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Riadi te¾ka v struè nos ti in for -
mo va la prí tomných o pro ce se ve -
rejné ho obsta rá va nia v podmien-
kach re zor tu vnútra. Prizna la, že

prišla z ma lé ho mi nis ter stva a až
te raz po cho pi la, èo to je ve¾ký re -
zort… V sú èasnosti v re zorte
obsta rá va jú to var a služ by v cel-

ko vom roz sa hu asi za 1, 6 mi li ar -
dy eur. „Keï som nastú pi la vla ni
k 1. februá ru, na šla som v jed -
nom ve¾kom ša no ne 120 ne vy ba -
ve ných po žia da viek, s kto rý mi sa
nikto ne zao be ral.“ „Pr vou po žia -
davkou mi nis tra bo lo, aby sa
skva litni lo ve rejné obsta rá va nie,
mys lím si, že sa nám da rí dosta�
ho na iný le vel,“ uviedla a predse -
dom základných orga ni zá cií
priblí ži la zlo ži tos� všetkých pro ce -
sov, sú vi sia cich s ve rejný mi sú �a -
ža mi.

Dôležitá je príprava
Pod¾a jej slov najná roènejšou

èas�ou pro ce su je de fi no va nie
potrieb, ich vyšpe ci fi ko va nie v sú -
la de s dikciou zá ko na: „Ten to pro -
ces tr vá ve ¾akrát mi ni málne tak
dlho, ako sa mo obsta rá va nie,“
po ve da la a spresni la úlo hy, kto ré
le žia na ple ciach ko mo ditných
ma na žé rov a èo konkrétne je po -
tom úlo hou od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia. Po uži la ako príklad
po nož ky, kde od bor ni ja ko neo -
vplyvní napríklad ich kva li tu, vy -
sú �a žia presne ta ké, aké po ža du -
je ko mo ditný ma na žér. Zdô razni -
la pre to potre bu ve¾mi úzkej spo -
lu prá ce ich od bo ru so za dá va -
te¾mi zá kazky, te da s ko mo ditný -
mi ma na žérmi, istý èas tr va lo,
kým na šli spo loènú reè a aktuál-
ne už aj spo luprá cu s ge ne rálny -
mi riadi te¾mi sekcie eko no mi ky i
sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku ozna èi la za dobrú.
„Obsta rá va nie je pro ces, kto rý tr -
vá ve¾mi dlho, nieke dy šty ri me -
sia ce, nieke dy šes�, nieke dy rok.“
„Vše o becne sa ho vo rí, že admi -
nistra tívna ná roènos� ve rejné ho
obsta rá va nia sa zni žu je, do vo lím
si po ve da�, že to nie je prav da, je
to ve¾mi do bro druž ná ces ta a ná -
roè ný pro ces, zá kon je uro be ný
pre uchádza èov, nie pre obsta rá -
va te ¾ov. Kaž dý, kto sa sta ne z
jed not li vých zlo žiek èle nom ko mi -
sie, za me siac po cho pí, o èom

sme ho vo ri li, je to sku toène ve¾mi
zdåha vé.“ Spresni la však, že pod-
mienky obsta rá va nia sa v podli -
mitných zá kazkách podstatne
zjed no du ši li a tým sa ce lý pro ces
vý razne zrýchlil, skrá til, ne pla tí to
však o kla sic kých sú �a žiach: „Ani
no ve ly zá ko na, kto ré bo li vla ni
pri ja té, neskrá ti li le ho ty v nadli -
mit ných zá kazkách,“ po �ažka la si,
ale vys vetli la, že náš zá kon v
pod sta te len ko pí ru je le ho ty, sta -
no ve né pre sú �a že v rám ci ce lej
EÚ.

Spŕška ponôs
Po úvodnom vstu pe pa ni riadi -

te¾ky do sta li slo vo predse do via a
za hrnu li ju naozaj vý datnou spàš -
kou po nôs, kto rým sa tu ne mô že -
me z priesto ro vých dô vo dov ve -
no va�, všetky sú však zaevi do va -
né, k mno hým za uja li sta no vis ko
predsta vi te¾ky od bo ru obsta rá va -
nia pria mo na mieste a predse da
OZP v SR Mi ro slav Lit va ubez pe -
èil, že ve de nie OZP ich bu de
prie bežne rieši� s ve de ním. Pre to
len v skratke spo meòme as poò
niekto ré.

Prie vidza: K pro blé mu tri ro ky
odsta ve né mu vý �a hu v 5–poscho -
do vej bu do ve OR PZ v Prie vid zi:
Pe nia ze na opra vu sú už vyèle -
ne né, „ale ne do šlo k schvá le niu
po žia davky“.

Tren èín avi zo val vážne pro blé -
my so zá so bo va ním kri mi na lis tic -

V zásobovaní policajtov pretrvávajú vážne problémy
Ban ská Bys tri ca (on) Posledný marco vý piatok sa v Ban-
skej By stri ci ko na lo riadne jarné za sa da nie ra dy predse -
dov základných orga ni zá cií OZP v SR. Po úvodných for-
málnych bo doch pro gra mu do sta la slo vo po zva ná Ing.
Da ša Pa lá ko vá, riadi te¾ka od bo ru ve rejné ho obsta rá va nia
MV SR, s kto rou prišla na za sa da nie ra dy aj jej ko le gy òa,
Ing. Adriana Hrivnáčiková.

Myšlienka mesiaca: Ži vot nás nú ti ro bi� niekto ré ve ci dobro vo¾ne.

(Pokračovanie na strane 2)

 Pán predse da, jed nou z
k¾ú èo vých úloh pre to to obdo -
bie je no ve li zá cia zá ko na o
štátnej službe, pô vodne mal
by� ná vrh v pa ragra fo vom zne -
ní ho to vý do konca ro ka 2013.
Nie je. Pre èo?

Nie je, pre to že v zá sadných
ve ciach tr va li disku sie medzi
všetký mi za in te re so va ný mi dlhšie

ako sa predpokla da lo – najmä
pre to, že roz po ry sú väèšie, ako
tvorco via plá nu le gisla tívnych
úloh re zor tu predpokla da li. Prie -
beh prác na zá ko ne uká zal, že
medzi po li cajtmi a ha sièmi sú roz-
die ly, kto ré zodpo ve da jú predchá-
dza jú ce mu vý vo ju a dospe li sme
v ro ko va niach až do štá dia
pozna nia, že pra co va� ïa lej na

spo loènom zá ko ne pre po li cajtov
a ha si èov len pre to, že ma jú spo -
loèné so ciálne za bezpe èe nie a
poskla da� ten to zá kon tak, aby to
ne stá lo žiadne pe nia ze – to pod¾a
nás ne má zmy sel. Na tom sa
zhodli od bo ry z oboch strán. Ak
sa má nieèo zme ni�, ale pri tom sa
niè ne zlep ší, tak radšej ta ký to
mo del ne robme. Najmä z ra dov
od bo ro vých zvä zov zazne lo to¾ko
zá sadných pri po mie nok, že je
potrebné pre hodno ti� ïalší po -
stup. Po viem otvo re ne, za týchto
podmie nok chce me, aby po li caj ti
ma li len svoj zá kon o štátnej služ-
be, te da len pre príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru. Úèinnos� zá ko na
sa plá no va la od 1. ja nuá ra2015,
v tejto chví li je ešte priestor h¾a -
da� s ve de ním re zor tu spo loènú
reè.
 Tak že prípra va zá ko na

sto jí?
Nie, na opak, príslušné tí my ¾u -

dí intenzívne pra cu jú na rieše ní

základných otá zok a okru hov pro-
b lé mov, aby bo li jas né skôr, než
sa prikro èí k formu lo va niu pa -
ragra fo vé ho zne nia. Tak sme
napríklad v týchto dòoch v
podsta te ukon èi li prá ce na princí -
poch ka riérne ho po stu pu, disku -
sia je skon èe ná, zhodli sme sa v
ko mi sii a až na tri bo dy sme do -
siahli zho du aj so sekciou perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí.
Ne bo lo to jed no du ché, ale tr va li
sme na tom, že – obrazne po ve -

da né – riadi te ¾om ze me gu le ne -
mô že by� kaž dý len pre to, že
chce a zú èast ní sa vý be ro vé ho
ko na nia. Vý be ro vé ko na nie by sa
ma lo zú ži� na ¾u dí, kto rí už v pred-
chádza jú cej pra xi na niž ších
stupòoch riade nia preu ká za li svo -
je schop nos ti a do sa hu jú vý bor -
né, nie prie merné vý sled ky. Na -
ším cie¾om od za èiatku bo lo, aby
bol ka riérny po stup ga ran to va ný
zá ko nom, pre to že všetko, èo sto jí

Mi ro slav Lit va: Ne robme mo del, kto rý niè ne zlep ší!
Jarné za sa da nie ra dy predse dov ZO OZP v SR ma lo na-
ozaj bo ha tý pro gram, bo lo sve dectvom to ho, že v re zorte
vnútra sa na jed nej stra ne de jú ve¾ké zme ny, kto ré za sa -
hu jú de sa�ti sí ce za mestnancov, ale mno hé z týchto zmien
aktuálne nepre bie ha jú tak, ako by moh li a ma li, resp. ako
bo li pô vodne avi zo va né ve de ním re zor tu. Na dru hej stra -
ne, triezvo uva žu jú ci èlo vek – aj za mestna nec – pri po cho -
pe ní sú vislostí ne raz radšej za tne zu by, le bo vi dí, že
zbrklos� a ne do mysle nos� ráznych roz hod nu tí by sa moh -
lo pri reali zá cii vy pomsti� za sa len tým, kto rí za niè ne mô -
žu. Aj o tom to me cha nizme spo je ných ná dob sa re dakcia
PO LÍ CIA 14. aprí la rozprá va la s Mi rosla vom Litvom, pred-
se dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR.

OZP v SR žiada sa mo stat ný zá kon o štátnej službe len pre Po li cajný zbor

V Banskej Bystrici sa konalo riadne jarné zasadanie rady predsedov základných organizácií OZP v SR

(Pokračovanie na strane 2)

Aj 35-kilogramový vlčiak dokáže urobiť z dospelého chlapa – figuranta lietajúcu bábiku Michelin... ale
iba keď sa správne služobne nahnevá. Viac sa o výcviku našich hafkáčov dozviete z článku na s. 6

Snímka Peter Nevolný

V rám ci rôzne ho sa na za sa -
da ní ra dy predse dov ho vo ri lo aj
o rôznych, stá le cirku lu jú cich fá -
mach na té mu „zno vuotvá ra -
nia328–ky“, o jej údajnej tajnej
no ve li zá cii… „Je to abso lútna
hlú pos�, oso bitný úèet je sol-
ventný, sta bi li zo va ný, do konca
prvýkrát v de ji nách nám pokle -

sol po èet po be ra te ¾ov dá vok.
Nie je to sí ce dô vod na osla vy,
ale sta bi li zá cia tu je a je pre
mòa zá ha dou, kde a pre èo ta -
ké to fá my vzni ka jú. Pro sím vás,
uk¾udni te všetkých, nie je naj-
menší dô vod na ší re nie fám. Aj
bez to ho má me dos� stre sov,“
rea go val M. Lit va.             (on)

Fá my stá le stra šia, ho ci prí èi ny niet



a pa dá na roz hod nu tí jedné ho ve -
dú ce ho pra cov ní ka, sto jí a pa dá s
týmto ve dú cim pra covní kom. Zá -
kon ta kejto pra xi za medzí.
 Vieme, že dru hým vážnym

okru hom bo lo – èi je – škol-
stvo, kde sa oèa ká va jú ve¾ké
zme ny.

Je to dô le ži tá a tiež intenzívne
dis ku to va ná té ma. Predsta vi te lia
mi nis ter stva predlo ži li svoj ná vrh
na re for mu, nestretla sa však so
vše obec ným súhla som, sú tu
ešte viace ré otvo re né otáz ky, to
je napríklad èas to dis ku to va ná
otáz ka fungo va nia tzv. stá lych
po riadko vých jedno tiek, resp. fo -
riem praktickej prípra vy bu dú cich
po li cajtov vo vše obec nos ti. V
tejto chví li viac ne viem po ve da�,
mu sí me disku to va� a h¾a da� naj-
lepšie rieše nie, na kto rom sa
všetci zhodne me. Opä�, v prí pa de
školstva sa ob na žu je pod sta ta
pro blé mu so spo loèným zá ko nom
pre ozbro je né zložky. Kto rá z nich
má ta kú potre bu vzde lá va nia s
to¾ký mi špe ci fi ka mi, ako Po li cajný
zbor? SIS? NBÚ? ZVJS? Ha si èi?
To to je ïalší z vážnych dô vo dov,
pre èo sme pro ti spo loèné mu zá -
ko nu o štátnej službe. Ha si èov a
po li cajtov by aj v no vom zá ko ne
spá jal len ná zov, bol by to zá kon
s viace rý mi vetva mi. Potre bu je me

zá kon, ši tý na mieru Po li cajné mu
zbo ru. Do sia¾ ma niè nepres -
vedèi lo, že spo loèný zá kon by bol
pre nás v nieèom prí no som. Všet-
ko je te da otvo re né.
 Pán predse da, prejdi me k

jarné mu za sa da niu ra dy pred -
se dov, bo lo naozaj búrli vé a
otvo ri lo množstvo prob lé mov,
o kto rých sa sí ce vše likde ho -
vo rí, ale na ra de, v prí tomnosti
riadi te¾ky od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia MV SR zazne li
takpo ve diac v koncentro va nej
po do be.

