
Pozre li sme sa pre to na da nú
pro ble ma ti ku bližšie cez na še

interné nor my a poh¾a dy odborní -
kov z cent ra, ho vo ri li sme však aj

s  ¾uïmi pria mo „od fa chu“, vo vý -
ko ne okresných a kraj ských riadi -
te¾stiev. Výsle dok nás vô bec ne -
uspo ko jil, slo ven ská rea li ta je na
ho ny vzdia le ná predsta ve, kto rú o
tejto prá ci na do budnú mi lov ní ci
ame ric kých te le víznych CSI se -
riá lov, ale je aj v rozpo re so slo -
ven ský mi predpismi, chrá nia ci mi
zdra vie za mestnancov. A to je
ešte horšie.

V sú èasnosti pra cu je v štruktú -
rach PZ takmer tristo kri mi na lis -
tic kých techni kov s osvedèe ním
na vy še 50 pra co viskách v rám ci
okresných riadi te¾stiev PZ. Bra ti -
sla va a Ban ská Bys tri ca má pra -
co viská aj pri KR PZ. Uka zu je sa,
že ne exis tu je jed not ná orga ni -
zaèná štruktú ra ani ty pi zá cia
týchto pra co vísk, de fac to kaž dé
po li cajné riadi te¾stvo si rieši lo

tieto pra co viská vo vlastnej ré žii,
pod¾a svo jich potrieb a fi nanè -
ných mož nos tí, pre to je roz dielny
aj po èet techni kov na jed not li vých
pra co viskách, ne ho vo riac už o
ich vy ba ve nos ti. Všetci tech ni ci
však za sie la jú zaiste né sto py na
tri funkèné pra co viská KEÚ PZ a
me to dic ky ich riadia vyèle ne ní
pra cov ní ci z Od bo ru pátra nia a

Ná vrh roz poè tu MV SR
Ná vrh roz poè tu ve rejnej sprá -

vy na ro ky 2014 až 2016 vy -
chádza z pro gnóz pre zen to va -

ných na 30. za sadnu tí Vý bo ru pre
mak ro eko no mic ké pro gnó zy v jú -
ni 2013 a má sta no ve né ciele né
schodky roz poè tu ve rejnej sprá vy
v ro ku 2014 na úrov ni 2,9 %
HDP. Na do siahnu tie de fi ci tu v
ro ku 2014 vo výške 2,9 % HDP je
potrebné pri ja� do da toèné opatre -

nia v celko vej su me 702,8 mil.
eur. Konkrétne pôjde najmä o ze -
fektívne nie èin nos ti ve rejnej sprá -
vy a boj pro ti da òo vým úni kom
vrá ta ne zvý še nia efek ti vi ty vý be ru
da ní.

V nadväznosti na rozhodnu -
tie o konkrétnych opatre niach

bu dú upra ve né sú èasne na vr -
ho va né li mi ty ka pi tol štátne ho
roz poè tu ako aj ná vr hy roz poè -
tov ostat ných subjektov ve rej -
nej sprá vy na ro ky 2014–2016.

Ná vrh roz poè tu pre ka pi to lu
MV SR je na rok 2014 za tia¾
predbežný a bu de Mi nister -
stvom fi nancií SR mo di fi ko va -
ný v zmysle vyššie uve de né -
ho. Na vr ho va ný ob jem vý davkov
pre ka pi to lu Mi nis ter stvo vnútra
SR na rok 2014 v sú èasnom
ná vr hu roz poè tu je v  zá sa de na
úrov ni tohto ro ku a v ne vyhnut -
nom roz sa hu za bez pe èí plne nie
základných úloh po li cajné ho zbo -
ru, zá chran ných zlo žiek a okres-
ných úra dov. V dôsledku obme-
dze ných zdro jov bu de nut né pri-
stú pi� k pri ja tiu interných opatre ní
k hospo dárnejšie mu a efektívnej-
šie mu využi tiu pri de le ných roz -
poè to vých prostriedkov a prio ri ti -
zá cii  na šich po žia da viek.

V rám ci prípra vy ná vr hu štát -
ne ho roz poè tu Slo venskej re pub -
li ky na rok 2014 si Mi nis ter stvo
vnútra SR v rám ci schva ¾o va nia
li mi tov ka pi tol uplat ni lo po žia dav -
ku o na vý še nie li mi tu vý davkov o
97 mil. eur. Na za bezpe èe nie
pre vádzky po ža du je Mi nis ter stvo
vnútra SR na vý ši� bežné vý davky

Ko lektívne vy jedná va nie si vy ža du je trpezli vos�
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Ná vr hy obsa hu jú ce lý rad bo -
nu sov v ob las ti dåžky pra covné ho
èa su, základnej vý me ry do vo len -
ky i v úpra ve pla to vých ta ríf od 1.

ja nuá ra 2014, úpra vy ri zi ko vých
príplatkov, ako i po drob nos ti k
výške odstupné ho, odchodné ho
a ïalších pra covných podmie nok.

Re dakcia PO LÍ CIA v tejto sú -
vislosti po žia da la o roz ho vor vi ce -
pre zi den ta KO SR Sla vo mí ra
Mangu.

l Pri poh¾a de „zvonka“ by
sa moh lo zda�, že oko lo vy -
jedná va nia je ako si ti cho, pri -
tom už má me september a do

15. októbra má vlá da predlo ži�
do par la men tu ná vrh roz poè tu
pre bu dú ci rok. V òom by už
ma li by� za kompo no va né aj vý -
sled ky z vy jedná va nia…

Ti cho je sku toène iba a len
zdanli vé. V sú èasnosti, keï pre -
bie ha prípra va argu mentov, h¾a -
da nie spo jencov, va riantov a
alter na tív ne po va žu jem za vhod -
né vy jadro va� sa k de tai lom vy -
jedná va nia, pre to že, ako sa vra ví,

kým nie je vy jedna né všetko, nie
je vy jedna né niè. Bo lo by to te da
z mo jej stra ny pri najmenšom ne -
taktické. Ve rím, že o me siac bu -
dem môc� po ve da� viac a by� kon-
krétnejší.

l Ve rejná a štátna služ ba už
ro ky tr pí, pla ty bez va lo ri zá cie
stagnu jú, do konca najnižšie ta -
rifné trie dy sú pod hra ni cou
mi ni málnej mzdy. Vy na vrhu je -

Ho vo rí me s vi cepre zi dentom KOZ SR Sla vo mí rom Mangom

(Pokraèovanie na strane 3)

(Pokraèovanie na strane 5)

Aké sú vyhliadky na roz po èet a mzdy MV SR pre rok 2014?
S tou to otáz kou sa re dakcia PO LÍ CIA ob rá ti la na ve de nie
Sekcie eko no mi ky MV SR. Do sta li sme dve informá cie,
jed nu zo sekcie eko no mi ky a dru hú zo sekcie syste mi zá -
cie a mzdo vej po li ti ky. Obe pub li ku je me v plnom roz sa hu.

(Pokraèovanie na strane 3)

Aj policajní kynológovia sa podieľajú na prevencii kriminality, často sa zúčastňujú rôznych podujatí najmä pre deti a mládež. Viac na s. 7
Snímka Peter Nevolný

Je prisko ro na re zo lútne zá ve ry, fi nancie a ich rá ta nie sú vý vo ji…

V marci Ra da predse dov KOZ SR schvá li la tím vy jedná va -
èov na vy jedna nie ko lektívnych zmlúv vyššie ho stupòa
(KZVS) pre štátnu služ bu a ve rejnú služ bu (vý kon prá ce
vo ve rejnom záujme). V má ji so ciálni partne ri do sta li od -
bo ro vý ná vrh oboch ko lektívnych zmlúv na rok 2014. 

Vy ba ve nos� a ochra na zdra via kri mi na lis tic kých techni kov pri prá ci: zaostá va nie a nespo kojnos�

Èo vi dí me v ame ric kých se riá loch CSI a èo má me do ma…
Re dakcia PO LÍ CIA sa v posledných me sia coch intenzív-
nejšie zaobe rá pro ble ma ti kou BOZP, pre to že sa uká za la v
na šom re zorte ove ¾a vážnejšou té mou, ako sa na pr vý
poh¾ad zda lo. V augusto vom èís le sme zve rejni li aj krátky
príspe vok, kto rý otvo ril pro blé my s vy ba ve nos�ou a
najmä níz kou úrovòou bez peè nos ti a ochra ny zdra via na -
šich kri mi na lis tic kých techni kov. 



l Pán predse da, v tom to
èís le nášho me saèní ka pub li -
ku je me vlastne prvú ofi ciálnu
informá ciu o predbežnom ná vr -
hu roz poè tu ka pi to ly MV SR
pre rok 2014. Aký je váš
poh¾ad?

Pr vá je otáz ka mzdo vých pro-
striedkov. Tak sa mi vi dí, že v
jed nom, te da v na šom re zorte sú
celkom od liš né prístu py. Vi die� to
aj na takpo ve diac prevza tom
školstve, kde sa akceptu jú všetky
predtým do siahnu té na vý še nia
mzdo vých prostriedkov a ná vrh
pre rok 2014 do konca predpokla -
dá roz voj, te da v tom to sme re je
školstvo ne dotknu te¾né. Ale sám
re zort vnútra, konkrétne po lí cia
ostá va v reštriktívnom mó de,
keïže roz po èet mzdo vých pro-
striedkov ne ob sa hu je ni ja ké ná vr -

hy na va lo ri zá ciu. Je di nou mož-
nos�ou je te da ko lektívne vy -
jedná va nie, kto ré mu sí ma� vplyv
na rozde le nie prostriedkov v rám -
ci roz poè tu. Zastá vam te da ná -
zor, že ak sme sa so školstvom
stretli v jed nom re zorte, mal by aj
v rozpoète pla ti� pre všetkých je -
den me ter. My sme už ro ky pri jí -
ma li opatre nia na ze fektívne nie
na šej èin nos ti v èa se, keï na to
iné re zorty ani ne po mys le li. A te -
raz sa nám ten to zodpo vedný prí-
stup pri pri jí ma ní opatre ní na ze -
fektívne nie èin nos ti vy pomstil nu -
lo vou va lo ri zá ciou miezd v ná vr -
hu roz poè tu pre rok 2014, kto rý
ig no ru je ešte aj evi dentnú inflá -
ciu, o raste ani ne ho vo rím.

l V pra xi by akcepto va nie
tejto úrovne zna me na lo, že
reálne mzdy v na šom re zorte

by aj v ro ku 2014 ïa lej kle sa li?
V ma te riá li, kto rý pub li ku je me,
je aj zmienka o su me 22 200
000 eur mzdo vých prostried-
kov, o kto rý bol pre ka pi to lu
MV SR zní že ný li mit na rok
2011 v ná vr hu roz poè tu ve -
rejnej sprá vy na ro ky 2011 –
2013 opro ti ro ku 2010. To v
pra xi zna me ná, že ten to rozdiel
vo vý vo ji miezd sa ešte zvý raz -
ní?

Spo me nu tá su ma ma la by�
vrá te ná do roz poè tu na rok 2013,
ne sta lo sa tak a nie je ani v ná vr -
hu na rok 2014. Tým, že sme na
zákla de uve de né ho už v ro ku
2013 za èa li prie bežne dopåòa�
syste mi zo va né po è ty no vých po li -
cajtov, tak sa pro blém ešte
prehåbil, èo si vy žia da doplne nie
ná vr hu roz poè tu.

l Ako hod no tí te ná vrh roz -
poè tu na rok 2013 z h¾a diska
potrieb a roz vo jo vých perspek-
tív re zor tu?

Zne po ko ju je má takpo ve diac
vy so ký dá tum. Náš roz po èet pre
rok 2013 bol ro kom tvr dých
škrtov a úspor. Opa ku jem, dnes
ma jú lepšiu vý cho disko vú po zí ciu
re zorty, kto ré v uply nu lých ro koch
ve se lo ša fá ri li a stá le len od štá tu
pý ta li ïalšie pe nia ze, za tia¾ èo my
sme sa k opatre niam už v pred-
chádza jú cich ro koch sta va li ve¾mi
zodpo vedne. Èi že ak ten to trend
v roz poè to vých škrtoch má pokra -
èo va� aj v ro ku 2014, o roz vo ji vô -
bec ne mô že me ho vo ri�. Ako to
uro bi�, aby sa nás už ïalšie škr ty
ne do tkli? Pri chádza jú k nám zlož-
ky, kto ré s MV SR ne ma li niè
spo loèné, zaují ma ma a bu de ma
zaují ma�, ako sa to ze fektívòo va -
nie pre ja ví u nich. A ho vo rím už aj
o tom to ro ku. Ale chcem zdô -
razni�, že vy chádzam len z
predbežných èí siel roz poè tu, kto -
ré má me k dispo zí cii. Ná vrh, kto -
rý pôjde do par la men tu, by mal
zoh¾adòo va� výsle dok ko lektívne -
ho vy jedná va nia, kto ré by ma lo
tvo ri� zá klad v zá ru kách najmä v
ob las ti štátnej a ve rejnej služ by
pre na šich obèianskych za -
mestnancov a následne pre po li -
cajtov. Až vte dy bu de me môc�
zauja� jas né sta no vis ko. Prá ve z
tohto poh¾a du ne dobre vní mam,

že èa so vo sme už v eta pe, ke dy
by mal by� zná my fi nálny ná vrh
roz poè tu aj so zapra co va ný mi
výsledka mi ko lektívne ho vy jedná -
va nia.

l Vy jedná va nie pre ve rejnú
a štátnu služ bu ve die KOZ SR,
jej vi ce pre zi dent ho vo rí, že
ešte nie je dô vod na zne po ko -
je nie.

