
Rôznych druhov volieb máme síce v našej krajine
pomerne dosť, ale voľby prezidenta republiky sú len raz
za päť rokov a pre políciu znamenajú veľké nasadenie
síl v každom kúte našej republiky, v každej dedine, v
každom volebnom okrsku, pri každom doprovode zvozu
výsledkov z komisií, aby zabezpečili riadny, zákonný,
ničím nerušený priebeh volieb, verejný poriadok a bez-
pečnosť osôb i majetku. Už tradične polícia zvládla
svoje úlohy bez problémov a za úsilie sa im patrí na
tomto mieste poďakovať. Keďže sa však u nás zaužíva-
lo množné číslo „voľby“ prezidenta namiesto „voľba“
prezidenta, tisícky príslušníkov PZ čaká – nie vlastnou
vinou – o dva týždne reparát, či skôr repríza. Verme, že
bude – z pohľadu plnenia úloh PZ – rovnako úspešná.

(on)
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Zdá sa, že katastrofálny január v cestnej doprave sa nebude opakovať. Ale dopravná polícia, to
musí každý uznať, ide naozaj na plné obrátky...

Sna ha ne chý ba, ale…
Aj pre marco vé èís lo PO LÍ CIE

sme sa usi lo va li získa� informá -
cie, ako bu dú kom pe tent ní postu -
po va�. Ho vo ri li sme s viace rý mi
riadia ci mi pra covníkmi a stá le sa
nám zdá, že si kom pe tent ní na
mi nisterstve vnútra po dá va jú
zodpo vednos� koldo ko la. Veï už

na je seò mi nu lé ho ro ka bo la na
té mu evi do va nia a prístupnosti
interných aktov riade nia ve¾ká re -
zortná po ra da zodpo vedných, zá -
ve ry z nej išli vo forme informá cie
na stôl mi nis tro vi vnútra. Zve -
rejòu je me ju. Ne ve del o nej aku -
rát ge ne rálny riadi te¾ sekcie infor-
ma ti ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè -

nos ti MV SR Ing. Jo zef Èa puška,
kto rý však ako pr vý za ujal aj pí -
somné sta no vis ko k re dakèné mu
ko mentá ru v PO LÍ CII è. 2 s
návrhmi na rieše nie a v rozho vo -
re opä tovne zdô raznil, že hlavnou
a najzlo ži tejšou úlo hou je spra co -
va nie zákonov a interných aktov
riade nia, z tech nic ké ho h¾a diska
je sekcia schop ná za bezpe èi�
všetky po žia davky gesto ra. Sta -
no vis ko sekcie informa ti ky rovna -
ko pub li ku je me v plnom zne ní.

Z viace rých rozho vo rov, kto ré
sme ab sol vo va li, sa na po kon
uka zu je, že k¾ú èo vé slo vo v tejto
ve ci mu sí ma�, resp. už mal ma�
odborný útvar, te da Kance lá ria
mi nis tra vnútra SR. Mô že, resp.
po „zá ni ku“ sekcie le gisla tí vy by
ma la fungo va� ako „jedno tia ci“
ele ment všetkých akti vít, kto ré v

tom to sme re vy ví ja jú viace ré sek-
cie, ale v ne ma lej miere aj Pre zí -
dium PZ a je ho od bor né útva ry.
Tie sú to tiž pr vé „na ra ne“, keï
ne do ká žu ¾u ïom vo vý ko ne všet-
ký mi do stup ný mi for ma mi sprí-
stupni� aktua li zo va né interné
predpi sy v úplnom zne ní, te da to,
po èom za mestnanci i riadia ci
pra cov ní ci najviac vo la jú.

O sta no vis ko, resp. o informá -
cie k ïalšie mu po stu pu a k
nápra ve sta vu sme pre to po žia -
da li ge ne rálnu riadi te¾ku KMV
JUDr. Du ša nu Višòovskú. Úlo hu
informo va� re dakciu zve ri la riadi -
te ¾o vi od bo ru bezpeènostnej le -
gisla tí vy Pet ro vi Kriško vi. Je ho
informá ciu tiež pub li ku je me.

Predbežne je – po ro koch –
hlavným výsledkom do te rajšie ho
úsi lia no vé Na ria de nie Mi nis ter -

stva vnútra SR o le gisla tívnych
pra vidlách (Vestník MV SR 2014,
èiastka 18, na ria de nie è. 33), kto -
ré na do budlo úèinnos� len 1.
marca 2014. Ho ci sme už za èu li
aj kri ti ku na je ho dikciu, kto rá
pod¾a ná zo ru odborní kov ne rie ši
všetky pro blé my, na sto le né v na -
šich ma te riá loch vo februá ro vom
èís le, je to pr vý hma ta te¾ný výsle -
dok.

Stá le sa však ne mô že me zba -
vi� po ci tu, že zodpo vedné zložky
si ce lý pro blém tak tro chu po -
hadzu jú ako ho rú ci ze miak. Pro -
blém sa však sám od se ba ne vy -
rie ši, na opak, vy žia da si ešte ve -
¾a syste ma tickej (!) prá ce, le bo z
h¾a diska naplne nia ko neè né ho
cie¾a sme iba na za èiatku.

Pe ter Onde ra
(Viac k téme na strane 6)

Kom pe tent ní si pro blém ako si po hadzu jú…
Po merne ve¾ký priestor sme v mi nu lom èís le PO LÍ CIE ve -
no va li proble ma ti ke do stup nos ti najmä interných no riem
riade nia v elektro nickej po do be na na šej intra ne to vej
stránke. Aj an ke ta jednoznaène uká za la nespo kojnos� ¾u -
dí z „bezpeènostné ho úse ku“, pre kto rých sú zá ko ny, roz -
ka zy a na ria de nia každo denným chle bí kom a v re -
dakènom ko mentá ri sme sa pý ta li, do ke dy bu de ten to ne -
únos ný stav trva�, keï ide me – mož no – až te raz rieši�
pro blé my, kto ré sú na sto le vlastne už od mi nu lé ho sto ro -
èia?!

Myšlienka mesiaca: Prav da má jed nu ve¾kú vý ho du: èlo vek si ne mu sí pa mä ta�, èo po ve dal.                      Auguste Ro din

Voľby prezidenta

Vy chádzam pri tom z vnú tornej
roztriešte nosti dvoch posto jov.
Je den je ten ofi ciálny, kto rým pre -
zen tu je me po li cajné poh¾a dy na
rôznych ofi ciálnych fó rach a ten
dru hý je „chodbo vý“, ne formálny,
kde sa v disku siách stretnú nor-
málne, aj keï po li cajné, ná zo ry
na to, ako to v rómskom fe no mé -
ne je, a nie aké by to ma lo by�.
Po li cajt, a nielen po li cajt by ne -

mal ma� dve tvá re. Usta no vil som
sa te da za po sla úprimnosti a
mys lím si, že úprimná je aj rozší -
re ná mienka slo venskej obèian -
skej spo loènosti v tak intenzívne
disku to va nej ob las ti.

Rómski špecialisti: dobre
Aj pre to, že som sú èas�ou MV

SR, mám ne skrom ný po cit, že v
ob las ti bez peè nos ti je di ný, kto
spra vil väèší kus po cti vých a

efektívnych roz hod nu tí, sú prá ve
mi nistri vnútra posledných dvoch
slo ven ských vlád, kto rí okrem vý -
raz né ho na vý še nia po li cajtov a
po li cajnej tech ni ky od ro ku 2007
v rómskych lo ka li tách za viedli
inšti tút rómske ho špe cia listu, kto -
rý vý razne na po mo hol v bu do va-
ní mostov dô ve ry a po ro zu me nia
medzi Ró ma mi a po lí ciou. Róms-
ki špe cia listi vy ko ná va jú množ-
stvo ne po li cajných, pre ventívnych
akti vít v osa dách s cie¾om by� ná -
po moc ní v rieše ní „ich“ prob lé mov
a potrieb. Tre ba ale po ve da�
otvo re ne, ma jú iba se kundárny, aj
keï priazni vý, do pad na zlo ži tos�
rómskej pro ble ma ti ky. Aj pre to sú

tieto „mos ty dô ve ry“ rok èo rok
viac a viac za �a žo va né a pod
�archou iných ne rie še ných agend
mô žu ve¾mi ¾ahko v najbližšom
èa se spadnú�. Problé mom je
osla bo va nie obèianske ho po ci tu
najvšeo becnejšej spra vodli vosti u
ma jo ritných obèa nov ži jú cich v
pria mej blíz kos ti najchu dob nej -
ších rómskych osád so svo jou
špe ci fickou kultú rou, vy lá ma ný mi
hod no to vý mi rebríkmi, ko mu nit -
nou ne èinnos�ou, èi ra dos�ou po
so ciálnych dávkach… (Bo že, ako
len rozmýš¾am, aby som im ne ja -
ko et nic ky a ¾udsky ne ublí žil! Aj
im zá vi dím tú bezprostrednú ra -
dos� z uží va nia si hmot ných aj

nehmotných pô žitkov, ja v tej svo -
jej zodpo vednostnej klietke ta ký to
stav du še snáï ni kdy v tom to po -
zemskom ži vo te, a obá vam sa že
ani v ne bi, ak sa tam ako po li cajt
ocitnem, ne do siahnem.)

Kde sa podeli?
Ne mie nim sa zaobe ra� všetký -

mi Ró ma mi ži jú ci mi na Slo ven -
sku, v mo jom záujme je k dneš -
né mu dòu cca 220.000 ro dia cich
sa, vy rasta jú cich, dospie va jú cich
a aj tých migru jú cich z chu dob -
ných osád Pre šov ské ho a Ko šic -
ké ho kra ja. So cia lizmus, aký sme
po zna li si ne zaslú ži, aby som ho
ve le bil. Tie rómske osa dy bo li

Ke dy sa pretrhnú la ná so ciálnej siete?
Mo jím úprimným zá me rom je za myslie� sa v intenciách
po li cajné ho poh¾a du nad otáz kou sú ži tia po lí cie a
rómske ho etni ka, kto ré v denno denných zlo ži tostiach
fungo va nia chu dob ných osád Pre šov ské ho, Ko šic ké ho a
aj Bansko bystrické ho kra ja má mno ho ra ké po do by.

„Mo jím úprimným zá me rom je za myslie� sa v intenciách po li cajné ho poh¾a du nad otáz kou sú ži tia po lí cie a rómske ho etni ka…“

Kedy sa policajti doèkajú aktualizovaných, úplných znení zákonov a interných aktov riadenia v elektronickej podobe?

(Pokračovanie na strane 4)
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V ro ku 2013 sa so ciálny dialóg
na úrov ni slo venskej vlá dy, za -
mestná va te ¾ov a odbo rov po su -
nul o ve¾ký kus dopre du. Konšta -
to val to na dnešnej konfe rencii v
Bra tisla ve s názvom So ciálne
prá va a so ciálny dialóg vo svetle
eko no mickej krí zy pre zi dent Kon-

fe de rá cie od bo ro vých zvä zov
(KOZ) SR Jo zef Kol lár.

„Vy ro ko va li sme mno ho zá ko -

nov, kto ré bo li pokri ve né v
predchádza jú com ob do bí, keï
so ciálny dialóg ne exis to val.
Vlastne sme vy me ni li uli ce za
miesta, kde sa ro ku je, kde sa h¾a -
dá do ho da, kde sa h¾a dá výsle -
dok, aby bol v prospech ¾u dí ce lej
re pub li ky,“ po ve dal Kol lár.

Zá ro veò je však presvedèe ný,
že na Slo ven sku je potrebné uro -
bi� ešte ve ¾a prá ce, aby sa so -

ciálny dialóg
zlep šil. „Vieme o
mno hých problé -
moch, kde za -

mestná va te¾ vždy �a há za ten
dlhší ko niec. Za mestná va te lia
ma jú ve¾mi ve¾ké pro blé my pri
uzatvá ra ní ko lektívnych zmlúv na
podni ko vej úrov ni. Aj to je druh
so ciálne ho dialó gu, kde ešte má -
me ve ¾a èo naprá va�. Stá le má me
èo ro bi� pre to, aby sme so ciálny
dialóg do viedli do ta kej po do by,
aby sme moh li rozprá va� o
vyspe lej re publi ke, aby sme moh -
li rozprá va� o tom, že Slo ven sko
je so ciálny štát,“ tvr dí pre zi dent
KOZ.

Pod¾a konfe de rá cie sa so -
ciálny dialóg na Slo ven sku mô že
vies� len na zákla de zvy šo va nia
od bor nos ti. Ako to tiž uvie dol Kol -
lár, pri ro ko va ní so ciálnych
partne rov sa stá va, že dva ja part-
ne ri idú pro ti jedné mu. Napríklad
za mestná va te lia ma jú ná mietky
vo èi zvy šo va niu miezd svo jich
za mestnancov a vní ma jú to ako
pre kážku zo stra ny odbo rov èi
vlá dy pri ich podni ka ní.

(TASR, 17. 2. 2014)

Kol lár si pochva ¾u je so ciálny dialóg. Vla ni
sa po su nul o ve¾ký kus dopre du, tvr dí

Ukra jin ské dni a no ci
Dra ma tic ké dni a no ci na ky jevských ná mestiach pokrý va li všetky

dru hy mé dií, a tak ve rejnos� moh la vi die� do konca aj cez onli ne
webka me ry lieta jú ce dla žobné kocky, de siatky zá palných fliaš a
množstvo de monštrantov so strelný mi zbra òa mi v ru kách. Ne hádza li
ich na po li cajné kor dó ny, ale strie ¾a li z nich…

Sle du júc však na še (a ostatné pro zá padné) mé diá, èlo vek sa ne -
mo hol zba vi� do jmu, že ukra jinskí po li caj ti sú nezra ni te¾ní su perma ni,
kto rých ne ja ký ten li ter aktívnej hor¾a vi ny na hla ve ne mô že vy vies� z
miery a dla žobné kocky sú nieèo ako pingpongo vé loptièky. Opak bol
prav dou, ale skúste èo aj na ce lom we be nájs� zodpo vednú ofi ciálnu
informá ciu, ko¾ko ukra jin ských po li cajtov bo lo zra ne ných a ko¾ko v
dôsledku týchto bru tálnych úto kov zomre lo? Ne dozve de li sme sa.
Informaèná blo ká da… Za to màtvych a zra ne ných „po koj ných a mieru -
mi lovných úèastní kov ma ni festá cií“ bo li pod¾a mé dií po ma ly ti sí ce…

Nuž, tak sa ro bí ¾ahko èi ta te¾ná pro pa gan da. Iné vi díš, iné èí taš.
(on)

Pre mi lovní kov bielej loptièky
A už tu má me ïalší roè ník stolno te ni so vé ho turna ja O PU -

TOVNÝ PO HÁR PO LÍ CIE. V ra èianskej stolno te ni so vej ha le sa 4.
aprí la 2014 (piatok) usku toèní
už 18. roè ník ce loslo venskej
sú �a že O PU TOVNÝ PO HÁR
PO LÍ CIE (XVIII. roè ník) spo je -
ný s V. Majstrovstva mi MV SR
v stolnom te ni se. Ter mín
prihlá šok je 28. ma rec, v ha le
však ra di pri ví ta me aj di vá kov,
priaznivcov bielej loptièky, kto -
rí prí du povzbu di� sú �a žia cich.

