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Po vstupných „pro cesných“
bo doch do stal slo vo pr vý z hos tí
– po li cajný pre zi dent gen. Paed-
Dr. Ti bor Gašpar. (viac z je ho
vystú pe nia pri ná ša me na inom
mieste). Pre zi dent v úvo de
podèiarkol, že spo lu prá ci s
odbormi prikla dá ve¾kú vážnos�,
keï „predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va je ve¾mi pra vi del ný na
na šich po ra dách.“ „Všetko pod -
stat né sa sna ží me rieši� spo lu s
pá nom Litvom, vie z prvej ru ky,
èo sa pre ro kú va, èo pri jí ma me –
aj v užšom kru hu.“ Ïa lej sa pre -
zi dent de tailne vy jadril k viace -
rým k¾ú èo vým otázkam, k hodno -
tia ce mu sys té mu ko lektí vov aj
jednotlivcov, ku ka riérne mu po -
stu pu i k pro blé mu ne rovno mer -
nosti pra covné ho èa su, neo bi šiel
ani ne posta èu jú ce odme òo va nie
vy šetro va te ¾ov a mno hé ïalšie
otáz ky, napr. pro ble ma ti ku vý stro -
je a vý zbro je PZ i plá no va né op -
ra vy po li cajných bu dov. S od bo -
rármi strá vil vy še 2,5 ho di ny,
ochotne a ve¾mi otvo re ne odpo -
ve dal aj na všetky otáz ky z plé na.

K prác centier pod po ry
Následne do stal slo vo dru hý

hos� jú no vé ho za sa da nia ra dy,
riadi te¾ Cent ra pod po ry MV SR
plk. JUDr. La di slav Va si lenko.
Ho ci v ten deò odchádzal na do -
vo len ku, po zna me nal M. Lit va pri
pri ví ta ní, na šiel si èas prís� medzi
odbo rá rov. Hlavnou té mou je ho
vystú pe nia bo la opti ma li zá cia
poètov za mestnancov centier
pod po ry v jed not li vých oblastiach
pô so be nia, èo bo la úlo ha, sta no -
ve ná ve dú cou slu žobné ho úra du
MV SR. Približne 3 500 za -
mestnancov centier pri plne ní
rovna kých úloh do sia¾ ne pô so bí v
rovna kých podmienkach ani z
h¾a diska pra covnej zá �a že, ani z
poh¾a du odme òo va nia. S cie¾om
zma po va� celko vú si tuá ciu bo la
vy me no va ná pra covná ko mi sia,
zlo že ná zo zástupcov jed not li -
vých èin nos tí, jej èlenmi sú aj
dva ja zástupco via OZP v SR.
„Má me zo su ma ri zo va ný kaž dý
úsek èin nos ti, ma li sme stretnu tie
s predsta vi te¾mi perso nálnej sek-

Zaèali sa práce na samostatnom zákone o štátnej službe policajtov
Let né za sa da nie ra dy predse dov ZO OZP v
SR sa ko na lo 20. jú na 2014 tra diène v Ban-
skej By stri ci. V úvo de si všetci mi nú tou ti -
cha ucti li pa miatku ppor. in me mo riam Pet -

ra Opa le ka, príslušní ka PZ, èle na trnavskej
odbo ro vej orga ni zá cie, kto rý za hy nul ru -
kou vra ha v no ci zo 14. na 15. jú na v Bo le -
rá zi.

Myšlienka mesiaca:  Ego je ilúzia. Čím viac ľudí alebo vecí sa držíme a sme na nich závislí, tým je silnejšie a tým menej máme. Wayne Dyer, americký učiteľ a rečník

(Pokračovanie na strane 2)

l Pán predseda, rada sa
konala 20. júna, dnes máme 14.
júla. Ako s odstupom času vní-
mate kľúčové témy, ktoré sa na
rade predsedov prerokúvali?

Momentálne som zvedavý, ako
sa v praxi ukáže prvý pokus o pre-
nesenie hodnotiaceho systému
do odmien. Ak má splniť svoj cieľ,
potom by sa mali rozdiely v hod-
notení premietnuť v odmeňovaní
výraznejšie a výsledky by mali

mať rovnakú hodnotu na OO PZ
aj na NAKA.V súčasnej etape má
hodnotenie iba pozitívnu stimulá-
ciu. Očakávam, že prvé premiet-
nutie výsledkov do odmeňovania
otvorí aj záujem o spôsob a metó-
dy riadenia a komunikácie s pod-
riadenými. Počkáme si na výsled-
ky.

l Na zasadaní rady podpred-
seda Pavol Michalík ako pred-
seda komisie predstavil členom
rady pripravený návrh zásad
kariérneho postupu, ktoré by
sa mali zakomponovať aj do
nového zákona o štátnej služ-
be.

Kariérny postup je naša dlho-
dobá priorita a jeho význam sa
znásobil predĺžením času služby
z 15 na 25 rokov. O to je dôležitej-
šie, aby ľudia mali perspektívu,
garantovanú zákonom. Na druhej
strane jednoznačné a jasné krité-
riá majú vytvoriť priestor pre poli-
cajtov, ktorí majú záujem na sebe
pracovať a v práci dosahujú
výborné výsledky. Kariérny pos -
tup by mal skomplikovať život

tým, ktorých jedinou prednosťou
boli ich známosti a vzdelaním iba
okresná univerzita. Majme na
pamäti, že zmenou zákona sa
zmenila aj personálna situácia,
policajti sa budú dostávať na vyš-
šie pozície ťažšie ako predtým,
pozícií hore nebude pribúdať,

verme, že skôr naopak. Nastane
určitá stabilizácia a život prinesie
nové fakty. Každý už musí pocho-
piť, že nemôžeme mať v zbore
23-tisíc policajných prezidentov.

l Ale aj predbežne zverejne-
né zásady vzdelávania, ktoré sa
pripravujú, napríklad rátajú s

kratším časom prípravy policaj-
tov s vysokoškolských vzdela-
ním, než má trvať základná prí-
prava...

Rozhodne s tým nemôžeme
súhlasiť, ich policajné vzdeláva-
nie nemôže byť kratšie. Viem, že

,,Nemôžeme mať v zbore 23-tisíc policajných prezidentov“
Po konaní rady predsedov sa redakcia POLÍCIA obrátila na
predsedu OZP v SR Miroslava Litvu so žiadosťou o krátky
aktuálny rozhovor.

Predseda OZP v SR Miroslav Litva o kľúčových momentoch rokovania:

(Pokračovanie na strane 2)

Takto ho poznali... ppor. in memoriam Peter Opalek slúžil na OO PZ v Trstíne (okr. Trnava) vyše
14 rokov. Pochovali ho so všetkými policajnými poctami, ostal však žiť v srdciach členov rodiny, kole-
gov, známych. Viac na s. 5

V posledný jú no vý deò
sa ko na la akcia Kraj ské -
ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru Pre šov v
spo lu prá ci s Úra dom

inšpekènej služ by Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky pod
názvom „Po li cajná kvapka kr vi“.

Popradská po boè ka Ná rodnej

transfúznej služ by za èa la s
odbermi o 07:00 ho di ne, v jed -
nom z ho te lov v
Sta rom Smo kovci
sa stretlo vy še 80
po li cajtov. Prísluš-
ní ci PZ chce li aj
ta kou to for mou
pre zento va� na på -

òa  nie hes la Po má ha� a chrá ni�.
Za èí na sa letná tu ris tic ká se zó -

na, po èas kto rej
èas tejšie ako
ino   ke dy do chá -
dza k rôznym
úra  zom  a ne ho -
dám, pri kto rých
je krv ve¾ mi dô le -
ži tá. Medzi tý mi to
dob   r o  v o ¾ n ý  m i
dar   ca mi bo lo
viac ako dvadsa�
drži te ¾ov Jánske -
ho pla ke ty. Svo -
jou „kvapkou kr -
vi“ prispel aj ria -

di te¾ KR PZ v Pre šo ve Du šan
Sa bol.

npor. Ing. Ja na Mi ga ¾o vá, 
KR PZ Pre šov

Júnové zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR: minúta ticha za člena OZP, ppor. in memoriam Petra Opaleka

Po li cajná kvapka kr vi v Pre šo ve



cie, fi na li zu jú sa po è ty a v jú li by
sme ma li ma� posledné se de nie s
ve dú cou slu žobné ho úra du,“
uvie dol plk. Va si lenko. „Predlo ží -
me fi nálnu po do bu a bu de zá le -

ža� na ve de ní mi nis ter stva, ako
roz hod ne.“

Opti ma li zá cia poètov pra covní -
kov na jed not li vých úse koch èin -
nos ti centier je základným pred-
pokla dom aj pre opti ma li zá ciu a
vy rovna nie pla tov, kto ré sú do sia¾
ve¾mi rozdielne aj tam, kde by zá -
kon umož nil okamži tú úpra vu v
záujme spra vodli vosti odme òo va -
nia. Ve de nie OZP v tom to sme re
už viackrát vy slo vi lo nespo -
kojnos� s tempom po stu pu, pro -
blém sa �a há už dru hý rok.

Riadi te¾ Cent ra pod po ry MV
SR ïa lej rea go val na otáz ky z
plé na, najmä na pro blé my s prie-
sto ro vou, perso nálnou a tech nic -
kou vy ba ve nos�ou už zria de ných
klientskych centier, keï re zort èa -
ká úlo ha zria di� ešte v tom to ro ku
ïalších 41 centier po ce lom úze -
mí Slo ven s ka. Informa ti ci signa li -
zo va li vážne pro blé my s opti ma li -
zá ciou siete uží va te¾ských tla -
èiarní, s ne dostatkom náhradných
dielov na ich opra vu i ne dosta tok
vo zi diel v centrách. Viace ré kra je
ma jú tiež poddi menzo va né po è ty
informa ti kov. (bližšie z vystú pe nia
plk. Va si lenka na inom mieste)

Z vystú pe nia M. Lit vu
V ïalšej èasti za sa da nia si

zobral slo vo predse da OZP v SR,
kto rý poinformo val predse dov o fi -
nanènej si tuá cii re zor tu a ne ve¾mi
opti mistickom výh¾a de na rok

2015, èo zvý razòu je dô le ži tos� ko -
lektívne ho vy jedná va nia a utvá ra -
nia predpokla dov najmä vèas ným
postu pom pri ro ko va niach. Zmie nil
sa aj o pretrvá va jú cich vl nách de -
zinformá cií a fám, do tý ka jú cich sa
„zno vuotvo re nia“ zá ko na è. 328.
Opä tovne zdô raznil, že oso bitný
úèet je vïa ka pri ja tým opatre niam
a perso nálnej sta bi li zá cii v dob rej
kondí cii a žiadne zme ny sa
nepripra vu jú, mo tí vy ší ri te ¾ov
neprávd sú ne po cho pi te¾né. „Oso -
bitný úèet je solventný a prvýkrát
v de ji nách tohto zá ko na do konca
kle sol po èet po be ra te ¾ov, do sia¾
medzi roène prudko na rastal,“
uvie dol Lit va. „Je to znak sta bi li zá -
cie, tre ba to strá ži� a od bo ry sú na
to, aby strá ži li, aby oso bitný sys -
tém ostal za cho va ný.“ Pri po me -
nul, že dnes už má oko lo 9 500
po li cajtov odslú že ných viac ako
15 ro kov, v èom spo èí va po -
tenciálne ri zi ko pre oso bitný úèet
v prí pad ne náhle ho vý raznejšie ho
ná ras tu po è tu odcho dov do dô -
chod ku. V sú èasnosti aj od bor ní ci
z ra dov fi  nancov oce òu jú sta bi li -
zá ciu úètu.

