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Pe nia ze na vy še by ma li po li -
caj ti dosta� v jú lo vej výpla te. „Ak
to bu de do vo ¾o va� roz po èet mi -
nis ter stva a do sta nem ba lík na
odme ny,“ pri po mí na po li cajný
pre zi dent.

Pod¾a mi nis tra vnútra Ro ber ta
Ka li òá ka sa pe nia ze na pri lepše -
nie pre po li cajtov nájdu. „Hodno -
te nie je na to, aby bo lo mo ti vu jú -
ce. Je mo jou po vinnos�ou nájs�
prostriedky na odme ny,“ avi zo val.

Hodno tia ci sys tém pod¾a Gaš-

pa ro vých slov už na do bú da reál-
ne kontú ry. „Cie¾om je, aby sme
ho uviedli do pra xe a èím skôr
ma lo svo ju kva li tu a využi te¾nos�
a bo lo sú èas�ou po li cajné ho ži vo -
ta.“ Ten to rok by mo hol by� zlo -
mo vý.

„Na zákla de je ho výsledkov by
sme moh li za há ji� ostrú pre -
vádzku pre rok 2015. Uzavre tý
pro ces to ne bu de ni kdy, hodno te -

No vé hodno te nie po li cajtov: Ka li òák
s¾u bu je odme ny v jú lo vej výpla te

BRA TI SLA VA – Už v jú li by moh li po li caj ti po pr vý raz na
vlastnej ko ži po cí ti� vý sled ky no vé ho hodno te nia z dielne
po li cajné ho šé fa Ti bo ra Gašpa ra. To sa tes tu je už od mi -
nu lé ho ro ka. Ten to raz sa však má po pr vý raz pre mietnu�
aj na výplatnej páske hodno te ných po li cajtov. „Ni ko mu sa
ne bu de zni žo va� plat, le bo je to stá le testo va cia pre -
vádzka, ale mô že to by� zá klad pre prí padné ude ¾o va nie
odmien,“ po ve dal Gašpar.

Myšlienka mesiaca: Ľudom sa takmer nikdy nedarí byť šťastnými, lebo stále vidia minulosť lepšiu, ako bola, prítomnosť horšiu, ako je a budúcnosť ružovejšiu, ako bude.                                                 Marcel Pagnol, francúzsky spisovateľ

(Pokračovanie na strane 2)

 Keï nieèo v na šich no vi -
nách za re zo nu je, „po stih nu tí“
spra vidla ihneï te le fo nu jú
vám, ale nie vždy sa cí tia by�
kom pe tent ní aj zodpo vední za
to, o èom sa pí sa lo…

Uve domme si, že vy dá va me
me saèník, mô že sa te da naprík-
lad sta�, že kým no vi ny vyjdú, rie-
še nie v da nej ve ci je už niekde
inde. Netre ba sa pre to vždy
vyhrá ža� ani urá ža�, ve¾mi ra di
zve rejní me reakciu zodpo vedné -
ho funkcio ná ra hneï v najbližšom
èís le. A sme len ra di, keï mô že -
me publi ko va� informá ciu, že pro -
blém, na kto rý sme upo zor ni li, už
nie je problé mom. Problé mom je,
že to nieke dy tr vá pridlho…
 Náš roz ho vor ro bí me 12.

má ja 2014. Èo je no vé v tejto
chví li? Re zo nu je ne rovno -
mernos�, fá my oko lo 328–ky,
na kto ré sme už zno va mu se li
reago va�, ale mno ho disku sií
sa ve die aj k prípra vám no vé ho
zá ko na o štátnej službe, kto rý
mal by� v pa ragra fo vom ná vr hu
ho to vý do konca ro ka 2013, nie
je ani te raz. No a k to mu ne -
spo kojnos� obèianskych za -

mestnancov s platmi, ¾u dia ma -
jú po cit, že „tam ho re“ zodpo -
vední niè ne ro bia…

Mu sí me sa nauèi� bra� ve ci ta -
ké, aké sú. Od bo ry sú sprostred-
ko va te¾, te da prostredník medzi
za mestnancom a za mestná va te -
¾om. Za mestná va te¾ má èas to po -
cit, že ro bí ve ¾a a v hektickom
tempe, za mestnanci za sa, že ne -
ro bí niè, aj to po ma ly. Nuž a
medzi tý mi to dvo ma subjektmi sú
od bo ry. Vy zý vam: zaèni me si ko -
neène ro zu mie�, veï má me spo -
loèný, ale bo by sme ma li ma�
spo loèný záujem utvá ra� pod-
mienky pre kva litnú prá cu a
odvádza� špièko vú prá cu. Ak uro -
bí chy bu ra do vý po li cajt, vieme
mu to okamži te spo èí ta�. Ak uro bí
chy bu nadria de ný, ten po stih je
aký si èas to len la tentný, a èím
vyššie sa da ný zodpo vedný funk-
cio nár na chádza, tým zlo ži tejší je
pro ces vy hodno te nia je ho zá sluh
na chy be.
 Väèši na dob rých èi me nej

dob rých zá me rov sa ro dí v po -
do be re fe rátni ka, kto rý má na
prvej stra ne rozsiahlu rub ri ku
pre pod pi sy za in te re so va ných

– od spra co va te ¾ov až po mi -
nis tra. Skú se nos� uka zu je, že
keï sa na zložku podpí še naj-
vyšší, tí pod ním sa okamži te
zaènú tvá ri�, že za do sa hy do -
ku men tu ne ne sú žiadnu zod -
po vednos�, do konca o òom ani
ne ve dia, nespo mí na jú si, èi sa
tam tiež podpí sa li…

Svo jím podpi som kaž dý ne sie
svoj diel zodpo vednosti. Ale bo by
mal nies�. Riadia ca èinnos� má
sme ro va� k zlepšo va niu ve cí a
keïže prá cu ne mô že me vy ko ná -
va� len sa mi, ale zo svo jej funkcie
riadi me prá cu ostat ných, ne sie -
me zodpo vednos� za výsle dok.
Okrem kva li ty prá ce je však mno -
ho krát dô le ži tá aj rýchlos� jej vy -
ko na nia. To len na margo niekto -
rých reakcií na ad re su nášho mi -
nu lé ho èís la. Vieme, že niekto ré
ve ci sa ne da jú zme ni� zo dòa na
deò, ale vždy sme ra di, keï po -
èu je me zodpo vedný ter mín. Na
otáz ku: Ke dy? ne ra di po èu je me
slovko Ne viem. Ja sa stá le èu du -
jem, ako je mož né, že kým ne ja -
ká informá cia v na šom re zorte
prí de slu žobným postu pom až
do le, je èas to tak skresle ná, až je
ne vy ko na te¾ná. A tiež som pre-
kva pe ný, ako je mož né, že pri
stretnu tiach s ra do vý mi pra -
covníkmi po èu jem mno ho kri ti ky
a kri ku, ale tieto hla sy sa ako si
ne dosta nú tam ho re. Ak ne po èu -
je me, nevní ma me kri ti ku a
nespo kojnos�, ško dí me ve ci i sa -

Potre bu je me vzde la ných a schop ných ¾u dí
Aj aprí lo vé èís lo me saèní ka PO LÍ CIA ob sa ho va lo nieko¾ko
kri tic kých ma te riá lov, kto ré spra vidla neosta nú bez kri ti ky
„postihnu tých“. Sta lo sa aj te raz. Pri tom ve rejná kri ti ka
nie je cie¾om, ale len prostriedkom v úsi lí do siahnu� ná -
pra vu èi pri nies� zlepše nie. S predse dom OZP v SR sa re -
dakcia PO LÍ CIA ten to raz rozprá va la o efektoch kri ti ky, ale
aj o tom, ako by mal Po li cajný zbor napre do va�.

S predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom aj o na šej bu dúcnosti

(Pokračovanie na strane 2)

V po lí cii sa ro bí najväèšia vý me na áut v histó rii re zor tu vnútra. „Vy mie òa jú sa autá, kto ré ma jú na jazde -
né v prie me re 300–ti síc a viac ki lo metrov, niekto ré 500– až 650–ti síc ki lo metrov,“ po ve dal v uto rok no vi ná -
rom mi nister vnútra Ro bert Ka li òák v bra tislavskom zá vo de Volkswa gen, kde po li cajtom odovzdá va li no vé
golfy. Pod¾a Ka li òá ka me nia v Po li cajnom zbo re autá vy ro be né od ro ku 1996 až po rok 2004. „Re kord man
na jazdil za osem ro kov približne 700–ti síc ki lo metrov,“ do dal mi nister.

(WEBNO VI NY, 22. aprí la )

Po ten ci ál dvoch percent z da ní je
ve¾ký, skúsme ho viac využí va�!
Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke or ga ni zu je už

nieko¾ko ro kov v zmysle zá ko na è.595/2003 Z.z. o da ni z príjmov
„vý ber“ dvoch percent da ni z príjmu pra covní kov MV SR, kto ré
následne pod¾a návrhov z jed not li vých základných orga ni zá cií
rozde ¾u je pod¾a na lie ha vosti potre by pri jí ma te ¾om z ra dov po li cajtov
a obèianskych za mestnancov MV SR. Napriek to mu, že vyššie uve -
de ný zá kon umož òu je použi tie pouká za ných dvoch percent da ne
na viace ro úèe lov, OZP v SR po uka zu je tieto fi nanèné prostriedky
z dô vo du ich ma lé ho ob je mu žiada te ¾om výhradne len na ochra nu
a pod po ru zdra via, pre venciu a lieèbu – § 50, ods. 5, písm. a  Zá -
ko na è. 595/2003 Z.z.

V ro ku 2013 sme rozde li li pre žiada te ¾ov su mu 3.919,48 – pres-
ne to¾ko bo lo na náš úèet pouká za ných pe òa zí, a v tom to ro ku sme
po uká za li žiada te ¾om su mu 3.035,98 – taktiež ce lá su ma, kto rá bo -
la z  Va šich dvoch percent da ne pouká za ná. Zho dou okol nos tí aj v
ro ku 2013 bo li pe nia ze rozde le né pre siedmich žiada te ¾ov. Za dva
ostatné ro ky niekto rí z nás ne zištne te da po moh li celkom štrnástim
na šim ko le gy niam a ko le gom, kto rým tie pe nia ze umož ni li zmierni�
fi nanènú zá �až spô so be nú rôzny mi po ru cha mi ich zdra via, ale bo
zdra via ich najbližších prí buzných.

Napriek nespornej a oprávne nej vïa ke pri jí ma te ¾ov fi nanènej po -
mo ci vyzbe ra nej z dvoch percent da ne zo mzdy sme my – Od bo -
ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke, ako or ga ni zá tor zbierky,
nie celkom spo kojní. Odha dom nám dve percentá da ni z príjmu
pouká za lo v ro ku 2012 oko lo 200 darcov a v ro ku 2013 oko lo 150
darcov. Napriek to mu, že ne vie me presne vy hodno ti� ako sa na
vyzbie ra ných fi nanèných prostriedkoch po die ¾a li jed not li vé okre sy,
zda jú sa nám èiastky 3.919,48 / r. 2012 / a 3.035,98  / r. 2013 /  po -
merne ma lé. Predsa len, chce li sme oslo vi� oko lo 22 tis. po li cajtov
a mi ni málne 5 tis. obèianskych za mestnancov MV SR. Sme si ve -
do mí sku toènosti, že mno hí zo za mestnancov MV SR /po li caj ti aj
obèianski za mestnanci/ pouka zu jú každo roène dve percentá svo -
jich da ní na iné uš¾achti lé ciele prostredníctvom iných po be ra te ¾ov.
To pri rodze ne chá pe me. Má me však ve do mos� o tom, že mno hí z
na šich ko le gov ne vyu ží va jú možnos� pouká za� dve percentá svo -
jich da ní v rám ci nášho re zor tu a na konkrétny úèel. To je aj do bu -
dú cich ro kov na ša cie¾o vá sku pi na po tenciálnych darcov. Chce me
to tiž po môc� èo najväèšie mu po è tu ¾u dí, kto rí po moc potre bu jú. Ïa -
ku je me prostredníctvom na šich no vín PO LÍ CIA všetkým darcom z
ro ku 2012 a 2013, ich pe nia ze už na šli svo jich adre sá tov. Ïa ku je -
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mi se be, le bo ak sa ne rie šia pro -
blé my vèas, na po kon nás zahltia
a po cho va jú.
 Ra do vý za mestna nec

nevní ma zlo ži tosti ve cí na
úrov ni cent ra. Ani ne mu sí, nie
je za to pla te ný. Pre to viac roz -
li šu je ve ci na biele a èierne,
neuzná va poltó ny. Buï nieèo je
ale bo nie je, buï to fun gu je
ale bo ne fun gu je. Ho vo rím aj o
servi se pre za mestnancov, o
utvá ra ní podmie nok pre prá cu.