Pozva nie pa ni riadi te¾ky od bo -
ru ve rejné ho obsta rá va nia Ing.
Pa lá ko vej a jej ko le gy ne bo lo
ve¾mi uži toèné a ich prístup ve¾mi
oce òu jem. Viackrát nám na ra de
zás tupco via ko mo ditných ma na -
žé rov vše li èo dô vo di li, väèši nou
ho di li vi nu na ve rejné obsta rá va -
nie, chce li sme pozna� poh¾ad
dru hej stra ny, rozmo ta� to klbko.
Mô žem oce ni�, že pa ni riadi te¾ka
ovlá da svo ju pro fe siu, ne ho vo ri la
všeo becne, ale konkrétne, ve de la
de tailne, v akom sta ve je ve rejné
obsta rá va nie v tom – kto rom prí -
pa de, bo lo to pre nás ve¾mi kon-
krétne a prí nosné stretnu tie. Uká -
za lo mno hé ve ci, ho ci tiež vnieslo
viac otá zok. Napríklad: ako je
mož né, že ve rejná sú �až sa
úspešne skon èí, je zná my vý -

herca, ale ïalšie dlhé me sia ce
ne vi dia po li caj ti to var, kto rý mal
zo sú �a že vzís�? Ak po li cajt nieèo
ne spra ví v sta no ve nom termí ne,
okamži te vie, aký ho èa ká po stih.
Ja by som rád ve del, akú v úvo-
dzovkách odme nu do sta li tí, kto rí
pro ces prípra vy obsta rá va nia ne -
zvlád li. Sú pla te ní za to, aby po li -
cajtom a obèian skym za mest -
nancom utvá ra li podmienky pre

prá cu. Kde je ich zodpo vednos�
za opa ko va né neúspe chy? Tieto
pro blé my trva jú už pridlho, pri -
èasto o nich mu sí me po èú va� a
ne vi dím rázne kro ky k nápra ve.
Osobne som napríklad riešil pred
èa som do dáv ky mä sa pre SOŠ
PZ v Pe zinku, le bo kto si neuro bil,

èo mal, a keï uro bil, tak zle. Mys -
lím si, že to nie je úlo ha pre odbo -
rá rov a dú fal som, že je to
poslednýkrát. Nie je, len pro blém
sa pre ja vil v ïalších po tra vi nách.
Je naozaj ne normálne, aby sme
stá le len po èú va li, že nie je toa-
letný pa pier, nie sú to ne ry, nie je
vše li èo… a stá le iba bra li tieto ne -
do stat ky na ve do mie. Po ve dia
nám, že kance lárske potre by sú
vy sú �a že né. Fajn, ale na niekto -
rých útva roch ho niet. Ako je to
mož né? To to spo chybòu je prá cu
všetkých, zne chu cu je tých, èo sa
v re zorte usi lu jú pocti vo pra co va�,
odvádza� pre tú to spo loènos� ma -
xi mum. Chce me poz na� zodpo -
vedných a èa ká me už aj z najvyš-
ších miest tohto re zor tu, že zauj-
mú jas né sta no vis ko, pre to že
tieto preš¾a py už spo chybòu jú aj
ich po sto je, ich vy jadre nia, spo -
chybòu jú napríklad ra cio nálny vý -
znam pro gra mu ESO a ich osob-
nú au to ri tu. A ne ho vorme len o
tak to hma ta te¾ných hmot ných
statkoch. Ko¾ko už vo lá me po
spra vodli vosti v odme òo va ní pra -
covní kov centier pod po ry? Do te -
rajšie vý sled ky nás abso lútne
neuspo ko ju jú, ne mô že me do ne -
ko neè na pri jí ma� po nú ka né ar gu -
men ty a zdô vod ne nia, pre èo je
ešte stá le stav ta ký, aký je.
 Vrá�me sa k zá so bo va niu.

Èo mô žu v tom to uro bi� od bo -
ry?

V prvom ra de na hlas vyslo vi�
nespo kojnos� s prá cou niekto rých
ko le gov. Žiada� ná pra vu a navrh -
nú�, ako stav zlepši�. Tu už ne vi -
dím iné vý cho dis ko, ako pri dlho -
trva jú cich problé moch pý ta� hla vy
zodpo vedných, èo v týchto dòoch
aj ro bím, aj ke by som mal ís� až
za mi nistrom. Nie tak dáv no, pred
ro kom a pol sme po èú va li, že za
všetko mô že nekva litná prá ca od -
bo ru ve rejné ho obsta rá va nia a v
mno hom to bo la prav da. Riadia ci
pra cov ník odtia¾ te da odi šiel. A
zistí me, že iba o pár dve rí ïa lej.
Tak èo sa zme ni lo? Stá le ho vo -
rím, že u nás je najväèší pro blém
v ¾u ïoch. Kto sa neosvedèí, mu sí
zo sto liè ky odís�, kto opa ko va ne
subjektívne po chy bí pri ve rejnom
obsta rá va ní, mu sí preè, nesmie
viac dosta� prí le ži tos� rozho do va�
o èomko¾vek, pre to že to sto jí re -
zort ve¾mi ve¾ké pe nia ze.. Odrá ža
sa to však, a to zdô razòu jem, aj v
ná la dách na šich ¾u dí, v ich posto -
joch a v ich ko na ní. Nech mi niek-
to vysvetlí, pre èo má po li cajt ku -
po va� za svo je pe nia ze toaletný
pa pier pre zadrža né oso by v ce -
lách! Ta ké to chy by mô že ma na -
žér uro bi� len raz.

v
Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

APRÍL  20142

(Pokraèovanie zo strany 1)

Mi ro slav Lit va: Ne robme mo del, kto rý niè ne zlep ší!

kých techni kov po môcka mi a ma -
te riálmi. Problé mom sa zaobe rá -
me v sa mostatnom èlán ku.

SOŠ PZ Pe zi nok: ku chárky
ne ma jú z èo ho va ri�, pre to že nie
sú ukon èe né sú �a že, resp. nie je
vybra tý do dá va te¾ na ba le né po -
tra vi ny, mä so, pe ká renské vý rob -
ky, ze le ni nu… po tra vi ny si po ži -
èia va jú z iných je dální. Ne má me
servít ky. Všetko to ve¾mi dlho tr -
vá. Predtým sme si tre bárs ku -
chy òu vy ma ¾o va li sa mi vlastný mi
pra covníkmi, te raz to mu sí ís� cez
cent rum pod po ry, fir ma zinka so -
va la za ma ¾o va nie 3–ti síc eur!

Viace rí disku té ri upo zor ni li, že
stá le chý ba jú pa pie renské vý rob -
ky, kance lársky pa pier, obál ky,
WC pa pier, utierky… v ro ku 2014
sa ¾u ïom tieto pro blé my �ažko
chá pu.

Hlas z plé na: „Cho dím na Stre -
doeu rópsku po li cajnú aka dé miu,
má me zahra nièným ko le gom po -
ve da�, že si ma jú toaletný pa pier
pri nies� so se bou?“ Tu nám ge ne -
rálny riadi te¾ Pintér s¾u bo val, že
do konca ro ka bu de me pa pie rom
nadštandardne vy ba ve ní. Kde je
ten nadštandard?

M. Lit va: „Tu na krajskom riadi -
te¾stve som sa dozve del, že po li -
caj ti mu se li ku po va� toaletný pa -
pier za vlastné pe nia ze aj pre
zadrža né oso by v ce lách…“

Prie vidza: Vo ¾a ke dy ce lý OR
PZ sústre ïo val zbe ro vý pa pier,
zli so va ný sa odvie zol do Harman-
ca ale bo do Ru žomberka, naspä�
išlo ná klad né au to pl né WC pa -
pie ra. Te raz má me skartaèné
stre disko, hu èí to na dvo re ce lý
deò a ešte im za to pla tí me?

No vé Zám ky: Ky no ló go via ma -

jú pro blém s krmi vom pre psov,
ku pu jú za vlastné ale bo si po ži -
èia va jú, rieše nie tr vá pridlho!
Areál nám hy gie nik uzatvo ril,
sídli me v náhradných priesto roch,
do ke dy ešte?

B. Bys tri ca: Chý ba vo doinšta -
laèný a iný ma te ri ál na opra vy,

k a n c e  -
lársky ná -
b y  t o k ,
èistia ce a
hy gie nic ké
p o t r e  b y,
stá le po -
è ú  v a  m e
len s¾u by!
Keï aj
nie èo prí -
de, naprík-
lad pa pier,
b lesko vo

sa rozchy tá a za sa nie je! Na èo
po tom ro bí me rám co vé do ho dy
na šty ri ro ky?

Hlas z plé na: Na èo nám je ve -
rejné obsta rá va nie, keï si to isté
kú pim v ho cikto rom armysho pe
lacnejšie?

Pre šov: Bu do va pre po lí ciu vo
Vra no ve nad Top¾ou, bý va lá ne -
moc ni ca, ma la ís� do re kon -
štrukcie, po žia davka bo la zasla -
ná a niè sa ne de je. Nie je to prio -
ri ta?

Po no sy odzne li aj na ne dosta -
tok to ne rov, stá le pro blé my sú s
odevný mi sú èiastka mi, s ich sorti -
mentom, najmä však s ve¾kos�a -
mi.

Hlas z plé na: Te raz, po prí cho -
de iných úra dov do nášho re zor-
tu všetci ho vo ria, že tak zle im
ešte ni kdy ne bo lo, ako je te raz
„pod vnútrom“!

Reè ïa lej prišla aj na nekva li-

tu a vy so ké ná kla dy za opra vy a
re konštrukcie WC v niekto rých
prí pa doch. Kri ti ka odzne la aj na
vý ber vo zi diel, na kú pe ných pre
re zort – a oso bitne na ich vý ba vu.

Ma rián Magdoško: Je ta ké
kom pli ko va né uro bi� špe ci fi ká ciu
po žia da viek? Rád by som sa na
to opý tal ko mo ditných ma na žé -
rov. Ro bi la sa ve¾ká no ve la zá ko -
na o ve rejnom obsta rá va ní, je
tam klau zu la, že ak sa vy sú �a ží
ce na vyššia ako trho vá, tak sa
mu sí vý herca prispô so bi�? Stá le
má me ce ny vyššie ako trho vé, do
sú �a ží cho dia pre po je né fir my a
držia ce nu.

Riadi te¾ka od bo ru ve rejné ho
obsta rá va nia so svo jou ko le gy -
òou odpo ve da la na väèši nu otá -
zok a rea go va la na pri po mienky,
o niekto rých problé moch však ne -
ve de la. Z disku sie však vzišlo
pozna nie, že v mno hých prí pa -
doch hlavným problé mom ne -
dostatkov nie je od bor ve rejné ho
obsta rá va nia, ale nekva litná prá -
ca ko mo ditných ma na žé rov, prí -
padne ïalšie, �ažko však po cho -
pi te¾né fak to ry.

Podnik háklivý na chyby
V zá ve re disku sie sa nad

niekto rý mi aspektmi po èu té ho za -
mys lel aj predse da OZP v SR,
keï po uká zal na mno hé ano má -
lie, na prí pa dy, ke dy je už ve rejná
sú �až me sia ce úspešne ukon èe -
ná, to var však ani tak ne ma jú ¾u -
dia k dispo zí cii: „Pre mòa je za rá -
ža jú ce, že má me vy sú �a že né ve -
ci, ale ich ne má me?! Èo je na vi -
ne, orga ni zá cia prá ce ale bo èo?
Je to o riade ní v tom to re zorte.
Uro bi li sme su perma mu tí pod nik,
a ta ký to pod nik je hákli vý na chy -
by, pre to že ak sa predtým sta la

chy ba v jed nom kra ji, po ži èa li si
medzi se bou. Dnes z cen trá ly sa
ne dá po ži èa�.“

Pod¾a slov predse du je najvyš-
ší èas vy vodzo va� osobnú zodpo -
vednos� za kaž dé zly ha nie, v
tom to sme re už ab sol vu je pr vé
stretnu tia s ve de ním re zor tu.
Zodpo vednos� mu sia nies� aj tí,
kto rí ne cha li uply nú� rám co vé do -
ho dy a ne pod nik li kro ky na uzat-
vo re nie no vých. Spo me nul viace -
ro výkrièných príkla dov, keï ko -
mo ditní ma na žé ri evi dentne po -
chy bi li, ne niesli ni ja kú zodpo -
vednos�, dôsledky však zná ša li
všetci po li caj ti. Ty pic kou ukážkou
sú tzv. colnícke no ha vi ce. I te raz
ešte pod¾a je ho slov ne fun gu je
objedná va cí sys tém napríklad pri
ko še liach, kde sa ne dodrža li pro -
porcie medzi poètom príslušní kov
v da nom dru hu služ by a poètom
na kú pe ných ku sov. Zlý ve¾kostný
sor ti ment za sa spô so bu je, že ve -
¾a to va ru ostá va v skla doch, utvá -
ra jú sa le žia ky, za kto ré sí ce re -
zort za pla til, ¾u ïom však neslú -
žia. To všetko pod¾a je ho slov
spô so bu je nekva li ta èasti pra -
covní kov, kto rí tieto služ by a to va -
ry pre po li cajtov za bezpe èu jú.
Pri po me nul, že Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR už dáv no po nú kol
úèas� svo jich ¾u dí vo vý be ro vých
ko mi siách, bo li však odmietnu tí a
te raz bu dú kom pe tent ní zná ša�
dôsledky.