Pro po zí cie nájde te na na šich we bo vých stránkach.
(red)

Nadvä zo va la naò vy hláš ka Mi -
nis ter stva zdra votníctva Slo -
venskej re pub li ky è. 229/2011 o
postu pe pri po sudzo va ní zdra -
votnej spô so bi losti a psy chickej
spô so bi losti na drža nie ale bo no -
se nie strelných zbra ní a stre li va a
o ná le ži tostiach le kárske ho po -
sud ku a psy cho lo gic ké ho po sud -
ku z 1. au gus ta 2011.

Vy ply nu lo z nej vše obec ná po -
vinnos� žiada te ¾ov o vy da nie
zbroj né ho preu ka zu absolvo va� aj
psy cho lo gic ké vy šetre nie u kli nic -
ké ho psy cho ló ga. Kto ré si, sa  Tak
sa zno va otvo ri lo reálne ri zi ko z
mi nu los ti: èo ak po li cajt psy cho -
test u kli nic ké ho psy cho ló ga
neuro bí? Sta ne sa ofi ciálne
nespô so bi lým na držbu a no se nie
svo jej vlastnej zbra ne, ho ci slu -
žobnú zbraò v prá ci denne no sí?!

Èo ak sa dozvie?…
Jed no znaè ná odpo veï na tú to

otáz ku sa nám h¾a da la dos�
�ažko, no vá le gisla tí va však zjav-
ne spô so bi la ve¾mi ne lo gickú si -
tuá ciu s po tenciálne ve¾mi zá važ -
ným dôsledkom pre kaž dé ho žia-
da te ¾a z ra dov po li cajtov. Zá kon
to tiž v § 20, ods. 5 ho vo rí: „Ak po -
sudzu jú ci psy cho lóg pri psy cho lo -
gickom vy šetre ní zistí zme nu psy -
chickej spô so bi losti, je po vin ný
najneskôr do piatich pra covných
dní odo dòa vy ko na nia psy cho lo -
gic ké ho vy šetre nia ozná mi� tú to
sku toènos� po li cajné mu útva ru.“

V zá ko ne sa ro zu mie po li cajný
útvar v mieste, kde si ob èan po -
dal žiados� o vy da nie zbroj né ho

preu ka zu, odtia¾ je však už len
krô èik k ïalšej úva he: je ten to po -
li cajný útvar po vin ný obozná mi� s
da nou sku toènos�ou aj slu žobne
nadria de ný or gán po li caj ta? A èo
ïa lej? Má by� ta ký to po su dok de -
fi ni tívnym ortie ¾om, keïže po li cajt
sa sta ne nespô so bi lý pre vý kon
služ by?

Pod¾a odse ku 4 to ho isté ho
pa ra gra fu no ve ly zá ko na „Le kár
ale bo psy cho lóg, kto rý zistí ale bo
na do budne dô vodné po dozre nie,
že drži te¾ zbroj né ho preu ka zu tr pí
cho ro bou, va dou ale bo sta vom,
kto ré vy lu èu jú ale bo obmedzu jú
drža nie ale bo no se nie zbra ne a
stre li va, po uèí ho o tejto sku -
toènosti a be zodkladne ju ozná mi
po sudzu jú ce mu le ká ro vi, kto rý je
príslušný na vy da nie le kárske ho
po sud ku o zdra votnej spô so bi -
losti, ale bo po sudzu jú ce mu psy -
cho ló go vi, kto rý je príslušný na
vy da nie psy cho lo gic ké ho po sud -
ku o psy chickej spô so bi losti.“

Ná zor ko mo ry
S otáz kou sme sa ob rá ti li aj na

Mar ti na Mi le ra, pre zi den ta Slo -
venskej ko mo ry psy cho ló gov.
Pro blém oddisku to val s ko le ga mi
a je ho zá ver bol ta ký to: „Psy cho -
lóg po sudzu je spô so bi los� na no -
se nie a drža nie zbra ne a stre li va

celko vo, nie pod¾a príslušnej sku -
pi ny zbroj né ho preu ka zu. Te da
ak psy cho lóg zhod no tí na zákla -
de vy šetre nia príslušní ka PZ ako
nespô so bi lé ho, je po vin ný pod¾a
zá ko na tú to sku toènos� ozná mi�
na príslušný po li cajný útvar v
mieste bydliska. Následne kro ky
mu sí vy ko na� po li cajný útvar, kto -
rý ta ké to ozná me nie ob dr ží.“

Tak vlastne existu jú dva chod -
ní ky, ako sa informá cia mô že
dosta� k príslušné mu riadi te ¾o vi
útva ru PZ s perso nálnou prá vo -
mo cou. Mô že, ale bo na opak mu -
sí èi ne mu sí nadria de ný ten to zá -
ver rešpekto va�?

Rozprá va li sme sa s odborník-
mi na Pre zí diu PZ, jed no znaè ný
zá ver sme sa však ne dozve de li.
Faktom však je, že slu žobní psy -
cho ló go via bo li v rám ci pri po -
mienko va nia no ve ly zá ko na o
zbra niach a stre li ve jednoznaène
pro ti to mu, aby sa do zá ko na za -
kot vi la po vinnos� absolvo va� psy -
cho lo gic ké vy šetre nie aj pre po li -
cajtov u „vonkajších“ kli nických
psy cho ló gov. Ale sta lo sa. A
dozve de li sme sa aj, že pre
viace ré ne lo gickosti bu de PPZ
pripra vo va� ïalšiu no ve lu tohto
zá ko na – zrejme však až na bu -
dú ci rok. Dovte dy je rozhodnu tie
na po li cajtoch, èi naozaj bu dú
ve¾mi tú ži� sta� sa drži te ¾om zbroj -
né ho preu ka zu – aj s ri zi kom, že
v prí pa de neúspe chu je ich ïalší
po li cajný osud v ru kách slu žobne
nadria de né ho s perso nálnou prá -
vo mo cou…

Pe ter Onde ra

Po li caj ti, chce te ma� zbrojný preu kaz tre bárs na krátku gu ¾o vú zbraò? Dobre o tom po rozmýš¾ajte…

Z ne lo gizmu v zá ko ne je stra šiak
V ro ku 2011, za úra du mi nis tra vnútra Da nie la Lipši ca par -
la ment najmä pod hlbo ký mi dojma mi z vy èí òa nia Harma -
na v De vínskej No vej Vsi v podsta te v ti chos ti schvá lil no -
ve lu zá ko na è. 190/2003 o zbra niach a stre li ve s
úèinnos�ou od 1. má ja 2011. 

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 11. apríla 2014
Redakcia
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l Ako ste sa do sta li na mi -
nis ter stvo vnútra?

Prvýkrát som tu bo la už v ro -
koch 2006 a 2010. Pra co va la som
na informa ti ke, kde sme rie ši li
viace ré k¾ú èo vé pro jek ty pre mi  nis -
ter stvo, ako napríklad Schen gen.
Po tom sme odišli v ro ku 2010.
Keï mi po predèasných vo¾bách
zno vu za vo lal sú èasný mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák, tak som sa
po te ši la.

l Ne ma li ste lepšie podmien-
ky aj plat v súkromnej sfé re?

Ma la, ale èlo vek si nieke dy po -
vie, že mu to psy chic ky za to ne -
sto jí. V súkromných fir mách sa v
sú èasnosti mno ho pro jektov pre -
hodno cu je, dlho sa ana ly zu jú a ro -
zo be ra jú, strá ca sa pri tom èas na
reálnu prá cu. Som èlo vek, kto ré -
mu vy ho vu je, ak prá ca odsý pa. A
keïže nášmu šé fo vi sa najviac pá -
èi, keï to odsý pa, tak mi to tem po
vy ho vu je.

l Má te na sta ros ti pro jekt
ESO. Nie je �ažké bo jo va� so
všetký mi tý mi úradníkmi, kto rí
sa cí tia by� dô le ži tí?

Áno, od por tu je, ho vo rí to aj
náš šéf. Tu ši li sme to, už keï sme
tu bo li pr vé vo lebné obdo bie.
Napríklad pri spuste ní pr vé ho
klientske ho cent ra v Nitre, sme
vysvet¾o va li úradní kom, èo je to
klientsky prístup, a ako to má fun-
go va�. Mu se li sme im ale vysvet ¾o -
va� aj to, že sa mu sia slušne
pozdra vi�. A po tom ide te o dva dni
oko lo, a na dve rách vi sí ce du¾ka,
„Sme na obe de“. Obe pra covníèky
z tej istej kance lá rie to tiž cho di li na
obednú prestávku spo lu. Keï sme
ich na to upo zor ni li, vy ho vá ra li sa,
že tam aj tak ne bo li žiadni ¾u dia.
Na to sme im moh li len po ve da�,
že klientske cent rum má strán ko vé
ho di ny od 8.00 do 17.00, a to zna -
me ná, že mu sí fungo va�. „No ale
my sme zvyknu té cho di� spo lu na
obed, le bo sme sa tam po rozprá -
va li. Èo má me te raz ro bi�?“ rea go -
va li. V ta kýchto prí pa doch vám až
ro zum zostá va stá�. Sú to úsmev-
né prí ho dy, ke dy mu sí te ma� emó -
cie pod kon tro lou a zno va a zno va
vysvet¾o va�.

l Da rí sa vám po dob né pro -
blé my s úradníkmi odstra òo va�?
Keï klientske cent rum skú ša li
niekto ré mé diá, pra covníèky ne -
bo li prá ve na jústre to vejšie. Zda -
lo sa, že tiež ne po cho pi li, že ¾u -
dia všetko ma jú vy ba vi� na jed -
nom mieste.

Keï sa pý ta te na úradní kov, ne -
mô žem im ma� za zlé, že sa ne ve -
dia pro–klientsky sprá va�. Pred-
stavte si, že 20 ro kov sa im nikto
ne ve no val. Po kia¾ je èlo vek na
klientskom centre, má dosta� urèi -
tú sa du ško le ní, ako rieši� na pä té
ko mu ni kaèné si tuá cie, èi ako sa
sprá va� a vystu po va� pred zá -
kazní kom, ako postu po va� v pa to -
vých a krí zo vých si tuá ciách. Za tia¾
som ne po èu la o je di nom úra de,
kto rý by sa to mu za posledných 20

ro kov ve no val. Ne mô že me pre to
zo dòa na deò žiada�, aby bo li
všetci iní. Bu de me sa im ve no va�.
Má me ope raèný pro gram efektív-
na ve rejná sprá va fi nanco va ný z
prostriedkov EÚ, kto rá sa bu de ve -

no va� alo ká cii zdro jov na zlepšo -
va nie soft skills ce lé ho ve rejné ho
sekto ra.

l Keï mi nister ohla so val re -
for mu ESO, ho vo ril aj o zjedno -
te ní hod no ty gastro lístkov, kde
bo li znaè né rozdie ly. Sta lo sa?

Pod¾a zmlu vy platnej od 1.ja -
nuá ra 2014 ma jú všetci na mi -
nisterstve vnútra, ale aj na okres-
ných úra doch, rovna ké gastro lístky
v hodno te 3,20 eura.

l Aké bo li tie najvyššie?
Niekto rí ma li až 3,68 eura.
l Ako je to s vy rovna ním pla -

tov? Mi nister vnútra uvádzal prí-
klad, v kto rom dve rovna ké
úètovníèky za rá ba li diametrálne
od liš né su my za po dobnú prá -
cu.

Vý kon je približne vy rov na ný,
stá le sa nám však ohla su jú z
odbo rov, že so mzda mi a ohod no -
te ním by sme potre bo va li nieèo
uro bi�. Vy rovna nie pla tov sme pri-
pra vo va li trištvrte ro ka a sú tam
ešte asi dve – tri ob las ti, kde to
mu sí me nasta vi�. U nás už roz die -
ly ale nie sú ve¾ké. To, èo spo mí -
nal mi nister, že jed na úètov níèka
má na sta ros ti 400 za mestnancov
a za ro bí 500 eur v hru bom a dru -
há pri 100 za mest nancoch za ro bí
1200 eur, tak to už nie je rozdiel u
nás. Ta ký u nás ni kdy ani ne bol,
existo va� mo hol je di ne v rám ci ce -
lej štátnej sprá vy.

l Kde mu sí te ešte vy rie ši�
rozdie ly v pla toch?

V prvom ra de pri prie re zo vých
a podporných èinnostiach. Te da
eko nómky, úètovníèky, IT, lo gisti ka,
auto mo bi lo vá služ ba, perso na listi -
ka. Po tom sú tu ešte od bor né èin -
nos ti, kde sme vy hlá si li, aj pri
integrá cii úra dov, že bez spo loènej
disku sie a súhla su sa im ne bu de -
me mieša� do perso nálnych ohod-
no te ní. Ten to rok chce me disku to -
va� s jed not li vý mi mi nisterstva mi,
kto rých špe cia li zo va nú štátnu
sprá vu sme zin tegro va li. Chce me

popra co va� na tom, aby aj tu
rozdie ly medzi po dob ný mi èinnos -
�a mi vy mizli.

l Ke dy te da bu dú ma�
napríklad úètovníèky rovna ké
pla ty?

