
Ko lektívne vy jedná va nie v
podmienkach nášho re zor tu je
pod vply vom ESA èo raz zlo ži -
tejšie, pre to že sa ho okrem
zástupcov OZP v SR zú èastòu jú
ïalšie od bo ro vé zvä zy: SLO VES,
Od bo ro vý zväz ha si èov, Od bo ro -
vý zväz KO VO, Slo bodné
kres�anské od bo ry a Od bo ro vý
zväz pra covní kov školstva. Kaž dý
z týchto zvä zov pri tom pra cu je v
rôznych podmienkach, pre to sa
�ažko h¾a da jú jedno tia ce kri té riá,
ur èi té spo loèné bo dy. My sa usi -
lu je me tieto spo loèné bo dy v ro -
ko va niach h¾a da� a do siahnu� v
nich konsenzus, aj tohto ro ku
sme ve ci do �a ho va li do poslednej
chví le a na še ná vr hy sme predlo -
ži li so ciálne mu part ne ro vi 31. 10.
2013. Náš part ner pris¾ú bil, že do
15. 11. sa vy jadrí, kto ré ná vr hy
akcep tu je. O ostat ných bu de me
ro ko va� ïa lej a h¾a da� do ho du.

 Mô že te by� konkrétnejší?
Kým sa ne vy jadria, radšej nie.

My sme predlo ži li ná vrh ko -
lektívnej zmlu vy, kto rý okrem
zasta bi li zo va nia sta vu z ro ku
2013 a zoh¾adne nia výsledkov to -
ho roèné ho ko lektívne ho vy jedná -
va nia vyššie ho stupòa ob sa hu je
aj niekto ré no vé ná vr hy, kto ré pri -
nie sol ži vot.
 Napríklad?
Napríklad je to oblas� mi mo -

riadne ho po vy šo va nia, na vr hu je -
me spresni� podmienky, pre to že
sú èasná prax sa nám vô bec ne -
pá èi, predlo ži li sme ná vrh, kto rý
by vy rov ná val podmienky pre
všetkých, te da by do tohto sys té -
mu pri nie sol spra vodli vos�. Nie je
predsa mož né, aby bol èlo vek v
36 ro koch bez mi mo riadnych zá -
sluh mi mo riadne po vý še ný na
pod plu kov ní ka, ale bo v ïalšom
prí pa de niekto chcel z 37–roèné -

ho po li caj ta mi mo riadne uro bi�
plu kov ní ka na po zí cii re fe ren ta.
Ta ké to prí pa dy ro bia zlú krv v
pra covných ko lektí voch, pri èom
niekto rí riadia ci pra cov ní ci použí -
va jú aj rôzne „zlep šo vá ky“ … Ne -
èu do, že mno hí ¾u dia sa po tom cí -
tia do tknu tí, pre to že aj napriek
splne niu všetkých podmie nok sa
v po vy šo va ní ako si ni kdy ne -
dosta nú na rad. Ne mám niè pro ti
mi mo riadnym po vý še niam v prí -
pa de hr din ských èi nov pri záchra -
ne ¾udských ži vo tov a pri po dob -
ných si tuá ciách, ale chce me, aby
sa po vy šo va nie dialo na zákla de
jed not ných kri té rií, nie pod¾a
nezdô vodne ných subjektívnych
poh¾a dov. Tak že o tom je je den z
na šich návrhov.
 Ste op ti mis ta?
Ïalší me siac v ko lektívnom vy -

jedná va ní bu de cha rak te ris tic ký
h¾a da ním kompro mi sov medzi
poh¾admi so ciálnych partne rov.
Vi dím tu dve zlo ži tosti: pr vou je
ne jasnos� vý sled né ho roz poè tu
na šej ka pi to ly, dru hou za sa roz-
dielnos� podmie nok a výš ky
odme òo va nia v prí pa de no vopri -
chádza jú cich za mestnancov z

Pr vý deò ro ko va nia sa niesol v
zna me ní worksho pu, v rám ci kto -
ré ho sa re pre zen tan ti po li cajných
orga ni zá cií v šiestych pra covných
sku pi nách zaobe ra li prio ri ta mi v
ïalšej prá ci Euro COP–u. Work -
shop sa pripra vil v spo lu prá ci s
lo bistickou orga ni zá ciou Fleisch -
man Hillard, kto rá uzatvo ri la s
Euro COP–om zmlu vu na spo -
luprá cu pri nadvä zo va ní a zin ten -
zívòo va ní kontaktov s vý kon ný mi

orgánmi Európskej únie s cie¾om
úèinnejšie pre sadzo va� v le gisla tí -
ve a pra xi vlád európskych kra jín
princí py, kto rá tvo ria zá klad úsi lia
Euro COP–u.

Medzi úèastní kov za sa da nia
na dru hý deò za ví tal èes ký po li -
cajný pre zi dent bri gádny ge ne rál
Mgr. Mar tin Èerví èek, kto rý in for -
mo val plé num o sú èasnosti a
perspektí vach rozvo ja èeskej po -
lí cie, keï o. i. po lo žil dô raz na

úzku spo luprá cu ve de nia po lí cie s
po li cajným od bo ro vým zvä zom
NOSP ÈR.

De le gá ti pri ja li re zo lú ciu, kto rá
žiada špa nielske ho mi nis tra vnút-
ra a vlá du, aby za medzi la ne de -
mo kra tic kým prak ti kám ve de nia
po lo vo jenskej orga ni zá cie Guar-
dia Ci vil, kto rá rôzny mi for ma mi
ši ka nu je od bo ro vých pre dá kov
tejto orga ni zá cie.

V zá ve re ro ko va nia de le gá ti v
taj ných vo¾bách do plni li troch èle -
nov vý kon né ho vý bo ru Euro -
COP–u, keï najviac hla sov zo
siedmich kandi dá tov zís kal re pre -
zen tant sil né ho ne mecké ho od -
bo ro vé ho zvä zu GdP Jörg Bruch -
müller, zástupca belgickej orga ni -
zá cie SLFP Ro ger Merca to ris a
predse da èes ké ho NOS PÈR Mi -
lan Štì pá nek.

(Viac v rozho vo re s Ma riá nom
Magdoškom na s. 3)           (er)
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Rokovanie viedla prezidentka EuroCOP-u Anna Nellberg (Švédsko). Hosťom zasadania výboru Euro-
COP-u bol český policajný prezident brig. generál Martin Červíček. Za slová o vôli intenzívne spolupraco-
vať s odborovou organizáciou zožal potlesk pléna.

V Pra he ro ko val vý bor Euro COP–u
V dòoch 29. a 30. októbra 2013 sa v Pra he ko na lo riadne
je senné za sa da nie vý bo ru Euro COP–u, kto rý v sú èas -
nosti zastre šu je 35 po li cajných od bo ro vých a pro fesných
orga ni zá cií z 27 kra jín Euró py. Za od bo ro vý zväz po lí cie v
SR sa za sa da nia zú èast nil predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va vo funkcii I. vi ce pre zi den ta Euro COP–u a podpred-
se da Ma rián Magdoško ako re pre zen tant OZP v SR.

Od bo ro vá cent rá la zintenzívòu je kon tak ty na bru selskú exe ku tí vu

Ho vo rí me s predse dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR Mi rosla vom Litvom

Ko lektívne vy jedná va nie vstu pu je do rozho du jú cej fá zy
Vládny pro gram ESO vnie sol mno ho no vých prvkov aj do
ko lektívne ho vy jedná va nia, kto ré je v je senných me sia -
coch do mi nantnou náplòou prá ce kaž dé ho od bo ro vé ho
pre dá ka. Ako pre bie ha ko lektívne vy jedná va nie v pod-
mienkach MV SR, na to sa re dakcia PO LÍ CIA opý ta la pred-
se du Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR Mi ro sla va Lit vu.

Myšlienka mesiaca: MURPHYHO KLINCOVÝ ZÁKON:  Ak máte v ruke kladivo, všetko ostatné vyzerá ako klinec.

Vek vo zi diel vyššej strednej trie dy, kto ré má mi nis ter stvo a
pod ne ho spa da jú ce orga ni zá cie, sa po hy bu je od osem do
15 ro kov, na jazde ných ma jú od 220.000 km až do 600.0000
km. Ide o vo zidlá rôznych zna èiek. Vy me ni� sa ma jú tech -
nic ky nespô so bi lé a fy zic ky opotre bo va né autá, in for mo va -
li z re zor tu vnútra. Sú �až o do dáv ku auto mo bi lov trie dy
MPV už pre bie ha. Autá ma jú slú ži� napríklad na trans port
zadrža ných osôb, na rieše nie dopravných ne hôd, pre
potre by ky no ló gov èi jedno du cho na prepra vu ¾u dí. Odha -
do va ná ce na je ur èe ná na 25 mi lió nov eur. Pod¾a informá -
cií z mi nis ter stva re zort dis po nu je v tom to segmente pri-
bližne 600 vo zidla mi, kto ré ma jú osem a viac ro kov. Pre -
važne ide o vo zidlá znaè ky Volkswa gen Transporter, Ca ra -
velle a Multi van, Mer ce des Viano a Vi to a Ford Transit.
 Vy me ní te kompletne ce lý auto park?
Nie, sa mozrejme, že nie. Rád by som, ale urèi te sa to ne dá. Z pri-

bližne osemti síc áut, kto ré má mi nis ter stvo vnútra k dispo zí cii, me ní me 1
500 ale bo 1 600. Me ní me autá, kto ré sú staršie ako osem ro kov ale bo
200.000 ki lo metrov. Tie, kto ré bu dú v sta ve ako–tak funkèné, po núkne -
me obciam. Èas to ich použí va jú na do voz stra vy pre dô chodcov a po -
dobne. Zmlu vy, kto ré sa sna ží me ro bi�, ma jú by� dosta toène ve¾ké, aby
bo li k dispo zí cii v prí pa de potre by aj ostatným štátnym orga ni zá ciám ale -
bo ko mu ko¾vek, kto sa k týmto obcho dom pri po jí. Te raz mu sí me vý razne
nadli mi to vá va� na še potre by. Napríklad do dáv ky, tam je mys lím 500 ku -
sov, no v sku toènosti potre bu je do 200 ku sov, ak po èí tam aj ha si èov,
Horskú záchrannú služ bu a po lí ciu. Èi že tých 300 je vo¾ný priestor pre
ostatné orga ni zá cie a hlavne nie je po vinnos� to vy èerpa�. Je to lepšie
ako ro bi� na rýchlo sú �a že, v kto rých sa po tom ro bia straš né chy by.
 Èi že bu dú sa ku po va� do dáv ky, autá nižšej strednej trie dy a

vyššej strednej trie dy?
Z vyššej strednej trie dy my potre bu je me mi ni mum, tú vlastne použí va -

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák v rozho vo re pre TASR:

„Me ní me autá, kto ré sú staršie ako osem
ro kov ale bo 200 000 ki lo metrov“

(Pokračovanie na strane 2)



Èlo vek v núdzi je èas to
vïaèný aj za jed no pro mi le ná de -
je. Mož no o tom niekto rí ani ne -
ve dia, ale my dispo nu je me ce lý -
mi dvo ma percenta mi ná de je. Ide
o na še dve percentá da ne z prí-
jmov. Pe nia ze, kto ré inak pre ne -
chá va me Mi nis ter stvu fi nancií
SR, ale bo rôznym na dá ciám, klu -
bom, ško lám a po dobne. Áno, ide
o dve percentá z na šich da ní z
príjmov, kto ré sme za pla ti li – ten -
to krát v ro ku 2013. Skúsme ich v
ro ku 2014 pouká za� na po moc ¾u -
ïom „z na šej bran že“, ale bo po -
zosta lým po na šich ko le goch.
Verte, je medzi na mi dos� tých,
èo potre bu jú po môc� v �ažkej si -
tuá cii. OZP o nich vie a chce po -
môc�. Pre to orga ni zu je me už te -
raz – na kon ci ro ka 2013– medzi
za mestnanca mi MV SR pouká za -
nie ich dvoch percent zo zapla te -
nej da ne z príjmu v ro ku 2013 na
ten to úèel.

Potre bu je me však v tejto ve ci
po môc�. Ví ta ná je po moc kaž dé -

ho jednotlivca. Oèa ká va me, že
predse do via KR OZP, predse do -
via ZO OZP a èle no via vý bo rov
ZO OZP sa za po ja „do akcie“ –
ak nie všetci, tak as poò takmer
všetci. Po moc aktívnych „ra do -
vých“ odbo rá rov ako aj aktívnych
„neodbo rá rov“ na všetkých pra -
co viskách urèi te prispe je k dob ré -
mu vý sled ku. Bu de to pre vierka
na šej akcieschopnosti a (ne)¾a -
hostajnosti vo èi neš�astiu iných.
A kto vie, mož no v bu dúcnosti bu -
de me potre bo va� po moc aj my
sa mi a ak ti vi ty oko lo pouká za nia
2% z da ne mô žu po môc� nieke dy
aj nám sa mot ným pre ko na�, ale -
bo as poò zmierni� �ažkú si tuá ciu.
Ako te da na vec ís�?

Tu je ná vod:
1. Kaž dý kto chce pouká za�

svo je 2% da ne z príjmov, mu sí
po žia da� svojho za mestná va te -
¾a o vysta ve nia tla èi va „Po -
tvrde nie o zapla te ní da ne“.

2. Následne v me sia ci ma rec
je potrebné na „mzdo vých úè -

tar òach“ /PMO– perso nálne a
mzdo vé odde le nia/ vyzdvih nú�
si tla èi vo „Potvrde nie o zapla -
te ní da ne“ ako aj tla èi vo „Vyh -
lá se nie o pouká za ní su my do
výš ky 2% zapla te nej da ne z prí-
jmov fy zickej oso by….“, /na -
chádza sa aj na we bo vej
stránke OZP/, tla èi vo uve de né
v po ra dí ako dru hé tre ba vy -
plni� v riadkoch 01 – 11, v
spod nej èasti tla èi va vy pí sa�
miesto vyplne nia tla èi va a deò
vyplne nia, podpí sa� v pra vom
dolnom ro hu a spo loène s Po -
tvrde ním o zapla te ní da ne zas -
la� poš tou, ale bo osobne za -
nies� na miestne príslušný da -
òo vý úrad do 30.04.2014, – ale -
bo tieto tla èi vá odovzda� pred-
se do vi ZO OZP na príslušnom
pra co visku, ale bo niekto ré mu z
èle nov vý bo ru ZO OZP, kto rí
tú to èinnos� uro bia.

