
l Pán predse da, o prie be hu
ko lektívne ho vy jedná va nia na
rok 2014 bo li èi ta te lia PO LÍ CIE
prie bežne in for mo va ní najmä
prostredníctvom nášho hlavné -
ho vy jedná va èa, podpredse du
OZP v SR Ma riá na Magdoška,
na ho to vých zmlu vách je však
zá ko ni te váš pod pis. Va še po -
ci ty?

Ce lé vy jedná va nie bo lo vlas -
tne ofi ciálne ukon èe né posled -
ným ko lom, kto ré sa usku toèni lo
30. de cembra 2013 a 2. ja nuá ra
2014 sme moh li podpi so va�. V
tom to èa se sú už všetky podpí sa -
né zmlu vy zve rejne né aj na na -
šom we be, tro chu zdrža nia bo lo

so zmlu vou pre ve rejnú služ bu,
keïže ju mu se li signo va� do -
vedna piati re pre zen tan ti od bo ro -
vých zvä zov, a tak sa vlastne
zmlu va uzatvo ri la až 7. ja nuá ra.
Zmlu vy sú vždy kompro mi som
chce né ho a mož né ho, tak to bo lo
aj te raz. Viackrát sme in for mo va li
o problé me gastro lístkov, na po -
kon sme do siahli as poò zvý še nie
hod no ty lístka o 5 centov pre rok
2014 pri sú èasnom pokle se ce ny
lístka o 4 cen ty. Na margo zmlu -
vy pre PZ ešte spo me niem, že
za mestná va te¾ na po kon akcep to -
val aj náš ná vrh, aby odme ny pri
prí le ži tosti ju bi leí bo li ná ro ko vé,
nie fa kulta tívne. Odstrá ni sa tým

množstvo prob lé mov, kto ré v pra -
xi vzni ka li. Niekto ré ïalšie té my,
na kto rých nám zá le ža lo, osta li

otvo re né, odstrá ni ich – dú fam –
až pripra vo va ný zá kon o štátnej
službe, kto rý by mal ïa lej obme-
dzi� sub jek ti vi tu nadria de ných pri
rozho do va ní. Mám tým na mys li
aj po znat ky z pre bie ha jú cej vl ny
orga ni zaèných zmien, ke dy bo li

všetci za – z h¾a diska štruktúr a
ta bu liek – až kým ne do šlo na me -
ná. Tu sa opä� miestne pre ja vil
subjekti vizmus v rozho do va ní, kto
konkrétnu riadia cu funkciu ob sa -
dí, pre to že nám stá le ne fun gu je
ka riérny po stup. Stá le zastá vam
ná zor, že rozho do va cia prá vo -
moc mu sí by� vy vá že ná zodpo -
vednos�ou, a to to vy vá že nie mi
stá le chý ba. Ne pla tí to plošne, ale
bo li ta ké prí pa dy a od bo ry ne mô -
žu by� spo kojné, kým bu de v
podmienkach PZ èo len je den ta -
ký to prí pad. Ve rím, že no vý zá -
kon aj to to na pra ví. Zno va pri po -
me niem, že od bo ry nie sú zložka,
kto rá riadi PZ a perso nálnu po li ti -
ku v òom, riade nie patrí ve de niu
na príslušnej úrov ni, od bo ry sú tu
na to, aby ob ha jo va li prá va za -
mest nan cov a po uka zo va li na
nesprávne po stu py.
l V tom to èís le pub li ku je me

po znat ky z ïalších od bo ro vých
kont rol v ob las ti BOZP. Je to
té ma, s kto rou sa aj vy osobne
ve¾mi èas to stre tá va te, keïže

utvá ra nie dob rých pra covných
podmie nok pre na šich za mest -
nancov je ve¾mi pálèi vý pro -
blém.

Áno, spra vidla ide o pro blém
ne do stat ku fi nancií na opra vy a
re konštrukcie. Ale nie je to vždy
tak, mno ho krát zlý stav spô so bu -
jú nesprávne rozhodnu tia riadia -
cich pra covní kov z h¾a diska vo¾by
prio rít. Zo berme si pra co visko
KDI na Kopèianskej uli ci v Bra -
tisla ve. Odstál som si tu rad ako
ob èan a po èú val ná zo ry ¾u dí…
Prá vom sú tu obèa nia nespo kojní
s podmienka mi, s radmi, ale mne
je viac ¾ú to na šich po li cajtov a za -
mestnancov, kto rí v tých pod -
mienkach mu sia pra co va� deò èo
deò. Pro blém pre su nu tohto pra -
co viska do Vajnor sa rieši už dlhé
ro ky a rieše nie je stá le v ne -
doh¾adne. Že ne bo li pe nia ze…
Prá ve o tom ho vo rím, o vo¾be
prio rít. Kopèianska je mo mentál -
ne zrejme najza �a že nejšie na še
pra co visko na Slo ven sku, je už
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Aj v stu de ných ja nuá ro vých dòoch sa uli ce Ky je va pre me ni li na bo jo vé po le. Ti sícky po li cajtov èe lia mi -
mo riadne agre sívnym úto kom de monštrantov a ba ri kádni kov s po uži tím pa líc, dla žobných ko ciek a zá -
palných fliaš. Na oboch stra nách sú de siatky vážne zra ne ných, ra di ká li podpa ¾u jú èi prevra ca jú aj po li -
cajné au to bu sy a slu žobné vo zidlá.                                                                               (r)

Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va o ko lektívnych zmlu vách, ale aj o inom…

Rozho do va cia prá vo moc mu sí by� vy vá že ná zodpo vednos�ou
Vstup do no vé ho ro ka 2014 bol pre OZP v SR vý znam ný
najmä podpi som sé rie ko lektívnych zmlúv so za mestná -
va te ¾om, èo je vlastne ukonèe nie dlhé ho a spra vidla zlo ži -
té ho pro ce su ko lektívne ho vy jedná va nia. Zá ro veò sa však
už otvá ra ce lý rad úloh pre nadchádza jú ce obdo bie. O ich
priblí že nie re dakcia PO LÍ CIA po žia da la predse du OZP v
SR Mi ro slav Lit vu.

Bra tislavskí po li caj ti
za chrá ni li ži vo ty

Za zá chra nu ¾udské ho ži vo ta v
posledný deò ro ka zástupca
riadi te ¾a Kraj ské ho riadi te¾stva
PZ v Bra tisla ve pplk. Mgr. Adrián
Pavlík osobne po ïa ko val a mi -
mo riadne po vý šil dvoch po li -
cajtov za ra de ných na OO PZ
Dúbravka. Za prí tomnosti riadi te -
¾a OR PZ v Bra tisla ve IV plk.
Mgr. Lu bo ša Ši dí ka a je ho
zástupcu plk. Mgr. Já na Pa žické -
ho zástupca kraj ské ho po li cajné -
ho riadi te ¾a vyzdvi hol prá cu ich
podria de ných a mi mo riadne po -
vý še nie do prá porèíckej hod nos ti
ude lil nstržm. Má rio vi Ko zá ko vi
a nstržm. Jo ze fo vi Barto vi.
Vïa ka ich okamži tej reakcii a
odhodla niu pri plne ní slu žobných
po vin nos tí sa opä� po da ri lo
zachrá ni� to najcen nej šie, ïalší
¾udský ži vot.

Ozná me nie o 35–roènej že ne
v ohro ze ní ži vo ta sme pri ja li na
linke 158 krát ko po polno ci dòa
24.11.2013. Okamži te po pri ja tí
ozná me nia sa dnes už mi mo -
riadne po vý še ní po li caj ti pre su nu -
li na uli cu Šte fa na Ma je ra v Zá -
horskej By stri ci, kde sa pod¾a
ozná me nia ma la v by te na tre �om
po scho dí na chádza� že na roz -
hod nu tá spá cha� sa movraždu.
Svojmu pria te ¾o vi, s kto rým sa
prá ve ro zišla, ozná mi la, že si
siahne na ži vot a viac mo bilný te -
le fón nedví ha la. Po prí cho de po li -
cajtov na miesto v uve de nom by -
te na klo pa nie, zvo ne nie ani vý -

zvy nikto ne re a go val, z by tu sa
ozý val iba šte kot psa. Na ko¾ko
exis to va la dô vodná oba va z oh -
ro ze nia ži vo ta a zdra via 35–roè -
nej že ny, po li caj ti ne vá ha li a za -
èa li okamži te ko na�.

Od oby va te ¾ov obyt né ho do mu
sa im po da ri lo získa� informá ciu,
že k¾ú èom od predmetné ho by tu
dis po nu je zástupca vlastní kov
by tov. Prostredníctvom ope -
raèné ho stre diska sa po kú si li s
mu žom te le fo nic ky skontakto va�,
avšak be zúspešne. Ihneï sa pre -
to pre su nu li na ad re su je ho tr va -
lé ho po by tu, kde sa s mu žom
osobne skontakto va li a obozná -
mi li ho s vážnos�ou si tuá cie.
Následne sa spo loène urýchle ne
vrá ti li k predmetné mu by tu, kto rý
zástupca vlastní kov by tov hliadke
PZ k¾ú èom riadne otvo ril. Po li caj ti
v jed nej z izieb na šli le ža� na po -
ste li že nu, kto rá ne ja vi la znám ky
ži vo ta a na oslo ve nia a podne ty
po li cajtov ne re ago va la. Du chaprí -
tomní po li caj ti pre to ihneï za èa li
že ne posky to va� ume lé dý cha nie
a ma sáž srdca. Vïa ka poskytnu -
tej prvej po mo ci za èa la že na opä�
dý cha�, ne ustá le však upa da la do
bezve do mia. Na miesto okamži te
pri vo la li rýchlu zdra votnícku po -
moc. Do jej prí cho du so že nou
ne ustá le ko mu ni ko va li a ro bi li
všetko pre to, aby ju udrža li pri
ve do mí. Po tom, ako že nu odo-

(Pokračovanie na strane 2)

M. Litva



svo jim vzh¾a dom ne dôstojné, naj -
mä však perso nálne poddi -
menzo va né. Zlú èe nie piatich pra -
co vísk do jedné ho bez utvo re nia
podmie nok pre kva litný ser vis
obèa nom bo lo váž nou chy bou, a
keï niekto ne na šiel pe nia ze, tak
je to zno va chy ba vo¾by prio rít. To
sú chy by, kto ré uro bi li zodpo -
vední, ale ne kom pe tent ní ¾u dia.
Ta kých prí pa dov je viac a kon tro -

ly ich odha ¾u jú. Bu de me tejto
proble ma ti ke na ïa lej ve no va�
ve¾kú po zornos�. Aj pre bie ha jú ca
re for ma v po do be pro gra mu ESO
od ha li la, ako mô že výsle dok
ovplyvni� nielen dosta tok èi ne -
dosta tok fi nancií, ale aj konkrétne
rozho do va nie konkrétnych ¾u dí.
Na bie ha me v èo raz väèšej miere
na elektro nickú ko mu ni ká ciu, ale
keïže ešte ne fun gu je tak ako
má, istí me sa pa ra lelný mi do ku -

mentmi v pa pie ro vej forme, na -
miesto èa so vej i fi nanènej úspo ry
tak ¾u dia ro bia dvo ji tú prá cu. Aj to
je o rozho do va ní. A ¾u dí to prá -
vom – jemne po ve da né – iri tu je.
l Z h¾a diska prio rít ro ku

2014 sú dô le ži té prá ce na už
spo mí na nom no vom zá ko ne o
štátnej službe. Va ša opti ka?