V prie be hu tohto ro ka, po kia¾
nám to existu jú ca le gisla tí va do vo -
lí.

l V sú vislosti so zjedno co va -
ním gastro lístkov a riadia cich
príplatkov sa ma li obja vi� aj prí -
pa dy, ke dy úradní ci odmietli

pra co va� pod¾a no vých pod mie -
nok. Ko¾ko ich odišlo dob ro -
vo¾ne?

V rám ci pro jek tu ESO to bo lo
asi 120 až 150 ta bu liek. Niekto ré
bo li neobsa de né, v iných prí pa -
doch vza li od stup né. Niekto rí kvô li
zjedno te niu riadia cich príplatkov
prišli o dos� ve ¾a pe òa zí, keïže
tam bo li vý raz né rozdie ly. Keï ste
si po rovna li riadia ce príplatky, v
ma lom okre se mal šéf od bo ru prí-
pla tok 250 eur a v tom istom odbo -
re, v trikrát väèšom okre se, len 60
eur. Pri tom by ste èa ka li, že to bu -
de opaène.

l To bo li dobro vo¾né od cho -
dy, ko¾ko ich bo lo ne dobro vo¾ -
ných? Mi nister ho vo ril o ti -
síckach ¾u dí…

V štátnej sprá ve má me 360–ti -
síc ¾u dí, kto rých pla ty sú na via za -
né na štátny roz po èet. Keï odpo -
èí ta me zložky ako uèi te lia, zdra -
vot ní ci, so ciálni pra cov ní ci, ha si èi,
po li caj ti, ozbro je né zložky, kto ré sú
norma tívmi na sta ve né, tak nám
osta ne 88–ti síc úradní kov. Z to ho
18–ti síc je roz ptý le ných v miestnej
štátnej sprá ve po okresných úra -
doch a Úra doch prá ce so ciálnych
ve cí a ro di ny (ÚPSVaR) v re gió -
noch, 20–ti síc ich pra cu je plus mí -
nus na mi nisterstvách a 50–ti síc
sme stá le h¾a da li, kde sú. Na šli
sme ich v roz poè to vých a príspev-
ko vých or ga ni zá ciách, zria de ných
zá ko nom ale bo ústredným orgá -
nom štátnej sprá vy a vy ko ná va jú
ne ja ké èin nos ti. My sa te raz
prevàta va me všetký mi tý mi èin -
nos�a mi, kto ré tam sú. Ve ¾akrát sa
stá va, že keï sa dá va no vá úlo ha
v štátnej sprá ve, tak sa hneï vy -
èís li, ko¾ko ¾u dí na to potre bu je te.
Po pr vých troch ro koch, ke dy ESO
sku toène na be rá na obrátkach a
mu sí te zapra co va�, aby ste ¾u dí
do sta li do ope ra tí vy, do chádza k
sta bi li zá cii. Ja som ale ne vi de la
orga ni zá ciu, kto rá by po ve da la:
„My sme si to ze fektívni li a už z

tých 20 ¾u dí de sa� ne potre bu je me
ale bo do konca už ni ko ho, le bo
sme tú úlo hu ukon èi li.“

l Tak že sa stá le na ba ¾o va li
no ví ¾u dia, nik však neodchá-
dzal?

Stá le pri bú da jú no vé prio ri ty
štá tu. Aj mi nister prá ce Ján Rich -
ter ohlá sil, že potre bu je 800 ¾u dí
na zvý še nú kon tro lu dá vok v
hmotnej núdzi. Ale tých ¾u dí tre ba
niekde zobra�. Ne mô že me vytvo ri�
no vých 800 pra covných miest.
Pre to mu sí me h¾a da�, kde stra ti li
ne ja kí pra cov ní ci svo je opodstat -
ne nie. Na to si potre bu je te do de -
tai lu preštu do va�, èo da ná orga ni -
zá cia ro bí, èi ju zru ší me bez ná -
hra dy a zlú èi me.

l Ko¾ko z tých 50–ti síc
úradní kov je ohro ze ných?

Za èí na me s tým, že v ro ku
2014 má me ušetri� 13 mi lió nov eur
na mzdách. Ak to pre po èí ta me
prie merným pla tom zhru ba ti síc
eur, tak prí de me asi na ti síc ¾u dí. S
tým za èí na me.

l Vrá�me sa ešte ku klient-
skym centrám. Pô vodne sa ho -
vo ri lo o približne 70–tich po -
boèkách štá tu, po tom to èís lo
po sko èi lo. Ko¾ko ich na ko niec
bu de?

V každom okresnom meste by
ma lo by� jed no. Ale má me aj ve¾mi
ve¾ké okre sy a po kia¾ bu de splne -
ná podmienka, že v oko lí 50 ki lo -
metrov od miesta bydliska ne má te
príslušné okresné mesto, kde by
moh lo by� klientske cent rum, ale bo
má te ho di nu ve rejnou do pra vou k
najbližšie mu cent ru, tak vieme, do

kto rých miest ich má me v bu -
dúcnosti umiestni�.

l Aké služ by pri budnú ten to
rok v klientskych centrách?

Nie kaž dé klientske cent rum je
rovna ké. Tam, kde sme ve de li
dosta� aj ka taster, kto rý, ako viete,
mu sí me vždy s�a ho va� s archí vom,
aby sa da li ma py vždy doh¾a dá va�
a lis ty vlastníctva moh li v archí ve
ko ri go va�. Tam, kde sa nám to po -
da ri lo nas�a ho va�, sú aj služ by ka -
tastra. Po dob ná je si tuá cia aj pri
dokla doch a dopravných inšpekto -
rá toch – kde sa to po da ri lo nas�a -
ho va�, tam už sú. Aj v tom to ro ku
by sme chce li rozší ri� agen du o
spo luprá cu s ÚPSVaR–mi, plus by
sme tam chce li da� služ by, kto ré
sa tý ka jú Ha siè ské ho a zá chran -
né ho zbo ru, ako sú po žiarne pre -
ventívne opatre nia. Keï si otvá ra -
te pre vádzku, mu sí te žiada� o
potvrde nie, že spåòa te ne ja ké pro -
ti po žiarne opatre nia. Tam, kde je
vy puklá rómska agen da, chce li by
sme pre nich otvo ri� cent rum po ra -
denstva a rómskych špe cia listov.
Chce me tiež uro bi� je den pi lotný
pro jekt s Fi nanènou sprá vou, kde
by sme si chce li vyskú ša�, ako by
s na mi fun go val da òo vý úrad. Mu -
sí me si však pozrie� ešte pro cesnú
ana lý zu, pre to že da òo vý úrad tvr -
dí, že pri plá no va nej zvý še nej
elektro ni zá cii im ubudne fy zic ký
kon takt s obèanmi na úpl né mi ni -
mum. Mu sí me si ale pre ve ri�, èi
všetci na ši obèa nia sku toène bu dú
elek tro nic ky ko mu ni ko va�.

(www.aktualne.sk, 25.2.2014,
krá te né re dakciou)

„Úradní kov sme mu se li uèi� aj to, ako sa pozdra vi�“
Šéfka služobného úradu MV SR Denisa Saková má v ru -
kách najväèšiu prestavbu štátnych úra dov od vzni ku sa -
mostatnej re pub li ky. Okrem to ho však denne mu sí bo jo -
va� aj s neústupèi vý mi úradníkmi, kto rí sa ma jú nauèi�
sprá va� k obèa nom ako ku klientom.

Denisa Saková

Roz ho vor s ve dú cou slu žobné ho úra du MV SR De ni sou  Sa ko vou

Mjr. Mgr. Ras ti slav Miško, slu -
žobne za ra de ný na Strednej

odbornej ško ly
P o  l i  c a j n é  h o
zbo ru Ko ši ce,
sa v mi nu los ti
aktívne ve no -
val atle ti ke,
kon krétne be -
hom na 400 m
a 800 m. Vo

svo jej športo vej ka rié re re pre zen -
to val Slo venskú re pub li ku na
európskych a sve to vých po há -
roch a do sia hol viace ré vý znam -
né úspe chy.

Po ukon èe ní úspešnej športo -

vej ka rié ry sa okrem pe da go -
gickej èin nos ti ve no val a ve nu je
vý cho ve mla dých atlé tov. Tré nu je
športo vé ta len ty v šprinte.

Za najvý raznejší do te rajší
úspech je mož né po va žo va�
výsle dok je ho zve renky ne Ale -
xandry Be ze ko vej, mla dej šprin-
térky z Ko šíc, kto rá do siahla
skve lý výsle dok na šampio ná te v
Pra he. Ako dru há Slo ven ka v his-
tó rii pre ko na la hra ni cu 24 se kúnd
na 200 m. Týmto výsledkom sa
do sta la na dru hé miesto v slo -
ven ských his to ric kých ta bu¾kách.

Si mo na Sky bo vá, 
SOŠ PZ Ko ši ce

Úspech zve renky ne po li caj ta

Šprintérka Alexandra Bezeková
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chu dob né aj v 70–tych a a v 80–
tych ro koch mi nu lé ho sto ro èia, zo
skú se nosti star ších je však
nespo chybni te¾né, že v tom to
prostre dí bo lo dos� je dincov, kto rí
vïa ka rôznej od bor nos ti po ží va li
vážnos� a au to ri tu nielen v sa -
motnej osa de, ale aj u ma jo ritnej
èasti oby va te ¾ov. Aj sám si ešte
pa mä tám na rómske ho vo di èa
au to bu su, na bagristu a šo fé ra
Tat ry 148, trakto ristu z JRD, pa -
mä tám sa na partiu rómskych
mu rá rov. A to už ani nespo mí nam
ci gánskych hu dobní kov z 50–tych
ro kov, na kto rých ne da jú do pusti�
mo ji ro di èia. A te raz sa pý tam na
jed nu podstatnú a zá sadnú vec,
èo bo la tá hyb ná èin ná strán ka,
kto rá im umož ni la rôzne pre ja vy
pra covnej aj kultúrnej ak ti vi ty?
Kde sa po de la tá schopnos� pre -
ja vi� sa, kde sa po de li tie hu -
dobné ta len ty, kde sú bagristi,
mu rá ri, re me selní ci, kde je tá èin -
ná strán ka, kto rá po há òa ¾udský
rod vo vý vo ji?

V modernej spoloènosti?
Kto je te da zodpo vedný za sú -

èasný stav po ma ly to tálnej ne za -
mestna nosti v týchto osa dách
bez ná zna ku vytvá ra nia pra -
covných ná vy kov u no vo sa ro -
dia cich ge ne rá cii? Kto ži ví v sú -
èasnosti platnú po ma ly zá ko ni tos�
ich by tia, že aktom na ro de nia sa
je di nec stá va objektom patria cim
do so ciálnej siete mla duèké ho
štá tu slo ven ské ho, kto rý ani his -
to ric ky nesti hol za ži� fá zu eko no -
mic ké ho boomu cha rak te ris tic ké -
ho pre vyspe lé de mo kra cie zá -
padné ho ty pu? Všetko to ži ví me
len v me ne to ho, že je 21. sto ro -
èie, len pre to, že sme sú èas�ou
„mo dernej“ spo loènej Európskej
únie, kde prá va obèa nov sú
najvzne še nejšou cnos�ou? Èo
po tom s po vinnos�a mi tak potreb-
ný mi k ele mentárne mu pre ži tiu?

Už ani ne mô žem h¾a die� na v
Euró pe tak ve le be nú „so ciálnos�,“
po sú va nú nad ele mentárnu pot -
re bu pra co va�, sna ži� sa, za -
bezpe èi� si ži vo by tie, by� zodpo -
vedný vo èi svo jím po tomkom. Aj
mo ji sta rí ro di èia v 30–tych ro -
koch ži li iba z to ho, èo do pesto -
va li na po li, èo ma li od kra vy, ži li
z to ho èo za sia li, èo na je seò vy -
ko pa li. A to im ešte fi nanci kon tro -
lo va li kon tin gen ty, od vo dy štá tu…
A na pošte ich ne èa kal žiaden,
zdô razòu jem žiaden fi nanèný prí-
spe vok od štá tu.

Až v 90–tych ro koch sa za èal
vytvá ra� nezmy selný sys tém
ve¾ko ry sých viacú rovòo vých so -
ciálnych zá chyt ných opatre ní,
kto rý v prostre dí, kde po lí cia pô -
so bí a ne po chybne pô so bi� bu de,
potrel ele mentárnu, pra ¾udskú
schopnos� uro bi� nieèo pre pre ži -
tie, potrel ele mentárne zá sa dy
plá no va né ho ro di èovstva, keïže
po pu laèná expló zia stá le chu -
dobnejších osád bo la a je úèe lo -
vo ži ve ná sa mot ným me cha -
nizmom pre poètu ná ro kov. Zlý
sys tém v ho ri zonte nieko¾kých
najbližších de sa�ro èí ne umož ní v
ko neènom dôsledku reali zo va�
pô vodný dobre miene ný zá mer
po má ha� najslabším, pre to že prá -
ve tí najslabší, po pu laène však
na jaktívnejší, po èetne pre vý šia

mno ži nu tých, kto rí hod no ty pria -
mo vytvá ra jú. Ne vytvo ria sa tak
zdro je potrebné na udrža nie si ly
lán so ciálnej siete, kto rá sa pre-
trhne a dôsledky pá du ti sí cov ¾u -
dí, a nielen tých z osád, si v tejto
chví li ne viem predsta vi�.

A te raz vás všetkých tak troš -
ka kla mem a som neúprimný.
Ako po li cajt viem ve¾mi
dobre, èo sa ude je, a
vlastne som ve¾mi rád,
že som prá ve po li cajt, a
som na to hr dý, že mô -
žem spo lupri jí ma� roz -
hodnu tia v prospech
oby èajných sluš ných
¾u dí. Ak ste vy cí ti li, že
mám v kontexte spo mí -
na né ho ob sa hu troš ka
strach z bu dúcnosti, tak
ste vy cí ti li správne,
mám do konca pa nic ký
strach. Sme jem sa z ví -
zií o kon ci sve ta, po ba vím sa tiež
pri predpo ve da ní Arma ge do nu je -
ho vista mi, kto rý má prís� v „naj-
bližšom èa se“. Pri rómskej té me,
kto rá mne aj mo jim ko le gom pa -
ra doxne dá va ži vo by tie, sa však
ne za bá vam. Bu dúcnos� mi ne po -
chybne dá za prav du.