Dô le ži tou informá ciou je do -

siahnu tie zho dy vo ve de ní mi nis -
ter stva vnútra vo vz�a hu k no vé -
mu zá ko nu o štátnej službe
príslušní kov PZ, pod¾a slov M. Lit -
vu sa ve de nie zhodlo na potre be
sa mo stat né ho po stu pu v prípra ve

zá ko na. Od bo ry bu dú pri prípra ve
no ve ly usi lo va� o odstrá ne nie
niekto rých pa ragra fov zo zá ko na
– poènúc „slávnou tridsa�pä�kou“.
Od bo ro vý zväz sa usi lu je o za -
kotve nie princí pov ka riérne ho po -
stu pu pria mo do zá ko na a chce
vy rie ši� napríklad otáz ku nú te né -
ho od cho du po li caj ta pri do -
siahnu tí 55 ro kov. Pod¾a slov
predse du sú aj ha siè ské od bo ry
za pri ja tie sa mo stat né ho zá ko na
pre príslušní kov HaZZ.

Predse da OZP v SR priblí žil
prie beh re zortných úvah o formu -
lo va ní jed not ných zá sad vyplá ca -
nia príplatku za ne rovno mernos�,
ten to pro blém by mal by� odstrá -
ne ný v krátkom èa se. „Pre nás
bo lo ve¾mi dô le ži té rozplies� ten to
gor dic ký uzol,“ po ve dal, „ko neène
sme do siahli do ho du na vypla te -
nie paušá lu, hra ni cou bu de reál-
ne odpra co va nie as poò 40 ho dín
v ne rovno mernom re ži me v
zmysle pa ra gra fu 97, odsek 1, le -
bo tých 91 ho dín bo la po žia davka
nepri ja te¾ne vy so ká.

M. Lit va ïa lej in for mo val aj o
ro ko va niach ve de nia re zor tu k
problé mom Horskej záchrannej

služ by pri prípra ve no vé ho zá ko -
na, kde sa už dlho ne da rí nájs�
zho du s dobro vo¾níkmi, záchra -
ná ri na vy še zá pa sia s vážny mi
problé ma mi vo vy ba ve nos ti, spô -
so be ných dlho do bým podfi -
nanco va ním tejto ob las ti. Pod¾a
vy jadre nia mi nis tra vnútra ne mô -
že existo va� dô vod, aby 128
záchra ná rov ne do sta lo všetko, èo
k prá ci potre bu jú. Spo me nul prí -
pad príslušní ka HZS, kto rý ne do -
stal prilbu ani po dvoch ro koch
pô so be nia v tejto zložke. Si tuá cia
v ma te riálno–technickom za bez -
pe èe ní príslušní kov HZS si žiada
urýchle né rieše nie,“ zdô raznil aj
predse da OZP v SR.

Mi ro slav Lit va na dru hej stra ne
oce nil, že si tuá cia v zá so bo va ní
výstrojný mi sú èiastka mi sa ko -
neène norma li zo va la – aj vïa ka
tla ku odbo rá rov – v sú èasnosti
služ ba fun gu je bez zá važnejších
prob lé mov.

Prípra vy kon gre su
Ïalším bo dom ro ko va nia ra dy

bo li prípra vy VI. kon gre su OZP v
SR, kto ré priblí žil podpredse da
La di slav Gra èík. Po vy hodno te ní
do stup ných mož nos tí na po kon
predsedníctvo odpo ru èi lo usku -
toèni� kong res opä� v Bra tisla ve, v
ho te li SO REA v Krá ¾ovskom údo lí
– (v blíz kos ti bý va lé ho PKO pri
Du na ji), kto rý má pod¾a slov
podpredse du Gra èí ka všetky
predpokla dy, aby cca 200 hos�om

posky tol kompletný ser vis pri po -
du ja tí tohto cha rak te ru. La di slav
Gra èík predlo žil plé nu na schvá -
le nie roz po èet kon gre su a ostat-
né po lož ky, kto ré s prípra vou a
reali zá ciou kon gre su sú vi sia. Zá -
ro veò po žia dal predse dov, aby
vèas za sla li me noslo vy de le gá tov
a náhradní kov. Plé num všetky
ná vr hy schvá li lo jedno my se¾ne.

Èle no via ra dy predse dov ïa lej
do sta li informá cie a zá väzné po -
ky ny k pra covným ma te riá lom – k
návrhom no ve ly sta nov i pro gra -
mu OZP na ïalšie obdo bie. Pod-
predse da Ma rián Magdoško
priblí žil predse dom pro ces prípra -
vy no ve ly sta nov, kto rá má ešte
prejs� vnútrozvä zo vou disku siou
tak, aby na vr ho va né zne nie moh li
èle no via odobri� ešte na septem-
bro vom za sa da ní ra dy. Do ná vr hu
no ve ly sú zapra co va né všetky
èiastko vé úpra vy, kto ré schva ¾o -
va la ra da predse dov od ro ku
2009 a M. Magdoško vy zval
predse dov k vèas né mu zasla niu
pri po mie nok a návrhov k no ve le,
aby bo lo mož né ich pre konzulto -

va� ešte pred septembro vým za -
sa da ním ra dy predse dov. Ma rián
Magdoško priblí žil plé nu aj de tai-
ly z ná vr hu pro gra mu OZP v SR
po VI. kon gre se. O. i. skonšta to -
val, že pro gram kla die dô raz na
roz voj aktívnej vnútroodbo ro vej
èin nos ti a ak ti vi tu èlenskej
základne, zväz chce zintenzívni�
prá cu na úrov ni re gió nov, keïže
– pod¾a je ho slov – do sia¾ sa ne -
vyu ží va jú ani všetky mož nos ti na
rozší re nie vzá jomnej ko mu ni ká -
cie v rám ci kra jov. Ter mín na
doplnky a ná vr hy k pro gra mu je
do konca jú la.

Ná vrh zá sad ka riérne ho 
po stu pu

Podpredse da OZP v SR Pa vol
Mi cha lík priblí žil plé nu èinnos� ko -
mi sie pre prípra vu zá sad ka -
riérne ho po stu pu, kto rej bol pred-
se dom. Ko mi sia spra co va la ná -
vrh, ten je v sú èasnosti predme -
tom opo nentú ry vo vnútri po lí cie,
P. Mi cha lík po chvá lil ak ti vi tu èle -
nov ko mi sie. Predse da OZP v
tejto sú vislosti upo zor nil, že ná vrh
zá sad v pre po je ní na hodno tia ci
sys tém pre všetkých, te da aj pre
najvyšších riadia cich pra covní kov
po sú va ka riérny po stup do úplne
inej po lo hy, „pôjde ïa le ko a vy so -
ko, ve¾mi obmedzu je po li tic ké no -
mi ná cie v po lí cii,“ po zna me nal.

Z množstva príspevkov v
disku sii v rám ci „rôzne ho“ vy ber -
me as poò vystú pe nie Ma riá na

Hlad ké ho, predse du základnej
orga ni zá cie z Prie vidze, kto rý
chcel tak to ve rejne sko ri go va�
svo je vystú pe nie na marco vej ra -
de, prevza té aj do aprí lo vé ho vy -
da nia PO LÍ CIE. Na marco vej ra -
de predse da kri ti zo val prax pri
zbe re, resp. skartá cii pa pie ra,
kto rý vo ¾a ke dy vo zil „okres“ do
pa pierne v Harmanci ale bo do
Ru žomberku a na oplát ku vždy
pri viezli pl né ná klad né au to WC
pa pie ra. Dnes prí de na dvor
skartaèný stroj, kto rý ce lý deò hu -
èí a ešte za to mu sí me pla ti�.
Keïže bol „do ma“ pod ro be ný kri -
ti ke, svo ju informá ciu po opra vil v
tom zmysle, že za skartá ciu po lí -
cia pla ti� ne mu sí a stroj ne hu èí
ce lý deò, ale len dve – tri ho di ny.
Predse da OZP však v tejto sú -
vislosti po zna me nal, že aj tak by
bo lo dob ré ve no va� po zornos� to -
mu, ako efektívne do ká žu po li -
cajné riadi te¾stvá zu žitko va� zbe -
ro vý pa pier, kto rý vypro du ku jú.
Úlo ha pre re dakciu…

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor
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(Pokraèovanie zo strany 1)

Zaèali sa práce na samostatnom zákone o štátnej službe policajtov

sa im nebude páčiť, ak budú na
nich kladené také isté požiadavky
ako na absolventov základnej
prípravy, ale náš názor je
taký, že musia poznať
všetko, čo absol-
venti základnej prí-
pravy - a ešte viac.
Musia to poznať
lepšie! Treba sa
vrátiť na zem. Nikto
predsa nemôže ísť
do zboru s ambíci-
ou, že hneď bude riadite-
ľom niečoho. Ide za rado-
vého policajta a kariérny postup
mu to spresní, že nepôjde priamo
do NAKA, ale na základný útvar.
Pri výbere riadiacich pracovníkov

sa dôraznejšie bude brať do
úvahy, čo a kde policajt dokázal.
Keď niekoho beriem na finančnú

políciu alebo potrebujem
odborníka na počítačovú

kriminalitu, tak sa urči-
te zohľadní, že je
to špičkový

odborník v danej
oblasti, keď to
bude doložené

konkrétnymi pred-
c h á d z a j ú c i m i
výsledkami. Ale

ak chce ísť niekto k
nám na informatiku a

ako vysokoškolské vzdelanie
uvádza iné zameranie, tak to je
pre mňa človek bez vzdelania a
ide na základný útvar. Ak teda

hovoríme o odborníkoch, tak
musia byť naozaj odborníci, nie
len ľudia, ktorí vo všeobecnosti
spĺňajú požiadavku vysokoškol-
ského vzdelania. Ak bude potreb-
né, aby trebárs na finančnú polí-
ciu nastúpil bankový pracovník,
ktorý z praxe pozná kolobehy
peňazí, ktorý vie, čo a ako sa dá
obísť, pozná všetky kľučky a rizi-
ká pri poskytovaní úverov a
podobne. Nenadarmo sa hovorí,
že najlepší informatici sú hackeri.
Takže aj o tom sú pripravované
zásady kariérneho postupu. Krité-
ria boli vypracované komisiou zlo-
ženou z delegovaných zástupcov
OZP a každý člen mal možnosť
sa na ich spracovaní podieľať.