Bu de sa zda�, že od bo èím, ale
je to iba zda nie. Vší mam si, ako
fun gu je na ša spo loènos� a keïže
ne ži je me vo vzdu choprázdne,
vní mam si tuá ciu aj v iných štá -
toch. Stá le èastejšie sa
presviedèam, že dob ré fungo va -
nie ve cí za èí na dob rým vzde lá va -
ním. V tom to sme re je štát na šim
obèa nom ve ¾a dlžný, pre to že on
mu sí urèo va� sme ro va nie, nie ob -
èan. Vzde lá va me na šich obèa nov
v oblastiach, kde ich ne potre bu je -
me a nevzde lá va me v oblastiach,
kde ich potre bu je kaž dá normál-
na spo loènos�, kto rá chce by�
úspešná. Je najvyšší èas za èa�
rozmýš¾a�, ako využí va� pe nia ze,
kto ré dá va me na vzde lá va nie.
Svojho èa su som ab sol vo val v

Ne mecku disku siu na najvyššom
kontrolnom úra de, kde sa mi
chvá li li, ako dobre to ro bia. Po -
zna me nal som, že sa im to ¾ahko
ho vo rí a ro bí, keï ma jú to¾ko pe -
òa zí… Oni mi po ve da li, že sú
pre to bo ha tí, le bo rozmýš¾a jú nad
vy uži tím kaž dej mar ky. U nás ne -
mám ten po cit, nie som pres -
vedèe ný, že tí, èo ná vr hy pripra -
vu jú a rozho du jú, vždy zva žu jú
využi tie kaž dé ho eura – to bôž,
keï ide o štátne prostriedky. Zrej-
me ma jú po cit, že to ide len o
štátne, nie o ich pe nia ze. Hlbo ký
omyl. Sú to na še pe nia ze. Ve die
to k uva žo va niu, v èom sa to
vlastne plaèká me. Ak štát dá va
prostriedky na vzde lá va nie, tak
nech ur èu je, kto rý mi smermi.
Lenže kto to je to dnes štát? To
sú tí, èo sa tu kaž dé šty ri ro ky vy -
me nia?
 Ako z to ho von?
Ak chce niekto vy ko ná va� ne -

ja kú prá cu, mal by ma� na òu
potrebné vzde la nie. Ak ho ne má,
je v normálnej spo loènosti po va -
žo va ný za ne kva li fi ko va né ho. Èi -
že ne sta èí ma� akú ko¾vek vy so kú
ško lu, ale zodpo ve da jú cu vy so kú
ško lu. V opaènom prí pa de nie je
pre nás na da nom mieste opti -
málnym rieše ním. Tým sa chcem

dopra co va� k zá ve ru, že je naj-
vyšší èas, aby sme v po lí cii zá ko -
nom spresni li kva li fi kaèné po žia -
davky vzde la nia a zodpo ve da jú -

co po sta vi li ka riérny po stup, aby
sa do riadia cich funkcií ne dostá -
va li ¾u dia bez zodpo ve da jú ce ho
vzde la nia, schop nos tí a bez skú -
se ností.
 Svojho èa su ste pre sadzo -

va li ná vrh, aby vy so ko ško lá ci z
iných sme rov štú dia po vinne
ab sol vo va li aký si postgra duál
na Aka dé mii PZ. Niè z to ho ne -
bo lo.

Je to už kvan tum ro kov a
odvte dy sme sa ne po su nu li do -
pre du, ale do za du, pre to že do ba
ide dopre du a tie do pa dy sú aj u
nás èo raz horšie. Keï napr.
dostá vam ur èi té otáz ky od ¾u dí,
kto rí by ma li ma� vyššie právne
ve do mie ako ja, pre to že ja mám
len tech nic ké vzde la nie, ich po -
sto je svedèia o opa ku. Neprí -
jemne ma to prekva pu je a za rá -
ža. Najrýchlejšie by sa u nás dal
uro bi� po ria dok, ke by bo li na prí-
slušných miestach kva li fi ko va ní a
schop ní ¾u dia. Lep ší ako prie mer.
Otáz ka, èi tá ro tá cia kádrov po
kaž dých vo¾bách je v prospech
PZ ale bo nie, tým má aj svo ju
odpo veï. Je najvyšší èas to na -

pra vi�, ne èa ka�, nespá ja� nespo ji -
te¾né a ro bi� uni verzálny su perzá -
kon. Riešme to, èo nás pá li te raz.
 Tak sme sa do sta li k ná vr -

hu no vé ho zá ko na o štátnej
službe. Èo je no vé v tejto ob -
las ti?

Te raz som bol týždeò na do vo -
lenke, predtým som ne re gistro val
po sun. Bu de me ro ko va� ïa lej,
pre to že nepresta ne me bo jo va� za
to, aby na zodpo vedných mies-
tach bo li zodpo vední a schop ní
¾u dia. Len to dá po li cajtom isto tu,
že sa im opla tí ro bi� pocti vo a s
pl ným na sa de ním bo jo va� pro ti
zlo èi nu. Vní mam aj nespo kojnos�
na šich obèianskych za mest -
nancov s platmi, v tejto chví li im
ne viem niè po ve da�. Áno, je tu
ná vrh vyššej ko lektívnej zmlu vy,
na kto rej sa zhodla jed na stra na,
èas be ží a keï chce me ma�

dobrú do ho du, ne mô že me vy -
jedná va nie odkla da�. Aj v prípra -
ve zá ko na o štátnej službe nám
be ží èas a chce me ho ma� k 1. ja -
nuá ru 2015. Stá le vy chádzam zo
zá ve ru, že v rám ci pô sobnosti zá -
ko na je po lí cia pri najmenšom po -
èetne najväèšia zložka. Bu de me
disku to va� aj s iný mi, ale až v
òom bu de me ma� jas no my. Aby
to ne bol zá kon o všetkých iných,
len nie o po lí cii. Dnes už ako by si
nikto ne pa mä tal, že zá kon pô -
vodne vzni kal k štátnej službe po -
li cajtov a po tom sa k ne mu za èa li
pri lie pa� ïalšie zložky. Kaž dý má
svo je špe ci fi ká, ale buï sa pre be -
rú a zovšeo becnia, ale bo ne mô žu
by� pod jedným zá ko nom. Aj v
de mo kra cii sa men ši na prispô so -
bu je väèši ne.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

MÁJ  20142
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Potre bu je me vzde la ných a schop ných ¾u dí

nie je ži vá vec, kto rá sa bu de vy -
ví ja�,“ avi zu je Gašpar.

Po vinnos�ou po li cajných funk-
cio ná rov je po no vom hodno ti�
kva li tu, kvan ti tu a rýchlos� prá ce
po li caj ta. Po môckou má by� aj
ka ta lóg me ra te¾ných kri té rií pre
jednotlivcov a po li cajné útva ry.

„Pri vy šetro va te ¾och to mô že
by� napríklad, ko¾ko spi sov spra -
co val, akým spô so bom ukonèe -
nia, ko¾ko ve cí mu vrá til pro ku rá -
tor, ale bo ko¾ko zru šil uzne se ní.
U po riadká rov za sa po èet vy ba -
ve ných priestupko vých ve cí, ale -
bo pá cha te ¾ov zadrža ných na
mieste,“ vysvet¾u je po li cajný šéf.

Po èet dopravných ne hôd, ob -
jasne nos�, ale bo ná pad trestnej
èin nos ti je za sa kri té rium, kto ré
spa dá do hodno te nia okre su, ale -
bo po li cajné ho odde le nia.

Po no vom však už hodno te nie
pravde po dobne ne bu de polroè -
né, ale až roèné. Pri niekto rých
po li cajtoch sú vý sled ky to tiž pre

do vo len ky, èi dlhšie pn–ky ne me -
ra te¾né.

Pod¾a podpredse du po li caj -
ných odbo rov Ma riá na Magdoška
sú ná zo ry na hodno te nie rôzne.
„Za od bo ry mô žem po ve da�, že
sa sys tém vy ví ja po zi tívne. Nie je
tu tlak zho ra, kri té riá si pripra vu jú
útva ry sa mi pod¾a prostre dia, v
kto rom pra cu jú,“ rea go val.

Kvi tu je najmä po vinnos� hod -
no te ných po li cajtov vy jadri� sa k
vi zitke, kto rú im vy sta ví nadria de -
ný. „Kaž dý sa mô že odvo la�, brá -
ni�, a to odvo la nie je pre ro ko va né
už aj za úèas ti odbo rov, tak že je
tam dosta toèná miera ob jek ti vi ty,“
zdô raznil.

V no vom hodno te ní už nie sú
èas to kri ti zo va né sku pi no vé ciele.
Za Ja ro sla va Spi šia ka si to tiž po -
li caj ti plá no va li, ko¾ko by v da nom
štvr�ro ku ma lo by� dopravných
ne hôd, od ha le ných ex tré mis tic -
kých trest ných èi nov èi objasne -
ných vrážd. Gašpar sa na po kon
rozho dol ís� vlastnou ces tou. 

(aktualne.sk, 22.4. 2014)

(Pokraèovanie zo strany 1)

M. Litva

No vé hodno te nie po li cajtov: Ka li òák
s¾u bu je odme ny v jú lo vej výpla te

me už aj darcom z tohto ro ku – 2014, kto rí do konca me sia ca apríl
po uká za li dve percentá zo svo jej da ni zo mzdy v ro ku 2013. Sme
celkom zve da ví, ko¾ko eur bu de me môc� poskytnú� v prospech ¾u dí
z nášho re zor tu, kto rí tie eurá nutne potre bu jú – opä� na rieše nie
nákla dov spo je ných s po ru chou zdra via. O konkrétnej su me bu de -
me informo va� po pri ja tí pe òa zí na náš úèet. Pre bu dú ci rok však
pro sí me všetkých, kto rí ne chá va jú ce lý ob jem svo jich da ní na rozde -
le nie štá tu: Dve percentá z Va šich da ní mô žu by� po uži té pod¾a
Vášho rozhodnu tia. Ve nujte približne ne ce lú jed nu ho di nu v ro ku
2015 z dispo ni bilných 8 760 Va šich ho dín na vy ko na nie èin nos tí
spo je ných s pouká za ním dvoch percent da ne zo mzdy v prospech
sto percentne uš¾achti lej po mo ci. Ïa ku je me !

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Po ten ci ál dvoch percent z da ní je
ve¾ký, skúsme ho viac využí va�!

(Pokraèovanie zo strany 1)

Zaujímate sa o uzatvorenie výhodnej
poistky na škodu spôsobenú zamestnávate-
ľovi? Viac na strane 7.

(red)

Mi nis ter stvo vnútra (MV) SR
by moh lo ma� dva no vé stredne
ve¾ké vrtu¾ní ky Bell 429 ešte ten -
to rok. Po tvr dil to šéf re zor tu Ro -
bert Ka li òák (Smer–SD). 

Mi nis ter ská let ka by ma la ma�
dva no vé vrtu¾ní ky tohto ty pu, kto -
ré získa vý me nou za dve ve¾ké
he li ko pté ry Mi–171, èa ka jú ce na
ge ne rálnu opra vu. Vrtu¾ní ky ne -
bu dú do da né na raz. Dru hý by

mal by� pod¾a mi nis tra k dispo zí-
cii na kon ci tohto ale bo za -
èiatkom bu dú ce ho ro ku. MV SR
má v sú èasnosti šty ri ve¾ké

vrtu¾ní ky. Dva z nich od ro ku
2010 ne lie ta jú, pre to že potre bu jú
ge ne rálnu opra vu. Opra va jedné -
ho stro ja pod¾a mi nis tra sto jí 2,5
až tri mi li ó ny eur. „Plnia úlo hy z
poh¾a du ce na po mer vý kon nie
vždy úplne ideálne,“ vysvetlil Ka -
li òák dô vod vý me ny ve¾kých
vrtu¾ní kov. Ako príklad uvie dol, že
ce na pa li va po èas jed nej le to vej
ho di ny na Mi–171 je 1000 eur, v

prí pa de Bell–u len 200. Na pi lo to -
va nie menšie ho vrtu¾ní ka sta èí je -
den èlo vek, v prí pa de ve¾ké ho sú
to až tra ja.