Neriešenie
Akti visti, re pre zen tan ti mi mo -

vládnych orga ni zá cii, na dá cií,
¾udsko–právne orga ni zá cie uro bi li
množstvo oce ne nia hodnej prá ce.
Bo hu žia¾, a je mi to strašne ¾ú to,
svo ju histo rickú úlo hu ne spl ni li.
Do studne vy lia li mi li ó ny najskôr
ko rún a te raz eur s cie¾om zlep -
še nia ži vo ta Ró mov v chu dob -
ných osa dách vý chodné ho Slo -
ven s ka. Svo ji mi prednáška mi „re -
so cia li zo va li“ re ci di vistov, „rie ši la
sa a rieši“ pro ble ma ti ka se xuálnej
vý cho vy, plá no va né ho ro di èov -
stva, ve nu jú sa techni ke pre ba ¾o -
va nia ba to liat, riešia sa me to di ky
ro din né ho hospo dá re nia s fi -
nanènou ho to vos�ou, na rozná ša -
lo a rozda lo sa množstvo oble èe -
nia, potra vín, rea li zo va lo sa a
rea li zu je množstvo vša ko va kých
akti vít. O premrha ní histo rickej
šan ce však svedèí sa mot ný
poh¾ad na pretrvá va jú cu chu do bu
vý cho doslo venských osád, kde
sa za sta vil èas. Spô sob ži vo ta
Ró mov, ne vyspo ria da né po zem -
ky, ich úbo hé, ži vo tu ne bez peè né
obydlia, osa do vá infraštruktú ra,
zdra votný stav a miera gra mot -
nos ti je v pro ti re èe ní so sta tu som
21. sto ro èia.

Nie Ró mo via, tí iba akceptu jú
na vo de ný stav a ani nie akti visti,
mi movládka ri, tí taktiež iba prag -
ma tic ky využí va jú nasta ve ný sys -
tém posky to va nia fi nanèných do -
tá cii na rôzne pro jek ty. Žiada� ná -
pra vu mô že me, mys lím si, najmä
u zástupcov ¾u du na pô de, kto rá
je to mu príslušná. Oni je di ní mô -
žu ten to stav vý razne zme ni�.
Som presvedèe ný, že man dát
sluš ných, pra co vi tých a vzde la -
ných ¾u dí ma jú. O man dát hu ma -
nis tic ké ho du cha Euró py sa mu sí -
me tiež denno denne vše možne
usi lo va�.

Ho landskí ko le go via, po li caj ti,
kraj ský riadi te¾ v Eindho ve ne po
zhliadnu tí, do tknu tí sa a po hlbo -
kej ana lý ze a po cho pe ní me cha -
nizmu fungo va nia chu dob ných
osád v Pre šovskom a Ko šickom

kra ji vy jadril ná zor, že v sú -
èasnom le gisla tívnom sta ve, v
kto rom sa Slo ven ská re pu bli ka
na chádza, v tejto ob las ti v tu ne li
sve tielko ne vi dí. Má 65 ro kov a
na to, že po chádza z tak li be -
rálnej kra ji ny, otvo re ne ho vo rí o
pseu do hu ma nizme Bru se lu, ve¾ -
mi dobre chá pe na še pro blé my a

ve ¾a otá zok sme ru je na kompe -
tentné inšti tú cie a pý ta sa, pre èo
sa to ne rie ši? Som lo kálpatriot a
ho vo rím mu, že to rieši me, rieše -
niam sme ná po moc ní a bu de me
dôslední. Pre èo to ne po ve da�, aj
po¾skí, aj ma ïarskí a aj ne meckí
po li cajní ko le go via chá pu na šu
rea li tu a držia nám pal ce.

Ten to vy so ký po li cajný funk -
cio nár vyspe lej európskej kra ji ny,
akou Ho land ské krá ¾ovstvo nes -
porne je, sa v mi nu los ti ve no val
proble ma ti ke pris�a ho va lectva,
po zná Ma ro ko, Su ri nam a množ-
stvo men ších bý va lých ho land -
ských ko ló nii. Po zná prá ve tie
chu dob né ob las ti, po zná ge ne rá -
cie star ších a mlad ších pris�a ho -
valcov, po zná psy cho ló giu ich
zmýš¾a nia, po zná ich schopnos�

využí va� to, èo kra ji na, ak na to
má, po skyt ne v me ne po mo ci naj-
chu dobnejším. Ob rov ský pro blém
má však po cho pi� po stoj rómskej
ko mu ni ty napr. na ko šickom Lu ní -
ku IX, kde vi del èinnos�, resp. ne -
èinnos� ¾u dí pri poh¾a de na od -
pad ky na chádza jú ce sa pod
okna mi pa ne lá ku. Ko šic ký po li -

cajt, rómsky špe cia -
lista po zna me nal, že
sa z tej hro ma dy na
ná kla dy mesta Ko ši ce
pred týždòom odviez-
lo 22 ná klad ných mo -
to ro vých vo zi diel od -
pa du. To v žiadnej bý -
va lej ho landskej ko ló -
nii ne vi del. Otvo re ne
sa nás pý tal, ako mô -
že by� sa mo sprá va,
štát, to le rantný vo èi
tejto „ne èin nos ti“ tam
bý va jú cich ¾u dí. Odpo -

ve da� sme ne ve de li! A hanbi li
sme sa!

Pozva nie
Všetkých tých, kto rí ma chcú

sú di� za uve de né penzum ná zo -
rov, posto jov, sta no vísk, konšta to -
va ní a ne do po ve da ných, ale nad
slnko jas ných zvesto va ní po zý -
vam na osobnú obhliadku róm-
skych osád ži jú cich na vý -
chodnom Slo ven sku – a nielen
na obhliadku. Dô le ži té je pozna -
nie vnú torné ho me cha nizmu fun-
go va nia ta kejto ko mu ni ty: o tom,
èo je tam po va žo va né za hod no -
tu, èo je cie¾om týchto ¾u dí, po -
rozprá va me sa o ich snoch, o
tom, èo je prá ve dnes dô le ži té, o
tom èo je dô le ži té a ži votne dô le -
ži té v deò po be ra nia so ciálnych
dá vok, po rozprá va me sa s ni mi o

 tom, pre èo ni kam ne cestu jú, pre -
èo mno hí ne ve dia èí ta� a pí sa�,
po rozprá va me sa o tom, èo je,
ale bo èo bu de na pošte, èo pre
nich sa mot ná bu do va Poš ty zna -
me ná, spý ta me sa tiež, èo si
myslia o Bo hu, spý ta me sa, èi sú
vô bec š�ast ní.

O èom som ako ob èan a po li -
cajt, kto rý chce v tejto nádhernej
podtatranskej kra ji ne ži� a pra co -
va�, presvedèe ný po dvoch dòoch
va šej návšte vy, po ana lý ze, dis -
ku sii a pria mom pozna ní odí de te
pl ný emó cií. Odí de te tak ako prišli
a po tom odišli mno hí, kto rí mo ra -
li zu jú, kri ti zu jú, ho vo ria, ako im
všetci ubli žu jú, ako sú po li caj ti
má lo empa tickí a ne to le rant ní,
odí de te, a po tom si už vo vlastnej
obý vaèke èi pra covni po vie te:
„Vša de dobre, do ma najlepšie!“

A my, po li caj ti, kto rí tu zostá va -
me, má me tu je di nú ve li kánsku
isto tu, isto tu prá ce, služ by obèa -
nom v najbližších de sa�ro èiach a
mož no aj sto ro èiach…

Som hr dý na to, že som po li -
cajt, som hr dý na to, akých mám
nadria de ných a podria de ných,
som hr dý, ako na ši po li cajní
rómski špe cia listi riešia nad rá -
mec po li cajných zvyk los tí denno -
denné prak tic ké potre by Ró mov
na rôznych úra doch, v ško lách, a
som hr dý aj na to, keï vy dám
roz kaz a som zodpo vedný za na -
sa de nie po li cajných síl s cie¾om
ochra ny sluš ných a po cti vých
obèa nov pred neslušný mi. A je mi
abso lútne jed no, èi je pá cha te¾
biely, èierny, èi hne dý…

Plk. PhDr. Fran ti šek Leško,
zástupca riadi te ¾a KR PZ Pre šov

Ke dy sa pretrhnú la ná so ciálnej siete?
(Pokraèovanie zo strany 1)

Vo futsa le Trnavèa nia hneï za Pra žanmi…
Prvú marco vú so bo tu sa v

mestskej športo vej ha le v Trna ve
usku toènil 2. roè ník futsa lo vé ho
turna ja o pu tovný po hár ve li te ¾a
PMJ Tr na va. Orga ni zá ciu na se -
ba prevza li Územná úra dovòa
Slo venskej sekcie IPA Tr na va v
spo lu prá ci s Po ho to vostnou mo -
to ri zo va nou jed not kou OPP KR
PZ v Trna ve. Konkrétne ve li te¾

PMJ OPP KR PZ Tr na va mjr.
PhDr. Ivan Karper spo lu so svo -
jim reali zaèným tý mom mjr. Mgr.
Ru dolfom Hý be lom, npor. Bc. Ru -
dolfom Ga ra žiom, npor. Já nom
Uherèí kom, práp. Andre jom Cí sa -
rom a ppráp. Ada mom Gažkom.

Ce lé po du ja tie pre bie ha lo pod
zá šti tou  predse du Trnavské ho
sa mosprávne ho kra ja Dr. h. c.

Ing. Ti bo ra Mi ku -
ša, PhD. Na vy ni -
ka jú co pripra ve -
nom tur na ji štarto -
va li okrem družst -
va or ga ni zá to ra –
PMJ Tr na va aj cel -
ky PPÚ Tr na va,
Old Boys PMJ Tr -
na va, Ha si èi z
Trna vy, ZVJS Hrn -
èia rovce n/Parnou,
druž stvo TTSK a z
metro po ly Èeskej
re pub li ky družstvá
SKP FC 158 Pra -
ha a PMJ Pra ha.
Základné pra vidlá
sa opro ti pr vé mu
roè ní ku nezme ni li,
hra lo sa 20 mi nút
bez prestávky,
sys té mom 5 hrá -
èov v po li plus
brankár. Mužstvá
bo li rozde le né do
dvoch štvor èlen -
ných sku pín. Tak
ako aj po èas pr vé -

ho roèní ka turna ja, aj te raz sme
bo li sved ka mi ve¾mi kva lit ných a
vy rov na ných stret nu tí. I ten to roè -
ník sa niesol v du chu Fair play a
odo hrá val sa v žièli vej pria te¾skej
atmos fé re.

Po odohra tí zá pa sov v sku pi -
nách systé mom „kaž dý s kaž -
dým“ nasle do va li zá pa sy o cel ko -
vé umiestne nie na tur na ji. V sú -
bo ji o tre tie miesto nastú pi li pro ti
se be obhajca tro fe je z mi nu lé ho
ro ku ZVJS Hrnèia rovce n/Parnou
a muž stvo Old Boys PMJ Tr na va.
Stretnu tie lepšie zvlád li hrá èi
ZVJS a tak si po mi nu lo roènom
triumfe ten to rok odná ša jú po hár
za cel ko vé 3. miesto. Vo fi ná le sa
stretli ví �a zi sku pín: PMJ Tr na va a
PMJ Pra ha. Fi ná le pri nieslo kva -
litné zá po le nie, viace rí hrá èi pred-
viedli bo jov ný a obe ta vý vý kon.
Po vý sled ku 3:0 sa z ví �azstva a
celko vo z pr vé ho miesta zaslú že -
ne te ši li hrá èi PMJ Pra ha. Na pu -
tovnom po há ri tak pri bu dol ná zov
družst va na šich zá padných su se -
dov –PMJ Pra ha.

Ce lý po du ja tie opä� do pad lo
na vý bornú, po dá val sa chut ný
gu láš a kva litné obèerstve nie. Aj
tou to ces tou by sa orga ni zá to ri
ra di po ïa ko va li všetkým, kto rí sa
akýmko¾vek spô so bom po die ¾a li
na prípra ve a sa motnom prie be -
hu turna ja. Už te raz sa všetci te -
šia na 3. roè ník.

Rudolf Garažia

Na  fo togra fii sú zástupco via ví �azné ho
tý mu PMJ Pra ha v modrom dre se, v bielom
dre se npor. Bc. Ru dolf GA RA ŽIA a v ci vi le
je ve li te¾ PMJ Tr na va mjr. PhDr. Ivan KAR-
PER.

Jarovnice, XXI. storoèie...



Pro blém vzni kol v mo mente,
ke dy bol ko mi siou so ciálne ho
fon du pri KR PZ v Bra tisla ve zru -
še ný dlho roèný príspe vok na „Mi -
ku lá ša“, ako aj príspevky na „Deò
za mestnancov KR PZ“ a „Futba -
lo vý tur naj riadi te ¾a KR PZ“, kto ré
sme v mi nu los ti or ga ni zo va li. To -
to ne bo li po du ja tia len OZP, ale
všetkých za mestnancov a nie je
mož né, aby OZP fi nanène zvlá dal
ta ké to po du ja tia sám. Pre to dú fa -
me, že ko mi sia SO FO v ro ku
2014 svo je rozhodnu tie pre -
hodno tí. Veï na tohto roènom „Mi -
ku lá šo vi“ bo li aj ich de ti a keï
skonèia z fi nanèných dô vo dov
od bo ry, skon èí to pre všetkých.

Na èlá nok sme do sta li ohlas,
kto rý zve rejòu je me v plnom zne -
ní.

Po pre èí ta ní èlán ku v no vi nách
Po lí cia è. 12„ O Mi ku lá šo vi a nie-
len o òom“ ne dá mi, ako pred -
sedníèke ko mi sie na reali zá ciu
so ciálnej po li ti ky pri Centre pod -

po ry Bra ti sla va spo lu s ta jom -
níèkou uve de nej ko mi sie ne rea -
go va� na ten to èlá nok.