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

,,Nemôžeme mať v zbore 23-tisíc policajných prezidentov“

Na júnové zasadanie rady predsedov pozvalo vedenie dvoch hostí. Na snímke zľava: podpredseda OZP
P. Michalík, prezident PZ T. Gašpar, predseda OZP M. Litva, riaditeľ Centra podpory MV SR L. Vasilenko,
podpredseda M. Magdoško 

Medzi najčastejších diskutérov na júnovej rade patril prievidzský
predseda Marián Hladký
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Z vystú pe nia pre zi den ta PZ Ti bo ra Gašpa ra na jú no vom za sa da ní Ra dy predse dov ZO OZP v SR

Hodnotiaci systém musí by� prepojený s odmeòovaním a kariérnym postupom

Ïa lej priblí žil de tai ly, po ve dal,
že v po èí ta èi už má ná vrh úplne
no vé ho predpi su k hodno te niu.
Pod¾a ne ho po lí cia prejde z
polroèné ho na roèné hodno te nie,
èo by ma lo objekti vi zo va� hodno -
te nie a zá ro veò zní ži� admi nistra -
tívnu ná roènos�. Pä� roèných hod-

no te ní by tak bo lo podkla dom pre
pä�roèné slu žobné vy hodno te nie
po li caj ta. Po tvr dil, že hodno tia ci
sys tém mu sí by� pre po je ný s
odme òo va ním a s ka riérnym pos -
tu pom, pri èom za ve de nie hmot-
nej sti mu lá cie ne zna me ná, že by
mal po li cajt pri ne ga tívnom hod -
no  te ní hneï na pr vý raz odobra tý
ce lý osobný prípla tok: „Je to pro -
ces, pri prvom ne ga tívnom hod -
no te ní to má by� aké si upo zorne -
nie, že ten vý kon ne bol v po -
riadku, odní me sa ne ja ké percen-
to, bu de me sa ešte ba vi�, v akej
výške, a dá sa úspešnejšie mu na
najbližší rok. ¼u dia si mu sia za èa�
zvy ka� na to, že osobný prípla tok
nie je ná ro ko va te¾ný, ako si to ¾u -
dia predsta vu jú, že však to zbie -
ram 10 èi 15 ro kov a nikto mi na
to ne mô že siahnu�. Je to ne ná ro -
ko va te¾ná zložka pla tu, mu sí me s
ním ve die� pra co va�. V tom to ro ku
má me prís¾ub na na vý še nie cel -
ko vé ho ob je mu, ke by hneï ostal
za cho va ný, tak ten sa má pre -
rozde ¾o va�. Riadia ci pra cov ní ci
mu sia nájs� od va hu po ve da� pod-
ria de né mu, kaž dý bu de ve die�, že
ide o obdo bie ro ka a prí de za sa
zme na,“ vysvetlil.

Odmeny aj podľa výsledkov
Po li cajný pre zi dent vy jadril ná -

dej, že ve de nie re zor tu nájde pro-
striedky na odme ny v le te, kto ré
bu dú rozde ¾o va né už pod¾a
podkla dov z hodno te nia,vy lú èe ní
by ma li by� len najhorší a vý sled -
ky bu dú ma� vplyv na úro veò
osobné ho príplatku. Pre zi dent vy -
jadril túžbu, aby sa po da ri lo v
odme òo va ní za rovna� podmienky
v jed not li vých kra joch, aby ma li
všetci rovna kú štarto va ciu èiaru a
z nej by sa po tom zoh¾adòo va li
do sa ho va né vý sled ky na úrov ni
kra ja, okre su i jednotlivca.

K otázke ka riérne ho po stu pu
T. Gašpar vy jadril zho du s pred-
sta vou odbo rov, aby kaž dý po li -
cajt bez oh¾a du na vzde la nie za -

èí nal na obvodnom odde le ní.
Cie¾om ka riérne ho po stu pu má
by� sta bi li zá cia riadia cich pra -
covní kov, po stup mu sí by� prísne
na via za ný na hodno te nie, pri èom
ale aj odvo lá va nie z funkcií mu sí
ma� pevne sta no ve né pra vidlá:
„Mu sí me ich k to mu vies�, je to
pro ces, kto rý je vo vý vo ji a mož -
no bu de trva� nieko¾ko ro kov, kým
si ho osvo jí me a bu de me ho v ži -
vo te vní ma� ako nieèo me ra te¾né,
ako je stre lecká èi te lesná prípra -
va, kaž dý vie, že to mu sí absolvo -

va� a nikto to nespo chybòu je. Žia-
da li sme od bor né útva ry pre zí dia,
aby pripra vi li ka ta ló gy hodno tia -
cich kri té rií vo forme po môcky pre
svo jich funkcio ná rov, èo sa dá na
tej kto rej re fe rentskej po zí cii hod-
no ti�. Ako neskú se ný funkcio nár
si chcem da� po ra di�, otvo rím ka -
ta lóg, pozriem sa, èo sa na Slo -
ven sku v da nej ka te gó rii hod no tí
a buï z to ho nieèo apli ku jem vo
svo jej pra xi, ale bo si to ešte
rozší rim o vlastné ná pa dy. To to
uro bi la kri mi nálna, dopravná,
kaž dá služ ba. Zdô razòu jem, ka -
ta lóg je odpo rú èa nie, nie po -
vinnos�. Mož no raz bu de a zvyš-
né kri té riá bu dú vo li te¾né, ale stá -
le ho vo rím, že kaž dé te ri tó rium
má svo je špe ci fi ká, chce me, aby
kri té riá orien to va li na to, èo je v
re gió ne najproblé mo vejšie.“

Nielen čísla
Pre zi dent pri odpo ve di na

otáz ku z plé na zdô raznil, aby ria-
dia ci pra cov ní ci ne chá pa li úlo hu
me cha nic ky, ale naozaj vy be ra li
kri té riá pod¾a potrieb svo jej služ -
by a re gió nu, nesmú do mi no va�
napríklad len základné kvanti ta -
tívne uka zo va te le, ako je tre bárs
ná pad a objasne nos�: „Ni kdy ne -
vy jadrí te èísla mi ce lú prá cu po li -
caj ta. Ma li by by� pod stat né, ale
nie je di né, vždy mu sí by� aj sub-
jektívna hodno tia ca úro veò… To -
to všetko je ve cou nadria de né ho,
ni kdy som to nechcel zvrchu
dikto va�. Bu dem rád, keï sa va ši
nadria de ní nauèia použí va� väèší

po èet kri té rií, kto ré zobjekti vi zu jú
va šu prá cu.“

Ne ma lá èas� vo¾nej disku sie
odbo rá rov s po li cajným pre zi -
dentom sa do tý ka la rozdie lov po -
li cajnej prá ce a jej vý kon nos ti v
jed not li vých re gió noch. Pre zi dent
po chvá lil Bra ti sla vu za ná rast
objasne nosti, oèa ká va však viac
a kri tic ky sa vy jadril na ad re su
su se dia cich okre sov, od kto rých
by oèa ká val vyš ší vý kon, po -
rovna te¾ný s iný mi slo ven ský mi
re giónmi. In for mo val, že si dal
uro bi� po drob ný roz bor vý kon nos -
ti útva rov pod¾a ve¾ké ho po è tu
rôznych kri té rií  s po uži tím viace -
rých ma te ma tic kých, resp. šta -
tistických me tód, aby do sia hol èo
na jobjektívnejšie po rovna nie. Z
ana lý zy vy ply nul in dex za �a že -
nosti 223 základných útva rov v
rozpä tí 33 až 192, èo je pod¾a ne -
ho „jas ný dô kaz o zlej rozlo že -
nosti. Sna ží me sa na ve deckej
bá ze to to zme ra� a po rovna�, bu -
dem dá va� odpo rú èa nia, aby po -
uží va li viac kri té rií, je to citli -
vejšie,“ zhrnul.

Pre zi dent vysvetlil aj me to di ku,
kto rou chce pre zí dium sta no vi�
pra vidlá vyplá ca nia príplatku za
ne  rovno mernos�, de tai ly však
 eš te nie je vhod né zve rejòo va�.
Pri po me nul, že v tejto ob las ti pa -
no va lo do sia¾ ve ¾a nespra vodli -
vosti, prípla tok ne dostá va li mno -

hí, kto rí by ho ma li ma� a opaène.
„Sme blíz ko de fi ni tívne ho rozhod-
nu tia. Je to indi vi duálne, ne mô že
to by� ploš né, po tom by to ne bol
prípla tok za ne rovno mernos�.“
Oce nil, že o pro ble ma ti ku ne rov -
no mernosti sa ¾u dia ži vo zaují ma -
jú v úsi lí o spra vodli vos�, ho ci to
nie je jed no du ché, pre to že èas to
vstu pu jú do hry aj pre menli vé fak -
to ry, napríklad otvo re nie èasti
dia¾ni ce sa niekde ohro mu jú co
pre ja vi lo v zní že ní po è tu doprav-
ných ne hôd a ich dôsledkov. Z
h¾a diska po è tu dopravných ne hôd
sú tak v ne vý ho de re gió ny, kde
dia¾ni ce ne ma jú, napríklad Ži lin -
ský kraj, pri po me nul predse da
krajskej ra dy Du šan Snahni èan.
A ta kýchto fakto rov je ve ¾a. Na -
príklad po èet eko no mic kých trest -
ných spi sov mô že ovplyvni� ini -
cia tí va So ciálnej pois�ovne v po -
dá va ní trest ných ozná me ní za
nepla te nie odvo dov. Pre zi dent
podèiarkol vý znam aktívne ho prí-
stu pu riadia cich pra covní kov, kto -
rí mu sia by� ne ustá le v kontakte s

dennou rea li tou a ope ra tívne rea-
go va� aj mi mo pra covnej do by, za
to ma jú prípla tok za riade nie, nie
za nadèa sy. „Èís la sú dô le ži té,
ale nie je di né,“ po ve dal.

K osobným príplatkom
Medzi iným sa pretriasli aj pro -

blé my s osobným príplatkom, kto -
rý sa èas to ne u jde najmä mla dým
po li cajtom, ale bo ¾u ïom, kto rí
prestú pia z iné ho útva ru. Mi ro slav
Lit va: „Od ja nuá ra 2011, ke dy bo -
la pr vá tla èovka k hodno tia ce mu
sys té mu, sme po ve da li, že bu de -
me podpo ro va� spra vodli vý sys -
tém hodno te nia, pre po je ný na
osobné príplatky, resp. na odme -
òo va nie a na ka riérny po stup.
Ne mô že to fungo va� ako klo bú ko -
vý ta nec, ale mu sí fungo va� aj
pre rozde ¾o va nie medzi útvarmi,
aby sa do sta lo na všetkých. Ak je
tu no vý po li cajt pä� ro kov, tak sa
mu sí po die ¾a� aj osobným príplat-
kom. Je to dos� zlo ži tý pro blém,
pod¾a výsledkov mu sia pe nia ze
pri te ka� ale bo odte ka�. Ako od bo -
ry sme tla èi li, aby ¾u dia nestra ti li
mo ti vá ciu, le bo ak bu de me o
hodno tia com systé me šty ri ro ky
iba ho vo ri� a ¾u dia neuvi dia výsle -
dok, mi nie sa to efektom. Po ve -
da li sme, že hodno te nie je po zi -
tívna for ma, èím skôr prejde me
na tvrdú pre vádzku, tým skôr sa
napra via krivdy, kto rých je tu
dos�. A dobre je, že sa to tý ka aj

nadria de ných,“ pri po me nul. „Kraj -
skí riadi te lia bo li pô vodne pro ti,
že oni najlepšie ve dia, kto ako ro -
bí. Keï sú aj oni predme tom hod-
no te nia, už sa cí tia do tknu tí, keï
sa to tý ka lo len podria de ných, tak
ne cí ti li krivdu…“

Podpredse da OZP Ma rián
Magdoško v tejto sú vislosti pri po -
me nul po diel zria de nej pra covnej
sku pi ny na formo va ní hodno tia -
ce ho sys té mu z pô vodné ho, kto -
rý pre sadzo val vte dajší pre zi dent
Spi šiak: „Ve de li sme utvo ri� od -
bor nú opo nentú ru, je tu základný
pozna tok, že nie je mož né dá va�
jed not né kri té riá pre všetkých.