He li ko pté ry bu de potrebné 
do vy ba vi�

No vé he li ko pté ry by ma li by�
na Slo ven sko do da né v základnej
verzii a bu de ich potrebné do vy -
ba vi�. Ich hod no ta by ma la pre vy -
šo va� osem mi lió nov eur. Je den
bu de pod¾a Ka li òá ka slú ži� po li -
cajtom na slo ven sko–ukra jinskej
hra ni ci. Bu de vy ba ve ný napríklad
termo víznou tech ni kou, pátra cí mi
prístrojmi a osvet¾o va cí mi agre -
gátmi. Ce na vý ba vy by sa moh la
vyšplha� na dva mi li ó ny eur. Dru -
hý stroj bu de ur èe ný na pre voz
záchra nárskych tí mov a špe -
ciálnych jedno tiek, ce nu vy ba ve -
nia od ha du je mi nister na 800.000
eur.Ka li òák uvie dol, že mi nis ter -
stvo bu de vrtu¾ní ky vy mie òa� s
du bajskou fir mou, kto rú vlastnia
obèa nia USA. Ná zov fir my za tia¾
re zort vnútra ne chce zve rejni� s
odô vodne ním, že za tia¾ bo la pod-
pí sa ná len zmlu va o bu dú cej
zmlu ve. Tá to spo loènos� pod¾a
Ka li òá ka oslo vi la mi nis ter stvo s
po nu kou asi pred ro kom.

(TASR, 2. má ja 2014)

Do sta ne po lí cia no vé vrtu¾ní ky?

Po zván ka pre nadšencov triatlo nu
Po zý va me všetkých nadšencov triatlo nu na II. Majstrovstvá Slo -

ven s ka PZ, kto ré sa usku toènia dòa 28.6.2014 v Ïa no vej pri Mar -
ti ne v rám ci Turèianske ho triatlo nu. Pre te ka� sa bu de v obje moch
olym pij ské ho triatlo nu, èo je 1,5 km plá va nie, 40 km cyk lis ti ka a 10
km beh. Pre te ky sú zá ro veò no mi ná ciou na tohto roèné Majstro-
vstvá Euró py po li cajných zbo rov, kto ré sa usku toènia od 8.–11. au -
gus ta 2014 v Bré mach. Viac informá cií o pre te koch a spô so be pri-
hlá se nia získa te u staršie ho re fe ren ta slu žobnej prípra vy na OR PZ
v Mar ti ne, t.è. 8463112.

npor. Mgr. Ján Ho li ga

Bell 429
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Z jarné ho za sa da nia vý bo ru Euro COP–u vo Vilòu se

Štokholmský pro gram do ro ku 2020 je pod¾a ve de nia Euro COP–u má lo konkrétny a ne rie ši aktuálne pro blé my

 Za sa da -
nia vý bo ru
Euro COP–u
má va jú štan-

dardne ve¾ mi na bi tý pro gram,
bol Vilòus vý nimkou?

Pro gram bol naozaj obsiahly,
pri èom niekto ré z bo dov svo jím
rozme rom pre sa hu jú rá mec dvoj -
dòo vé ho stretnu tia, aké sme ab -
sol vo va li, mám na mys li najmä
pro ble ma ti ku tzv. Štokholmské ho
pro gra mu EÚ pre spra vodli vos� a
vnú torné zá le ži tos ti, do tý ka jú ci sa
aj prá ce po lí cie, kto rý kon èí v tom -
to ro ku a na sve te je už rá mec je -
ho aktua li zá cie do ro ku 2020. Ale
spo me niem najprv vnú torné zá le -
ži tos ti Euro COP–u. Podrobne sme
si prešli èinnos� vý kon né ho vý bo ru
v uply nu lom ob do bí i zá ve reènú
sprá vu o hospo dá re ní Euro COP–u
v ro ku 2013. Stá le h¾a dá me mož -
nos ti ïalších úspor tak, aby sa pri -
tom moh la rozví ja� èinnos�. Šetrí
sa napríklad na tlmo èe ní. Zaobe ra -
li sme sa aj pro ble ma ti kou BOZP v
po lí ciách kra jín, kto ré ma jú zastú -
pe nie v Euro COP–e. Pa ni pre zi -
dentka nás de tailne in for mo va la o
množstve stretnu tí, kto ré ab sol vo -
va la v rám ci nadvä zo va nia vz�a -
hov a spo lu prá ce s vý kon ný mi
orgánmi EÚ. Prešli sme pro ble ma -
ti ku ro do vej rov nos ti v podmien-
kach po lí cie a dis ku to va li sme aj o
ná vr hu, resp. po žia dav ke Euro -
COP–u na ra ti fi ká ciu Eu rópske ho
kó de xu po li cajnej eti ky èlenský mi
kra ji na mi EÚ. Pre na šincov pri po -
me niem, že ten to do ku ment, pri ja -
tý v ro ku 2001 vo forme odpo rú èa -
nia, si netre ba plies� s etic kým kó -
de xom po li caj ta, kto rý pre sadzo val
vte dajší mi nister Palko. Skôr, než
ho vo rí me o po li caj to vi, mu sí me to -
tiž sta no vi� pra vidlá pre sprá va nie
sa po lí cie v de mokra tickej spo -
loènosti ako cel ku, ako štátnej
inšti tú cie. Ra ti fi ká cia tohto do ku -
men tu by v mno hom po moh la pri
nasta vo va ní mi ni málnych štandar-
dov po lí cií v èlen ských kra ji nách
EÚ.
 Za chy til som na we be aj

ne ja ké perso nálne zme ny…
Áno, do šlo k zme ne na poste

audi to ra Euro COP–u. Tú to funkciu
za stá val predse da èes ké ho Ne zá -
vis lé ho od bo ro vé ho zvä zu Po lí cie
ÈR Mi lan Štì pá nek, keï že sa
však medzi tým stal èle nom vý kon -
né ho vý bo ru Euro COP–u, post
uvo¾nil a vý kon ný vý bor po žia dal
èle nov, aby pred lo ži li ná vr hy na
obsa de nie tejto funkcie. No vým
audi to rom sa na po kon stal Mark
Nelson z CNPF, èo je fe de rá cia
po li cajtov chrá nia cich jadro vé
elektrárne vo Ve¾kej Bri tá nii. Rieši li
sme aj pro gra mo vé otáz ky, prípra -
vu je senné ho za sa da nia vý bo ru
Euro COP–u, kto ré bu de v dòoch
29. a 30. októbra v Berlí ne, ako aj
prípra vu bu dú co roèné ho kon gre -
su, na kto rom sa bu de vo li� no vé
ve de nie vý kon né ho vý bo ru. Kong -

res by sa mal usku toèni� v no -
vembri 2015, èle nom bo la po -
núknu tá možnos�, aby sa o orga ni -
zá ciu vr chol né ho sne mo va nia
uchá dza li, èi že miesto ešte nie je
vybra té.
 Spo me nu li ste pro ble ma ti -

ku BOZP…
Predme tom ro ko va nia bo la aj

sprá va o èin nos ti pra covnej subko -
mi sie, kto rá sa dlho do bo zao be rá
pro ble ma ti kou BOZP v èlen ských
kra ji nách EÚ. V tejto sú vislosti
špa nielski ko le go via pre zen to va li
vi deo, v akých ka tastro fálnych
podmienkach pra cu jú na niekto -
rých po li cajných sta ni ciach. Úprim-
ne po ve da né, po kojne si s ni mi
mô že me po da� ru ky, pre to že aj
niekto ré na še OO PZ sú svo jím
sta vom po rovna te¾né s rea li tou,
akú sme vi de li v špa nielskom vi -
deu. Pretrvá va jú aj pro blé my oko -
lo zložky špa nielskych po li caj ných
síl Guardia Ci vil, vlá da im odo pie-
ra plno hod not né od bo ro vé prá va s
odô vodne ním, že ide o po lo vo -
jenskú orga ni zá ciu, za mestnanci
sa však bú ria a špa nielsky de le gát

predlo žil vý bo ru aj ná vrh re zo lú cie,
kto rá by na tieto pro blé my opä -
tovne upo zor ni la. Re zo lú ciu však
chce subko mi sia ešte dopra co va�,
da� jej šir ší rá mec, a tak ju predlo -
žia na schvá le nie až na je sennom
za sa da ní. Pri da li sa aj hosti te lia,
re pre zen tan ti li tovské ho od bo ro vé -
ho zvä zu NPPSS, kto rý zastre šu je
okrem po li cajtov aj ha si èov a
justiènú stráž, èlenmi Euro COP–u
sú od ro ku 2012. V pre zentá cii
nám priblí ži li, v akých podmien-
kach pra cu jú li tovskí po li caj ti. Po -
no so va li sa na vlád ne škr ty a ich
kri ti ku vlá dy si všim li aj do má ce
mé diá. Li tovský we bo vý por tál Al fa
pri po me nul poh¾ad disku té rov, že
so ciálny dialóg v Litve je je den z
najslabších v Euró pe, do chádza k
prí pa dom pre nasle do va nia od bo -
ro vých pre dá kov, ko lektívne vy -
jedná va nie sa ešte ne sta lo sa -
mozrejmou sú èas�ou riadia cej prá -
ce a po li ti ky vlá dy, kto rá – pod¾a
slov predse du NPPSS Vla di mi ra
Ba ne la – odmie ta rieši� pro blé my
pri spo loènom ro ko va ní za jedným
sto lom s odbo rármi.
 V marci Európska ko mi sia

predsta vi la aktua li zá ciu Štok-
holmské mu pro gra mu do ro ku
2020. By tostne sa do tý ka prá ce
po lí cie vo všetkých èlen ských
kra ji nách. Èo tá to aktua li zá cia
pri ná ša pre Euro COP?

Štokholmský pro gram, ako som

už spo me nul, je nesmierne ši ro ká
té ma a ve de nie Euro COP–u ve¾mi
po zorne ana ly zo va lo hlavné zá -
me ry a sme ro va nie pro gra mu. Už
v marci Euro COP zve rejnil svo je
sta no vis ko, v kto rom kri ti zu je ne -

konkrétnos� na vr ho va ných postu -
pov pri rieše ní prob lé mov po li -
cajtov, kto ré ich tla èia už dnes.
Pre zi dentka v sta no vis ku zdô -
razni la, že bu do va nie no vej po li -
cajnej kultú ry v Euró pe sa ne mô že
reali zo va� zo dòa na deò a bu de si
vy ža do va� ve ¾a úsi lia, aby sa po -
silni la spo luprá ca, aby sa vy bu do -
va la dô ve ra a so li da ri ta medzi po -
li cajný mi si la mi v Euró pe najmä v
tom to ob do bí ne sta bi li ty a dôsled-
kov hospo dárskej krí zy, kto rú vlá -
dy rieši li tvr dý mi škrtmi v ob las ti
ve rejných vý dav kov – po lí ciu ne vy -
ní ma júc. Pri po me nu la, že tieto škr -
ty ma jú vážne do pa dy na vnú tornú
bezpeènos� štá tov, po li caj ti ma jú

pro blém s ne dostatkom prostried-
kov na ná kup no vej tech ni ky,
základné ho vy ba ve nia vrá ta ne
rovno šiat, mzdy po li cajtov kle sa jú
ale bo stagnu jú, v mno hých kra ji -
nách sa za sta vi lo pri jí ma nie no -
vých po li cajtov, v iných je do konca
vý raz ný po kles po è tu príslušní kov
po lí cie, kle sa jú so ciálne isto ty po li -
cajtov aj vo vyspe lých európskych
kra ji nách, ako je napríklad Belgic-
ko. Pre to, pod¾a jej slov, pro gram
ne mu sí tvo ri� ve ¾a no vých podne -
tov, ale má sa sústre di� na rieše nie
sú èasných. Euro COP pre to vy zval
Európsku ko mi siu, Ra du Euró py i
Európsky par la ment, aby tieto or -
gá ny už v najbližších me sia coch
pripra vi li konkrétne ná vr hy, ako
chce EÚ rieši� nie výh¾a do vé, ale
aktuálne, dnešné pro blé my po li -
cajtov v Euró pe.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra 

V dòoch 29. a 30. aprí la 2014 sa vo Vilòu se (Lit va) ko na lo
riadne jarné za sa da nie vý bo ru Euro COP–u. Za Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR je èle nom vý bo ru náš podpredse da Ma -
rián Magdoško. Re dakcia PO LÍ CIA ho po žia da la o priblí že -
nie ob sa hu dvojdòo vé ho za sa da nia pod ve de ním pre zi -
dentky An ny Nellberg – Dennis.