Ko mi sia  na reali zá ciu so ciál -
nej po li ti ky pri Centre pod po ry
Bra ti sla va pri èer pa ní fi nanèných
prostriedkov so ciálne ho fon du
po stu po va la v zmysle Ko lek -
tívnych zmlúv plat ných v r. 2013.
Tieto neumožòo va li èerpa nie fi -
nanèných prostriedkov so ciálne -
ho fon du na úèel uve de ný v èlán -
ku. Predmetný príspe vok nie je
právne ná ro ko va te¾ný ani v zmys-
le všeo becne zá väzných práv-
nych predpi sov (napr. zá ko na o
so ciálnom fonde).

Zdô razòu je me, že podmienky
a kri té riá posky to va nia jed not li -
vých dru hov príspevkov zo so -
ciálne ho fon du mu sia by� špe ci fi -
ko va né v príslušnej Ko lektívnej
zmlu ve, iný druh príspevku ne -

mož no poskytnú�. Sú èasne pla tí,
že o po skyt nu tí príspevku vždy
roz ho du je príslušná so ciálna ko -
mi sia na zákla de po sú de nia kon-
krétnych po me rov žiada te ¾a a
splne nia sta no ve ných kri té rií, žia-
da te ¾o vi ne vzni ká te da au to ma tic -
ky v tom to sme re právny ná rok.
Vypla te nie príspevku mu sí by�
vždy adres né, na ko¾ko je ten to

zda ni te¾ným príjmom pod¾a § 5
ods. 1 písm. f) zá ko na è.
595/2003 Z. z. o da ni z príjmov v
zne ní neskorších predpi sov a vy -
me ria va cím zákla dom na zdra -
votné poiste nie pod¾a zá ko na è.
580/2004 Z. z. o zdra votnom
poiste ní a o zme ne a doplne ní zá -
ko na è. 95/2002 Z. z. o pois -
�ovníctve a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov a v zne ní
neskorších predpi sov a na so -
ciálne poiste nie pod¾a zá ko na è.
461/2003 Z. z. o so ciálnom
poiste ní v zne ní neskorších pred-
pi sov.

Má me za to, že skôr, ako au -
tor èlán ku ne ga tívne zhod no til ko -
na nie èle nov ko mi sie so ciálne ho
fon du, mal sa podrobnejšie oboz-
ná mi� s obsa hom Ko lektívnych
zmlúv uzatvo re ných na rok 2013
a z nich vyplý va jú ci mi pra vidla mi
a  spô so bom reali zá cie vypla te -
nia príspevku.  

V ro ku 2014  ko mi sia na reali -
zá ciu so ciálnej po li ti ky pri Centre
pod po ry Bra ti sla va, po kia¾ ide o
èerpa nie fi nanèných prostriedkov
so ciálne ho fon du,  bu de postu po -
va�  v zmysle podmie nok uve de -
ných v Ko lektívnych zmlu vách
plat ných v r. 2014.

Ja na Po lá ko vá, Eva Aksa mi to vá
predsedníèka a ta jomníèka ko mi sie 

Pre po ria dok sme pre to zno va
oslo vi li predse du ZO 8/8 Mi la na
Kružlia ka. Tr vá na svo jom: „Au -
tor ky spo mí na jú ko lektívnu zmlu -
vu, no pod stat né èasti sa v prie -
be hu ro kov ne me ni li a ko mi sia
má možnos� aj sa mo stat né ho
rozho do va nia v rám ci šta tú tu ko -
mi sie so ciálne ho fon du. Ro ky

predtým sa prostriedky uvo¾ni li
napriek ko lektívnej zmlu ve, no te -
raz to už mož né nie je. Najväèší
pro blém vi dím v po ru šo va ní bo du
24 na šej ko lektívnej zmlu vy. Ci tu -
jem: V so ciálnej ko mi sií bu de
zastú pe ná kaž dá základná
orga ni zá cia OZ jedným èle -
nom. Rea li ta? Zastú pe nie orga ni -
zaèných jedno tiek slu žobné ho
úra du je v kompe tencii riadi te ¾a
KR PZ, pri èom po èet zástupcov
ním no mi no va ných je rovna ký
ako po èet zástupcov OZ. Predse -
dom so ciálnej ko mi sie je zástup-
ca OZ, ta jomní kom so ciálnej ko -
mi sie je zástupca slu žobné ho
úra du. Po do ho de zmluvných
strán ne mu sí ma� v so ciálnej ko -
mi sií zastú pe nie kaž dá základná
orga ni zá cia OZ, ale pa ritné
zastú pe nie mu sí by� za cho va né.
Po kia¾ sa v Bra tisla ve to to nez -
me ní, tak si nepre sa dí me niè,“
tvr dí Kružliak.

Nuž, há dam je za sa èas
sadnú� si k jedné mu sto lu…

(red)
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Reakcia na èlá nok „O Mi ku lá šo vi, no nielen o òom“ uve rejne ný v me saèní ku Po lí cia , de cember 2013

Ozva li sa nám nespo kojní
po li caj ti, pre èo vraj mu sia ro bi�
psy cho testy na „VRZ“ kaž dé tri
ro ky, keï ich ko le go via z iných
zlo žiek cho dia iba kaž dých pä�
ro kov? Táto povinnosť� sa
týka ÚOÚÈ, ale napríklad aj
dia¾niènej polície a PMJ. 

Vysvetle nie sme h¾a da li na
odde le ní slu žobnej psy cho ló gie
Cent ra vzde lá va nia a psy cho ló gie
sekcie perso nálnych a so ciálnych
èin nos tí a osobné ho úra du MV
SR. Pod¾a vy jadre nia ve dú cej
odde le nia pri ja tím zá ko na NR SR
è. 8/2008 Z. z. o cestnej pre -
mávke a zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov a najmä vy -
hláš ky MV SR è. 9/2008 Z. z.,
kto rou sa vy ko ná va zá kon o cest-
nej pre mávke a zme ne a doplne-
ní niekto rých zá ko nov vznik la si -
tuá cia, kto rá v zmysle § 88 odsek
6 písm. b) zá ko na sta no vu je vo di -
èom vo zi diel s prá vom prednost-
nej jazdy po vinnos� podro bi� sa
kaž dých pä� ro kov psy cho lo gic ké -
mu vy šetre niu za úèe lom po sú de -
nia psy chickej spô so bi losti na ve -
de nie mo to ro vých vo zi diel.

Pod¾a ods. 10 § 88 ci to va né ho
zá ko na a pod¾a návrhov sekcií a
úra dov mi nis ter stva, pre zí dia Ha -
siè ské ho a zá chran né ho zbo ru,
pre zí dia Po li cajné ho zbo ru a je ho
útva rov bo lo vy pra co va né na ria -
de nie mi nis tra vnútra Slo venskej
re pub li ky è. 103/2011 o roz sa hu a
le ho tách psy cho lo gic ké ho vy -
šetre nia na ve de nie mo to ro vé ho
vo zid la s prá vom prednostnej
jazdy, kto ré upra vu je roz sah a le -
ho ty psy cho lo gic ké ho vy šetre nia
príslušní ka Po li cajné ho zbo ru a
príslušní ka Ha siè ské ho a zá -
chran né ho zbo ru. Na ria de nie be -
rie do úva hy aj roz kaz mi nis tra

vnútra Slo venskej re pub li ky è.
30/2007 v úplnom zne ní roz ka zu
mi nis tra vnútra Slo venskej re pub -
li ky è. 2/2007 o skva litne ní perso -
nálne ho zlo že nia ur èe ných útva -
rov Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky a Po li cajné ho
zbo ru, kto rý uvádza: spra vidla v
trojroèných interva loch po žia da�
psy cho lo gic ké pra co visko o po sú -
de nie osobnostných predpo kla -
dov po li caj ta.

Cie¾om bo lo zo sú la di� le ho ty
psy cho lo gic kých vy šetre ní tak,
aby po li cajt ab sol vo val jed no psy -
cho lo gic ké vy šetre nie, kto ré by
svo jim rozsa hom a obsa hom zod-
po ve da lo po sudzo va niu psy chic -
kej spô so bi losti po li caj ta na ve de -
nie mo to ro vé ho vo zid la s prá vom
prednostnej jazdy a zá ro veò slú -
ži lo na po sú de nie je ho osobnost-
ných predpokla dov ako po li caj ta
za ra de né ho na urèe nom útva re.

Od ro ku 2013 zmie ne né psy -
cho lo gic ké vy šetre nie u po li cajtov
útva ru oso bitné ho urèe nia pre zí -
dia Po li cajné ho zbo ru a po ho to -
vostných po li cajných útva rov kraj -
ských riadi te¾stiev za ra de ných vo
vz�a hu ku ka te go ri zá cii prác z
h¾a diska pra covných ri zík v sú -
vislosti s psy chic kou pra cov nou
zá �a žou stupòom 3 (psy chic ká
zá �až, pri kto rej nie je mož né vy -
lú èi� zdra votné ri zi ká) slú ži aj na
pre ve re nie ich schop nos ti spra co -
vá va� a vy rovná va� sa s psy chic -
kou zá �a žou, kto rá je neodde li -
te¾nou sú èas�ou vý ko nu ich èin -
nos tí.

Ta ké to zo sú la de nie le hôt psy -
cho lo gic kých vy šetre ní ve die k to -
mu, aby príslušní ci Po li cajné ho
zbo ru ne bo li pre �a žo va ní psy cho -
lo gic ký mi vy šetre nia mi.

(er)

Otáz ku z ti tul ku sme ad re so -
va li ge ne rálne mu riadi te ¾o vi
Sekcie hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR Ing.
Ró berto vi Pinté ro vi.

Úèe lom I. eta py pro gra mu „ob -
no vy so ciálnych za ria de ní na OO
PZ“ bo lo odstrá ne nie ha va rijné ho
sta vu so ciálnych za ria de ní na
Obvodných odde le niach PZ.
Predme tom pro gra mu „ob no vy
so ciálnych za ria de ní na OO PZ“
bo la:

n vý me na obkla dov a dla žieb
v so ciálnych za ria de niach (vrá ta -
ne spàch), vý me na sa ni ty a za ria -
ïo va cích predme tov, vý me na vy -
ku ro va cích te lies,

n opra va vstupných priesto -
rov,

n vý me na okien.

Roz sah opráv na jed not li vých
OO PZ bol rea li zo va ný pod¾a
sku toèných potrieb, na zákla de
ziste né ho tech nic ké ho sta vu so -
ciálnych za ria de ní a vstupných
priesto rov vo vy ty po va ných
objektoch OO PZ.

Reali zá cia pro gra mu bo la za -
bezpe èo va ná prostredníctvom
kraj ských centier pod po ry mi nis -
ter stva na zákla de èiastko vých
zmlúv uzatvo re ných v zmysle
platnej Rámco vej do ho dy. S reali -
zá ciou opráv sa za èa lo v 43.
týždni 2013 a ich ukonèe nie bo lo
sta no ve né do konca februá ra
2014.

V rám ci I. eta py bo li vy ko na né
opra vy so ciálnych za ria de ní na
celkom 109 obvodných odde le -
niach PZ, z to ho u 32 objektov

bo li opra vy ukon èo va né v ro ku
2014.

V sú èasnosti pre bie ha kon tro -
la vy ko na ných prác u objektov
OO PZ, kde bo li opra vy ukon èo -
va né v tom to ro ku, kon tro la
odstrá ne nia ne do robkov a prí -
padné uplatòo va nie si rekla má cií
na ziste né ne do stat ky.

Preh¾ad poètov OO PZ
Cent rum podpo ry Po èet OO PZ
Bra ti sla va 16
Tr na va 13
Nit ra 8
Tren èín 9
Ži li na 7
Ban ská Bys tri ca 15
Pre šov 14
Ko ši ce 27
Spo lu: 109

V de cembro vom vy da ní PO LÍ CIE au tor Mi lan Kružliak,
predse da ZO OZP v SR 8/8 pí sal o predvia noèných ak ti vi -
tách odbo rá rov v Bra tisla ve a  zmie nil sa aj o jed nom pro-
blé me:

Pre èo niekto rí po li caj ti s oprávne ním
na „VRZ“ ro bia psy cho testy èastejšie?

Ako sa rozbehli avi zo va né drob né opra vy priesto rov OO PZ?

Do re dakcie sme do sta li
otáz ky, sú vi sia ce s po vin -
nos�a mi po li caj ta po zadrža ní
vo dièské ho preu ka zu. Èo má
po li cajt uro bi�, keï napr. na
OO PZ ne má možnos� nahra�
úda je do sys té mu a ide ví -
kend? Ne hro zí, že vo diè tak
bu de môc� jazdi� ešte nieko¾ko
dní aj bez preu ka zu? Mô že
napríklad hliadke tvrdi�, že si
ho ne chal do ma… O sta no vis -
ko sme po žia da li riadi te ¾a od -
bo ru dopravnej po lí cie PPZ
plk. Ing. Já na Igna tá ka:

Pro ble ma ti ku evi do va nia zadr -
ža nia vo dièské ho preu ka zu do
evi dencie vo di èov upra vu je èl. 32
ods. 8 na ria de nia pre zi den ta PZ
è. 14/2011 v zne ní na ria de nia
pre zi den ta PZ è. 5/2012, kde sa
uvádza, že po li cajt úda je o kaž-
dom zadrža nom vo dièskom preu -
ka ze a pre jedna nom priestupku
be zodkladne za pí še do evi -
dencie vo di èov pod¾a oso bitné -
ho predpi su (§ 107 ods. 2 a 3 zá -
ko na è. 8/2009 Z. z. o cestnej
pre mávke a o zme ne a doplne ní

niekto rých zá ko nov v zne ní nes -
korších predpi sov) a interných
aktov riade nia. Ostatné ziste nia v
doh¾a de za pi su je do príslušných
informaèných systé mov. Ak po li -
cajt ne mô že ziste nia zaevi do -
va� sám z dô vo du neexistu jú -
ce ho ale bo ne funkèné ho pri po -
je nia je ho útva ru na infor -
maènú sie� MVnet, za bez pe èí
zaevi do va nie do evi dencie pro-
stredníctvom vecne a miestne
príslušné ho útva ru PZ pre
informaèný sys tém.