Ofi ciálne by mal na do budnú�
úèinnos� 1. ja nuá ra 2015. V tejto
chví li je tu však ešte ve ¾a nezná -
me ho, nie je jas né, èi zo sú la de -

nie podmie nok HaZZ a PZ v jed -
nom zá ko ne bu de na po kon reál-
ne a v akej po do be. Je to otvo re -
ná otáz ka.
l Do ostrej fá zy sa dostá va

aj hodno tia ci sys tém…
Má me emi nentný záujem na

je ho spuste ní z dô vo dov, kto ré sú
už zná me. Te raz vlastne pre bie -
ha hodno te nie za uply nu lý polrok
2013, ma lo by uká za�, èi sa po da -
ri lo odstrá ni� neopodstatne né roz-
die ly v hodno te ní jednotlivcov

medzi útvarmi. Uvi dí me. Výsledky
I. polroka 2014 by sa už hádam
mohli odzrkadliť aj v odmeňova-
ní. Sme celkom zvedaví na celý
proces, keďže hodnotenie nena-
staví zrkadlo len práci mužstva,
ale zrejme ukáže aj kvality nad -
riadených a vyváženosť medzi
právomocami a zodpovednosťou.
V tomto smere sme plní očakáva-
ní a zvedavosti. 

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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vzda li do rúk záchra ná rov, si po -
li caj ti na sto le v ku chy ni všim li
prázdne ba le nia od rôznych anti -
depre sív a hypno tík. Je pre to viac

než pravde po dobné, že bez pro-
mptné ho zá sa hu dnes už mi mo -
riadne po vý še ných po li cajtov a
ni mi poskytnu tej prvej po mo ci by
sa osud tejto že ny mo hol skonèi�
tra gic ky.

Ruš no aj vo Vra ku ni
Ïalšie dra ma tic ké chví le pre ži -

li prá ve 31. 12. 2013 po li caj ti
PMJ a príslušní ci OR PZ Bra ti sla -
va II. Po pri ja tí ozná me nia z lin ky
158 sa po li cajné hliadky pre su nu -
li na že lez ný most (medzi uli ca mi

Lekno vá a Ráztoèná v Bra tisla ve)
pri ka ná li, kde sa mal na chádza�
ne zná my muž po kú ša jú ci sa spá -
cha� sa movraždu. V èa se ich prí -
cho du bol muž roz ru še ný, nezro -
zu mi te¾ne arti ku lo val, s no žom v
ru ke sa ne ustá le vyhrá žal, že ak
sa k ne mu kto ko¾vek priblí ži, ublí -
ži si, ale bo sko èí z mosta. Po vy -

ko na ní potrebných opatre ní na
mieste a zhru ba ho di no vom po li -
cajnom vy jedná va ní, muž od
svojho zá me ru spá cha� sa mo -
vraždu upus til, zo že lez né ho

mosta zi šiel do lu a nôž po li cajtom
odovzdal.

45–roèné ho Bra tislavèa na po
vy ko na ní bezpeènostnej prehliad-
ky po li caj ti odovzda li do rúk zdra -
votní kov.

(Ta tia na Ku ru co vá, 
KR PZ Bra ti sla va)

V èeskej po lí cii bo li zra zu dva ja pre zi den ti. Už nie sú…

Po lí ciu opä� po ve die Lessy, 
mi nister od vo lal Èervíèka

Bri gádny ge ne rál Mar tin Èerví èek skon èil vo funkcii
po li cajné ho pre zi den ta v su sednom Èes ku. Od vo lal ho
mi nister vnútra Mar tin Pe ci na. Odô vodnil to roz hod nu -
tím svo jej po radnej ko mi sie, kto rá v ponde lok dospe la k
ná zo ru, že Èerví èek bol v auguste 2012 me no va ný
neoprávne ne. Skon èi lo sa tak dvojvlá die na èe le po lí cie

a jej je di ným šé fom je Pe tr Lessy, info mo val spra vo dajský por tál
iDNES.cz.

„Je di ným prá vo plat ným po li cajným pre zi dentom je te -
raz Pe tr Lessy. Mar tin Èerví èek sa vrá ti na po zí ciu je ho
ná mestní ka pre služ bu kri mi nálnej po lí cie a vy šetro va -
nia,“ uvie dol Pe ci na. Lessy sa funkcie ujme v stre du.

Èes ká re pu bli ka ma la dvoch po li cajných pre zi dentov
od 3. de cembra, keï mi nister vrá til do slu žobné ho po -

me ru Pet ra Lessy ho. Ten bol od vo la ný z funkcie po li cajné ho pre zi -
den ta vla ni v le te. Mi nister Pe ci na dú fal, že sa Èerví èek funkcie sám
vzdá, ale on odstú pi� odmie tol.

(Prav da.sk, 07.01.2014)

Po li caj ti z Od bo ru po riadko vej
po lí cie KR PZ v Nitre zor ga ni zo -
va li zbierku šat stva pre so ciálne
slabšie ro di ny. Všetky vyzbie ra né
ve ci za niesli do rómskej osa dy
Dankó Pišta v Ko lá ro ve, kde ich
odovzda li ¾u ïom v núdzi.
„Myšlienka po môc� so ciálne slab -
ším ro di nám na pad la sa mot ným
po li cajtom, kto rí denne pri -
chádza jú do kon tak tu s tý mi to
¾uïmi,“ skonšta to va la ho vorky òa
KR PZ v Nitre Bo že na Bruchte ro -
vá. 

Zbierka sa u ob da ro va ných
stretla s ve¾kým úspe chom, vre -
cia s ob le èe ním bo li za krátky èas

rozchy ta né. „Ak sa tá to ak ti vi ta
osvedèí,  bu de po lí cia aj v bu -
dúcnosti po má ha� ¾u dom, kto rí to
najviac potre bu jú,“ po ve da la Bru-
chte ro vá. 

(www.ak tua li ty.sk, on 21. 12.
2013)

Š�ast ný No vý rok 2014, darco via kr vi!
Vá že ní darco via,
ïa ku je me vám za úspešnú spo luprá cu v uply nu lých ro koch pri da ro va ní kr vi na Krajskom riadi te¾stve

PZ v Bra tisla ve. Pra je me vám v No vom ro ku 2014 ve ¾a osobných aj pra covných úspe chov.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:
v ro ku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v ro ku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v ro ku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v ro ku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v ro ku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v ro ku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov
v ro ku 2013: 17.04. 31 darcov, 19.08. 36 darcov, 09.12. 40 darcov.

Za se dem ro kov sa na odbe roch zú èast ni lo do vedna 855 darcov. Vïa ka vám sme mo bilnú trans-
fúznu služ bu obo ha ti li asi o 385 litrov kr vi.

Zá ro veò by som vás ra da po zva la na ïalší odber. Predbežné ter mí ny odbe rov sú do hod nu té
14.aprí la, 18.au gus ta a 16 de cembra 2014 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

npor. PhDr. Dá ša Cse rio vá, KR PZ Bra ti sla va

Nitrianski „poriadkári“ zor ga ni zo va li
zbierku šat stva pre biednych

Ocenenie vo forme mimoriadneho povýšenia do práporčíckej hodnosti udelili nstržm. Máriovi Kozáko-
vi (vpravo) a nstržm. Jozefovi Bartovi

(Pokraèovanie zo strany 1)

Bra tislavskí po li caj ti za chrá ni li ži vo ty

Rozho do va cia prá vo moc mu sí by� vy vá že ná zodpo vednos�ou

V zá ve re ja nuá ra (29. 1. –
31. 1. 2014) k nám na pozva nie
po li cajné ho pre zi den ta Ti bo ra

Gašpa ra prí de švéd sky po li -
cajný pre zi dent Bengt Svenson

so svo jou de le gá ciou. Návšte vu
do hod la pre zi dentka Euro -
COP–u An na Nellberg pri pre -
chádza jú com stretnu tí so slo -
ven ským po li cajným pre zi -
dentom. Oba ja ve dú ci predsta -
vi te lia ná rodných po lí cií chcú
ho vo ri� o možnostiach spo lu prá -
ce vo viace rých oblastiach, prí -
tomní bu dú aj predsta vi te lia
OZP v SR. Je príznaèné, že v
avi zo va nej pä�èlennej švédskej
de le gá cii sú šty ri že ny: pre zi -
dentka Euro COP–u An na
Nellberg, predsedníèka švéd-
ske ho po li cajné ho od bo ro vé ho
zvä zu Le na Nitz a dve ďalšie
policajné dôstojníčky Sandra
Hulgrensternstrom a Fia Lund-
bäck. V švédskej po lí cii (19–ti -
síc príslušní kov) tvo rí po diel
žien oko lo 40 percent.

(er)

Po li cajný pre zi dent T. Gašpar
pri ví ta švédske ho ko le gu

Bengt Svenson

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 10. februára 2014

Redakcia
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l Tak to va ri pred ro kom
sme si ho vo ri li, že to bu de mi -
mo riadne ná roè né, ak nie vô -
bec naj�ažšie obdo bie vášho
pô so be nia. Bo lo?

Naozaj to bol hek tic ký, ve¾mi
�ažký rok, pl ný zá važ ných zmien.
Hneï od 1. 1. 2013 sme zru ši li
právnu sub jek ti vi tu 74 orga ni zá -
cií, od èo ho sa odví ja li zme ny vo
viace rých pro ce soch, na kto ré si
¾u dia v no vých štruktú rach mu se li
zvyknú�. Vzni ka li no vé pra vidlá,
me ni li sa vz�a hy, kompe tencie,
vlastne pre všetkých to bol vážny
zá sah do ich dovte dajšej prá ce.
Všetkým patrí ve¾ká vïa ka, že ¾u -
dia èi už na ma na žérskej ale bo
ope ra tívnej úrov ni za bo jo va li, pa -
so va li sa s problé ma mi a z me -
sia ca na me siac sa si tuá cia zlep -
šo va la, vy jasòo va la. Hneï od pr -
vých dní ro ka bo li viace ré mí¾ni ky,
kto ré predsta vo va li ve¾kú skúšku
ná be hov no vé ho sys té mu. Spo -
me niem napríklad gastro lístky. Z
poh¾a du ma na žérske ho ve¾mi tri -
viálna vec, no z poh¾a du za mest -
nanca jed na z k¾ú èo vých. Na ich
presnom roztrie de ní sme pra co -
va li ce lé dva týždne a na po kon
úspešne, pre to že len asi 500 za -
mestnancov z vte dajších asi
46–ti síc ¾u dí ne do sta lo líst ky v
správnej hodno te. Po dobne to
bo lo s no vým systé mom na spra -
co va nie vý plat, pre to že sa ro bi li

ve¾ké zme ny v informaèných sys-
té moch. Za chy ti li sme do konca
fá my, že vý pla ty sa ne po da rí
spra co va� na èas. Na ši za mest -
nanci spra cú va li úètovné uzá -
vierky za za niknu té právne sub -
jek ty nieke dy aj s pô vodnou ka -

pa ci tou ¾udských zdro jov z dô vo -
du, že množstvo ¾u dí z integro va -
ných orga ni zá cií odišlo ale bo
neprešli na centrá pod po ry v ka -
pa ci tách, ako pô vodne ma li. To
všetko bo lo naozaj ve¾mi zlo ži té.
Ale ob stá li sme, ne do šlo ku ko -
lap su, ako niekto rí ku vi ci predpo -
ve da li. Sa mozrejme, ne bo lo to
bez chýb. Ho ci ná beh pri akom-
ko¾vek pro jekte dobre pripra ví te,
oèa ká va te, že niekto ré zádrhe ly

sa predsa len vyskytnú. Mno hé
ve ci sa naozaj mu se li rieši� za po -
cho du. Kaž dý me siac sme sa
stre tá va li so všetký mi riadi te¾mi
centier pod po ry, vy jas òo va li sa
pro blé my a si tuá cia sa z me sia ca
na me siac zlep šo va la. Vý razne to
bo lo vi die� na ve rejnom obsta rá -
va ní, èo bo la za �ažká va cia si tuá -
cia, le bo ¾u ïom naozaj chý ba li
základné ve ci do služ by a my
sme mu se li rýchlo prekle nú� dlhé
obdo bie, ke dy na ši predchodco -
via v tom to sme re ne ro bi li prak tic -
ky niè, prá ve v tom ob do bí skon -
èil ve¾ký po èet rám co vých zmlúv
a zda lo sa, že ne dosta tok základ-
ných ve cí, potrebných pre služ bu,
je spô so be ný orga ni zaèný mi
zme na mi. V sku toènosti bo la prí -
èi na celkom inde.
l Ve ru, tieto pro blé my má -

me v ži vej pa mä ti, ale zdá sa,
že vý voj je po zi tívny. Sme na
pra hu ro ka 2014, prio ri ty pre
nadchádza jú ce obdo bie?