M. Magdoško

Di le ma
Mot to: Na ša mlá dež je ska -

ze ná do špi ku kos tí. Je intri -
gánska a le ni vá. Ni kdy ne bu de
pri po mí na� mlá dež dávnych èa -
sov. Mla dé po ko le nie dnešných
dní nie je schop né za cho va� na -
šu kultú ru. (Ba by lonská hli ne ná
ta bu¾ka)

Sta rý muž nastú pil do elek -
trièky a je den z mla dí kov sa
hneï po sta vil, aby mu uvo¾ nil
miesto. „Len seï, ešte sa na sto -
jíš, keï bu deš sta rý!“ uk ¾udnil ho
nastu pu jú ci… Z pô vodné ho vti -
pu je dnes vïa ka ka pi ta lis tic kým
princí pom fun go va nia trho vej
eko no mi ky v sú be hu s bo jom
pro ti po zi tívnej diskri mi ná cii za -
uží va né pra vid lo. „Ja som si tiež
za pla til, tak èo?“ znie na jèastejší
ar gu ment, pre èo už v prostried-
ku hro madnej do pra vy netre ba
uvo¾ni� miesto na se de nie star -
ším èi cho rým ¾u ïom a te hotným
že nám. O to väèšie bo lo mo je
prekva pe nie, keï som do prí -
mestskej auto bu so vej linke nas -
tú pil ja sám – krivka júc, s bo ¾a -
vou no hou. V au to bu se bo li se -
dadlá obsa de né, sa má na vo òa -
ná a po ma ¾o va ná ti ne džerka s
po vin nou žu vi nou v ústach a
slú chadla mi. Jed na z nich sa
však hneï po sta vi la a po núkla
mi miesto. Bol som sí ce v šo ku,
ale miesto som s vy slo ve ním
vïa ky pri jal.

Va ri na tre tej zastávke s
ve¾ký mi �ažkos�a mi na stu po va la
mo letná sta rá pa ni. Keïže sa v
oko lí nikto ne hý bal, tak som sa
po sta vil a uvo¾nil jej miesto. „Dú -
fam, že sa za to na mòa nehne -
vá te?“ vrhol som ospra vedlòu jú -
ci úsmev na de vu, kto rá pred-
tým uvo¾ni la to isté miesto mne.
„V po ho de,“ usmia la sa, „len sa
tým ba bám èu du jem!“ po zna me -
na la.

A tak sme ce lú ïalšiu ces tu
stá li pekne ved¾a se ba, klá bo si li
a napriek vy še 40–roèné mu roz-
die lu medzi na mi sme na tú
dnešnú mlá dež ma li rovna ký ná -
zor. Aku rát že ona asi bo la vý -
nimka… 

(er)

 Kraj po zná te dobre, s čím
pri chádza te do funkcie kraj ské -
ho od bo ro vé ho pre dá ka?

Vo funkcii
som len veľmi
krát ko a, pri-
znám sa, ne -
ča kal som to,
tak že som
ne mal pripra -
ve nú koncep-
ciu ďalšie ho

na pre do va nia či prepra co va né ví -
zie. Si tuá ciu v na šej krajskej ra de
však vní mam vcel ku ako sta bi  li zo -
va nú, ne vi dím ani vy puk lej šie pro -
blé my vo vzťa hoch medzi OZP na
úrov ni kra ja a na ším kraj ským ria-
di teľstvom či s centrom pod po ry.
Tak že s čím pri chádzam? Pri -
chádzam s trendom, kto ré ho som
sa vždy držal – a to je spra vodli -
vosť. O tú sa bu dem ďa lej sna žiť
aj v tejto funkcii, pre to že keď
pokrivká va, je to veľmi de mo ti vu -
jú ce pre kaž dé ho. 
 Kon takt so slu žobným

partne rom, s kraj ským riadi te -
ľom PZ? 

Stre tol som sa už s ním, na -
vští vil ma v tu v Po važskej By stri -
ci. Čas uká že. Sú ve ci, kto ré by
som chcel ovplyvniť, ale som si
ve do mý aj manti ne lov, kto ré má -
me ako po lí cia. Ve rím však, že
sys te ma tic kou prá cou sa da jú
pohnúť aj veľké ľa dy.
 Najbližšie plá ny? Rozprá -

va me sa spo lu iba chví ľu pred
stretnu tím predse dov va šej
krajskej ra dy s ko le ga mi zo Ži -
linské ho kra ja. Té ma?

Bu de me sa ve no vať sta bi li zá cii
členskej základne, ra diť sa a mys -
lím si, že ve ľa po čú vať, le bo v
tejto ob las ti ma jú Ži linča nia veľmi
dob ré vý sled ky, je to veľká a sil ná
orga ni zá cia. Ja osobne by som
bol veľmi rád, ke by si všetci po li -
caj ti uve do mi li, že vý ho dy, kto ré
vyplý va jú z ko lektívnych zmlúv a
kto ré sú za kot ve né aj v zá ko ne,
nie sú sa mozrejmosťou z dob rej
vô le slu žobné ho úra du, ale väčši -
na z nich je konkrétnym výsled-
kom čin nos ti a tla ku Od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie, s čím sú vi sí aj môj
apel na člen stvo v OZP.
 Vi dí te v tom to sme re ďal-

šie mož nos ti? 
Člen ská základňa sa vy ví ja

podľa viace rých fakto rov, ovplyv-
ňu je ju kva li ta vzťa hu so slu -
žobným orgá no m, je to aj otáz ka
posky to va nia be ne fi tov a dispo -
no va nia s aku mu lo va ný mi člen-
ský mi príspevka mi v rám ci OZP.
Vi del by som mož nos ti aj v lepšej
pro pa gá cii čin nos ti OZP a jej
výsledkov, le bo je ve ľa ľu dí, kto rí
tieto vý sled ky vní ma jú ako ne ja kú
sa mozrejmosť a čas to si neuve -
do mia, že je to len zá slu ha čin -
nos ti OZP. Chcel by som, aby
intenzívnejšie vní ma li, že člen stvo
v OZP má vý znam. Ve ľa nečle nov

si ho vo rí – na čo by som vstu po val
a pla til člen ské, keď to odbo rá ri
vy ba via aj pre mňa? To to vi de nie
ve cí je fakt pro blém. 
 Ve ľa ľu dí si ho vo rí: ke by

som mo hol, tak zme ním to a
to… Vi dí te mož nos ti na zme ny
z pohľa du va šej no vej funkcie?

Som rea lis ta a vní mam manti -
ne ly, le bo sú, to si ne mu sí me
navrá vať. Ale som zástanca to ho,
že je potrebné ve ľa ve cí zme niť,
no nie je to len otáz ka Po li cajné ho
zbo ru, ale ce lej spo ločnosti. Je to
o tom, že ke by väčši na chce la,
da jú sa sys té mo vým postu pom
zme niť aj manti ne ly. Lenže u nás
mám po cit, ako by časti ľu dí vy ho -
vo va lo, keď sú manti ne ly po su nu -
té, vy chý le né z nor má lu. Čas uká -
že, väčši nou ide o ve ci, kto ré sa
naozaj ne do tý ka jú len Po li cajné -
ho zbo ru. 
 A v rám ci ne ho?
Spo me niem as poň hodno tia ci

sys tém. Ve ľa sa o tom dis ku tu je,
som viac zástancom kvanti fi ko va -
teľných kri té rií. Veľmi sa to kri ti zo -
va lo, ale te raz sa mi za sa zdá, že
v mo mentálne skú ša nom mo de li
je už zno va pri veľký priestor pre
subjektívne hodno te nie nadria de -
né ho. Nie je to podľa môjho ná zo -
ru stá le opti málne, vi dí sa mi, že
tie útva ry, kto ré hodno tia svo ju
prá cu pocti vo, sú v ne vý ho de, vy -
chádza jú po tom horšie. Stá le sa
podľa môjho ná zo ru hľa dá opti -
málny stred. Ak bu dem mať mož-
nosť, rád sa bu dem po die ľať aj na
tom to pro ce se, aby bol sys tém
naozaj spra vodli vý pre všetkých. 

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ho vo rí me s Jozefom Pa zú rom, no vým predse dom krajskej ra dy OZP v SR v Trenčianskom kra ji

Spra vodli vosť do všetké ho a pre všetkých
Po odcho de Já na Urba novské ho bol na post predse du
krajskej ra dy predse dov ZO OZP v Trenčianskom kra ji
zvo le ný Jozef Pa zúr, „do pra vák“ z Po važskej By stri ce.
Re dakcia PO LÍ CIA ho po žia da la o pár slov.

J. Pazúr
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 Pre ží va te zrejme hek tic ké
chví le…

Áno, záujemco via sa mô žu o
tom presvedèi� aj pod¾a frekven-
cie pri bú da nia a aktua li zá cie in -
formá cií v na šej rubri ke na re -
zortnom info we be. Pod¾a rozde -
¾ovní kov, kto ré schvá lil aj OZP v
SR, sme v posledných dòoch po -
sie la li na útva ry obál ky s po nu ka -
mi do má cej rekreá cie do konca
letnej se zó ny. Rekreaèné ko mi sie
by ich ma li rozde li� do konca má -
ja, po tom nám útva ry vrá tia ne -
rozde le né po uka zy a tie za sa za -
èiatkom jú na po núkne me za -
mestnancom for mou mi mo riadnej
po nu ky pouka zov.
 Mô že me ho vo ri� o èís -

lach?
Ho vorme najprv o do má cich

rekreá ciách. Na tri me sia ce letnej
se zó ny má me pripra ve ných
2 095 pouka zov. Zhru ba ta ký to
po èet sa rozde ¾u je v každom roè -
nom ob do bí, mi mo se zónne je to
tro chu me nej, èi že roène rozde lí -
me 7 000 až 7 500 pouka zov. Èo

sa tý ka zahra nièných rekreá cií,
tam sú ešte prípra vy v plnom prú -
de, zve rejni li sme už rozde le nie
pouka zov na rekreá cie do Po¾ska
a kým bu dú èi ta te lia ma� v ru kách
má jo vé èís lo PO LÍ CIE, rozde le né
zrejme bu dú už aj po uka zy na

ïalšie zahra nièné desti ná cie – do
Èes ka, Bul har ska i Chorvátska.
Ce lý pro ces by sa mal uzatvo ri�
do konca má ja, po nu ky sme zve -
rejni li.
 Zahra nièné rekreá cie sa

te šia záujmu na šich za mest -

nan cov, po núknu té ka pa ci ty
spra vidla ne posta èu jú…

O rekreá cie na bre hu Bal tic ké -
ho mo ra v Po¾sku bol v po rovna-
ní s ka pa ci ta mi približne dvoj ná -
sob ný záujem, ma li sme 38
pouka zov na 82 žiadostí. V prí pa -
de Bul har ska ešte v tejto chví li
ne má me uzatvo re né èís la, ale
pod¾a vla òajška sa dá predpokla -
da� zhru ba de sa�ná sobne väèší
záujem. Nie až ta ká dra ma tic ká
si tuá cia je v prí pa de zá jazdov do
Èes ka, na opak, najviac sa hlá si
do Chorvátska.
 Od èo ho zá vi sí ob jem ka -

pa cít, kto ré mô že te obsa di�?
Od po nu ky part ner ských mi -

nisterstiev vnútra týchto kra jín,
kto ré ne vie me ovplyvni�. Na na šu
žiados� nám napr. Bulha ri umož -
ni li obsa di� okrem pô vodné ho
ešte je den turnus v jú ni, v hlavnej
se zó ne už mož nos ti ne vi de li, ma -
jú len jed no za ria de nie, o kto ré
ma jú ve¾ký záujem do má ci po li -
caj ti. S Ma ïarmi sme sa usi lo va li
viackrát o do ho du, žia¾, na po kon
k nej ne do šlo.
 Zahra nièné rekreá cie sú

re ciproèné, to zna me ná, že
ko¾ko na šich ide von, to¾ko
zahra nièných prí de k nám, do
na šich za ria de ní?