Na ria de nie v gescii od bo ru
dopravnej po lí cie pre zí dia PZ
neuvádza žiadne vý nimky (okrem
ne funkèné ho ale bo neexistu jú ce -
ho pri po je nia), pre kto ré by ne bol
po li cajt (kaž dý po li cajt bez oh¾a -
du na je ho za ra de nie) po vin ný
údaj o zadrža ní vo dièské ho preu -
ka zu do dopravno – správnej evi -
dencie be zodkladne nahra�.

Prá ve pre prí pa dy, ako po pi su -
je te, je potrebné sku toène kaž dé
zadrža nie vo dièské ho preu ka zu
be zodkladne za pí sa� do evi -
dencie. Je potrebné si uve do mi�,

že sa jed ná o evi denciu slú žia cu
okrem iné ho i pre sa mot ných po -
li cajtov, aby ve de li, ako vo èi kon-
krétnej oso be po stu po val už iný
po li cajt, akú má oso ba pries -
tupko vú mi nu los�.

Sú èasne tiež uvádza te, že
údajne ne má by� zrejmé, èi
zadrža ný vo dièský preu kaz ma jú
nahra� na OO PZ ale bo ho ma jú
do ru èi� na ODI. Jed ná sa o dve
od liš né po vin nos ti po li caj ta. V
prvom ra de je dô le ži té bez od -
klad né za pí sa nie zadrža nia vo -
dièské ho preu ka zu do evi dencie,
aby sa tak za brá ni lo ta kým prí pa -
dom, ako uvádza te vo Va šom prí-
kla de a dru hou, od liš nou po -
vinnos�ou po li caj ta, je splne nie si
zá konnej po vin nos ti pod¾a § 70
ods. 4 zá ko na è. 8/2009 Z. z. o
cestnej pre mávke a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov v
zne ní neskorších predpi sov a naj-
neskôr v nasle du jú ci pra covný
deò po zadrža ní vo dièské ho
preu ka zu zasla� ten to or gá nu PZ
príslušné mu pod¾a miesta, kde
bol vo dièský preu kaz zadrža ný.

Èo uro bi� so zadrža ným vo dièským preu ka zom?
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Na pra covnom stretnu tí k pro-
ble ma ti ke elektro nickej evi dencie
interných aktov riade nia bo li
odpre zento va né dve pre ten to
úèel v sú èasnosti po uží va né apli -
ká cie, ako aj externá apli ká cia
orga ni zá cie BSP Appli ca tions,
spol. s r. o..

Interná apli ká cia „Centrálna
evi dencia interných predpi sov
„CEIP“ je evi denèná apli ká cia po -

uží va ná iba použí va te¾mi v sieti
VSNET. Je mož né ju za vies� aj
pre použí va te ¾ov v sieti MVNET.
Niekto ré interné ak ty riade nia sú
zve rejne né. Apli ká cia umož òu je
jed no du ché vyh¾a dá va nie po mo -
cou re �azca slov. Pre sú èasné
potre by útva rov Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky však
v apli ká cií nie je mož né uro bi�
úpl né zne nie interné ho ak tu

riade nia, èo bo lo ne ga tívne hod-
no te né najmä zástupca mi kance -
lá rie mi nis tra vnútra SR a Pre zí -
dia Po li cajné ho zbo ru.

Interná apli ká cia „Interné pred-
pi sy „INTPRED“ je iba jed no du -
chý evi denèný sys tém. Jej použí -
va nie je obmedze né len na
klientsku sta ni cu (na lo kálnom
PC). Prístupná je len pre útva ry,
kto ré si interné ak ty riade nia sa mi
zaevi du jú. Apli ká cia vô bec ne -
umož òu je vytvá ra nie úpl ných
zne ní interných aktov riade nia, èo
je pre potre by útva rov základná
podmienka.

Odpre zento va ný externý sys -
tém „Edi tor interných predpi sov“
slú ži na vytvá ra nie, no ve li zá ciu,
schva ¾o va nie, publi ká ciu a evi do -
va nie interných predpi sov orga ni -
zá cie v sú la de s jej pra vidla mi pre
uve de né èin nos ti. Je ho plat for ma
je využi te¾ná pre pô sobnos� Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky (vrá ta ne Po li cajné ho zbo -
ru a Ha siè ské ho a zá chran né ho
zbo ru) a ve rejnej sprá vy. Dbá na
dodrža nie formálnej strán ky inter-
né ho predpi su v pro ce se je ho
vytvá ra nia ako aj no ve li zá cie, a to
v zá vis los ti od je ho dru hu. Zá ro -
veò auto ma ti zo va ne za bez pe èu je
konzistentnos� ce lé ho kor pu su
interných predpi sov. No ve li zaèné
zne nie predpi su ge ne ru je na
zákla de pl né ho zne nia predpi su,
kto rý do ká že poskytnú� v uží va te -
¾om na vo le ných èa so vých re -
zoch. Schva ¾o va cí pro ces inter -
 né ho predpi su a je ho publi ko va -
nie na webportá li orga ni zá cie
imple mentu je nad mo du lom Or -
ga ni zaèná štruktú ra, pri èom sek-
cia interných predpi sov web portá -

lu umož òu je v nich fulltexto vé
vyh¾a dá va nie. Zá ro veò všetky
interné predpi sy evi du je na rôz-
nych úrovniach prostredníctvom
centrálnej evi dencie, vrá ta ne
tých, kto ré bo li zru še né.

Úèast ní ci pra covné ho stretnu -
tia sa jednoznaène zhodli na
potre be za bezpe èe nia elektro -
nickej evi dencie interných aktov
riade nia, a to prostredníctvom na -
to špe cia li zo va né ho informaèné -
ho sys té mu, kto rý bu de spåòa� v
sú èasnosti štandardné po žia -
davky na informaèné sy sté my
tohto dru hu. Na ko¾ko interné apli -
ká cie nespåòa jú štandardné po -
žia davky, úèast ní ci pra covné ho
stretnu tia odpo rú èa jú za bezpe èe -
nie elektro nickej evi dencie inter-
ných aktov riade nia rieši� exter-
ným do dá va te ¾om.

Vzh¾a dom na enormný ná rast
vy dá va nia interných predpi sov
(viï. prí lo ha) a ïalší predpokla da -
ný ná rastu v sú vislosti s ESO je
potrebné tú to si tuá ciu rieši� systé -
mo vo a v èo najkratšej do be.

„V sú vislosti s ESO je potrebné tú to si tuá ciu rieši� systé mo vo a v èo najkratšej do be“
Vzh¾a dom na ná rast interných aktov riade nia a na ich
èastú no ve li zá ciu bol od bor archí vov a re gistra túr sekcie
ve rejnej sprá vy Mi nis ter stva vnútra Slo venskej re pub li ky
vy zva ný kance lá riou mi nis tra vnútra SR (odbo rom
bezpeènostnej le gisla tí vy) a Pre zí diom Po li cajné ho zbo ru,
aby ako gestor na ria de nia Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky è. 40/2006 o postu pe pri evi do va ní a ma ni pu lá-
cii s interný mi aktmi riade nia a úradný mi pe èiatka mi v
zne ní neskorších predpi sov zvo lal pra covné stretnu tie s
cie¾om ziste nia mož nos tí elektro nickej evi dencie inter-
ných aktov riade nia.

Vla òajšia informá cia pre mi nis tra vnútra:

Úvodné informá cie:
Interné predpi sy sa vy dá va jú

na všetkých stupòoch riade nia v
zmysle na ria de nia Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky è.
13/1999 o le gisla tívnych pra -
vidlách v zne ní na ria de nia Mi nis -
ter stva vnútra Slo venskej re pub -
li ky è. 26/2004.

Za bezpe èe nie jed not né ho po -
stu pu pri evi do va ní a ma ni pu lá cii
s interný mi aktmi riade nia upra -
vu je na ria de nie Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky è.
40/2006 o postu pe pri evi do va ní
a ma ni pu lá cii s interný mi aktmi
riade nia a úradný mi pe èiatka mi
v zne ní neskorších predpi sov.
Interné predpi sy mu sia by� v sú -
la de s právny mi predpismi. Inter-
né predpi sy vy da né na nižšom
stup ni riade nia mu sia by� v sú la -
de s interný mi predpismi vy da -
ný mi na vyššom stup ni riade nia.

Ná vrh interné ho predpi su
spra cú va útvar mi nis ter stva, do
pô sobnosti kto ré ho z h¾a diska
vecnej príslušnosti patrí na vr ho -
va ná úpra va; ak sa na vr ho va ná
úpra va tý ka èin nos ti viace rých
útva rov mi nis ter stva, po die ¾a jú
sa na spra co va ní ná vr hu inter -
né ho predpi su aj tieto útva ry.

Schvá le ný interný predpis
spo lu s návrhom právne ho pred-
pi su gestor za sie la aj v elektro -
nickej forme na je ho vy da nie.
Príslušné le gisla tívne pra co visko
vy ko ná va a za bez pe èu je vy da -
nie schvá le né ho interné ho pred-
pi su v spo lu prá ci s gesto rom.

Pr vý po kus:
V dru hom polro ku 2005 Úrad

informa ti ky a te le ko mu ni ká cií
(ïa lej len „ÚIT“) za bez pe èil elek-
tro ni zá ciu vy da ných vestní kov –
na ria de ní Mi nis ter stva vnútra
Slo venskej re pub li ky a tiež roz -
ka zov mi nis tra vnútra Slo ven -
skej re pub li ky od ro ku 1994 do
aktuálne ho ro ku 2006 Naske no -

va né interné predpi sy bo li po
jed not li vých roèní koch vo formá -
te *.pdf spra co va né a zve rejne -
né na stránke Sekcie le gisla tí vy
a vonkajších vz�a hov (ïa lej len
„Sekcia“), kto rú vy ho to vi li pra -
cov ní ci ÚIT. Od jú la ro ku 2006 si
prípra vu interných predpi sov do
for má tu *.pdf za bezpe èu jú pra -
cov ní ci le gisla tí vy. Od tohto ter -
mí nu spra co va nie a zve rejòo va -
nie interných predpi sov mi nis ter -
stva je vo výhradnej kompe tencii
Sekcie.

Je den zo zá važ ných ne dos -
tatkov vytvo re ných elek tro nic -
kých verzií je ten, že ne bo li do -
dr ža né sta no ve né pra vidlá a po -
stu py elektro ni zá cie, ako ani ur -
èe né pa ra metre pri ske no va ní.
Ten to fakt brá ni ïalšie mu elek -
tro nické mu využi tiu do ku mentov
(vyh¾a dá va nie pod¾a tex tu v do -
ku mente).

Ako z to ho von:
Na SITB exis tu je takmer úpl -

ný ar chív interných predpi sov
mi nis ter stva, ku kto rým nám bol
umožne ný prístup, èi vo wordov-
skom formá te, respektí ve aj
niek to rých roèní kov v pa pie ro vej
forme. K týmto spra co va ným
roèní kom sú spra co va né aj evi -
denèné zozna my, kto ré sa ma jú
vy ho to vo va� v zmysle na ria de nia
o ich evi dencii.

Z dô vo du potre by rieše nia le -
gisla tí vy na intra net portá li bo la
zria de ná pra covná sku pi na, kto -
rej èle no via (pra cov ní ci kance lá -
rie mi nis tra vnútra SR, SITB MV
SR a do dá va te lia) sa na pra vi -
del ných stretnu tiach zaobe ra jú
potre ba mi intra ne tu a možnos�a -
mi rieše nia. Pre kance lá riu mi -
nis tra vnútra SR bo la pre zen to -
va ná predsta va SITB MV SR rie-
še nia le gisla tí vy na intra ne te for -
mou sha re pointu. Ter mín ukon -
èe nia ana lý zy le gisla tívnej èasti
intra net por tá lu po pro cesnej

stránke je do 1. 3. 2014, ke dy
má prís� do plat nos ti no ve li zá cia
NMV 13/1999 o le gisla tívnych
pra vidlách, kto rá má de fi no va�
no vé pra vidlá pre le gisla tívny
pro ces.

Rieše nie je te da jed no du ché:
odpo rú èa me sta no vi� jas né pra -
vidlá v po do be no vé ho na ria de -
nia a dodržia va� ich. Zá ro veò je
ne vyhnutné skomple ti zo va� úpl -
né zne nia interných predpi sov a
za bezpe èi� ich vy ho vu jú cu elek-
tro nickú kva li tu. Informa ti ci ich
po tom ra di vy publi ku jú na intra -
ne te v tejto po do be a za bezpe -
èia vyh¾a dá va cie funkcio na li ty.

Zá ver:
Je zrejmé, že informa ti ci k

tejto proble ma ti ke nepristu pu jú
pa sívne, skôr na opak. Rovna ko
sa tá to pro ble ma ti ka ne tý ka iba
informa ti kov, ako je zrejmé z
uve de ných faktov. Je ne vyh nut -
né si uve do mi�, že žiadny tech -
no lo gic ký vý do by tok mo dernej
do by sám o se be ni kdy nepri ne -
sie oèa ká va ný efekt. Opak tohto
tvrde nia sa bo hu žia¾ stal fe no -
mé nom dnešnej do by a v mo -
derných techno ló giách èas to
h¾a dá me rieše nia bez to ho, aby
sme sa na uèi li ich správne
využí va�. V pra xi to zna me ná
drža� sa zá sa dy, že IT techno ló -
gie sa ma jú prispô so bi� na šej
prá ci (a zá ro veò ju podpo ri� a
ze fektívni�), nie na ša prá ca IT
techno ló giám. Pre úspešnú im -
ple mentá ciu aké ho ko¾vek infor -
maèné ho sys té mu / techno ló gie
je ne vyhnutné za bezpe èi� kva -
litné a aktuálne vstu py / dá ta,
kto ré ucho vá va ale bo spra cú va.
V prí pa de intra ne tu MVSR je po -
ru še ná tá to základná pre mi sa,
t.j. dá ta sú v ne vy ho vu jú com for-
má te a zne nia nie sú úpl né. Iba
no vý intra net te da pro blém ne -
vy rie ši. Je to te da naozaj chy ba
informa ti kov?