Z rôzneho
V rôznom predse da OZP in for -

mo val o pre bie ha jú cej prípra ve
no vé ho zne nia zá ko na o štátnej
službe po li cajtov, o rieše ní ka -
riérne ho po stu pu a hodno tia ce ho
sys té mu. (Viac v rozho vo re s M.
Litvom). Priblí žil tiež poh¾a dy ve -

de nia na pro ble ma ti ku by to vej
po li ti ky re zor tu, keï nie je v si lách
re zor tu na kú pi� každo roène ta ký
po èet by tov, aký by mla dí ¾u dia
potre bo va li. Ale sú otvo re né mož -
nos ti, ako mla dým po li cajtom po -
môc� pri rieše ní by to vé ho pro blé -
mu, va riantov je viace ro. Stá le je
v rieše ní aj pro blém odpre da ja už
uží va ných by tov do vlastníctva
po li cajtov, de fi ni tívne ná vr hy však
ešte nie sú pripra ve né.

Podpredse da OZP v SR Ma -
rián Magdoško ïa lej pri po me nul
predse dom, aby vèas za sla li svo -
je ná vr hy pre ko lektívne zmlu vy
na rok 2015, ter mín je 15. apríl,
pri pri po mienky a ná vr hy do vyš -
ších ko lektívnych zmlúv do 15.
má ja. In for mo val, že na úrov ni
KOZ SR sa už rozbie ha jú prípra -
vy na ko lektívne vy jedná va nie
vyš ších ko lektívnych zmlúv, aby
sa od bo ry ne do sta li do ta kej èa -
so vej tiesne ako vla ni a obozná -
mil plé num aj s najnovší mi ak ti vi -
ta mi Euro COP–u. Vo februá ri po -
li cajná od bo ro vá cent rá la zor ga -
ni zo va la pre ná rodné orga ni zá cie
ve¾ké stretnu tie, sú vi sia ce s ak ti -
vi ta mi Euro COP–u v sme re k
európskym inšti tú ciám. Nadvä zu -
jú sa bližšie kon tak ty k Európskej
ko mi sii i k Európske mu par la -
men tu, k di rekto riá tu pre vnútro a
spra vodli vos�, za èa li sa aj ro ko va -
nia s Európskou od bo ro vou fe de -
rá ciou ve rejných slu žieb (EPSU),
kto rá má až osem mi lió nov èle -
nov, pri èom Euro COP oko lo 500–
ti síc. „Bo lo by ve¾mi dob ré, ak by
sme zís ka li ich pod po ru pre na še
špe ci fi ká ale bo ak by nám da li
vo¾nú ru ku,“ po zna me nal.

Spra co val Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

D. Paláková

V zásobovaní policajtov pretrvávajú vážne problémy

M. Litva
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Bude lepšie?
Na konci celého tohto rezort-

ného hmýrenia bol kriminalistický
technik, ktorý často nemal v čom
a s čím robiť. Z úst najvyšších
predstaviteľov rezortu sme však
priebežne počúvali ubezpečenia,
že väčšina najkritickejších problé-
mov v zásobovaní by sa mala
vyriešiť do konca roka 2013, naj-
neskôr v prvom polroku 2014.

V mnohých komoditách sa ich
slová naozaj potvrdili, a tak v kraj-
šie zajtrajšky verili aj kriminalistic-
kí technici, lebo ich situácia v
zásobovaní sa koncom lanského
roka rapídne zhoršovala. Každý
síce vedel, že od 6. mája 2013 je
„v behu“ veľká súťaž na krimina-
listický materiál za 860-tisíc eur,
ale akosi sa nič nehýbalo a v kri-
tickej situácii príslušné komoditné
centrum Sekcie hnuteľného a
nehnuteľného majetku MV SR
zabezpečovalo najnutnejší mate-
riál aspoň rýchlymi podlimitnými
nákupmi. Pôvodná rámcová do -
hoda navyše bola ešte do konca
roka v platnosti, teda kraje, resp.
príslušné centrá podpory tak tiež
mohli čo-to kúpiť aj pre technikov.
Ak, pravda, mali na to ešte v
závere roka peniaze, čo sa roz-
hodne o všetkých krajoch nedalo
povedať.

A potom, až v decembri prišla
morová rana: rozšírila sa informá-
cia, že veľká súťaž na kriminalis-
tický materiál je zrušená, z náku-
pov nič nebude! Zverejnené 3.
decembra 2013. Napriek tomu aj
naša redakcia dostávala zo sek-
cie ubezpečenia, že podlimitnými
akciami sa dá tento prechodný
nedostatok materiálov na niekoľ-
ko mesiacov preklenúť a tieto
ubezpečenia sme aj my v POLÍCII
reprodukovali.

Horšia realita
Ako však vyplynulo aj z diskus-

ných príspevkov na marcovom
zasadaní rady predsedov, záso-
bovanie kriminalistickým materiá-
lom je – minimálne miestne –
stále nedostatkové, niekde až kri-
tické. A tak zákonite vyvstala
otázka, prečo vlastne ministerstvo
nedotiahlo tak potrebnú súťaž na
nákup kriminalistického materiálu
do úspešného konca už v roku
2013? Hoci v Policajnom zbore
nemáme viac a menej dôležité
činnosti, je zrejmé, že pri objasňo-
vaní a dokazovaní trestného činu
má práca kriminalistického techni-

ka na mieste činu veľký, neraz
rozhodujúci význam a minimálne
z televízie dnes každý v rezorte
vnútra vie, že technik už pri svojej
práci nevystačí len s lupou, s pin-
zetou a fotoaparátom. Takže:
prečo zlyhanie?

Pri diskusii o akejkoľvek verej-
nej súťaži na predchádzajúcich
radách predsedov ZO boli kom-
petentnými z iných zložiek najčas-
tejšie spomínané problémy, resp.
zdĺhavosť konania na strane
odboru verejného obstarávania,
ktorý je priamo podriadený vedú-
cej služobného úradu MV SR.
Pozvanie na marcovú radu pred-
sedov však prijala práve riaditeľka
odboru verejného obstarávania
Ing. Daša Paláková a vo viace-
rých prípadoch uviedla veľmi pre-
svedčivé argumenty, ktoré vrhlo
na mnohé problémy trochu iné
svetlo. A tak sme sa od nej dozve-
deli aj to, že lanská súťaž na
dodávku kriminalistického mate-
riálu bola zrušená rozhodnutím
vedúcej služobného úradu Denisy
Sakovej, dohoda s dodávateľom
nebola podpísaná. Podľa slov ria-
diteľky odboru totiž boli súťažné
podklady nekvalitne pripravené,
jednotlivé položky boli nedosta-
točne alebo dokonca len jedno-
slovne špecifikované, aj to často v
angličtine, do súťaže sa prihlásil
len jeden záujemca a najmä vzni-
kol extrémny rozdiel medzi sumou
za tovar, ktorú predpokladalo in -
vestovať ministerstvo (860-tisíc
eur) a výslednou ponukou záu -
jem cu, ktorá podľa jej slov pred-
stavovala 5,5 milióna eur!

Celé bremeno viny sa tak pre-
sunulo na Sekciu hnuteľného a
nehnuteľného majetku MV SR,
konkrétne na odbor MTZ, ktorý
zhodou okolností svojho času vie-
dol práve terajší generálny riaditeľ
spomenutej sekcie.

Zložitý proces
Pre laika priblížme, že vypísa-

nie takejto súťaže, resp. už samo
spracovanie súťažných podkla-
dov je v takej komodite, ako je kri-
minalistický materiál, veľmi prác-
na záležitosť. Výsledkom úsilia
tímu ľudí je vyše 60-stranový
dokument, v ktorom je detailne
popísaných (opis predmetu zá -
kazky) 350 položiek niekoľkoriad-
kovými definíciami, ktoré laikovi
nič nehovoria. Na príprave týchto
podkladov spolupracovali – po
sústredení požiadaviek z centier

podpory - odborníci zo spomenu-
tej sekcie hnuteľného a nehnuteľ-
ného majetku, teda z odboru
MTZ, z  Úradu kriminálnej polície
PPZ, ktorý metodicky riadi krimi-
nalistických technikov na krajoch
a okresoch a po odbornej stránke
aj z Kriminalistického expertízne-
ho ústavu PZ. Samozrejme, pos -
tup sa spravidla priebežne kon-
zultuje s príslušnými pracovníkmi
odboru verejného obstarávania.

Hovorili sme s viacerými pria-
mo zainteresovanými v úsilí odha-
liť hlavnú príčinu, pre ktoré ostali
technici bez pomôcok a potrebné-
ho materiálu. Tvrdenie riaditeľky
odboru verejného obstarávania o
nedostatočnej špecifikácii polo-
žiek zoznamu odmietli, nesúhlasil
komoditný manažér skupiny. č.11
Ing. Pavol Herda ani riaditeľ KEÚ
PZ Ing. Ondrej Laciak, podľa nich
bol zoznam a opis položiek kvalit-
ne, odborne vyšpecifikovaný.

Záhada?
Vo vysvetlení najviditeľnejšie-

ho rozporu, ktorým je markantný
rozdiel medzi očakávanou cenou
a cenou, ponúknutou jediným zá -
ujemcom, však už ťažko po cho piť
argumenty. Údajne pri komuniká-
cii s centrami podpory došlo k
tomu, že sa pri sústreďovaní niek -
to rých požiadaviek zamenili poj -
my kusy a balenia, čo by v praxi
znamenalo, že pri 100-percent-
nom naplnení rámcovej dohody
by boli technici zabezpečení ma -
teriálom najmenej na dve päťroč-

nice, hoci dohoda sa uzatvára na
štvorročné obdobie. Ne pocho -
piteľné. V niektorých prípadoch,
potvrdil nám Pavol Herda, bola
tiež ponúkaná cena až o tretinu
vyššia ako očakával objednáva-
teľ. Možné je všetko, pri príprave
takej drahej veľkej súťaže je však
ťažké predstaviť si podobný lap-
sus, aby zodpovední do súhrnnej
kolónky požiadaviek z centier
podpory – obrazne povedané –
zapísali namiesto päťsto štetcov
500 balení štetcov. Rozdiel, nie?
Ale stalo sa.

Veľa sme tiež počuli o zaužíva-
nej praxi krajských riaditeľstiev,
ktorí „v hre na istotu“ svoje požia-
davky vždy predimenzujú, ,,aby
dostali aspoň niečo“. Opäť prí-
klad: odbor MTZ v snahe „rýchlo
zahasiť problém“ chcel podlimitne
nakúpiť materiál v množstve,
ktorý by krajom postačoval na
dva-tri mesiace, kým nedobehne
„veľká“ súťaž. Odbor napočítal
akútnu potrebu materiálu asi na

127-tisíc eur, ale sústredené
„akútne“ požiadavky centier pod-
pory predstavovali materiál za
333-tisíc eur! Zasa rozdiel, však-
že... Pritom mnohé z týchto špe-
ciálnych materiálov majú krátku,
trebárs len niekoľkomesačnú ex -
piračnú dobu, takže veľké predzá-
sobenie „na horšie časy“ v týchto
tovaroch ani neprichádza do
úvahy.

Prieťahy
Stále sú tu však aspekty, ktoré

nám musia vŕtať v hlave. Spome-
nutá súťaž bola vyhlásená 6.
mája lanského roka, takže ceny,
ponúknuté jediným záujemcom,
mali byť - podľa zadania súťaže -
známe už koncom júna a komisií
malo byť tiež jasné, že súťaž je
okamžite, v tej chvíli nepriechod-
ná. Napriek tomu však odbor
verejného obstarávania pokračo-
val v spracúvaní ponuky do podo-
by konečného návrhu znenia
rámcovej dohody s týmto dodáva-
teľom a pripravil ju na záverečný
podpis. Takže zodpovední celé
ďalšie mesiace predsa len pred-
pokladali, že k podpisu dohody zo
strany ministerstva napokon
dôjde? Súťaž totiž bola minister-
stvom vnútra zrušená až oznáme-
ním z 3. 12. 2013 so zdôvodne-
ním, citujme: „v záujme posilnenia
súťažného princípu, nakoľko bola
predložená len jedna ponuka.“
Ani slova o ďalších dôvodoch,
ktoré sa teraz uvádzajú. Prečo
taký veľký časový rozdiel? Veď o
tom, že do súťaže sa prihlásil len
jeden záujemca, zodpovední rov-
nako vedeli už v júni. Nemala byť
súťaž okamžite zrušená a vyhlá-
sená hneď nová s „množstevný-
mi“ opravami? Keď už nič iné,
ministerstvo takto stratilo cca pol
roka, o ktorý sa predĺžili problémy
kriminalistických technikov. (Mo -
mentálne je k dispozícii aspoň
základný materiál z podlimitného
nákupu, ktorý realizovala sekcia,
„kraje“ si chodia brať materiál na
Košickú ulicu v Bratislave a musia
ho ďalej – spravodlivo – porozde-
ľovať po okresoch. )

Dobrá správa?
Na niektoré otázky z celej

kauzy teda ďalej nepoznáme
odpovede a čakáme na výsledok
novej súťaže na kriminalistický
materiál za 2, 9 milióna eur, ktorú
MV SR zverejnilo vo februári
2014. Otváranie obálok sa usku-
točnilo 31. marca, výsledok ešte
nevieme. Neoficiálne nám však
zainteresovaní vlievali nádej, že
azda v máji by sa už nejaký ten
materiál pre technikov mohol
objaviť aj v skladoch. Po predchá-
dzajúcich skúsenostiach neuverí-
me, kým neuvidíme.