Slo ven ská vlá da je pri spra co -
va ní ná vr hu roz poè tu viaza ná
ústavným zá ko nom o rozpoèto vej
zodpo vednosti, dru hým vážnym
fakto rom je tlak Európskej únie
na zní že nie de fi ci tu ná rodných
rozpoètov. To sú rám ce, v kto -
rých sa mô že hý ba� a tu je vi die�
znaè ný ne po mer medzi predpo-
kla da ný mi príjma mi a po ža do va -
ný mi vý davka mi štátne ho roz poè -
tu. Ak sme sa ne pohli v ob las ti
príjmov, priestor vo vý davkoch je
ve¾mi obmedze ný. Tak že
najbližšie obdo bie vní mam s
ve¾kým zne po ko je ním a vi dím ho
ako mi mo riadne zlo ži té a ná roè -
né. Pre to si mys lím, že ke by sme
bo li za èa li vy jedná va� o tri èi šty ri
me sia ce skôr, pro blém by ne bol
až ta ký ve¾ký.

l To ho vo rí te na ad re su
KOZ SR?

To ho vo rím na ad re su obid-
voch strán vo vy jedná va ní. Jed -
no du cho z h¾a diska do stup ných
èí siel za tia¾ ne mô žem by� op ti mis -
ta.      Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Z vystú pe nia predse du vlá dy SR na ro ko va ní Ra dy predse dov OZ KOZ SR

Slo ven sko má sí ce ve¾mi otvo -
re nú eko no mi ku a vý voj na trhoch
v zá padnej Euró pe dy na mic ky
ovplyvòu je aj nás, to však pod¾a
Ro ber ta Fi ca ne zna me ná, že sa
to mu mô že me len re zigno va ne
pri ze ra�. Ma li by sme ís� aj
vlastnou ces tou, kto rá spo èí va v
kombi ná cii opatre ní vlá dy SR na
pod po ru hospo dárske ho rastu a
plne ní si medzi ná rodných zá -
väzkov. Pri ich plne ní však mu sia
by� bra né na zre te¾ aj le gi tímne
po žia davky obèa nov. „Ro bí me
všetko pre to, aby sme ako–tak

eli mi no va li dôsledky krí zy. Keï
nie sú zdro je na va lo ri zá ciu dô -
chodkov a so ciálnych dá vok,
ve¾mi tvr do pra cu je me v ob las ti
re gu lá cie cien, dr ží me ce ny ener -
gií, ale aj napríklad dia¾nièných
zná mok pre fy zic ké oso by,“ vy -
me no val pre mi ér.

Vlá da bu de mu sie� pri jí ma�
ešte ïalšie konso li daèné opatre -
nia. „Ne bu de me však už ten to ani
bu dú ci rok upra vo va� ce ny ani
dví ha� da ne. Konso li dá ciu bu de -
me ro bi� pre dovšetkým na úkor
štá tu a zlep še ním vý be ru da ní.

Radšej bu de me h¾a da� pe nia ze
tam, kde sú a nie za vádza� no vé

da ne a po plat ky,“ ob jas nil Ro bert
Fi co. Vlá da sa chce v ro ku 2014

spo ¾ahnú� aj na zdro je z euro -
fondov. „Ve rím, že Slo ven sko de -
fi ni tívne vy bo ju je vý nimku a do -
sta ne me ïalší rok na èerpa nie
pe òa zí, kto ré by sme mu se li mi -
nú� v ro ku 2013. Bu de me ich
èerpa� bu dú ci rok a pôjdu na pod -
po ru hospo dárske ho rastu,“ in for -
mo val.

Okrem to ho, vlá da zva žu je
zní že nie odvo dov pre nízkopríj-
mo vé sku pi ny za mestnancov, èo
by moh lo ma� po zi tívny efekt na
tvor bu no vých pra covných miest.
Upra vo va� sa bu de aj výš ka mi ni -
málnej mzdy. „Plne sa sto tožòu -
jem so sta no viskom KOZ. Nie je
mož né, aby ten, kto ro bí, bol pod
hra ni cou chu do by. To to je lo gic ký
ar gu ment a je na šou po vinnos�ou
tla èi� na zvý še nie mi ni málnej
mzdy o viac ako 2,5 %,“ zdô raznil
pre mi ér

(Úrad vlá dy SR, 21. 8. 2014)

„Konso li dá ciu bu de me ro bi� pre dovšetkým na úkor štá tu a zlep še ním vý be ru da ní.“
„Dialóg je pre mòa každo denná pra covná me tó da a ve rím,
že stra te gic ké partnerstvo, kto ré je medzi vlá dou a odbor-
mi, je vní ma né obojstranne uži toène. Všetky po žia davky
sa ne da jú naplni� na 100 percent, ale dú fam, že za ro ko va -
cím sto lom vieme nájs� rieše nia, kto ré bu dú vy ho vo va�
všetkým,“ vy hlá sil predse da vlá dy SR Ro bert Fi co na
dnešnom ro ko va ní Ra dy predse dov od bo ro vých zvä zov.

Chu do ba na dô chodku èa ká
aj dlho do bo ne za mestna ných a
živnostní kov, kto rí si odvádza jú
mi ni málne od vo dy. Vyplý va to z
ana lý zy Inšti tú tu pre výskum
so ciálno – eko no mic kých ri zík a
alterna tív (IVRA).

Dô cho dok niž ší ako je hra ni -
ca chu do by èa ká aj stá le viac
Slo vá kov – ide o tých, kto rých
prí jem neprekra èu je 750 eur

brut to.  Tý ka sa to 1,273 mi lió -
na ¾u dí, èo je viac ako 55 %
všetkých 2,3 mi lió na za mestna -
ných Slo vá kov! Najhoršie sú na
tom že ny – tý ka sa to až 64
percent všetkých za mestna ných
žien. V prí pa de mu žov je to
47%. Nízke mzdy pri tom ge ne -
ru jú do bu dúcnosti ïalšie dô -
chodky pod hra ni cou chu do by.

(www.ak tua li ty, 27. 8. 2013)

Zne po ko ji vé pro gnó zy

Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va k ná vr hu roz poè tu MV SR pre rok 2014:

„Z h¾a diska do stup ných èí siel za tia¾ ne mô žem by� op ti mis ta“

Na snímke zľava Jozef Kollár, prezident KOZ SR, predseda vlády
Robert Fico, viceprezident KOZ SR Slavomír Manga

Podpredse da vlá dy a mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák 16. sep-

tembra 2013 odo -
vzdal ce ny za vý -
ni moèné zách ra -

nárske a vzde lá va cie ak ti vi ty sú -
vi sia ce s èíslom tiesòo vé ho vo la -
nia 112.

Ten to rok mi nister odme nil ví -
�a zov ná rodné ho ko la sú �a že 112
Awards v dvoch ka te gó riách: „Vý -
ni moèný ope rá tor tiesòo vej lin ky“
a „Vý ni moèná ak ti vi ta v ob las ti
osve ty a vzde lá va nia o èís le ties -
òo vé ho vo la nia 112“

V ka te gó rii „Vý ni moèný ope rá -
tor tiesòo vej lin ky“ zví �a zi la ope -
rá torka Kraj ské ho ope raèné ho
stre diska záchrannej zdra votnej
služ by v Ži li ne, Bo že na Mi cha lá -
ko vá. Ope rá torka po skyt la po moc
je de nás�roèné mu chlapco vi, Fi li -
po vi Ore lo vi, kto rý sa pri hre v
opuste nej to várni vážne zra nil
pá dom z výš ky dvoch po scho dí.
Ope rá torka  preu ká za la vý ni moè -
nú pro fe sio na li tu a du chaprí tom -

nos�, po sky to va la chlapco vi ne -
pretrži te psy cho lo gickú po moc a
mo ti vo va la ho k spo lu prá ci. Ve¾ -
kým š�astím v neš�astí bol pre
chlap ca funkèný mo -
bilný te le fón, kto rý sa
pri pá de ne roz bil a
chla pec aj napriek
ve¾ké mu utrpe niu za -
vo lal na èís lo tiesòo -
vé ho vo la nia 112. V
spo lu prá ci s ope rá -
torkou hr din sky bo jo -
val o svoj ži vot, kto rý
spo loèný mi si la mi aj
vyhra li. Za je ho hr -
dinskos� sa mi nis ter -
stvo vnútra roz hod lo
ude li� ce nu aj sa mot -
né mu Fi li po vi Ore lo vi.

Ví �a zom ka te gó rie
„Vý ni moèná ak ti vi ta v
ob las ti osve ty a vzde lá va nia o
èís le tiesòo vé ho vo la nia 112“ sa
stal Obvodný úrad Ko ši ce za
zorga ni zo va nie výtvarnej sú �a že
„Deò 112 oèa mi de tí“, kto rá sa

ko na la pri prí le ži tosti Európ ske ho
dòa 112 vo februá ri 2013.

Najlepšie prá ce obvodné ho i
kraj ské ho ko la bo li vy sta ve né v

Centre vo¾né ho èa su
v Ko ši ciach do jú la
2013. V prvej ka te -
gó rii zví �a zil Sla vo mír
De nis zo ZŠ Dru ži -
co vá 4, Ko ši ce. V
dru hej ka te gó rii zís -
ka la prvenstvo Ni ko -
la Špe ne ro vá zo ZŠ
Ko men ské ho 3, Smi -
ža ny. Otvo re nie ïal -
šej vý sta vy pod
názvom „Tiesòo vá
lin ka 112“ sa usku -
toèni lo 16.8.2013 v
Spišskej No vej Vsi.
Ce nu v me ne orga ni -
zá cie prevzal pred-

nosta Obvodné ho úra du Ko ši ce
JUDr. Mar tin Petruško.

(Pe ter La za rov, 
TO KMV, 16.9.2013)

Mi nister odme nil ví �a zov ná rodné ho ko la sú �a že „112 AWARDS“

Oce ne ná prá ca Ni -
ko ly Špe ne ro vej zo
Smi žian.
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v ka te gó rii To va ry a služ by o 20
mil. eur, najmä na za bezpe èe nie,
na výstrojné sú èiastky príslušní -
kom PZ a zá chran ných zlo žiek,
kto ré bo li vy da né zo skla do vých
zá sob a na opra vy a údrž bu po li -
cajnej a záchra nárskej tech ni ky a
bu dov. Na ka pi tá lo vé vý davky re -
zort Mi nis ter stva vnútra SR po ža -
du je na vý ši� vý davky o 77 mil.
eur, z to ho na  repro dukciu ma jet -
ku po ža du je me 50 mil. eur a roz -
vo jo vé pro jek ty 27 mil. eur.

Na ko¾ko fi nanèné prostriedky
sú li mi to va né a po žia davky Mi nis -
ter stva vnútra SR po dobne ako aj

iných mi nisterstiev v Slo venskej
re pub li ky, ale bo v rám ci kra jín
EÚ, sú spra vidla vždy vyššie ako
sú da né eko no mic ké mož nos ti tj.
li mi ty vý davkov štá tu, ne vie me
sa vy jadri� ku ko neè ným
èíslam, kto ré bu dú rozpoèto va -
né v rozpoète na rok 2014 pre
ka pi to lu MV SR.

Ná vrh roz poè tu mzdo vých
prostriedkov

Ná vrh roz poè tu mzdo vých pro-
striedkov na rok 2014 je vo výške
534 382 291 eur, z to ho vý davky

pre re gio nálne školstvo predsta -
vu jú 90 442 166 eur. V na vr ho va -
ných li mi toch nie sú zahrnu té vý -

davky za obvodné úra dy a sprá -
vy ka tastra, kto ré bu dú do ka pi to -
ly MV SR de li mi to va né od 1. 10.
2013 v rám ci reali zá cie 2. eta py
pro gra mu ESO.