V zá sa de áno, až na ma lé vý -
nimky.

 Pod¾a akých kri té rií sa vy -
be ra jú za mestnanci v prí pa de
ve¾ké ho záujmu najmä o zahra -
nièné rekreá cie?

Trie di me žiadosti na tri zá sad -
né sku pi ny. V prvej sú za mest -
nanci, kto rí ni kdy ne bo li na na šej
zahra niènej a posledných pä� ro -
kov ani na do má cej rekreá cii. Má -
me to tiž aj za mestnancov, kto rí
ne bo li na re zortnej rekreá cii ce -
lých 20 ro kov. Ta kí ma jú, sa -
mozrejme, prednos�. Dru hú sku -
pi nu tvo ria za mestnanci, kto rí
ešte ne bo li v za hra ni èí, ale do sta li
do má cu rekreá ciu v posledných
piatich ro koch. Nuž a na tre �om
mieste sú ¾u dia, kto rí už na
zahra niènej rekreá cii v mi nu los ti
bo li.
 Sú aj iné kri té riá?
Zoh¾adòu je sa aj èas trva nia

slu žobné ho ale bo za mestna -
necké ho po me ru, obmedzu jú cim
fakto rom je nieke dy lôžko vos�
izieb. No a v prí pa de zahra niè -
ných rekreá cií pý ta me aj sta no -
vis ko nadria de né ho. To sú všetko
fak to ry, kto ré by ma la zoh¾adni�
už útva ro vá rekreaèná ko mi sia.
 Po kia¾ som in for mo va ný,

dobre sa rozbehli aj detské let -
né tá bo ry?

Áno, je o ne ve¾ký záujem, aj
pre ten to rok má me po nu ku na -
šich za ria de ní v Kru pi ne a na Du -
chonke, po nu ku sme už zve rejni -
li. Ak by osta la si tuá cia ako vla ni,
je predpoklad, že uspo ko jí me
všetkých záujemcov. S dob rým
ohla som sa stre tá va aj na ša po -
nu ka men ších za ria de ní bez stra -
vy a per so ná lu, kto ré sme zobra li
do sprá vy, všetky de tai ly ta kisto
nájdu záujemco via na info we be
MV SR a po kia¾ viem, aj na strán-
ke OZP v SR. Niekto ré z ma lých
za ria de ní sme prevza li v dos�
biednom sta ve, zva žu je me, aký
bu de ich ïalší osud, pre to že tým
je ma lý aj záujem o po by ty v nich.
Na opak, prevza té stre disko špor-
to vej repre zentá cie na Štrbskom
ple se sme v tom to ro ku už za ra -
di li do riadnej po nu ky cez po uka -
zy.
 S�a žu jú sa na ši dô chodco -

via, že ne ma jú šancu dosta� sa
na rekreá ciu…

Je faktom, že v prí pa de ve¾ké -
ho záujmu v zmysle na ria de nia
MV SR uprednostòu je me za -
mest nancov, pre dovšetkým v
hlav ných se zó nach sa po tom už
miesta pre dô chodcov neujdú, ale
ví ta me ich záujem najmä v mi mo -
se zónnych termí noch.
 Uply nu lé obdo bie bo lo po -

zna èe né rozsiahly mi orga ni -
zaèný mi zme na mi, najmä roz -
be hom cent ra úèe lo vých za ria -
de ní. Skú se nosti?

Mys lím si, že spo luprá ca fun -
gu je dobre, oni nám poskytnú ka -
pa ci ty, vieme te da po è ty, kto ré
má me k dispo zí cii a z to ho vy -
chádza me pri stavbe na šej po nu -
ky. Ne vý ho dou je, že pri spra cú -
va ní ce lej agen dy stá le ešte ve ¾a
pra cu je me me cha nic ky, ruène vy -
rá ba me po uka zy, obálku je me,
po sie la me poš tou èi ku riérmi…A
to chce svoj èas. Má me pripra ve -
ný softvér, kto rý by ce lý ten to sú -
bor prác podstatne zjed no du šil,

zrýchlil i zlacnil, za tia¾ sa ne na šli
pe nia ze na je ho kú pu. Sa mo -
zrejme, aj na še rekreaèné stre -
diská by bo li vïaèné najmä za
zrýchle nie ce lé ho pro ce su – vrá -
ta ne do by, kto rú ma jú k dispo zí cii
útva ro vé rekreaèné ko mi sie, skôr
by si tak uvo¾ni li ru ky na vlastné
ak ti vi ty. V zá sa de je však spo -
luprá ca s centrom úèe lo vých za -
ria de ní dob rá, vieme sa ope ra -
tívne spo ji� a rieši� prí padné pro -
blé my, èo mô že me, okamži te im
z ka pa cít uvo¾ní me. Aj vïa ka to -
mu sa v za ria de niach dobre roz -
bie ha jú po by ty na predåže né ví -
ken dy s rôznou náplòou, ho te ly
ro bia tre bárs za bí jaè ky, gri lo vaè -
ky, wellness a športo vé po by ty,
po by ty s detským progra mom, ba
do konca aj kurz brušné ho tanca
èi tzv. dámske jazdy.
 Kto sle du je info web, vie,

že do ká že te ve¾mi ope ra tívne
spros tredko va� po nu ky vo¾ -
ných miest aj ke dy ko¾vek v
prie be hu se zó ny, nieke dy do -
slo va zo dòa na deò, v tom to
sme re sa informo va nos� ¾u dí
ve¾mi zlep ši la.

Vïa ka za uzna nie. Pro blé my
sú ešte s okresný mi úradmi, kto -
ré stá le ne ma jú prístup na info -
web, ich mu sí me informo va� iným
spô so bom. Èo nás viac trá pi, to
je pružnos� spo lu prá ce s útva ro -
vý mi rekreaèný mi ko mi sia mi, pre -
to že sme stá le nespo kojní s obje -
ma mi pouka zov, kto ré do ká žu pri -
de li� pria mo útva ro vé ko mi sie. Ak
zo be riem turnu sy jarných prázd -
nin, tak tam to bol ešte vcel ku
dob ré, v I. turnu se vy uži li útva ry
70 percent z po nu ky, v II. turnu se
57 percent a v III. turnu se 65 per-
cent. Ale napríklad na Silvester to
bo lo len 31 percent, ho ci po vrá -
te ní preu ka zov z útva rov nám ich
záujemco via rozchy ta li, ob sa di li
sme bez prob lé mov všetko. Na
Viano ce útva ry ob sa di li len 21
percent a z po nu ky na mi mo se -
zó nu ja nuár až jún sa nám vrá ti lo
až 86 percent pouka zov, pri èom
následne vieme takmer všetko
obsa di�.
 Èím si to vysvet¾u je te?
Ne viem, je to otáz ka na útva ry.

Faktom je, že po uply nu tí prísluš-
né ho ter mí nu sme za va le ní vrá te -
ný mi poukazmi a vzni ká nám tak
množstvo ná ra zo vej prá ce, je na
ve de ní, akou for mou sa re zort v
tom to sme re vy be rie ïa lej. Kon -
zul to va li sme ten to pro blém aj s
odbormi, èi tre bárs v mi mo se -
zónnych po by toch ne ro bi� len
pria mu po nu ku z cent ra. Urèi te je
mož né zvo li� lep ší mo del, aký je
mo mentálne.
 Pria nie na zá ver?
(smiech) My bu de me spo kojní,

keï bu dú spo kojní na ši re krean ti
a najradšej sme, keï im mô že me
po núknu� vyššiu kva li tu za ce nu,
kto rá je stá le pre na šich za -
mestnancov atraktívna, pre to že
za mestna nec pla tí len tre ti nu z
nákla do vej ce ny. To je v dneš-
ných èa soch ve¾ká vý ho da, kto rú
re zort po nú ka svo jim za mestnan -
com.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Najmä o zahra nièné po by ty je stá le ve¾mi vy so ký záujem
Máj je o. i. me siac intenzívnych príprav na let né re zortné
do vo len ky aj v podmienkach nášho re zor tu. Re dakcia PO -
LÍ CIA sa s aktuálny mi otáz ka mi ob rá ti la na ve dú ce ho
odde le nia rekreaènej sta rost li vos ti MV SR Ing. Igo ra Ba -
ïu ru.

Re zortné rekreaèné za ria de nia sú v plnom prú de príprav na hlavnú se zó nu

Predstavujeme: Z novej ponuky malých rekreačných zariadení MV SR

Ing. Igor Baďura



Prípad vyvolal vo verejnosti
veľké pobúrenie voči používate-
ľom drog za volantom. Ukázalo
sa, že mladík mal rôznymi orgán-
mi uložených 11 zákazov riadenia
motorového vozidla, napriek tomu
ani raz nedostal trest odňatia slo-
body. Konečne je vo väzbe, hrozí
mu väzenie na 8 až 16 rokov. 

V aute šialeného vodiča sedeli
aj spolujazdci – muž a žena.
Tohto muža zadržala polícia
z Brandýsa nad Labem už na
druhý deň v inom aute, pretože
spôsobil dopravnú nehodu a tiež
mal uložený zákaz riadenia vozid-
la. Takisto bol pod vplyvom drog.
V aute sedela tá istá žena, ktorá
sa deň predtým viezla aj v aute
šialeného feťáka... 

Minister vnútra Českej republi-
ky Milan Chovanec vraha policajt-
ky nazval sfetovaným grázlom
a vyslovil sa za prísne trestanie
podobných prípadov a zriadenie
centrálnej evidencie dopravných
priestupkov, ktorá by vylúčila
takéto excesy. Len v Karlovar-
skom kraji policajti vlani pristihli
450 vodičov pod vplyvom drog,
v tomto roku ich už je 240. Minis-
ter sa vyslovil za zintenzívnenie
boja najmä s výrobcami a distri-
bútormi drog. Po nedávnej novele
je v Česku držba drogy len prie-
stupkom.

Policajné odbory vyhlásili fi -
nan čnú zbierku na pomoc rodine

mŕtvej policajtky, ktorá odslúžila
v zbore 16 rokov. Už za niekoľko
dní od vyhlásenia vyzbieraná
suma presiahla milión českých
korún.

Od roku 1990 v Česku zomrelo
pri výkone služby 102 policajtov.

(podľa českej tlače -er- )

Ako je to u nás?
Okolnosti smrti českej policajt-

ky sú naozaj za rážajúce,
znova len podčiarkli nebez-
pečenstvo, aké predstavujú
drogy osobitne za volantom
a poodhalili aj rezervy,
ktoré má český štát v evi-
dencii a v sankcionovaní
drogových deliktov. Hoci
česká polícia je už vo väč-
šej miere vybavená aj jed-
norazovými testami na zis-
ťovanie prítomnosti najuží-
vanejších drog a má aj prí-
stroje, schopné trebárs zo slín
vzorku aj kvantifikovať. A čo u
nás? Nie sú u nás drogy za volan-
tom nebezpečenstvom?

Problém prvý: štatistika nič
nenapovie, z dôvodov, ktoré uve-
dieme nižšie, ani štatistika dop -
ravných nehôd nemá samostatnú
kolónku na nehody, spôsobené
pod vplyvom drogy. Každý však
vie, že najmä medzi mladými sú
marihuana či „perník“ rozšírené a
jeden z dôvodov, pre ktorý najmä
mladí ľudia radšej siahnu po

droge ako po fľaši s alkoholom, je
veľmi pragmatický: ak vodič pria-
mo „nezahulí“ celú kabínu auta
mariškou, za volantom sa môže aj
nadrogovaný cítiť pred policajtmi
pomerne bezpečne. Keďže, ako
vieme, slovenská polícia ešte
nedisponuje potrebným technic-
kým vybavením, nahrádza ich len
skúsenosť policajta, metodický
pokyn a kartička s inštrukciami,
ako možno u vodiča aspoň orien-
tačne zistiť požitie omamnej látky
– drogy. Hovorí sa tomu psycho-
motorické vyšetrenie. Nasledovať
by malo vyšetrenie krvi. Ľudia z
praxe dobre vedia, aká vie byť
táto cesta k zdravotníkom tŕnistá,
zdĺhavá a nespoľahlivá. Skrátka,

testery a prístroje na kvantifikáciu
objemu drog vo vzorke by slo-
venská polícia potrebovala čoraz
naliehavejšie.