Peter Ondera

V húštine verejného obstarávania málo svetla
Už vlani v septembri sme v POLÍCII otvorili celý kopec pro-
blémov, s ktorými pri svojej práci zápasia naši kriminalis-
tickí technici. Jedným z kľúčových bol nedostatok rôznych
prípravkov, materiálov a chemikálií. Príčiny? Ako vždy:
„širšie“, prežili sme to na vlastnej koži. Rok 2013 bol celý
charakteristický „pôrodnými bo les ťa mi“ nového systému
zásobovania v rámci programu ESO, rozbiehaním činnosti
centier podpory, formovaním nových náplní práce medzi
rezortnými sekciami a odbormi v oblasti MTZ a správy ma-
jetku, utváraním nových kompetenčných vzťahov, formo-
vaním princípov základného fungovania kontaktov aj me-
dzi KR PZ a komoditnými manažérmi v novej sekcii... A tak,
hoci dnes platí, že keď máš peniaze, máš všetko, v pod-
mienkach štátnej správy a v rezorte vnútra vlani táto lapi-
dárna téza nefungovala a nefunguje dobre doteraz.

Kriminalistickí technici majú stále problém s materiálom pre svoju prácu
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Ako je zná me, Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR èa ká v dòoch
13. a 14. no vembra 2014 v bra -
tislavskom ho te li SU ZA
riadny kong res. Ra da
predse dov ZO
pre to z úst
podpredse du La di -
sla va Gra èí ka
do sta la informá -
cie o podrobnej-
šom harmo nogra -
me a ob sa hu prí-
prav. Ra da odsúhla si la
k¾úè vo¾by de le gá tov na kong -
res v po me re 1:100 a ïalšie ho
de le gá ta za ïalšiu za èa tú stov -
ku èle nov.

L. Gra èík pri po me nul, aby si
základné orga ni zá cie ne za budli

zvo li� aj náhradní kov. Cie¾om je
pripra vi� kong res v dosta toènom
predsti hu, aby po tom prá ce ne -

ko li do va li napr. s termínmi
ko lektívne ho vy jedná va -

nia. Pre to už v má ji
bu de potrebné pra -

co va� na no ve le sta -
nov, predse do via
ma jú zasla� ná vr hy

do 15. má ja.
La di slav Gra èík

predlo žil ra de aj zá -
ve reènú informá ciu o èer -

pa ní roz poè tu OZP za rok 2013,
odzne la sprá va o sta ve úètov,
podpredse da Pa vol Mi cha lík
predlo žil na schvá le nie ná vrh
no ve ly smerni ce o posky to va ní
príspevku funkcio ná rom pri

odcho de z funkcie a na po kon ra -
da odobri la aj vznik no vej
základnej orga ni zá cie OZP v SR
pri OR PZ Bra ti sla va III, na kto -
rej èe lo sa po sta vil ¼u bo mír Va -
lo.

V zá ve re ro ko va nia ra dy ešte
èle no via ve de nia odpo ve da li na
ce lý rad otá zok z plé na, vy po èu li
si z úst predse du informá cie z
pra covných postu pov KOZ SR
vo vz�a hu k dô chodko vé mu za -
bezpe èe niu oby va te ¾ov SR a
informá ciu o sta ve èlenskej
základne. Tejto té me sa bu dú
tiež ve no va� pripra vo va né spo -
loèné za sa da nia vždy dvoch
kraj ských rád už v prie be hu aprí -
la.

Spra co val Pe ter Onde ra

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR èa ká v no vembri riadny kong res

Zo za sa da nia ra dy predse dov: vnútroodbo ro vá èinnos�
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Aký je vlastne rozdiel medzi
kú pe¾ným po by tom a po by tom
v kú pe ¾och v rám ci pre ven tív -
nej re ha bi li tá cie?

(po li cajt z Bra ti sla vy)

O odpo veï sme po žia da li
riadi te¾ku od bo -
ru zdra votníctva
sekcie perso -
nálnych a so -
ciálnych èin nos tí
a osobné ho úra -
du MV SR plk.
MUDr. Má riu
Gvozdja ko vú.

Kú pe¾ná sta -
rostli vos�
Od bor zdra -

votníctva sek-
cie perso nál -
nych a so ciálnych èin nos tí a
osobné ho úra du MV SR mô že na
zákla de ná vr hu ošetru jú ce ho le -
ká ra poskytnú� kú pe¾nú sta rostli -
vos� ako služ bu so ciálne ho za -
bezpe èe nia pod¾a §70 zá ko na
è.328/2002 Z. z.:
 príslušní ko vi Po li cajné ho

zbo ru, Ha siè ské ho a zá chran né -
ho zbo ru a Horskej záchrannej
služ by,
 po be ra te ¾o vi výslu ho vé ho

dô chodku, kto rý dovàšil vek 55 ro -
kov ale bo je ho slu žobný po mer
tr val najme nej 30 ro kov,
 po be ra te ¾o vi inva lidné ho

výslu ho vé ho dô chodku,
 po li caj to vi ale bo pro fe sio -

nálne mu vo ja ko vi, kto ré ho slu -
žobný po mer skon èil zo zdra -
votných dô vo dov v dôsledku slu -
žobné ho úra zu ale bo cho ro by z
po vo la nia, pri èom mu ne bol pri-
zna ný inva lidný výslu ho vý dô cho -
dok,
 ve te rá no vi pro ti ko mu nis tic -

ké ho odbo ja.
Kú pe¾nou sta rostli vos�ou sa

ro zu mie zdra votná sta rostli vos�
po sky to va ná v prí rodných lieèeb -
ných kú pe ¾och a kú pe¾ných lie -
èeb niach ur èe ných útva rom so -
ciálne ho za bezpe èe nia mi nis ter -
stva. Kú pe¾ná sta rostli vos� sa po -
sky tu je najmä v kú pe¾no–lieèeb -
ných a re ha bi li taèných za ria de -
niach MV SR:
 kú pe¾no–lieèebný ústav

ARCO v Trenèianskych Tepli -
ciach,
 kú pe¾no–re ha bi li taèný ústav

BYST RÁ v Liptovskom Já ne,
 kú pe¾no–lieèebný ústav

DRUŽ BA v Barde jovských kú pe -
¾och.

Žiada te¾ o kú pe¾nú sta rostli -
vos� za sie la „Ná vrh na kú pe¾nú
sta rostli vos�“ vy sta ve ný svo jim
ošetru jú cim le ká rom príslušné -
mu po sudko vé mu le ká ro vi:
 príslušník pod¾a miesta vý -

ko nu služ by,

 po be ra te¾ dô chodku zo so -
ciálne ho za bezpe èe nia MV SR
pod¾a miesta tr va lé ho bydliska do
15. no vembra ka lendárne ho ro -
ka na nasle du jú ci ka lendárny rok
nasle dovne:

– MUDr. Ka ta rí na Ježko vá
Bra tislavský kraj po sudko vý le -

kár MV SR Nitriansky kraj
pošto vá ad re sa: od bor zdra -

votníctva SPSÈaOÚ MV SR, Pri -
bi no va 2,

Síd lo: Gundu li èo va 2, 812 72
Bra ti sla va

– MUDr. Pa vol Po lá èek
Trenèiansky kraj
po sudko vý le kár MV SR Tr -

nav ský kraj
pošto vá ad re sa rovna ká ako u

Dr. Ježko vej
síd lo: Gundu li èo va 2, Bra ti sla -

va

– MUDr. Lu káš Bre zi na
Bansko bystrický kraj 
po sudko vý le kár MV SR Ži -

linský kraj
Okružná 19, 974 86 Ban ská

Bys tri ca

– MUDr. Eva Po ra do vá
Ko šic ký kraj
po sudko vý le kár MV SR Pre -

šovský kraj
Kuzmá ny ho 8, 041 02 Ko ši ce

Na zákla de „Ná vr hu na kú -
pe¾nú sta rostli vos�“ vy sta ve né ho
ošetru jú cim le ká rom, príslušný
po sudko vý le kár MV SR pri de lí
žiada te ¾o vi kú pe¾nej sta rost li vos ti
po u kaz na kú pe¾nú sta rostli vos�.

V prí pa de, že ocho re nie ale bo

úraz s ná sled nou indi ko va nou kú -
pe¾nou lieèbou vznik li v prie be hu
ro ka, od bor zdra votníctva sekcie
perso nálnych a so ciálnych èin -
nos tí a osobné ho úra du MV SR
akcep tu je aj ná vr hy na kú pe¾nú
sta rostli vos� za sla né po sudko vým
le ká rom aj prie bežne po ce lý rok.

Pri vý be re sa riadi najmä:
– Indi kaèným zozna mom, kto -

rý je prí lo hou è.6 zá ko na
è.577/2004 Z.z. v zne ní neskor-
ších predpi sov ,

– zdra votnou na lie ha vos�ou a
zá važnos�ou ocho re nia,

– ve kom, dåžkou vý ko nu štát-
nej služ by,

– slu žobným za �a že ním,
– predpokla dom úspešnosti

kú pe¾nej sta rost li vos ti vzh¾a dom

na zlepše nie ale bo sta bi li zá ciu
zdra votné ho sta vu žiada te ¾a.

Ces tov né ná kla dy pri kú -
pe¾nej sta rost li vos ti sa neuhrá-
dza jú.

Upo zorne nie o zme nách v
posky to va ní kú pe¾nej sta rost li -
vos ti od 1.5.2013: (zá kon è.
80/2013 Z.z. – no ve la z.
è.328/2002 Z.z.)

a) Po u kaz na kú pe¾nú sta -
rostli vos� príslušní ko vi PZ, HaZZ
a HZS a po be ra te ¾o vi dô chodku z

výslu ho vé ho za bezpe èe nia sa
po sky tu je be zodplatne, okrem
obdo bia od 1. jú la do 31. au -
gus ta ka lendárne ho ro ka, ke dy
príslušník PZ, HaZZ a HZS, kto -
ré ho slu žobný po mer tr vá, a po -
be ra te¾ výslu ho vé ho dô chodku,
kto rý dovàšil vek 55 ro kov ale bo
je ho slu žobný po mer tr val najme -
nej 30 ro kov, uhrádza jú kú pe ¾om
za kú pe¾nú sta rostli vos� 5 % z ce -
ny kú pe¾né ho pou ka zu.

b) Kú pe¾ná sta rostli vos� indi ko -
va ná pre tú istú indi kaènú sku -
pi nu cho rôb sa mô že poskytnú�
raz za dva ro ky.

c) Kú pe¾ná sta rostli vos� sa ne -
po sky tu je v ro ku, v kto rom vzni kol
ná rok na kú pe¾nú sta rostli vos�
posky to va nú a plne uhrádza nú

na zákla de ve rejné ho zdra votné -
ho poiste nia.

d) Kú pe¾ná sta rostli vos� sa ne -
po skyt ne v ob do bí troch za se -
bou idú cich ro kov oso be, kto rá
bezdô vodne ne nastú pi na pos -
kyt nu tú kú pe¾nú sta rostli vos� ale -
bo bezdô vodne predèasne ukon -
èí kú pe¾nú sta rostli vos�.

Pre ventívna re ha bi li tá cia
(for mou lieèebno–pre ventív -

nej sta rost li vos ti)

Po dob ným spô so bom ako pri
kú pe¾nej sta rost li vos ti sa po stu -
pu je pri posky to va ní pre ventívnej
re ha bi li tá cie vy ko ná va nej for mou
lieèebno–pre ventívnej sta rost li -
vos ti, kto rá sa po sky tu je v kú -
pe¾ných za ria de niach MV SR po -
li caj to vi, kto rý spl nil podmienky
usta no ve né v § 146 ods. 3 pís -
me no b)zá ko na è. 73/1998 Z.z.

Pre ventívna re ha bi li tá cia sa
po sky tu je

– po li cajtom, kto rí v ka lendár -
nom ro ku do siahli vek najme nej
35 ro kov ale bo vy ko ná va li štátnu
služ bu po do bu najme nej 15 ro -
kov;

– py ro techni kom, po tá pa èom,
letcom a pa lubné mu per so ná lu,

– po li cajtom, kto rí sa vrá ti li z
pô so be nia v mi sii ale bo z ochra -
ny zastu pi te¾ské ho úra du, najne-
skôr do jedné ho ro ka od skonèe -
nia vysla nia for mou lieèebno–
pre ventívnej sta rost li vos ti a

– ostatným po li cajtom s na ru -
še ným zdra votným sta vom na
zákla de rozhodnu tia príslušnej le -
kárskej ko mi sie.

Po u kaz na lieèebno-pre ven -
tívnu sta rostli vos� za bez pe èu je a
po sky tu je od bor zdra vot níctva
SPSÈ a OÚ MV SR.