V po rovna ní so schvá le ným
rozpoètom na rok 2013 li mi ty na
rok 2014 zoh¾adòu jú na vy še de li -
mi tá ciu kraj ských škol ských úra -
dov, vrá ta ne škôl a škol ských za -
ria de ní v ich pô sobnosti, kraj -
ských sta vebných úra dov a
územ ných vo jen ských správ do
ka pi to ly, 5 % zvý še nie pla to vých

ta ríf pe da go gic kých za mestnan -
cov a od bor ných za mestnancov
škôl a škol ských za ria de ní v sú la -
de so zá ko nom è. 438/2012 Z. z.
a zvý še nie pla tov ne pe da go -
gických za mestnancov škôl a
škol  ských za ria de ní a vy bra ných
za mestnancov ve rejných vy so -
kých škôl, ïa lej ob jem mzdo vých
prostriedkov na vo¾by v ro ku
2014 a viaza nie mzdo vých pro -
striedkov pre èle nov vlá dy SR v
zmysle zá ko na è. 392/2012 Z. z.,
kto rým sa dopåòa zá kon è.

120/1993 Z. z. o pla to vých po me -
roch niekto rých ústavných èi ni te -
¾ov SR v zne ní neskorších predpi -
sov.

V po rovna ní s predchádza jú ci -
mi rokmi v rozpoète na rok 2014
nie je zoh¾adne ný ob jem mzdo -
vých prostriedkov pre po li cajtov,
ha si èov a záchra ná rov vo výške
viac ako 22 200 000 eur, o kto rý
bol pre ka pi to lu MV SR zní že ný li -
mit na rok 2011 v ná vr hu roz poè -
tu ve rejnej sprá vy na ro ky 2011 –
2013 opro ti ro ku 2010.

Aké sú vyhliadky na roz po èet a mzdy MV SR pre rok 2014?

te na bu dú ci rok va lo ri zá ciu
pla to vých tried vo ve rejnej a
štátnej službe o 12 percent.
Hneï sa spus til krik…

Tých 12 percent je iba súhr -
nom to ho, èo štát vo èi svo jim za -
mestnancom za ne dbal v mi nu -
lých ro koch. Pä� ro kov sa tu prak -
tic ky niè ne hý ba lo. Náš ná vrh
zoh¾adòu je najmä neusku toène nú
va lo ri zá ciu o inflá ciu za uply nu lé
obdo bie. Pr vý Ná vrh roz poè tu ve -
rejnej sprá vy na ro ky 2014 až
2016 tiež ne rá ta so žiadnou va lo -
ri zá ciou, svie ti tam nu la a tá je
pre nás abso lútne nepri ja te¾ná.
Ale aj o tom je vy jedná va nie. So -
ciálny dialóg je èas to be hom na
dlhú tra� a pre je ho úspešné ve -
de nie by si je ho úèast ní ci ma li by�
ve do mí to ho, že h¾a da jú vzá jom -
ný konsenzus – zho du. So ciál ny
dialóg by a prio ri ne mal zakla da�
dô vod pre so ciálnu es ka lá ciu a
prehlbo va nie ne do ro zu me nia.

l Nie sme už v èa so vej ties-
ni?

Nie, ne vi dím dô vod na ne ja kú
pa ni ku, chce to cie¾a ve do mos� a
trpezli vos�. Otvo ri li sme predsa aj
vyššie ko lektívne zmlu vy ešte pre
rok 2013 a pro ces po kra èu je. Niè
sme ne za nedba li. Má me sta no -
ve nú lí niu, ur èe ných vy jedná va -
èov, sme v kontakte s predsta vi -
te¾mi dotknu tých mi nisterstiev a
sa mo sprá vy. Stá le je to však
predbežná fá za. Pre nás je dô le -
ži té otvo ri� dosta toèný priestor v
rozpoète tak, aby sme moh li
uplatni� po žia davky konfe de rá cie.

l Ne má te te da vý hra dy k
po stu pu, resp. sla bej akti vi te
dru hej stra ny?

Ak má me vý hra dy, tak v tom
zmysle, že chce me by� ako
predsta vi te lia za mestnancov
úèast ní už v prípravnej fá ze tvor -
by roz poè tu. To sa nám za tia¾ ne -
po da ri lo. Ná vrh predlo ži lo mi nis -
ter stvo fi nancií SR len ne dáv no, a
to bez na šej pria mej úèas ti na je -
ho tvorbe. My má me pripra ve né
de tailné so ciálne ana lý zy pre va -
riantné rieše nia, ne bo ju je me iba
o èís la a percentá, ale rozmýš¾a -
me aj o ich do pa doch na so ciálnu
si tuá ciu na šich èle nov, za mest -
nancov a oby va te ¾ov tohto štá tu.
Sna ží me sa ve ci vi die� komplex-
ne. Na še vy jedná va nie má úzky
sú vis aj s ïalšou aktuálnou agen-
dou, kto rou sa te raz konfe de rá cia
zaobe rá, a tou je výš ka mi ni -
málnej mzdy a na rasta jú ci pro -
blém chu do by pra cu jú cich ¾u dí. K
dispo zí cii má me presné èís la,
argu mentaène sme sil ní. Ak sa
nieèo zá sadne ne za ène me ni�, v
blízkom èa se SR vypro du ku je
ma su no vých dô chodcov, kto rí
kvô li nízkym pla tom spadnú do
so ciálnej siete. H¾a dá me a na vr -
hu je me rieše nia, ako ten to vý voj
zasta vi�.

l ¼u dia sú ve¾mi nespo kojní
so svo jou so ciálnou si tuá ciou,
ke by sme my Slo vá ci ne bo li ta -
ký ho lu bi èí ná rod, pro tes ty by
bo li aj vi di te¾né…

Slo ven sko má vlá du, kto rej
hod no to vá dok trí na je na 80 per-
cent to tož ná so základný mi cie¾mi
a myšlienka mi odbo rov. Konfe de -
rá cia pre to prišla s fi lo zo fiou, že v
štandardnej de mokra tickej kra ji -
ne, kde vlád ne po li tic ká stra na
ori en to va ná na ¾a vo od stre du, je
neakcepto va te¾né, aby bo la èis tá

mi ni málna mzda nižšia ako hra ni -
ca chu do by, de fi no va ná európ-
sky mi kri té ria mi. Z 292 euro brut-
to mi ni málnej mzdy nie je schop -
ný sa mostatne ži jú ci èlo vek dôs -
tojne ži�, ho ci pocti vo pra cu je. A
ta kýchto ¾u dí má me aj vo ve rejnej
službe. Mu sí me te da do siahnu�,

aby mal pra cu jú ci èlo vek za -
bezpe èe nú dôstojnú ži votnú úro -
veò. V so ciálnom dialó gu ne mô -
že me akcepto va� existenciu Pro-
krustovho lôžka. Ak napríklad do -
sta ne me do zá ko na zá sa du, kto -
rá je zmysluplná a spra vodli vá, a
to, že mi ni málna mzda nesmie
klesnú� pod hra ni cu chu do by, ne -
mu sí me sa kaž dý rok k to mu to
pro blé mu vra ca�. Je pa ra doxné,
ak pre zvie ra tá má me za de fi no -
va né základné ži vot né podmien -
ky, ale pre ¾u dí nie!? Kde to ži je -
me? Skrátka, mu sí me posta vi�
základné ka me ne, všeo becne
akcepto va né, kto ré nikto ne bu de
spo chybòo va� a kto ré sa sta nú
sku toèným zákla dom so ciálne
orien to va né ho štá tu vrá ta ne sys -
té mu so ciálne ho za bezpe èe nia
kaž dé ho jedné ho ob èa na.

l Využí vam tú to prí le ži tos�,
skúsme sa pozrie� na úlo hy a
reálne mož nos ti od bo ro vé ho
hnu tia v sú èasnej si tuá cii. Ve ¾a
¾u dí je v depre sii, pri tom po èet
odbo rá rov v ce loslo venskom
me radle kle sá. Èa kal by sa
opak.

Naozaj sa ¾u dia, aj na uli ci,
me nej usmie va jú. Väèši na z nich
to tiž rieši svo je existenèné pro -
blé my, mno hí ro bia za po ni žu jú -
cich podmie nok najmä cez agen-
tú ry, po jmy so li da ri ta a so ciálna
súdržnos� nahrádza indi vi dua -
lizmus a kon zum. Som pres -
vedèe ný o tom, že eko no mickú
krí zu skôr ale bo neskôr zvlád ne -
me, avšak vážnejšie vní mam
stra tu hodnôt, mo rálnu krí zu, v
kto rej je tá to spo loènos�. To jasne
do ku men tu je, že aj prá ca odbo -
rov si vy ža du je no vé myšlienky,
no vé prístu py a ambí cie. Úlo ha
odbo rov v bo ji za ¾udskú dôstoj -
nos� je ne zastu pi te¾ná – avšak
ich si la je podmie ne ná ich anga -
žo va nos�ou a akènos�ou. Dnes
ve ¾a ¾u dí vní ma od bo ry ako inšti -
tú ciu, kto rá za nás všetko vy ba ví,
a èas to ne po ci �u jú potre bu osob -
nej, aktívnej úèas ti. To je chy ba.
Na šou úlo hou je „otvo ri� im oèi“,
pri tiahnu� ich k akti vi te no vý mi
for ma mi, napríklad ma sívnym vy -
uži tím e– ko mu ni ká cie. Od bo ry
mu sia by� tam, kde sa ko mu ni ku -
je. A mož no pri chádza èas ka -
círskych myšlie nok (Heglo va té za
o tom, že kaž dá ori gi nálna myš -
lienka sa v do be svojho zro du ja -
ví ako ka círska). Mu sí me h¾a da�
odpo ve de na no vé vý zvy, ale aj
tie, kto ré za se bou už �a há me
dlhšie, aký mi napríklad sú orga ni -

zaèné uspo ria da nie odbo rov,
spô sob ich fi nanco va nia, získa va -
nie no vých èle nov, pod po ra sym-
pa ti zantov. To je jed na ces ta. Na
dru hej stra ne je ve¾mi dô le ži té,
aby sme h¾a da li ïalšie mož nos ti
konkrétnych bo nu sov pre èle nov
odbo rov, èi už vý ho da mi pri pois-
te ní, pri rekreá ciách, v zria ïo va ní
penzió nov pre dô chodcov – od -
bo rá rov, v zdra votnej sta rost li vos -
ti. Odbo rár mu sí ma� po cit, že
nie kam patrí, že ak nieèo ro bí pre
iných, tak aj iní to spra via pre ne -
ho. Ve de nie konfe de rá cie uva žu -
je napríklad aj o zria de ní pos tu
od  bo ro vé ho ombudsma na. Ve ¾a
na šich èle nov to tiž ne má pe nia ze
na ad vo ká ta na spo ry v pra cov -
no právnej ob las ti, ale tre bárs aj
ako ochra na pro ti ši ka no va niu na
pra co visku, rieše nie ro din ných
prob  lé mov ne vy ní ma júc. V 21.
sto ro èí má me na Slo ven sku fir -
my, kto ré si ako po žia davku pre
in vesto va nie kla dú podmienku,
že v ich podni koch nesmú fungo -
va� od bo ry. Ako mô že me v tom to
prí pa de vies� efektívny so ciálny
dialóg? Iba èiastko vo som uvie dol
niekto ré pro blé my, kto ré sa pria -
mo ale bo sprostredko va ne do tý -
ka jú ko lektívne ho vy jedná va nia
pre rok 2014. Je však na nás,
kto rých ste si zvo li li za vy jedná -
va èov pre rok 2014, aby sme bo li
na vy jedná va nie zodpo vedne pri-
pra ve ní, aby sme ve de li jasne de -
fi  no va�, èo po ža du je me a jasne a
zro zu mi te¾ne to odko mu ni ko va li
na ším so ciálnym partne rom a
pres vedèi li ich o oprávne nosti na -
šich potrieb.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ko lektívne vy jedná va nie si vy ža du je trpezli vos�
(Pokraèovanie zo strany 1)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Slavomír Manga

OPRA VA
V augusto vom èís le PO LÍ -

CIE sme na stra ne 3 zve rejni li
príspe vok Marce la Pašku, pred-
se du na šej základnej orga ni zá -
cie k proble ma ti ke na šich uby -
tovní. V èlán ku sa o. i. uvádza,
že sprá vu uby tovne na Ro ma -
no vej uli ci v Bra tisla ve vy ko ná -
va ÚOÚÈ. Do re dakcie sme od
plk. Mgr. Ra do va na Horvátha,
riadi te ¾a ÚOÚÈ a DM do sta li
žiados� o zve rejne nie opra vy v
tom zmysle, že sprá vu uby -
tovne na Ro ma no vej uli ci ne vy -
ko ná va ÚOÚÈ, ale Cent rum
pod po ry Bra ti sla va.

Za zve rejne nie mylnej infor -
má cie sa ospra vedlòu je me.