Kance lá ria mi nis tra vnútra SR je
pod¾a orga ni zaèné ho po riadku MV
SR od bor ným útva rom mi nis ter stva
na úse ku le gisla tí vy a vy dá va nia
interných predpi sov. V rám ci kan -
ce lá rie je to od bor bez peènostnej
le gisla tí vy, kto rý o. i.

– pri po mienku je ná vr hy inter-
ných predpi sov,

– po sudzu je le gisla tívno–tech -
nic ké spra co va nie interných pred -
pi sov vy dá va ných mi nistrom, štát -
nym ta jomní kom a ve dú cim slu -
žobné ho úra du,

– za bez pe èu je vy dá va nie Vest -
ní ka mi nis ter stva, distri bú ciu inter -
ných predpi sov, ve die ich ústrednú
evi denciu a do ku mentá ciu a vy dá -
va preh¾a dy plat ných interných
predpi sov uve rejne ných vo Vestní -
ku MV SR.

Od bor bezpeènostnej le gisla tí vy
si je ve do mý spo mí na ných prob lé -
mov a aj pre to pripra vil no vé le -
gisla tívne pra vidlá, kto ré bo li
schvá le né 21. februá ra 2014 s
úèinnos�ou od 1. marca 2014 (na -
ria de nie è. 33/2014).  No vé le gisla -
tívne pra vidlá za viedli nie ko¾ko no -
vi niek, po mo cou kto rých sa postup-
ne odstrá nia via ce ré ne do stat ky
vy tý ka né respondentmi v anke te.

Ide najmä o prístupnos� úpl né ho
zne nia interné ho predpi su po vy da -
ní je ho no ve ly. Pod¾a spo mí na né ho
na ria de nia bu de mu sie� vecný ges-
tor do 10 pra covných dní od uve -
rejne nia no ve ly do ru èi� od bo ru
bezpeènostnej le gisla tí vyv elektro -
nickej po do be úpl né zne nie inter -
né ho predpi su, kto ré sa bu de uve -
rejòo va� na intra ne te. Èo sa tý ka
doteraz vy da ných interných predpi -
sov, tak do konca ro ku 2014 je vec -
ný gestor kaž dé ho plat né ho inter -
né ho predpi su uve rejne né ho vo
Vestní ku MV SR, kto rý už bol no ve -
li zo va ný, po vin ný zasla� od bo ru
bez peè nostnej le gisla tí vy je ho úpl -
né zne nie, kto ré sa následne uve -
rejní na intra ne te. Tý mi to opat re -
nia mi sa postupne zlep ší pre h¾ad -
nos�, èi ta te¾nos� a prístupnos� inter-
ných predpi sov v ak tuál nom zne ní.

Za sie la nie pí somných výtlaè kov
vestní ka sa zre du ko va lo už od pri -

ja tia na ria de nia è. 1/2010 o Vestní -
ku MV SR v podsta te iba na sekcie
mi nis ter stva a útva ry na ich úrov ni.
Inak sú jed not li vé èiastky za sie la né
elek tro nic ky jed not li vým subjektom
v pô sobnosti mi nis ter stva, pri èom
sa pri distri bú cii zoh¾adòu jú aj indi -
vi duálne po žia davky.

Strán ka kance lá rie mi nis tra bo la
na za èiatku ro ka 2014 upra ve ná
tak, aby bol umožne ný pria mo z
preh¾a du interných predpi sov uve -
rejne ných vo Vestní ku MV SR prí-
stup do zne nia jed not li vých inter-
ných predpi sov s tým, že je za tia¾
umožne né fulltexto vé vyh¾a dá va nie
v názvoch interných predpi sov
uve de ných v preh¾a de.

Okrem uve de né ho pre behli kon-
com ro ka 2013 a za èiatkom ro ka
2014 viace ré ro ko va nia zás tupcov
kance lá rie mi nis tra, od bo ru archí -
vov a re gistra túr a sekcie informa -
ti ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè nos ti
tý ka jú ce sa za bez pe èe nia vhod né -
ho infor maè né ho sys té mu sú vi sia -
ce ho s prípra vou, vy dá va ním, evi -
denciou a vyh¾a dá va ním interných
predpi sov. Na zákla de aj týchto ro -
ko va ní kance lá ria mi nis tra uplat ni la
vo februá ri 2014 vo vz�a hu k sekcii
informa ti ky, te le ko mu ni ká cii a bez -
peè nos ti po žia davku na elektro ni -
zá ciu interných predpi sov, a nás -
led ne bo la elek tro nic ky zasla ná aj
tech nic ká špe ci fi ká cia.

Zá ve rom uvádza me, že je tiež v
záujme kance lá rie mi nis tra a oso -
bitne od bo ru bezpeènostnej le -
gisla tí vy za ve de nie efektívne ho
informaèné ho sys té mu elektro ni zá -
cie interných predpi sov, kto rý
spreh¾adní, u¾ahèí a zvý ši úro veò
tvor by, uve rejòo va nia, evi do va nia a
prístu pu k interným predpi som,
pre to že ten to sys tém odbre me ní do
znaènej miery aj pra covní kov tohto
od bo ru, kto rí napriek enor m nej vy -
�a že nosti za bezpe èu jú aj po tech-
nickej stránke v rám ci svo jich mož -
nos tí vy dá va nie sú èasnej elektro -
nickej for my vest ní ka a s tým sú vi -
sia ce èin nos ti.

JUDr. Pe ter Kriška, 
Kance lá ria mi nis tra vnútra SR

Poh¾ad sekcie informa ti ky na úlo hu, kto rá zaují ma najmä po li cajtov vo vý ko ne

VEC: Spra co va nie interných predpi sov na intra ne te MV SR

Kance lá ria mi nis tra vnútra: pri ja li sme
množstvo opatre ní na zlepše nie sta vu



Ak by sa aj to to hroz né èís lo
zmen ši lo o po lo vi cu, reálne sa už
ne da jú lesné po rasty zachrá ni�
ich no vo vý sadbou, ako to lesní -
kom pri ka zu je zá kon. A to je len
jed na rómska osa da. V oko lí les-
ných cesti èiek a chodní kov je za -
rú ba ný kaž dý strom, kto rý po tom
do ro ka uschne. Kaž dý rok urbár -
ske spo loènosti, Štátne le sy,
správco via ná rodných parkov a

rôzne ïalšie orga ni zá cie po dá va -
jú ozná me nia na nezná me ho pá -
cha te ¾a vo ve ci krá de že pod¾a
§212, ods.2,písm.d / T.z., kto ré ho
skut ku sa do pus til (ne zná my pá -
cha te¾) tým, že vy rú bal lesný po -
rast. Ba ví me sa o ško dách rá do -
vo oko lo 25.000.– .

Ape lu jem tou to ces tou na na -

šich zá ko no darcov. Na še le sy sú
v ich ru kách. Do vo ¾u jem si po žia -
da� pá nov poslancov o úpra vu
jedné ho pa ra gra fu v trestnom zá -
ko ne è. 300, a to tak, aby sa jed -
no pís me no tohto pa ra gra fu ve -
no va lo prá ve neoprávne né mu
poškodzo va niu dre vín v na šich
le soch, resp. dre vín rastú cich na
po zemkoch Slo ven ské ho po zem -
ko vé ho fon du (SPF). Vy chá -
dzajme z pra xe. Ke dy ide o
neoprávne ný vý rub drevnej hmo -
ty? Ak je dre vi na vy rú ba ná (nie
poško de ná). Správne, ale zá kon

už ne po sti hu je to ho, kto ta kú to
dre vi nu po ško dí de vastu jú cim
inva zívnym spô so bom. Po ne spo -
èet ných akciách v lesných po -
rastoch pod Tat ra mi v spo loènosti
za mestnancov TA NAP–u mô žem
zodpo vedne po ve da�, že v Tat -
rách v blíz kos ti rómskych osád je
za rú ba ný kaž dý dru hý strom. Ta -
ké to ko na nie náš zá kon ne po sti -
hu je? Pre èo? Pre èo sa má me len

pri ze ra� to mu, ako sa beztrestne
de vas tu je lesná plo cha? Pre èo
ne exis tu je úpra va v trestnom zá -
ko ne, kto rá by to to ko na nie
sankcio no va la? Z h¾a diska pre -
vencie a ochra ny by to bo la
ohrom ná po moc. Má me fo to gra -
fic ky zdo ku mento va né, ako ubú -
da les v prie be hu piatich ro kov vi -

nou ne le gálne ho vý ru bu. Tu na -
ozaj nie je možnos� vy mo ži te¾ -
nosti prá va? Spo loènosti hospo -
dá ria ce s lesný mi po rastmi sa
bez po mo ci Po li cajné ho zbo ru
jedno du cho ne zao bí du. Ró mom
sa vy dá va jú líst ky na pa li vo vé
dre vo. Ta ký to lístok na su mu 6.–
opráv òu je je ho ma ji te ¾a na vý rub
drevnej hmo ty a má platnos� až
je den ka lendárny me siac.Po èas
tejto do by si do tyè ný na chystá
nieko¾ko ná sobne viac drevnej
hmo ty ako je po vo le né lístkom,
t.j. je den me ter ku bic ký. Popri

tom po ško dí nieko¾ko de sia tok
ïalších stro mov, kto ré následne
odumrú a uschnú. Do konca aj po
vy da ní lístka na prípra vu drevnej
hmo ty sa bežne stá va, že Ró mo -
via rú bu najbližší po rast, ve do mí

si to ho, že ma jú po vo len ku, pri -
èom to to po vo le nie na prípra vu
drevnej hmo ty je do úplne iné ho
po rastu. Opa ku jem, že ani súk -
rom ný ani štátny pod nik, èi fir ma
si bez po mo ci PZ ne vie po ra di�.
To to ko na nie na be rá oblud né
rozme ry. Pre èo sa ne mô že zria di�
ta ká Lesná po lí cia? Pre ta kú to
zložku so všetký mi prá vo mo ca mi
by bo lo kvan tum prá ce, napríklad
oka mži té rieše nie krá de ží drevnej
hmo ty pria mo na mieste, vý bor ná
miesta a osobná zna los�, popri
repre sii aj ve¾ká pre vencia. Vo
väèši ne sa vždy jed ná o po rasty
v expo no va nom te ré ne, èi že
�ažko do stup né. Chý ba jú nám
tech nic ké prostriedky na po tie ra -
nie ta kejto kri mi na li ty, èo nás
odsú va do neprí jemnej po zí cie

šta tistov. Tak to si ten ho rú ci ze -
miak zodpo vednosti len pre -
hadzu je me a dranco va nie le sa
po kra èu je ïa lej. Z poh¾a du Ró -
mov ide len o dre vo, kto ré nutne
potre bu jú na kú re nie. No z poh¾a -
du spo loènosti ide o ho to vú ka ta -
stro fu. Ak sa Ró mom dre vo mi -
nie, ide sa do le sa po ïalšie. Bez
zá sob a plá no va nia si riešia svo -
ju si tuá ciu vždy pu do vo po svo -
jom. Avšak tak ti ku ako obchádza�
zá kon zvlá da jú bra vúrne. Existu jú
plo chy le sa po po žia roch a po ka -
la mitné úze mia, kde by sa moh li
reali zo va� Ró mo via, kto rí potre bu -

jú drevnú hmo tu. Dá sa spra co va�
aj jed no du chá koncepcia na tú to
èinnos�, zahrnu tá do jedno du chej
rov ni ce D+K+P. Dôslednos�, kon -
tro la, pre vencia.

Te rajší stav? Niekto ré spo -
loènosti pristú pi li na vý rub les-
ných po rastov v blíz kos ti róm-
skych osád len pre to, že im
každo roène ubú da lo èo raz viac
stro mov a zá chra na po rastov bo -
la ne mož ná. Kon cep ty na bá ze
súkromných bezpeènostných slu -
žieb zly há va jú na ce lej èiare, pro -
b lém je v prá vo mo ciach.

Viktor Jefanov, Kežmarok
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Le sy ver sus Ró mo via… Ví �a za už po zná me
Ohrom ný po èet Ró mov (mu žov a chlapcov) v zimnom ob -
do bí denne cho dí na dre vo do le sa. Približný ob jem z le sa
vy ne se nej drevnej hmo ty za je den deò v osa de s poètom
1.900– 2.000 Ró mov je cca 15 metrov ku bic kých. Ak odrá -
ta me dni v me sia ci, ke dy dostá va jú so ciálne dáv ky, èo je
cca 7 dní, ostá va nám približne 23 až 24 dní. Ak to vy ná -
so bí me krát 15, dostá va me sa k èís lu 345 až 360 ku bic -
kých metrov dre va, z to ho mi ni málne po lo vi ca je ne le -
gálne vy rú ba ná.

Toto je výsledok...

Strom sa dôkladne poškodí a do roka vyschne, možno ho
zoťať...

Wüstenrot pripra vil pre za mestnancov MV
SR a èle nov OZP v SR ce lý rad vý hod ných
po núk. Oboznámte sa s ni mi na na šich we -
bo vých stránkach.

(red)



V progra mo vom ob do bí 2014 –
2020 sa bu de použi tie fi nanèných
prostriedkov EÚ prísnejšie vy -
hodno co va� na bá ze me ra te¾ných
výstu pov k plne niu stra té gie „Euró -
pa 2020“. Uvo¾ne nie fondov bu de
tiež podmie ne né plne ním fiškál-
nych pra vi diel v rám ci Európske ho
se mestra. Európsky par la ment je
vlastne po prvýkrát pl no hod not ným
hrá èom v na sta ve ní no vej štruktu -
rálnej a ko héznej po li ti ky Únie.