Na kva li te slu žieb centier pod -
po ry ešte mu sí me popra co va�,
hlavným cie¾om je pl né uspo ko je -
nie potrieb za mestnancov a ply -
nu los� cho du ce lé ho tohto me -
cha nizmu. Zdá sa, že sme už tak-
po ve diac za vo dou, hlavné do -
dáv ky sa rozbehli, ale naozaj ro -
bí me všetko pre to, aby za mest -
na nec, v tom to vz�a hu interný zá -
kaz ník, mal úplne všetko, èo pot -
re bu je k svo jej prá ci. Pre to aj na
kva li te slu žieb centier chce me
ešte popra co va�, bu de me ju ve¾ -
mi so fisti ko va ne hodno ti�. To isté
pla tí o odme òo va ní, pri rovna kom
vý ko ne mu sí ma� za mestna nec v
re zorte rovna ké oce ne nie. Ná vrh
už exis tu je, kon zul tu je me ho s

mi nisterstvom prá ce a aj s úra -
dom vlá dy, kto rý má by� aj gesto -
rom no vé ho zá ko na o štátnej
službe, chce me, aby sme po stu -
po va li v sú la de s týmto zá ko nom.
Èa ka jú nás ïalšie eta py reali zá -
cie pro gra mu ESO, rá ta sa so ze -
fektívne ním èin nos ti úra dov prá ce
a so ciálnych ve cí, re gio nálnych
ve te ri nárnych a po tra vi no vých
správ, re gio nálnych úra dov ve -
rejné ho zdra votníctva a inšpekto -
rá tov všetkých dru hov.
l Ale je tu ur èi tý sklz…
Pô vodne sa èas� týchto zmien

ma la usku toèni� už od 1. ja nuá ra
2014, ale ma jú ve¾mi prie re zo vý
cha rak ter, je potrebné pre cízne
zo sú la di� ich èinnos� s cie¾om ma -
xi málnej efek ti vi ty. De fi ni tívny
mo del ešte nie je jas ný, už vla ni
sme po pr vý raz kon zul to va li pria -
mo tvor bu štátne ho roz poè tu, sa -
mozrejme pod ve de ním mi nis ter -
stva fi nancií, pria mo s ostatný mi
ústredný mi orgánmi štátnej sprá -
vy, pre to že pro gram ESO otvá ra
ka pi to ly viace rých re zortov. V sú -
èasnosti existu jú viace ré alterna -
tí vy, èa ká nás v tom to sme re ešte
ve ¾a disku sií a najmä prá ce. Hlav -
ným cie¾om je zvý še nie efek -
tívnosti, nie orga ni zaèná zme na
ako ta ká.
l Pri laickom poh¾a de sa

mu sí zda�, že ten to pro ces ze -
fek tívòo va nia v ko neènom dôs -
ledku mu sí vies� k pre púš�a niu,
inak by vlastne ani ce lý pro -
gram ESO ne mal vý znam…

Ne ho vorme o pre púš�a ní, s
¾uïmi pra cu je me ma xi málne citli -
vo a keï sa po da rí ze fektívni�
èinnos� na niekto rých obslužných
úse koch, uvo¾ne né ta bu¾ky PZ a

HaZZ pre sú va me do vý ko nu,
netre ba te da ro bi� stra šia ka. Už
te raz sa napríklad ro dí do ho da s
mi nisterstvom prá ce, kto ré v prie -
be hu tohto ro ka bu de obsadzo va�
oko lo osemsto no vých za mest -
nancov pre agen du dá vok v
hmotnej núdzi, na ši ¾u dia by tak
moh li prejs� pra co va� pod mi nis -
ter stvo prá ce for mou tzv. tr va lé ho
pre lo že nia. Skrátka, pra covný
priestor je k dispo zí cii, me ní sa
však v záujme efektívnosti ce lej
štruktú ry, to je cie¾.
l Ako te da vní ma te nadchá -

dza jú ci rok?
Ne bu de ¾ahký, ale do vo lím si

po ve da�, že sa na ne ho dí vam
opti mistickejšie už pod¾a výsled-
kov, kto ré sme do siahli k zá ve ru
mi nu lé ho ro ka. Ne bu de me mož -
no až na to¾ko kri ti zo va ní re zortný -
mi pra covníkmi, že s¾u by po èú va li
nieko¾ko ro kov a vý sled ky ne po cí -
ti li. Som ra da, že to, èo sme na
za èiatku ro ka 2013 len s¾u bo va li,
v je ho zá ve re na do budlo ve¾mi
konkrétne èrty, èi sa už bu de me
rozprá va� o autách, o po èí ta èoch,
o výstrojných sú èiastkach, o po èí -
ta èo vých sie�ach, o štarte re -
konštrukcií objektov MV… Do -
siahli sme vý sled ky, kto ré ve dú k
opti mizmu. Ve rím v úspech, a
vlastne už aj cí tim ur èi té uvo¾ne -
nie, keï sa ¾u dia presvedèi li, že
tie zá me ry sa nám naozaj da rí
plni�. Sa mozrejme, ne rá tam s
tým, že by nadchádza jú ci rok bol
me nej na má ha vý ako rok 2013,
èa kám však, že bu de naplne ný
konkrétny mi výsledka mi tohto
úsi lia.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Bol to hektický, ve¾mi �ažký rok, plný závažných zmien
Re zort ve¾mi intenzívne ži je reali zá ciou vládne ho pro gra -
mu ESO, kto rý gesto ru je MV SR. A aj v rám ci nášho re zor -
tu je hlavná �archa na ve dú cej slu žobné ho úra du MV SR
Ing. De ni se Sa ko vej. Hneï v úvo de ro ka ju re dakcia PO LÍ -
CIA po žia da la o roz ho vor.

D. Saková

Vedúca služobného úradu MV SR Ing. Denisa Saková v rozhovore pre POLÍCIU:

V de cembri sa vo Vy so kých
Tat rách stretlo ve de nie Ge ne -
rálnej pro ku ra tú ry SR s ve de ním
Pre zí dia PZ. Re dakcia PO LÍ CIA
sa pre to s nieko¾ký mi otáz ka mi
ob rá ti la na pre zi den ta PZ gen. Ti -
bo ra Gašpa ra.
l Pán pre zi dent, stretnu tie s

ge ne rálnym pro ku rá to rom ste
ini cio va li vy?

Po ve dal by som, že ini cia tí va
bo la obojstranná. Ve de nia po lí cie
a pro ku ra tú ry sa èas to stre tá va
na sú èinnostných po ra dách, ta ké -
to po ra dy sa ko na jú aj na niž ších
úrovniach. V Tat rách sme sa s
pá nom ge ne rálnym pro ku rá to rom
do hod li, že sa bu de me stre tá va�

na úrov ni ve de nia mi ni málne raz
me saène, le bo chce me spo loène
rieši� pro blé my, kto ré sa medzi èa -
som nazhro maždia v trestnom
ko na ní. Do hod li sme sa tiež, že
sa bu de me aktívne zú èastòo va� a
orga ni zo va� aj po ra dy širšie ho
rozme ru, na úse ku vy šetro va nia
a skrá te né ho vy šetro va nia a bu -
de me intenzívnejšie spo loène
postu po va� pri niekto rých dru -
hoch trestnej èin nos ti, napríklad
pri da òo vých trest ných èi noch,
pre to že pro ku ra tú ra sa k tejto
proble ma ti ke intenzívne hlá si. Po
opä tovnom vzni ku odbo rov kri mi -
nálnej po lí cie na KR PZ sa otvo ril
priestor aj na vzde lá va cie ak ti vi ty,

kto ré sa bu dú orga ni zo va� spo -
loène aj s Fi nanènou sprá vou –
ciele ne pre príslušní kov fi nanènej

po lí cie, vy šetro va te ¾ov a pro ku rá -
to rov. V tom to sme re sme sa s
predsta vi te¾mi Fi nanènej sprá vy
do hod li, ako bu dú vy ze ra� sú -
èinnostné po ra dy na krajskej
úrov ni.
l Ho vo ri li ste s ge ne rálnym

pro ku rá to rom aj o je ho vý ro -
koch na ad re su prá ce po lí cie?

Sa mozrejme, prista vi li sme sa
aj pri je ho vy jadre niach. Mám už
aj na še šta tisti ky za rok 2013 a
mu sím po ve da�, že na stal kva li ta -
tívny po sun, vý sled ky svedèia o
ïalšom zlep še ní aj v tejto ob las ti,

te da v niekto rých uka zo va te ¾och
kva li ty vy šetro va nia, ale i v ob las -
ti kvan ti ty. Pre to nevní mam si tuá -
ciu až tak ne ga tívne, sadne me si
k na šim výsledkom za rok 2013,
aby sme spo loène odstrá ni li
rozpo ruplnos� poh¾a dov na zákla -
de faktov.
l Pán pre zi dent, ja nuá rom

sa spus ti lo „ïalšie ko lo“ hod-
no tia ce ho sys té mu, ten to pol -
rok by už mal by� takpo ve diac
ost rý. Predpokla dám, že v zá -
ve re ro ka ešte pre bie ha lo do la -
ïo va nie kri té rií…

Hodno tia ci sys tém nevní mam
ako uzatvo re ný, pre bie ha stá le
do la ïo va nie. Je to dru hý tes to va -
cí polrok – ale už s ur èi tým vý -
sled ným hodno te ním v tom zmys-
le, že pre najlepších sa ne ja ký
ten ba lík odmien nájde, ale ne -
mie ni me ešte po tom to polro ku
ro bi� re zo lútne zá ve ry z h¾a diska
osobné ho ohodno te nia, be rie me
to ako po stup ný pro ces. V dru -
hom polro ku sme spus ti li na intra -
ne te možnos� pre všetkých pri po -
mienko va� hodno tia ci sys tém, v
sku toènosti sme však na kance lá -
riu pre zi den ta od ra do vých po li -
cajtov do sta li za ce lý polrok len
de vä� pri po mie nok èi ná zo rov.

Pre to sme si koncom ro ka vy pý -
ta li od útva rov pod kla dy k hodno -
te niu v ich podmienkach a z nich
sa usi lu je me dospie� k opti málne -
mu mo de lu, po ne ja kých ko rektú -
rach chce me spra co va� ur èi té ka -
ta ló gy me ra te¾ných kri té rií vý ko nu

služ by na jed not li vých re fe -
rentských po zí ciách. kaž dá služ -
ba te da bu de ma� svoj. Má to by�
po môcka pre riadia cich pra covní -
kov, pre každú služ bu tiež mô že
ka ta lóg slú ži� ako ur èi tá inšpi rá -

Pre zi dent PZ gen. Ti bor Gašpar oce òu je po zi tívne vý sled ky uply nu lé ho ro ka

Po lí cia zintenzívòu je spo luprá cu s pro ku ra tú rou
Zne po ko je nie medzi po li cajtmi vy vo la la sprá va o èin nos ti
pro ku ra tú ry za rok 2012, kto rú však NR SR pre ro ko va la až
v no vembri 2013. Dô vo dom bo li najmä tvr dé a ge ne ra li zu -
jú ce kri tic ké slo vá v sprá ve na ad re su kva li ty prá ce po li -
cajtov v prípravnom ko na ní. No vý ge ne rálny pro ku rá tor
Ja ro mír Èižnár ešte „pritvrdil mu zi ku“, keï krát ko po svo -
jom nástu pe na margo prie �a hov v prípravnom ko na ní o.
i. po ve dal: „Vo ve¾kej väèši ne sú zaprí èi ne né po li cajtmi. O
tom ne bu dem disku to va�. Problé mom je aj igno ro va nie
po ky nov pro ku rá to ra, èím sa pro ces predlžu je. Ve de nie
po lí cie, sú èasné aj predchádza jú ce, to netrá pi,“ po ve dal
ge ne rálny pro ku rá tor.