Re dakcia

Ne mocni cu zaènú sta va� do konca me sia ca
Po dlhých ro koch vy rastie

v hlavnom meste no vá ne -
mocni ca. Lieèi� sa v nej bu dú
hlavne po li caj ti, vo ja ci ale bo
ha si èi.

Ne mocni ca na Cinto rín -
skej uli ci sa za ène sta va� ten -
to me siac. Ce lý pro jekt zís kal
po viace rých odkla doch a
úpra vách sta vebné po vo le nie, kto ré pla tí odvèe ra. „Plá no va ný za -
èia tok vý stav by je na ko niec septembra, ter mín by sme chce li
dodrža�,“ uvie dol v sta no vis ku tla èo vý od bor mi nis ter stva vnútra.
No vá Ne mocni ca sv. Mi cha la za 49,8 mi lió na eur by ma la by� ho -
to vá do dvoch ro kov. Kto ré prá ce by sa ma li stihnú� ešte v tom to
ro ku, re zort vopred ne vie po ve da�. „Zá vi sí to od viace rých fakto rov,“
do pl ni lo mi nis ter stvo. Mi nis ter stvo vnútra, pod kto ré ne mocni ca
spa dá, rá ta s tým, že na pro jekt mu po sta èí 50 mi lió nov eur, kto ré
vlo ži lo do základné ho ima nia ne moc ni ce už v ro ku 2009. 

(Prav da, 11. 9. 2013)
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l Pán riadi te¾, najmä pr vé
me sia ce fungo va nia centier
spre vádza lo množstvo ne jas -
nos tí, chý ba li informá cie, ¾u dia
ne ve de li, na ko ho sa ma jú
obrá ti�, ko ho žiada� o za bezpe -
èe nie to va ru èi služ by. Po zí cia
centier pod po ry „na kra joch“ je
už te raz vcel ku jas ná – as poò v
sme re na vo nok – ale po zí cia
cent ra, kto ré riadi te, nie cel-
kom…

Cent rum kto ré riadim, pria mo
riadi, ko or di nu je a kont ro lu je
èinnos� kraj ských centier pod po ry
po orga ni zaènej stránke. Me to -
dic ky a odborne kraj ské centrá
pod po ry riadia príslušné útva ry
mi nis ter stva – sekcie. Me nej in -
for mo va ným za mestnancom re -
zor tu by som odpo ru èil, aby si
preštu do va li Orga ni zaèný po ria -
dok MV SR, kde je všetko presne
za de fi no va né. Konkrétne ce lú
štruktú ru centier pod po ry ob sa hu -
je aktuálne na ria de nie mi nis tra v
èiastke 91/2013, èlá nok 60 f.

l Tak ako to vlastne fun gu -
je?

Mi nis ter ské a pre zi diálne útva -
ry si za bezpe èu jú ser vis pria mo
cez jed not li vé sekcie. Na še úlo hy
spo èí va jú, ako som už uvie dol,
pre dovšetkým v koordi ná cii a v
kon tro le kraj ských centier pod po -
ry, do vedna sme tu na centre šty -
ria vrá ta ne sekre tárky. Ja osobne
som pria mo podria de ný ve dú cej
slu žobné ho úra du, kto rá ces tou
perso nálnej sekcie usta no vu je do
funkcií riadi te ¾ov centier. Avšak v
zmysle už spo mí na né ho orga ni -
zaèné ho po riadku mi nis ter stva sú
všetci riadi te lia centier pod po ry v
mo jej podria de nosti. Ja som tak
po ve diac jej predåže ná ru ka. Kraj -
ské centrá pod po ry za bezpe èu jú
podporné èin nos ti na úze mí prí-
slušné ho kra ja pre jed not li vé
útva ry Po li cajné ho zbo ru, útva ry
HaZZ, obvodné úra dy a orga ni zá -
cie mi nis ter stva a za ria de nia mi -
nis ter stva. V prí pa de potre by,
najmä pri rôznych ne jasnostiach,
èi v záujme zjedno du še nia pro ce -
sov pri za bezpe èo va ní podpor -
ných èin nos tí pre jed not li vé útva -
ry vstu pu je me do týchto pro ce -
sov, ale, ako som vra vel, hlavne
v ob las ti koordi ná cie centier.

l Ko¾ko za mestnancov te raz
pô so bí na centrách pod po ry?

Oko lo 3 000, ako som už uvie -
dol, okrem PZ centrá pod po ry za -
bezpe èu jú v zmysle pokra èu jú ce -
ho pro gra mu ESO aj HaZZ,
obvodné úra dy, ar chí vy a po li -
cajné ško ly. Onedlho, ako vieme,
ma jú pri budnú� v rám ci ESO 2 aj
ïalšie obvodné úra dy. Konkrétne
obvodné úra dy ži votné ho prostre -
dia, obvodné po zem ko vé úra dy,
obvodné lesné úra dy, obvodné
úra dy pre cestnú do pra vu a po -

zemné ko mu ni ká cie a posledným
v tejto eta pe sú sprá vy ka tastra.
Celko vo ho vo rí me o ïalších 247
úra doch, kto ré bu dú centrá pod -
po ry za bezpe èo va�.

l Po èu li sme, že èas� ¾u dí z
podporných zlo žiek prevza tých
orga ni zá cií neprešla do kraj -
ských centier, èim sa zhor šil
ser vis pre zložky, kto ré „odo-
vzda li“ všetkých „svo jich“ za -
mestnancov, najmä pre PZ…

Áno, niekto ré pristu pu jú ce
orga ni zá cie si èas� týchto ¾u dí
pre syste mi zo va li na od bor né èin -
nos ti ešte pred integrá ciou pod
na še centrá pod po ry, pro blém je
stá le v rieše ní.

l V po li cajných útva roch
chý ba vše li èo. Výstrojné sú -
èiastky, ale do konca aj kance -
lárske potre by, rôzne ma liè kos -
ti, s kto rý mi predtým „kra je“
ne ma li pro blém, za do vá ži li si
ich sa mi.

Vo funkcii som od ja nuá ra a
po znám tieto pro blé my. Sna ží me
sa ich rieši�. Mno hé pro blé my sa
nám da rí odstrá ni� ope ra tívne,
inde to tr vá dlhšie. S riadi te¾mi
kraj ských centier pod po ry má me
kaž dý me siac pra covné po ra dy,
kde sa zaobe rá me kaž dým pro-
blé mom jednotli vo, kontaktu je me
sekcie. Mno ho prob lé mov sa už
po da ri lo vy rie ši�, iné pri lepšej in -
for mo va nos ti a spätnej väzbe ani
ne mu se li vzniknú�. Pre va šu
informá ciu, v mi nu lých dòoch sa
usku toèni lo pra covné stretnu tie
ini cio va né pre zi dentom PZ, kto ré -
ho sa okrem ne ho a  kraj ských
riadi te ¾ov PZ zú èast ni li aj zástup-
co via mi nis ter stva spo lu s ve dú -
cou slu žobné ho úra du, mnou a
riadi te¾mi centier pod po ry. Hlavný
dô vod tohto stretnu tia po zostá val
v rieše ní ta kýchto prob lé mov, kto -
ré ste spo me nu li. Mys lím si, že
všetci za inte re so va ní odchádza li

z tohto stretnu tia spo kojní, na -
ko¾ko ve¾ká èas� prob lé mov,
nasto le ná na tom to stretnu tí zo
stra ny kraj ských riadi te ¾ov PZ, sa
vy rie ši la, prí padne je ešte v štá -
diu rieše nia sme ru jú ce ho k ich
spo kojnosti.

l Zdá sa, že najviac �a ží ve -
rejné obsta rá va nie…

Najväèšie �ažkosti sú naozaj s
ve rejný mi sú �a ža mi, kto ré za bez -
pe èu je od bor ve rejné ho obsta rá -
va nia, je naozaj za va le ný prá cou.
Tiež je v pria mom riade ní ve dú -
cou úra du, zo dòa na deò sa kon-
krétny to var jedno du cho vy sú �a ži�
ne dá. Ak by som to mal zhrnú�,
približne 40 percent aktuálnych
prob lé mov, kto ré rieši me, je z ob -
las ti MTZ. Tu však mu sím po -
dotknú�, že v tejto ob las ti sa
takpo ve diac blýska na lepšie èa -
sy, le bo na zákla de informá cií,
kto ré mám z od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia, vás mô žem infor-
mo va�, že sú už podpí sa né rám -
co vé do ho dy na ná kup osobných
mo to ro vých vo zi diel, kance -
lárskych potrieb, pra covných rov-
no šiat pre príslušní kov PZ a
HaZZ a ná bo je ka lib ru 9x18 mm.

Ïalšie do ho dy sú vo fi nálnej ver-
zii pred podpi som. Ide o kri mi na -
lis tic ký ma te ri ál, spotrebný fo to -
ma te riál, tech nic ké za ria de nia a
napríklad aj py ro tech nic ké ro bo ty.
Pre bie ha ve rejné obsta rá va nie
na èistia ce a hy gie nic ké potre by,
me ra èe rýchlosti a jedno ra zo vé
hy gie nic ké náustky na me ra nie
al ko ho lu v dy chu. Pripra vu je sa
ve rejné obsta rá va nie na ná kup
mikro bu sov a na do dáv ky, na po -
nož ky a podko lienky pre prísluš -
ní kov PZ, elektroinšta laèný ma te -
ri ál, vo doinšta laèný a kú re nársky
ma te ri ál, taktiež sa ešte pripra vu -
je ve rejné obsta rá va nie na ná kup
ná bo jov. Z existu jú ce ho kon trak -
tu, uzatvo re né ho ešte v ro ku
2012, re zort na ku pu je trièká a po -
lo ko še le. 

l Súhrn?
Keï to zhrniem, pri ana ly zo va -

ní aktuálnych prob lé mov sa uká -
za lo, že 50 percent z nich vyplý -
va z po rúch ko mu ni ká cie medzi
zložka mi a asi de sa� percent
�ažkostí má takpo ve diac nezná -
me ho pô vodcu, respektí ve
problé mom je len ¾udský fak tor.
Mal som ve ¾a s�ažností, že centrá

sa neunú va li ani odpo ve da� na
po žia davku útva ru, ne bo la žiadna
spätná väzba. To sa nesmie stá -
va�, pre to tak zdô razòu jem potre -
bu ko mu ni ká cie. Ïalšia ka te gó ria
prob lé mov je spo je ná s prí cho -
dom iných zlo žiek, kto ré naprík-
lad prišli s úplne iným hardvé ro -
vým vy ba ve ním, aké má MV SR,
zra zu vzni kol pro blém s to nermi a
iným za bezpe èe ním. To sú tie
ope ra tívne �ažkosti, kto ré mu sí me
rieši� v záujme udrža nia funkcie-
schopnosti týchto zlo žiek. Ešte
raz však zdô razním, že zá klad je
v ko mu ni ká cii. Pre to je jed nou z
na šich prio rít vytvo re nie mailo vej
schrán ky, kto rá bu de slú ži� na za -
sie la nie pri po mie nok na èinnos�
centier pod po ry, èo by ma lo rieši�
pro blém s ne dosta toènou spät -
nou väzbou a umožni� rýchlejšie
a efektívnejšie rieše nie prob lé -
mov. Zá le ží nám na všetkých ná -
zo roch a pri po mienkach, kto ré sa
k nám èas to ani ne do sta li. Po mô -
že nám to odstrá ni� ne do stat ky,
kto ré sú pri vytvá ra ní èo ho si no -
vé ho pri rodze né, no je potrebné o
nich ve die� a pra co va� na nich.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Si tuá cia v zá so bo va ní ma te riá lom pre každo dennú èinnos� útva rov PZ sa zlep šu je, tvrdia kom pe tent ní

Na je seò pri budne pod krídla MV SR ïalších 247 úra dov
Pro gram ESO sa v na šich podmienkach „zhmot nil“ najmä
v èin nos ti centier pod po ry, kto ré sa pri ve¾kom roz sa hu
rea li zo va ných zmien v na šom re zorte ne vyhli detským
cho ro bám a spô so bi li �ažkosti aj v každo dennej èin nos ti
základných útva rov, ho ci základné myšlienky pro gra mu
nikto nespo chybòu je. Re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o roz -
ho vor riadi te ¾a Cent ra pod po ry MV SR JUDr. ¼u do ví ta
Hambálka.