ROZDIE LY
 Kú pe¾ná sta rostli vos�
 Pod¾a §146 ods. 3 písm. b) zá ko na è. 73/1998 Z.z. –

lieèebno–pre ventívna sta rostli vos�
 Po li caj ti
 Vek 35 ro kov ale bo 15 ro kov služ by
 Do ba po by tu 14 dní
 Nie je mož né ambu lantne
 Ná hra da cestovných nákla dov

Pre ventívna re ha bi li tá cia
 Pod¾a §70 zá ko na è. 328/2002 Z.z. v zne ní neskorších predpi -

sov
 po li cajt, ha siè, hor ský záchra nár, výslu ho vý dô chodca
 Raz za dva ro ky pre tú istú indi kaènú sku pi nu ocho re ní
 Výslu ho vý dô chodca vek 55 ro kov ale bo 30 ro kov služ by
 Do ba po by tu 14 ale bo 21 dní
 Aj ambu lantne (bez uby to va nia a stra vy)
 Bez cestovných ná hrad

Aký je rozdiel medzi kúpeľnou liečbou a rehabilitačným pobytom? 



 Pán riadi te¾, najproblé mo -
vejšie, resp. najèastejšie spo -
mí na né sú ex per tí zy DNA, kto -
ré pod¾a kri mi na listov trva jú u
vás stá le ešte pridlho. Opä� sa
pý ta me, zme ni lo, zme ní sa
nieèo?

Bo li èa sy, keï sme ma li do da -
cie le ho ty ešte dlhšie, ako v sú -
èasnosti. Medzi èa som nám pri -
budli ¾u dia aj tech ni ka, napriek to -
mu sú èasná prie merná do ba je
stá le ešte v prie me re 3–4 me sia -
ce, èo ne mož no po va žo va� za
opti málne, le bo ak ho vo rím v
prie me re, tak nieke dy je to aj šes�
me sia cov. Otvo re ne po viem, že
ak sa v na šej pra xi neuro bí zá -
sadná zme na, tak nie je v na šich
si lách tú to do bu skrá ti� pre -
dovšetkým pre to, že nám ne ustá -
le rastú po žia davky najmä v ob -
las ti ge ne tic kých ana lýz. V pô -
sobnosti Bra ti sla vy na jedné ho
ex per ta pri pa da lo 40 žiadostí,
dnes je to už 60, pra co viská v B.
By stri ci a v Ko ši ciach sú na tom o
nieèo lepšie. Po è ty žiadostí nám
z ro ka na rok rastú, te rajší nie je
vý nimkou, stá le ide me v po ète
ex per tíz ho re, pri tom na še sú -
èasné ka pa ci ty ma jú svo je li mi ty.
Rád by som zdô raznil, že to ne -
po va žu je me za chy bu kri mi na lis -
tic kých techni kov, pre to že mno hí
sú ve¾mi dobre odborne i ve do -
mostne vy ba ve ní. Pro blém je v
zauží va nej pra xi orgá nov èin ných
v prípravnom ko na ní, te da vy -
šetro va te ¾ov a pro ku rá to rov, pre -
to že z tejto stra ny ide tlak na ne -
ustá le zvy šo va nie po è tu zais�o va -
ných stôp na mieste èi nu. Mno ho -
krát sa èu du je me zne niu uzne se -
nia vy šetro va te ¾a, až kým si ne -
dá me vysvetli�, že ta ké to po žia -
davky èas to vzná ša jú – aj pí -
somne, for mou po ky nov – pro ku -
rá to ri. My to na zý va me práv nic ký
ali bizmus. Ale pro ku rá to ri sa za sa
brá nia súdnou pra xou. Tak sa po -
tom po su nie me až ku kom pe tent -
nos ti sudcov, kto rí by ra di ma li
za bez pe èe né všetky dô ka zy už v
prípravnom ko na ní, aby te da bo lo
všetko jas né už pred za èiatkom
súdne ho po jedná va nia, èo je v
rozpo re s princí pom kontra -
diktórnosti.
 Èi že hlavnú prí èi nu vi dí te

v ná raste po žia da viek?
Dôsledky tejto pra xe zná ša me

my v ná va le prá ce, ale aj štátny
roz po èet, resp. roz po èet MV SR,
pre to že vzni ka jú neúnosne vy so -
ké ná kla dy na expertíznu èinnos�.
Uve diem príkla dy z posledné ho
štvr�ro ka: od piatku ve èe ra do
pondelka rá na bo la vykradnu tá
ško la, reálne zmizlo len 8 eur a

spô so be ná ško da krá de žou vlá -
ma ním bo la vy èísle ná na 100 eur.
Od po ve re né ho po li caj ta sme do -
sta li po žia davku na pä� stôp z
dak ty lo sko pie, tra so ló gie a me -
cha nosko pie. Následne prí pad
prevzal iný po ve re ný po li cajt, kto -
rý nám za slal po žia davku na ana -
lý zu 18 ge ne tic kých stôp. Hod no -
ta týchto ana lýz mno ho ná sobne

pre vy šu je spô so be nú ško du. V
dru hom prí pa de kla sickej do má -
cej vraž dy medzi manželmi, te da
so zná mym pá cha te ¾om sme do -
sta li po žia davku na ana lý zu 80
ge ne tic kých stôp –vrá ta ne spod-
nej bielizne poško de né ho, z kto -
rej mô že me aku rát tak zisti�, že ju
naozaj no sil… My ho vo rí me, že
tá to prax sa už raz mu sí skonèi� a
po kia¾ viem, po dob ný ná zor zdie -
¾a vo vz�a hu k sú dom aj mi nis ter -
stvo spra vodli vosti – i keï viac v
obèianskoprávnom ko na ní, kde
zna lecká èinnos� za sa hu je ich
roz po èet.
 Nie ste sa mi, je to už

dlhšie pertrakto va ná té ma, bo li
napríklad ná vr hy, aby pro ku ra -
tú ra zná ša la ná kla dy za zna -
leckú èinnos�, kto rú po ža du je.

Po kia¾ som in for mo va ný, aj mi -
nister vnútra v rám ci pri po mie nok
k zá ko nu o znalcoch, tlmoèní koch
a prekla da te ¾och na vr ho val no ve -
lu trest né ho po riadku, par.152,
aby na úhra de nákla dov za
expertíznu èinnos� bo li za inte re -
so va ní všetci, prí padne mi ni -
málne pro ku ra tú ra. Pán po li cajný
pre zi dent mi ozná mil, že ma v
má ji plá nu je pozva� na po ra du
kraj ských riadi te ¾ov, kde sa tiež
má ho vo ri� na tú to té mu, te da na
mož nos ti skrá te nia dåžky do dáv ky
zna lec kých po sudkov z na šej
stra ny. Oce òu jem tiež, že ne dáv -
no I. vi ce pre zi dent PZ pri šiel na
na šu po ra du, aby si vy po èul na še

poh¾a dy na ten to pro blém. Som
mu za to ve¾mi vïaèný, pre ja vil
ži vý záujem. My zastá va me ná -
zor, že ïalší extenzívny rast
nášho ústa vu v poètoch ¾u dí, v
po žia davkách na no vú tech ni ku a
priesto ry, kde by sme ju umiesti li,
by bol už ne únos ný a spo lo -
èensky nepri ja te¾ný. V extenzív-
nom roz vo ji sme na stro pe, ne -
mô žem už vzná ša� ïalšie po žia -
davky spo je né s fi nanèný mi ná -
rokmi – sa mozrejme, okrem zák -
lad nej obme ny tech ni ky, kto rá je
ne vyhnutná.
 Ale za èul som aj vý hra dy,

že sám KEÚ PZ nieke dy na ná -
ša fi nanène ve¾mi ná roè né po -
žia davky, spo mí na li sa tu ším
ty èin ky na odber ge ne tic ké ho
ma te ri á lu.

Áno, spo ril som sa s kraj ský mi
riadi te¾mi, kto rí tvrdia, že ich
techni kom na odbe ry sta èia oby -

èajné va to vé, tzv. kozme tické ty -
èin ky, my za sa tr vá me na po uží -
va ní odbe ro vých súprav, kto ré sú,
to je prav da, ove ¾a drahšie.
Kozme tické ty èin ky to tiž èas to
mô žu by� konta mi no va né ge ne tic -
kou vzorkou iné ho èlo ve ka, èo
ve die k zma re niu ex per tí zy.
Skrát ka, tr vá me na po uží va ní
špe ciálnych, ne konta mi no va ných
súprav aj vo ve do mí, že sú drah-
šie. Len tak na okraj. Do mo to ro -
vých vo zi diel použí va me mo to ro -
vý ale bo pre vo do vý olej, a nie
slneèni co vý olej. Dô le ži tejšia je
úèel a nie ce na. Ana lo gic ky je to
aj s odbe ro vý mi súpra va mi.
 Pristavme sa ešte pri pro-

blé moch so zá so bo va ním kri -
mi na lis tic kých techni kov po -
môcka mi a ma te riálmi. Do akej
miery je KEÚ PZ do tejto pro -
ble ma ti ky za in te re so va ný?

Po die ¾a me sa po odbornej
stránke na prípra ve a špe ci fi ká cii
po žia da viek v spo lu prá ci s Úra -
dom kri mi nálnej po lí cie a s ¾uïmi
príslušnej ko mo ditnej sku pi ny
è.11 na Sekcii hnu te¾né ho a neh -
nu te¾né ho ma jet ku. Za èul som už
o kri ti ke zo stra ny od bo ru ve -
rejné ho obsta rá va nia k prípra ve
sú �a že na ten to ma te ri ál, z mo jej
stra ny mô žem po ve da� len to¾ko,
že po odbornej stránke si na svo -
jich návrhoch sto jí me. Od ¾u dí z
pra xe viem, že vo vše obec nos ti
sa ce lý pro ces zá so bo va nia kri -
mi na lis tic kých techni kov po vzni -

ku centier pod po ry ve¾mi skompli -
ko val, pa nu jú tu rôzne kompe -
tenèné a iné pro blé my, èo ho
dôsledkom sú po tom vý pad ky v
zá so bo va ní a iné ne du hy. Mô žem
len po ve da�, že po odbornej
stránke príslušná ko mo ditná sku -
pi na s na mi èas to kon zul tu je a
zaují ma ich náš ná zor. Èo sa tý -
ka sú �a ží, kto ré sa tý ka jú do dá -
vok vý luène pre náš ústav, tak
oce òu jem, že vyèle ne né pro-
striedky pre rok 2014 nám umož-
nia as poò základnú obme nu la -
bo ra tórnych prístro jov. Naozaj ide
o ve¾mi dra hé za ria de nia, pre to
sa vrá tim k za èiatku – sme pro ti
ïalšie mu extenzívne mu rozvo ju
nášho ústa vu, zme ni� sa mu sí le -
gisla tívna prax, ale bo interná prax
v na šom re zorte – po do ho de s
pro ku ra tú rou a súdmi. Zjedno du -
še ne po ve da né, ak chce me
zrýchli� ex per tí zy, mu sí sa obme-
dzi� po èet stôp, kto ré sú k nám
za sie la né. Ve¾mi napríklad rastú
po žia davky na ana lý zu DNA z
tzv. do ty ko vých stôp, kto rá je

ove ¾a prácnejšia, zdåha vejšia a
tým aj drahšia ako ana lý za tzv.
krvných stôp. Pri tom vý po vedná
hod no ta týchto stôp je èas to
ve¾mi nízka ale bo aj nu lo vá,
zmie ša ný pro fil nájde me cca v 30
percentách predlo že ných do ty ko -
vých stôp, èis tý pro fil DNA jed nej
oso by približne v de sia tich per-
centách. Prax v Euró pe prá ve z
týchto dô vo dov sme ru je k zni žo -
va niu po è tu za bezpe èo va ných
najmä do ty ko vých stôp –oso bitne
pri me nej zá važ ných trest ných èi -
noch, v na šich podmienkach by
moh lo ís� o hra ni cu trestnej
sadzby tre bárs do 5 ro kov odòa -
tia slo bo dy. Už ta ká to zme na by v
na šich podmienkach umož ni la
skrá ti� le ho ty ex per tíz DNA v prie -
me re na 2–3 me sia ce. Napríklad
v Litve od ex per tíz do ty ko vých
stôp celkom ustú pi li až vo chví li,
keï ich do da cie le ho ty z kri mi na -
lis tic ké ho ústa vu predsta vo va li
dva ro ky.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka autor
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Pro blém je v zauží va nej pra xi orgá nov èin ných v prípravnom ko na ní
Pro blé my s dåžkou niekto rých ex per tíz, kto ré rea li zu je
KEÚ PZ, pretrvá va jú, sú predme tom kri ti ky prak tic ky na
každom za sa da ní ra dy predse dov ZO OZP. Na dru hej stra -
ne, kri mi na listickí tech ni ci sa stá le po no su jú na ne dosta -
tok základných kri mi na lis tic kých po mô cok, ma te riá lov a
che mi ká lií, èo im podstatne s�a žu je, nieke dy aj zne mož òu -
je kva litné za bezpe èe nie stôp na mieste èi nu a ich
bezpeènú do pra vu do la bo ra tó rií KEÚ PZ. O niekto rých
prí èi nách tohto sta vu re dakcia PO LÍ CIA ho vo ri la s riadi te -
¾om Kri mi na lis tic ké ho a expertízne ho ústa vu PZ Ing. On-
dre jom La cia kom, PhD.