Ka ta lóg je po môcka, ak sa po uži -
té kri té riá osvedèia vša de, mô že
by� po vin ný. Ale vy ste strážco via
konkrétnych kri té rií, ako sa tým
nadria de ní zaobe ra li a ako ich
na sta vi li,“ pri po me nul predse dom
a s pre zi dentom sa zhodli v ná zo -
re, že vý sled ky hodno te nia by
ma li by� ve rejné, aby kaž dý z ko -

lektí vu ve del, na èom je on a na
èom sú ostat ní ko le go via. Sa -
mozrejme, po dotkol pre zi dent,
mu sí sa to uro bi� tak, aby zve -
rejòo va nie ne bo lo v rozpo re s pri-
ncípmi ochra ny osobných úda jov.

Disku té ri sa zhodli, že v po lí cii
je množstvo po zí cií, kde je hod -
no te nie obtiažne, pre to že ich prá -
ca je ve¾mi špe ci fická. Tak ako
pre vy šetro va te ¾a nie je spis ako
spis, pre to že je den je „ži let ka“,
dru hý má nieko¾ko ti síc strán, tak
ope ra tí vec ne mô že by� hodno te -
ný len pod¾a „reali zá kov“ a tre -
bárs kukláè len pod¾a po è tu zá sa -
hov. Ale aj – tre bárs – pod¾a kva -
li ty svo jej pripra ve nosti na zá sah,
te da úrovne vycvi èe nosti a pripra -
ve nosti na zá sah.

Polícia vie, čo potrebuje
Z ob las ti MTZ pre zi dent pri po -

me nul, že od bor VTR za na ly zo val
stav vý stro je a vý zbro je po li -
cajtov, vïa ka èo mu pre zí dium
presne vie, èo po lí cia potre bu je a
do ká že svo je potre by presne
vyšpe ci fi ko va�. Z plé na odznel
zaují ma vý ná vrh, aby sa hodno te -
nie stre leckej a te lesnej prípra vy
za kompo no va lo do jedné ho cel ku
v rám ci hodno tia ce ho sys té mu,
dis ku to va lo sa aj o tom, èi sta no -
ve né ve ko vé kri té riá sú je di né,
kto rý mi by sa hodno te nie prípra vy
po li caj ta ma lo urèo va�, keï iné
ná ro ky sú na príslušní ka PMJ a
iné tre bárs na vy šetro va te ¾a. Pre -
zi dent však vo vše obec nos ti
podèiarkol vý znam a potre bu te -
lesnej pripra ve nosti po li caj ta, je -
ho schop nos ti rýchlo reago va� i
dobre strie ¾a� a zdô raznil potre bu
zintenzívne nia vý cvi ku v takti ke
slu žobné ho zá kro ku.

Spra co val – on–

V úvo de svojho vystú pe nia po li cajný pre zi dent ve no val
po zornos� hodno tia ce mu sys té mu: „Hodno tia ci sys tém je
re zo nu jú ca té ma, stá le chá pem pro ces vo vý vo ji, po znám -
ka – testo va cia pre vádzka – je úplne na mieste. Za ve de nie
do pra xe mož no bu de úlo ha aj pre môjho pokra èo va te ¾a,
ak sa s ním sto tožní. Chce li by sme to nasta vi� tak, aby
ne bo lo po chyb nos tí, že je to pro ces potrebný a že to hod-
no te nie v ži vo te po li caj ta a riadia cich pra covní kov mu sí
by�,“ podèiarkol. 

Zaují ma te sa o uzatvo re nie vý hodnej poistky –
Investièné ži vot né poiste nie pre zdra vie a dô cho dok?

Viac na stra ne 8.

Predseda prešovskej krajskej rady Andrej Ufnár priniesol z
východu od členov OZP množstvo podnetov...

Marián Magdoško

Tibor Gašpar
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Opti ma li zá cia je prvým pred-
pokla dom pre vy rovná va nie pla -
tov, zdô raznil riadi te¾ plk. Va si -
lenko, keïže „fi nanène sa mu sí -
me po hy bo va� v tom ba lí ku, kto rý
mo mentálne je.“ „Okrem opti ma li -
zá cie jen na šou úlo hou poskytnú�
Po li cajné mu zbo ru ta bu¾ky. Má -
me po za sta ve né obsadzo va nie
po li cajných ta bu liek a v rám ci
norma tí vov rá ta ne s uvo¾òo va ním
niekto rých po li cajných ta bu liek
pre potre by PZ. Ne bu dem ešte
ho vo ri� o èíslach, na každom úse -
ku èin nos ti má me nieko¾ko ta bu -
liek, kto ré by sme ve de li poskyt-
nú� pre PZ. Na šou sna hou je ale
ne vy vo lá va� so ciálne otra sy, ale
pri po sudzo va ní norma tí vov pos -
tu po va� tak, aby sa to ne dot klo
¾u dí, bu de me bra� do úva hy dåžku
služ by, ve ko vé h¾a disko, prí padne
po núkne me prá cu na inom použi -
te¾nom úse ku.“

Ïa lej sa riadi te¾ zmie nil aj o
vy ko ná va nej opti ma li zá cii poètov
vo zi diel a ich pasporti zá cii, „aby
sme odèle ni li vo zidlá centier pod -
po ry od norma tí vov kraj ských ria-
di te¾stiev, aby ne do chádza lo k
tre ni ciam, le bo niekto rí riadi te lia
ma jú po cit, že použí va me ich vo -
zidlá. Sna ží me sa aj z vy ra de -
ných vybra� spô so bi lé autá, kto ré
by sa vrá ti li jed nak do vý ko nu,
napríklad na vý me nu za poško de -
né autá a rovna ko v jed not kách a
centrách pod po ry sú vo zidlá, kto -

ré ne bo li zahrnu té do vy ra ïo va -
cie ho sys té mu. Ako riadi te¾ cent -
ra sa chcem po ïa ko va� za prá cu
od ro ku 2013, chcem vyzva� va -
šich ko le gov a ko le gy ne, aby
nám umož ni li aj svo jím pri èi ne ním
zvlá da� úlo hy,“ uzatvo ril.

Priestor na diskusiu
Predse da dal po tom priestor

na disku siu, z kto rej vy be rá me:
Z Pre šo va odzne la kri ti ka na

pra covné priesto ry pre vý daj
dokla dov, klientske centrá sú ne -
do vy ba ve né, niekde aj ne dô stoj -
né a perso nálne poddi menzo va -
né. Plk. Va si lenko uvie dol, že mo -
mentálne je zria de ných v SR de -
vä� klientskych centier, z to ho pä�
prá ve v Pre šovskom kra ji. Pri -
pustil, že najmä v men ších mes-
tách je pro blém miesta obsa di�
perso nálne, keïže otvá ra cie ho -
di ny vy chádza jú ma xi málne v
ústre ty obèa nom. Pod¾a je ho slov
sa uro bí prieskum za �a že nosti
pra co vísk pod¾a ho dín a tak by sa
moh li strán ko vé ho di ny v najme -
nej frekvento va nom èa se upra vi�.

O tom, že s pra co viska mi KA -
MA je pro blém, vie aj pre zi dent
Gašpar, pro blém ma jú – aj ta -
bu¾ko vo – ma lé okre sy, napr.
Kež ma rok a Sta rá ¼u bovòa. T.
Gašpar: „Uro bi� v tom to po ria dok
je úlo ha na najbližšie obdo bie, ta -
kisto v PMJ,“ po tvr dil, „medzi
útvarmi sú neopodstatne né roz -
die ly v odme òo va ní aj v štruktú re,

niekde napríklad jed not ka má
zástupcu riadi te ¾a, niekde nie.
„Mám to na sto le,“ po tvr dil.

Riadi te¾ Cent ra pod po ry MV
SR ïa lej ho vo ril o prípra ve
spuste nia ïalších 41 centier ešte
v tom to ro ku, sú pro blé my s bu -
do va mi, kto ré by bo li vhod né pre
da ný úèel bez rozsiahlejších
úprav.

Z Tren èí na zazne la kri ti ka na
pro blé my informa ti kov so zdåha -
vos�ou opráv, niet náhradných
dielcov, zni žu je sa po èet tla èiarní

v rám ci „ra cio na li zá cie“, nieke dy
použí va jú tla èia reò aj viace ré
zložky, je z to ho cha os, ¾u dia si
be rú navzá jom pa pie re, po ma ly
bu de jed na tla èia reò pre ce lý
kraj… Plk. Va si lenko po tvr dil, že
viackrát už ro ko val s ge ne rálnym
riadi te ¾om sekcie informa ti ky aj
na tú to té mu, pro blém je vraj
najmä s ve rejným obsta rá va ním
ve¾ké ho množstva náhradných
dielcov, pre to že po lí cia je vy ba ve -
ná ve¾kým poètom tla èiarní od
rôznych vý robcov. „Ve rejná sprá -
va bo la v tom to discipli no va -
nejšia,“ po zna me nal. „Nie som
tech nik, opý tam sa na sekcii
informa ti ky, dám si to vysvetli�,

kde sa sta la chy ba.“ Najväèší
pro blém je s opra va mi tla èiarní a
ko pí rok od vý robcov, kto rí ne ma jú
ser vis na Slo ven sku, èa sy ve -
rejné ho obsta rá va nia zo zahra ni -
èia sú stá le neúnosne dlhé. Vy -
jadril tiež presvedèe nie, že je
potrebné z re zor tu „odpú ta�“ rôz -
ne servisné fir my a prá ve v záuj-
me zrýchle nia servi su po silni�
ten to úsek vlastný mi pra covníkmi.
Ex ter ní do dá va te lia sú na vy še
neúnosne dra hí. Spo me nul pro -
blém s po li cajný mi me novka mi,
kto ré vy rá ba la èes ká fir ma, tá
prešla zme na mi a výsledkom bo li
viacme saèné sklzy.

Predse da OZP v tejto sú -
vislosti pri po me nul, že ná vr hy na
ra cio na li zá ciu tech nic ké ho vy ba -
ve nia pra co vísk ne ro bi li centrá
pod po ry, ale kraj ské riadi te¾stvá
PZ. S pre zi dentom sa v disku sii k
tejto otázke zhodli na tom, že
vlastne neexistu jú norma tí vy na
kance lársku tech ni ku, ce lý sys -
tém sa ro ky vy ví jal ži velne. Po lí cii
by sa ve¾mi u¾ahèil ži vot, ke by po -
uží va la kance lársku tech ni ku len
od jedné ho èi dvoch vý robcov,
bo lo by dob ré odskú ša� pod¾a
norma tí vu as poò je den kraj. Plk.
Va si lenko: „Ve dú ca slu žobné ho
úra du ví ta ini cia tí vu zdo la, schop -
ní ¾u dia nech po mô žu svo ji mi
predsta va mi, aj v technickom vy -
ba ve ní pra co vísk, tre ba da� pod-
ne ty, pre ro ku je sa to so sekciou
informa ti ky, uro bí sa tre bárs nor-
ma tív, ale bo odskú ša me je den
kraj. Ne vi dím dô vod, aby sa to
ne da lo, každú opodstatne nú ini -
cia tí vu ví ta me.“

Ïalšia disku sia sa viedla
najmä o uva žo va nom zni žo va ní
poètov obslužných pra covní kov, k
èo mu by ma la vies� sa ma opti ma -
li zá cia. Viace ro disku té rov však
pri po me nu lo, že ta ké to vl ny zni -

žo va nia sta vov tu už bo li pred-
tým, ¾u dia sa po bra li a prá ca
osta la, pri èom za mestnanci „bez -
peènostné ho úse ku“ stá le ešte
vy ko ná va jú tie isté prá ce za pod-
statne menšie pe nia ze, ako
dostá va jú ¾u dia prevza tí napríklad
z okresných úra dov èi zo škol-
stva. Spra vidla sa škr ta li ta bu¾ky
prá ve na obslužných èinnostiach,
poènúc upra to vaèka mi cez úd -
ržbá rov až po informa ti kov, po -
tom sa na bra li servisné fir my –
drahšie a èas to me nej kva litné.
„Te raz zis�u je me,“ spo me nul aj
riadi te¾ cent ra, že kra je sú ve¾mi
ne rovno merne za �a že né aj v ob -
las ti informa ti ky, v Pre šovskom
kra ji chý ba napríklad de vä� infor -
ma ti kov na po èí ta èe.“

Mi ro slav Lit va aj v tejto sú -
vislosti pri po me nul, že re zort bu -
du je klientske centrá, „ale ne re -
gistro val som, že by sa vy èle ni la
ne ja ká ex tra su ma na ich bu do -
va nie. Èi že to bu du je me zo spo -
loèné ho roz poè tu na úkor ob no vy
ná byt ku a vý poèto vej tech ni ky na
kla sic kých po li cajných pra co -
viskách,“ po zna me nal.

