
Z priesto ro vých dô vo dov ne -
pôjde me do de tai lov, ale kon tro ly
po tvr di li zná me sku toènosti – ve ¾a
po li cajných pra co vísk má pro blé -
my s údrž bou fa sád a striech, za -
te ka ním a podmá èa ním bu dov, s
po ru cho vou a má lo vý kon nou
elek troinšta lá ciou, za ne dba ným
sys té mom predpo topné ho žiariv-
ko vé ho osvetle nia, zlým sta vom

dre ve ných 40–roèných okien a
„repre zenta tívnym“, sot va funkè -
ným ná bytkom z predre vo luèné ho
obdo bia. Sa mo stat nou ka pi to lou
sú po tom hy gie nic ké za ria de nia,
na viace rých pra co viskách ich po -
èet ne zodpo ve dá hy gie nickej nor-
me vo vz�a hu k po è tu za mest nan -

V čísle:
 Nová rektorka A PZ                  s.2
 Očami riaditeľov OO PZ         s.4-5
 Ako žije naše školstvo               s.5
 Tak plynul čas                   s.6-7
 Z vestníka PPZ                                                         s.8

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROČNÍK XXIV  ČÍSLO 9   SEPTEMBER  2014

(Pokračovanie na strane 3)

 Pán predse da, medzi èa -
som ste sa zú èast ni li na dvoch
po ra dách kraj ských riadi te ¾ov
PZ, oèa ká va li ste od nich ujas-
ne nie niekto rých prob lé mov,
kto rý mi Po li cajný zbor ži je. Na-
príklad hodno tia ci sys tém…
Va  še do jmy a po znat ky z týchto
po rád?

Medzi iným som si vy po èul vý -
hra dy zo stra ny jedné ho kraj ské -
ho riadi te ¾a, kto rý sa cí til dotknu tý
mo jou ci tá ciou v jú lo vom èís le
PO LÍ CIE, kde som na margo hod-
no tia ce ho sys té mu konšta to val,
že krajskí riadi te lia bo li pô vodne
pro ti sys té mu, le bo oni najlepšie
ve dia, že kto ako ro bí, ale keï sú
už aj oni pre me tom hodno 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… Tým som chcel po ve da�,
že na za èiatku, pri zro de hodno -
tia ce ho sys té mu bo li poh¾a dy na
je ho štart rôzne. Tak som to vní -
mal. Na dru hej stra ne som ve¾mi
rád, že som pria mo z úst kraj -
ských riadi te ¾ov te raz po èul, že
pod po ro va li a podpo ru jú hodno -
tia ci sys tém, a vlastne za tie mo je
slo vá, ak sa cí tia do tknu tí, tak sa

im ve¾mi rád ospra vedlòu jem. Le -
bo ak oni podpo ru jú ten to sys tém
a uro bia všetko pre to, aby sa sys -
tém do stal do pra xe ne pokri ve ný
a nez¾ahèe ný, tak uro bia ma xi -
mum pre bu dúcnos� PZ a bu -
dúcnos� po li cajtov, kto rí ma jú zá-

ujem pocti vo plni� úlo hy. To¾ko na
úvod.
 Prvýkrát sa hodno te nia

po uži li aj pri ude ¾o va ní odmien,
mož no už te da ka lib ro va ný sys -
tém po va žo va� za funkèný?
Ohla sy bo li – v struè nos ti – roz -
ma ni té.

¼u dia cez hodno tia ci sys tém
do sta li odme ny a hneï prišla vl na
pri po mie nok zo stra ny riadia cich
pra covní kov, kto ré by som rád
rozde lil do nieko¾kých sku pín.
Pod¾a niekto rých hodno te nie ne -
bo lo objektívne, le bo vraj ne bo lo
dos� podkla dov a to ma pri viedlo k
otázkam, ako vlastne tí to riadia ci
pra cov ní ci v mi nu los ti prizná va li
indi vi duálne odme ny? Èo sme
ma li predtým? Odme òo va li len na
zákla de vlastné ho rozhodnu tia.
Do akej miery to bo lo spra vodli -
vé? Moh lo by� ta ké to hodno te nie
na zákla de dojmov spra vodli -
vejšie, ako je zoh¾adne nie poznat-
kov z hodno tia ce ho sys té mu? Do -
vo lím si ve¾mi silne po chy bo va�.
Niekto rí riadia ci pra cov ni ci však aj
pri po uži tí sys té mu ne ve de li vy -
dokla do va�, na zákla de èo ho,
akých faktov vlastne pristú pi li k
spra co va niu hodno te nia. Za sa sa
dopre du ospra vedlòu je me všet-
kým, kto rí to uro bi li pocti vo, ho vo -
rím o tých, èo k hodno te niam
pristú pi li formálne a povrchne. ¼u -
dia do sa hu jú rôznu vý konnos�, ale
pod¾a niekto rých hodno te ní bo li
všetci v prá ci rovna ko vý kon ní.