Riadi te¾ KEÚ PZ Ing. Ondrej La ciak, PhD pre re dakciu PO LÍ CIE na margo zdåha vosti ex per tíz:

riadite ¾ KEÚ PZ Ing. Ondrej Laciak, PhD
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Už tra diène sa usku toèni lo na
ky no lo gickom cvi èisku No vé ho
ranèa Z Po ly ta nu SK v Ma lom La -
pá ši (okres Nit ra). Zú èast ni lo sa
na òom 30 pso vo dov zo šty roch
ozbro je ných zlo žiek: Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že, Fi -
nanènej sprá vy SR, viace rých
mestských po lí cií, Po li cajné ho
zbo ru, a ako aktívni hostia aj ky -
no ló go via Ar má dy Po¾skej re pub -
li ky.

Orga ni zá to ri po zva li na to to,
medzi pso vodmi ozbro je ných zlo -
žiek ob¾ú be né pra covné stretnu -
tie, špiè ko vých fi gu rantov – Po lia -
ka Zbignie wa Balcercza ka zo
Sku pi ny pra covných psov Balz-
big, èes ké ho fi gu ranta Vác la va
Hla dí ka a pso vo da špe cia listu a
fi gu ranta odde le nia slu žobnej ky -
no ló gie Kraj ské ho riadi te¾stva Po -
li cajné ho zbo ru v Trna ve por. Mi -
ro sla va Scherhau fe ra. Fi gu ran ti
okrem osobné ho prí no su progre -
sívnej me to di ky obra nárskych
prác prispô so bo va li tech ni ku fi gu -
ro va nia po žia davkám jed not li -
vých pso vo dov a schopnostiam

slu žobných psov, pod¾a fy zic ké ho
ve ku a skú se ností.

Plá no va né za mestna nia ma li

sta no ve né tieto základné ciele –
rozví ja nie od va hy a zlo by slu -

žobných psov vo èi agre sívne sa
sprá va jú cej oso be, vo èi oso be
ukry tej v nezná mom a tma vom
prostre dí, a ná cvik schop nos ti
slu žobné ho psa rýchlo pre chá -
dza� z intenzívnej ob ra ny pso vo -
da a pro ti úto ku do po kojnej po -
zor nos ti a ostra ži tos ti vo èi sto ja -
ce mu fi gu ranto vi, a na opak. Skú -
se né a vyspe lé slu žobné psy ma li
tieto ná cvi ky s�a že né o ra zantné
blo ko va nie a zasta ve nie oso by s

na sa de ným, špe ciálne upra ve -
ným ochran ným ná hubkom.

Zá me rom nácvi kov bo lo nauèi�
a zdo ko na li� slu žobných psov v
rozví ja ní zlo by pria mo na oso bu
agre sívne sa sprá va jú ce ho fi gu -
ranta, a neúto èi� len na ochran né
po môcky po uží va né fi gu rantom.

Tohto roèné, tak tro chu ju bi -
lejné, piate pra covné stretnu tie
pso vo dov ozbro je ných zlo žiek
spestri la úèas� po¾ských vo jen -
ských pso vo dov so slu žobný mi
psa mi za me ra ný mi nielen na kla -
sickú, ale aj špe cia li zo va nú ky no -
ló giu. Tak tro chu nás prekva pil
ne dosta tok entu ziazmu a osob -
né ho na sa de nia po¾ských ky no ló -

gov pri prá ci so slu žobný mi psa -
mi, kto ré pri ná roè ných obran -
ných, ale aj špe ciálnych pa cho -
vých prá cach potre bu jú aktívnu
pso vo do vu spo luprá cu a pod po -
ru.

Úèast ní ci piate ho stretnu tia
pso vo dov slu žobnej ky no ló gie
bo li ma ji te¾mi No vé ho ranèa Z
Po ly ta nu SK obda ro va ní pa -
mätný mi trièka mi s vy ší va ným lo -
go ty pom po du ja tia.

Text a fo to: 
© Mgr. Pe ter Ne volný

V. roè ník obra nárske ho ma ti né
V dòoch 17. až 21. marca tohto ro ku pripra vil nitriansky
kraj ský ky no lóg kpt. JUDr. La di slav Fi lip v spo lu prá ci s
pre zi dentom Zvä zu športo vej ky no ló gie Slo venskej re -
pub li ky plk. Mgr. Ju ra jom Štau dinge rom tak tro chu ju bi -
lejný piaty roè ník pra covné ho stretnu tia slu žobnej ky no -
ló gie za me ra né ho na ná cvik obra nárskych prác.

Slu žobný pes: Ak si ty agre sívny, ja bu dem zlost ný…

Pa mätná spo loèná fo togra fia, na kto rej ne chý ba jú aj spo lu ma ji te lia
No vé ho ranèa Z Po ly ta nu SK (v¾a vo), kto rí úèastní kom po du ja tia za -
bez pe èi li nielen ne vyhnutné uby to va nie a stra vo va nie, ale aj pekne
upra ve né a pripra ve né ky no lo gic ké cvi èisko.

Mi ro Scherhau fer poslú žil „Zbiško vi“ Balcercza ko vi a „Zbi šek“ za sa
Mi ro vi – ho ci sa na kaž dý vý pad Mi rovho psa „Zbi šek“ pripra vo val,
úde ry ochran ným ko šom do tvá re chrá ne nej mas kou, mu sel kompen-
zo va� pre ná ša ním psej ener gie do ko tú ¾a vzad.

 Ako sa da rí, pán ge ne -
rálny riadi te¾?

Keï sme sa vte dy stretli, bol
som len krát ko vo funkcii, akcio vú
spo loènos� som prevzal v stra te,
ale už sme ve de li, ako ïa lej.
Ciele bo li dva – dosta� pod nik z
mí nu so vých èí siel, zlepši� pra -
covné prostre die a cel ko vé pod-
mienky za mestnancov, podstatne
rozší ri� po nu ku slu žieb a najmä
zvý ši� spo kojnos� zá kazní kov. S
odstu pom èa su viem, že nieèo sa
nám po da ri lo, nieèo ešte nie. Pri
stá le tej istej mi ni málnej ho di no -
vej nákla do vej sadzbe, kto rej ja
ho vo rím ce na za nasvie te nie vo -
zid la, te da za po lo viènú ce nu,
akú má väèši na ostat ných auto -
servi sov, sme do sta li spo loènos�
do zis ku. Za rok 2012 to bo lo plus
6–ti síc eur, za rok 2013 oko lo 50–
ti síc eur. Po da ri lo sa nám zvý ši�
po èet zá ka ziek, zisk sa však tvo-
ril najmä úspo ra mi nákla dov.
 Areál, ob jek ty sa mi zda jú

ne ja ké krajšie…
Ve¾mi rýchlo som sa na uèil, že

eko no mi ka je ne kompro misná,
sústre di li sme sa na to, èo vy dá -
va me, z èo ho po zostá va jú ná kla -

dy a kde sa na opak opla tí zain-
vesto va�, aby bo li ná kla dy nižšie.
Za èa li sme informa ti kou, ce lá
spo loènos� je v SAP–e tak ako
náš najväèší zá kaz ník, te da MV

SR, pre kto rý v sú èasnosti ro bí me
oko lo 85–percent objedná vok.
Vïa ka to mu sa vzá jomne eko no -
mic ky vi dí me, ne má me èo ta ji�.
Kaž dé mu zá kaz ní ko vi po sie la me
kaž dých 14 dní ná kla dy za opra -
vy, ale aj preh¾ad pla te nia faktúr,
kto ré bo lo vla ni kri tic ké, dnes mô -

žem ozna èi� na še vz�a hy za ko -
rektné aj z poh¾a du splat nos ti fak-
túr. Zria di li sme no vú po boè ku v
Nitre, aby to v re gió ne ma li bliž-
šie, dnes už je na še nitrianske
pra co visko ve¾mi vý kon né a
renta bilné. Má me no vý op tic ký
ká bel, kto rý ce lú informa tickú sie�
neobmedze ne zrýchlil, vieme ka -
pa citne po môc� aj blízkej Aka dé -
mii PZ a KEÚ PZ. Podstatne sme
zní ži li ná kla dy na ener gie za -
teple ním objektov z vlastných fi -
nanèných prostriedkov, èo pri -
nieslo aj sprí jemne nie pra covné -
ho prostre dia i prostre dia pre zá -
kazní kov. Za èa li sme od vý -
robných priesto rov, kance lársky
ob jekt prí de na rad v tom to ro ku.
To je to, èo sa zlep ši lo.
 Aj na de cembro vej ra de

predse dov však odzne li na ad -
re su opra vovní kri tic ké hla sy,
najmä pre po ma los� opráv. Pa -
nu je pre to nespo kojnos�.

Súhla sím. Èo sa ne zlep ši lo, to
je poh¾ad zá kaz ní ka, kto rý bol ro -
ky zlý a pretrvá va. Mož no zotr -
vaènos�ou, mož no je už èas�
nespo kojných, kto rí si predtým
dá va li opra vo va� autá kde – ka de
po ka ma rá toch for mou re vanšu,
ale aj z objektívnych prí èin, keï
ma li napríklad ser vis v okresnom
meste a te raz mu sia cesto va� za
služ bou ïa lej. To to je objektívna
vec. Na šou úlo hou je získa� si
úplnú dô ve ru zá kazní kov a vïa ka
to mu ïa lej rozši ro va� ich okruh.
Denno denne prízvu ku je me na šim

pri jí ma cím techni kom, že kaž dý
po li cajt, kto rý sem prí de s autom,
je náš zá kaz ník, náš pán zá kaz -
ník a je abso lútnou prio ri tou, le bo
ži je me z to ho, èo si vy ro bí me. Z
èo ho te da vyplý va nespo kojnos�?
Hlavný pro blém je v do sia¾ uží va -
nom systé me objedná va nia. To je
neuralgický bod, kto rý tu zle fun -
gu je dlhé ro ky, èo si pa mä tám.
Dnes je to po li cajt, kto rý mu sí vy -
pí sa� ob jed náv ku, po tom ju ide
da� na schvá le nie. Bežne sa stá -
va, že sa ob jed náv ky ne podpi su -
jú dva týždne, po tom sa podpí še
50 na raz a na ïalší deò nám tu
sto jí 50 po li cajtov s auta mi, kto ré
potre bu jú rýchlu opra vu. Sa -
mozrejme, ani pä� pri jí ma cích
tech ni kov to ne sta èí vy ba vi�. A tak
to tu cho dí, že týždeò sko ro ne -
má me do èo ho pichnú�, po tom
mu sí me ís� dva týždne s nad -
èasmi. Tak že po li cajt èa ká dva
týždne na ob jed náv ku a po tom
dva týždne na nás, je z to ho me -
siac, kým sa k je ho au tu vô bec
do sta ne me.
 Presne na to to na dá va li…
¼u dia prá vom šomrú. Z ich

poh¾a du prá vom. Ne dajboh, aby
sa pri obhliadke uká za lo, že to,
èo je na objednávke, fi nanène ne -
po sta èu je, pre to že je tre bárs ešte
aj zlo me né ale bo poško de né ra -
me no ale bo disk, zno va sa za ène
cir kus, mu sí me no vú opra vu na -
ce ni�, po šle me to na cent rum
pod po ry, kto ré po ne ja kej do be
ob jed náv ku za sa schvá li. Po li cajt

te da prí de v ponde lok s ob jed -
náv kou, my spra ví me no vé na ce -
ne nie, po šle me na schvá le nie,
kým prí de no vá ob jed náv ka,
ubehne aj de sa� dní a na vo zid lo
sa ešte ne siahlo. Po tom je ho to -
vé za pár ho dín. Bo daj by sa to
po li caj to vi – uží va te ¾o vi pá èi lo,
veï keï ide ne cha� au to do servi -
su, mu sí ís� s ním ko le ga s iným
autom, kto rý ho za sa odve zie… a
tak dooko la.
 Dá sa to zme ni�?
Prí cho dom centier pod po ry sa

sí ce scentra li zo val sys tém, ale
nezme nil sa spô sob prá ce auto -
mo bi lo vej služ by, kto rá ide rovna -
ko 40 ro kov. Najmä sa nezme ni lo
to, že be há po li cajt, a nie ¾u dia zo
servi su a z re zor tu a ne vyu ží va
sa tech ni ka. Má me už za ve de ný
sys tém, aby sa to to ko neène
zme ni lo. Má me všetci internet,
sta èí mo bilný te le fón, zá kaz ník si
na �u ká ad re su na šich opra vovní,
nájde si tla èi vo pre najbližšie
mesto, vy pl ní formu lár a elek tro -
nic ky nám ho po šle. Ga ran tu je -
me, že do dvoch ho dín sa mu
ohlá si na še callcentrum. My na vr -
hu je me, aby si po li caj ti ob jed ná -
va li opra vy u nás mailom, my to
za šle me cent ru pod po ry a už je
to dialóg od bor ní ka s odborní kom
– náš pri jí ma cí tech nik s odborní -
kom z cent ra do hod ne, èo tre ba
uro bi�. Keï sa my dva ja do ba ví -
me, cent rum pod po ry nám elek -
tro nic ky po šle ob jed náv ku, my si

Spo kojnos� ide cez ob jed náv ko vý sys tém
Èo no vé v Auto mo bi lo vých opra vovniach MV SR, a. s.? Odpo ve dá ge ne rálny riadi te¾ JUDr. Ján Packa

„Od 1. jú la 2012 sto jí na èe le akcio vej spo loènosti Au to -
mo bi lo vé opra vovne MV SR bý va lý po li cajný pre zi dent
Ján Packa.“ Tý mi to slo va mi sme za èí na li roz ho vor s gen.
v. v. JUDr. Já nom Packom, zve rejne ný na stránkach PO LÍ -
CIE v októbri 2012. S odstu pom èa su sme ho na vští vi li
zno va.