Ce lú disku siu k opti ma li zá cii
zhrnul riadi te¾ Cent ra pod po ry MV
SR tak, že je ešte predèasné ho -
vo ri� o zme nách v pla toch, zno va
pri po me nul, že opti ma li zá cia poè -
tov ¾u dí na jed not li vých èin nos -
tiach je zá klad, uka zu je, kde je
¾u dí nadby tok a kde sú sta vy
poddi menzo va né. Ve¾ké rozdie ly
sú aj medzi krajmi pri tých istých
dru hoch èin nos tí. „Pro blém sa dá
vy rie ši� pre sunmi. Doteraz to
nikto ne ro bil. Dnes vieme po ve -
da�, aký je stav.“ Po žia dal však
odbo rá rov, aby v záujme odstrá -
ne nia prob lé mov upo zor ni li na
kaž dý ne dosta tok.

Spra co val – on – 

Optimalizácia poètov ¾udí je základ pre spravodlivé odmeòovanie
Riadi te¾ Cent ra pod po ry MV SR plk. JUDr. La di slav Va si -
lenko in for mo val o prie be hu pro ce su opti ma li zá cie sta vov
za mestnancov centier v jed not li vých èinnostiach. Su már
pripra vo va la ko mi sia, zlo že ná zo skú se ných odborní kov
pre jed not li vé èin nos ti, aj OZP v SR má v nej dvoch èle -
nov – predse du na šej krajskej ra dy Du ša na Harvá ta z
Banskej By stri ce a èlen ku predsedníctva ¼udmi lu Ptá ko -
vú z Ko šíc.

Hosťom zasadania bol aj riaditeľ Centra podpory MV SR plk. JUDr. Ladislav Vasilenko

A te raz zo pár faktov. Roèné
ná kla dy MV SR na to ne ry do tla -
èiarní (nie do ko pí rok) predsta vu -

jú približne 3 mi li ó ny EUR. A to
má me naozaj nižšie ce ny ako sú
bežne do stup né v interne to vých
obcho doch. Po èet za mestnancov
MV SR je viac ako 45 000.

Je na šou po vinnos�ou všetky
ná kla dy opti ma li zo va�. V pod-
mienkach 21. sto ro cia to zna me -
ná vše li èo, ale aj ra cio nálnu elek-
tro ni zá ciu. Nie te da elektro ni zo -
va� všetko za každú ce nu, ale rád
by som po uká zal na jed no mot to,
kto ré sa obja vu je èas to v emai -
loch: „Pred vytla èe ním tohto
mejlu mysli te na na še ži vot né
prostre die.“ A do dal by som k to -

mu: „a svo je pe nia ze.“ V tejto sú -
vislosti by som dal do po zor nos ti
elektro nickú re gistra tú ru, kto rá
fun gu je za tia¾ na vy bra ných útva -
roch a ve rím, že èosko ro v ce lom

re zorte. Rovna ko pripra vu je me
ïalšie funkcio na li ty v rôznych
systé moch, kto ré v blízkej do be
po ve dú k zni žo va niu nákla dov na
pa pier a to ne ry, tj k zni žo va niu
potre by tla èiarní.

Pre fe rencia sie�o vých tla èiarní

a kon tro la tla èe je jedným zo
základných spô so bov, ako ná kla -
dy zní ži�. Som na sto percent
presvedèe ný, že nie kaž dý potre -
bu je vo svo jej kance lá rii tla èia reò,
ja osobne som ju ni kdy ne mal. A
napríklad ani v banke som ju ni -
kdy ne vi del.

Ale k ve ci. Vy šetro va te lia sú
sa mozrejme špe ci fická sku pi na
uží va te ¾ov a ni kdy sme od nich
ne po ža do va li využí va nie sie�o -
vých tla èiarní, ak ne mô žu
(9.4.2014 sme do konca usmerni li
na šich pra covní kov CP, aby na to
kládli do raz). Ten to rok sme prio -
ritne pre vy šetro va te ¾ov, stá lu
služ bu a „úze má rov“ vy da li 1 600
no vých tla èiarní. Celkom sme pre
uží va te ¾ov vy da li ten to rok 2 860
no vých tla èiarní (sie�o vých), to
zna me ná, že ma me v re zorte o 2
860 tla èiarní viac.

Aby som odpo ve dal na kon-
krétne podne ty, mu sím te da
uvies�, že ne exis tu je jed not ný
mo del využí va nia sie�o vých tla -
èiarní a ani ne mô že existo va�,
pre to že je prak tic ky ne mož né

získa� informá ciu o tom, ako je
kto rý útvar rozèle ne ný a umiest -
ne ný. Základné pra vid lo te da
znie: využí vajme v prvom ra de
tla èia reò sie�o vo a zdie ¾ajme si ju
as poò pre väèší po èet ¾u dí. Ja
osobne ne vi dím dô vod, aby
okrem vy šetro va te ¾ov (a aj to len
v prí pa de vy po èú va nia) po uží val
niekto sa mostatne sto ja cu tla èia -
reò.

Èo sa tý ka servi su, spo lu s pá -
nom riadi te ¾om Cent ra pod po ry
MV SR L. Va si lenkom sme sa do -
hod li, že prostredníctvom centier
pod po ry za bez pe èí me opra vy ne -
funkèných tla èiarní a PC. Zria de -
nie centier pod po ry má pod¾a
môjho ná zo ru ob rov ský vý znam
pri zni žo va ní nákla dov a urèi te
žiadny pro ces nepredåži lo, skôr
na opak.“

Rea gu je ge ne rálny riadi te¾ Sekcie informa ti ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè nos ti MV SR Ing. Jo zef Èa puška

Pro blé my s tla èiaròa mi a ko pírka mi?
Jed nou z frekvento va ných tém na za sa da ní ra dy predse -
dov bo li pro blé my s „ra cio na li zá ciou“ siete tla èiarní a ko -
pí rok, ne dosta tok náhradných dielcov a zdåha vos� opráv.
(viï spra vo dajstvo z ro ko va nia) O sta no vis ko re dakcia
po žia da la ge ne rálne ho riadi te ¾a Sekcie informa ti ky, te le -
ko mu ni ká cií a bez peè nos ti MV SR Ing. Jo ze fa Èa pušku:
,,Na úvod by som chcel po lo ži� „básnickú“ otáz ku: ko¾ko
fo to gra fií ale bo do ku mentov vytla èí te roène v prá ci pre
vlastnú súkromnú potre bu? Ko¾ko kníh a skrípt pre fo tí te
roène v prá ci pre vlastné súkromné úèe ly?

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 15. augusta 2014
Redakcia

Ladislav Vasilenko

Jozef Čapuška
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Za ppor. in memoriam Petrom Opalekom
Ru kou vra ha pri šiel o ži vot mla dý po li cajt, kto rý žil svo jím po vo la ním

Tra gé dia, kto rá v zlom ku
sekun du zha si la ži vot po li caj ta,
èle na trnavskej základnej orga ni -
zá cie OZP v SR, kto rý by bol o
pár týždòov oslá vil svo je 35. na -
ro de ni ny (nar.30. 7. 1979). Ako,
pre èo sa to sta lo, ne chá me na
vy šetro va nie. Niet však po chyb -
nos tí, že Pet ra má na sve do mí
32–roèný opi tý vo diè Mi lan S.,
otec dvoch de tí, kto rý pri bežnej
dopravnej kon tro le na frekvento -
va nom cestnom �a hu ne vá hal
použi� zbraò pro ti po li caj to vi v
službe. Pripra vil o ži vot mla dé ho
mu ža, za kto rým bu dú ešte dlho
smú ti� ro din ní príslušní ci, ko le go -
via, pria te lia i ka ma rá ti nielen v
Bo le rá zi, kde vy rastal a stá le bý -
val, a nielen v Trstí ne, kde slú žil
na OO PZ ako re fe rent ÚOZ
nepretrži te od ukonèe nia pe -
zinskej SOŠ PZ v októbri 1999.

Na pohre be v stre du 18. jú na
2014 krá èal za je ho truh lou ne ko -

neè ný rad ¾u dí, sústras� pri šiel vy -
jadri� mi nister vnútra SR Ro bert
Ka li òák, stov ky ko le gov i ce lé ve -
de nie Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie
v SR. Pod po ru èí ka in me mo riam
Pet ra Opa le ka po cho va li so všet-
ký mi po li cajný mi po cta mi. Ko -

lektív OO PZ v Trstí ne vy hlá sil
pre ro di nu ne bo hé ho Pet ra Opa -
le ka fi nanènú zbierku.

Spo mí na jú…
Ži vot ide ïa lej. Psy chic ky otra -

se ná ko le gy òa z odde le nia, kto rá
bo la svedkom Petro vých posled-
ných chví¾, po pár dòoch radšej

nastú pi la do prá ce, aby sa do ma
to¾ko ne mu èi la bo lestný mi myš -
lien ka mi. V centre Bo le rá zu však
aj pri na šej návšte ve po vy še
dvoch týždòoch od pohre bu stá le
ho re li svie ce pri impro vi zo va nom
pa mätníèku a ka hance ne chý ba li

ani na OO PZ v Trstí ne, èierne
stuž ky na hru diach všetkých po li -
cajtov pri po mí na li bo lestnú uda -
los�. Stuž ku mal aj riadi te¾ OO PZ
v Trstí ne mjr. Mgr. ¼u boš Ho mo la,

tiež èlen OZP v SR. Odde le niu
ve lí tri a pol ro ka, viace rí ko le go -
via z odde le nia si však Pet ra pa -
mä ta jú od sa mé ho za èiatku,

keïže trstínske obvodné odde le -
nie „ro din né ho ty pu“, ako ho po -
me no val riadi te¾, je na dnešné
po me ry vzácne sta bi li zo va ný, ho -
ci dy na mic ký ko lektív. Na 18 ta -
bu¾ko vých miestach je slu žobný
prie mer 11 ro kov, tra ja slú žia me -
nej ako dva ro ky, je den me nej
ako pä�, šty ria ma jú za se bou do
de sa� ro kov služ by, piati do pät-

nás� ro kov, šty ria do 20, je den už
24 ro kov. Ko le ga Pe ter Petranský
tiež vy rastal v Bo le rá zi, s Opa le -
kom sa te da po znal od detstva a
do služ by nastú pi li ta kisto spo -

loène v rozpä tí dvoch me sia cov.
Smut no po kr èí ra me na mi: „Fajn
chla pec… Všetkým chý ba.“