Prípra va podmie nok
V tejto sú vislosti bo la na MV SR

zria de ná Kance lá ria pre koordi ná -
ciu a Tech nic ké pra covné sku pi ny.
Následne z dô vo du za bezpe èe nia
koordi ná cie plne nia úloh, kto ré
vyply nu li pre orga ni zaèné zložky
Pre zí dia PZ v sú vislosti s prípra vou
MV SR na pro gra mo vé obdo bie
2014 až 2020 bo la rozka zom pre zi -
den ta PZ è. 5/2013 zria de ná tech -
nic ká sku pi na pre vnú tornú bez -
peènos� a adaptá ciu na kli ma tic ké
zme ny zo zástupcov jed not li vých
orga ni zaèných zlo žiek Pre zí dia PZ
a Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v Slo -
venskej re publi ke. Èlenmi technic-
kej sku pi ny sta li aj zástupco via
kraj ských riadi te¾stiev PZ.

Pre zí dium PZ za èa lo s prípra va -
mi už v me sia ci de cember 2012,
pri èom prio ri tou bo la ko ordi ná cia
èin nos ti útva rov PZ pri prípra ve
pro jekto vých zá me rov v rám ci jed -
not li vých ope raèných progra mov
pre pro gra mo vé obdo bie 2014 –
2020.

Za kaž dý útvar Pre zí dia PZ bo li
spra co va né ta bu¾ky so za de fi no va -
ním a po pi som cie¾a, oèa ká va né ho
prí no su, me ra te¾né ho uka zo va te ¾a,
reali zá to ra pro jek tu (útvar, èa so vé
obdo bie, spo luprá ca s iný mi
zložka mi, re zortmi, atï.), kto ré bo li
doplne né texto vou èas�ou. Násled-
ne sa pripra vi li pod kla dy k SWOT
ana lý zam na vr ho va ných pro jektov
na pro gra mo vé obdo bie 2014–
2020 so za de fi no va ním a po pi som
– sil ných a sla bých strá nok pro jek -
to vé ho zá me ru, ohro ze nie, % vá ha
jed not li vých strá nok.

Na ïalšom za sadnu tí technickej
sku pi ny za me ra nom k ob sa hu a
roz sa hu stra te gic kých cie¾ov, prio rít
a pro jektov, bo li do prípravných
prác za po je ní aj pra cov ní ci reali -
zaèné ho tí mu fir my De loitte Advi so -
ry s.r.o., s kto rý mi bo li pre ro ko va né
všetky ná vr hy predlo že ných pro -
jekto vých zá me rov útva rov Pre zí dia
PZ. Sú èasne s tý mi to ak ti vi ta mi
pre bie ha li konzultá cie s odbo rom
zahra niènej po mo ci MV SR a pra -
covnej sku pi ny MV SR z dô vo du
za medze nia dupli ci ty pri predkla da -
ní pro jekto vých zá me rov. Najmä v

prí pa de prípra vy ná vr hu pro gra mo -
vé ho za me ra nia Fon du pre vnú -
tornú bezpeènos� na obdo bie ro kov
2014 – 2020.

Z dô vo du integrá cie portfó lia MV
SR a PZ, kto ré predsta vu je rá mec
pre fi nanco va nie roz vo jo vých pro -
jektov PZ a HaZZ v té me „Zvy šo va -
nie bez peè nos ti dopravných systé -
mov“ usku toèni li viace ré ro ko va nia
so zástupca mi sekcie Ope raèné ho
pro gra mu „Do pra va a infraštruktú -
ra“ Mi nis ter stva do pra vy, vý stav by
a re gio  nálne ho rozvo ja Slo venskej
re pub li ky.

Od bor ný po ten ci ál
Ïalšie medzi re zortné ro ko va nia

bo li reali zo va né v prí pa de progra -
mo vej stra té gie a integrá cie pro gra -
mo vé ho portfó lia MV SR do Ope -
raèných progra mov Mi  nis ter stva
do pra vy, vý stav by a re gio nálne ho
rozvo ja Slo venskej re pub li ky a Mi -
nis ter stva ži votné ho prostre dia Slo -
venskej re pub li ky.

Na úrov ni štátnych ta jomní kov
Mi nis ter stva školstva, ve dy, výsku -
mu a športu Slo venskej re pub li ky, a
MV SR sa usku toèni lo multi la te -
rálne ro ko va nie k Ope raèné mu pro -
gra mu „Ve da a ino vá cie“. Zo stra ny
Pre zí dia PZ bo li predsta ve né viace -
ré pro jek to vé ná vr hy za me ra né na
zlepše nie slu žieb a sti mu lá ciu roz-
vo ja v re le vantných oblastiach, ku
kto rým by mo hol Po li cajný zbor pri-
spie�. Pre zen to va né bo li aj ak ti vi ty
jed not li vých subjektov PZ, ako Kri -
mi na listicko–expertízny ústav PZ,
Aka dé mia PZ v Bra tisla ve a od bor
ve decko–tech nic ké ho rozvo ja Pre -
zí dia PZ, kto rý sa zaobe rá pro ble -
ma ti kou výsku mu a ino vá cií no vých
prvkov a tech ni ky pre jed not li vé
služ by PZ. Konšta to va ná bo la aj
sku toènos�, že Aka dé mia PZ v Bra -
tisla ve je je di nou vy so kou ško lou v
Slo venskej re publi ke, kto rá má ako
hlavnú oblas� výsku mu è.23
„Bezpeènostné služ by“ pri èom v
tejto ob las ti pô so bí od ro ku 1994,
kde z 250 za mestnancov sa 90
pria mo ve nu je ve decko–výskumnej
èin nos ti v oblastiach vnú tornej bez -
peè nos ti a ci vilnej ochra ny.

Na ïalších pra covných stret nu -
tiach so zástupca mi re zor tu
MDVRR bo li rieše né nasle dovné
ob las ti a stra te gic ké ciele:

– infraštruktú ra bez peè nos ti (po -
silne nie do stup nos ti a šká ly slu žieb
PZ a HaZZ v kontexte bez peè nos ti
dopravných systé mov, po silne nie
intervenènej ka pa ci ty vrá ta ne špe -
ciálne ho vy ba ve nia PZ a HaZZ,

– ma nažment ne žia du cich uda -
lostí na kri tic kých dopravných
uzloch, miestach s najvyšším poè -
tom ne hôd, pri tu ne loch, na le -

tiskách a frekvento va ných rieè nych
vodných ces tách a iných „zra ni -
te¾ných“ bo doch dopravných
uzlov),

– bezpeènos� vo zi diel a iných
dopravných prostriedkov – imple -
mentá cia opatre ní na zvý še nie bez -
peè nos ti a doh¾a du,

– vzde lá va cie kampa ne – zvý -
še nie in for mo va nos ti ve rejnosti o ri -
zi kách a po silne nie aktívnej úèas  ti
úèastní kov do pra vy na zvy šo va ní
bez peè nos ti, kampa ne orien to va né
na špe ci fické cie¾o vé sku pi ny (vo di -
èi, de ti, se nio ri atï.),

– zlepše nie doh¾a du nad
dodržia va ním pra vi diel cestnej pre -
mávky, apli ká cia dopravno–bez -
peè nostné ho audi tu a bez peè -
nostnej inšpekcie v podmienkach
SR,

– vy má ha nie prá va v kontexte
do pra vy – zvý še nie kva li ty slu žieb
PZ,

– po ne ho do vá sta rostli vos� –
zvý še nie kva li ty slu žieb PZ a HaZZ
úèastní kom ne hôd

– da ta bá zy a zber dát o doprav-
ných ne ho dách – po silne nie ana ly -
tic kých ka pa cít a syste ma ti zá cia
prá ce s informá cia mi,

– za vádza nie mo derných
techno ló gií do systé mov pod po ry
bez peè nos ti dopravných systé mov
(eCALL, IDS atd)

– ochra na zra ni te¾ných úèast ní -
kov cestnej pre mávky

– rieše nie pro ble ma ti ky cez hra -
niènej cestnej pre mávky / cez hra -
nièné vy má ha nie prá va

– efektívna a konti nuálna ce lo ži -
votné vzde lá va nie v ob las ti dop -
ravnej vý cho vy  

Po zornos� ve rejnej sprá ve
V sú vislosti s Ope raèným prog -

ra mom „Efektívna ve rejná sprá va“
sa ko na lo pra covné stret nu tie k té -
me ky berne tická bezpeè nos� na Mi -
nis terstve zahra nièných ve cí a
európskych zá le ži tos tí Slo venskej
re pub li ky. Uve de ná té ma nadvä zo -
va la na ro ko va nia v USA, kto rých
sa zú èast nil aj mi nister vnútra SR a
podpredse da vlá dy Slo venskej re -
pub li ky. Té mou ïal ších stretnu tí bo -
lo aj rieše nie otá zok spo je ných so
zaèle ne ním  mo derni zá cie colných
slu žieb do Partnerskej do ho dy na
ro ky 2014–2020 a do príslušných
ope raèných progra mov.

Zástupco via Pre zí dia PZ sa
zúèast òo va li na ne go ciaèných roz -
ho vo roch s èlenmi Európskej ko mi -
sie, pri èom posledné ro ko va nie sa
usku toèni lo v septembri 2013 k
Ope raèné mu pro gra mu „Efektívna
ve rejná sprá va“ na ro ky 2014 –
2020. Išlo o ne for málny dialóg, kto -
rý nadvä zu je na stretnu tie k podpo -
re mo derni zá cie ve rejnej sprá vy v
Slo venskej re publi ke v rám ci pro -
gra mo vé ho obdo bia 2014–2020,
kto ré sa ko na lo v Bru se li. Na tom to
za sadnu tí slo ven ské or gá ny vy -
jadri li svo ju pod po ru a súhlas s ES
k po sú de niu a odpo rú èa niu Po -
zièné ho do ku men tu tý ka jú ce ho sa
re for my ve rejnej sprá vy. Cie ¾om

tohto ne formálne ho stretnu tia bo la
disku sia o tom, ako sú rieše né pri -
po mienky vzne se né Európ skou ko -
mi siou v ná vr hu Ope raèné ho pro -
gra mu „Efektívna ve rejná sprá va“
predlo že nej Eu  rópskej ko mi sii a
do hodnu tie sa na ïalších kro koch.

Z dô vo du ze fektívne nia ko mu ni -
ká cie bo la zria de ná intra ne to vá
strán ka s názvom „Riade nie imple -
mentá cie pro jektov EÚ“, kto rej
cie¾om je koordi no va� èin nos�
medzi pri jí ma te¾mi prostriedkov EÚ
(útva ry PZ, Aka dé mia PZ), pro-
stredníctvom Pre zí dia PZ až na ria-
dia cu jed not ku MV SR. Na intra ne -
to vej stránke sú všetky útva ry PZ,
informá cie z po rád, le gisla tí va, ter -
mí ny úloh. Je ne vyhnutné zo sú la -
de nie èin nos tí s po li tic ký mi prio ri ta -
mi agen dy Euró pa 2020, makroe -
ko no mický mi a ex ante kondi cio na -
li ta mi, te ma tickým za me ra ním a vý -
konnostný mi sti mulmi pri prípra ve
pro jektov, èo po ve die k efek tív -
nejšie mu vy nakla da niu fi nan èných
prostriedkov.

Útva ry Pre zí dia PZ a Aka dé mie
PZ v Bra tisla ve predlo ži li spo lu 95
pro jekto vých zá me rov, kto ré bu de
potrebné vzá jomne pre via za� z
poh¾a du vy tý èe ných cie¾ov a se -
lekto va� aj vo èi jed not li vým ope -
raèným progra mom.

Vzh¾a dom na sku toènos�, že
spra co va nie pro jektov za útva ry PZ
je vy so koodborná èinnos�, pre pra -
covní kov zaobe ra jú cich sa prípra -
vou pro jektov bo li za bez pe èe né

ško le nia za me ra né na „Tvor bu pro -
jektov zo štruktu rálnych fondov
EÚ“. V prie be hu pr vé ho polro ka
2014 ab sol vu je ško le nie 55 pra -
covní kov. Cie¾om je do siahnu� ta ký
stav, aby od bor ný ma na žér pra cu -
jú ci na prípra ve pro jek tu bol z
prostre dia PZ.

Z poh¾a du ro ko va ní s Európskou
ko mi siou (ïa lej len „EK“) je potreb-
né pozna me na�, že Vlá da Slo -
venskej re pub li ky na svo jom ro ko -
va ní v me sia ci február 2014 schvá -
li la Partnerskú do ho du na ro ky
2014 – 2020. Ten to vý znam ný stra -
te gic ký do ku ment je zá klad nou
podmienkou pre využi te fi nanèných
prostriedkov z fondov EÚ v ro koch
2014 – 2020. Do ku ment  vytvá ra
predpoklad na  rých le schvá le nie
ope raèných pro g ra mov a rýchly za -
èia tok èer pa nia európskych fi nan -
èných zdro jov z no vé ho pro gra mo -
vé ho obdo bia.

Uve de ný do ku ment bu de pred -
 lo že ný EK na formálny pro ces pri -
po mienko va nia. Cel ko vý mi ni málny
èas pre pri ja tie rozhodnu tia EK k
PD SR je cca 90 ka lendárnych dní
od formálne ho predlo že nia PD SR.
V zmysle èlán ku 16 na ria de nia EP
a Ra dy (EÚ) 1303/2013 má EK na
pri ja tie rozhodnu tia k PD 120 dní
od jej predlo že nia. PD SR na ro ky
2014 – 2020 na do budne právnu
po do bu pri ja tím rozhodnu tia EK for -
mou vy ko ná va cie ho ak tu.

plk. Ing. Sta ni slav Ši šu lák, PhD., 
Kance lá ria pre zi den ta PZ

„EURO FONDY“ – investí cia do bu dúcnosti Po li cajné ho zbo ru

Možnosti sú, musíme sa dôkladne pripravi�
Slo ven ská re pu bli ka plá nu je v ro koch 2014 – 2020 èerpa�
fi nanèné prostriedky Európskej únie (ïa lej len „EÚ“) v na-
sle du jú cich siedmich ro koch prostredníctvom týchto
hlavných ope raèných progra mov: Ope raèný pro gram Vý-
skum a ino vá cie, In teg ro va ná infraštruktú ra, ¼udské zdro -
je, Kva li ta ži votné ho prostre dia, Efektívna ve rejná sprá va
a In teg ro va ný re gio nálny ope raèný pro gram.
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