(Pokraèovanie na strane 4)

T. Gašpar

J. Čižnár
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l Žez lo predse du pre -
šovskej krajskej ra dy ste pre-
vza li po skú se nom Pet ro vi Le -
de ro vi len pred nieko¾ký mi
dòa mi. V odbo ro vej prá ci však
zïa le ka nie ste no vá èi kom, v
èom vi dí te svo je prio ri ty na no -
vom poste? Má te už ne ja ké
predsavza tia?

V prvom ra de by som chcel
po ïa ko va� bý va lé mu predse do vi
pre šovskej krajskej Ra dy OZP
Pet ro vi Le de ro vi za je ho prá cu v
prospech Od bo ro vé ho zvä zu po -
lí cie a zá ro veò mu popria� ve ¾a
zdra via, š�astia a úspe chov v je -
ho ïalšej ži votnej eta pe. Mo jou
pr vou úlo hou po zvo le ní za pred-
se du krajskej ra dy je pra covné
stretnu tie s ve de ním KR PZ a s
ve de ním Cent ra pod po ry Pre šov,
chcem sa do hodnú� na pra vidlách
spo lu prá ce.

Prio ri ty mo jou opti kou: spo -
loèné rozho do va nie vo ve ciach
tý ka jú cich sa OZP na úrov ni kraj-
skej ra dy a rieše nie prob lé mov
po li cajtov na najvyššej úrov ni KR
PZ. Po va žu jem za potrebné zvý -
ši� informo va nos� po li cajtov v
odbo rárskych aj slu žobných ve -
ciach a chcem ro bi� všetko pre to,

aby po li caj ti cí ti li, že za ni mi niek-
to sto jí. Chcel by som tiež ve no -
va� energiu prípra ve spo loèných
ak cií pre èle nov OZP, aby sa ve -
de li aj za ba vi� po ná roènej prá ci.

l Od bo ro vý zväz po lí cie po -
ci �u je silnú potre bu ïalšie ho
rozší re nia èlenskej základne.
Pre šovský kraj sí ce patrí medzi
lepšie, aj tu sú však re zer vy.
Otáz ka znie: ako získa va� no -
vých èle nov, èím ich pri tiahnu�
k èlen stvu a najmä k prá ci v
OZP?

�ažká otáz ka. Kaž dý v zbo re
je pla te ný za po li cajnú prá cu a na
odbo rársku èinnos� èas to už
neostá va ve ¾a èa su a síl. Ale tá to
prá ca je ve¾mi dô le ži tá, le bo OZP
je partne rom ve de nia PZ a spo -
loène by ma li bo jo va� za lepšie
podmienky za mestnancov s cie -
¾om do sa ho va� lepšie vý sled ky.
Je potrebné ïa lej hneï po prí -
cho de oslo vo va� mla dých po li -
cajtov, èo sa v na šich pod mien -
kach vcel ku dos� da rí, ale je to
najschodnejšia ces ta, bu de me v
nej pokra èo va�. Je na nás, aby
bo lo vi die� na šu ak ti vi tu pri rieše -
ní prob lé mov po li cajtov a obèian -
skych za mestnancov, tým ich pri -
tiahnu� do OZP.
l Po li cajný zbor pre chádza

rozsiahly mi orga ni zaèný mi
zme na mi, mno ho no vé ho pri -
ná ša aj po stup ná reali zá cia
pro gra mu ESO. Ako vní ma te
tieto pro ce sy v podmienkach
Pre šov ské ho kra ja? Ná vr hy na
zme ny, zlepše nie? V èom mô že
by� ná po moc ný OZP v SR a je -
ho zložky?

Bu de me tla èi� na èo najrýchlej -
šie zjedno te nie odme òo va nia za -
mestnancov centier pod po ry, aby
kaž dý za rovna kú prá cu bral
rovna ký plat. Odstrá ni� rozdie ly
pri tom to odme òo va ní, aby sa ne -
pla ti la tá istá prá ca pod¾a viace -
rých zá ko nov. Ïa lej by sme chce -
li pô so bi� v utvá ra ní tla ku na zní -
že nie po è tu ne vý konných po li -
cajtov – najmä na riadia cich
funkciách – a dosta� èo najviac
po li cajtov do vý kon ných zlo žiek a
do ulíc. Prá cu po lí cie ne kompli ko -
va� šta tisti ka mi, vý kazmi, chce -
me, aby pri ja té ozná me nie ob èa -
na bo lo vy ba ve né èo najrýchlejšie
zá kon ným spô so bom a tak
napåòa� hes lo „Po má ha� a chrá -
ni�“. To je cie¾om po li cajnej prá ce,
nie vý kazníctvo. Po tom, èo v ro -
ku 2013 pre behli orga ni zaèné
zme ny na OKP a èiastoène na -
behla aj reali zá cia pro gra mu
ESO, je zrejmé, že to bo li ro zum -
né rozhodnu tia. A v èom mô že
by� ná po moc ný OZP v SR a je ho
zložky? Bu de me na všetkých
úrovniach sle do va�, ako sa no vo -
ty uplatòu jú v pra xi, upo zoròo va�
na prí padné ne do stat ky a navrho -
va� ich ná pra vu. Na ko niec vy zý -
vam za mestnancov centier a jed-
no tiek pod po ry, aby svo je podne -
ty na ná pra vu ziste ných ne -

dostatkov po sú va li jed not li vým
predse dom ZO OZP ale bo pred-
se dom kraj ských rád OZP. Na
zá ver by som rád vy u žil tú to prí -
le ži tos� a poprial všetkým ko le -

gom v no vom ro ku 2014 ve ¾a
zdra via, š�astia, ro dinnej po ho dy
a úspe chov v prá ci.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Predsta vu je me no vé ho predse du pre šovskej Krajskej ra dy ZO OZP v SR Andre ja Ufná ra:

„Je na nás, aby bo lo vi die� na šu ak ti vi tu pri rieše ní prob lé mov po li cajtov a obèianskych za mestnancov…“
Dlho roèný predse da pre šovskej krajskej ra dy Pe ter Le der
odi šiel ku koncu ro ka do ci vi lu, predse do via základných
orga ni zá cií na za sa da ní krajskej ra dy da li dô ve ru na ten to
zodpo vedný post svidnícke mu ko le go vi Andre jo vi Ufná -
ro vi. Re dakcia PO LÍ CIA mu „za èerst va“ po lo ži la nieko¾ko
otá zok.

A. Ufnár

cia, kto rú mô žu využi� pri svo jich
hodno te niach. Ako je zná me, sú
de fi no va né tri ob las ti – slu žobná
èinnos�, zna los� predpi sov a dis -
cip lí na, pod sta ta je však v tom,
že vy chádza me z kri té rií, kto ré si
sta no vi li riadia ci pra cov ní ci na
niž ších úrovniach. Te da zospo du
sa vy jas ní, èo je me ra te¾né. Pri -
rodze ne, mu sí tam osta� aj ur èi tý
subjektívny pr vok pre po li cajtov
prí nos, kto rý sa ne dá kvanti fi ko -
va� – ak ti vi ta, ocho ta po môc� atï.
l Tak že predpokla dá te, že

do la de nie sys té mu odstrá ni ur -

èi té de formi ty, aké sa uká za li
po prvom polro ku, keï aj vý -
sled ka mi dos� sla bý útvar bol
pl ný vy ni ka jú cich po li caj tov a
opaène?

Presne tak. Bu de me na zákla -
de plne nia úloh útva ru hodno ti�
kaž dé ho funkcio ná ra, resp. ria-
dia ce ho pra cov ní ka odvrchu až
do le. Ak na tejto po my selnej
stup ni ci do siahne riadia ci pra cov -
ník tre bárs stu peò C, po tom sa
ne mô že sta�, aby ním ve de ný ko -
lektív mal v prie me re iné hodno -
te nie ako C. Ak bu de ma� napr.
kraj ský riadi te¾ hodno te nie C,

výsle dok hodno te nia je ho podria -
de ných, te da okresných riadi te ¾ov
ne mô že by� iný, ako v prie me re
C, èo ne vy lu èu je, že tam bu dú aj
riadi te lia v stup ni A ale bo D. Ho -
vo rím o prie me re. Ta kýmto me -
cha nizmom by sme sa do pra co -
va li k to mu, že postupne aj všet-
ky hodno te nia riadia cich pra -
covní kov a útva rov bu dú zodpo -
ve da� prie merné mu ohodno te niu
jednotlivca, inak by sys tém strá -
cal lo gi ku. 

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Po lí cia zintenzívòu je spo luprá cu s pro ku ra tú rou
(Pokraèovanie zo strany 3)

Vy šetro va te lia z Ná rodnej
kri mi nálnej agentú ry (Na KA) mi -
nu lý rok ob vi ni li 638 ¾u dí. S
návrhom na po da nie ob ža lo by
ukon èi li 160 spi sov.

Kri mi nálna agentú ra
fun gu je približne rok,
vznik la zlú èe ním Úra du
bo ja pro ti orga ni zo va -
nej kri mi na li te a Úra du
bo ja pro ti ko rupcii.

Po li caj ti sú v Na KA
rozde le ní do šty roch
ná rodných jedno tiek –
pro tidro go vej, pro ti ko -
rupènej, pro tizlo èi neckej a
ná rodnej jed not ky fi nanènej po -
lí cie.

„Vý razne sa ak ti vi zo va la fi -
nanèná po lí cia,“ zhod no til po li -
cajný pre zi dent Ti bor Gašpar na
stretnu tí s no vi nármi, kde pre -
zen to val vý sled ky agentú ry.

Po li cajný šéf chce v
najbližšom ob do bí zlepši� ana ly -
tic ké èin nos ti. Kri mi nálna agen-
tú ra už má schvá le né lo go, je v
òom hla va vl ka.

Ná rodná kri mi nálna agentú -
ra v ro ku 2013

Za ko rupciu stí ha li po li caj ti z
Na KA vla ni 104 ¾u dí. Po da ri lo
sa im objasni� trest né èi ny pri jí -
ma nia úplatku, pri kto rých žia-
da né úplat ky predsta vo va li 880
350 eur, reálne si pá cha te lia
prevza li v týchto prí pa doch vy še
730–ti síc eur.

Od ha li li aj prí pa dy podplá ca -
nia, keï zdo ku mento va li po nú -
ka né úplat ky vo výške takmer
900–ti síc eur, z to ho reálne odo-
vzda li 420–ti síc.

V ob las ti ná silnej kri mi -
na li ty vy šetro va te lia kri mi -
nálnej agentú ry ob vi ni li 13

¾u dí za šes� úkladných
vrážd. Jed nou z nich
bo la bru tálna vraž da
ta xi ká ra v Liptov-
skom Mi ku lá ši z po -

lo vi ce de cembra.
Obvi ne nia pa da li aj za

ïalšie vraž dy, vrá ta ne prí -
pa dov z 90. ro kov mi nu lé ho sto -
ro èia, kto ré sa spá ja jú so zlo èi -
nec kou sku pi nou sý ko rovcov.
Èle nom tejto sku pi ny bo lo pod¾a
po lí cie preu ká za ných de sa�
vrážd, napríklad Deáka, Ho lu ba,
Di ni èovcov èi Pá la.