3. Zozna my ¾u dí, kto rí bu dú
ochot ní tla èi vá oh¾adne 2% z
da ne za sie la� na miestne
príslušné da òo vé úra dy, ale bo
ich tam osobne no si�, bu dú
vèas zve rejne né na prísluš-
ných pra co viskách.

Že aké jed no du ché! Naozaj to
nie je niè zlo ži té, a ni ko ho to ne -
sto jí žiadne fi nanèné prostriedky.
Tieto sa aku rát naaku mu lu jú pre
tých, kto rí ich akútne potre bu jú a
Vy im ich po skyt ne te.

VÝ ZVA: OZP v SR vyzýva
všetkých riadia cich pra covní kov
na všetkých stupòoch riade nia v
rám ci re zor tu MV SR, ve nujte
pro sím as poò mi ni mum èa su na
svo jich bežných pra covných po -
ra dách a in for muj te svo jich pod-
ria de ných o mož nos ti pouká za�
2% da ne z príjmu v ro ku 2013
pre ¾u dí z nášho re zor tu, kto rým
mô žu po môc�.

Zaèni me vèas…

Pa vol Mi cha lík,
podpredse da OZP v SR
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iných zlo žiek. To je prá ve ten
efekt ESA. Sa mozrejme, všetci
by sme chce li, aby pla ty išli len
ho re, so ciálny part ner nám ho vo -
rí o svo jich manti ne loch. V po -
riad ku, ale ne mô žu dlho do bo
ved¾a se ba vy ko ná va� dva ja za -
mestnanci tú istú prá cu a dostá -
va� za to rozdielnu mzdu, li mit na
vy rovna nie je 1. ja nuár 2014.
Dru há vec je, aby tie inšti tú ty,
kto ré sme už v zmlu vách ma li, re -
pre zen to va li princíp spra vodli -
vosti a objektívny prístup k pra -
covní kom. V tom to sme re sme v
prípra ve ko lektívne ho vy jedná va -
nia na dob rej ceste a má me spo -
loèné ná vr hy za všetky od bo ro vé
zvä zy. Sme realisti, ale do chádza
nám trpezli vos�, keï vi dí me, aký
je priestor pre zlepšo va nie v pod-
mienkach zdra votníctva a škol-
stva. Ak sú tam mož nos ti, mu sia
by� aj u nás. Kaž dý deò sa pres -
viedèa me, že ten me ter je rôzny,
ho ci štátny roz po èet a zá ko ny
má me tie isté. Ak sa to to nezme -
ní, bu de me podstatne tvrd ší a bu -
de me me nej po zi tívne reago va�
na pro blé my za mestná va te ¾a.

Pev ne však ve rím, že na po kon
nájde me spo loènú reè a koncom
ro ka podpí še me ko lektívne zmlu -
vy pre rok 2014.
 Ako vní ma te ri zi ká štátne -

ho roz poè tu pre rok 2014?
Èo raz vážnejšie vní ma me

stav, v akom sú na še ob jek ty.
Ho vo rí me te da o pra covných
pod mienkach. Mys lí me si, že je
naj vyšší èas pozrie� sa na tú to
pro ble ma ti ku MTZ komplexne a
zvá ži�, na aký roz sah údrž by má,
resp. bu de ma� re zort prostriedky
a chce me, aby pri tom to po -
sudzo va ní ma li za mestnanci sil -
nejší hlas. Oblas� hospo dá re nia s
objektmi nutne potre bu je ra cio na -
li zá ciu. Je fajn, keï bu de me ma�
špiè ko vé informaèné sy sté my, ale
¾u dia s ni mi ne mô žu pra co va� v
zem¾ankách. Si tuá cia je na mno -
hých miestach vážne kri tic ká.
Kaž dý ho vo rí o Lu ní ku IX., ja ho -
vo rím, netre ba cho di� do Ko šíc,
sta èí si pozrie� uby tovòu na Sa ra -
tovskej. Rozdiel medzi ni mi je len
v tom, že uby to va ní na Sa ra -
tovskej sa tak ne po die ¾a li na de -
vastá cii ob jek tu.
 Keï ste už spo me nu li Sa -

ra tovskú, aké sú šan ce na zme -
nu?

Mu sí me vo vše obec nos ti h¾a -
da� spô sob, ako naštarto va� sys -
tém trva lej údrž by, ale bo sa vzda�
objektov, o kto ré sa nevládze me
sta ra�. Zdá sa, že k ne ja kým
prostriedkom by sa da lo dosta�
cez Ope raèný pro gram 14–20,
kto ré by sa da li použi� na údrž bu
– aj pre Sa ra tov. Pro gram ESO
ho vo ril o objekti vi zá cii potrieb aj v
na šom re zorte, o zla de ní zdro jov
a vý davkov s perspektí vou úspor.
Stá le èa ká me, èo z to ho bu de,
ke dy sa za ène pre ja vo va�.
 Pe si misti, resp. lepšie in -

for mo va ní opti misti ho vo ria, že
ESO v ko neènom dôsledku
mu  sí sme ro va� k zni žo va niu
po è tu za mestnancov re zor tu
na jed not ku prá ce, inak ne má
zmy sel.

Urèi te si ne mô že me do vo li�
grécky mo del ume lej za mestna -
nosti. ESO si po lo ži lo do vienka
ze fektívne nie nákla dov spo je ných
s plne ním úloh ve rejnej sprá vy,
tak sa ná de já me. Nie je to však
pro blém len nášho re zor tu. Pozri -
me sa ko neène na školstvo, pre -

èo nám stá le pro du ku je ta ké ob -
rov ské množstva ¾u dí, kto rí ne ma -
jú šancu uplatni� sa na tr hu prá -
ce. Aj dnes som mal na sto le
žiados� èlo ve ka, kto rý chce u nás
ro bi� na informa ti ke, pri tom má
vyštu do va nú Uni ver zi tu sv. Alž -
be ty. To predsa ne jde, vzde lá va -
nie sa raz mu sí zo sú la di� s potre -
ba mi tr hu prá ce. Školstvo bez-
trestne plytvá štátny mi prostried-
ka mi v obrovskom roz sa hu a ešte
pý ta viac? Kaž dý deò ne vy chá-
dzam z údi vu, ako sa kaž dá dob -
rá myšlienka v podmienkach zla -
tých slo ven ských ru èi èiek do ká že
zde formo va�.
 Sme ru je te aj k nášmu

vzde lá va cie mu sys té mu?
Áno, vo vše obec nos ti bu de

potrebné spresòo va� kva li fi kaèné
predpokla dy pre vý kon tej – kto rej
funkcie. Potrebná je re for ma
vzde lá va nia, už sme po žia da li o
ro ko va nie ge ne rálne ho riadi te ¾a,
le bo vní ma me potre bu zá sadných

zmien. Tre ba už uro bi� po ria dok v
sme ro va ní Aka dé mie PZ, pozrie�
sa, pre ko ho vlastne pripra vu je
¾u dí za pe nia ze z nášho roz poè tu.
A bu de me sa zaují ma�, ako sa
rea li zu je ce lo ži votný sys tém vz -
de lá va nia pre na šich ¾u dí, o kto -
rom všetci ho vo ria, ale nikto ho v
pra xi ne vi del.
 Z aktuálnych úloh by som

sa rád ešte opý tal na stav prí-
prav no vé ho zá ko na o štátnej
službe.

Ako vieme, pripra vu je sa spo -
loèný zá kon pre po li cajtov, ha si -
èov a ostatné prí buzné zložky.
Pri po mienko va li sme tzv. prvú vo -
du, vi dí me v ná vr hu ešte pri ve ¾a
rozdielností v jed not li vých inšti tú -
toch, kto ré na ná ša jú po žia davky
na ïalšie prostriedky ale bo bu dú
nut né škr ty. Úèinnos� zá ko na je
predpokla da ná k 1. 1. 2015, s
návrhom bu de ešte ve ¾a prá ce,
už te raz sú kvantá pri po mie nok.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ko lektívne vy jedná va nie vstu pu je do rozho du jú cej fá zy

me me nej, le bo sme na hra di li niekto ré passa ty pre po li cajný vý kon gol-
fa mi combi. Sú približne rovna kej mo to ri zá cie, ale sú o nieèo ¾ahšie, tak -
že s menšou spotre bou. Po tom bu dú ešte te rénne vo zidlá, pre to že
napríklad x–trai ly (Nissan X–Trail – pozn. TASR), kto ré použí va po lí cia,
ma jú pä� ro kov, ale prak tic ky kaž dý, mi mo Bra ti sla vy, je cez 200.000 ki -
lo metrov. 
 Pri autách vyššej strednej trie dy je orientaèný li mit ich ce ny

40.000 eur. Da jú sa pri tom kú pi� aj za po lo vi cu. Pre èo?
Zá vi sí od kaž dé ho, aké au to si chce kú pi�. My sme nechce li dá va� li -

mi ty, kaž dá orga ni zá cia si bu de mu sie� uzatvo ri� kúpnu zmlu vu na to, aby
ne ja kým spô so bom moh li na kú pi�. Ak si pa mä tám, my na ku pu je me su -
per by (Ško da Su perb – pozn. TASR), to je au to, kto ré nás zaují ma, a tu -
ším, že niekde oko lo 20.000 eur. U nás je dô le ži tá najmä mo to ri zá cia,
nie vý ba va. Ku kaž dé mu ná ku pu ešte bu de elek tro nic ká aukcia, èi že ce -
ny ešte ne mô že te ma� k dispo zí cii, le bo ce na je de fi ni tívne sta no ve ná
elek tro nic kou aukciou. Te raz na ku pu je me peu geo ty, kie, golfy a hyun -
daie, mòa mô že iba te ši�, že všetky ma jú svoj ro dokmeò na Slo ven sku. 
 Je to ná ho da?
Pod¾a mòa to nie je úplne ná ho da, pod¾a mòa to je aj odpo veï sa -

mot ných vý robcov. Sú ra di, ak mô žu ma� vlastnú ka pa ci tu a mož no da -
jú aj väèšiu z¾a vu, a tým pá dom uspe li aj vo èi osta ným auto mo bilkám, že
mô žu by� tro chu ve¾ko ry sejší k štá tu, v kto rom pro du ku jú.
 Vní ma te to aj ako investí ciu do slo venskej eko no mi ky? Ide o

60 mi lió nov po èas šty roch ro kov.
Ke by to bo lo 600, tak by sme moh li po ve da�, že to má aj ne ja ký se -

rióznejší impakt. No urèi te to má ne ja ký vý znam, pre to že najmä v prí pa -
de men ších áut, kde pre pad na tr hu bol, tak sú to stov ky ku sov a patrí -
me medzi väèších zá kazní kov. Urèi te som radšej, ako ke by som mal
objedná va� autá niekde spo za hra níc. 
 Èo bu de s auta mi, kto ré bu dú vy ra de né?
Má me záujem o dve ces ty. Jed na z nich je po moc obciam, èo je štan-

dardný po stup. V tom to prí pa de ich bu de (vy ra de ných auto mo bi lov –
pozn. TASR) tro chu viac, tak že chce me to rozde li� na dve èasti. Autá,
kto ré si mys lí me, že sú nad rá mec to ho, èo obec potre bu je, ale bo sú v
sta ve, že by im bo li skôr da naj ským da rom, by sme ra di uro bi li elektro -
nickú aukciu a s¾u bu je me si od to ho, že sa nám ešte ne ja ké eurá vrá tia.

(TASR, 5. 11. 2013)

(Pokračovanie zo strany 1)

„Me ní me autá, kto ré sú staršie ako osem
ro kov ale bo 200 000 ki lo metrov“

(Pokraèovanie zo strany 1)

Po ma ly, mož no aj isto…
Bu do va bý va lé ho Ge -

ne rálne ho riadi te¾stva
Že lezniènej po lí cie na
Šanco vej uli ci pod bra ti -
slav skou hlavnou sta ni -
cou spad la do vienka
MV SR po vèle ne ní ŽP
do Po li cajné ho zbo ru.
Tu ším v ro ku 2010? Ob -
sa di li ju zložky sekcie
perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí. Te da,
as poò som si to mys lel.
Keï však prí de te k
repre zenta tívne mu ob -
jek tu, na prie èe lí je
upevne ná neprehliadnu -
te¾ná, už na poh¾ad kva -
litná, èi že aj dra há ko vo vá ta bu ¾a, kto rá vás uistí, že ste do ra zi li k
sídlu Ge ne rálne ho riadi te¾stva Že lezniènej po lí cie. Ta bu ¾a vy ze rá
ako no vá, zrejme ju zodpo vední pra cov ní ci ob èas cho dia aj pre -
lešti�…                                                                   (er)

Dnes krát ko po 05.00 sme pri -
ja li ozná me nie, že pod Mostom
SNP v Bra tisla ve ma la do Du na -
ja sko èi� oso ba žen ské ho pohla -
via. Na miesto bo la ihneï vy sla -
ná hliadka OO PZ Sta ré Mesto –
stred, kto rá hodno vernos� ozná -
me nia pre ve ri la. Po prí cho de k
osobné mu prísta vu spo zo ro va li
èle no via hliadky na Fajno ro vom
nábre ží že nu, kto rá sa drža la kot-
via ce ho la na pontó nu a opa ko va -
ne hlasne vykri ko va la „Ži vot je
smr�, staò sa vô ¾a bo žia“. Vzá pä tí
sa však zjavne roz ru še ná že na
la na pus ti la. Po li cajtom sa že nu

uná ša nú prú dom po da ri lo po
nieko¾kých de siatkach metrov za -
chy ti� za ru ku a následne vy tiah -
nu� na breh. Spo lu s príslušní kom
Mestskej po lí cie že nu ihneï vy -
niesli na trávnik, ulo ži li ju do sta -
bi li zo va nej po lo hy a prikry li ter-
mo fó liou. Až do prí cho du zách -
rannej služ by po li caj ti s 35-roè -
nou Bra tislavèankou, kto rá bo la
zjavne v zlom psy chickom sta ve,
ko mu ni ko va li a sna ži li sa ju upo -
ko ji�. Následne že nu odovzda li
do rúk záchra ná rov.