Už len krôčik?
Veľké nádeje vzbudil vtedajší

minister vnútra Daniel Lipšic,
ktorý vo februári 2011 verejnosti
oznámil, že rezort ide kúpiť pätná-
sťtisíc drogových testerov. Súťaž
mala byť vyhlásená do dvoch
mesiacov. Potom ostalo ticho, až
zasa v závere roka, 6. decembra
2011 Daniel Lipšic oznámil, že

ministerstvo vyhlásilo verejné
obstarávanie na nákup prístrojov
na testovanie užitia omamných
alebo psychotropných látok.
Výsledkom verejného obstaráva-
nia mala byť rámcová zmluva,
ktorá by umožnila v priebehu šty-
roch rokov nakúpiť približne 130-
tisíc kusov jednorazových testov
na zistenie prítomnosti drog
napríklad v slinách alebo pote
podozrivej osoby a približne 200
kusov vyhodnocovacích mobil-
ných zariadení s tlačiarňou a pre-
pravným kufrom. Hodnota tejto
zákazky mala byť 3,27 milióna eur
bez DPH, pri súťaži sa rátalo s
využitím elektronickej aukcie v
záujme najnižšej ceny, oznámilo

vte dy tlačové oddelenie. 
Všetko teda vyzeralo

nádejne, ale potom os talo
ticho a také je doteraz, v roku
2014. Podľa informácií z tla-
čového odboru KMV k súťaži,
vyhlásenej ešte v decembri
2011, podal jeden zo záujem-
cov námietku, Úrad verejné-
ho obstarávania prikázal
ministerstvu vnútra odstrániť
protiprávny stav, čo rezort aj
urobil. Avšak „v júni 2012

rezort súťaž zrušil a to z dôvodu,
že medzičasom sa na trh dostali
inak koncipované prístroje ako v
čase vyhlásenia verejnej súťaže –
ide najmä o spôsob odberu vzor-
ky a dobu na odobratie vzorky. V
súčasnosti sa pracuje na technic-
kej špecifikácii.“

V rámci webového prehľadá-
vania verejného obstarávania sa
teda zákonite nedozviete vôbec
nič. Niektoré rezorty – napríklad
aj ministerstvo obrany – testery
nakupujú či aspoň už súťažia, u

nás v rezorte je ticho. Na odbore
dopravnej polície PPZ nevedia o
tom, že by nejaké testery v
dohľadnej dobe mali dostať, žiad-
na súťaž v tomto smere momen-
tálne nie je vyhlásená a z našich
zistení vyplýva len to, že po pre-
pracovaní špecifikácie sa defino-
vaním najvhodnejších typov tes-
terov stále ešte zaoberá odbor
vedeckotechnického rozvoja PPZ
s nejasnými termínmi ukončenia
analýz. Na prácach sa podieľal aj
KEÚ PZ. 

Nejasno
Celý problém testerov má, ako

je známe, u nás aj vážny legisla-
tívny problém, s ktorým sa však v
mnohých iných štátoch toľko
netrápia. Výsledky testov z prí-
stroja sa z pohľadu zákona chápu
len ako orientačné, previnilca
teda tak či tak neminie odber krvi
či moču, ak má byť výsledkom
akákoľvek zákonná sankcia. Pro-
blémom je už sama marihuana,
ktorej zostatky síce možno zistiť v
krvi aj s dlhším časovým odstu-
pom, vtedy však už nemá na
reakcie vodiča nijaký vplyv.
Rezort podľa našich informácií
konzultoval tieto problémy aj s
generálnou prokuratúrou, závery
sú dosiaľ nejasné – tak ako vlast-
ne celá problematika drogových
testerov a odpoveď na otázku,
kedy ich budú mať a môcť účinne
použiť aj naši policajti.

Riešenie tohto problému trvá
už pridlho, vyberať niečo dva –  tri
roky v podmienkach rezortu vnút-
ra je neúnosné. Azda sa ľady
pohnú, ak nejaký feťák zotne na
ceste jedného či dvoch policajtov.
Za takú cenu?

Peter Ondera
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Napriek rovna kej dikcii zá ko -
na, napriek nieko¾kým me to dic -
kým usmerne niam z cent ra do šlo
k to mu, že v ich výkla de je gu ¾áš,
a tak sme sa do sta li do úpl né ho
Ko cúrko va: nielenže pa nu jú roz-
dielne poh¾a dy – a tým aj prax –
riadia cich pra covní kov na mož -
nos ti prizna nia príplatku v jed not -
li vých služ bách, ale do konca aj
územne, v jed not li vých kra joch. V
Bra tisla ve sú – ale bo as poò bo li –
do konca zá sadné rozdie ly aj
medzi okresmi. Da romné bo li
všetky ubezpe èe nia z cent ra, že
ten to pro blém bu de èosko ro vy -
rie še ný, ne sta lo sa do tejto chví -
le. Ve de nie mi nis ter stva a Pre zí -
dia PZ si s té mou ako si ne vie da�
ra dy, ná vr hy odbo rov sa im zda li
nepri ja te¾né a tak sa už aj pred -
se da OZP v SR obmedzu je len
na konšta to va nie, že od bo ry po -
ža du jú aj v prí pa de ne rovno mer -
nosti tvor bu a uplatne nie spra -

vodli vé ho mo de lu odme òo va nia,
pro ti èo mu inak niekto nie je…

Od bo ry v hre
Nuž ne èu do, že nieko¾kým po -

li cajtom v Bra tisla ve do šla trpezli -
vos� a koncom lanské ho ro ka sa
roz hod li obrá ti� v tejto ve ci na
súd, žiada� prizna nie príplatku a
dopla te nie su my za ce lý èas, ke -
dy im ne rovno mernos� ne bo la pri-
zna ná, te da od 1. ja nuá ra 2012.
Základná orga ni zá cia OZP v SR
è. 8/8 asi de siatke nespo kojných
prizna la právnu ochra nu, a tak
bo li od bo ry zno va v hre, v zmysle
plat né ho šta tú tu právnej ochra ny
tak bu dú èle nom OZP uhra de né
ná kla dy, spo je né s ich právnym
zastu po va ním.

Èo bo lo ïa lej? Vybra tý právny
zástupca JUDr. Ivan Sy ro vý pro -
blém odkonzulto val s ve de ním
spo me nu tej základnej orga ni zá -
cie i s ve de ním OZP v SR, kde
má právnu ochra nu v ná pl ni pod-

predse da Ma rián Magdoško a
ešte pred po da ním ža lo by na súd
sa ad vo kát ob rá til aj na ve de nie
PPZ, kde ho spo lu so zástupcom

odbo rov pri jal pre zi dent PZ Ti bor
Gašpar.

Aj neodbo rá ri…
Medzi èa som nespo ko jencov

pri bú da lo aj z ra dov neodbo rá rov.
Rovna ko sa sta li klientmi JUDr.
Sy ro vé ho. Časť neodborárov si

však nakoniec žalobu rozmyslela,
pretože si uvedomili, koľko ich
toto právne zastúpenie môže
stáť. Členovia odborov, požívajúci

právnu ochranu OZP v SR, majú
v tomto smere veľkú výhodu.

Pán pre zi dent si vy žia dal èas
na štú dium pro ble ma ti ky, do šlo aj
k ro ko va niu s riadi te ¾om KR PZ v
Bra tisla ve plk. JUDr. Csa bom Fa -
ra góom a pod¾a na šich informá cií

ich výsledkom bo la – predbežne
ústna – mi mo súdna do ho da, na
zákla de kto rej bol prípla tok za ne -
rovno mernos� po li cajtom prizna ný
od 1. 4. 2014 a po prvýkrát aj
vypla te ný v mzde za me siac apríl.
Na s¾ú be né uhra de nie vzniknu -
tých ne doplatkov od 1. 1. 2012
„klien ti“ ešte èa ka jú, kaž dý prí pad
je však iný, ne dá sa rieši� paušál-
nym roz hod nu tím.

Ta ký je te da aktuálny, nám
zná my stav. Ve de niu re zor tu a
po lí cie azda netre ba pri po mí na�,
že akt – za tia¾ – nieko¾kých bra ti -
slav ských po li cajtov ne mu sí osta�
dlho osa mo te ný… Už dlho, „cez
dve èís la“ nášho me saèní ka sa
usi lu je me získa� vy jadre nia aj k
tejto té me od pá na po li cajné ho
pre zi den ta. Žia¾, ešte stá le si na
re dakciu PO LÍ CIA ne na šiel èas, a
tak sa pý ta me tou to for mou: Pán
pre zi dent, ako a ke dy chce te v
rám ci ce lé ho PZ vy rie ši� pro blé -
my, spo je né s vyplá ca ním, resp.
ne vyplá ca ním príplatku za ne -
rovno mernos�?

Odpo veï pá na pre zi den ta PZ
ra di be zodkladne zve rejní me.

Pe ter Onde ra

Prípla tok za ne rovno mernos�: ho rú ci, ale stá le ne vy rie še ný pro blém

Pohnú sa ve ci, až keï bu dú sú dy za va le né ža lo ba mi?

Policajtku v Česku zabil sfetovaný vodič

Zdrogovaných ľudí za volantom pribúda, ani na Slovensku ešte nemáme účinnú represiu

O problé moch s ne rovno mernos�ou èa su služ by, resp. s
príplatka mi za òu sa s ur èi tý mi obme na mi pod sta ty ve ci
ba ví me už neuve ri te¾ne dlhé ro ky, vlastne od mi nu lé ho ti -
sícro èia. Najnovšia eta pa vznik la od za èiatku ro ka 2012.

Česká verejnosť je šokovaná dôsledkami policajnej nahá-
ňačky z 3. mája v okrese Mělník. Sfetovaný 22-ročný vodič
tu vo veľkej rýchlosti zrazil 36-ročnú policajtku, ktorá mu
dávala znamenie na zastavenie. Matka dvoch detí, žijúca
v Kostelci nad Labem, o niekoľko hodín v nemocnici pod-
ľahla zraneniam. 
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Keïže jestvu jú vše li ja ké for my
èin nos ti, jest vu je aj mno ho cie¾ov.
Cie¾om le kárstva je zdra vie, lo -
diarstva loï… Vo všetkých èin -
nostiach však tre ba ciele nadra -
de ných èin nos tí uprednostni�
pred cie¾mi všetkých podra de -
ných èin nos tí, le bo prá ve pre pr -
vé sle du je me tie dru hé. Pri tom je
to jed no, èi sú cie¾om ko na nia
èin nos ti sa my, ale bo aj nieèo iné
popri nich. Ak ma jú te da roz liè né
for my èin nos ti sku toène je den ko -
neè ný cie¾, o kto rý sa usi lu je me
preò sám, kým všetky ostatné
chce me iba pre ten to ko neè ný
cie¾ a nekla de nie si vždy za cie¾
jed no kvô li dru hé mu, le bo tak by
sme po stu po va li do ne ko neè na a
kaž dé úsi lie by bo lo prázdne a
márne, je zrejmé, že týmto ko -
neè ným cie¾om je dob ro, a to
dob ro najvyššie (Aris to te les,
1979, s. 19–20).

Ak ma jú te da všetky mysli -
te¾né èin nos ti je den je di ný cie¾,
tak je ním dob ro, kto ré mô že èlo -
vek do siahnu� svo jou èinnos�ou,
ak ma jú však viacej cie¾ov, tak sú
ni mi do siahnu te¾né dob rá. Mu sí -
me do da�, že Aris to te les ro zozná -
va tri dru hy èin nos tí èlo ve ka, kto -
ré sme ru jú k dob ru: ume nie, ve -
decké skú ma nie a všetko prak tic -
ké ko na nie. Kaž dá èinnos� sle du -
je konkrétny cie¾. Zdá sa, že naj-
vyššie dob ro je ko neè ným cie -
¾om. Z to ho vyplý va zá ver: ak
jest vu je je den je di ný ko neè ný
cie¾, je to h¾a da né dob ro, ak ich je
viacej, tak je to najdo ko na lejší z
nich. Za do ko na lejšie ozna èu je -
me dob ro, kto ré je sa mo pre se -
ba hod né úsi lia, na rozdiel od to -
ho, kto ré je prostriedkom pre iné
dob ro. Za to do ko na lé dob ro
ozna èu je Aris to te les pre do všet -
kým bla že nos�, pre to že tú si to tiž
vždy žiada me pre òu sa mu a ni -
kdy nie pre èo si iné. Bla že nos� sa
te da ja ví ako èo si do ko na lé a se -
bestaèné, le bo je ko neè ným cie -
¾om všetké ho ¾udské ho ko na nia.
Bla že ný èlo vek dobre ži je a dobre
ko ná, le bo takmer všeo becne sa
ho vo rí, že bla že nos� zna èí dob rý
ži vot a dob ré ko na nie. Bla že nos�
predpokla dá mravnú do ko na los�
a do ko na lý ži vot, tvr dí au tor.