Ná rodná fi nanèná jed not ka
Na KA je sú èas�ou tí mu Da òo vej
kob ry. Ich prá cou sa vla ni po da -
ri lo pod¾a ve de nia po lí cie
zachrá ni� pre štátny roz po èet
približne 59,3 mi lió na eur, kto ré
si rôzne fir my neoprávne ne žia-
da li ako vrá te né DPH.

Za dro gy ob vi ni li vy šetro va -
te lia Na KA 82 osôb. Pre slo -
venskú dro go vú scé nu je pod¾a
po li cajtov ty pic ké pesto va nie
ma ri hua ny a vý ro ba pervi tí nu.

(SME 15.1.2014)

Gašpar hod no til rok kri mi nálnej
agentú ry, chvá lil fi nanènú po lí ciu

Ko lektívne zmlu vy
nájde te na we be

Ko lektívne zmlu vy vyššie ho stupòa a
všetky ko lektívne zmlu vy MV SR pre rok
2014 nájde te na na šej intra ne to vej
stránke i na vonkajšej stránke
www.ozpsr.sk

re dakcia

Po riadne za bú chajte, urèi te je do ma!

Ne fun gu je to! Jar žiadna, le to krátke, je seò
hroz ná, zi ma bez sne hu… Tak som si 

po ve dal, že sa na to pozriem. Po dajte mi
skrutko vaè!
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Koncom mi nu lé ho týždòa sa
vo vý ko ne väzby na chádza lo 1
263 obvi ne ných a vo vý ko ne tres -
tu odòa tia slo bo dy 8 658 odsú de -
ných. Viano ce trá vi la vo vä ze ní
najstaršia oso ba (na ro de ná v
októbri 1929) vo vý ko ne tres tu
odòa tia slo bo dy. Najmladšia oso -
ba na ro de ná v ro ku 1998 za sa vo
vý ko ne väzby. TASR o šta tisti ke

in for mo val riadi te¾ Kance lá rie ge -
ne rálne ho riadi te ¾a Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že (ZVJS)
Adrián Ba láž.

(TASR, 24.12.2013)

PS: Nie je to na ša par ke ta, ale
aj tak by bo lo zaují ma vé ve die�,
aký prak tic ký efekt má vý kon
tres tu v prí pa de 84–roèné ho mu -

ža. Zisti li sme, že muž bol odsú -
de ný na 5 ro kov za za bi tie a
väzni cu by mal opusti� v ro ku
2017. Ak…

(er)

Za ra zí hneï vstup: do ob jek tu
sa ne do sta ne ma miè ka s ko èí -
kom ani inva lid na vo zí ku, bezba -
rié ro vý vstup chý ba, ne ho vo riac o
vý �a hu pre imo bilných, pri èom
základné služ by pre obèa nov sú
dis lo ko va né na po riadne vy so ko
umieste nom I. pod la ží.

Asi 80 percent okien v objekte
už ne vy ho vu je, ma jú po ži vot nos -

ti, èas� sa ne dá zatvo ri�, èas� za -
sa otvo ri�, okná nepri lie ha jú.
Skúste pri ta kom neotvo ri te¾nom
okne se die� v letnej ho rú èa ve èi v
zi me, keï cez ok no po riadne �a -
há, ale ne fun gu je ani väèši na
venti lov na ra diá to roch… Ak s
ním po to èí te, mô že te vo la� inšta -
la té ra, le bo z venti lov v ta kom prí -
pa de strie ka vo da.

Ve ¾a neóno vých
sve tiel buï ne fun gu je
ale bo sú bez kry tov,
po no sy cho dia na
èas té po ru chy rozhe -
ga ných vý �a hov v
osemposcho do vom
objekte, v de zo lát nom
sta ve sú mno hé dve re
– vrá ta ne vcho do vých
dvier do ob jek tu, so -
ciálne za ria de nia
pokrý va vodný ka -
meò, mno hé sprchy
pre po li cajtov v službe
sú ne funkèné, strop
bu do vy za te ká,
zospo du za sa ob jekt
pre poško de nú izo lá -
ciu na �a hu je vo du po -
èas dažïov až do
výš ky de sia tich centi -
metrov, šatne sú ne -

vetra te¾né. Ne da jú sa z tohto dô -
vo du vy lú èi� aj hro zia ce sta tic ké

po ru chy, ve ¾a na po ve dia fo to gra -
fie. V skratke: Sa sinko va – vrá ta -
ne priesto rov tu najšie ho OO PZ –
je zre lá na rozsiahlejšiu re -
konštruk ciu, ra dos� z po by tu v nej
ne ma jú za mestnanci, ani strán ky.
Ob jekt je z h¾a diska údrž by dlho -
do bo za ne dba ný.
OO PZ Štú ro va ul.: „repre“ len

po lo ha
Neslávne do pad la aj de -

cembro vá návšte va inšpekto rov
na pra co visku OO PZ Bra ti sla va
Sta ré mesto – stred na Štú ro vej
uli ci, vlastne na ro hu Ša fá ri kovho
ná mestia. Pa miatko vo chrá ne ný,
pô vodne vo jen ský ob jekt tiež po -
strá da sta rostli vú ru ku hospo dá -
ra. Ne po ria dok, za ne dba ná údrž -
ba, ne funkèná spr cha a cel ko vo

ne posta èu jú ce ka pa ci ty hy gie nic -
kých za ria de ní, za mo ka nie stien,

ne funkèné okná a
ven ti ly na ra diá to roch,
pre te ka jú ca stre cha,

prí tomnos� plesní a trva lej vlh kos -
ti, ne vyu ži tos� splesne tých prie-
sto rov v pod ze mí a pre raste né to -

po le z jed nej stra ny, kto ré brá nia
slneèné mu svi tu vniknú� aj do
kance lá rií – to všetko strpèu je ži -
vot príslušní kom OO PZ i obèa -
nom, kto rí sem pri chádza jú. V prí -

pa de tohto obvodné ho odde le nia
PZ je tak vý bor ná iba po lo ha.

(po)

Na zákla de po nôs za mest -
nancov inšpekto ri BOZP za ví ta li
aj na odde le nie cudzi neckej po lí -
cie v Trna ve na Športo vej uli ci.
Pri ví ta li ich pra cov ní ci s rúška mi
na ústach a dô vod bol hneï
zrejmý – zo za to pe ných piv niè -
ných priesto rov sa ší ri nezne si -
te¾ný zá pach, kto rý šo ku je pri -
chádza jú cich cudzincov, v kto -
rom však mu sia slo venskí po li caj -
ti pra co va� denne osem a viac
ho dín! Ta ké to prostre die je pre ší -
re nie plesní a chla mý dií zdra viu
škod li vé, ce lý ob jekt je podmá èa -
ný z po ru še nej ka na li zá cie a zá -

ver o pre vádzkyschopnosti mu sí
uro bi� hy gie nic ká kon tro la, keïže
viace ro za mestnancov už reálne
na ta ké to prostre die doplá ca
vlastným zdra vím!

Inšpekto ri však na šli aj ïalšie
zá važ né ne do stat ky, ako sú ne -
posta èu jú ce šatne, rozpa dá va jú -
ce sa so ciálne za ria de nia, vo
vz�a hu k po è tu ¾u dí ne posta èu jú -
ce kance lárske priesto ry, chý ba -
jú ce svetlá, ne posta èu jú ce ar -
chívne priesto ry. Zá ver kon tro ly:
si tuá cia si najmä z hy gie nic ké ho
h¾a diska vy ža du je BEZ OD KLAD -
NÉ rieše nie!                     (on)

Sa sinko vu už po riadne nahlo dal zub èa su, OO PZ Štú ro va ul. je na tom po dobne, ak nie horšie

Z pro to ko lov kon tro ly BOZP na OR PZ Bra ti sla va I
Od bo ro vá kon tro la BOZP v zá ve re ro ka na vští vi la
Okresné riadi te¾stvo PZ Bra ti sla va I na Sa sinko vej uli ci.
Úèe lo vý ob jekt v ty pic ky so cia listickom štý le už pri poh¾a -
de zvonka prezrádza svoj vek, zub èa su ho už po riadne
nahlo dal. Svedèia o tom aj ve¾ké plo chy opa da ných
kachli èiek, kto ré ohro zu jú oko loi dú cich na frekvento va -
nom chod ní ku. Aj ten to ne dosta tok sa oci tol v pro to ko le z
kon tro ly. Inšpekto ri O¾ga No vá ko vá a La di slav Gra èík
však zisti li ove ¾a viac.

Cudzi necká po lí cia v Trna ve bi je na po plach!
V ta kých priesto roch sa nielenže ne dá, ale ani nesmie pra co va�!

Glo sa
l Sadli ste si nieke dy za vo lant

pod vply vom al ko ho lu?

K anke tám, kto ré prak tic ky
denne orga ni zu jú na še printo -
vé mé diá, mám dos� skep tic ký
vz�ah, ich vý po vedná hod no ta
bý va èas to pro ble ma tic ká. Pár
dní do za du som však na
www.topky.sk natra fil na an ke -
tu, kto rá mi vy ra zi la dych. Na
otáz ku: „Sadli ste si nieke dy za
vo lant pod vply vom al ko ho lu?“
ano nymne, ale bez mu èe nia a
ná tla ku až 88 percent res -
pondentov kliklo odpo veï
ÁNO. Po èet hla su jú cich:
33 889. 

Bez dlhé ho me di to va nia: ta -
ký to údaj je hod ný povšimnu tia
i za mysle nia…

(er)

V na šich väzni ciach je úplne pl no, se dia sta rí aj mla dí…

S väzba mi opatrne…

Ilu
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l Aj kon tro ly, kto ré ste ro bi -
li v zá ve re ro ka, po uká za li na
ve¾mi zá važ né, pri tom dlho do -
bé ne do stat ky v ob las ti hy gie -
ny a pra covných pod mie nok.
Ve¾mi zne po ko ju jú ce sú na -
príklad po znat ky z trnavské ho
odde le nia cudzi neckej po lí cie
na Športo vej uli ci.

Si tuá cia na spo me nu tom tr -
navskom pra co visku je naozaj
alarmu jú ca, je ne mysli te¾né, aby
na zákla de odpo rú èa nia hy gie ni -
ka mu se li na ši ¾u dia pra co va� v
kance lá riách v ochran ných rúš -
kach. Pri tom pro blém sa rieši od
ro ku 2008, re zort dlho ne do ká zal
nájs� zodpo ve da jú ce náhrad né
priesto ry, pri èom hy gie nik viac-
krát vy dal ra di kálne prí ka zy na
ná pra vu, pre to že prostre die je
zdra viu škod li vé. Prvým pok ro -
kom bo la re konštrukcia a od jú na
lanské ho ro ka aj spre vádzko va -
nie no vej èasti strán ko vé ho pra -
co viska s ka pa ci tou pre približne
po lo vi cu vy ba vo va ných cudzin-
cov. Tým sa zlep ši li aj pra covné
podmienky pre èas� po li cajtov.

Nie je to však de fi ni tívne rieše nie.
Sme ve¾mi ra di informá cii, že KR
PZ v Trna ve už má k dispo zí cii
priesto ry v objekte bý va lé ho vo -
jen ské ho regru taèné ho stre diska
na Pau línskej uli ci, investo va� tam
však tre ba oko lo 180–ti síc eur do
sta vebných úprav, ná ku pu no vé -
ho za ria de nia a inšta lá ciu sietí. A
sme ešte radšej, že pe nia ze na
ten to úèel už sú k dispo zí cii.
Pod¾a posledných informá cií z ve -
de nia HCP i z bra ti slav ské ho
Cent ra pod po ry je už te da pro -
blém Športo vej uli ce, zdá sa, na
najlepšej ceste k odstrá ne niu.
Po vie me: chva la bo hu.