(K. Po va ža no vá, 
KR PZ Bra ti sla va, 5. 11. 2013)

Po li caj ti za chrá ni li ži vot mla dej že ny

Dve percentá ná de je!
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 Už ro ko va nie „prípravné -
ho“ vý kon né ho vý bo ru Euro -
COP–u, kto ré sa usku toèni lo v
jú ni v Pra he, na zna èi lo – pod¾a
po è tu bo dov, èa ka jú cich na
pre ro ko va nie – bo ha tý pro -
gram prípra vy na je senné za sa -
da nie. Na pl ni li sa oèa ká va nia?

Ve ru áno, pro gram bol v da -
nom èa so vom rozpä tí naozaj mi -
mo riadne na bi tý a kom pli ko va ný.
Ako je zná me, Euro COP v tom to
ro ku h¾a dal fir mu ale bo jednotliv-
cov na lo bing vo vý kon ných orgá -
noch Európskej únie, kto rý by
intenzívne pre sadzo val svo je
záujmy a myšlienky v prostre dí
európskej exe ku tí vy, keïže na ši -
mi so ciálny mi partnermi sú
Európska ko mi sia, ra da mi nistrov
vnútra a ob ra ny, európsky ko mi -
sár pre vnú tornú bezpeènos�, po -
slan ci Európske ho par la men tu.
Pa ni pre zi dentka Euro COP–u An -
na Nellbergo vá nám predsta vi la
repre zentantov fir my Fleischman
Hillard, kto rá bu de lo bo va� v
záujme cie¾ov Euro COP–u v pro-
stre dí exe ku tí vy EÚ. Je to sil né
nadná rodné lo bistické zosku pe -
nie, kto ré má 111 po bo èiek v 27
kra ji nách sve ta a bo ha té skú se -
nosti z prá ce v ob las ti ob ra ny a
vnú tornej bez peè nos ti štá tov.
Nuž a v spo lu prá ci s ni mi Euro -
COP pripra vil workshop k proble -
ma ti ke prio rít v prá ci Euro COP–u.
Èle no via vý bo ru bo li rozde le ní do
šiestich sku pín pod gesciou èle -
nov vý kon né ho vý bo ru, for mou
worksho pu sa zla ïo va li poh¾a dy
èlen ských orga ni zá cií na základ-
né sme ro va nie prá ce Euro -
COP–u v nadchádza jú com ob do -
bí. Sta no vi li sa te da prio ri ty, o
kto ré má Euro COP do mi nantný
záujem. Je ich dva nás� a zastre -
šu jú vlastne všetky ob las ti, kto ré
ovplyvòu jú prá cu a ži vot po li caj ta
v európskych kra ji nách: úro veò
kri mi na li ty, admi nistra tí va, vy ba -
ve nie po lí cie, bezpeènos� po li -
cajtov v službe, po li tic ká pod po ra,
dô ve ra ve rejnosti, medzi ná rodná
spo luprá ca, apli ká cia právnych
predpi sov, po li cajná eti ka, pla ty
po li cajtov, perso nálna pro ble ma -
ti ka, vý cvik a vzde lá va nie. Zla di�
predsta vy zástupcov 27 kra jín v
týchto proble ma ti kách je ve¾mi
ná roè né, keïže v kaž dej kra ji ne
za tia¾ pra cu jú po li caj ti v rozdiel-
nych podmienkach, inak pre to
vní ma jú aj svo je prio ri ty. Ja ako
re pre zen tant OZP v SR som bol
za ra de ný do tre tej sku pi ny, kto rú
viedol I. vi ce pre zi dent pán Lit va,
v sku pi ne bo li predsta vi te lia Èes -
ka, Bul har ska, Lit vy, Slo ven s ka a
Grécka, tak že vlastne – okrem
Gré kov – tu bo li sústre de né post -
so cia listické kra ji ny. Workshop
nám za bral vlastne ce lý pr vý deò.
 Aké té my ste pre be ra li?
Ma li sme pri de le né té my ma te -

riálno–tech nic ké ho za bezpe èe -

nia, te da vy ba ve nia po li cajtov a
ne me nej aktuálnu pro ble ma ti ku
dô ve ry obèa nov v prá cu po lí cie.
Ce lé to to po du ja tie bo lo ve¾mi
zaují ma vé a podnetné, ho ci zla di�
záujmy èle nov naozaj nie je jed -
no du ché. Pre Euro COP je v sú -
èasnosti lo bing rozho du jú cou for -
mou, ako pre sadzo va� záujmy v
tom to prostre dí, ako získa� prí le ži -
tos� by� pri rozhodnu tiach exe ku -
tí vy a ma� možnos� ich ovplyvni�,
spo lu pô so bi� pri ich tvorbe. Vý -
kon ný vý bor sa bu de konkrétny mi
for ma mi zaobe ra� na najbližšom
za sa da ní, v tejto chví li mô žem
po ve da�, že to to nasme ro va nie je
ve¾mi dô le ži té a na pl ni lo nás opti -

mizmom, prie ni ky prio rít na prieè
spektrom èlen ských or ga ni zá cií
Euro COP–u sú de fi no va né ve¾mi
presne a opod statne ne.
 Ïalší pro gram?
Prebra li sme ce lý rad vnú -

torných zá le ži tos tí. Keïže po jar-
nom za sa da ní odišli z rôznych
dô vo dov tra ja èle no via vý kon né -
ho vý bo ru, až te raz sme schvá li li
roz po èet Euro COP–u na rok
2013, obozná mi li sme sa so sprá -
vou o audi te hospo dá re nia za rok
2012. Ve¾mi oce òu jem, že va ri po
siedmich ro koch sa po da ri lo
schvá li� vy rov na ný ná vrh roz poè -
tu pre rok 2014, pre èinnos� je to
ve¾mi dô le ži té a te ší ma, že o je -

ho vy rovna nos� sme sa po sta ra li
aj my, keï sme podpo ri li ná vr hy
vý kon né ho vý bo ru na ur èi té škr ty
v rozpoète, kto ré eko no mic ky po -
mô žu a pri tom ni ja ko neohro zia
plne nie základných úloh Euro -
COP–u.
 V èom konkrétne?
K ná vr hu roz poè tu sa viedla ži -

vá disku sia, le bo tak už to cho dí,
že kaž dý by chcel èo najväèšiu
èinnos�, ale za èo najmenšie vy -

na lo že né fi nanèné prostriedky, o
zvý še ní èlen ské ho príspevku
nikto ne chce po èu�. Tak to ne fun -
gu je. Gré ci, napríklad, zno va
žiada li o zní že nie èlen ské ho prí-
spevku, ne po cho di li, mu sia pred-
lo ži� splátko vý ka lendár. My po -
va žu je me vy rovna nos� roz poè tu
za ve¾mi dô le ži tú, každo roèná
schodko vos� je ces tou do pek la.
Pre to vý kon ný vý bor tiež navrhol,
aby sa napríklad zní žil roz sah
tlmo èe nia na na šich po du ja tiach,
bu de sa už tlmo èi� len v troch ja -
zy koch – v anglièti ne, nemèi ne a
v špa nielèi ne. Podpo ri li sme aj
ten to ná vrh. Tiež sme odobri li,
aby sa obmedzi li prekla dy ma te -
riá lov, kto ré z cen trá ly dostá va -
me, v Belgicku sú tlmo èe nia a
prekla dy ešte drahšie ako u nás.
Bu dú nám ich te da po sie la� len v
anglièti ne a je už na èlenskej
orga ni zá cii, aby si prekla dy z an -
gliè ti ny za bezpe èi la vo vlastnej
ré žii, ak ich potre bu je. Cent rá la
tým ušetrí ne ma lé prostriedky. No
a ve¾mi dô le ži tým bo dom ro ko va -
nia bo la doplòu jú ca vo¾ba troch
èle nov vý kon né ho vý bo ru. Na tri
uvo¾ne né miesta sa prihlá si lo se -
dem kandi dá tov, k na šej spo -
kojnosti na po kon taj né vo¾by da li
man dát skú se ným funkcio ná rom,
od da ným ve ci, funkciu zís kal re -
pre zen tant sil né ho ne mecké ho
od bo ro vé ho zvä zu GdP Jörg
BRUCHMÜLLER, zástupca bel-
gickej orga ni zá cie SLFP Ro ger
MERCA TO RIS a predse da èes -
ké ho NOS PÈR Mi lan ŠTÌ PÁ -
NEK. Zastú pe nie Nemcov vo vý -
konnom vý bo re je lo gic ké, je to
vô bec najsilnejšia orga ni zá cia
Euro COP–u, spo kojní sme bo li aj

s vo¾bou skú se né ho Bel gi èa na,
keïže mô že by� v lo bingu ve¾mi
uži toèný, v Bru se li je do ma. No a
hla sy odovzda né Mi la no vi Štì -
pánko vi zna me na jú, že v se -
demèlennom vý konnom vý bo re
sú už zástupco via Slo vá kov aj
Èe chov, èo mô že by� ve¾mi pro-
spešné, po sil ní to po zí cie repre -
zentantov strednej Euró py, ne ho -
vo riac už o tom, že èeskí a slo -
venskí po li caj ti ma jú mno ho ve¾mi
po dob ných prob lé mov.
 Aj v európskej tla èi sa po

za sa da ní obja vi li informá cie o
�ažkostiach v špa nielskej po lo -
vo jensky orga ni zo va nej zložke
po lí cie Guardia ci vil, si tuá ciou
príslušní kov sa zaobe ra lo aj
za sa da nie Euro COP–u…

Áno, pri ja li sme re zo lú ciu, kto -
rá dô razne upo zor òu je špa niel -
sku exe ku tí vu na hru bé po ru šo -
va nie aj základných ¾udských
práv príslušní kov tejto po li cajnej
zložky. Ve de nie Guardia ci vil rôz-
nym spô so bom perzekvu je najmä
èle nov od bo ro vé ho ve de nia, re -
zo lú cia im vy slo vu je plnú pod po -
ru a žiada špa nielsku vlá du, aby
ako predsta vi te¾ka štá tu, kto rý je
èle nom EÚ, uro bi la ná pra vu.
 Na za sa da niach vý bo ru

Euro COP–u spra vidla ví ta te
hos tí z repre zentá cie hosti -
te¾skej kra ji ny, kto pri šiel me -
dzi vás v sto ve ža tej Pra he?

Pri šiel medzi nás èes ký po li -
cajný pre zi dent Mar tin Èerví èek,
takpo ve diac èer st vý ge ne rál,
keï že aj je ho pre zi dent Ze man
po vý šil do hod nos ti bri gádne ho
ge ne rá la prá ve pri prí le ži tosti èes -
ké ho štátne ho sviatku 28. októb -
ra, te da iba deò pred za èiatkom
nášho ro ko va nia.
 Áno, èes ký pre zi dent Ze -

man po ve dal na tla èovke po
vy me no va ní de via tich ge ne rá -
lov, ci tu jem doslovne: „I když
to ne ní žád ná dis kri mi na ce,
vzpo mí nám si na to, jak ze jmé -
na ha si èi a po li cis té li to va li to -
ho, že ne ma jí v èe le ge ne rá la.
Jsem vel mi rád, že dneš ním
dnem ty to je jich stes ky skon èi -
ly. O to ví ce pøe ji jak ha si èùm,
tak po li cis tùm, aby svo ji prá ce
vy ko ná va li ješ tì in ten ziv nì ji a
ješ tì s vìt ším na sa ze ním, než
to mu by lo v mi nu los ti…“

Pán po li cajný pre zi dent, bri -
gádny ge ne rál Mar tin Èerví èek

nás poinformo val o aktuálnej si -
tuá cii v èeskej po lí cii, prekva pi li
je ho slo vá o plá no va nom dy na -
mickom zlep še ní po li cajných
podmie nok už v rozpoète pre bu -
dú ci rok. Po bru tálnych škrtoch v
mi nu lých ro koch si ma jú èeskí ko -
le go via zno va po lepši� aj fi -
nanène, bu dú sa zno va pri jí ma�
no ví po li caj ti a èes ká vlá da chce
ve ¾a investo va� aj do ich vy ba ve -
nia. Rovna ko zaují ma vé a pre-
kva pu jú ce bo li pre nás informá cie
o ve rejnej mienke, o dô ve re Èe -
chov k po lí cii, keï sa za posled-
né dva–tri ro ky postupne do sta la
na najvyššiu úro veò v jej no vo do -
bej histó rii, osci lu je na úrov ni
54–55 percent. Tieto úda je nám
po tvr di li aj èeskí odbo ro ví ko le go -
via. Mô žem sa len domnie va�, že
na tom to vý sled ku má svoj po diel
aj ne kompro misný po stoj èeskej
po lí cie pri prechma toch Ne èa so -
vej vlá dy.
 Vy ste pred èa som prišli s

myšlienkou, aby aj Euro COP
mal svo je prieh¾adné ná lep ky,
kto ré sa da jú na le pi� na sklá
vo zi diel ako pre jav príslušnosti
k tejto orga ni zá cii, ako to už ro -
bí napr. IPA. Aký bol osud
tohto ná vr hu?

Ná vrh svojho èa su vzi šiel z
na šej èlenskej základne, tlmo èi li
sme ho te da Euro COP–u a do -
sta li sme úlo hu spra co va� gra fic -
ký ná vrh ta kejto ná lep ky. Na jar-
nom za sa da ní v Barce lo ne sme
ná vrh predsta vi li, do sta li sme
ïalšiu úlo hu predlo ži� ce no vé i
èa so vé re lá cie vý ro by ná le piek,
to sme uro bi li a vý kon ný vý bor sa
bu de tou to té mou zrejme zaobe -
ra� na svo jom de cembro vom za -
sa da ní. Medzi èa som sme sa však
už do hod li s èes ký mi ko le ga mi,
že v bu dú com ro ku tieto ná lep ky
dá me vy ro bi� as poò pre nás a pre
èes kých ko le gov, spustí me te da
aký si pi lotný pro jekt.
 Na miesto zá ve ru?
Chcel by som po ve da�, že sme

bo li ve¾mi spo kojní s obsa hom, s
prie be hom ro ko va nia i s je ho
výsledka mi, ako už dáv no nie.
Vy rie ši li sme mno hé dô le ži té ve -
ci, prá ca Euro COP–u do sta la jas -
né sme ro va nie, na šla sa zho da,
je to dô le ži tý predpoklad pre ïal -
šie napre do va nie a do siahnu tie
cie¾ov, kto ré si Euro COP kla die.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Spo kojnos� s obsa hom, s prie be hom ro ko va nia i s je ho výsledka mi, ako už dáv no nie…“
V dòoch 29. a 30. októbra 2013 sa v Pra he ko na lo riadne
je senné za sa da nie vý bo ru Euro COP–u, kto rý aktuálne re -
pre zen tu je vy še pol mi lió na po li cajtov z 27 európskych
kra jín, zdru že ných v 35 od bo ro vých a pro fesných orga ni -
zá ciach. OZP v SR za stu pu je v Euro COP–e podpredse da
Ma rián Magdoško, kto ré ho re dakcia po žia da la o roz ho vor.