Keïže je bla že nos� aká si
èinnos� du še v zmysle do ko na lej
cnosti, mu sí me skú ma�, èo je
cnos�. ¼udskou cnos�ou ne ro zu -
mie me te lesnú zdatnos�, ale du -
ševnú a bla že nos� ozna èu je me
za du ševnú èinnos�. Následne
au tor uvádza zložky du še pod¾a
èo ho roz li šu je aj cnosti na ro zu -
mo vé (dianoe tické) a mrav né
(etic ké). Múdros�, chá pa vos� a ro -
zumnos� sú ro zu mo vé cnosti, šte-
dros� a striedmos� sú mrav né
cnosti. Keï to tiž ho vo rí me o
mravnom cha rakte re èlo ve ka, ne -
ho vo rí me, že je múdry ale bo inte -
li gentný, ale že je po koj ný ale bo

striedmy, ale aj múdre ho èlo ve ka
chvá li me pre je ho du ševný stav.
Tie sta vy však, kto ré sú hod né
chvá ly, na zý va me cnos�a mi (Aris -
to te les, 1979, s. 27–41).

Dve cnosti
Cnos� je te da dvo ja ká,

ro zu mo vá a mravná. Ro -
zu mo vá cnos� vzni ká a vy -
rastá pre važne z uèe nia, a
pre to potre bu je skú se nos�
a èas. Mravná cnos� vzni -
ká zo zvy ku. Z to ho je jas -
né, že ni ja ká mravná cnos�
nie je nám od prí ro dy vro -
de ná. Pre to cnosti v nás
nevzni ka jú ani pri rodze ne,
ani nepri rodze ne, má me
iba pri ro dze nú vlo hu na do -
budnú� ich a k do ko na lé mu
sta vu sa po tom pribli žu je -
me zvy kom. Ïa lej, èo ho sa
nám pri rodze ne dostá va, z
to ho si pri ná ša me najskôr
iba schop nos ti a až po tom
pre ja vu je me príslušné èin -
nos ti. Cnosti však na do bú -
da me až po pred chádza jú -
cej èin nos ti, ako je to pri
ostat ných re meslách. Le -
bo èo sa mu sí me predtým
nauèi�, ako to mô že me ro -
bi�, na uèí me sa to tak, že
to ro bí me. Au tor to uvádza na
príkla de sta vi te ¾a. Ten kto sta via,
stá va sa sta vi te ¾om. Aj spra vodli -
vý mi sa stá va me tak, že spra -
vodli vo ko ná me, striedmy mi, keï
striedmo ko ná me a udatný mi,
keï udatne ko ná me. Slo vom,
sta vy vzni ka jú z rovna kých jed -
not li vých èin nos tí. Pre to mu sí me
da� svo jím èinnostiam urèi tú kva -
li tu, le bo sta vy sa riadia ich roz-
dielmi. Te da od to ho, èi si už od
mla dos ti zvy ká me ko na� tak ale -
bo onak, ne zá vi sí má lo, ale ve ¾a,
do konca všetko (Aris to te les,
1979, s. 42–43).

Sa mozrejme dô le ži té pre nás
je vy medze nie vz�a hu medzi
cnos�ou a ko na ním. Aris to te les
po zornos� upria mu je na prak tic ké
èin nos ti, na to, akým spô so bom
sa ma jú vy ko ná va�, le bo prá ve
ony urèu jú, aké sta vy vzni ka jú. To
zna me ná, že cnosti sa vz�a hu jú
na jed not li vé èin nos ti. Ïa lej cnos-
ti vzni ka jú z cnostné ho ko na nia.
Skut ky sa te da na zý va jú spra -
vodli vý mi a striedmy mi vte dy, keï
sú ta ké, ako by ich ro bil èlo vek
spra vodli vý ale bo striedmy. Len -

že spra vodli vý a striedmy nie je
ten, kto ich iba vy ko ná va, ale aj
ten, kto ich vy ko ná va tak, ako ich
vy ko ná va jú spra vodli ví a striedmi.
Dobre sa te da ho vo rí, že èlo vek
sa stá va spra vodli vým tým, že
ko ná spra vodli vo, striedmym tým,
že ko ná striedmo. Bez ta kejto
èin nos ti si nikto ne mô že myslie�,
že sa raz sta ne mravne dob rým.
No ko na nia v ob las ti mrav nos ti
ne ma jú cha rak ter spra vodli vosti
ale bo striedmosti, ak ma jú iba ne -
ja kú vlastnos�, ale sám èlo vek,
kto rý ich vy ko ná va, mu sí ich ro bi�
v urèi tom sta ve. Po pr vé mu sí ich

ro bi� ve do me, po dru hé, na zákla -
de slo bodné ho rozhodnu tia, a to
rozhodnu tia pre sa mu vec a po
tre tie, mu sí ich vy ko ná va� s pev -
nou a neotra si te¾nou isto tou
(Aris to te les, 1979, s. 44–48).

Ume nie rozho do va nia
To to všetko mô že me zhrnú� do

základnej de fi ní cie cnosti, s kto -
rou sa úplne sto tožòu je me.
„Cnos� je ve do me vo le ný stav,
na chádza sa v onom stre de, kto -
rý je stre dom vzh¾a dom na nás a
kto rý je ur èe ný úsudkom tak, ako

by ho ur èil ro zum ný èlo -
vek.“ „Je stre dom medzi
dvo ma nes právny mi
spô sobmi cha rakte ri zo -
va ný mi nadbytkom a ne -
dos tatkom tak, že cnos�
vie nájs� stred a rozhod-
nú� sa preò, keïže
nesprávne spô so by v ci -
toch a ko na niach jed nak
ne do sa hu jú správ nu
mieru, jed nak ju prekra -
èu jú.“ „Pre to keï chce -
me vy jadri� jej pod sta tu a
po jem, mu sí me po ve da�,
že cnos� je stre dom, ale
keï chce me ozna èi� jej
hod no tu a vnú tornú do -
ko na los�, po vie me, že
cnos� je vrcho lom.“ (Aris -
to te les, 1979, s. 51–52).

Mnohí autori ako
Kuna, Palovičová, Smre -
ková, zdôrazňujú, že
kľúčovým termínom je
pojem „foriem dobra,
ktoré vnútorne prináleží
praxi“. Znamená to, že

ich možno opísať len v termínoch
konkrétnej praxe a zároveň, že
rozpoznať a identifikovať ich
môže iba ten, kto takúto prax rea-
lizuje. To znamená, že inherentné
dobrá sú povahovo aj z hľadiska
ich získavania viazané na prísluš-
nú prax, teda každá prax posky-
tuje dobrá charakteristické pre
túto jednotlivú prax, a tieto dobrá
nemožno získať inak ako účas-
ťou na danej praxi. „Dôležitým
aspektom tohto typu dobier je

skutočnosť, že sa dosahujú a uží-
vajú kolektívne v úsilí o dosiahnu-
tie praxe zodpovedajúcej podobe
dokonalosti“ (Kuna, 2010, s. 70).
„Interné formy dobra, to je to, v
čom spočíva zmysel danej
praxe.“ „Interné formy dobra sú
dobrom pre celú komunitu, nie
iba z hľadiska individuálneho
života.“ „Navyše sú podnetom pre
ďalší rozvoj praxe“ (Palovičová,
2008, s. 739). Uvedené sa teda
logicky vzťahuje aj na policajnú
prax, ktorej podľa daných skutoč-
ností prináležia aj príslušné inhe-
rentné dobrá, v ktorých následne
spočíva aj zmysel policajnej
práce. 

MacIntyre (2004, s. 221) ďalej
uvádza, že prax sa dá realizovať
z dvoch dôvodov: buď kvôli
dosiahnutiu dokonalosti v určitom
odbore, alebo kvôli získaniu
postavenia, peňazí, moci a
podobne, to je kvôli externým for-
mám dobra. Veľmi dôležitá pod-
stata rozdielu medzi týmito
dvoma formami realizovania pra -
xe spočíva v tom, ako človek
uplatňuje cnosti.
Ďalej musíme uviesť, že na

rozdiel od inherentných dobier
môžeme externé dobrá dosiah-
nuť aj nezávisle na danej praxi.
„Je to preto, lebo sú s ňou spoje-
né náhodne a vonkajším spôso-
bom.“ „Sú osobným vlastníctvom
jej držiteľa, vyvolávajú súťaži-
vosť a z hľadiska podielu na nich
platí, že čím ich má niekto viac,
tým menej ostáva pre ostatných.“
„Neznamená to však, že externé
dobrá nie sú skutočnými dobra-
mi.“ „Naopak, ľudia po nich túžia
a dávajú zmysel niektorým cnos-
tiam (napr. spravodlivosť, šte-
drosť).“ „Podstatné je to, ako
sme inherentným dobrám priznali
prioritu pred dobrami externými“
(Kuna, 2010, s. 70). 

npor. JUDr. Mgr. Lu cia Škorco vá,
A PZ, in: Po li cajná teória a prax, 4/2013

(medzi ti tulky re dakcia, krá te né)
(pokra èo va nie v jú no vom èís le)

Aris to te lo va koncepcia cností
Tro cha fi lo zo fie do zákla dov po li cajnej pra xe

Aris to te la mož no po va žo va� za zakla da te ¾a dlho do bej teo-
re tickej tra dí cie, a prá ve pre to by sme struène zhrnu li je-
ho koncepciu cnosti. Je to potrebné aj pre správne po -
cho pe nie ïalšej èasti príspevku, kde sa zaobe rá me eti kou
cnosti pod¾a Alasdai ra Ma cInty ra v kontexte so ciálnych
pra xí.

Opra va a ospra vedlne nie
V aprí lo vom èís le PO LÍ CIE sme na s. 4 zve rejni li informá cie k

rozdie lom medzi kú pe¾nou lieèbou a re ha bi li taèným po by tom, kto -
rých auto rom je riadi te¾ka od bo ru zdra votníctva MV SR plk. MUDr.
Má ria Gvozdja ko vá. Sú èas�ou èlán ku bo la ma lá ta bu¾ka s cha rak te -
ris ti ka mi týchto po by tov. Tla èia renský škria tok, žia¾, zaúra do val a pri
re dakènom spra co va ní sme ti tul ky rubrík za me ni li. Uvádza me ta -
bu¾ku v správnom zne ní a autorke i èi ta te ¾om sa úprimne ospra -
vedlòu je me.

Re dakcia PO LÍ CIA

Na chod ní ku pred Aka dé miou PZ v Bra tisla ve už viac ro kov svie ti
ta ký to mi lý obrá zok od nezná me ho au to ra. Po ma lej úpra ve ši kov ným
gra fi kom by po kojne mo hol slú ži� ako lo go APZ pre vo¾no èa so vé ak -
ti vi ty, èo po vie te? (er)

Aristoteles
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Odbo rá ri žiada jú zvý ši� mi ni málnu mzdu o takmer 50 eur

Pod¾a ne ho by sa vïa ka to mu
èis tou mi ni málnou mzdou prekro -
èi la hra ni ca chu do by na Slo ven -
sku, kto rá bo la sta no ve ná na rok

2012 vo výške 346,33 eura. „Za -
mestna nec, kto rý pra cu je osem
ho dín, za svo ju prá cu ne mô že
ma� me nej ako je hra ni ca chu do -
by,“ zdô raznil. Pod¾a Kol lá ra je
Slo ven sko je di ná kra ji na v Európ-
skej únii, kto rá má mi ni málnu
mzdu po zoh¾adne ní odvo dov niž-
šiu ako je hra ni ca chu do by.