Ak už sme pri hra niènej a
cudzi neckej po lí cii, rovna ko akút-
ny pro blém je už dlho na pra co -
visku cudzi neckej po lí cie na Hro -
bá ko vej uli ci (Petržalka) v Bra -
tisla ve. Tieto priesto ry ne vy ho vu -
jú po viace rých stránkach, sú
predme tom kri ti ky ve rejnosti a
rýchle rieše nie ešte ne po zná me.
Stav je o to neprí jemnejší, že si
tak ro bí me ve¾kú han bu aj pred
cudzinca mi. A, sa mo zrejme, prá -
ca na týchto odde le niach je pre
za mestnancov dep ri mu jú ca. To
už sú ve¾mi vážne sig ná ly.
l Pri niesli sme aj informá ciu

z kon tro ly na OR PZ Bra ti sla va
I na Sa sinko vej uli ci a na ta -
mojšom sta ro mestskom OO
PZ….

Stá le sa nám potvrdzu je, že
ve¾mi ve ¾a pra co vísk je v zlom
sta ve, ob jekt OR PZ na Sa sinko -
vej uli ci je po de sa�ro èiach pre -
vádzky tiež kla sic kou ukážkou.
Mô že me len dú fa�, že v rám ci
rozbe hu rozsiahle ho pro gra mu
re konštrukcií a opráv po li cajných
pra co vísk dôjde aj na Sa sinko vu.
Rovna ko ples ni vé a podmo èe né

je podze mie na Štú ro vej uli ci, kde
sídli ïalšie sta ro mestské OO PZ.
Po lo ha je vý bor ná, ob jekt zde de -
ný po vo ja koch je však pa miatko -
vo chrá ne ný a pri tom dlho do bo
za ne dba ný z h¾a diska údrž by,
podze mie je podmá èa né, ne -
vetra né aj kvô li to mu, že pri pred-
chádza jú cich opra vách niekto – v
úvodzovkách – múdry za mu ro val
svetlí ky. Je tu ve¾ké množstvo
priesto rov, kto ré by sa po vy su še -
ní da li využi� na skla dy, ale tre -
bárs aj ako fitness cent rum.

l Aké ïalšie zá me ry si kla -
die kon tro la BOZP v ré žii OZP
v SR?

Sme ve¾mi ra di, že sa spúš�a
rozsiahlejšia vl na opráv a re -
konštrukcií po li cajných pra co vísk.
Je to hod not ný prís¾ub k zlepše -
niu sta vu po ro koch rôznych pro -
vi zó rií a fi nanèné ho šetre nia, kto -
ré v mno hých prí pa doch viedlo až
k schátra niu objektov na pra hu
uží va te¾nosti. V sú vislosti s pro-
gra mom ESO predpokla dá me, že
sa aj po li cajtom otvo ria mož nos ti

získa� kva litnejšie priesto ry do
uží va nia. Vstú pi me v tom to sme -
re do ro ko va nia s pa ni ve dú cou
slu žobné ho úra du MV SR a s
ïalší mi kompe tentný mi pra cov -
níkmi. Po skyt ne me im aj pro to ko -
ly z na šich kont rol, aby ma li èo
najlepší preh¾ad o sú èasnej si tuá -
cii. Zdá sa, že po ve¾mi proble -
ma tickom rozbe hu èin nos ti cen-
tier pod po ry sa už ce lý pro ces
postupne dostá va do obrá tok,
kaž dé kraj ské riadi te¾stvo PZ má
urèe né ho zástupcu riadi te ¾a, kto -
rý zodpo ve dá za spo luprá cu s
príslušným centrom pod po ry,
zlep šu je sa tak koordi ná cia. V
rám ci na šej èin nos ti v ob las ti
BOZP sme zís ka li po si lu, ïalšie -
ho inšpekto ra BOZP s potrebným
certi fi ká tom, kto rý dis po nu je ve¾ -
kým množstvom od bor ných ve do -
mostí – pá na Imri cha Žilku, náš ho
dlho roèné ho predse du zák ladnej
orga ni zá cie. Rozbie ha me tiež
dlho do bejší pro jekt v ob las ti
BOZP, pra cu je me na tom, aby
kaž dá na ša základná orga ni zá cia
ma la svojho èle na, kto rý sa bu de
sústre de ne ve no va� proble ma ti ke
BOZP a ako zástupca za mest -
nancov tak bu de v tejto ob las ti
partne rom za mestná va te ¾o vi. Pre
týchto ¾u dí z na šich ra dov pripra -
vu je me v marci od bor né ško le nie.
Od pro jek tu si ve ¾a s¾u bu je me aj
z h¾a diska na šej in for mo va nos ti,
pre to že v mno hých základných
orga ni zá ciách za mestnanci trpia
v ne vy ho vu jú cich pra covných
podmienkach, ale bo ja sa ozva�.
Pri tom sa uka zu je, že má me
mož nos ti v mno hých prí pa doch
rozhý ba� aj sto ja té vo dy, len sa o
problé me mu sí me dozve die�!

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

VIEDEÒ (AP) –Ra kúska po lí -
cia zve rejni la svo je zá ve ry tri me -
sia ce po tom, èo podni ka te¾ v
dopra ve Alois Hu ber (55) za bil
troch po li cajtov špe ciálnej po li -
cajnej jed not ky a 70–roèné ho
záchra ná ra. Po vraž dách sa
ozbro je ný muž za ba ri ká do val na
svo jom stat ku v ob ci Grosspriel
pri meste Melk, pod pá lil svoj
úkryt a stre lil sa do hla vy. V po li -
cajnej sprá ve sa uvádza, že Hu -
ber spá chal od ro ku 1994 až do
èa su svo jej sa movraždy 91 zlo èi -
nov. Do pus til sa trest ných èi nov

vlá ma nia, podpa ¾aèstva, ná sil né -
ho vniknu tia do áut, krá de že
štátnych po zná va cích zna èiek,
pytliactva, krá de že mo to cyklov …
a šty roch vrážd. Po lí cia je
presvedèe ná, že väèši na zo 600
tro fe jí – vy so kej zve ri a kamzí kov
– kto ré obja vi la na je ho ma jet ku,
po chádza z ne zá kon né ho pyt -
liactva. Vrá ta ne 29 hláv vy so kej
zve ri obja ve ných v mraznièke…

(o prí pa de sme bližšie pí sa li v
októbro vom vy da ní PO LÍ CIE–
red)

Vá že ná re dakcia,
pred  èa som ste

vy hlá si li sú �až O naj-
ška redšie pra co visko
PZ a urèi te prišlo ne -
má lo príspevkov, no
ja by som ra da zve -
rejni la ha va rijný stav
kance lá rií na Obvod-
nom  odde le ní  PZ v
Liptovskom  Mi ku lá ši
pod sprá vou Jed not ky

pod po ry Lip tov ský Mi ku láš,
Cent rum pod po ry Ži li na MV SR.
Kance lá ria je v ha va rijnom sta -
ve z dô vo du prasknu tia odpa do -
vé ho potru bia z WC, kto ré su se -

dí s uve de nou miestnos�ou a
prie sa kom do šlo k zaplesne niu
ste ny. Na tejto ste ne postupne
rastie hu ba. Nášmu za mest -

nanco vi bo lo po -
skyt nu té SA VO,
kto ré nastrie kal
na ste nu. Ani po
vy ko na ní tohto
po stu pu však k
nápra ve ne do šlo
a v priesto roch
je nezne si te¾ný
zá pach, to sa
ne dá vydrža�…
Tak vám po sie -
lam do ku mentá -

ciu s pros bou o po moc…

¼u bi ca Mestická,
podpredse da ZO OZP v Lip-

tovskom Mi ku lá ši GLO SA

Niè pre slo ven ských
mu žov…

Mé dia mi ne dáv no pre behla
sprá va o 42–roènom Taiwan -
èa no vi, kto rý bol chy ta� ry by a
splách la ho do mo ra ve¾ká vl -
na. Šty ridsa�dva roèný Taiwan -
èan pre žil v rozbú re nom mo ri
60 ho dín napriek to mu, že ne -
ve del plá va�. O dva a pol dòa
neskôr záchra ná ri na šli vy èer -
pa né ho Tseng Lien–fa na le ža�
na plá ži asi 75 km od miesta,
kde chy tal ry by. 

Š�ast ná man žel ka zachrá -
ne né ho ry bá ra mé diám po ve -
da la: „Väèši nou sa do mov vra -
cia medzi štvrtou a piatou po -
po ludní. Keï nepri šiel o piatej,
za vo la la som na po lí ciu.“

O prak ti kách a etic kých
nor mách v taiwanských ro di -
nách ne viem niè. Len mi tak
prišlo na um, že ke by na Slo -
ven sku vo la la „sto pä�de sia -
tosmièku“ kaž dá že na, kto rej
man žel do 17. ho di ny neprí de
z prá ce do mov, slo ven ská po -
lí cia do dvoch dní sko la bu je…

(on)

Zlo èi ny pytlia ka Hu be ra stá li de sa� mi lió nov eur

L. Gračík

Ïalšie po znat ky z kont rol BOZP: miestne až zdravie poškodzujúce prostredie

Trnavskej „cudzi ne“ ko neène svi tá na lepšie èa sy
Koncom ro ka bo li inšpekto ri BOZP z Od bo ro vé ho zvä zu
po lí cie v SR na kon tro le ïalších po li cajných pra co vísk,
najpodstatnejšie po znat ky z pro to ko lov pub li ku je me v
dvoch èlánkoch a v tejto sú vislosti sme po žia da li o roz ho -
vor pria me ho akté ra kont rol, podpredse du OZP v SR La -
di sla va Gra èí ka.

HAM BURG – Pod¾a ne mec -
kých ¾a vi co vých orga ni zá cií utr -
pe lo zhru ba 500 de mon štran tov
zra ne nia pri sil ných zrážkach s
po lí ciou v Ham bur gu, kto ré sa
str hli v sú vislosti so za cho va ním
k u l t ú r n e  h o
stre diska Ro te
Flo ra.

K výtržnos-
tiam do šlo v
so bo tu. Po lí cia
uviedla, že na
zhro mažde ní
sa zú èast ni lo
približne 7300 de monštrantov, z
to ho 4500 z prostre dia ¾a vi co vé -
ho ex tré mizmu, pri èom mno hí
bo li pripra ve ní na ná sil nos ti. Po lí -
cia po èí ta la s problé ma mi a v na -
sa de ní bo lo vy še 2–ti síc prísluš-
ní kov ozbro je ných zlo žiek z via-
ce rých spol ko vých kra jín. Zra ne -
nia utr pe lo 22 po li cajtov. Jedné -
ho zra nil le tia ci ka meò tak vážne,
že ho v bezve do mí pre viezli do

ne moc ni ce, in for mo va la tla èo vá
agentú ra DPA.

Ho vorca orga ni zá cie, kto rá sa
sta rá o zadrža ných de mon štran -
tov z ¾a vi co vé ho spekt ra, in for -
mo val o 500 zra ne ných úèastní -

koch zhro maž -
de nia, z to ho
20 ¾u dí ma lo
utrpie� �ažké
zra ne nia. Po lí -
cii vytkol, že
ne pus ti la advo -
ká tov k zadrža -
ným a hospi ta -

li zo va ným oso bám. Po lí cia a ha -
si èi sa ne vy jadri li ku kon krétne -
mu po è tu zra ne ných de mon -
štrantov a ne zú èastne ných osôb.
Ha si èi na hlá si li 66 zá chran ných
vý jazdov k po li cajtom aj k de -
mon štrantom, ne zae vi do va li to
oso bitne. Všetci zra ne ní ani ne -
bo li pre ve ze ní do ne moc ni ce, do -
dal ho vorca ha si èov.