M. Magdoško

Z¾a va: Jörg BRUCHMÜLLER (Ne mecko), Mauri cio MOYA (Špa nielsko), pre zi dentka An na NELLBERG (Švéd sko), 1. vi ce pre zi dent Mi -
ro slav LIT VA (Slo ven sko), po klad ník Han BUSKER (Ho land sko), Mi lan ŠTÌ PÁ NEK (Èes ko), Ro ger MERCA TO RIS (Belgicko),

Podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško o je sennom za sa da ní vý bo ru Euro COP–u:

No vé zlo že nie Vý kon né ho vý bo ru Euro COP–u od 30. októbra 2013
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 Pán riadi te¾, do vo lím si
ma lé pri rovna nie – èinnos� va -
šich ¾u dí je vlastne mo de lom
do dá va te¾sko – odbe ra te¾ských
vz�a hov v ce lej ich zlo ži tosti.
Spra cú va te, èo vám do da jú kri -
mi na listickí tech ni ci, va ším
odbe ra te ¾om sú za sa najmä vy -
šetro va te lia. Jed na i dru há
stra na je li mi to va ná svo ji mi
možnos�a mi, vy šetro va te lia sú
však vlastne va ši zá kaz ní ci.
Chcú ma� rýchlu a kva litnú do -
dáv ku, o ce ne sa bu de me roz-
prá va� neskôr.

Rozho du jú cim fakto rom je, sa -
mozrejme, najmä èas
do dáv ky. Ve dú sa
disku sie, ako de fi no -
va� rýchlos�, te da èas,
kto rý potre bu je me na
vypra co va nie zna lec -
kých po sudkov, èo je
– v úvodzovkách –
pre odbe ra te ¾a ešte
akcepto va te¾né a èo
sa už ja ví ako jedno -
znaène po ma lé. Do pro ce su vstu -
pu jú mi ni málne dva fak to ry. Jed-
ným z fakto rov je množstvo a
kva li ta pri chádza jú cej pro dukcie,
dru hým za sa na še vnú torné pod-
mienky, te da stav objektov, v kto -
rých pô so bí me, ich vhodnos�, pri -
me ra nos�, kva li ta a množstvo
nášho prístro jo vé ho vy ba ve nia,
otáz ka do stat ku kva litné ho spo-
trebné ho ma te ri á lu a na po kon aj
náš perso nálny stav.
 Zaèni me te da vnú torný mi

podmienka mi.
Zrejme kaž dý vie, že sídli me v

priesto roch Aka dé mie PZ v Bra -
tisla ve, ïalšie pra co viská má me v
Slo venskej ¼upèi a v Ko ši ciach.
Priesto ry ni kde nie sú ideálne,
bra ti slav ské priesto ry bo li bu do -
va né na úplne iné úèe ly a ma jú
už ve ¾a za se bou, vážne zá pa sí -
me najmä so sta vom inži -
nierskych sietí, po ru chy sú tu tak-
mer na dennom po riadku. V
týchto priesto roch je v le te pro -
blém do siahnu� aj pri po uži tí kli -
ma ti zá cie tep lo tu potrebnú pre
èinnos� na šich dra hých za ria de ní,
najmä pri ana lý zach DNA. Pre to
sme v le te ro bi li vo ve èerných a

noèných ho di nách, keï bo lo
chladnejšie. V Slo venskej ¼upèi
bol stav vo do vodnej
siete ta ký, že sme pod -
ve èer ce lý sys tém do -
dáv ky vo dy odpo ji li a
rá no za sa pus ti li, aby
sme nezvy šo va li stra ty
únikmi v rozvo doch a
zá ro veò ne vysta vo va li
ob jekt ohro ze niu z mož -
né ho úni ku vo dy, a tým je ho
poško de niu ale bo poško de niu
prístro jo vé ho za ria de nia. Pre
funkènos� dra hých prístro jov je
problé mom napríklad aj ko lí sa jú -

ce na pä tie v bra ti slav -
ských a ko šic kých
elek tric kých rozvo -
doch. Ob dob né pro -
blé my v Slo venskej
¼upèi sa nám po da ri lo
vy rie ši� krát ko pred le -
tom. O problé moch
tohto dru hu by som
mo hol ho vo ri� dlho.
 Spo me nu li ste

spotrebný ma te ri ál…
V ne dávnom ob do bí sme zá -

pa si li s ne dostatkom viace rých
spotrebných ma te riá lov, napríklad
sme mu se li odsta vi� ana lý zy
drog, pre to že sa nám mi nu li tech -
nic ké ply ny, ne ja ké f¾a še nám po -
ži èa li colní ci, ale ne do ká za li sme
po cho pi�, ako je mož né, že v na -
šom re zorte vyprša li rám co vé
zmlu vy na do dáv ky ta kýchto po -
lo žiek a nikto si to ne vší mal. Tre tí
pro blém je perso nálny, spo èí va
najmä v tom, že ce lé ro ky sa nám
ta bu¾ky prak tic ky ne pohli, ale z
ro ka na rok má me vyš ší po èet
spra co va ných stôp, roène už ro -
bí me vy še 35–ti síc výstu pov. V
èa se, keï sa rozprá va me, má me
za sa o 500 viac, ako vla ni o tom -
to èa se. Do siahli sme do ho du, že
šty ri ta bu¾ky nám postú pi lo ko šic -
ké KR PZ, moh li sme tak po silni�
ko šic ké pra co visko a le ho ty v
tom to re gió ne sa skrá ti li. O rov-
na kú do ho du sa po kú ša me aj s
ostatný mi kraj ský mi riadi te¾stva mi
PZ. V niekto rých odvetviach na -
šej èin nos ti zá pa sí me aj s fluktuá -
ciou odborní kov, súkromný sek tor
im po núkne ta ké pla to vé

podmienky, kto ré my po núknu�
ne vie me. O na šich ¾u dí má
súkromný sek tor ve¾ký záujem,
sú to vy so kokva li fi ko va ní od bor ní -
ci a náš ústav má, do vo lím si po -
ve da�, napriek spo me nu tým pro-
blé mom dob ré me no aj na medzi -
ná rodnej úrov ni.
 A to sme už pri techni ke a

prístro joch, z poh¾a du lai ka je
ústav mo derne vy ba ve ný…

Áno, je však prav dou, že aj
tieto dra hé za ria de nia najmä mo -
rálne rýchlo starnú a niekto ré

udržia va me v cho de len
s vy na lo že ním ve¾ké ho
úsi lia. V tejto fi nanènej
si tuá cii re zor tu je problé -
mom ob jem prostried-
kov, kto ré by si tá to ob -
no va vy ža do va la, ho ci
ur èi té ka pi tá lo vé pro-
striedky sme do sta li z

re zor tu a ïalšie získa va me vïa ka
rôznym pro jektom, kto ré rea li zu -
je me. Aj tie si však vy ža du jú fi -
nanènú úèas� štá tu. Ak to
zhrniem, pri sú èasnej fi nanènej
si tuá cii už dlho do bo ne za bezpe -
èu je me tech nic ký roz voj, led va to
sta èí na základnú repro dukciu.
Podèiarku jem: ne chcem, aby to
vy ze ra lo ako vypla ká va nie sa, ro -
bí me, èo je v na šich si lách, ale ta -
ká je rea li ta. Je potrebné uve do -

mi� si, že oblas� kri mi na lis tic kých
ex per tíz je èo raz nákladnejšia,
tak ako sa zdo ko na ¾u jú for my a
me tó dy prá ce zlo èi nu vrá ta ne
medzi ná rodné ho, ob zvláš� v ob -
las ti informaèných techno ló gií, tak
sa zvy šu jú ná ro ky aj na na šu prá -
cu a vy ba ve nie, kto ré k nej potre -
bu je me. Aj napriek týmto problé -
mom sme napríklad do ká za li
skrá ti� prie merný èas vypra co va -
nia DNA pro fi lov a po sudkov z ro -
ka na hra ni cu troch – šty roch me -
sia cov, v písmozna lectve z ro ka
na de vä� me sia cov.
 V proble ma ti ke, kto rú

zastre šu je te, sme viaza ní aj
mno hý mi medzi ná rodný mi do -
ho vormi, spo meòme èo len tzv.
Prumský do ho vor, kto ré mu sa
ho vo rí aj Schengen III., má za -
bezpe èi� vo¾ný prístup k po li -
cajným da ta bá zam signa -
társkych kra jín EÚ, konkrétne
ide o dakty losko piu, DNA a evi -
denciu vo zi diel.

To je tiež dô vod, aby sme do -
ká za li v technickej ob las ti drža�
krok najmä so zá padný mi kra ji na -
mi. Pri tom v rám ci bo ja pro ti
medzi ná rodné mu zlo èi nu je žia-
du ca aj spo luprá ca s kra ji na mi,
kto ré nie sú èlenmi EÚ, pre to že
nadná rodný zlo èin si tieto desti -

ná cie s ob¾u bou vy be rá za svo je
základne.
 Z dru hej stra ny, ne raz sa

po no su je te na nekva li tu do dá -
vok zaiste ných stôp, na ich
èastú ne pou ži te¾nos�. Je to v
nekva li te prá ce kri mi na lis tic -
kých techni kov?

Opä� je to súhrn prob lé mov.
Kva li ta je jed na strán ka ve ci,
množstvo za sie la ných stôp za sa
dru há. Ve ¾a techni kov s na mi
pria mo kon zul tu je, da jú si po ra di�,
ma jú sna hu uèi� sa, zdo ko na ¾o -
va�, ve ¾a v tom to sme re ro bí ko -
šická SOŠ PZ svo ji mi kurza mi a
prak tic ký mi cvi èe nia mi, aj na ši
od bor ní ci im èas to predná ša jú.
Osobne si mys lím, že drvi vá
väèši na kri mi na lis tic kých techni -
kov odvádza prá cu na dob rej
odbornej úrov ni a kva litne, tiež
však ma jú svo je pro blé my naprík-
lad s ne dostatkom spotrebné ho
ma te ri á lu, ne raz ani ne ma jú do
èo ho sto py ná le ži te za ba li�, tiež
sú mno hé ich pra co viská ne -
dosta toène vy ba ve né ma te riálne.
O týchto problé moch ste v PO LÍ -
CII ne dáv no pí sa li. Dru há vec je
za sa otáz ka množstva stôp, kto ré
po sie la jú.
 Do to ho má èo ho vo ri� vy -

šetro va te¾….
Pri rodze ne, na rôznych fó rach

na tú to té mu èas to dis ku tu je me.
Aj vy šetro va te lia sú èas to
presvedèe ní, že v da nej ve ci by
moh lo posta èo va� od bor né vy -
jadre nie, argu mentu jú však zá -
väzným poh¾a dom pro ku rá to ra,
kto rý sa za sa brá ni tým, že v
slabšej dô kaznej si tuá cii sú po -
tom pri súdnom po jedná va ní tak-
po ve diac na ko ni advo ká ti a sud-
co vi po tom neostá va iné, len vec
vrá ti� ale bo ob ža lo va né ho pre po -
chyb nos ti oslo bo di�. Keï ho vo rím
o odbornom vy jadre ní, ne mys lím
len pre me no va nie a skrá te nie
zna lecké ho po sud ku, ako si to
ešte stá le èas to predsta vu jú vy -
šetro va te lia. Mys lím tým reali zá -

ciu èin nos tí, kto ré nie sú zhodné
so zna lecký mi.
 Dostá va me sa do za èa ro -

va né ho kru hu, na ši re zort ní
eko nó mo via upo zoròu jú, že
zna lec ké do ka zo va nie sto jí re -
zort neúmerne ve ¾a pe òa zí.
Èas tý je však ná zor, že ke by
tieto vý davky mu se la zná ša
pro ku ra tú ra, neutvá ra la by ta ký
tlak na množstvo a roz sah do -
ka zo va nia zo zdro jov MV SR.

Osobne s týmto ná zo rom plne
súhla sím. Pa ra graf 152 trest né ho
po riadku je v tom to sme re na šou
ve¾kou ne vý ho dou. Rovna ko si
mys lím, že z pra xe na šich sú dov
sa ako si vytrá ca pro kla mo va ná
kontra diktórnos�. Pre èo by
konkrétne MV SR ma lo zná ša�
ná kla dy na zna lec ké po sud ky,
kto ré po ža du je ob ha jo ba? Štát
pod¾a môjho ná zo ru uhrádza ná -
kla dy, kto ré by ma la jednoznaène
zná ša� dru há stra na.
 Z radov kri mi na lis tic kých

techni kov za sa zaznie va ná zor,
že ke by ma li o èo si kva litnejšie
a plnšie vy ba ve nie, moh li by
èas� stôp spra co va� sa mi, ne -
mu se li by sto py ba li�, po sie la�
k vám a dlho èa ka�…

Áno, v niekto rých èinnostiach
si to viem predsta vi�, za sa je to
otáz ka fi nancií, do akej miery je
pre re zort efektívne bo hatšie vy -
ba vo va� pra co viská kri mi na lis tic -
kých techni kov, ale bo po silni� ka -
pa ci ty na šich pra co vísk. Ho ca ko
si mys lím, že základným predpo-
kla dom pre zme nu k zlepše niu by
ma lo by� obmedze nie po è tu stôp,
kto ré mu sí me spra cú va�, le bo
rastú ci tlak ob je mu po è tu stôp a
rastú ca ná roènos� ich ana lý zy
nás po tom nú ti pý ta� viac
prostriedkov na mzdy, viac pe òa -
zí na tech ni ku a priesto ry. Aj v
iných kra ji nách Euró py zá pa sia s
po dob ný mi problé ma mi a vy bra li
sa prá ve tou to ces tou, usi lu jú sa
rôzny mi spô sobmi obmedzi� po -
èet ana ly zo va ných stôp v oblas-
tiach, kde ná kla dy hra dí štát. V
Ra kúsku, napríklad, ob jem stôp
po sú di a roz hod ne po li cajt spo lu
s pro ku rá to rom, ak má pro tistra -
na, te da ob ha jo ba iný ná zor, zná -
ša ná kla dy. Ma� jasne de fi no va né
eko no mic ké vz�a hy a zodpo -
vednos� za ne je asi je di ná
možnos�, ako bo jo va� s tzv. CSI
efektom, te da so žiados�a mi o
ana lý zu ve¾ké ho po è tu zaiste ných
stôp (viac ako je potrebné), hlav-
ne z ob las ti ana lý zy DNA. My
tieto ve ci ne má me jasne za de fi -
no va né ani v le gisla tí ve.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Ne chcem, aby to vy ze ra lo ako vypla ká va nie sa, ro bí me, èo je v na šich si lách, ale ta ká je rea li ta…“
Ho vo rí me s riadi te ¾om KEÚ PZ plk. Ing. Ondre jom La cia kom, PhD.