Ži vot ná lás ka
Po èú va me spo mienky. Pe ter

bol slo bodný, po rozvo de ro di èov
žil v ro di èovskom do me s mat kou
a s vy da tou mladšou sest rou,
vlastne sa stal hla vou ro di ny s
množstvom prob lé mov, spo je -
ných najmä so sta rostli vos�ou o

dom, kto rý potre bo val opra vy.
Zobral si na to hy po té ku. Je ho ži -
votnou lás kou však bo la po lí cia.
Ma jor Ho mo la: „Bol to do ko na lý
po li cajt. Svoj úsek po znal perfekt-
ne, mal sil né právne po ve do mie,
odvádzal pre cíznu ro bo tu, vždy
dbal na to, aby všetko bo lo, ako
má by�. Do kaž dej služ by pri šiel
ustro je ný ako zo ška tu¾ky, bol po -
koj ný, vy rov na ný, prosto normál-
ny, ne viem to inak nazva�, ve del
ko mu ni ko va� s ¾uïmi, po znal, èo
na ko ho pla tí, ako na ko ho ís�, a
va di lo mu, keï niekto rý ko le ga
neuro bil všetko, ako mal. Ne le ni -
lo sa mu prís� do prá ce ho ci ke dy,
keï ho bo lo tre ba, brá val si prá -
cu aj do mov. Žil po li cajnou prá -
cou, ale bol i du šou ko lektí vu,
patril medzi hlavných orga ni zá to -
rov všetkých na šich vo¾no èa so -
vých akti vít, po se de ní pri ohníè ku,
ale i vianoèných stretnu tí. Prá ve v
ten posledný piatok sme si tak to
po vý roènej po ra de po se de li na
ope kaèke. A v ne de ¾u ho už ne -
bo lo…“ spo mí na riadi te¾.

Ra dosť s deťmi
Po tvr di li nám, že prá ca na OO

PZ Pet ro vi úplne vy ho vo va la, vi -
del sa v nej, ne tú žil ís� pra co va�
ni kam inam, „vyššie“. Vždy žarto -
val, že on chce by� aj po cho va ný

tu na dvo re OO PZ, spo mí na jú s
trpkos�ou. A ni kdy sa nehral na
hr di nu, èo všetko vie. Ale ve del
po ra di� su se dom èi zná mym, ne -
raz do ká zal po môc�, po ra di� aj
pe da gó gom v tu najšom reedu -
kaènom za ria de ní, bol tam èas -
tým hos�om. A ho ci ne mal vlastné
de ti, rád cho dil aj do predškol-
ských za ria de ní na rôzne vzde lá -
va cie ak ti vi ty, s de�mi to ve del,
ukážka mi pre ra to les ti do ká zal
za mestna� aj pol odde le nia, spo -
mí na jú s úsme vom.

Ja ro sla va So bo to vá, riadi te¾ka
súkromnej ma terskej ško ly Lien-
ka v Smo le ni ciach: „Pe ter Opa lek
bol ako náš gu ru, decká ho do -
slo va žra li. Spozna li sme sa pred
de sia ti mi rokmi, mal tu v škôlke
sy novca Mar ka, na ho vo ri la som
ho, èi neprí de uká za� nieèo z po -
li cajnej prá ce. A z to ho sa vy vi nu -
la tra dí cia, po tom už cho dil aj s
ko le ga mi pra vi delne. Spo lu s bra -
tom Ka mi lom Schö nom sa týmto
edu kaèným ak ti vi tám a di dak tic -
kým hrám už dlho ve nu je me, za -
po ji li sme do to ho vlastne všetky
zá chran né zložky, kaž dý rok
orga ni zu je me pod smo le nickým
zámkom detské hry s po li cajtmi, s
ha sièmi, záchra nármi, príslušník-
mi Ci vilnej ochra ny… Pe ter bol

vždy du šou po li cajtov, pre to po -
du ja tie bu de nies� je ho me no,“
do dá va.

Pe ter ve ¾a èí tal, sle do val v te -
le ví zii náuèné se riá ly, rád ces to -
val, po zná val svet, ob èas si za ry -
bárèil a ve ¾a pe òa zí in ves to val do
kníh, za u jí ma la ho histó ria II. sve -
to vej voj ny. Ale pr vá bo la vždy
prá ca…

Po ďa ko va nie po lí cii
Medzi èa som prišla na odde le -

nie v Trstí ne aj Pet ro va se stra Ja -
na, pri niesla ïalšie ka hanèe ky…
Ani úsmev pri pozdra ve a tma vé
oku lia re ne do ká za li zakry� jej
smú tok: „Chcem v me ne ce lej ro -
di ny aj tak to po ïa ko va� všetkým,
ko le gom z odde le nia, ce lé mu Po -
li cajné mu zbo ru, ve de niu re zor tu,
ha si èom a záchra ná rom za pod -
po ru a úèas� na pohre be. Pripra -
vi li naozaj krásnu, dôstojnú
rozlúèku, všetkým ve¾mi ïa ku je -
me. A vra ho vi pra jem len to naj-
horšie, pre to že siahol na ži vot po -
li caj to vi, kto rý si len vy ko ná val
svo ju po vinnos�. Ne ta jím sa, keï
už ne má me trest smr ti, pra jem
mu do ži vo tie, pevne v to ve rím, “
ho vo rí smut no, ale s dô ra zom.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, Ka mil Schön, nc,

ar chív ro di ny

Bo le ráz, okr. Tr na va: So bo ta sa prá ve lá ma la na ne de ¾u,
keï v stíchnu tej de di ne bo lo po èu� èo si ako pe tardy z
ohòostro ja. Ale bo stre¾bu? Mno hí si po mys le li, že niekto
osla vu je na ro de ni ny, súkromné oh òo stro je ani tu už nie
sú vzácnos�ou. Z ro di èov ské ho do mu ra ny po èu la aj 32–
roèná Ja na, ro de ná Opalko vá. Tiež si po mys le la na oh òo -
stroj. Ne moh lo jej prís� na um, že prá ve v tej chví li, kú sok
od ich do mu ru kou vra ha pri šiel o ži vot jej star ší brat,
npráp. Pe ter Opa lek z OO PZ Trstín a je ho ko le gy òa z
hliadky pre ží va najhoršie chví le vo svo jom ži vo te…
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Na parapete okna OO PZ v Trstíne horeli kahance aj dva týždne
po Petrovej smrti. Tu sa podpisoval do každej služby... 

S Petrom Opalekom sa prišli rozlúčiť stovky kolegov, vedenie
rezortu, polície i Odborového zväzu polície v SR

Už od nedeľného rána sa na mieste tragédie v Bolerázi začali
schádzať smútiaci ľudia, takto sa v duchu lúčili so zavraždeným
policajtom

Petrova sestra Jana verí,
že vraha postihne spravodlivý
trest

mjr. Mgr. Ľuboš Homola

Páchateľ vraj ľutuje, čo
urobil...
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Od ro ku 1998 je ústav èle nom
európskej siete ústa vov fo -
renzných vied (ENFSI) a ná -
rodným kontaktným bo dom, kto rý

na zákla de na ria de nia Európskej
ko mi sie za bez pe èu je vý me nu
informá cií o odtlaèkoch prstov a
DNA pro fi lov medzi kra ji na mi
Európskej únie. K to mu, aby
ústav bol akcepto va ný v trestnom
ko na ní a taktiež aj na medzi ná -
rodnej úrov ni, mu sí za bezpe èo va�
ne zá vis lé, nespo chybni te¾né a
odborne kva li fi ko va né vý stu py. Z
to ho dô vo du má ústav akre di to -
va né èin nos ti v zmysle medzi ná -
rodných no riem ISO 9001 a 17
025. Ústav je drži te ¾om oprávne -
nia na vy ko ná va nie ve dy a výsku -
mu vy da né ho Mi nisterstvom škol-
stva SR a dlhé ro ky vy ko ná va
výskum a vý voj vo viace rých
odvetviach kri mi na listi ky. Za
posledné obdo bie spra co val a
rea li zo val v spo lu prá ci so zahra -
nièný mi fo renzný mi pra co viska mi

viace ro pro jektov fi nan co va ných
z Európskej únie, kto ré umož ni li
èiastoènú obme nu prístro jo vej
tech ni ky. Pro jek ty uká za li, že
ústav dis po nu je odborne kva li fi -
ko va ným perso ná lom, ale ne má
posta èu jú ce a kva litné la bo ra -
tórne priesto ry.

Hlavný ob jekt ústa vu sídli v
pre na ja tých priesto roch Aka dé -
mie Po li cajné ho zbo ru v Bra tisla -
ve, kto ré bo li prvotne ur èe né na
vý uku, ale dosta toène nespåòa jú
kri té ria po ža do va né na kva litné

che mic ké a bio lo gic ké la bo ra tó -
riá. Ob jekt, kto rý bol po sta ve ný v
se demde sia tych ro koch mi nu lé ho
sto ro èia, sa na chádza v ha va -
rijnom sta ve. Bez rozsiahlejšej re -
konštrukcie ho na ïa lej ne bu de
mož né využí va� na la bo ra tórne
úèe ly a spra cú va� sto py v zmysle
akre di taèných po žia da viek. Pri
každom audi te akre di taèný mi
orgánmi tàpne me, èi nám bu de
predåže né osvedèe nie, na ko¾ko

priesto ry sú èím ïa lej ne vy ho vu -
jú cejšie po technickej aj hy gie -
nickej stránke. Tá to sku toènos� by
moh la v blízkej bu dúcnosti vies� k
spo chybòo va niu ústa vom spra co -
va ných výstu pov v súdnom ko na -
ní a tým aj ce lé ho trest né ho ko -
na nia.

V sú èasnosti do chádza vply -
vom ne vy ho vu jú cich priesto rov
nielen k neúmerne dlhým le ho -
tám spra co va nia, ale aj k poško-
dzo va niu dra hých prístro jov. Za
posledné obdo bie bo lo potrebné

do sa motnej opra vy ob jek tu
investo va� de sa�ti sí ce eur a
ïalšie stá ti sí ce do opra vy a vý -
me ny vý poèto vej tech ni ky, serve -
rov a za ria de ní, kto ré sú na má ha -
né, keïže pra cu jú v ne vy ho vu jú -
cich priesto ro vých a kli ma tic kých
podmienkach. Pre to je potrebné v
najbližšej do be za bezpe èi� rozší -
re nie a ob no vu priesto rov ústa vu
v Bra tisla ve.

Ako ïa lej?
Sú èasná ha va rijná si tuá cia má

nieko¾ko rieše ní:
vý stav ba no vé ho ob jek tu; v

areá li Aka dé mie PZ, popr. na
inom mieste v Bra tisla ve ale bo jej
oko lí. Ve de nie ústa vu spra co va lo
v spo lu prá ci so štu dentmi ka ted ry
archi tektú ry Sta vebnej fa kul ty
STU v Bra tisla ve vi zua li zá cie no -
vé ho ob jek tu, kto rý by na

nieko¾ko de sa�ro èí spåòal všetky
sú èasné európske tren dy a po -
žia davky na mo derné fo renzné
la bo ra tó rium.

re konštrukcia vhod né ho ob jek -
tu; v prí pa de poskytnu tia vhod né -
ho ob jek tu s plo chou cca 10 tis.
m2, kto rý je mož né zre konštruo -
va� pod¾a po žia da viek na mo -
derné fo renzné la bo ra tó rium, pri -
èom je však vždy potrebné sa pri-
spô so bo va� da nej dispo zí cii.

re konštrukcia a rozší re nie ob -
jek tu; ve de nie ústa vu pripra vi lo v
spo lu prá ci so štu dentmi ka ted ry
archi tekto nickej tvor by Vy so kej
ško ly vý tvar ných ume ní v Bra -
tisla ve vi zua li zá cie re konštrukcie
ob jek tu, v kto rom ústav v sú -
èasnosti sídli. Re konštrukciu však
nie je mož né z dô vo du konta mi -
ná cie stôp reali zo va� za pl nej pre -
vádzky ústa vu.

po ne cha� sú èasný stav; ob jekt
je v sta ve, kto rý potre bu je denno -
dennú údrž bu, kto rá je fi nanène
ná klad ná a iba odïa ¾u je cel ko vý
ko laps ob jek tu. V objekte praska -
jú vo do vodné a ka na li zaèné
potru bia, kto ré zapla vu jú skla dy
stôp, ma te ri á lu a la bo ra tó ria.