Ľudovít Hambálek

Po li cajtom „na behli kontá“ a
ve ru to hneï bo lo vi die� aj vo
výstrojnom skla de, ofi ciálne v
„odevnej vý dajni“ na Ra èianskej
uli ci, kde sa v èa se
na šej náv šte vy ha dil
celkom sluš ný zá -
stup po li cajtov
oboch po hla ví. Pra -
covníèky vý dajne
nie sú opráv ne né
posky to va� informá -
cie no vi ná rom, a tak
sme len pri ze ra li a
po èú va li, kto èo pý ta
a èo do sta ne. Keï
to zhrnie me, spo -
kojnos� by sme od -
had li na 50 percent.
Najviac chý ba li let né
po nož ky, tie ne ma li
vô bec, zhá òa li sa aj
„no vé“ ze le né po lo -
ko še le, tie ma li iba
niekto ré èís la, ne bol
k dispo zí cii ani ce lý
ve¾ kostný sor ti ment
no ha víc, chý ba li sú -
èiastky pre že ny, ne -
ma li niekto ré
hodnostné ozna èe -
nia a ur èi té trièká,
ale vcel ku to už ne -
bo la až ta ká dra ma -
tic ká si tuá cia, ako
dva–tri me sia ce do -
za du. Ma li dosta tok
tep lých odevných
sú èiastok, sluš ný
sor ti ment zimnej obu vi, na od byt
išla športo vá vý stroj i niekto ré
doplnky. Prosto, tra gé dia to už
nie je.

Prekva pe nie za pultom: ob -
slu ho va la aj dá ma v modrej ha -
sièskej po lo ko še li s hodnos�ou
ka pi tán ky, keïže v rám ci „ESO–
ra cio na li zá cie“ sa po li cajné vý -
dajne zlú èi li s ha sièský mi. Vý -
dajòa Ra èianska tiež už patri

pod bra ti slav ské cent rum pod po -
ry a per so ná lu osta la hmot ná
zodpo vednos�… Aku rát na Ra -
èianskej ešte ni ja ké ha siè ské

výstrojné sú èiastky ne ma li, a tak
sa pa ni ka pi tánka HaZZ mu se la
rýchlo prekva li fi ko va� na po li -
cajný odevný sor ti ment. Ro bí te -
da to isté, èo jej ko le gy ne.

Po tia¾ je to vcel ku v po riadku.
Èo už ve¾mi v po riadku nie je, že
„kme òo vý“ per so nál vý dajne tvo -
ria pra covníèky vo ve rejnej
službe. Sta èí sa te da pozrie� do
ta bu liek ta rifných tried HaZZ a

za mestnancov „vo ve rejnom
záuj me“. Už v prvej ta rifnej trie -
de a v prvom pla to vom stup ni je
rozdiel medzi 473,50 a 246,50

eura dos� znaè ný. Sa mozrejme,
pa ni ka pi tánka sa ma za niè ne -
mô že, kde ju da li, tam išla a èo
sa pla tu tý ka: ta ká je plat ná re -
gu la, jej plat ur èu je zá kon a plat
ko le gýò tiež ur èu je zá kon… To
je však tiež je den z dô ka zov, že
keï patrí te pod cent rum pod po -
ry, vô bec nie je to isté, keï dva -
ja ro bia to isté…

(on)

Keï dva ja ro bia to isté, ne mu sí to by� to isté…
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Denne sa vo výdajni prestriedajú desiatky „zákazníkov“. Nedostanú
všetko, ale ani neodchádzajú s prázdnou...
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kri mi na listicko–tech nic kých èin -
nos tí ÚKP PPZ, ho ci nám nie je
celkom jas né, èo má kri mi na lis tic -
ký tech nik spo loèné s pátra ním.

Pro fe sia kri mi na lis tic kých tech-
ni kov tak vlastne ani v rám ci PPZ
ne má „vlastnú“ riadia cu stre chu s
príslušný mi kompe tencia mi a
možnos�a mi plá no va nia ïalšie ho
rozvo ja, úro veò riade nia kon èí na
stup ni kraj. V zá so bo va ní tech ni -
kou a najmä dra hý mi ma te riálmi,
kto ré v prá ci potre bu jú, sú už te -
raz od ká za ní na služ by prís -
lušných centier pod po ry. Za tia¾ s
problé ma mi. Komplexné základ -
né (od bor ná spô so bi los�) i ce lo ži -
votné zdo ko na ¾o va cie vzde lá va -
nie kri mi na lis tic kých techni kov
za bez pe èu je SOŠ PZ v Ko ši -
ciach. Lektorsky sa sa mozrejme
po die ¾a jú najmä ex per ti z KEÚ
PZ.

Miesto èi nu je prio ri ta
Zva dy, kto rá pro fe sia je v po lí -

cii najdô le ži tejšia, trva jú už de -
sa�ro èia. Kaž dá je dô le ži tá, pre to -
že po li cajná prá ca je vý sostne tí -
mo vá. V objasòo va ní trestnej èin -
nos ti však ma jú kri mi na listickí
tech ni ci ne zastu pi te¾né miesto,
na mieste èi nu mô že kva li ta ich
prá ce zá sadne ovplyvni� cel ko vý
výsle dok objasòo va nia a je ho
spro cesne nia. Špe ci fi kum je aj v
tom, že kri mi na listickí tech ni ci so
svo ji mi brašna mi sú denne na
oèiach mi ni málne obe tiam, poš -
ko de ným a ich prí buzným, s kto -
rý mi sú v bezprostrednom kon -
tak te a aj pod¾a úrovne vy ba ve -
nos ti a pro fe sio na li ty si ve rejnos�
utvá ra ná zor na kva li tu slo -
venskej po lí cie.

Do tre ti ce: prá ca kri mi na lis tic -
kých techni kov je vy so ko ri zi ko vá
aj z h¾a diska ochra ny zdra via pri
prá ci, po odsúhla se ní príslušným
hy gie ni kom tak ma jú ná rok na ri -
zi ko vý prípla tok i na prípla tok za
štátnu služ bu v s�a že ných a zdra -
viu škod li vých podmienkach. Pre -
dovšetkým pre to by však kaž dé
pra co visko kri mi na lis tic kých tech -
ni kov ma lo ma� vy pra co va ný a
schvá le ný sa mo stat ný pre vádz -
ko vý po ria dok, kto rý je vlastne
podmienkou na súhlas hy gie ni -
kov k spuste niu pra co viska do
pre vádzky. Vzor pre vádzko vé ho
po riadku je dáv no k dispo zí cii, v
sku toènosti však ta ký to pre -
vádzko vý po ria dok na svo je pod-
mienky ne má vy pra co va ný, a už
vô bec nie hy gie ni kom schvá le ný,
viac ako 90 percent pra co vísk.
Ne zdá sa, že by to nieko mu ob -
zvláš� pre ká ža lo…

Hy gie nic ké nor my presne sta -
no vu jú, ako by ma lo by� kaž dé
pra co visko priesto ro vo a ma te -
riálne vy ba ve né aj z h¾a diska
BOZP. Zoznam ofi ciálne sta no ve -
ných podmie nok je dlhý a, prav du
po ve diac, pre za mestná va te ¾a aj
dos� dra hý. Zrejme najmä pre to je
rea li ta celkom iná. Tech ni ci sú sí -
ce zaoèko va ní, ale ne ma jú ani
všetky osobné ochran né pro -
striedky, kto ré by ma li ma� a pra -
cu jú v prostre dí a za podmie nok,
neschvá le ných hy gie ni kom. Ak
by sa nieèo sta lo, nadria de ným
by vznik la celkom zaují ma vá di le -
ma, kto za aktívnu èinnos� ne -
schvá le né ho pra co viska zodpo -
ve dá…

Pri tom po no sy z ra dov kri mi -
na lis tic kých techni kov sú ve¾mi
èas té a adres né, aby sme im
však nechtiac neublí ži li, ne me nu -
je me ich, iba ci tu je me. Ich vý po -
ve de sú, žia¾, vzácne zhodné.
Hy gie nic ká ochra na je len je den
pro blém. V každo dennej prá ci im
rovna ko pre ká ža vážny ne dosta -
tok potrebnej tech ni ky a sústavný
zá pas, aby ma li as poò základný
ma te ri ál a che mi ká lie, bez kto -
rých ne mô žu pra co va� a už vô bec
nie za ru èi� kva litné vy �a že nie a
zaiste nie všetkých po tenciálnych
stôp z miesta èi nu. Ho ci, na dru -
hej stra ne, po èu li sme len chvá lu
na kurzy, kto ré tech ni ci absolvu jú
v SOŠ PZ Ko ši ce, na odbornos�,
pro fe sio na li tu ta mojších pe da gó -
gov a množstvo cen ných poznat-
kov a odovzda ných prak tic kých
skú se ností, kto ré od nich pri kur-
zoch získa va jú. Tu získa jú ve do -
mosti, aké sto py, akým postu pom
mož no získa� z miesta èi nu. A
tiež sa dozve dia, èo všetko potre -
bu jú, aby tieto po stu py moh li
využí va�…

Vy ba ve nos�: bieda
A tu je ka meò úra zu. Pod¾a

aktuálne ho priesku mu, kto rý sme
si uro bi li, sú pra co viská, kde ma -
jú len je den funkèný fo to apa rát
na šiestich techni kov, o kva litnej
špe cia li zo va nej fo to techni ke (prí -
davné osvetle nie, objektí vy, mak -
rá, medzikrúžky, sta tí vy, filtre atï)
pre tieto úèe ly mô že väèši na pra -
co vísk len sní va�. Ne ho vo riac už
o ta kých vy mo že nostiach, ako je
mo nochro ma tické osvetle nie, to
vi dí väèši na z nich len v te le ví zii.
Práš ky, rôzne che mi ká lie a ostat -
né kom po nen ty sú tiež ve¾mi dra -
hé, väèši nu z nich pre to sí ce
pozna jú zo zdo ko na ¾o va cích kur-
zov a ve dia s ni mi pra co va�, ale
ne vi dia ich na pra co visku. Pra cu -
jú s jedmi a s bio lo gic kým ma te -
riá lom, kto rý mô že by� vy so ko ri -
zi ko vý, ale ne ma jú ani odde le né
priesto ry, ani šatne, ne re zo vé
sto ly, di gesto ry, odsá va nie…

„Vo vo¾nom èa se cho dí me po
pre dajniach a zhá òa me si kartó -
no vé ška tu le, aby sme ma li sto py
vô bec do èo ho ba li�,“ po no so val
sa nám je den z nich.

„Ko¾kokrát som už mu sel na
mieste èi nu popro si� poško de né -
ho, aby mi umož nil na bi� si ba té -
rie ale bo mi po ži èal ne ja kú ba ter -
ku, le bo tie na še sta ré už niè ne -
vydržia,“ pri dal ïalší. „Je to han -
ba, ale èo má me ro bi�? Obèa nia
ma jú prá vo na to, aby pri odha ¾o -
va ní trestnej èin nos ti, kto rej sa

sta li obe �ou, po lí cia pra co va la s
najmo dernejšou tech ni kou, zaují -
ma ich, kam idú ich da ne a keï
vi dia, s èím v sku toènosti pra cu je -
me, ne vy chádza jú z údi vu,“
zhrnul tech nik z ju hu stredné ho
Slo ven s ka. 

„Si tuá cia sa z ro ka na rok
zhor šu je, ma te ri á lu je èo raz me -
nej a me nej, le bo vraj niet pe òa -
zí. Exis tu je aj na ria de nie, ako sa
má pra co va� s di gi tálny mi fo -
togra fia mi, je to vo vestní ku, ale z
to ho, èo by sme potre bo va li na
tú to prá cu, ne má me vô bec niè!“

„Pro blém je aj s ru ka vi ca mi, o
ná roènejšej techni ke ani ne ho vo -
rím. Nás stá le bu ze ru jú za vše li ja -
ké na ria de nia, èo má me do
bodky plni�, ale ako, keï jedno -
du cho tie ve ci nám nikto ne dá?!
Ke by sme ma li len o èo si viac vy -
ba ve nia a ma te riá lov, ve de li by
sme to uro bi� sa mi, ne mu se li by
sme množstvo stôp ba li�, po sie la�
do KEÚ PZ a po tom me sia ce èa -
ka� na výsle dok!“

„Ob jed na li sme ché miu na na -
pa ro va nie, ale kým k nám prišla,
tak bo la tesne pred uply nu tím
expi raènej do by, bo li to vy ho de né
pe nia ze!“

„Dal som si po žia davku na
oby èajnú mierku, èo použí va me k
fo togra fiám, pol ro ka mi ju ne ve -
dia do da�!“ po no so val sa ïalší.

Rozdiel v opti ke?
Na dru hej stra ne, po èu li sme

ve ¾a „zá vistli vých“ slov o vy ba ve -
nos ti ži linské ho pra co viska, kto ré
je priestormi i tech ni kou naozaj aj
o nieko¾ko stu pienkov ho re. Je to
však skôr vý nimka a je len dô ka -
zom, že tech nic ká vy ba ve nos� a
úro veò ochra ny zdra via kri mi na -
lis tic kých techni kov je v znaènej
miere zá vis lá aj od nasta ve nia
op ti ky príslušné ho okresné ho ale -
bo kraj ské ho riadi te ¾a PZ. V na -
šom prí pa de ta ká to „ži linská“ opti -
ka nie je ani štandardná, ani ty pi -
zo va ná, úro veò prá ce najmä pre
ne dosta tok tech ni ky a ostatné ho
ma te ri á lu v prie me re ïa le ko
zaostá va za možnos�a mi, kto ré
nú ka mo derná ve da a aká je už
štandardom vo väèši ne kra jín zá -
padnej Euró py. O tom, v akej
kva li te, ako za ba le né a s akou
vy �a ži te¾nos�ou pri chádza jú sto py
od na šich techni kov, by pre to
dlho ve de li ho vo ri� od bor ní ci z
KEÚ PZ, kto rí s ni mi ma jú pra co -
va�. To sú dôsledky.