Prá ca expertov z Kri mi na lis tic ké ho a expertízne ho ústa vu
SR je pre PZ chle bom a so ¾ou ce lé ho prípravné ho ko na -
nia. Èas to je predme tom disku sií a po nôs najmä pre
zdåha vos� do dá vok zna lec kých po sudkov pre potre by
trest né ho ko na nia. Proble ma ti ke sme sa – najmä z poh¾a -
du kri mi na lis tic kých techni kov, ale aj pro ku ra tú ry z h¾a -
diska rýchlosti prípravné ho ko na nia – ve no va li už v
predchádza jú cich èíslach PO LÍ CIE. V no vembro vom èís le
re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o poh¾ad na aktuálnu pro ble -
ma ti ku riadi te ¾a KEÚ PZ plk. Ing. Ondre ja La cia ka, PhD.
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Na slo víè ko, slo venèi na…
Obhliadka, nie ohliadka

V ja zy ko vej pra xi sa v tých istých sú vislostiach použí va jú slo vá
obhliadka aj ohliadka, napr. obhliadka priesto rov, obhliadka by tu,
obhliadka miesta èi nu, ale aj ohliadka priesto rov, ohliadka by tu,
ohliadka miesta èi nu. Mož no si po lo ži� otáz ku, kto ré mu zo slov
obhliadka, resp. ohliadka je vhod né v da nom prí pa de da� prednos�.
Keïže uve de né pod stat né me ná sú utvo re né zo slo vies a keïže slo -
ve so obhliadnu� si má vý znam „obzrie� si, prezrie� si nieèo“, kým slo -
ve so ohliadnu� sa má vý znam „obzrie� sa do za du“. V ci to va ných spo -
je niach je vhod né pod stat né me no obhliadka, te da obhliadka priesto -
rov, obhliadka by tu, obhliadka miesta èi nu.         Dr. Ma tej Po va žaj
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 Má te za se bou zrejme ho -
rú ce le to a už na okná dý cha
zimná se zó na…

Má te prav du, v tom to ro ku bo -
lo množstvo prá ce v sú vislosti s
pre be ra ním no vých objektov
obvodných úra dov a ïalších
subjektov, keï príspevko vá orga -
ni zá cia MV SR – Cent rum úèe lo -
vých za ria de ní prevza la do sprá -
vy aj rekreaèné za ria de nia KR PZ
èi HaZZ, tak že bo lo ve ¾a prá ce s
pre be ra cí mi pro to kolmi, s fy zic -
kou pre bierkou, s inventa ri zá ciou,
s ich re gistro va ním… ná roè ný
pro ces, na kto rom sa po die ¾a li
viace ré zložky re zor tu. Tá to orga -
ni zaèná zme na pri ná ša pria mu
úspo ru pre vádzko vých nákla dov
re zor tu vo výške cca 290.000,–
Eur roène.
 V akom mo de li te da te raz

pra cu je sys tém za bezpe èo va -
nia rekreaènej sta rost li vos ti?

Pre rekreanta sa vlastne
nezme ni lo niè, me ni li sa vnú torné
podmienky tým, že v tom to ro ku
už za mestnancom zväèša zná me
rekreaèné za ria de nia zme ni li od
1. ja nuá ra 2013 svoj sta tus, už
nie sú sa mo stat né príspevko vé
orga ni zá cie a všetky stre diská
zastre šu je Cent rum úèe lo vých
za ria de ní MV SR. V tro chu odliš-
nom re ži me fungu jú na še za ria -
de nia, kto ré ma jú aj kú pe¾ný èi
lieèebno–re ha bi li taèný cha rak ter,
te da ARCO Trenèianske Tep li ce,
Kú pe¾no–re ha bi li taèný ústav Bys -
t rá v Liptovskom Já ne i Druž ba v
Barde jo ve, keïže ich kú pe¾né li -
cencie sú viaza né na existu jú ce
príspevko vé orga ni zá cie, pro blém
je ešte v rieše ní. Z väèších za ria -
de ní, kto ré nám pri budli, spo me -
niem Inšti tút ve rejnej sprá vy v
Bra tisla ve, za ria de nie v Kru pi ne,
kde sme už v le te ro bi li detské tá -
bo ry èi stre disko športo vej repre -
zen tá cie na Štrbskom ple se. Pre-
vza li sme do vedna 35 za ria de ní,
najmä men ších rekre aè ných do -
mov a cha tiek vo ve¾mi rôznom
sta ve. Èas� z nich, kto rá je vhod -
ná v podsta te na ce lo roè nú rek -
reá ciu, je už v po nu ke na na šej
we bo vej stránke, u ïalších ana ly -
zu je me potre bu ná kla dov na mo -
derni zá ciu a vhod nos� na ïal šiu
pre vádzku, aj pod ¾a pred po kla da -
né ho záujmu o ich vy uži tie. Niek-
to ré ob jek ty bo li po núk nu té od bo -
ro vé mu zvä zu do vý po žièky.
 Zme nil sa sys tém rozde ¾o -

va nia rekreá cií? Vi dím, že má te
sto ly pl né pripra ve ných rozde -
¾ovní kov, kto ré za sie la te na šim
zložkám…

Pri väèších za ria de niach je
me cha niz mus rozde ¾o va nia ten
istý – cez sys tém pouka zov na
rekreá ciu. Ma lé za ria de nia sú v
re ži me pria mej plat by príslušné -
mu správco vi na mieste. V týchto
dòoch sme prá ve za bez pe èo va li

distri bú ciu rozde ¾ovní kov pouka -
zov v termí noch od Vianoc 2013
až po tri turnu sy jarných prázd -
nin. Na ïa lej normálne fun gu je
oso bitný úèet, za mestna nec te da
uhrádza tre ti nu z nákla do vej ce -
ny, èo zna me ná, že pre za -
mestnanca je tá to po nu ka stá le
ce no vo ve¾mi atraktívna. Ani na še
ce ny pre rok 2014 sa ni ja ko dra -
ma tic ky ne me nia, sú tam len
drob né ko rekcie.
 Do po èu li sme sa ale, že

záujem o rekreá cie po nú ka né
prostredníctvom rozde ¾ovní kov
na útva ry je ve¾mi ma lý…

Žia¾, je to prav da, úspešnos�
pri de le nia pouka zov tou to for mou
je nízka, do konca v tohto roènej
letnej se zó ne, kto rá je pre
rekreantov ve¾mi zaují ma vá, útva -
ry rozde li li len 23 percent, te da až
77 percent pouka zov sa nám vrá -
ti lo a rozde ¾o va li sme ich násled-
ne až my v ce loslo venskej po nu -
ke. Mi mo se zónne po by ty sú z
tohto poh¾a du ešte horšie, z po -
nu ky v rozde ¾ovní koch sa vra cia
takmer všetko. Ale následne do -
ká že me v hlavných se zó nach
pria mo rozde li� prak tic ky všetko.
Ape lu je me na prá cu rekreaèných
ko mi sií na útva roch, le bo po kia¾
sa si tuá cia ne zlep ší, bu de me
zva žo va� upuste nie od tohto sys -
té mu rozde ¾o va nia pouka zov a
bu de me ich rozde ¾o va� centrálne
s prísnejší mi podmienka mi. Mi -
mo se zónne obdo bia mô žu vý -
raznejšie ovplyvni� ma na žé ri stre -
dísk vlastný mi ko merèný mi ak ti vi -
ta mi, kde je priestor na rôzne
ško le nia a kurzy v rám ci re zor tu
èi predåže né ví ken do vé po by ty.
Uka zu je to aj tohto roèná je seò a
z h¾a diska plá nu a objedná vok sa
v tom to sme re dobre uka zu je aj
rok 2014, napríklad pre Kre me -
nec i Smre ko vec, dos� dobre aj
pre Pieš�a ny. V Smre kovci na
Do no va loch sa celkom osvedèu je
mo del ško le ní v za èiatku týždòa,
zá ver týždòa je dopåòa ný trojdòo -
vý mi wellness po bytmi, inde v
tom to ob do bí ro bia za bí jaè ky ale -
bo iné te ma tic ké po by ty, je tu
priestor na atraktívnos� po nu ky.
Prak tic ky ce lo roène sú na tom
dobre kú pe¾né, lieèebné a re ha bi -
li taèné stre diská, kto ré sme už
spo mí na li, obsadzu jú ich na ši za -
mestnanci.
 Ako sú na tom na še za ria -

de nia z h¾a diska ce lo roènej
šta tisti ky obsa de nosti?

Tat ry ma li napríklad za rok
2012 ce lo roènú obsa de nos� lô žok
vy še 58 percent, Smre ko vec Do -
no va ly oko lo 85 percent, v
ïalších bo la obsa de nos� nižšia.
Na nadchádza jú cu zimnú se zó nu
po nu ku prá ve po dá va me.
 Aká je vlastne re zortná

lôžko vá ka pa ci ta v lieèebných
a rekreaèných za ria de niach?

Ak po mi niem spo me nu té ma lé
chat ky a za ria de nia, kto rých osud
je ne jas ný, z pô vodných 689 po -
ste lí sme te raz zhru ba na úrov ni
900 lô žok.
 Sú na ši ¾u dia o všetkých

možnostiach dobre in for mo va -
ní?

Vý sled ky pod¾a rozde ¾ovní kov
skôr nasvedèu jú, že nie, že v
útva roch rekreaèné ko mi sie ne -
ve nu jú tejto ob las ti potrebnú po -
zornos�. Èas to nám ¾u dia ho vo ria,
že oni by ra di išli, ale ani sa o
mož nos ti ne dozve de li. Na dru hej
stra ne vieme, že nieke dy je �ažké
plá no va� si po byt 3–4 me sia ce
vopred. Pla tí však aj zá sa da: kto
sa pý ta, viac sa dozvie. Po žia da li
sme o po moc v tom to sme re aj
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR, aby
nám aktívne po mo hol pri obozna -
mo va ní za mestnancov s po nu ka -
mi svo jím vply vom cez útva ro vé
rekreaèné ko mi sie. Vi dím tiež
ve¾ký priestor vo vy uži tí interne tu,
èas� na šich za ria de ní má strán ky
zasta ra né, neaktua li zo va né, má lo
do stup né. Urèi te bu de potrebná
no vá a pruž ná we bo vá strán ka
na šej cen trá ly, te da Cent ra úèe lo -
vých za ria de ní.
 Od ro ku 2007 sto jí re -

konštrukcia ho te la Ples ni vec v
Sta rom Smo kovci. Plesni vie
ïa lej?

Ples ni vec bol k 1.1.2013 pre -
ve de ný na úrad mi nis ter stva a

viac vám ne viem k to mu niè po -
ve da�.
 Eko no mi ka aj v ob las ti re -

zortných rekreá cií na do bú da
pre re zort èo raz väèší vý znam,
stre diská by si ma li za ro bi� na
svo ju èinnos�, nie vša de je to
tak. Už viace ré ve de nia re zor tu
v uply nu lých ro koch s¾u bo va li
ra zantné zme ny v tejto ob las ti.

Ce ny v rekreaèných za ria de -
niach sú na sta ve né tak, aby moh -
li by� rekreaèné po by ty pre prí-
slušní kov a za mestnancov po sky -
to va né za pri me ra ných podmie -
nok. Na šim cie¾om nie je zisk, ale
vy rov na né hospo dá re nie s mož-
nos�ou rozvo ja a postupnej mo -
derni zá cie. Mož no po ve da�, že
žiadne zo za ria de ní nepro du ku je
stra tu. Okrem to ho h¾a dá me no vé
mož nos ti v spo je ní s iný mi re -
zortmi, intenzívne ro ku je me s Mi -
nisterstvom ob ra ny a s ich orga -
ni zá ciou HO REZZA o možnos-
tiach vzá jomné ho využí va nia
rekreaèných za ria de ní pra -
covníkmi oboch re zortov. Ve ¾a
bu de zá le ža� na schop nos ti ma -
nažmentu využi� najmä mi mo se -
zónne obdo bia pre rôzne ko -
merèné ak ti vi ty. Mož nos ti sú tiež
v ïalšom ze fektívòo va ní pre -
vádzky napr. úspo ra mi v ob las ti
ener gií, kde vý datne po má ha jú
napr. no vé okná, za teple nie, no -
vé vy ku ro va cie sy sté my. Dru hým
fakto rom, kto rý zvy šu je záujem,

te da trž by, je skva litòo va nie po -
nu ky, napríklad bu do va ním well-
ness a iných oddy cho vých areá -
lov, ho ci aj tie si vy ža du jú pe nia -
ze, kto ré si stre diská mu sia
najprv za ro bi�. My oèa ká va me v
tom to sme re od riadi te ¾ov rek -
reaèných za ria de ní väèšiu ak ti vi tu
a pripra vu je me pre nich aj mo ti -
vaèný sys tém odme òo va nia na
zákla de hospo dárskych vý sled -
kov. Ïalšou možnos�ou je získa�
ur èi té fi nancie na roz voj z odpre -
da ja èasti ma jet ku, hlavne men -
ších rekreaèných za ria de ní ne -
vhod ných pre na šu pre vádzku
ale bo ne perspektívnych z h¾a -
diska záujmu za mestnancov.
 Správco via za ria de ní sa

nám v uply nu lých ro koch po -
no so va li, že by potre bo va li
vèaš šie, vo väèšom èa so vom
predsti hu ve die� po èet pouka -
zov, kto ré im obsa dia ka pa ci tu,
aby moh li vo¾né ter mí ny pokrý -
va� vlastný mi ak ti vi ta mi.