(TASR, 22. 12.2013)

¼a vi co vé orga ni zá cie ho vo ria o 500 zra ne ných de monštrantoch v Ham bur gu
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Dnes je z SBS–iek fe no mén,
kto rý už má svo ju histó riu. Z nej
si kaž dý vy be rie, èo vy ho vu je je -
ho na tu re lu: SBS ako ofi ciálne
síd lo kto rejko¾vek ma fiánskej sku -
pi ny, te da le gálna for ma vý -
palníctva, re pre zen to va ná od èias
Mi ku lá ša Èerná ka, SBS ako for -
ma tu ne lo va nia štátnych fi riem,
SBS ako na jú bo hejšia pra covná
prí le ži tos�, podmienka mi po rovna -
te¾ná s èasmi prvotno pospolné ho
ka pi ta lizmu za èiatku 19. sto ro èia,
SBS ako no si te¾ me tód te ro ri zo -
va nia mieru mi lovných obèa nov…
vy ber te si. Má lo sa ho vo rí: SBS
ako po moc ník pri plne ní úloh a
posla nia Po li cajné ho zbo ru. A to
je prá ve té ma, kto rá by nás moh -
la oslo vi� viac ako iné, pre to že je
konštruktívna.

Viac ako Po li cajný zbor…
Pod¾a sprá vy o èin nos ti SBS z

dielne Úra du súkromných bez -
peè nostných slu žieb PPZ bo lo v
ro ku 2012 vy da ných 3 415 plat -
ných li cencií na pre vádzko va nie
bezpeènostnej služ by, vlastnej
ochra ny a technickej služ by. V
SBS–kách bo lo ku koncu ro ka
2012 za mestna ných 25 098
osôb, z to ho bo lo 22 861 strážni -
kov (oso ba po ve re ná vý ko nom
fy zickej ochra ny), 1 516 de tektí -
vov (oso ba po ve re ná pátra ním),
48 osôb po ve re ných vý ko nom
po ra denstva a 227 osôb po ve re -
ných vý ko nom odbornej prípra vy.
Z cel ko vé ho po è tu 24 377 osôb
(stráž ni ci a de tektí vi) v bezpeè -
nostných služ bách a vlastných
ochra nách so strelnou zbra òou
vy ko ná va lo slú ži lo 2 354 za -
mestnancov.

Z rea li ty vy chádza, že okrem
ozbro je ných zbo rov, po kry tých
zá ko nom è. 73 a príslušní kov
mestských a obec ných po lí cií by
prá ve sku pi na za mestnancov
SBS ma la ma� k niekto rým cie -
¾om PZ najbližšie, pre to že ide o
sku pi nu (ho ci ve¾mi rôzno ro dú)
za mestnancov, kto rá je ne ja kým
spô so bom or ga ni zo va ná, jej hlav-
ným posla ním je ochra na ma jet -
ku, èas� za mestnancov má zbroj -
ný preu kaz a zbraò, po ab sol vo -
va ní odbornej prípra vy získa va
as poò základné potrebné vzde la -
nie z ob las ti prá va a bez peè nos -
ti, pre zen to va né vy da ním preu ka -
zu odbornej spô so bi losti a spra -
vidla má aj vý bornú miestnu zna -
los�. Približne 25–ti sí co vá sku pi na
SBS–ká rov je te da po èetnejšia
ako Po li cajný zbor a je dislo ko va -
ná po ce lom úze mí SR, pri èom
za mestná va te lia (nadria de ní) sa
mu sia, prí padne by sa as poò ma li
riadi� zá ko nom o SBS v aktuál-
nom zne ní, kto rý spra co va lo a
prie bežne no ve li zu je MV SR.

Keïže po èet né sta vy Po li -
cajné ho zbo ru sú a ešte viac bu -

dú li mi to va né fi nanèný mi pro-
striedka mi tohto štá tu, je celkom
lo gic ké, že sa PZ rozhlia da po
po tenciálnych po mocní koch, po
pri rodze ných spo jencoch, kto rí by
moh li plni�, prí padne sa spo lu po -
die ¾a� na niekto rých úlo hách PZ.
Au to ma tic ky sa na tíska ochra na
ma jet ku a ve rejný po ria dok, pre -
to že èas� SBS pl ní úlo hy aj na ve -
rejnosti, nielen v uzatvo re ných
priesto roch a ne ma lá èas� z nich
má prá ve vïa ka dob rej miestnej
zna los ti mi ni málne „obèiansku“
možnos� za siahnu� (ozná mi�
pozna tok) aj v prí pa de na ru še nia
ve rejné ho po riadku ale bo po -
dozre nia zo spá cha nia trest né ho
èi nu èi priestupku.

Odme na je za ak ti vi tu
Pre vádzko va te lia bez peè nost -

ných slu žieb ma li v ro ku
2012 uzatvo re ných 7
836 zmlúv na posky to va -
nie fy zickej ochra ny,
pátra nia, odbornej príp -
ra vy a po ra denstva. Šta -
tisti ka evi du je 11 prí pa -
dov, ke dy bo lo spô so be -
né zra ne nie za mest -
nanco vi bezpeè nos tnej
služ by. Za mestnanci
bez peènostných slu žieb
po uži li pri vý ko ne fy -
zickej ochra ny ale bo
pátra nia strelnú zbraò v
troch prí pa doch a v 10
prí pa doch vecné bez -
peènostné prostriedky.
Osobnú slo bo du oso by
pristihnu tej pri pá cha ní trest né ho
èi nu ale bo bezprostredne po òom
obmedzi li za mestnanci bezpeè -
nostných slu žieb v 2 405 prí pa -
doch. V 37 616 prí pa doch pred-
viedli oso bu na strážne sta no vis -
ko, kto rá bo la pristihnu tá pri pá -
cha ní priestupku ale bo bez -
prostredne po òom. Ci tujme zo
sprá vy o èin nos ti SBS: „Po èas
vý ko nu èin nos ti za mest nanci
bezpeènostných slu žieb zisti li
976 trest ných èi nov, èo je ná rast
o 715 a 34 873 pries tupkov, èo je
ná rast o 26 876. Ten to stav tre ba
chá pa� re la tívne vzh¾a dom k
nesprávnej interpre tá cii niekto -
rých úda jov na stra ne pre vádzko -
va te ¾ov,“ pri po mí na spra co va te¾
sprá vy. „Za mest nan ci vlastných
ochrán zisti li 65 trest ných èi nov,
èo je o pä� trest ných èi nov me nej
a 1 023  priestupkov, èo je o 160
priestupkov me nej ako v pred-
chádza jú com ro ku. Osobnú slo -
bo du oso by pristihnu tej pri pá -
cha ní trest né ho èi nu ale bo
bezprostredne po òom za -
mestnanci vlastnej ochra ny pri
vý ko ne èin nos ti obmedzi li v šty -
roch prí pa doch. V 864 prí pa doch
predviedli na strážne sta no vis ko
oso bu, kto rá bo la pristihnu tá pri
pá cha ní priestupku ale bo bez -

prostredne po òom, te da o 241
predve de ní me nej ako v ro ku
2011. K použi tiu strelnej zbra ne
do šlo v jed nom prí pa de. Pod¾a
informá cií zo  šta tistické ho sys té -
mu kri mi na li ty bo li v ro ku 2012
za mestnanci bezpeènostných
slu žieb a vlastných ochrán v 44
prí pa doch pá cha te¾mi trestnej
èin nos ti, èo je o dva prí pa dy viac
ako v ro ku 2011. Mož no te da po -
ve da�, že v poslednom ob do bí má
ten to stav konso li daèný cha rak -
ter.“

Ako spo ji� si ly
Záujmy za mestná va te ¾ov SBS

pre zen tu je Slo ven ská ko mo ra
súkromnej bez peè nos ti, (do ro ku
2012 Zdru že nie ochra ny ma jet ku
a osôb), kto rú ve die Imrich Va vá -
èek, bý va lý po li cajný vi ce pre zi -
dent PZ z fe de rálnych èias. Dru -
hú stra nu, te da ra dy za mest -
nancov sa v prvo po èiatkoch po -
kú ša orga ni zo va� Zdru že nie za -
 mest nancov súkromných bez peè -
nostných slu žieb Slo ven s ka so
sídlom vo Vrbo vom, kto ré sa for -
mu je ako pro fesné obèianske
zdru že nie, cha rakte rom blízke
cie¾om odbo ro vej orga ni zá cie. Na

èe le zdru že nia sto jí Pa vol Lu -
kaèko. Sústre ïu je sa najmä na
ochra nu zá kon ných práv za mest -
nancov a na vo¾no èa so vé ak ti vi ty.

Riadi te¾ Úra du súkromných
bezpeènostných slu žieb MV SR
plk. Mgr. Ondrej Prí bojský v roz-
ho vo re pri po mí na, že zá sadným
rozdie lom medzi PZ a SBS je sa -
ma pod sta ta vý zna mu zria de nia
orga ni zá cie – v prí pa de SBS je
ko neè ným cie¾om èin nos ti fi -
nanèný zisk. V inej po zí cii je tzv.
vlastná ochra na, keï èas� za -
mestnancov fir my má na sta ros ti
vý luène vlastnú bezpeènos� a
ochra nu ma jet ku fir my. Zisk te da
nie je hlavným cie¾om, tým je za -
medze nie strát. To je prí pad
niekto rých obchodných re �azcov,
ale aj ve¾kých vý robných fi riem. Z
h¾a diska eko no mi ky sú tieto orga -
ni zaèné zložky zaèle ne né do pre -
vádzko vých nákla dov.

Ve¾mi blíz ko k èin nos ti PZ ma -
jú aj de tektívne služ by, kto ré sa v
podmienkach SR bez spo lu prá ce
s PZ prak tic ky ne zao bí du, ho ci
tá to oblas� za tia¾ nie je dosta -
toène le gisla tívne upra ve ná, je
podmie ne ná vlastne len osobný -
mi vz�ahmi – v dobrom i v zlom
zmysle slo va. SBS–ky tak vlastne
plnia aj mno hé pre ventívne úlo hy,

keï pô so bia v úsi lí predchádza�
na ru še niu ve rejné ho po riadku a
pá cha niu pro tiprávnej èin nos ti,
pri èom nieke dy je �ažké uro bi�
jasnú de lia cu èiaru – napríklad v
prí pa de banko vých lú pe ží, kde aj
PZ dostá va v tejto ob las ti èo raz
viac úloh (hliadko vá èinnos�, ope -
ra tí va atï), ho ci ban ky sú na -
pospol súkromný mi fir ma mi a
vlastnú ochra nu za bezpe èu jú
prostredníctvom bezpeènostných
slu žieb.

Zhròme te da: pri všetkých
výhra dách vo èi existencii a ne raz
i pra xi SBS èi jednotlivcov z ich
ra dov ne exis tu je kardi nálny dô -
vod, pre kto rý by ne bo lo mož né
rozví ja� spo luprá cu medzi PZ
(štá tom?) a SBS vša de tam, kde
je to èo len tro chu mož né a uži -
toèné, pri èom je zrejmé, že v tejto
ob las ti sú ešte ve¾ké, mož no aj
ne tu še né re zer vy. Všetko ostatné
je otáz ka fo riem, le gisla tí vy a
najmä mo ti vá cie oboch strán.

Riadi te¾ Úra du SBS PPZ pri -
po mí na, že za mestnanci SBS sú
mo ti vo va ní najmä repre sívne,
keïže sú odme òo va ní tre bárs aj
pod¾a po è tu „zá chy tov“. Zá ro veò

však už sa ma ich po zor ná, vší -
ma vá prí tomnos� má cha rak ter
pre vencie, ho ci v niekto rých prí -
pa doch za sa prá ve dob rá miest -
na zna los� zvádza za mest nancov
SBS k trestnej èin nos ti – to sú re -
la tívne èas té prí pa dy pre pa dov pri
pre vo zoch pe òa zí a iných ve¾kých
lú pe žiach, kde pá cha te lia èas to
využi jú aj po znat ky a skú se nosti
(aj bý va lých) príslušní kov SBS.
Je už len na fir mách, do akej
miery do ká žu dba� na èis to tu
vlastných ra dov.