(Pokračovanie na strane 7)
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Re kordná úèas�, vý bor ná úro veò
18. roè ník stolno te ni so vé ho turna ja o Pu tovný po hár PO LÍ CIE a 5. roè ník Majstrovstiev MV SR oèa mi hlavné ho rozhodcu

Ten to roè ník sa vy zna èo val
pre dovšetkým re kordným poètom
prihlá se ných hrá èov, ale aj vy so -
kou športo vou úrovòou vo všet-
kých troch ka te gó riách. Spo lu sa
turna ja zú èast ni lo 95 hrá èov z 98
prihlá se ných,. Vy so kej športo vej
úrov ni prispe la aj úèas� stolných
te nistov z útva rov Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že.

Ofi ciálne ho otvo re nia turna ja
sa okrem iných už tra diène zú -
èast nil aj p. Sta ni slav Zá torský,
pre zi dent UNI TO Pu, kto rý bol zá -
ro veò aj riadi te ¾om turna ja, ge ne -

rálny sekre tár SSTZ An ton Ham -
ran, podpredse da OZP v SR la di -
slav Gra èík a Ján Va niak, èlen VV
SSTZ a predse da ko mi sie roz-
hodcov, kto rý už po osemnásty
krát vy ko ná val funkciu hlavné ho
rozhodcu.

V hlavnej ka te gó rii re gis tro va -
ných hrá èov sa sú �a že zú èast ni lo
spo lu 49 hrá èov od Extra li gy až
po 7. li gu. Všetci hrá èi preu ká za li
vy so ké majstrovstvo v ovlá da ní
stolno te ni so vej loptièky a pre -
dovšetkým zá pa sy v dru hom
stup ni, kde sa hra lo vy ra ïo va cím
systé mom, ma li vy so kú športo vú
úro veò, kto ré by zniesli aj prísne

prvo li go vé kri té riá. Vo fi ná lo vom
zá pa se sa stretli mi nu lo roèní fi na -
listi o ti tul majstra MV SR a PZ

pre rok 2014 zís kal a mi nu lo roèný
ti tul ob há jil Mar tin Gajdoš, kto rý
re pre zen to val KR PZ Nit ra.

V ka te gó rii žien sa po de -
vä�roènej odmlke opä� za sú -
�ažný mi stolmi obja vi la Da na La -
banco vá z KR PZ Pre šov a nad -
via za la na svo jich 9 ví �azstiev z
pr vých de via tich roèní kov (ešte
pod me nom Fuchso vá) a sta la sa
majsterkou MV SR a PZ pre rok
2014 v ka te gó rii žien. Vo fi ná lo -
vom zá pa se po ra zi la mi nu lo roènú
ví �azku Lenku Vi ca no vú (Spi šá -
ko vú) z KR PZ Bra ti sla va. V ka te -
gó rii žien po te ši la úèas� 16 štartu -
jú cich, pri èom mô že me konšta to -
va�, že po športo vej stránke bo la
sú �až žien najvyššia zo všetkých
do te rajších roèní kov.

Vy so ká úèas� bo la aj v ka te gó -
rii ne re gistro va ných mu žov a re -
gis tro va ných hrá èov nad 60 ro -
kov, kde z prihlá se ných 32 hrá -
èov o Pu tovný po hár hra lo 30. Aj
keï športo vou úrovòou nie je
mož né po rovná va� obe muž ské
ka te gó rie, aj tá to sa vy zna èo va la
urput ný mi sú bojmi o cel ko vé ví -
�azstvo a aj vy so kou úrovòou,

najmä od štvr�fi ná lo vých zá pa sov.
Vy so kú športo vú úro veò mal
najmä se mi fi ná lo vý zá pas medzi
Já nom Sza layom a Pavlom Ma -
ky tom, kto rý je mož né po va žo va�

aj za predèasné fi ná le. Športo vú
úro veò tohto zá pa su èiastoène
naštrbi li niekto ré gestá vo èi sú pe -
ro vi zo stra ny p. Ma ky tu, kto ré

vyply nu li z je ho enormnej túžby
po ví �azstve a zo stra ny hlavné ho
rozhodcu a viace rých úèastní kov
bo li po va žo va né za nešporto vé.

Na zákla de s�ažnosti, že v mi -

nu lom roè ní ku sa v sú �a ži medzi
ne re gistro va ný mi hráèmi obja vil
aj re gist ro va ný hráè do 60 ro kov,
hlavný rozhodca skontro lo val
všetkých hrá èov v re gistri hrá èov

SSTZ, na zákla de èo ho bol je den
hráè pre ra de ný do ka te gó rie re -
gis tro va ných a všetky sú �a že bo li
v sú la de s vy da ný mi pro po zí cia -

mi. Zá ro veò bol predlo že ný ná -
vrh, aby všetci re gi stro va ní hrá èi
do 70 ro kov hra li v prvej ka te gó rii
a medzi ne re gistro va ný mi aby
moh li hra� hrá èi až od 70 ro kov.

Pri prípra ve nasle du jú cich roèní -
kov orga ni zá to ri tú to pri po mienku
zvá žia a zapra cu jú ju do pro po zí -
cií.

Celko ve je mož né hodno ti� tur -
naj po športo vej stránke ako je -
den z najlepších, s re kordnou
úèas�ou. Všetky zá pa sy sa niesli
v športo vom a pria te¾skom du -
chu. A tak, ako sa všetci úèast ní -
ci te ši li na tur naj, aj spo kojní
odchádza li do mov. Plne to po tvr -
di li aj ich slo vá vïa ky orga ni zá to -
rom za prípra vu a orga ni zo va nie
po du ja tia, oso bitne UNI TOP–u,
Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie v SR
za poskytnu tie fi nanèných pro-
striedkov, ŠKP pri APZ a Slo ven -
ské mu stolno te ni so vé mu zvä zu
za poskytnu tie repre zentaèných
priesto rov a vytvo re nie prí jemné -
ho prostre dia pre tur naj. Všetci
vy slo vi li presvedèe nie, že sa v ta -
kom du chu stretnú aj v r. 2015 na
19. Roè ní ku PPP a 6. Roè ní ku M
MV SR a PZ.

PS: Re dakcia PO LÍ CIA sa pri -
dá va k týmto pochvalným slo vám
na ad re su turna ja a oso bitne ïa -
ku je pá no vi

Já no vi Va nia ko vi, hlavné mu
rozhodco vi

a vy slo vu je mu ve¾ké uzna nie
za je ho tra dièné na sa de nie a za -
nie te nie, s akým sa zhos til prí-
prav a reali zá cie všetkých do te -
rajších 18 roèní kov turna ja PPP…
Klo búk do lu!

Re dakcia PO LÍ CIA

Štvrté ho aprí la 2014, v deò vý ro èia oslo bo de nia Bra ti sla -
vy sa v stolno te ni so vej ha le SSTZ na Èernocké ho uli ci už
po osemnásty raz stretli stol ní te nisti z re zor tu Mi nis ter -
stva vnútra SR, výslu ho ví dô chodco via a èle no via športo -
vých klu bov po lí cie, aby si zahra li o Pu tovný po hár re -
dakcie no vín PO LÍ CIA a už po piaty krát aj o ofi ciálne ti tu -
ly majstrov MV SR a po lí cie pre rok 2014 v ka te gó rii mu -
žov aj žien.

Vý sled ky:
Že ny:

1. Da na LA BANCO VÁ, KR PZ Pre šov –  majsterka MV SR a PZ
pre rok 2014

2. Len ka VI CA NO VÁ, KR PZ Bra ti sla va
3. Mar ti na SLO VÁ ÈI KO VÁ, ZVJS

Ja na ÈA CHA ÒO VÁ. ŠKP APZ Bra ti sla va

Mu ži re gi stro va ní:
1. Mar tin GAJDOŠ, KR PZ Nit ra –  Majster MV SR a PZ pre rok

2014
2. Slvo mír KRÁL, KR PZ Bra ti sla va
3. Ti cho mír RE VAJ, KR PZ Ko ši ce

Mar tin KU RUC, KR PZ Ko ši ce

Mu ži ne re gistro va ní a re gi stro va ní nad 60 ro kov:
1. Pa vel MA KY TA, dô chodca KR PZ Tr na va
2. Pe ter KRU TÝ, ŠKP APZ Bra ti sla va
3. Ján SZA LAY, KR PZ Tr na va

Igor ANDRÁŠ, KR PZ B. Bys tri ca

Ján Va niak, hlavný rozhodca

ju vy tla èí me, do sta ne ju pri jí ma cí
tech nik, odovzdá ju ve dú ce mu
servi su, kto rý si pripra ví me cha ni -
ka, diely a èas, ozná mi to pri jí ma -
cie mu techni ko vi a po li cajt do sta -
ne len mail, aby prista vil vo zid lo
tre bárs 14. aprí la o 14. ho di ne. To
je všetko. A keï sem po li cajt s
autom prí de, je všetko na chysta -
né, vo¾ná dielòa, tech nik, náhrad-
né diely. Ak ide o olej, po èká ale -
bo mu v prí pa de opra vy po vie me,
aby si pri šiel pre vo zid lo zajtra.
Èo tým zme ní me? Po li cajt nie je
ten, kto rý má be ha� s pa piermi
ho re – do le. My slú ži me je mu, nie
opaène. Po li cajt to bu de ma� bez
be ha nia a my odstrá ni me ná ra zo -
vú prá cu. Z na šej stra ny má me
všetko a vo všetkých pre vádz -

kach za bez pe èe né a to to na vr hu -
je me sekcii hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku, pá no vi ge ne -
rálne mu riadi te ¾o vi Pinté ro vi, že
to chce me spusti� v pra xi. Sa mo -
zrejme, že sa vždy nájdu od -
porco via, že cez SAP to všetko
ešte ne jde tak ako má, ale bu de -
me bo jo va�, je to ra di kálna vec,
kto rá mô že zá sadne zme ni� spo -
kojnos� ¾u dí a pri tom ob jed náv ko -
vý sys tém nie je niè prevratné,
tak to to fun gu je vša de inde, le bo
je to normálne, bežné. Je to len o
orga ni zá cii prá ce, o ni èom inom.
 Svojho èa su ste spo mí na -

li aj možnos� od vo zu zo servi -
su…

Áno, má me ïalší ná vrh. Ná ku -
pom no vých vo zi diel sa ide v re -
zorte vy ra ïo va� cez ti síc sta rých.

Isté je, že èas� z nich mô že po
ne ja kej opra ve ale bo údržbe
renta bilne jazdi� ïa lej. Na vr ho val
som mi nis ter stvu, aby dal na
každú na šu pre vádzku tre bárs po
pä� vo zi diel ako sub jek tu hospo -
dárskych a mo bi li zaèných re zerv,
èo sme, a tieto vo zidlá by slú ži li
na prepra vu po li cajtov, kto rí u nás
ne cha jú au to na opra vu. Niè zlo -
ži té, okamži te reali zo va te¾né, ne -
po merne lacnejšie, ako keï po li -
caj ta, nášho zá kaz ní ka s autom
do opra vy spre vádza ïalšie vo -
zid lo s po li cajtom v službe, kto rý
ho odve zie do mov zo servi su.
Tak uvi dí me. Je to ces ta, ako po -
li caj to vi zjedno du ši� ži vot a šetri�
štá tu pe nia ze.
 Stá le sa ve dú disku sie

oko lo servi su slu žobných áut,

èo je pre ko ho vý hodnejšie,
lacnejšie, rýchlejšie – èi na ku -
po va� a ro bi� si všetko vo vlast-
nej ré žii, ale bo sa spo ¾ahnú� na
súkromné ser vi sy v oko lí, ale -
bo na opak, všetko sústre di�
pod au to mo bi lo vé opra vovne…
kaž dý ho vo rí nieèo iné, vní ma
len svoj úzky záujem, èo je sí -
ce lo gic ké, ale nie vždy spo lo -
èen sky prospešné. Váš po -
h¾ad?

V záujme struè nos ti len to¾ko:
v sú èasnosti exis tu je istá de¾ba
prá ce, má me aj iné predsta vy, ale
ak sa má nieèo zme ni�, po tom
mu sia zodpo vední dobre po -
rozmýš¾a�, èo je pre re zort lacnej-
šie, èi napríklad vô bec potre bu je
svo ju akcio vú spo loènos� opra -
vovní. Ak nie, po kojne mô že všet-

ko pre su nú� na centrá, na auto -
mo bi lo vú služ bu a tech nic ké oše-
trovne. Ale si mu sí zvá ži�, èo pri
týchto ce no vých po rovna niach
tre bárs cent rum za po èí ta do
nákla dov – ak si bu de ro bi� autá
takpo ve diac do ma v dielni, vy jde
ho to lacnejšie, pre to že za -
mestnanca pla tí štát, priesto ry,
ener gie, poistné i všetko ostatné
pla tí ta kisto štát. Tak že sa ma
služ ba vy jde sí ce lacnejšie pre
cent rum, ale ove ¾a drahšie pre
štát. To to všetko sú ve ci, kto ré
mô žu pod stat ným spô so bom
ovplyvni� ži vot na šich opra vovní.
Ale no vi ny nie sú te raz ten pra vý
priestor na disku siu.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Spo kojnos� ide cez ob jed náv ko vý sys tém

Vrátila sa a zvíťazila! Po
deviatich rokoch Dana La ban -
cová opäť na piedestáli! 