Nevní mam ten to pro blém už
te raz ako ve¾mi aktuálny, mno hé
ter mí ny napr. dlho do bých sé rií
ško le ní sa do ho vá ra jú s dlhším
èa so vým predsti hom, stav pouka -
zov za ria de niam týždenne aktua -
li zu je me, ak ma jú záujem obsa di�
ne ja ký ter mín vlastný mi akcia mi,
bez prob lé mov im vy ho vie me,
vieme pružne reago va�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Rekreaèné za ria de nia sú už v na šom re zorte pod jed nou stre chou. Èo bu de ïa lej?

Na ceste k efektívnosti a rozvoju služieb pre zamestnancov
Reali zá cia pro gra mu ESO sa pria mo èi nepria mo do tkla
ve¾ké ho po è tu zlo žiek v na šom re zorte, ne vy ní ma júc
oblas� za bezpe èo va nia rekreá cií pre na šich za -
mestnancov. Na pra hu za èiatku zimnej se zó ny re dakcia
PO LÍ CIA v tejto sú vislosti oslo vi la Ing. Igo ra Ba ïu ru, ve -
dú ce ho odde le nia rekreá cií Sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí a osobné ho úra du MV SR.

Predstavujeme: Z novej ponuky malých rekreačných zariadení MV SR



„Na še cent rum je orga ni zaène
zaèle ne né pod Sekciu perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí a
osobný úrad MV SR, za èinnos�
sa zodpo ve dám pria mo jej ge ne -
rálne mu riadi te ¾o vi, v podria de -
nosti mám te da riadi te ¾ov väèších
rekreaèných za ria de ní, ku kto rým
sú prièle ne né mno hé menšie
stre diská, kto ré ma jú svo jich ve -
dú cich ale bo správcov,“ vysvetlil
riadi te¾ v úvo de.
 Ve¾ké rekreaèné za ria de -

nia bo li do konca lanské ho ro -
ka príspevko vé orga ni zá cie, už
nie sú. Ako to v pra xi fun gu je?
Sú vo všetkom od ká za ní na
cent rum?

Nie, pre to že som im de le go val
aj po eko no mickej stránke prá vo -
moc, kto rá im umož òu je bežné
pre vádzko vé ve ci za bezpe èo va�
vo vlastnej kompe tencii. Príspev-
ko vou orga ni zá ciou je cent rum
ako ta ké.
 Me cha niz mus pri de ¾o va -

nia preu ka zov sa ani v no vých
podmienkach prak tic ky nezme -
nil, eko no mic ký záujem však
mo ti vu je rekreaèné za ria de nia,
aby sa usi lo va li ka pa ci ty najmä
v mi mo se zónnych obdo biach
obsa di� aj vlastný mi ko merèný -
mi ak ti vi ta mi. V mi nu los ti sa
riadi te lia po no so va li na urèi tú
nepružnos� spo lu prá ce s mi -
nisterstvom, keï vlastne dlho
ne ve de li, èi a do akej miery bu -
dú miesta obsa de né poukazmi.

Mys lím si, že pri dob rej ko mu -
ni ká cii sa da jú tieto pro blé my
zvládnu�, ale spo loène sa za -
mýš¾a me nad me cha nizmom,
kto rý by mo hol ešte ce lý pro ces
spružni� a kto rý by za brá nil aj
urèi tej svojvô li za mestnancov.
Ve ¾a èa su sa strá ca tým, že útva -
ry dosta nú rozde ¾ovní ky pouka -
zov, väèši na z nich sa však vra -
cia spä� a mu sí sa ro bi� no vá, už
ce loslo venská po nu ka, pri èom
ne raz sú pro blé my aj s tým, že
¾u dia sí ce preu kaz pre vezmú, ale
na rekreá ciu ne nastú pia. Spo -
loène sa zaobe rá me týmto
problé mom, sys tém je pod¾a
môjho ná zo ru v tom to sme re k
za mestnancom až prí liš be ne vo -
lentný, èo re zor tu ne raz spô so bu -
je ško dy. Sa mozrejme, je aj v
záujme mi nis ter stva, aby riadi te -
lia èo najskôr ve de li, ko¾ko
vo¾ných po ste lí mô žu po núknu�
takpo ve diac vo svo jej ré žii.
 Uka zu je sa, že stá le ešte

nie sú vy èer pa né všetky mož -
nos ti zvý še nia in for mo va nos ti
za mestnancov o po nu kách rek -
reá cií.

Áno, intenzívne rozmýš¾a me aj
o ïalších možnostiach zlepše nia
in for mo va nos ti, najschodnejšou
ces tou je zrejme utvo re nie ži vej,
prie bežne aktua li zo va nej centrál-
nej we bo vej strán ky, kde by sa
záujemca dozve del všetko a sa mi
pre vádzko va te lia za ria de ní by
ma li záujem, aby sa na stránke
zve rejòo va li na jaktuálnejšie infor-
má cie.
 Ako vlastne te raz fun gu je

sys tém opráv rekreaèných za -
ria de ní, ich údrž by, re kon -
štrukcií, zá so bo va nia spotreb-
ným ma te riá lom? Ne stal sa po
centra li zá cii prí liš zlo ži tý a
zdåha vý?

V bežných ve ciach urèi te nie,
ako som už po ve dal, v ob las ti
pre vádzky ma jú riadi te lia dosta -
tok priesto ru pre vlastné rozho do -
va nie a ak ti vi ty, obrazne po ve da -
né, ne mu sia sa nás pý ta�, èi mô -
žu kú pi� pä� žiaro viek. Èo sa tý ka
väèších opráv a re konštrukcií, tak
mu sím otvo re ne po ve da�, že v
tom to ro ku pe nia ze posta èo va li
len na to najnutnejšie, na odstra -
òo va nie ha va rijných sta vov, ne -
bol fi nanèný priestor pre väèšie
akcie. Centra li zá cia má vý znam
prá ve v tom, že nám umož òu je
de tailne po sú di� takpo ve diac ži -
vo taschopnos� kaž dé ho jedné ho
za ria de nia, vy ti po va� tie, kto ré sa
neopla tí ani opra vo va�, ale bo kto -
ré by bo li z h¾a diska po tenciálnej
obsa di te¾nosti pre re zort ne vý -
hod né. Tam bu de me zva žo va�
mož nos ti odpre da ja a sústre di�
tak prostriedky na opra vy, údrž bu
èi ïalšie do bu do va nie najpers-
pektívnejších za ria de ní. Pri ma -
lých za ria de niach, kto ré sme pre-
bra li, sa za sa nú ka jú mož nos ti
odovzda nia do eko no mic ké ho
ná jmu záujemcom – aj pre od bo -
ro vé orga ni zá cie. Oèa ká va me
tiež, že centra li zá cia umož ní zní -
ži� ná kla dy v mno hých oblastiach,
napríklad pri za bezpe èo va ní niek-

to rých dru hov to va ru pre na še za -
ria de nia, v ob las ti re ví zií, po -
žiarnej ochra ny a BOZP, ne má
predsa zmyslu, aby si kaž dé za -
ria de nie tieto ve ci obsta rá va lo sa -
mo. Prav da že, je to vždy na po -
sú de ní, aby sa ne centra li zo va li
èin nos ti, kto ré sa da jú efek tív -
nejšie za bezpe èi� v da nom re gió -
ne. Tý ka sa to napríklad aj je dální
a bu fe tov, kto ré tiež prešli do na -
šej sprá vy. Všetky tieto pro ble -
ma ti ky sú ešte ve¾mi èer st vé, tak-
po ve diac za po cho du sa bu du jú
aj potrebné ka pa ci ty odborní kov
pre jed not li vé èin nos ti – vrá ta ne
tre bárs ve rejné ho obsta rá va nia.
Jed nou z vážnych úloh, kto ré
pred na mi sto ja, je de tailné spra -
co va nie všetkej do ku mentá cie
pre kaž dý je den ob jekt – vrá ta ne
po zemkov, inži nierskych sietí… aj
pre prí pad, že ob jekt pôjde do po -
nu ky na pre daj.
 Vi dí te ešte mož nos ti, ako

zvý ši� obsa de nos� v na šich za -
ria de niach – najmä v mi mo se -
zónnych obdo biach?

Sa mozrejme, ve ¾a zá le ží na
akti vi te príslušných riadi te ¾ov èi
ve dú cich. Je záujem, aby sa
rôzne re zortné aktí vy èi se mi ná re
ko na li prednostne v na šich za ria -
de niach, osvedèu jú sa aj krát ko -
do bé po by ty pre na šich za -
mestnancov for mou predåže ných
ví kendov, v Pieš�a noch sa naprík-
lad te raz ro bí ví ken do vá za bí jaè -
ka a je o òu ve¾ký záujem. Skrát-
ka, mož nos ti sú. Netre ba za bú da�

aj na to, že mno ho krát ne mu sí ís�
o ve¾mi lukra tívnu ko merènú
akciu, ne majme ve¾ké oèi, sme v
prvom ra de ser vis pre za -
mestnancov, slú ži me na to, aby
si u nás na ši pra cu jú ci oddýchli,
na bra li no vú energiu. Chcel by
som pri tejto prí le ži tosti zdô razni�,
že ten to rok bol naozaj akýmsi ro -
kom zro du, mno hé ve ci sme rie-
ši li za po cho du a te raz prí de
obdo bie, aby sme si odskú ša li
mo del a vy chy ta li je ho chy by èi
pri ja li potrebné úpra vy. V ïalšom
ob do bí oèa ká va me, že sa nám
presnejšie uká že objektívna efek-
ti vi ta pre vádzky za ria de ní, èo bu -
de predpoklad pre ïalšie rozho -
do va nie.
 Do po èu li sme sa, že sa

hý be aj pro jekt pra covných
èiat, kto ré ma li vzniknú� pri
kaž dom kra ji?

Je to prav da, ich za bezpe èe -
nie pad lo do vienka nášmu cent -
ru. Pr vá – ko šická – èa ta pô so bi -
la už ce lé le to na vý chodnej hra -
ni ci, k 1. no vembru má me už ta -
ké to èa ty aj v B. By stri ci, v Nitre
a v Pre šo ve. Kaž dá èa ta má šty -
roch za mestnancov, kto rých sme
vy bra li v spo lu prá ci s úradmi prá -
ce, za bezpe èu jú bežné èin nos ti,
po ria dok, drobnú údrž bu a iné
èin nos ti, kde sa ne vy ža du je
odbornos� a sú po mo cou pre nás
i pre týchto dovte dy ne za mestna -
ných ¾u dí.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Od no vé ho ro ka za èa lo v rám ci MV SR fungo va� Cent rum
úèe lo vých za ria de ní MV SR vo forme príspevko vej orga ni -
zá cie, kto rá zastre ši la všetky existu jú ce rekreaèné za ria -
de nia v sprá ve MV SR. K 1. jú lu cent rum následne prevza -
lo do sprá vy aj ïalšie za ria de nia od HaZZ a obvodných
úra dov, ako aj z pô sobnosti kraj ských centier pod po ry a
ïalších zlo žiek. Do vedna te da už je v pô sobnosti cent ra
35 rekreaèných za ria de ní. Ako vlastne cent rum fun gu je,
aký je me cha niz mus riade nia a orga ni zaènej štruktú ry a
èo tá to zme na pre re zort pri ne sie, na to sa už re dakcia PO -
LÍ CIA pý ta la riadi te ¾a Cent ra úèe lo vých za ria de ní MV SR
JUDr. Já na Du bovca.

Zla tý lev 2013: Slo vá ci bo li v stre¾be
úspešní aj na medzi ná rodnej úrov ni

V dòoch 18. až 20. októbra 2013 sa druž stvo z ÚOÚÈ a DM MV
SR zú èast ni lo na 22. roè ní ku stre leckej sú �a že „Zla tý lev 2013“, kto -

rá sa ko na la pri prí le ži -
tosti 95. vý ro èia vzni ku
sa mo stat né ho Èes ko -
slo ven ska v Che be.
Stre¾ba sa usku toèni la
v disciplí nach sa mo pal
vz. 58 na 100 m v k¾a -
ku a pišto¾ CZ 75
P–07 Du ty na 25
metrov. Na še sú �ažné
druž stvo v zlo že ní mjr.
Ing. Vla di mír Hoffe ri -
ca, kpt. La di slav Ju -
hász a npor. Mar tin
Ma tuš ka sa v konku -
rencii mužstiev z ÈR,
Ne mecka, Po¾ska, Ho -
land ska, Rus ka, Ta -
lianska, Francúzska a
USA umiesti lo na tre -
�om mieste.         (mk)