Spo je né ná do by
Je tu ešte je den aspekt, kto rý

mož nos ti spo lu prá ce brz dí – a to
je otáz ka kva li ty vý be ru do SBS.
Je podmie ne ný pre dovšetkým si -
tuá ciou na tr hu prá ce, pre to ho
spre vádza ve¾mi vy so ká fluktuá -
cia a vcel ku nekva li ta za mest -
nancov, keïže pla to vá úro veò na
– ne raz aj pod –hra ni cou mi ni -
málnej mzdy vlastne vy medzu je
okruh uchádza èov, pre kto rých je
za mestna nie v SBS poslednou
pra cov nou prí le ži tos�ou. Ten to
pro blém však mô že vy rie ši� len
trh prá ce, ale bo príslušné re gu -
laèné opatre nie štá tu, pri po mí na
aj pplk. Prí bojský. Na opak, ak sa
dnes už objektívne obja vu jú štát-
ne tendre, kto ré SBS –ky tla èia

pod hra ni cu ho di no vej mi ni málnej
mzdy, nieèo, jemne po ve da né,
nie je v po riadku ani v štátnej po -
li ti ke za mestna nosti.

Je všeo becne zná me, že
podmienky prá ce v SBS sú sku -
toène èas to ne dôstojné a po ni žu -
jú ce èlo ve ka, pri èom aj Slo ven -
ská ko mo ra súkromnej bez peè -
nos ti patrí medzi ve¾kých odpor-
cov zvyšo va nia hra ni ce mi ni -
málnej mzdy a ope ru je po dob ný -
mi argu mentmi, ako vlastne všet-
ci za mestná va te lia. Ma te ma ti ka
je – pri reali te 1,8 eura v èistej
ho di no vej mzde – ve¾mi jed no du -
chá: ak chce ra do vý za mestna -
nec SBS za ro bi� 500 eur v
èistom, mu sí odro bi� za me siac
bez má la tristo ho dín, èo je v
európskych podmienkach sí ce
ne ¾udské, u nás však ve¾mi èas -
té. Pre to aj riadi te¾ Úra du SBS
pri po mí na: roz voj spo lu prá ce by
bol mož ný, Po li cajný zbor by
však mu sel nájs� vhod né for my
mo ti vá cie, na dobrom slo ve to
dnes ne mô že fungo va�. Pri èom
pod mo ti vá ciou ne mu sí me ma�
vždy na mys li len pe nia ze, zrejme
by však na to ma la širšie myslie�
aj na ša le gisla tí va. Na dru hej
stra ne, v SBS–kách pra cu je aj
množstvo bý va lých príslušní kov
PZ, èas to na riadia cich a ma na -
žérskych funkciách, èo mô že ve -
ci len prospie�.

V skratke: mys lí me si, že v
blízkej bu dúcnosti bu de PZ èo raz
viac nú te ný najmä z ka pa citných
dô vo dov vyh¾a dá va� po ten ciál -
nych spo jencov a viac sa uèi�
spo lupra co va�. Neuja li sa niekto -
ré myšlienky z mi nu los ti v po do be
obno ve nia po jmu Po moc ník PZ, u
nás nie sú roz vi nu té obèianske
(su sedské) hliadky, ne má me do -
mobra nu èi po dob né zložky, za lo -
že né na dobro vo¾ nosti, obèian -
skej so li da ri te a vzá jomnosti. Na
dru hej stra ne, úsi lie o ma xi ma li -
zá ciu zis ku nú ti SBS šetri� na
každom kro ku aj pri ochra ne ma -
jet ku – o to viac prá ce má však
po tom „štátna“ po lí cia, pla te ná z
pe òa zí da òo vých poplatní kov.

H¾a dajme, ro kujme!
To to všetko ne dáv no (26. no -

vembra 2013) viedlo aj sa mu ko -
mo ru k ini cia tí ve zvo la� „okrúhly
stôl“. Na pô de Aka dé mie PZ si
sadli za je den stôl re pre zen tan ti
fi riem s èinnos�ou SBS spo lu s
ve de ním PZ na èe le s vi cepre zi -
dentom ¼u bo mí rom Ábe lom. Èas�
po žia da viek SBS–ká rov ide na
margo pra xe uplatòo va nia zá ko -
na o SBS a potre be je ho no ve li -
zá cie, v ich po òa tí najmä li be ra li -
zá cie (no vý zá kon?), obja vi li sa
však aj takpo ve diac ce lospo lo -
èensky prospešné úva hy o roz vo -
ji tr hu prá ce v tejto ob las ti, najmä
však úva hy o možnostiach ïal -
šie ho rozvo ja v spo lu prá ce v
záujme zvý še nia vnú tornej bez -
peè nos ti štá tu. Keïže v
SBS–kách pra cu je aj ne má lo bý -
va lých príslušní kov PZ, ne vy ní -
ma júc èle nov OZP v SR, té ma
nie je ta ká cudzia, ako by sa na
pr vý poh¾ad zda lo.

Pe ter Onde ra

Môžu byť zo zamestnancov SBS užitoční pomocníci polície?

Je ich viac ako policajtov, možnosti by boli, len ich podchytiť
Keï po vie me ho cikde v prí tomnosti viac ako jed nej oso -
by „esbéeskár“ a má me tým na mys li príslušní ka niekto -
rej súkromnej bezpeènostnej služ by, nadho dí me tak té mu
na pla mennú disku siu – sko ro ako o futba le. Po jem SBS
sme to tiž do re vo lú cie ne po zna li, ale po nej „esbéeská ri“
rýchlo zapåòa li najmä diery v ochra ne po zru še ní zá -
vodných strá ží.
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Ke dy krí za skon èí? Ako skon èí
euro zó na a kto je za ten to stav
zodpo vedný? Viac eko nóm Ma -
rián Vitko viè.

V akom štá diu je dnes sve -
to vá hospo dárska krí za?

Pod¾a mòa v Ame ri ke je v po -
lo vi ci. V Euró pe bu de krí za ešte
dlhšia, pre to že má me dva v
podsta te ne rie ši te¾né pro blé my,
jed nou z nich je euro zó na.

K problé mom euró zo ny sa
ešte vrá tim. Ako je to s krí zou
na Slo ven sku?

Na Slo ven sku sa krí za kom bi -
nu je s fakto rom, kto rý si neuve -
do mu je me. A to, že sme po cca.
20 ro koch eko no mickej trans -
formá cie vy èer pa li všetky re zer -
vy, kto ré sme ma li naaku mu lo va -
né industria li zá ciou. Renty, ve -
rejné stat ky, napríklad zdra -
votníctvo, dô chodko vý sys tém,
sie�o vé odvetvia… To všetko
sme odovzda li zo pár š�astlivcom,
zo pár vy vo le ným, zo pár zahra -
nièným investo rom. Tá to kra ji na
je v sta ve bez bran nos ti, pre to že
ako ho vo ria ne me no va ní po li ti ci,
ke by sme ne ma li euro fondy, tak
zdochne me. Euro fondy sú fajn,
len ke by sme ich ve de li as poò
èerpa�. Ak ich bu de me èerpa� tak,
ako doteraz, tak bu dú len zdro -
jom rozkrá da nia pre pár ¾u dí. Ne -
po mô že nám to a zá väzky nám
zostá va jú. Slo ven sko je kra ji na,
kto rá oddåži la vlastné ban ky. Vy -

na lo ži la ob rov ské ná kla dy, úplne
sa otvo ri la sve tu, má nízke mzdy
vo èi pro dukti vi te a na ko niec bu de
sa no va� ostat ných oko lo 6666

bánk v Únii. Slo ven sko je na vo -
nok bez bran né a slo ven ská po li ti -
ka a tzv.  mainstrea mo ví, aka de -
mickí eko nó mo via ne vy mys le li
ako vnú torný mi opatre nia mi po -
môc�. Ne chcem by� úpl ný pe si -
mis ta – dá sa nieèo ro bi�, ale za -
tia¾ nikto nechcel.

V kto rom ro ku oèa ká va te
zlepše nie si tuá cie u bežných
¾u dí?

Keï si spätne pozrie te mak ro -
eko no mic ké pro gnó zy slo ven -
ských a medzi ná rodných inšti tú -
cií, tak zistí te, že bo li prí liš op ti -
mis tic ké. Kaž dý rok po èú va me,
že už bu de lepšie. Reálne mzdy
na Slo ven sku vždy za ostá va li za
rastom pro duk ti vi ty. To to je
najväèší pro blém transformá cie –
umož ni li sme aku mu lá ciu ma -
jetkov, vznik lo pár ti síc š�ast ných,
bo ha tých ¾u dí. Èas� pe òa zí išla
zahra nièným investo rom a to na
úkor nízkych miezd ostat ných.
Na vy še eko no mi ka tr pí tým, že je
dvojrýchlostná. Sek tor obcho do -
va te¾ných to va rov, te da to èo je
vy sta ve né glo bálnej konku rencii
je re la tívne pro duktívny a za chra -

òu je pla tobnú bi lanciu. Avšak ten
zvy šok, te da sek tor slu žieb, ma -
lých a stredných podni kov, èas to
krát ume lých živnostní kov, kto rí
by sa radšej za mestna li ke by ma -
li kde a ve rejný sek tor, kto rý na
Slo ven sku za mestná va 700 ti síc
¾u dí je ná klad ný a neefektívny.
Kaž dá do te rajšia vlá da, tak ako
na sta vu je štruktu rálne opatre nia
a euro fondy, stra te efektívnosti
vlastne po má ha. A to tým, že vy -
vo lá va bub li ny oko lo ma lých a
stredných podni kov, ino vá cií a
po dob ných nezmyslov, kto ré tak -
to vo sve te ne fungu jú. Tá to kra ji -
na mô že ko ordi no va nou po li ti kou
uro bi� ve ¾a opatre ní tak, aby zrý-
chli la rast aj na 4,5 % a
podstatne zní ži� ne za mestna nos�.
Ale ak bu de pokra èo va� v
dnešnej po li ti ke, bez oh¾a du na
to, kto vlád ne, tak rast sa za sta ví
úplne a ne za mestna nos� bu de
ïa lej rás�.

(www.topky.sk, 15. 1. 2014
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

85. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
83/2013 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
policie v Nitre

86. zamedzenie protiprávnej
činnosti páchanej voči seniorom
na predajných akciách

87. 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 v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru
č. 58/2013

88. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 5/2013 o zriadení tech-
nickej skupiny pre vnútornú bez-
pečnosť a adaptáciu na klimatic-
ké zmeny v znení rozkazu prezi-
denta Policajného zboru č.
57/2013

89. o zriadení komisie na
zabezpečenie osláv Dňa polície
2014

90. o určení veliteľa a zástup-
cov veliteľa objektu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na
Záhradníckej 24 v Bratislave

91. o kontrolnej činnosti Prezí-
dia Policajného zboru na rok
2014

92. o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policaj-
ného zboru na rok 2014

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

17. o postupe pri evidovaní
akreditácie a licencie

18. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 3/2006, ktorým sa
zavádza úradné poverenie pre
príslušníkov Policajného zboru
zaradených na odbore ochran-
ných služieb Prezídia Policajné-
ho zboru v znení neskorších
predpisov

19. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
22/2010 o  postupe príslušníkov
Policajného zboru proti trestnej
činnosti na úseku krádeží vozi-
diel v znení nariadenia preziden-
ta Policajného zboru č. 21/2012
a o zmene a doplnení niektorých
interných aktov riadenia

20. o postupe pri evidovaní
vozidiel

21. ktorým sa dopĺňa nariade-
nie prezidenta Policajného zboru
č. 19/2010 o stránkových dňoch
a stránkových hodinách

22. o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej polí-
cie Policajného zboru

Predstavujeme: Z novej ponuky malých rekreačných zariadení MV SR