Elekt ric ké roz vo dy sú ne vy ho vu -
jú ce a èas té vý pad ky prú du a ko -
lí sa vé na pä tie spô so bu jú po ru -
cho vos� prístro jov. Kli ma ti zá cia a
vzdu cho techni ka je už dlho do bo
ne funkèná a pri vyššej vonkajšej

teplo te je potrebné zasta vi� ana lý -
zy, nie je mož né spra cú va� sto py.
Do ob jek tu za te ká a èas té vý pad -
ky signa li zá cie zaprí èi òu je prie -
van cez zatvo re né rozpa da jú ce
sa okná. Z priesto ro vých dô vo dov
nie je mož né vy ko ná va� ana lý zy v
reálnom èa se a je iba otáz kou èa -
su, ke dy bu de potrebné ana lý zy
zasta vi� úplne.

V sú vislosti s prípra vou no vé -

ho fi nanèné ho obdo bia EU na ro -
ky 2014–2020 ústav predlo žil ná -
vrh pro jek tu, kto rý by spo loène s
Aka dé miou PZ v Bra tisla ve riešil
ce lý kom plex po žia da viek v ob -
las ti kri mi na listickej tech ni ky, od

sa mot né ho vzde lá va nia po li -
cajtov, kto rí za bezpe èu jú obhliad-
ku miesta èi nu až po zna lec ké
skú ma nie zaiste ných stôp. Sme
si ve do mí, že fi nanèné prostried-
ky, kto rým dis po nu je re zort vnút-
ra, nie sú dosta toèné a neumož -
òu jú za bezpe èi� potrebnú obme -
nu infraštruktú ry pra co vísk Po li -
cajné ho zbo ru. V sú èasnosti však
vlá da SR pre sa di la schvá le nie
viace ro pro jektov fi nan co va ných
EU, kto ré zlepšia a po silnia infra-
štruktú ru ve deckých parkov v
Bra tisla ve a na ïalšom úze mí
Slo ven s ka.

Kri mi na listi ka a fo renzné ve dy
ovplyvòu jú ce lé trest né ko na nie a
z to ho dô vo du chce me po žia da� o
pod po ru pri pre sadzo va ní pro jek -
tu, kto rý by za bez pe èil aj skva -
litne nie infraštruktú ry v ob las ti kri -
mi na listi ky a fo renzných vied. Dú -
fa me, že v nasle du jú com fi -
nanènom ob do bí vznik ne priestor
aj na rieše nie pro ble ma ti ky kri mi -
na listi ky a fo renzných vied, aby
Slo ven sko taktiež dis po no va lo
kva litným kri mi na listickým ústa -
vom na úrov ni 21. sto ro èia, kto rý
bu de pl no hod not ným èle nom bu -
do va né ho európske ho fo renzné -
ho priesto ru (EAFS). Fo renzné
ve dy sú v sú èasnosti pre fe ro va né
na ce lom sve te. Do ká žu za -
bezpe èi� dô ka zy, kto ré sú pred
sú dom ne menné, nespo chybni -
te¾né a na po má ha jú efektívnejšie -
mu pre sadzo va niu prá va.

plk. Ing. Jo zef Mlkvík, PhD.,
zástupca riadi te ¾a KEÚ PZ

Ha va rijný stav na KEÚ PZ hro zí za sta ve ním niekto rých ana lýz

Nájde sa šanca fi nanco va� ná pra vu z euro fondov 2014 – 2020?
Kri mi na lis tic ký a expertízny ústav PZ (ïa lej len „ústav“) je
na Slo ven sku je di ným zna lec kým ústa vom, kto rý po sky -
tu je odbornú a zna leckú èinnos� v odbo re kri mi na listi ka
pre potre by orgá nov èin ných v trestnom ko na ní a sú dy.
Ústav denne spra co vá va viac ako sto žiadostí o skú ma nie
a preskú ma prie merne tristo vzo riek. Roène ústav vy pra -
cu je viac ako 36 tis. zna lec kých po sudkov a iných exper-
tíznych výstu pov najmä pre trest né ko na nie.

Smú toèné ozná me nie
Základná orga ni zá cia OZP v SR è. 8/5 SOŠ PZ

Pe zi nok so žia¾om pri ja la informá ciu o tra gickej smr ti
na šej èlen ky JUDr. Iva ny Za�ko vej zo Šo porne,
nar. 03. 07. 1954. Iva na za hy nu la pri dopravnej ne -
ho de dòa 11. 07. 2014.

V slu žobnom po me re príslušní ka Po li cajné ho zbo ru bo la od
ro ku 1979 do 31. 08. 2003. Po èas uve de né ho obdo bia bo la za -
ra de ná vo viace rých funkciách. Od 01. 09. 2003 pra co va la ako
uèi te¾ predme to vej sku pi ny Prá va na Strednej odbornej ško le Po -
li cajné ho zbo ru v Pe zinku. Bo la èlen kou vý bo ru na šej ZO.

Svo ju prá cu vy ko ná va la sve do mi to, zodpo vedne, k rieše niu
prob lé mov vždy pristu po va la ¾udsky.

Èes� jej pa miatke!

vý bor ZO OZP v SR è. 8/5 SOŠ PZ Pe zi nok

Vyše 40-ročný areál Akadémie PZ, kde má priestory aj KEÚ PZ, trpí nedostatkom údržby. Zlyhávajú
inžinierske siete, do objektov tečie, v horúčavách sa analýzy DNA vôbec nedajú vykonávať...



JÚL  2014 7

Na sú �a ži sa zú èast ni li dvoj -
èlenné družstvá repre zentu jú ce
všetky kraj ské riadi te¾stvá Po li -
cajné ho zbo ru, ako aj Riadi te¾ stvo
Hra niènej a cudzi neckej po lí cie
Bra ti sla va.

Rozka zom riadi te ¾a od bo ru ky -
no ló gie a hi po ló gie PPZ bo li ve de -
ním majstrovstiev po ve re ní pplk.
Ing. Ma rian CHARVÁT (ria di te¾),
kpt. Ing. Jú lia ZLEJŠIA (pred -
sedníèka orga ni zaèné ho štá bu) a
ta jomníèka nstržm. Ale na BU -
ZINKAYO VÁ. Ve te ri nárnu sta -
rostli vos� za bez pe èo va la MVDr.
Barbo ra KU RU CO VÁ, maj st rov -
stvá tech nic ky a orga ni zaène za -
bez pe èo va li inštrukto ri špe cia li zo -
va né ho vý cvi ku slu žobných psov
– npor. Mi chal ÏU RI CA, por. Vla -
di mír KRA VIAR, por. Ma rián SEN-
DREI a špe cia lista py ro tech nik KR
PZ v Nitre npor. Ing. Pa vol MOK -
RÁŠ. Úlo hy hlavné ho rozhodcu sa
zhos til pplk. Ing. Patrik VINCÚR.
Orga ni zá to ri po zva li aj ne zá vis lé -

ho rozhodcu z Èeskej re pub li ky
pplk. v. v. Old øi cha ŠNYT RA, výz -
namnú osobnos� èeskej špe ciálnej
po li cajnej ky no ló gie a kpt. v. v. Mi -
la na KADLE CA JA, zakla da te ¾a
špe cia li zo va nej ky no lo gickej služ -
by Colnej sprá vy SR a po sudzo -
va te ¾a vý ko nu slu žobných psov.

Rozhodcovský tím po vy hodno -
te ní sta no vil nasle dovné po ra die:

– v ka te gó rii „vyh¾a dá va nie
vý bušnín“ v sú �a ži jednotlivcov
zís kal:

1. miesto a ti tul Majster Slo ven -
s ka vo vyh¾a dá va ní vý bušnín na
rok 2014 npráp. Mi lan ÈERNEK
so slu žobným psom HA SO z KR
PZ v Banskej By stri ci,

2. miesto kpt. Ján JABLON-
SKÝ so slu žobným psom AGBAR
z KR PZ v Ži li ne,3. miesto kpt.
JUDr. La di slav FI LIP so slu -
žobným psom YKAR z KR PZ v
Nitre. (obr. 01)

– v ka te gó rii „vyh¾a dá va nie
omam ných a psy chotropných

lá tok“ v sú �a ži jednotlivcov zís -
ka li:

1. miesto a ti tul Majster Slo ven -
s ka vo vyh¾a dá va ní drog na rok
2014 npor. Mi ro slav SCHER-
HAU FER so slu žobným psom
ZAIRO z KR PZ v Trna ve, 2.
miesto npor. Mgr. Pa vol ŠLA -
HOR so slu žobnou su kou PAYA
z KR PZ v Nitre, 3. miesto npráp.
Šte fan VARGA so slu žobným
psom MA XIM z KR PZ v Ko ši -
ciach. (obr. 02)

Po ru èí ko vi SCHERHAU FE -

RO VI so slu žobným psom ZAIRO
sa tak pr vý raz v do te rajšej histó-
rii majstrovstiev po da ri lo obhá ji�
mi nu lo roèné ví �azstvo.

– v ka te gó rii „sú �až druž-
stiev“ repre zentu jú cich kraj ské
riadi te¾stvá PZ, zís ka li:

1. miesto a ko lektívny ti tul
Majstri Slo ven s ka v špe ciálnej ky -
no ló gii na rok 2014 a Pu tovný po -
hár riadi te ¾a OKH P PZ tím KR PZ
Nit ra v zlo že ní: kpt. JUDr. La di slav
FI LIP so slu žobným psom YKAR
a npor. Bc. Pa vol ŠLA HOR so slu -
žobnou su kou PAYA,2. miesto tím
KR PZ v Banskej By stri ci, v zlo že -

ní: npráp. Mi lan ÈERNEK so slu -
žobným psom HA SO a npráp. Du -
šan KRU PA so slu žobným psom
CO NY,3. miesto tím KR PZ v Ži li -

ne, v zlo že ní: kpt. Bc. Jo zef HLU -
ZÁK so slu žobným psom BRU NO
a kpt. Ján JABLONSKÝ so slu -
žobným psom AGBAR. obr. 03

Spo luau to ri publi ká cie „Dì ji ny
èes ko slo ven ské slu žeb ní ky no lo -
gie“ – Ji øí RULC, Ju raj ŠTAU -
DINGER a Pe ter NE VOLNÝ ve no -
va li majstrom Slo ven s ka v ka te gó -
rii jednotlivcov a družstiev po jed -
nom výtlaèku svo jej kni hy za chy -
tá va jú cej vý voj slu žobnej ky no ló -
gie na úze mí oboch štá tov od naj-
starších ziste ných úda jov, až po
sú èasnos�. Tohto roèné ju bi lejné
majstrovstvá vecný mi ce na mi zá -

ro veò podpo ri la fir ma Henkel a
do vozca kr mi va Euka nu ba. 