Ne dáv no som v rá diu za chy til
informá ciu o pripra vo va nom ná vr -
hu mi nis tra vnútra tý ka jú ce ho sa
le gisla tívnej ini cia tí vy ob èa na SR.
Mys lím, že náš pán mi nister  pri -
šiel s nieèím neoby èajným a po zi -
tívnym, èo tu doteraz ešte ne bo lo.
Pa ra lelne s tou to té mou mi do -
vo¾te prispie� s ná pa dom  efektív-
nosti  využí va nia  plat by kar tou v
pra xi, ale bo – ak chce te – vo vý -

ko ne. Zdåha vý a kom pli ko va ný
pro ces vy ba vo va nia najmä drob -
ných opráv slu žobných cestných
mo to ro vých vo zi diel, (ïa lej len
SCV) je pod¾a môjho ná zo ru
neefektívny. Sú èasný vý kon sys -
té mu SAP ne po sta èu je ná roè ným
po žia davkám, kto ré sú na ne ho
kla de né. Je di ná po lož ka v žiadan-
ke na opra vu sa do slo va prácne
na hadzu je v èa so vom rozpä tí cca
40 mi nút. To zna me ná, že kaž dá
po žia davka sa  mu sí èa so vo ná -
roène potvrdzo va�. Pre èo? Ne da -
lo by sa to vy rie ši� napríklad tak -
to? Kaž dý po li cajt, kto rý má pri de -
le né SCV, má aj kar tu dispo nu jú -
cu ho to vos�ou. Príklad: na karte s
ho to vos�ou cca 300.– € , kto rá sa
dopåòa kaž dý týždeò do výš ky
300.– € sa tanku je pa li vo a
pokladnièný do klad sa prikla dá pri
zúèto va ní vo zid la. Pri tom kaž dá
plat ba kar tou je sle do va ná. Mám
za to, že úpra vou ale bo vy da ním
patrièné ho na ria de nia by pre MV
SR bo lo efektívnejším rieše ním,
ak by bo li drob né opra vy uhrá-
dza né pria mo kar tou a to v dopre -
du sta no ve nej ce no vej hra ni ci
(napríklad do výš ky 20.– €/me -

siac), kde ta kú to plat bu  by upra -
vo va lo na ria de nie zria ïo va te ¾a.
Efekti vi ta rieše nia by spo èí va la v
rýchlom a úèinnom odstrá ne ní
drob ných zá vad SCV úèin ným
využí va ním pla tobných prostried-
kov (ka riet), o úspo re fi nanèných
prostriedkov MVSR ne ho vo riac.
Pria mym úèinkom  by bo lo aj zvý -
še nie vý kon nos ti a do by využí va -
nia SCV. To to rieše nie by zvláš�
po moh lo dislo ko va ným  útva rom
PZ, najmä  OO PZ. Urèi te ste, vá -
že ní ko le go via, už ne raz vi de li
SCV, kto ré jazdí so zá va da mi,
kto ré by sa ta kýmto spô so bom
da li rýchlo a efektívne odstrá ni�, èi
už ide o žiarovku svetlo me tu, gu -
miè ku stie ra èa, de fekt a pod. Je -
den príklad za všetky: Ako je
mož né, že ani po do bu šty roch
týždòov sa ne dá „na fa so va�“ jed -
na ha lo gé no vá žiarovka ty pu H7,
kto rej hod no ta sa po hy bu je rá do -
vo oko lo 5.– €, a pre žiarovku si
tre ba ís� cca 30 ki lo metrov? Kde
je po tom úspo ra PHM? Èo má v
tom to mo mente konkrétny po li cajt
s pri de le ným SCV ro bi�?  Tiež sa
vám do úst na tíska odpo veï, „no
asi kú pi� tú žiarovku“!? Ko¾kokrát
vo vý ko ne služ by na SCV vy ho re -
la žiarovka po èas noè nej služ by a
ešte k to mu cez ví kend. Po tom
SCV jazdí bez funkènej žiarovky
aj nieko¾ko dní, mož no týždòov,
le bo jedno du cho jazdi� mu sí, ak
iné nie je. Zá ve rom mi, vá že ní ko -
le go via, do vo¾te „okrídle ný“ ci tát
pe da gó ga PZ, kto rý nás v škol -
ských la vi ciach SOŠ PZ za -
èiatkom de vä�de sia tych ro kov uví -
tal ve tou: „Vá že ní ko le go via, oko -
lie nás sle  du je, oko lie nás hod no -
tí!“  

(ov)
Me no a ad re sa v re dakcii

Plat ba kar tou, ale bo: oko lie nás sle du je, oko lie nás hod no tí…

Mi mo se zó ny sú aj skúškou ma na žérskych schop nos tí riadi te ¾ov rekreaèných za ria de ní

Hospodárnos� je na mieste, lepšia informovanos� môže pomôc�

Oznam pre èle nov ZO OZP v SR è. 8/8
Základná orga ni zá cia Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie 8/8 pri KR PZ

v Bra tisla ve ozna mu je svo jím èle nom ter mí ny a miesto vyplá ca nia
príspevku na re ge ne rá ciu.

Príspe vok bu de vyplá ca ný nasle dovne:
No vember 2013 18. a 19. od 10:00 do 13:30 hod.

25. a 26 od 10:00 do 13:30 hod.
De cember 2013 16. a 17. od 10:00 do 13:30 hod.
Ja nuár 2014 13. od 10:00 do 13:30
Vyplá ca nie bu de z tech nic kých a perso nálnych dô vo dov vy ko -

ná va né èlenmi vý bo ru v miestnosti OZP v bu do ve KR PZ v Bra -
tisla ve (prí ze mie, ved¾a ki no sá ly.)

Príspe vok za iné ho èle na je mož né prevzia� len na zákla de
splno mocne nia.



A prá ve de le gá cia z francúz-
ske ho Montbé liard na vští vi la SOŠ
PZ Pe zi nok v termí ne 13.10. –
18.10.2013. Ko le go via z Fran-
cúzska nás na vští vi li po krátkom
pre ru še ní na šej vzá jomnej spo lu -
prá ce (2012). Okrem odbornej
èasti pro gra mu (prehliadka pries -
to rov ško ly, ukážky výuèby, sláv-
nostné otvo re nie škol ské ho ro ku,
obozná me nie so systé mom vzde -
lá va nia po li cajtov u nás, návšte va
po rieène ho odde le nia OPP v Bra -
tisla ve, oblet štátnej hra ni ce
vrtu¾ní kom MV SR), kultúrne ho
pro gra mu (re gio nálna ve èe ra,
obozná me nie s tra dí cia mi na Slo -
ven sku, úèas� na koncerte Hud by
MV SR) ma li na ši ko le go via z
kra ji ny gal ské ho ko hú ta možnos�
spozna� èas� oko lia Pe zinka a
Bra ti sla vu. Zlo že nie de le gá cie
bo lo po èetne skromnejšie ako
predchádza jú ce ro ky, „len“ de -
sa�èlennú de le gá ciu viedol riadi -
te¾ ško ly – di vízny ko mi sár De nis
Wuhrlin. Èlenmi de le gá cie bo li
šty ria pe da gó go via (inštrukto ri) a
ako je už tra dí ciou, zvy šok de le -
gá cie bo li štu denti francúzskej
ško ly.

V piatok 18.10. 2013 rá no vy -
ra zi li francúzski ko le go via na
spia toènú ces tu do viac ako ti síc
ki lo metrov vzdia le né ho Montbé -
liard. Ešte ani ne opus ti li Slo ven -
sko a riadi te¾ ško ly plk. Mgr. La di -
slav Do vi èo viè už ví tal na pô de
ško ly de le gá ciu z ïa le kých Spo -

je ných štá tov ame ric kých. Na vští -
vi li nás dva ja ko le go via z mest-
skej po lí cie mesta Fort Lauderda -

le, štá tu Flo ri da, USA. Kým Fran-
cú zi nás navšte vu jú už viac ako
10 ro kov (spo luprá ca za èa la v ro -
ku 2001), návšte va z USA bo la
pr vá v histó rii ško ly. Na vští vi li nás
„šéf“ miestnej mestskej po lí cie na
úrov ni nášho riadi te ¾a OR PZ pán
Ga ry Mar tin a a de tektív – in -
štruktor Carme lo Co lon , kto rý má
na sta ros ti vý cvik no vých po li -
cajtov najmä v ob las ti tak ti ky slu -
žobných zákro kov a použí va nia
do nu co va cích prostriedkov.

Èle no via obidvoch de le gá cií –
sú diac pod¾a ich reakcií – bo li z
úrovne odbornej prípra vy a vzde -

lá va nia v na šej ško le prí jemne
prekva pe ní. Najmä ko le go via z
USA si pravde po dobne mys le li,
že náš spô sob prípra vy mla dých
po li cajtov je, slušne po ve da né,
na mí le vzdia le ný od ich prepra -
co va né ho ame ric ké ho sys té mu.
Ani sme sa ne mu se li pý ta� a sa -
mi prekva pe ne konšta to va li, že
sys tém prípra vy je až na drob né
de tai ly (právna úpra va èin nos ti
po lí cie a pod.) takmer rovna ký.
Za uja la nás po znám ka jedné ho z
nich, že aj oni ma jú pro blé my s fi -
nancia mi. Po cho pi te¾ne, je glo -
bálna eko no mic ká krí za, po ve da li
sme si a aj „štá ty“ ma jú obme -

dze né zdro je. Keï sme sa ale na -
ko niec dozve de li výš ku ich pla -
tov, prostriedky pri de le né na vý -
cvik po li cajtov, vy ba ve nie a pod.,
zisti li sme, že predsa len ne ja ké
„drob né“ rozdie ly medzi na mi sú
a pro blém s pe niazmi v USA a na
Slo ven sku ne mu sí zna me na� to
isté.

Ko le go via z Flo ri dy pre ži li na
Slo ven sku týždeò a piatko vé do -
po ludnie v na šej ško le bo la v
rám ci od bor né ho pro gra mu ich
posledná „za stáv ka“. Na šu kra ji -
nu na vští vi li v rám ci vý menné ho
pro gra mu, na pozva nie ko le gov z

Mestskej po lí cie v No vých Zám -
koch. Tí sa sna ži li vytvo ri� po èas

týždòa ame ric kým ko le gom bo ha -
tý pro gram a keïže sa za ují ma li
aj o vý cvik a vzde lá va nie po li -
cajtov na Slo ven sku, oslo vi li SOŠ
PZ Pe zi nok s po žia davkou pre -
zento va� sys tém vzde lá va nia no -
vopri ja tých po li cajtov v na šej ško -
le. Èle nom piatko vej de le gá cie z
No vých Zámkov bol za OR PZ
No vé Zám ky riadi te¾ od bo ru po -

riadko vej po lí cie pplk. Mgr. To -
máš Pra žák.

O stra vu, do pra vu a ostatné
servisné èin nos ti pri pri ja tí obid-
voch de le gá cií sa vzorne po sta ra -
la Jed not ka pod po ry Pe zi nok.

pplk. JUDr. Ras ti slav Hajko, PhD.
zástupca riadi te ¾a, 

ve dú ci škol ské ho od bo ru
SOŠ PZ Pe zi nok
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Trnavskí po li caj ti ovlád li tur naj v Pra he

Po li caj ti z trnavskej Po ho to vostnej mo to ri zo va nej jed not ky sa v
dòoch 18. – 20. septembra zú èast ni li futba lo vé ho turna ja v Pra he.
Na 16. roè ní ku „Me mo riá lu ppor. Mi cha la Bra ni še“ sa te ši li z cel ko -
vé ho tri um fu. Tur naj bol ve no va ný spo mienke na ich ko le gu, kto rý
pod¾a hol následkom zra ne nia, spô so be né ho pri slu žobnom zá kro -
ku zo dòa 15. jú la 1997. Zá šti tu nad me mo riá lom prevza li èes ký po -
li cajný pre zi dent Mar tin Èerví èek a sta ros ta mestskej èasti Pra ha
10 Bo hu mil Zoufa lík.

Pr vý deò turna ja sa ko nal pietny akt za úèas ti man žel ky a sy na
zosnu lé ho, kraj ské ho riadi te ¾a po lí cie hl. mesta Pra hy plk. Mgr.
Mar ti na Vondráška, riadi te ¾a Mestskej po lí cie hl. mesta Pra hy Ing.
Bc. Eduarda Šuste ra a všetkých akté rov turna ja.

Zá pa sy sa odohra li na ihriskách PKS Uni on Pra ha – Strašni ce.
Osem družstiev bo lo rozde le ných do dvoch základných sku pín. V
A sku pi ne sa stretli mužstvá z Ost ra vy, Trna vy, Bra ti sla vy a Pra hy.
V sku pi ne B na se ba na ra zi li po li caj ti z Plzne, Br na, Ko šíc a Zlí na.

Do se mi fi ná le postú pi li z A sku pi ny tí my PMJ Pra ha a PMJ Tr -
na va, zo sku pi ny B po stu po va li KØ P Zlín a PMJ Ko ši ce. Po stup do
fi ná le si na po kon vy bo jo va li „Peemjeèká ri“ z Pra hy a Trna vy. Fi ná -
lo vé stretnu tie sa v riadnom hra com èa se skon èi lo bezgó lo vou re -
mí zou a tak prišli na rad stre ly zo znaè ky po ku to vé ho ko pu. Pev-
nejšie ner vy v nich preu ká za li trnavskí po li caj ti a moh li sa tak ra do -
va� z pr vé ho miesta. Ce nu pre najlepšie ho hrá èa turna ja si prevzal
npor. Mi chal Kuzma z Trna vy, za na ju ži toènejšie ho hrá èa orga ni zá -
to ri zvo li li trnavské ho nstržm. Da li bo ra Se manka. K cel ko vé mu tri -
um fu do viedli tr nav ský tím tré ner prap. An drej Cí sar, ve dú ci muž -
stva npor. Ján Uherèík a por. Bc. Ru dolf Ga ra žia, kto rý ce lú vý pra -
vu z Trna vy orga ni zaène viedol. Po vla òajšom triumfe ko šic kých
po li cajtov tak tro fej z tohto po du ja tia opä� pu tu je na Slo ven sko zá -
slu hou po li cajtov z Trna vy.

(PMJ Tr na va)

SOŠ PZ Pe zi nok pri ja la v jed nom týždni zahra nièné de le gá cie z Francúzska i z USA
Stredná od bor ná ško la Po li cajné ho zbo ru Pe zi nok (ïa lej
len „SOŠ PZ Pe zi nok“) je ško la s viac ako 40 roènou
histó riou. Pri rodze nou sú èas�ou ži vo ta ško ly je okrem jej
základné ho posla nia aj udržia va� a rozví ja� vz�a hy s po li -
cajný mi ško la mi v za hra ni èí. Dô vo dom je vzá jomná vý me -
na skú se ností a inšpi rá cia v ob las ti vzde lá va nia po li -
cajtov, ako aj na påòa nie myšlienky medzi ná rodnej spo lu -
prá ce po li cajných zbo rov v rám ci EÚ. Ško la udržia va
dlho roènú spo luprá cu s po li cajný mi ško la mi z Èeskej re -
pub li ky (Pra ha, Ho le šov, Par du bi ce, Br no), z Po¾ska (Ka -
to wi ce, Kosza lin) a z Francúzska (Montbé liard).

Z prijatia francúzskej delegácie u pezinského primátora Olivera
Solgu

Foto na pamiatku: (zľava) riaditeľ SOŠ PZ Pezinok plk. Mgr.
Ladislav Dovičovič, detektív-inštruktor Carmelo Colon, veliteľ mest-
skej polície vo Fort Lauderdale na Floride Gary Martin, zástupca
riaditeľ SOŠ PZ pplk. JUDr. Rastislav Hajko, PhD.