Prí èi ny, ak ich zhrnie me, sú v
tom, že v PZ bo li podmienky pre
prá cu kri mi na lis tic kých techni kov
dlho do bo za ne dbá va né, posled-
ná tech ni ka sa ku po va la nieke dy
v ro ku 2008, aj to prak tic ky iba, èi
najmä di gi tálne fo to apa rá ty. Stav

vy ba ve nos ti te da prá vom mô že -
me hodno ti� ako ne dosta toèný,
miestne až kri tic ký, èo mô že ma�
pria my vplyv na mieru objasne -
nosti trestnej èin nos ti v SR!

Èo ïa lej?
Èo te da ïa lej? Ako sa pohnú�

dopre du? Sa mozrejme, za všet-
kým sú pe nia ze. No nielen. Aj
keï bu dú, tre ba dobre po roz -
mýš¾a�, ako ich èo na je fek tív -

nejšie využi�. Ve de nie PPZ má
preh¾ad o reálnej si tuá cii, na jar
sa zaobe ra lo rozbo ro vým ma te -
riá lom, kto rý o. i. ana ly zo val sú -
èasnú úro veò kri mi na listicko–
tech nic kých èin nos tí v podmien -
kach PZ a na vr ho val ur èi té rieše -
nia a kro ky do bu dúcnosti. Od -
bor ní ci vy rá ta li, že vy ba ve nie jed-
né ho okresné ho pra co viska na
akú – ta kú európsku úro veò by
predsta vo va lo investí ciu 100 až
150–ti síc eur. Vy ná sobme si tú to
su mu èo len 50–ti mi a sme už vo
ve¾kých èíslach. Pri tom v tejto su -
me nie sú za kompo no va né ná ku -
py špe ciálnej tech ni ky, keï napr.
len la se ro vý 3D ske ner „na me ra -
nie priesto ro vých sú vislostí“ sto jí
oko lo 130–ti síc eur. Asi by ne bo -
lo úèel né (ani reálne) ma� ho na
každom okresnom riadi te¾stve…

Prvým kro kom by te da ma la
by� štandardi zá cia, za de fi no va -
nie, èo by mal ma� kaž dý tech nik
na OR PZ a èo kraj ské èi iné,
nadre gio nálne pra co visko. Auto ri

ana lý zy po uká za li na fakt, že aj v
zá padnej Euró pe sa už pristu pu je
k urèi tej centra li zá cii pra co vísk
kri mi na lis tic kých techni kov, le bo
ich vy ba ve nie je ve¾mi ná klad né z
h¾a diska ná ku pu tech ni ky a ma te -
riá lov, ale aj perso nálne. V na šich
podmienkach by te da bo lo mož né
uva žo va� o zria de ní radšej men -
šie ho po è tu pra co vísk, ale dobre
vy ba ve ných. Opä� si mož no
zobra� vzor tre bárs z Ho land ska,
kto ré je plo chou prí buzné Slo ven -
sku. Ma lo 25 pra co vísk, zre du ko -
va li ich na osem, ale te raz je na
jed nom ich pra co visku nie 4 – 5
odborní kov, ale tre bárs 50 s kom-
pletným tech nic kým za bezpe èe -
ním.

Pri rodze ne, prakti ci sa obá va -
jú, že re dukcia po è tu pra co vísk
by predåži la èa sy na do jazd k
miestu èi nu, je pre to zrejmé, že aj
otáz ka štruktú ry, tech nic ké ho a
perso nálne ho vy ba ve nia ta kýchto
„silnejších“ vý jazdo vých sku pín
bu de ešte predme tom disku sie,
pre zí dium do sia¾ ne roz hod lo, èo
ïa lej. Je úva ha, že pre za èia tok
by moh la vzniknú� as poò jed na
„špiè ko vá“ vý jazdo vá sku pi na,
kto rá by ro bi la vyèle ne né najzá -
važnejšie trest né èi ny. Za tia¾ sú
to však len úva hy. Pri nich bu de
potrebné zoh¾adni� rastú ci tlak zo
stra ny EÚ aj na tú to oblas� prá ce
po lí cie. Aj na še KEÚ PZ má už
na niekto ré fo renzné èin nos ti
akre di tá ciu, to zna me ná, že zna -
lec ké zá ve ry z ich pro dukcie ma -
jú rovna kú hod no tu v ce lej EÚ.

Ten to trend sa pre su nie aj k prá -
ci kri mi na lis tic kých techni kov na
mieste èi nu. Tú to po žia davku už
vzniesli viace ré kra ji ny EÚ, je
pre to otáz ka èa su, ke dy k tejto té -
me vznik ne príslušná smerni ca.
Zjedno du še ne po ve da né, aj
zais�o va nie a spra co va nie stôp
na mieste èi nu bu de mu sie� ma� v
na šich podmienkach európske
kva li ta tívne pa ra metre s presne
sta no ve ný mi kri té ria mi. A zdá sa,
že aj mi nis ter stvo vnútra bu de
môc� v ïalšom ob do bí èerpa�
prostriedky z euro fondov vo
väèšej miere aj na ta ké to pro jek -
ty. Ma li by sme sa pre to èo naj -
skôr za èa� vážne za mýš¾a�, èo
vlastne potre bu je me, èo mu sí me
a èo mô že me uro bi�, aby sa ani
na ši kri mi na listickí tech ni ci ne mu -
se li pred Euró pou hanbi�. V tejto
chví li sa naozaj ne má me èím
chvá li�.                

Pe ter Onde ra
Ilustraèné sním ky KEÚ PZ, web

Èo vi dí me v ame ric kých se riá loch CSI a èo má me do ma…
(Pokračovanie z str. 1)



V dòoch 4.–6. septembra
2013 sa v
Tatranskej
Lomni ci ko -
nal 19. roè -
ník medzi-
š t á t n e  h o
st re tnu t ia
po li cajných
repre zentá -
cií v te ni se,

v mužskom a ženskom vo lejba le,
vo futba le a v po li cajnej stre¾be.

V predchádza jú cich roèní koch
slo ven ská repre zentá cia vždy �a -
ha la za krat ší ko niec. Až tohto ro -
ku pre lo mi la tú to ne li cho ti vú sé riu
a po skve lých vý ko noch hlavne
vo lejba listov a futba listov ko -
neène na šich zá padných su se -
dov po ra zi la celko vo 3:2. Na še

bo dy postupne získa va li vo lejba -
listi (ví �azstvo 3:1), futba listi (ví -
�azstvo 2:1), a na zá ver sa opä�
pochla pi li strelci, kto rí zís ka li ví -
�azný tre tí bod. Na še dievèa tá
prehra li s ve¾mi kva litným èes kým

vý be rom 1:3, te nisti odohra li tiež
ve¾mi vy rov na né zá pa sy – celko -
vo 2:4 (posledné dve štvorhry na
tie –break).

Ju raj Fi lan, UNI TOP
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Z po li cajnej ško ly nastú pia
na obvodné odde le nie tri
blondínky. Zhro ze ný riadi te¾ sa
usi lu je by� asertívny, a tak sa
roz hod ne podro bi� ich objektív-
ne mu vstupné mu tes tu. Prvej
blondínke uká že fo togra fiu pá -
cha te ¾a: Po píšte vzh¾ad pá cha -
te ¾a, ke by ste ho ma li da� do
pátra nia!

Blondínka: Najcha rakte ris -
tickejšie je, že pá cha te¾ má jed -
no oko!

Riadi te¾: Mi lá ko le gy òa, to je
fo togra fia z pro fi lu, tak je jas né,
že mu vi die� len jed no oko!

Uká že fot ku dru hej blondínke

a tá ho vo rí: Pá cha te¾ má len
jed no ucho!

Riadi te¾: Vá že ná a mi lá ko le -
gy òa, jas né, že mu vi die� len
jed no ucho, veï vra vím, že je
to fo togra fia z pro fi lu!

Tre tia blondínka: Najcha -
rakte ristickejšou èrtou je, že pá -
cha te¾ no sí kontaktné šo šovky.

Za ra ze ný riadi te¾: Fí ha, tak
to ne viem, pozriem sa do spi su.
A fakt, má te prav du, pá cha te¾
no sí kontaktné šo šovky! Ako
ste na to prišli?

Blondínka: Však keï má len
jed no oko a jed no ucho, ne mô -
že no si� oku lia re!           (web)

TO JE FÓR!
Blondínky na OO PZ

Medzi ná rodný
gi gant po nú ka

príslušní kom PZ SR vý hod né podmienky
Medzi ná rodný gi gant AVIS pre na jí ma autá po ce lom sve te, na Slo ven sku 
pô so bí už 17 ro kov a je najväèšou pro fe sio nálnou auto po ži èovòou na tr hu.
Medzi ná rodný cha rak ter spo lu prá ce medzi AVI Som a po lí ciou v za hra ni èí
umož òu je pre ná jom auto mo bi lov za je di neè né ce ny, a to nielen na slu žobné
úèe ly, ale aj pre súkromné využi tie  príslušníkmi Po li cajné ho zbo ru.

C H¾a dá te jed no du chý a lacný spô sob, ako si pre na ja� au to?
AVIS auto po ži èovòa pre na jí ma vo zidlá po ce lom Slo ven sku, so svo ji mi 
24 po boè ka mi je najväèšou auto po ži èovòou v kra ji ne. Mo derným 
prístu pom k bu do va niu po boèko vej siete sa AVIS za ne ce lý rok rozrástol 
o 70 %. Zá kaz ní ci si tak mô žu pre na ja� au to od medzi ná rodnej 
auto po ži èovne už takmer v každom väèšom meste.

C Pre príslušníkov Po li cajné ho zbo ru AVIS pripra vil bezkonku renèné
podmienky pre nájmu na všetkých po boèkách v SR. Každý 
príslušník Policajného zboru ma ná rok na 25% z¾a vu z ce ny
pre nájmu. Bližšie informá cie ochotne poskytnú pra cov ní ci na
po boèkách AVI Su.

Vo zo vý park auto po ži èovne je pra vi delne obmie òa ný za najho rú cejšie no vin ky zo sve ta auto mo bi lov, k dispo zí cii sú ma lé mestské autá, autá kompaktnej a
strednej trie dy ale bo aj ve¾ké do dáv ky. Pre ná roè ných zá kazní kov AVIS po nú ka aj vo zid la vyššej ka te gó rie ale bo aj športo vé vo zidlá.

AVIS pre vádzku je ne fajèiarsku flo ti lu s prie merným ve kom 6 me sia cov. Tím AVIS ga ran tu je spo ¾ahli vé a bez peè né cesto va nie kaž dé mu zo svo jich zá kazní kov.
S dopravným prostriedkom po nú ka AVIS ce lý ba lík slu žieb, kto rý za bez pe èí bez sta rost né cesto va nie a kom fort.

Pro fe sio nálny tím na se ba pre be rá sta ros ti spo je né s pre vádzkou au to mo bi lu a sta rá sa o potre by zá kazní kov nech cestu jú kamko¾vek. Kli ent tak na ceste
získa va isto tu, kto rú mu ne po skyt ne ani je ho vlastné vo zid lo. ¼u dia tak mô žu využi� svoj èas efektívnejšie, mô žu sa ve no va� ro di ne, zá ¾u bám, prá ci ale bo re la -
xo va� a rieše nie prob lé mov s kú pou a pre vádzku au ta ne cha� na pro fe sio ná lov.