Riadi te¾ od bo ru ky no ló gie a hi -
po ló gie PPZ pplk. Mgr. Bc. Bra -
nislav DI ÏÁK na tohto roèných ju -
bi lejných majstrovstvách mi mo -
riadne ude lil „Zla tú pla ke tu za zá -
slu hy a roz voj slu žobnej ky no ló -
gie“ zá stup ky ni riadi te ¾a od bo ru
ky no ló gie a hi po ló gie PPZ plk.v. v.
JUDr. Ali ci KU BINSKEJ, kpt. Jo -
ze fo vi ÈERNÁ KO VI z KR PZ v
Bra tisla ve, kpt. Já no vi JABLON-
SKÉ MU z KR PZ v Ži li ne, npor.
Mi rosla vo vi KU BA LO VI z KR PZ v
Nitre, (predse da ZO OZP v SR
No vé Zám ky – pozn. re dakcie),
npor. Mi rosla vo vi SCHERHAU FE -
RO VI z KR PZ v Trna ve, por. Pet -
ro vi AMBRÚ ŽO VI z KR PZ v Ko -
ši ciach, práp. Vi lia mo vi ŽOLNO VI

z KR PZ v Pre šo ve, ky no ló go vi
Já no vi TÓTHO VI z Ma lé ho La pá -
ša a ky no ló go vi Mi la no vi ŠOOŠO -
VI z Nitry. (ku ba la)

Dip lo my, po há re a vecné ce ny
odovzda li na jús peš nejším sú �a žia -
cim po zva ní hostia, riadi te lia kraj -
ských riadi te¾stiev PZ v Ko ši ciach
plk. Ju raj BU KUŠ, v Banskej By -
stri ci plk. JUDr. Ma rián SLO -
BODNÍK, v Nitre plk. JUDr. Mi ro -
slav MI CHALÈÍK, je ho zás tup ca
pplk. Ing. Ja ro slav ESTERKA,
riadi te¾ od bo ru že lezniènej po lí cie
Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru pplk.
Norbert BE RECZ, riadi te¾ Riadi -
te¾stva HCP Pre šov plk. Mgr. Vla -
di mír GLA DIÈ a ve li te¾ Do prav né -
ho krídla gen. Mi la na Ras ti sla va
Šte fá ni ka v Ku chy ni plk. Ing. Pe ter
PRO KOP.
Text a fo to: © Mgr. Pe ter Ne volný

(Mgr. Vla di mír Benko 4)

Z X. majstrovstiev Slo ven s ka po li cajných psov vo vyh¾a dá va ní vý bušnín a drog
Abso lu tó rium zís kal ko lektív Nitra nov, v jednotlivcoch Èernek ( B. Bys tri ca) a Scherhau fer (Tr na va)

V dòoch 9. až 13. jú na 2014 sa v areá li No vé ho ranèa Z Po -
ly ta nu SK v Ma lom La pá ši (okres Nit ra), a na vy bra ných
pra co viskách v Nitre usku toèni li ju bi lejné X. majstrovstvá
Slo ven s ka vo vý ko ne po li cajných psov v špe ciálnej ky no -
ló gii v de tekcii vý bušnín a drog.

Ako vi die�, zub èa su už po riadne nahlo dá va aj zná mu po li cajnú
bu do vu na Vajnorskej uli ci v Bra tisla ve. Keïže je na frekvento va -
nej uli ci ¾u ïom pekne na oèiach, prestá va ro bi� PZ dob ré me no už
svo jou fa sá dou, o zá ku tiach vo vnútri ani ne ho vo riac. Do èká sa –
as poò postupnej – re konštrukcie?                                 –on–

Snímka Pe ter Onde ra

Uve de né ho po du ja tia sa
okrem riadia cich funkcio ná rov
služ by hra niènej a cudzi neckej
po lí cie, zú èast ni li aj viace rí vy so kí
funkcio ná ri útva rov MV SR a P
PZ. Pozva nie pri ja li aj viace rí vý -
znam ní hostia, napr. po li cajný pri -
de le nec Ukra ji ny v SR ge ne rál -
ma jor Ju rij Ba tiuk, bý va lý po li -
cajný pri de le nec Spolko vej re -
pub li ky Ne mecko v SR Ni co
Scholz, ako aj hra nièný styè ný
dôstojník Spolko vej re pub li ky Ne -
mecko pre Èe chy a SR Wer ner
Kauer. V ne poslednom ra de sa

akcie zú èast ni li aj bý va lí riadi te lia
ÚHCP Mgr. Mi ro slav Sa mek,
JUDr. Mi chal Borgu la a JUDr. Ti -
bor Ma ko.

Po du ja tie slávnostne otvo ril
riadi te¾ ÚHCP plk. JUDr. ¼u do vít
Bí ró, pod zá šti tou kto ré ho sa
Stre lecký deò usku toènil. Pri prí -
le ži tosti 10. vý ro èia vstu pu Slo -
venskej re pub li ky do Európskej
únie, za mi mo riadne vý znam né
zá slu hy o obra nu a bezpeènos�
Slo venskej re pub li ky, za zá slu hy
pri bu do va ní schengenskej hra ni -
ce a úspešný vstup Slo venskej

re pub li ky do Schengenské ho
priesto ru odovzdal plk. JUDr. ¼u -
do vít Bí ró Pa mätnú me dai lu III.
stupòa ude le nú mi nistrom vnútra
SR Mgr. Mi rosla vo vi Sa me ko vi a

re zortné oce ne nie Pla ke tu za zá -
slu hy o roz voj Po li cajné ho zbo ru
plk. JUDr. Ti bo ro vi Ma ko vi a
JUDr. Mi cha lo vi Borgu lo vi.

Po ofi ciálnej úvodnej èasti

úèast ní ci Stre lecké ho dòa riadi te -
¾a ÚHCP pre ve ri li svo je zruè nos ti
v miere nej stre¾be a v parkú ri, èi
už ako jed not liv ci ale bo družstvá.
Najlepší strelci jed not liv ci, najlep-

šie družstvá a najlepšia strelky òa
bo li za svo je vý ko ny oce ne ní
diplo ma mi a po hármi. Ví �a zom v
ka te gó rii jed not li vec sa stal mjr.
Mgr. Pa vol Ba bic z ná rodnej jed -

not ky bo ja pro ti ne le gálnej migrá -
cii ÚHCP. V ka te gó rii družstiev
vyhra lo druž stvo ná rodnej jed not -
ky bo ja pro ti ne le gálnej migrá cii
ÚHCP v zlo že ní plk. Mgr. Pa vol
Tall, mjr. Mgr. Pa vol Ba bic, a mjr.
Ing. Pe ter Pro tuš. Oce ne nie Naj-
lepšia strelky òa si z po du ja tia
odniesla pplk. Mgr. Na dežda
Kompa so vá z od bo ru ana lý zy ri -
zík a koordi ná cie ÚHCP.

Ce lé po du ja tie sa nieslo v prí -
jemnej atmosfé re ne formálnych
rozho vo rov a chut né ho obèer -
stve nia. ¼u dia, kto rí sa po èas ce -
lé ho ro ka sna žia o spo loènú vec,
ma li možnos� stretnú� sa aj ne -
formálne a osobne sa lepšie
spozna�. Všetci zú èastne ní pod -
po ri li ná zor, aby sa akcie po dob -
né ho dru hu or ga ni zo va li aj v bu -
dúcnosti.

Ro bert Gucký, ÚHCP

Stre lecký deò riadi te ¾a Úra du hra niènej a cudzi neckej po lí cie PPZ

Mi lé po du ja tie k 10. vý ro èiu èlen stva Slo ven s ka v Európskej únii
Pri prí le ži tosti 10. vý ro èia vstu pu Slo venskej re pub li ky do
Európskej únie, ako aj so zá me rom pokra èo va� v dob rej
tra dí cii, kto rú za vie dol po li cajný pri de le nec Spolko vej re -
pub li ky Ne mecko v SR, sa v Stre disku slu žobnej prípra vy
v Stu pa ve dòa 26. jú na 2014 ko nal Stre lecký deò riadi te ¾a
úra du hra niènej a cudzi neckej po lí cie Pre zí dia Po li cajné -
ho zbo ru (ÚHCP).

Medzi ocenenými bol aj M.
Kubala, predseda ZO OZP z
Nových Zámkov

č.3

č.2

č.4

č.1
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Do akcie sa za po ji lo 82 po li -
cajtiek z KR PZ Tr na va a za -
mestnankýò Centa pod po ry Tr na -
va. Bo lo zosta ve ných osem druž-
stiev, kto ré medzi se bou sú �a ži li v
rôznych disciplí nach. Zaují ma vý
poh¾ad a ko pec smie chu bo lo po -
èu� pri disciplí ne pre �a ho va ní la -
nom, kde si jed not li vé družstvá
moh li do slo va zme ra� svo ju si lu.
Svo ju presnos� si moh li vyskú ša�
v ho de te ni so vou loptièkou na
ple chov ky, èi pevnú ru ku v ho de
šípka mi na terè. Sú �a ži lo sa aj v
stre¾be zo vzdu chovky, taktiež sa
že ny mu se li vži� do ro le futba listu
èi za po ji� my se¾ v netra diènej dis-
ciplí ne vo viaza ní najrôznejších
uzlov.

Zá ve rom, na slávnostnom vy -
hodno te ní bo li družstvá oce ne né
za úèas� diplo ma mi. Ví �azné tri
družstvá oce ni li orga ni zá to ri me -
dai la mi. Po ve se lom sú �a že ní nás
èa kal ešte prí jemnejší re lax v ba -
zé noch aj s ma sá ža mi. Cie¾om
akcie bo lo sprí jemni�, pozme ni�
oby èajný deò a pozdvihnú� ho na
re la xaèný zá ži tok a v ko neènom
dôsledku spozna� spo lupra cov -

níèky, s kto rý mi mno ho krát že  ny
pri chádza jú do sty ku len pros -
tred níctvom te le fó nov a ad mi nis -
tra tí vy, ho ci pra cu jú na rovna kom
pra co visku.

Pre to by sme chce li aj tou to
ces tou po ïa ko va� riadi te ¾o vi KR

PZ Tr na va plk. Ing. Šte fa no vi Èe -
cho vi èo vi, riadi te ¾o vi OR PZ Tr na -
va plk. Mgr. Vla di mí ro vi Kollá ro vi
ako aj riadi te ¾o vi Cent ra pod po ry
Tr na va plk. Ing. Iva no vi Durko to vi
za pod po ru ce lej akcie.

Žienky odchádza li z akcie spo -

kojné, oddýchnu té s úsme vom na
tvá ri a so že la ním orga ni zo va� ta -
ké to akcie èo najviac, hoc aj raz
do me sia ca.

Ján Hunè, 
predse da ZO OZP Tr na va

Mo hol by by� aj èastejšie…
Po dvojroènej prestávke sa základná orga ni zá cia OZP v
SR v Trna ve v spo lu prá ci s IPA Tr na va a Športo vým klu -
bom po lí cie Tr na va roz hod li zorga ni zo va� športo vý deò
žien. Ce lá akcia sa usku toèni la 20. 6. 2014 v areá li termál-
centra Ga landia v Ga lante.

Trnavská od bo ro vá orga ni zá cia roz hý ba la aj nežné po lo vièky for mou športo vé ho dòa