Títo „registrovaní“ si vlastne
každý rok iba menia stupienky
viťazov...

Ani šediny nebránia našim vyslúžilcom bojovať s plným nasade-
ním

Absolútny víťaz Martin Gaj-
doš. Gratuluje podpredseda
OZP v SR L. Gračík



Ne mecká vlá da v stre du
schvá li la mi ni málnu mzdu vo
výške 8,50 eura na ho di nu. Mi ni -
málna mzda bu de pla ti� od ro ku
2015, ne bu de sa však tý ka� ma -
lo le tých, uèòov a niekto rých stá -
žistov.

Niekto rí za mestná va te lia mô žu
až do konca ro ku 2016 na ïa lej
vyplá ca� za mestnancom mzdu,
kto rá je pod mi ni málnou hra ni -
cou, ak sú za hr nu tí v ko lektívnej
zmlu ve. Nižšiu ako mi ni málnu
mzdu mô žu za prá cu dostá va� aj
za mestnanci po èas pr vých šies-
tich me sia cov v no vom za -
mestna ní. Pod¾a ne meckej mi -
nisterky prá ce Andrey Nahle so -
vej je sta no ve nie mi ni málnej
mzdy dob rou sprá vou hlavne pre
¾u dí, kto rí aj napriek to mu, že tvr -
do pra cu jú, dostá va jú mzdy, z

kto rých ne mô žu vy ži�. Mi nisterka
pre to dú fa, že sa mot né za ve de -
nie po mô že k zlepše niu mzdo vej
spra vodli vosti.

V sú èasnosti za rá ba me nej
ako no voschvá le nú mi ni málnu
mzdu de sa ti na pra covní kov v zá -
padnom Ne mecku, vo vý -
chodnom Ne mecku je to štvrti na
pra covní kov. Spo medzi 28 kra jín
EÚ exis tu je mi ni málna mzda v 21
kra ji nách. Kra ji ny, kto ré mi ni -
málnu mzdu ne ma jú, zvyknú ma�
nízkopríjmo vú sku pi nu oby va -
te¾stva me nej po èetnú a viac za -
mestnancov chrá nia ko lektívne
zmlu vy. V Ne mecku po èet pra -
covní kov, kto rých chrá nia ko -
lektívne zmlu vy, kle sol na 59 %
zo 70 % v ro ku 1998.

(SI TA, 02.04.2014)

Denný po byt väzòa za mre ža -
mi nás vla ni vy šiel na 38,92 eura,
tak že ak odsú de ný strá vil ce lý
rok vo vä ze ní, je ho po byt stál 14
205 eur. V slo ven ských väzni -
ciach bo lo v ro ku 2013 prie merne
10 133 väzne ných osôb. Informá -
cie vyplý va jú zo sprá vy o vla -
òajšom plne ní koncepcie rozvo ja
vä zenstva do ro ku 2020, kto rú v
stre du schvá li la vlá da. Na vä -
zenstvo (dru há zložka roz poè tu
re zor tu spra vodli vosti okrem súd-
nictva) vla ni išlo z roz poè tu 148
mi lió nov eur. Vo väzni ciach sa
však tvo ri li aj zis ky. Ved¾ajšie
hospo dárstva v slo ven ských väz-
ni ciach a za mestná va nie väzòov
vla ni vy nieslo 8,4 mi lió na eur. Prí-
jmy Zbo ru vä zenskej a justiènej
strá že sa po da ri lo naplni� na
118,9 percenta a do siahli 15,2
mi lió na eur. Okrem ved¾ajších
hospo dárstiev a za mestná va nia
väzne ných osôb to bo li ïalšie
zdro je, najmä úhra dy poh¾a dá vok

zbo ru. V sprá ve sa tiež konšta tu -
je, že pre zi dentská amnestia vý -
razne po moh la rieši� pro blé my,
kto ré sú vi se li s preplne ním a
efektívnejším využí va ním uby to -
va cích ka pa cít vo väzni ciach.
Pod¾a úda jov mi nis ter stva spra -
vodli vosti bo lo am nes tii pre puste -
ných z väzníc 789 ¾u dí a ïalších
700 už ne mu se lo na vý kon tres tu
nastú pi�. Aj po am nes tii bol pod¾a
sprá vy rozší re ný po èet kom bi no -
va ných ústa vov, kto ré za bezpe -
èu jú okrem vý ko nu väzby aj vý -
kon tres tu odòa tia slo bo dy. Spo lu
s ïalší mi orga ni zaèný mi opatre -
nia mi a re konštrukciou jedné ho
ob jek tu v ústa ve Ko ši ce Ša ca sa
zvý ši la cel ko vá uby to va cia ka pa -
ci ta vä zenských za ria de ní z
11.164 na 11.302 miest. Ku
koncu ro ka 2013 ne bo la prekro -
èe ná uby to va cia ka pa ci ta slo ven -
ských väzníc, pí še sa v sprá ve.

(Sme, 9. 4. 2014)

Po silne nie sta vov
Ka li òák konšta to val, že z no -

vopri ja tých 709 po li cajtov k dop -
ravnej po lí cii sme ro va lo 63 mu -
žov zá ko na a k po riadko vej po lí-
cii 471 po li cajtov. „To zna me ná,
že na uli cu išlo 75 percent všet-
kých no vopri ja tých po li cajtov,“
po ve dal mi nister vnútra. O 25
percent sa po silni li aj sta vy slu -
žieb hra niènej po lí cie vo vý -
chodných okre soch, kto rí v
pásme do 30 km od hra níc riešia
aj bežné po ru še nia ve rejné ho po -
riadku.

Mi nister vnútra by v ideálnom
prí pa de pri jal do po lí cie ešte 2
000 no vých ¾u dí. Je ho snom je

ma� na každom z 265 po li cajných
obvo dov mi ni málne dve hliadky –
hlavne na noc, aby po lí cia ve de la
predchádza� prí pa dom, keï na
jed nom kon ci ob vo du niekto roz -
bi je vý klad a na dru hom sa ne ru -
še ne mô že ve no va� napríklad
vykrá da niu chát ale bo by tov.

Šta tisti ky o tom, že Slo ven sko
má nadprie merný po èet po li caj -
tov, Ka li òák odmie ta. „Má lo èo je
tak pokri ve né v rám ci šta tisti ky
ako prá ve tieto úda je,“ vysvetlil.
Zdô raznil, že Slo ven sko ako po li -

cajtov vy ka zu je vy šetro va te ¾ov,
kri mi nálnu po lí ciu, oso bitné útva -
ry, fi nanènú po lí ciu aj dopravnú
po lí ciu, èo sú zložky, kto ré v mno -
hých európskych kra ji nách patria
pod iné re zorty a v šta tisti kách te -
da ne fi gu ru jú ako bežní štátni po -
li caj ti.

Vo¾né miesta
Zá ro veò Ka li òák ne súhla sí s

tým, že by Slo ven sko na ochra nu
po riadku dá va lo viac pe òa zí
opro ti iným štá tom. Aj tu pri po mí -
na, že pod re zortom vnútra pô so -
bia všetky zá chran né zložky a aj
ha si èi, kto rí v Euró pe nieke dy
patria pod kra je, mestá ale bo iné
štátne re zorty.

Pod¾a úda jov z konca marca
sú ta bu¾ko vé sta vy po li cajtov a
ha si èov naplne né približne v rov-
na kej miere. V Po li cajnom zbo re
ma jú po zí cie obsa de né na 97
percent, v Ha sièskom a záchran-
nom zbo re na 97,25 percenta. U
ha si èov ma li na kon ci februá ra
obsa de ných 4 045 funkèných
miest. „V zá sa ho vej zme no vej
službe je vo¾ných 51 miest,“
uviedla pre agentú ru SI TA Zu za -
na Farka so vá z ha siè ské ho pre zí -
dia.

Po li cajný zbor má vo¾ných me -
nej ako 700 miest. „Kaž dé kraj -
ské riadi te¾stvo si obsadzu je vo¾ -
né miesta pod¾a vlastných pot -
rieb, pre dovšetkým ide o miesta
vo vý kon ných útva roch,“ ozrejmi -
la Silvia Ke ra to vá z tla èo vé ho od -
bo ru Kance lá rie mi nis tra vnútra.
Po li caj ti pri tom vý razne do plni li
svo je sta vy vla ni. Kým v ro ku
2012 bo lo v po lí cii neobsa de ných
viac ako 1 300 miest, na kon ci
mi nu lé ho ro ka ich bo lo 643.

(Webno vi ny, 5. aprí la 2014)

Predsta va mi nis tra vnútra R. Ka li òá ka: na každom z 265 po li cajných odde le ní ma� dve hliadky
Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák pri jal do Po li cajné ho zbo-
ru SR 709 no vých po li cajtov. Èiastoène tak do pl nil úby tok
sta vov opro ti vlá de Ive ty Ra di èo vej, ke dy sa po èet mu žov
zá ko na zní žil o 3 600. Na parla mentnej ho di ne otá zok tak
Ka li òák odpo ve dal na otáz ku poslanca za KDH Pav la Za -
ja ca, pod¾a kto ré ho pri budlo 900 no vých po li cajtov. Za ja -
ca zá ro veò zaují ma lo, ako po lí cia dopåòa sta vy v re gió -
noch s vy so kou zlo èinnos�ou a aký je po mer v po ète no -
vopri ja tých dopravných po li cajtov a po riadko vých po li -
cajtov.
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VESTNÍK PREZÍDIA PZ

Čiastka 22
22. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení porad-
nej komisie na prerokovanie od -
vo lania proti rozhodnutiu riadite-
ľa Krajského riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Bratislave

Čiastka 23
23. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa vyhla-
suje policajná akcia „Beta – cest-
ná preprava“

Čiastka 24
24. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 1/2014 o
Vestníku Prezídia Policajného
zboru

Čiastka 25
25. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení porad-
nej komisie na prerokovanie
odvolania proti rozhodnutiu riadi-
teľa Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Bratislave

Čiastka 26
26. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa vyhla-
suje policajná akcia „Gama“

Čiastka 27
27. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní stre-
leckej prípravy príslušníkov Poli-
cajného zboru útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky
zaradených do I. výcvikovej sku-
piny

Čiastka 28
28. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní stre-
leckej prípravy príslušníkov Poli-
cajného zboru zásahovej skupi-
ny národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru, od -
bo ru ochranných služieb Prezí-
dia Policajného zboru a oddele-
nia jazdnej polície Bratislava od -
boru kynológie a hipológie Pre -
zídia Policajného zboru 

Čiastka 29
29. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta Poli-
cajného zboru č. 6/2012 o pre-
hľadoch výslednosti práce pri
objasňovaní priestupkov útvarmi
služby poriadkovej polície Poli-
cajného zboru a o prehľadoch
činnosti útvarov služby poriadko-
vej polície Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

Čiastka 30
30. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení odbor-
nej komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
po lície v Košiciach

Čiastka 31
31. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní stre -
lec kej prípravy zamestnancov
Mi nis terstva vnútra Slovenskej
re publiky oddelenia fyzickej och -
rany objektov a kuriérnej služby
odboru ochrany objektov prezí-
dia Policajného zboru

Čiastka 32
32. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 44/2008 na zabezpeče-
nie plnenia úloh pri príprave na
krízové situácie a pri ich riešení

Prilby na ¾ad, pá ni!
Tak to sa ne vi dí ho ci ke dy! Pod¾a sprá vy z tla èe v New Yor ku zohra li

tra dièný cha ri ta tívny ho ke jo vý zá pas miestni po li caj ti s ha sièmi. Na -
miesto oèa ká va nej ho ke jo vej exhi bí cie sa však na ¾a de strh la po -
riadna bit ka, do kto rej sa za po ji li prak tic ky všetci hrá èi z oboch strán
i èas� fa nú ši kov. ¼a do vá plo cha bo la po kry tá prilba mi „zá pasní kov“ a
ho kej po kra èo val až po 25–mi nú to vom pre ru še ní. Po li caj ti na po kon
vyhra li 8:5, ale obe stra ny dú fa jú, že ten to in ci dent ne na ru ší vy so ký
stu peò dô ve ry, kto rej sa pro fe sie ha si èov i po li cajtov v New Yor ku te -
šia najmä po pa mätnom 11.septembri. My do dajme, u nás by sa ta -
ký to zá pas mo hol odohra� o ko neè né zne nie zá ko na o štátnej služ-
be…  (er)

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 9. mája 2014
Redakcia

Zasmejme sa…

Chu dá ci štu denti
Sta rá, pozri sa na tých chu -

dob ných štu dentov! Šty ria
fajèia jed nu ci ga re tu a ešte sa
na tom sme jú!

Do ži vo tie
No vá ka chy tia v Thaj sku

s ki logra mom he roí nu v
kufri a na sú de do sta ne
trest smr ti. Dra ho zapla te ný
ad vo kát na po kon do siahne
zme nu hrdelné ho tres tu na
do ži vo tie. No vák je zhro ze -
ný: Pre bo ha, do ži vo tie? Veï
to je straš né!!! be dá ka. „Nie
je to ta ké zlé, pán No vák,“
ute šu je ho ad vo kát. „Tu do -
ži vo tie ne tr vá dlho!“

Je den vä zeò sto jí štát 14–ti síc eur roène

Mi ni málna mzda exis tu je v 21 z 28 kra jín EÚ

Nemci „idú“ na 8,50 eura za ho di nu