Váš      

O abso lútnej smo le mô žu ho -
vo ri� dve bul har ské vreckárky,
kto ré sa koncom au gus ta ocit li v
po li cajnej ce le po tom, èo si za
po tenciálnu obe� v centre Pra hy

vy bra li kri mi na listku – špe cia -
listku na vrecko vé krá de že. Ce lú
uda los� za zna me nal i ope rá tor
ka me ro vé ho sys té mu. Pod¾a zve -
rejne ných informá cií tri po li cajtky
sle do va li po dozri vú dvo ji cu a jed -
na z nich, predstie ra júc záujem o
to var, vošla za po dozri vou do ob -
cho du s odevmi. Odtia¾ po li cajtka

v ci vi le te le fo no va la s ko le gy òa mi
a sle do va la po dozri vé, èi sa
nesna žia niekto rej zá kazníèke
ukradnú� pe òa ženku. Jed nu z
Bulha riek však za uja la prá ve te -
le fo nu jú ca kri mi na listka, natla èi la
sa na òu a ru kou ukry tou pod ra -
mienkom s ob le èe ním jej otvo ri la
ka bel ku, z kto rej sa po kú si la
odcudzi� pe òa ženku. Keï na to
kri mi na listka rea go va la prud kým
po hy bom, obe vreckárky usú di li,
že tre ba pre dajòu opusti�. Po li -
cajtky èa ka jú ce vonku však obe
Bul har ky vo ve ku 20 a 26 ro kov
zadrža li, èe lia obvi ne niu…

(www.te raz, 5.9. 2013)

Po li cajné zá po le nie Slo ven sko – Èes ko v tom to ro ku: 3:2

Ïalší úspech na šej repre zentá cie

To je kosa! Mám už 
absolútne omrznuté laby!

Chcel by som mať 
tvoje problémy!

Ho land ská po lí cia pri ja la do
svo jich slu žieb de sa� potka nov
hne dých, kto rí bu dú súdnym
expertom na strelné zbra ne vïa -
ka svojmu èu chu po má ha� na -
chádza� zvyšky striel. In for mo va -
la o tom dnes agentú ra Reuters
s odvo la ním sa na miestne po li -
cajné zdro je.

„Potka ny ma jú vy so ko vy vi nu -
tý èuch, pri èom ich vý cvik je
¾ahší aj lacnejší ako v prí pa de

psov. Ak má me po dozri vú oso -
bu, súdny ex pert jej odo be rie z
rúk zvyšky lá tok a tré no va ný
pot kan do ká že v prie be hu

nieko¾kých se kúnd zisti�, èi sto py
po chádza jú zo zbra ne,“ uvie dol
ho vorca ho landskej po lí cie Ed
Kraszewski.

Vy šetro va te lia pri zis�o va ní
umiestnia vzor ku do jedné ho z
množstva otvo rov v ška tu li. Keï
pot kan škria ba ním ozna èí správ-
ny ot vor, ex per ti pošlú vzor ku na
zá ve reèný test do la bo ra tó ria,
do dal ho vorca. V niekto rých kra -
ji nách sa potka ny využí va jú aj
na vyh¾a dá va nie po zemných
mín.

(www.topky.sk, 6. 9. 2013

Potka ny v služ bách po lí cie Abso lútna smo la…
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Inštrukto ri – špe cia listi vý zvu
pri ja li a pripra vi li v areá li Prešpor-
skej kú rie na Du najskej uli ci v
Bra tisla ve krátku prednášku o
význa me cho vu a vý cvi ku slu -
žobných psov pre potre by Po li -
cajné ho zbo ru, spo je nú s ukážka -
mi vý cvi ku.

Star ší inštruktor špe cia li zo va -
né ho vý cvi ku slu žobných psov
ppor. Vla di mír Kra viar pri vie dol
medzi de ti svojho štvorno hé ho
part ne ra Hekto ra, s kto rým sa mi -
nu lý rok stal majstrom Slo ven s ka
vo vyh¾a dá va ní omam ných a psy -
chotropných lá tok. Hek tor svo je

majstrovské ume nie do pl nil aj
tým, že po ukážkach cvi kov po -

sluš nos ti bez väèších prob lé mov
pria te¾sky ko mu ni ko val s de�mi a
ne chal sa hladka� ako kaž dý iný
do má ci psík.

Star ší inštruktor špe cia li zo va -
né ho vý cvi ku slu žobných psov
npor. Mi chal Ïu ri ca pri vie zol na
ukážku dvoch svo jich zve rencov
– su ku labra do ra Zu zu, kto rá sa
špe cia li zu je na záchra nárske prá -

ce a vyh¾a dá va stra te né, za va le -
né a za sy pa né oso by, a špe cia -
listu obra ná ra – psa ple me na bel -
gic ký ovèiak ma li nois – kto ré ho
vo lá Cha vez. Labra dorka Zu za sa
de �om predviedla nielen ako fa -
na tic ká aportérka, ale aj váš ni vá
poètárka, pre to že bez prob lé mov
poètom zašte ka ní ozna mo va la
vý sled ky úloh sèí ta nia a odèí ta nia
do 10, kto ré jej de ti dá va li vy rie -
ši�.

Inštruktorka špe cia li zo va né ho
vý cvi ku slu žobných psov nstržm.
Ale na Bu zinkayo vá po krátkej
prednáške o význa me cho vu a
vý cvi ku slu žobných psov a zod-
po ve da ní zve da vých otá zok
predviedla de �ú rencom, ako jej
mla dý ne mecký ovèiak Ma �o
poslú cha a apor tu je.

Najväèšie vzru še nie ovlád lo
de ti, keï inštruktorka Ale na po -
moh la svojmu ko le go vi Vla do vi
navliec� si ochran ný ringo ob lek a
keï Mi šov obra nár Cha vez za ra -
cho tu po mocnej py ro techni ky a
fa rebnej dy movni ce nieko¾kokrát
zadržal fi gu ranta Vla da, pri èom
de �om do ká zal, že vie svojho pá -
na ubrá ni� aj vte dy, ak sa zlo èi -
nec odvá ži cvi èe né ho slu žobné -
ho psa ko pa�.

Úžas ným zá žitkom bo lo pre
de ti aj to, že po všetkých cvi koch
a ukážkach tvr dých obran ných
prác moh li bo jov ní ka Cha ve za v
prí tomnosti inštrukto ra Mi ša
pohla di� a odfo ti� sa s ním.

Posledným „zla tým klincom“
bo la prehliadka slu žobné ho vo -
zid la po li cajnej ky no ló gie, do kto -
ré ho si moh li nielen sadnú�, ale v
krátkom okru hu sa aj odviez�, o
èo sa pocti vo po de li li, aby sa
jazda ušla kaž dé mu…

Text a fo to: 
© Mgr. Pe ter Ne volný

Hry odštarto va li 1. au gus ta
2013 ve¾ko le pým otvá ra cím ce re -
mo niá lom so za pá le ním ohòa hier
za úèas ti najvyšších po li tic kých

predsta vi te ¾ov Se verné ho Írska a
skon èi li fa móznym zá ve reèným
ce re mo niá lom ukonèe nia hier aj s
úèas�ou najzná mejšej vo jenskej
le teckej akro ba tickej sku pi ny
RED ARROWS. Do hlavné ho
mesta Se verné ho Írska prišlo
takmer 7000 sú �a žia cich z ce lé ho
sve ta (67 kra jín sve ta!) a zá po li li

v 56 športo vých disciplí nach,
medzi kto rý mi ne chý ba la ani kul -
tu ris ti ka. A prá ve v nej štarto val
zná my slo ven ský kul tu ris ta a prí-

slušník PZ por. Ing. Mi loš Do -
lanský – re fe rent špe cia lista
odde le nia vý cvi ku z Kraj ské ho
riadi te¾stva PZ SR v Ko ši ciach,
kto rý na kaž dých majstrovstvách
SR upú ta svo jou mi mo riadne
este tic kou po sta vou a for mou. A
ne bo lo to mu inak ani v Belfaste,
kde na sú �až nastú pil s 93 kg

èistej a vydre tej sva lo vi ny. Pre
Slo ven sko zís kal strie bornú me -
dai lu – vô bec prvú z ta ké ho to po -
du ja tia v kultu risti ke! Úspešne si
po èí nal aj ïalší príslušník PZ SR
a èlen OZP v SR npor. Mgr. To -
máš Kiss, star ší re fe rent vý cvi ku
z Riadi te¾stva HCP v Sobran -
ciach, kto rý sú �a žil v pretlá èa ní
¾a vou a pra vou ru kou v ka te gó rii
do 102 kg. Najskôr v pretlá èa ní
pra vou ru kou až vo fi ná le pod¾a -
hol fa mózne mu gru zínske mu po -
li caj to vi. O fi ná le v pretlá èa ní ¾a -
vou ru kou ho obral Islanïan, a
tak sa To máš Kiss mu sel uspo ko -

ji� s bron zo vou me dai lou. Vý sled -
ky na šich po li cajtov na Sve to vých
hrách po li cajtov a ha si èov v
Belfaste opä� po tvr di li, že v da -
ných si lo vých disciplí nach patria
medzi sve to vú špiè ku. Orga ni zá -
to rom hier, pro mo té rom sú �a ží,
rozhodcom a najmä ne únav ným
dobro vo¾ní kom patrí ve¾ká vïa ka
za mi mo riadne kva litné športo vé
sú �a že, úžas né a ne za bud nu -
te¾né hry. V ro ku 2015 bu de Sve -
to vé hry po li cajtov a ha si èov
hosti� Fairfax v ame rickej Virgi nii

Text a fo to: mjr. Ing. Ju raj
Ko pú nek

Dve strie borné a jed na
bron zo vá aj pre plavca

nstržm. Mi la na Fe ranèí ka
Vy ni ka jú ci úspech do sia hol aj

nstržm. Mi lan Fe ranèík z Aka dé -
mie Po li cajné ho zbo ru, kto rý pre -
te kal v plá va ní. Zís kal dve strie -
borné a jed nu bronzo vú me dai lu
v disciplí nach 200m po lo ho vé
pre te ky, 100m znak a 100m mo -
tý lik. Pod¾a je ho vlastných slov

ten to úspech ho mo ti vu je do ešte
tvrdšej prípra vy, keïže o rok sa
ko na jú Majstrovstvá sve ta po lí cie
v plá va ní, kde by v niekto rej dis-
ciplí ne rád zís kal ti tul majstra sve -
ta. Je ho hlavný cie¾ je však Olym-
piá da v Rio de Ja nei ro. Všetko
však zá le ží od podmie nok, aké
bu de ma� na prípra vu.

Ju raj Fi lan, UNI TOP

Po li cajní ky no ló go via oèa ri li bra ti slav ské de ti

Pre vencia a ukážky mô žu ovplyvni� vý ber bu dú ce ho po vo la nia
Jed no bra ti slav ské obèianske zdru že nie pripra vu je po èas
letných prázd nin pre de ti základných škôl zaují ma vé den-
né tá bo ry, za me ra né na spozná va nie bežných i netra -
dièných pro fe sií, ich zá me rom je vy vo la� u de tí záujem
vyuèi� sa v odbo re, kto rý sa die�a �u za pá èi. A tak pe da gó -
go via po žia da li inštrukto rov špe cia li zo va né ho vý cvi ku
slu žobných psov od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie PPZ o
možnos� zozná mi� de ti s pro fe siou po li cajné ho pso vo da.

Po prvýkrát v histó rii sa prekrásne mesto Belfast v Se -
vernom Írsku sta lo de jiskom v po ra dí už 15. Sve to vých
hier po li cajtov a ha si èov (World Po li ce and Fi re Ga mes).

Me ga po du ja tie pri ví ta lo takmer 7–ti síc sú �a žia cich zo 67 kra jín sve ta

Slo vá ci sa na 15. Sve to vých hrách po li cajtov a ha si èov v Belfaste nestra ti li!

Trocha recesie Miloša Dolanského s miestnymi policajtmi v Bel-
faste

Tomáš Kiss na snímke vľavo

Tri medaily pre Milana
Ferančíka...



SEPTEMBER  20138

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: plk. Mgr. Marián Magdoš-
ko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt:
budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: poli-
cia@minv.sk, peterondera@gmail.com, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzá vierka nasle dovné ho
èís la 11. októbra 2013. To to èís lo bo lo vy tla èe né v 38. a expe do va né v 39. týždni. l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l
Tlaèia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46  Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

SPO MIENKA
Je to už rok, èo nás 16. septembra 2012 vo ve ku 42
ro kov ná hle a bez rozlúèky opus til
npor. Vla di mír Chy lík,
star ší re fe rent OKP Èadca, otec dvoch de tí, èlen
OZP v SR, dob rý ko le ga a ka ma rát.

Stá le spo mí na me!

Ko lektív OR PZ Èadca

Kto ho poznal, spomenie si
kto ho mal rád, nezabudne.

Dòa 8.10.2013 si pri po me nie me 1. vý ro èie
úmrtia nášho dlho roèné ho ko le gu, skve lé ho
èlo ve ka a šéfku chá ra – La di sla va FA NA,
kto rý nás ná hle opus til vo ve ku 58 ro kov.

S úc tou spo mí na me a ne za bú da me!

