred-
chádza jú cich ro koch nám po -
moh la Spo loèná zdra votná
pois�ovòa, kto rá èas� nákla dov
uhrádza la zo svojho správne ho
fon du, dnes už ce lý ob jem fi -
nancií ide z nášho roz poè tu.

l Sys tém zmluvných le ká -
rov na ra zil na od por èasti po li -
cajtov, do konca sa ho vo ri lo, že
re zort obmedzu je prá vo na slo -
bodnú vo¾bu le ká ra. Váš poh -
¾ad?

Prá vo na vý ber posky to va te ¾a
– èo je re èou zá ko na „slo bodná
vo¾ba le ká ra“ ,sa nevz�a hu je v
na šich podmienkach v sú la de so
zne ním § 11, ods.7 zá ko na
è.576/2004 Z.z. na príslušní ka
Po li cajné ho zbo ru a príslušní ka
Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo -
ru, ak mu ur èil posky to va te ¾a slu -
žobný or gán ale bo slu žobný
úrad. Sie� zmluvných a slu -
žobných le ká rov, kto rí za bezpe -
èu jú pre uve de né zložky všeo -
becnú ambu lantnú zdra votnú sta -
rostli vos�, vytvá ra možnos� kon -
tro ly nad zdra votným sta vom po -
li cajtov a ha si èov, ako aj kon tro lu
opodstatne nosti do èasnej ne -
schop nos ti – nie je napríklad bez
zaují ma vosti fakt, že po li caj ti ma -
jú približne trojpercentnú do -
èasnú neschopnos� na vý kon
štátnej služ by, kým pro fe sio nálni
vo ja ci, kto rí nie v pl nej miere vy -
uži li možnos� urèi� vo ja ko vi le ká -
ra, až osempercentnú. Intenzívna
spo luprá ca po sudko vých le ká rov
re zor tu so zmluvný mi a slu žobný -
mi le kármi po má ha, okrem eli mi -
no va nia úèe lo vej do èasnej ne -
schop nos ti, aj vèas zisti� ocho re -
nia, kto ré nie je mož né akcepto -
va� pri vy ko ná va ní psy chic ky a fy -
zic ky ná roènej štátnej služ by v
Po li cajnom zbo re ale bo Ha siè -

skom a záchrannom zbo re (napr.
epi lepsia, depre sie, zá važ né
ocho re nia sdrco cievne ho, za ží va -
cie ho, dý cha cie ho sys té mu).
Zmluvní le ká ri spo lupra cu jú s le -
kármi špe cia lista mi v Ne moc ni ci
sv. Mi cha la, a.s a do ká žu ve¾mi
efektívne za bezpe èi� pre po li -
cajtov, ha si èov a ve ¾akrát aj ich
ro din ných príslušní kov rýchlu
diag nos ti ku a lieèbu v tom to zdra -
votníckom za ria de ní bez dlhé ho
èa ka nia, kto ré je bežné v re gio -
nálnych zdra votníckych za ria de -
niach. Aj to to je je den z vý znam -
ných dô vo dov existencie zmluv-
ných le ká rov. V prí pa de do èasnej
ne schop nos ti na vý kon služ by sú
na ši po li caj ti i ha si èi za bez pe èe ní
kva litnejšie, ako iné zložky oby -
va te¾stva, je pri rodze né, že v prí -
pa de vy nakla da nia ve rejných
prostriedkov to mu mu sí zodpo ve -
da� aj prísnejšie hospo dá re nie a
sys tém kon tro ly, kto rí prá ve za -
bezpe èu jú slu žobní, zmluvní, a
po sudko ví le ká ri. Po li cajná štátna
služ ba je ve¾mi ná roè ná a ri zi ko -
vá, je len pri rodze né, že ro bí me
ma xi mum pre to, aby bo li v služ-
be len zdra ví po li caj ti. Pre to je lo -
gic ké aj to, že nesmie slú ži� po li -
cajt, kto rý neprejde pre ventívnou
prehliadkou a je po vinnos�ou
nad ria de né ho, aby si potrebné
ná le ži tos ti takpo ve diac ustrá žil.
Zodpo vednos� za svo je zdra vie
ne sie aj kaž dý po li cajt. Úda je o
zdra votnej kla si fi ká cii, pre ventív -
nych prehliadkach, absol vo va -
nom oèko va ní, me ne ošetru jú ce -
ho vše obec né ho le ká ra, sa pos -
tupne vkla da jú do informaè né ho
sys té mu, aby bo li k dispo zí cii aj
nadria de né mu, zjedno du še ne
po ve da né, za èí na v tom by� po -
stupne po ria dok. Na jed nej stra -
ne sa usi lu je me o to, aby po li caj ti
bo li pri prá ci po všetkých strán-
kach ma xi málne chrá ne ní, na
dru hej stra ne je v sú èasnosti vy -
so ko aktuálna aj otáz ka hos po -
dár nos ti vy nakla da ných pro-
striedkov.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Pitný re žim upra ví interný predpis pre všetkých za mestnancov
(Pokraèovanie zo strany 4)Policajti pripravili de �om v tá bore zaují mavý deò

Ïalší úspech Mi cha lovèa na