V dòoch 14.–21. októbra sa v
Pra he ko na li 2. Majstrovstvá
Euró py po li cajtiek vo vo lejba le.
Na še druž stvo sa v sku pi ne
postupne stretlo s Ruskom, Fran-

cúzskom  a Fínskom. Na še
dievèa tá ne ma li pre turna jom
ve¾ké oèi – moh li sme len prekva -

pi�. A to sa nám aj sko ro po da ri -
lo. Pr vý zá pas s jas ným fa vo ri tom
sme prehra li 0:3, ale nazbie ra li
sme sluš ných 48 bo dov. V dru -
hom zá pa se po da li na še re pre -

zen tant ky najlepší vý kon na
šampio ná te, keï po ra zi li prekva -
pu jú co, ale zaslú že ne Francúzs-

ko 3:1 ( 4. set 31:29). V posled-
nom zá pa se sku pi ny s Fínskom
nám sta èi lo uhra� dva se ty na po -
stup do se mi fi ná le. Bo hu žia¾, zís -
ka li sme iba je den a to sta èi lo iba
na boj o umiestne nie o 5. – 8.
miesto. V prvom zá pa se sme
prehra li s Ra kúskom 1:3 a v dru -
hom s Francúzskom 2:3 a v cel-
ko vom po ra dí sme na ko niec
skon èi li na ôsmom mieste.

Vý ko ny na šich dievèat bo li
èas to ako na hojdaèke. Strie da li
vý bor né mo men ty s ta ký mi, nad
kto rý mi aj vo lejba lo vým laikom
ostá val ro zum stá�. V mužstve je
urèi te si la, o èom svedèí fakt, že
z piatich zá pa sov len v jed nom
ne zís ka li ani set. Druž stvo do bu -
dúcnosti bu de tre ba urèi te doplni�
o kva litnú nahrá vaèku a urèi te
tre ba po silni� aj la viè ku. O dva ro -
ky sa hrá v Moskve, kde by na še
dievèa tá urèi te nechce li chý ba�.
Ale to sa mu sí me dosta� cez kva -
li fi ká ciu, kto rá sa za ène mož no
už na je seò 2014, tak že reali -
zaèný tím na èe le s tré nerkou
Katkou Nemco vou má èo ro bi�… 

Ju raj Fi lan, UNI TOP

Na še vo lejba listky na majstrovstvách Euró py: so c�ou, kú sok od po stu pu do se mi fi ná le



Rieše nie, respektí ve dlho do bé
ne rie še nie a za nedbá va nie róm-
skej otáz ky viedlo k vytvo re niu
uzavre tých sku pín ale bo spo lo -
èenstiev obèa nov ži jú cich v osa -
dách, kde pa nu je prísny patriar-
chát so svo ji mi vlastný mi pra -
vidla mi pre ži tia. V cha tr èi bez
elektri ny, ka na li zá cie  a pitnej vo -
dy, v kto rej sa tiesni viac ako šes�
osôb, nie je mož né dlho do bo ži�.
Bo hu žia¾, nie len to je rea li tou
dnešnej do by. Pre to že krivka de -
mogra fické ho  vý vo ja  hlavne u
rómskej po pu lá cie rastie, tí to ¾u -
dia  potre bu jú – tak ako kaž dý
èlo vek – bý va nie a ži vot ný prie-
stor. V osa dách to zna me ná pris -
ta vo va nie ïalších a ïalších cha tr -
èí, ale bo aj celkom pekných mu -
ro va ných obyd lí, avšak ne le -
gálnych.

Po li caj ti pri vý ko ne služ by ma -
jú v týchto osa dách  znaène s�a -
že né podmienky prá ce. Ne jde len
o vi di te¾né zna ky vní ma né na ši mi
zmysla mi,  aký mi sú vša de prí -
tomné od pad ky, špi na, zá pach.
Pri vstu pe do ta kej osa dy  vchá-
dza te do iné ho sve ta, kto rý má z
nášho poh¾a du prevrá te ný hod -
no to vý sys tém.  Ne zasvä te né mu
èlo ve ku to mô že pri po mí na�  je -
den ob rov ský cha os. Avšak v
tom to sve te vlád nu ove ¾a tvrdšie
pra vidlá pre ži tia,  ako sa na pr vý

poh¾ad zdá. V prvom ra de sa to -
to spo lo èenstvo hie rar chic ky de lí,
kastu je sa. Èo je to kas ta? Sku pi -
na osôb v rám ci jedné ho spo lo -
èenstva, kto rá dá va na ja vo svo ju
odlišnos�  od inej sku pi ny v rám ci
to ho isté ho spo lo èenstva. Je to
ne rov ný boj o pre ži tie ¾u dí ži jú cich
v chu do be. Tu na rá ža me na poz -
na nie, že v ta kejto ko mu ni te sa
krá dež po va žu je za nieèo dob ré a
kladne hodno te né. Kla ma nie a
za vádza nie sa sta lo nástro jom
ob ra ny vlastnej oso by. Pre to že tí -

to  ¾u dia ne vi dia svo ju bu dúc nos�,
ne ve dia si ju ani naplá no va�. To
však ne zna me ná, že sú hlú pi. Vý -

ni moèné si tuá cie pri ná ša jú vý ni -
moèné rieše nia. Sa mi sa ko¾ko -
krát èu du je me nad tým, odkia¾ tí -
to ¾u dia ve dia do ko na le využí va�
každú možnú prí le ži tos�, kto rá

nás ani ne na pad ne. V ich sve te
sa vy uži je kaž dá mož ná  prí le ži -
tos� pri lepši� si, vy �a ži� z nej nieèo
aj za ce nu ri zi ka trest né ho stí ha -

nia, sú de nia a vý ko nu tres tu.
Absencia vzá jomnej dô ve ry me -
dzi osadníkmi  ve die k neocho te
po má ha� je den dru hé mu a k stra -
té gii: ak po moc, tak za pro ti hod -
no tu. V zi me a mra ze pá lia
všetko, èo ho rí. Nezmrznú� zna -
me ná pre ži�. Ak nie je  èím kú ri�,
h¾a dá sa najjedno duchšie, najme -
nej na má ha vé rieše nie, a tým
rieše ním  je najèastejšie krá dež.
Pre èo si Ró mo via ži jú ci v osa -
dách skla du jú pa li vo vé dre vo na
po va lách svo jich prí bytkov? Le bo
odtia¾ mu ho su sed ne ukrad ne.
Pre èo si niekto rí ce lú noc  svie -
tia? To tiež  nie je žiaden  mý tus
o stra chu z tmy. Ak ste nieke dy
me ni li žiarovku, mu se la najprv
vychladnú�, však?  Svie tia ca žia-
rovka je len pri mi tívnym ohrie va -
èom, niè viac. Pre èo ško lo po vin -
né de ti osadní kov  vy ka zu jú pod-
prie merné vý sled ky? V tom to prí -
pa de vážne absentu je ro di na.
Ro di èia osadní ci (spodná kas ta)
ne ve dú de ti k uèe niu a plne niu
škol ských po vin nos tí, pre to že z
ich poh¾a du a v ich sve te to nie je
potrebné pre pre ži tie. To nášmu
chá pa niu od po ru je, le bo sme ve -
de ní od ma liè ka vzorcom: vzde la -
nie – prá ca – ro di na. Vo sve te
bez pra covných prí le ži tostí však

vzde la nie, tak potrebné pre uplat-
ne nie v prá ci, nie je po va žo va né
za pri o ri tu. Následkom je záško -
láctvo viac–me nej ne ve do mo
pod po ro va né  ro dièmi. De ti sa tú -
la jú vo viacèlenných sku pi nách,
za èí na jú s drob ný mi krá de ža mi,
kto ré spo èiatku be rú ako adre na -
lí no vú zá ba vu v zmysle chy tia
ma, ne chy tia ma. Veï pri nies�
nie èo do mov sa ce ní. Na spô sob
na do budnu tia sa neh¾a dí.

To to sprá va nie má za násle -
dok upevòo va nie vzá jomných dô -
verných  vz�a hov  spo loène krad-
nú cich vrstovní kov, za lo že ná na
de¾be ukradnu tých ve cí, ale bo
po die le na zis ku z ich pre da ja. Ak
vojde po li cajt do osa dy, ako pr vá
naòho za pô so bí konverzá cia
medzi rómsky mi osadníkmi, sa -
mo zrejme pre zen to va ná v róm-
skom ja zy ku. Má lokto z ra dov
ma jo ritné ho oby va te¾stva ro zu mie
rómske mu ja zy ku. Pre to ho pri
po èú va ní  rómskej konverzá cie
upú ta hlavne jej for ma, a tá je na
na še po me ry ve¾mi hlasná. Nie
sme na to na vyknu tí, ale pre Ró -
mov (osadní kov) je rozprá va nie
zvý še ným hla som abso lútne
normálne. Ak niè ne ta jím, rozprá -
vam na hlas, aby to všetci po èu li,
ak mám vo èi nieko mu vý hra dy,
rozprá vam to na hlas, aby to
všetci po èu li. Pri vý ko ne služ by v

osa dách  ma jú vý ho du  tí po li caj -
ti, kto rí ovlá da jú as poò jedno du -
chú konverzá ciu v rómskom ja zy -
ku. Keïže má me  mi ni mum  ko -
le gov po li cajtov z ra dov  Ró mov,
ne má me možnos�  konverzá cie,
ne má me ve¾mi možnos� nauèi� sa
as poò pa sívne rómsky  ja zyk,
pozná va� rómske zvy ky, po cho pi�
ich mysle nie. Rieše ním sa stá va -
jú dô verní ci z ra dov rómskych
osadní kov, kto rí nám na po má ha -
jú vži� sa do prob lé mov ko mu ni ty,
pri èom zís ka né po znat ky prispie -
va jú k lepšej vzá jomnej spo lu prá -
ci.  V osa dách ži je ob rov ská ne -
kva li fi ko va ná a ne vyu ži tá pra -
covná si la. ¼u dia bez prá ce a s
mi ni málnym vzde la ním  sú od ká -
za ní na so ciálny sys tém, h¾a da jú
si z neute še nej si tuá cie vlastné
rieše nia a vý cho diská,  kto ré sú
mi ni málne v ko líznom kurze s
práv ny mi nor ma mi. Pre to sa nám
ne da rí potrie� fe no mén úžerníct-
va. Kam to všetko spe je, ne viem.
Mys lím si, že po my selná hra ni ca
udrža te¾nosti do te rajšie ho so -
ciálne ho sys té mu už bo la prekro -
èe ná a sme za bo dom ná vra tu.
Pre udrža nie bezpeènostnej si -
tuá cie je najvyšší èas na re for my
a transformá ciu ce lej spo loènosti
v poh¾a de na tú to pro ble ma ti ku.

Vik tor Je fa nov, 
OO PZ Kežma rok
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
O K T Ó B E R  2 0 1 3 

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

16. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
7/2002 o objasňovaní priestup-
kov a prejednávaní priestupkov v
Policajnom zbore v znení nes -
korších predpisov

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

73. o zabezpečení používania
typových plánov počas vykoná-
vania kompenzačných opatrení
na území Slovenskej republiky

74. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
59/2009, ktorým sa zriaďuje
komisia na posudzovanie žia-
dostí o poskytnutie rekreačného
pobytu v znení neskorších pred-
pisov 

75. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
69/23013 o úlohách na zabezpe-
čenie nerušenej prípravy a kona-
nia volieb do orgánov samo-
správnych krajov v roku 2013

76. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru oddelenia fyzickej ochrany
objektov a kuriérnej služby odbo-

ru ochrany objektov Prezídia
Policajného zboru

77. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
48/2011 o zriadení bytovej komi-
sie Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

78. o vykonaní nočných stre-
lieb príslušníkov Policajného
zbo ru určených útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky

79. o vykonaní streleckej prí-
pravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Mini -
ster stva vnútra Slovenskej  repu-
bliky

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

81. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
12/2012 o vecnom a časovom
rozpracovaní Harmonogramu
úloh vyplývajúcich z Národného
plánu riadenia kontroly hraníc
Slovenskej republiky na roky
2011 až 2014 na podmienky Poli-
cajného zboru

82. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky zarade-
ných do I. výcvikovej skupiny

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 9. decembra 2013

Redakcia

Dòa 6. októbra 2013 sa v Ko -
ši ciach usku toènil 90. roè ník
Medzi ná rodné ho ma ra tó nu mie -
ru. Športo vý klub po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce a SOŠ PZ
Ko ši ce orga ni zo va la v rám ci
MMM 2013 v Ko ši ciach už 7.
roè ník Majstrovstiev Mi nis ter -
stva vnútra SR /po li caj ti, obèian -
ski za mestnanci, HaZZ/ na tra -
tiach polma ra tón a ma ra tón bez
rozdie lu ve ko vých ka te gó rií.

Aj napriek nepriazni vej fi -
nanènej si tuá cii sa pre te ká rom
re gistro va ným za MV SR po -
skyt lo uby to va nie, obèerstve nie
a oce ne ní bo li aj prví tra ja pre -
te ká ri v kaž dej ka te gó rií.

Výsledko vá lis ti na za všetky
ka te gó rie je zve rejne ná na web
stránke or ga ni zá to ra: www.ko -
si ce ma rathon.com, v èasti vý -
sled ky: Majstrovstvá Po li cajné -
ho zbo ru.

Te ší nás každo roène vyš ší
záujem a úèas� na MMM zo
stra ny za mestnancov re zor tu
MV SR, ten to rok bo lo 15 re gis -
tro va ných pre te ká rov na ma ra -
tón a 39 re gis tro va ných pre te -
ká rov na polma ra tón.

Umiestne nie najlepších pre -
te ká rov za MV SR:

Ma ra tón mu ži
1. miesto: Ing. Ro man Po lá èek,

PPZ MV SR
Ma ra tón že ny

1. miesto: JUDr. Eva Berní ko vá, 
OR PZ Spiš ská No vá Ves

Polma ra tón mu ži
1. miesto: Mgr. Ján Ho li ga, 

OR PZ Mar tin
Polma ra tón že ny

1. miesto: 
Ing. De ni sa Kušnie ro vá, 

OKP KR PZ Tr na va
Ing. Mar ti na Ki ši daio vá

ŠKP SOŠ PZ Ko ši ce

Poh¾ad do vnútra rómskej osa dy

Ako ïa lej v rieše ní na lie ha vých otá zok?

Nemáte vodičský preukaz. Nemáte ani technický preukaz. 
A dokonca nemáte ani auto! Tak to bude poriadne drahé!

Majstrovstvá MV SR na ju bi lejnom roè ní ku Medzi ná rodné ho ma ra tó nu mieru
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