Ko le go via zo SOŠ PZ Pe zi nok

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
A U G U S T  2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

56. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 82/2012 o kontrolnej
činnosti Prezídia Policajného
zboru na rok 2013

57. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
5/2013 o zriadení technickej sku-
piny pre vnútornú bezpečnosť a
adaptáciu na klimatické zmeny

58. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
21/2012 o Rozpracovaní úloh v
pôsobnosti prezídia Policajného
zboru vyplývajúcich z Koncepcie
boja proti extrémizmu na roky
2011 – 2014

59. o zriadení komisie na
hodnotenie poskytovania dotácií
v pôsobnosti Prezídia Policajné-
ho zboru

60. o zriadení špecializované-
ho tímu

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

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

63. o rozpracovaní Koncepcie
boja proti diváckemu násiliu na
roky 2013 – 2016  na podmien-
ky Prezídia Policajného zboru

64. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
62/2013, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta“

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
-----

Strá ca niu drob ných, ma lých
ve cí sa ne vyhnú žiadne ve ko vé
ka te gó rie, ani výslu ho ví dô -
chodco via, bý va lí po li caj ti. V po -
rovna ní s osta ný mi ka te gó ria mi
strá ca jú cich ma jú bý va lí po li caj ti
as poò ne ja kú vý ho du: ve dia to tiž,
èo ma jú ro bi� a ako po stra te nej
ve ci pátra�, jedno du cho si ve dia
zvo li� správnu postupnos� kro kov.
Nie vždy je h¾a da nie a pátra nie
úspešné, zvláš� vte dy nie, ak sa
osvedèe né a zauží va né po stu py
pátra nia kde si a najèastejšie
kým si za nedba jú. Je to aj môj prí -
pad a rád by som s ním èi ta te ¾ov
PO LÍ CIE obozná mil.

Už dva nás� ro kov som Petr -
žalèan, s bý va ním na tom to me -
ga sídlisku som spo kojný a mô -
žem po ve da�, že po 37 ro koch
služ by si v po ko ji uží vam výslu -
ho vý dô cho dok. Ten to po koj mi
na ru ši la neprí jemná uda los�. Zistil
som, že ne mám k¾úè s dia¾ko vým
ovlá da ním od au ta. Všetko som v
by te preh¾a dal, no ne na šiel som
ho a bo lo mi jas né, že som ho
mu sel stra ti� aj s ka ra bínkou
niekde vonku, kde sa inak naj -
èastejšie po hy bu jem na bi cykli.

Viete si urèi te predsta vi� mo je
oba vy. Veï ak ho niekto na šiel v
blíz kos ti môjho au ta, sta èí ak uro -
bí „puk–puk“, sme rovky sa roz-
svie tia a on mô že po kojne s
autom odís�, kam sa mu za chce.
Èo ro bi�? S náhradným k¾ú èom
som au to otvo ril, od po jil aku mu lá -
tor (bez elektri ny dia¾ko vé ne za -
rea gu je) a za èal som postupne
obchádza� oko li té vcho dy, ob cho -
dy a iné inšti tú cie, kde by mo hol
po cti vý ná lezca k¾úè odovzda�.
Bezvýsledne, vša de ne ga tívna
odpo veï a mám sa zasta vi� ne -
skôr, veï èo ak sa predsa náj -
de…

Okrem obcho dov, krè my a fit-
nessu som na vští vil aj dve
obvodné odde le nia PZ. Na prvom
ma la služ bu mla dá príslušníèka.
Štíhluèká, blon ïa tá, s mi lým ús -

me vom. Ne ne cha la ma ani do ho -
vo ri�, ozná mi la mi, že je tam od
rá na a nikto žiadny k¾úè od au ta
nepri nie sol, ale mô žem sa sme lo
prís� spý ta� aj na dru hý deò. Nuž
èo, ke by k¾úè niekto pri nie sol, tak
by mi ho urèi te odovzda la. Rov-
na ko som tam po cho dil aj na dru -
hý deò, len to ma už ta kýmto
spô so bom vy ba vil mla dý ko le ga.

S celkom iným prístu pom sa
stre tol na OO PZ Petržalka –
stred. Tam mi bzu èá kom dve re
otvo ril mla dý nad po ru èík. Nasle -
do va la úradným hla som predne -
se ná stro há otáz ka: „Èo si pra je -
te?“ Vysvetlil som mu môj pro -
blém, vy po èul si ma a po tom
otvo ril zo šit, vy žia dal si obèiansky
preu kaz, pozna èil ad re su a èís lo
môjho mo bi lu. Keï sa k¾úè nájde,
da jú mi ve die�. Do vi de nia…
Struène, jasne a chlad ne pro fe -
sio nálne.

Za vo lal som si do servi su a
tiež som im vysvetlil svoj pro -
blém. Pozna me ná vam, že au to
som si u nich ku po val pred tro ma
rokmi a keïže cho dím k nim aj na
servisné prehliadky, tak ma po -
zna li. Do rá na mi au to ne ukrad li,
v servi se ma rá no pri ja li, pre kó -
do va li mi náhradný k¾úè, ubez pe -
èi li ma, že ná lezca k¾ú èa mi au to
otvo ri� mô že, ale s ním už neodí -
de, le bo ho ne naštartu je. Ob jed -
na li mi no vý k¾úè na dia¾ko vé
ovlá da nie a s¾ú bi li ho do da� èo
najrýchlejšie.

Od stra ty uply nu lo takmer de -
sa� dní. Jed no do po ludnie mi za -
zvo nil mo bil, ne zná me èís lo a
stro hý hlas sa ma spý tal na mo je
me no, èi som hlá sil stra tu k¾ú èa
od au ta. Po kladnej odpo ve di, mi
bo lo ozná me né, že ne ja ký k¾úè
sa na šiel a mám sa dosta vi� na
OO PZ Petržalka – stred na

opozna nie. Do sta vil som sa a
spoznal ho pod¾a ka ra bínky, bol
to on! Pán nad po ru èík mi ho
hneï ne vy dal, ozná mil mi, že
mám prís� s autom aj s dokladmi,
po sto tožne ní mi k¾úè bu de vy da -
ný. Aj sa tak sta lo, nájde ným k¾ú -
èom sme au to odomkli aj za mkli.
Po podpí sa ní pro to ko lu o prevza tí
ve ci som sa po ïa ko val za pro fe -
sio nálny prístup. Veï ke by ne bo -
lo struènej po znám ky v zo ši te
stá lej služ by, tak by sa tam môj
k¾úè do dnes po va ¾o val kde si v
zá suvke slu žobné ho sto la a ja by
som do dnes tàpol, èi mi v no ci
niekto do môjho au ta nevnikne
bez použi tia ná si lia…

Na zá ver: èo som chcel týmto
príspevkom po ve da�? Chcel som
tu pouká za� (bez hne vu a zlo by)
na rozdielny vý kon stá lej služ by
na základných útva roch PZ. Kým
je den sa ani vý ko nom stá lej služ -
by nazva� ne dá, v dru hom prí pa -
de vy ni ká jed no znaè ná pro fe sio -
na li ta a sna ha zodpo vedne slú ži�
obèa nom. Chcem využi� tú to prí -
le ži tos� na po ïa ko va nie sa mla -
dé mu ko le go vi za zodpo vedný a
pro fe sio nálny prístup k plne niu si
slu žobných úloh. Ten ko le ga mal
na rovno ša te me novku npor. Ró -
bert Me li char a slú ži na OO PZ
Petržalka – stred.

plk. v v. ¼u bo mír Mi hoèka

Stra te ný k¾úè od au ta a vý kon stá lej služ by…

Tridsa� po li cajných
ko ní sa spla ši lo…

Me xi ko – Tridsa� po li cajných
ko ní sa spla ši lo a uhá òa lo jed nou
z najrušnejších ulíc me xic ké ho
hlavné ho mesta, pri èom ¾ahké
zra ne nia utrpe la jed na oso ba a
bo lo poško de ných je de nás� áut.
Po lí cia uviedla, že ko ne v ponde -
lok vy pla šil zvuk mo to rov, keï
ich vykla da li z prí ve sov v blíz kos ti
Kon gre su, kde po má ha li po lí cii
kontro lo va� dav de monštrantov…

Nieko¾ko ¾u dí sa pri inci dente
na bulvá ri Circui to Bi cente na rio
ve¾mi vy de si lo, mesto za pla tí za
poško de né vo zidlá. Niekto ré ko -
ne si po ra ni li konèa ti ny a pys ky,
mu se li ich ošetri� ve te ri ná ri. Je -
den z mo to ristov nahral na vi deo
ko ne, uhá òa jú ce po medzi autá
na rušnej uli ci v me xickom hlav-
nom meste a zá znam umiestnil
na por tál YouTu be…

(TASR, 3. 9. 2013)

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 11. októbra 2013

Redakcia

Som už v Po li cajnom zbo re
20 ro kov, vi del a za žil som už
ve ¾a,  ne chcem sa s�a žo va�, len
by som mal
dve pri po -
mienky …

1/ K výs -
troj ným sú èiastkam – èo by
bo lo, ke by napr.:

Kaž dý po li cajt by dvak rát
roène spí sal, èo potre bu je /vo ¾a -
ke dy to už tu bo lo…/ odovzdá
hospo dá ro vi, ku kto ré mu patrí,
ten spí še, z èo ho ko¾ko potre bu -
je a odovzdá na kraj. Tam za sa
spí šu ko¾ko z èo ho a odovzda jú
ïa lej. To by ne ma lo trva� dlhšie
ako tri me sia ce, vý ro ba a rozde -
le nie max. tri me sia ce, po li cajt
by mal ís� len k hospo dá ro vi a
ten by mu dal presne to, èo si
ob jed nal, na skla de by bo la len
ne vyhnutná re zer va pre „súrne
prí pa dy“, ale aj tam by sa da li
ve ci vy rie ši� be hom jedné ho
týždòa … len to tre ba pre -
myslie� a chcie�. Keï v ci vi le sa
dnes dá do týždòa vy rie ši�
takpo ve diac ho ci èo, pre èo je to
ta ký pro blém u nás, kde je
dopre du vybra tý vý robca?

Mi mo cho dom, tie no vé ze -
lenkasté po lo ko še le… tie sú
naozaj su per, ta kú farbu by ne -

do ká zal vy -
myslie� ani
Dolce Gabba -
na … ale to je

len ná zor môj a zo pár ïalších
po li cajtov a ci vi lov. Èo te raz s
�ažko na do budnu tý mi èierny mi
a biely mi ko še ¾a mi?!

2/ V jú lo vom èís le PO LÍ CIE
sa pí še, že hra ni ca chu do by
je približne 326 euro na oso -
bu. Ako rá tam, tak z dvoch vý -
plat nám v ro di ne vy jde na oso -
bu 320 euro, a to si mô žem po -
ve da�, že za rá bam lepšie ako
prie mer, to isté man žel ka, /pra -
cu je v cudzi ne, le bo do ma ro bo -
ty niet/ má troš ku nad prie me -
rom. Ale má me tri de ti, pla tí me
úver na dom, aby sme moh li bý -
va�… ale ži je me nad prie me rom
oko lia. ¼u dia sú tu ra di, keï vô -
bec ma jú prá cu a vý pla tu niek-
de oko lo 350, ak nie 300 euro…

PS: A aby to ne bo lo bez me -
na: npráp. Ti bor  Sza lay, re fe -
rent UPZC Medve ïov

Èo by bo lo, ke by…

V predpo ve diach je pe si mis -
ta, no vy chádza jú mu. In -
ves tièná iko na Marc Fa ber
exklu zívne pre HN.

Uply nu lo pä� ro kov od vy -
puknu tia krí zy. Ako spätne
hod no tí te tieto ro ky? Fi nanèná
krí za vy puk la v ro ku 2008, tr hy
do siahli dno v marci 2009 a v jú -
ni to ho isté ho ro ku ame ric ká vlá -
da ohlá si la za èia tok eko no mickej
ob no vy. Má me te da za se bou
šty ri ro ky rozvo ja, problé mom
však je, že v medzi èa se ce losve -
to vé zadlže nie dra ma tic ky vzrást-
lo, centrálne ban ky vy ka zu jú hro -
zi vú bi lanciu, vlá dy využí va jú de -

fi citné rozpoèto va nie a uplat òu je
sa ¾ahko vážna mo ne tárna po li ti -
ka. Niè z to ho pod¾a mòa ne vy rie -
ši lo pod sta tu pro blé mu, iba ho
odkla da jú ïa lej do bu dúcnosti.

Spý tam sa te da inak, ko¾ko
vý ro èí krí zy si ešte bu de me pri -
po mí na�? Otáz kou nie je, ko¾ko
ich bu de, ale ke dy vy puk ne
ïalšia krí za. A na tú to otáz ku ne -
po zná me odpo veï, pre to že vlá dy
mô žu jej prí chod ešte ne ja kú
chví ¾u odïa ¾o va�. Nie na vždy, ale
kto vie, mož no ïalšia ve¾ká krí za
vy puk ne o ne ja ké tri až pä� ro kov.
Ale ako som už spo me nul,
základné pro blé my nikto ne vy rie -
šil.          (hnonli ne, 16.9.2013)

Sve to vá krí za: iba od klad?