Ná vrh predlo žia mi nis ter stvu
prá ce

„Ta ký to va ri ant zvý še nia mi ni -
málnej mzdy predlo ží me na ro ko -

va ní s mi nisterstvom prá ce,“ po -
ve dal odbo rársky šéf. Ako skon-
šta to val, ešte predtým bu dú
odbo rá ri ro ko va� o zvý še ní mi ni -

málnej mzdy k za èiatku bu dú ce -
ho ro ka so za mestná va te¾mi. 

„Pod¾a na šich skú se ností
predpokla dám, že do ho da ne na -
sta ne,“ uvie dol Kol lár. Pod¾a ne ho
sa ne potvrdzu je, že zvy šo va nie
mi ni málnej mzdy spô so bu je pre -
púš�a nie za mestnancov pra cu jú -
cich za najnižšie mož né mzdy.
„Ne za re gis tro va li sme ani je den
je di ný prí pad, kde by pre púš�a nie
za mestnanca bo lo zdô vodne né
tým, že rástla mi ni málna mzda,“
upo zor nil pre zi dent KOZ. 

Kaž dé zvý še nie miezd oži vu je
eko no mi ku

Rastom najnižších mož ných
zá robkov sa pod¾a Kol lá ra eli mi -
nu je še dá eko no mi ka. „Nikto vám
to ne po tvr dí, že svoj prí jem má
zlo že ný z dvoch zlo žiek, z mi ni -
málnej mzdy a z nieèo ho, èo do -
sta ne pria mo na ru ku,“ tvr dí
odbo rársky šéf. Upo zor òu je tiež
na to, že kaž dé zvý še nie miezd
oži vu je eko no mi ku, keïže sa
zvy šu je do má ca spotre ba. 

Mi ni málna mzda sa od za -
èiatku tohto ro ka zvý ši la o 4,2
percenta, resp. o 14,3 eura na
352 eur. Mi ni málny ho di no vý zá -
ro bok v tom to ro ku do sa hu je
2,023 eura na miesto vla òajších
1,941 eura. 

Od za èiatku mi nu lé ho ro ka mi -
ni málna mzda na Slo ven sku po
roz hod nu tí vlá dy stúpla o 3,2 per-
centa na 337,7 eura. V ro ku 2012
išlo o ná rast najnižších zá robkov
tiež o 3,2 percenta, a to na 327,2
eura. Od za èiatku ro ka 2011 sa
mi ni málna mzda zvý ši la o 3 per-
centá na 317 eur.

(SI TA, 30. aprí la 2014)

Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR (KOZ) žiada zvý ši�
mi ni málnu mzdu od za èiatku bu dú ce ho ro ka zo sú -
èasných 352 eur na 399,9 eura. Išlo by o ná rast o 13,6 per-
cent. Na tla èo vej be se de to uvie dol pre zi dent KOZ Jo zef
Kol lár. 

O tom, ako te le fó ny za chrá -
ni li svojmu ma ji te ¾o vi ži vot,
sme už po èu li. Ni kdy však ne -
uško dí, ak o prí be hu so š�ast -
ným koncom, kto ré ho hlavným
hrdi nom je te le fón, na pí še me
zno vu. Ten to krát je hrdi nom No -
kia Lu mia 520, kto rá 24–roèné mu
èle no vi vo jenskej po lí cie za chrá -
ni la ži vot.

In for mo val o tom server Pho -
neA re na.com.

24 roèný po li cajt sa vra cal k
ro di èom, keïže chcel popro si�
svo ju ma mu, èi by mu neopra la
je ho rovno ša tu. Ne tu šil, že v do -
me je ho ro di èov sa na chádza pár
niè ne tu šia cich zlo de jov, kto rí je -
ho ro di èov drža li ako ru ko jemní -
kov. Keï sa mla dý po li cajt priblí-
žil k do mu, zlo de ji zba da li rovno -
ša tu a okamži te strie ¾a li.

Naš�astie sa ni ko mu niè ne sta -
lo. Pr vá gu¾ka po li caj ta mi nu la,
za tia¾ èo dru há tra fi la je ho Lu miu
520, kto rú mal vo svo jom boènom
vrecku. Smartfón ná raz gu¾ky
nepre žil, no mla dé mu po li caj to vi
sa niè ne sta lo, èo je ove ¾a dô le ži -
tejšie.

Zlo de ji, kto rí sa vy pa ri li ako
ranná hmla zobra li, so se bou
nieko¾ko te le fó nov a šperkov. Po -
li cajt údajne bu de fa nú ši kom te le -
fó nov z dielne No kia do konca
svojho ži vo ta.

(Lu káš Za char, 
2. má ja 2014, web)

Te le fón od klo nil gu¾ku, kto rá by inak za bi la ale bo �ažko zra ni la po li caj ta

Policajti 
zachránili
život na

koľajisku
Dvaja policajti z Obvod-

ného oddelenia PZ Bratisla-
va Nové Mesto – východ
dnes v podvečer zachránili
život mužovi, ktorý chcel na
vlakovom koľajisku spáchať
samovraždu. Policajti po pri-
jatí oznámenia začali okam-
žite konať. Na Bojnickej ulici
v Bratislave sa skontaktovali
s pracovníkmi RZP, s ktorý-
mi začali urýchlene prepá-
travať okolie Bojnickej ulice
a železničnej trate. Našli
muža, ležiaceho krížom cez
koľaje a stihli ho stiahnuť z
trate len 30 sekúnd pred prí-
chodom vlaku v smere na
Vinohrady. Neúspešného
samovraha prevzali zdravot-
níci, bol zjavne pod vplyvom
alkoholu.

(KR PZ Bratislava, 
10. 5. 2014)

Podľa prezidenta KOZ SR J. Kollára sa tým eliminuje šedá ekonomika

J. Kollár



V nádhernom prostre dí ter-
chovskej do li ny v ob ci Strá -
ža sa 24. aprí la 2014 usku -
toèni lo stretnu tie hra niè -
ných splno moc nencov SR
kra jov Pre šov a Ži li na s hra -
nièný mi splno mocnenca mi
Po¾skej re pub li ky, kto ré ten -
to krát or ga ni zo val hra nièný
splno moc ne nec SR za Ži -
linský kraj plk. Mgr. Ivan
Špá nik.

Hlavný dô raz na stretnu tí bol
kla de ný na ïalšiu spo luprá cu
medzi Slo ven skou re pub li kou a
Po¾skou re pub li kou v ob las ti vý -
ko nu služ by v prihra niènom úze -
mí for mou spo loèných hlia dok, na

nepretrži tú vý me nu informá cií o
bezpeènostnej si tuá cii v prihra -
nièných úze miach oboch štá tov a
pri jí ma nie spo loèných opatre ní na
predchádza nie cezhra niènej kri -
mi na li ty, ob zvláš� ne le gálnej mig -
rá cii a iné.

Pria mo na stretnu tí si hra niè ní
splno mocnenci vy me ni li aktuálne
informá cie o pá cha te ¾och cezhra -
niènej trestnej èin nos ti. Zá ro veò

pri ja li a podpí sa li do ho du o spo lu -
prá ci na nasle du jú ce obdo bie.

Po pr vý krát sa na stretnu tí zú -
èast nil aj hra nièný splno mocne -
nec SR pre hra ni cou s Ukra ji nou
a Po¾skou re pub li kou sú èasne,
kto rý rovna ko aktuálne prispel
informá cia mi o bezpeènostnej si -
tuá cii na vý chodnej hra ni ci Slo -
venskej re pub li ky.

Ja na Ba lo go vá,
ho vorky òa KR PZ v Ži li ne

Stretnu tie hra nièných splno mocnencov SR Ži linské ho a Pre šov ské ho
kra ja s hra nièný mi splno mocnenca mi Po¾skej re pub li ky
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Spomíname
S hlbokým smútkom spomíname na nášho drahého 
JUDr. Jozefa Gálika, 
dlhoročného príslušníka PZ, 
ktorý nás vo veku 62 rokov náhle opustil 
2. mája 2012. 

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Brat Ľudovít Gálik s rodinou

Spo mienka
Je to už rok, èo si na po sle dy vo dve rách kance lá rie stál, èi vy sie laèkou hliadku pri vo lal.
Zra zu pri šiel anjel, kto rý �a nám vzal a nám zostal iba ob rov ský žia¾…
Te raz tíško pred Tvo jím hro bom ru ky v mod lit bu spo jí me
a Bo ha s po ko rou o ne mož né pro sí me…
Vrá ti� ten deò, ke dy �a nám vzal, aby si vo dve rách kance lá rie zno vu pri nás stál…

Dòa 22. má ja 2014 uply nul rok, èo nás na vždy 
opus til náš ko le ga a pria te¾
npor. Ka rol Gajdoš
V na šich srdciach zosta neš na vždy…

Ko le go via z OO PZ Vrútky

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
A P R Í L   2 0 1 4

Čiastka 33
33. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zrušení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
22/2014 o zriadení poradnej
komisie na prerokovanie odvola-
nia proti rozhodnutiu riaditeľa
Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Bratislave

Čiastka 34
34. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o úlohách na za -
bez pečenie konania volieb do
Európskeho parlamentu v roku
2014

Čiastka 35
35. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 59/2013 o zriadení ko -
misie na hodnotenie poskytova-
nia dotácií v pôsobnosti Prezídia
Policajného zboru

Čiastka 36
36. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zabezpečení
daňového dokladu pre právnické
osoby a fyzické osoby, ktorým je
poskytovaná služba technickej
ochrany objektu a sú platiteľmi
dane z pridanej hodnoty

Čiastka 37
37. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní previe-
rok telesnej zdatnosti príslušní-
kov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky

Čiastka 38
38. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení komisie
na výkup psov pre potreby Poli-
cajného zboru

Čiastka 39
39. Oznámenie riaditeľa kan-

celárie prezidenta Policajného
zboru o neplatnosti preukazu
dobrovoľného strážcu poriadku
č. KE 000151

40. Oznámenie riaditeľa kan-
celárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Zmluvy o

zabezpečení fyzickej ochrany
prepravy rádioaktívneho materiá-
lu III. kategórie uzatvorenej
medzi Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky a DMS s. r. o.

41 .Oznámenie riaditeľa kan-
celárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Vykonávacej
dohody o odoberaní vzoriek na
analýzu deoxyribonukleovej ky -
se liny osobám vo výkone trestu
odňatia slobody uzatvorenej
medzi Ministerstvom vnútra Slo-
venskej republiky a Generálnym
riaditeľstvom Zboru väzenskej a
justičnej stráže 

42. Oznámenie riaditeľa kan-
celárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Dodatku č. 1
k zmluve o vzájomnej spolupráci
a výmene informácií uzatvorenej
medzi Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s. a Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 40
43. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 7/2002 o
objasňovaní priestupkov a pre-
jednávaní priestupkov v Policaj-
nom zbore v znení neskorších
predpisov

Čiastka 41
44. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení chova-
teľskej komisie pre služobných
psov

Čiastka 42
45. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní stre-
leckej prípravy a previerkových
strelieb príslušníkov PZ útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do II. vý -
cvikovej skupiny

Čiastka 43
46. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 16/2008 o
organizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení ne -
skorších predpisov

Čiastka 44
47. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení porad-
nej komisie na posúdenie odvo-
lania proti služobnému hodnote-
niu schváleného riaditeľom Kraj-
ského riaditeľstva Policajného
zboru v Nitre

Čiastka 45
48. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru na zabezpečenie
ochrany života a zdravia obča-
nov v súvislosti s bezpečnostnou
situáciou na Ukrajine

Čiastka 46
49. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru o skúšobnom
komisárovi

Čiastka 47
50. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zriadení škodo-
vej komisie na posudzovanie
škodových udalostí komoditnej
skupiny 09 – technika a materiál
na ochranu objektov

Čiastka 48
51. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o vykonaní odbor-
ného preskúšania príslušníkov
Policajného zboru zo špeciálnej
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti ostreľovača v Policaj-
nom zbore útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a
útvarov Policajného zboru

Čiastka 49
52. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 22/2013 o
činnosti základných útvarov služ-
by poriadkovej polície Policajné-
ho zboru

Čiastka 50
53. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 10/2009 o
činnosti pohotovostných policaj-
ných útvarov odborov poriadko-
vej polície krajských riaditeľstiev
Policajného zboru v znení naria-
denia prezidenta Policajného
zboru č. 16/2010

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la je 9. júna 2014

Redakcia

Na víkend som zabezpečil všetko, čo kázala, tak  kde tá baba
ešte trčí?

Snímka Ondera