Tým sa tre ba zaobe ra�. Ak ra do vý
po li cajt nieèo uro bí zle, po stih ne
ho trest. Tak že aj riadia ce ho pra -
cov ní ka by mal postihnú� trest,
keï zle, nepresne ale bo povrchne
ohod no tí prá cu podria de né ho.
 Ho vo ri lo sa o kon tro lách,

kto ré pre behnú a odha lia ta ké to
prístu py…

Týchto jednotlivcov z ra dov ria-
dia cich pra covní kov ma li odha li�
kon tro ly, to je prav da. Faktom ale
je, že ne viem ani o jed nom po-
tresta nom riadia com pra cov ní ko -
vi. Kon tro ly ro bi li jed not li vé od bo -
ry kon tro ly na KR PZ, èiastoène
sa za po ji lo aj pre zí dium. Bo li sig-
na li zo va né ne do stat ky, konkrétne
vý hra dy pri chádza li z Bra ti sla vy,
zo Ži li ny i z Ko šíc a mr zí ma, že je
tu tendencia ospra vedlòo va� chy -
by a ne do stat ky tým, že sys tém
len tes tu je me. Ale v týchto prí pa -
doch zly há va la kva li ta hodno te nia
pra covných výsledkov už dáv no
predtým, iba že si to nikto ne vší -
mal. No keï sa do hodno tia ce ho
sys té mu vlo ži li pe nia ze, už sa
uká za lo, kto ako pristú pil k úlo he.
Uká za li to aj odvo la cie ko na nia.

Rozhodujúca je vo¾ba správnych kritérií

V uply nu lých me sia coch inšpekto ri BOZP z Od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie v SR v zlo že ní La di slav Gra èík a O¾ga No vá -
ko vá vy ko na li ce lú sé riu kont rol sta vu pra covné ho pro-
stre dia v objektoch KR PZ Ko ši ce a Pre šov. Konkrétne na -
vští vi li priesto ry KR PZ v Ko ši ciach, tri obvodné odde le -
nia PZ pria mo v Ko ši ciach, ako aj po li cajné ob jek ty v
Rožòa ve. V Pre šovskom kra ji skontro lo va li pra co viská v
Pre šo ve, v Ka pu ša noch, vo Svidní ku a v Kežmarku.

Predse da OZP v SR Mi ro slav Lit va: hodno tia ci sys tém má by� uži toèný pre obe stra ny

(Pokračovanie na strane 2)

Aj kontroly BOZP ukazujú, že mnohé pracoviská policajtov majú ďaleko od komfortu: dokazuje to aj interiér pracoviska v Rožňave. Zanedbaná
údržba znechucuje užívateľov, dehonestuje meno polície a navyše spôsobuje rezortu hmotné škody v únikoch energií. Zrejme najvýkričnejším prí-
padom je ubytovňa na Saratovskej ulici v Bratislave (snímka vpravo), v ktorej majú naberať sily do práce stovky policajtov KR PZ Bratislava. Hanba.
Dokedy?

Miroslav Litva

Èas bi lancie
Èas sí ce ne be ží kaž dé mu

rovna ko rýchlo, ale je me ra te¾ný a
ni kdy ho nie je viac ani me nej, len
tak aku rát. V dòoch 8. a 9. októb-
ra 2009 sa v Bra tisla ve usku toènil
V. riadny zjazd Od bo ro vé ho zvä -
zu po lí cie v SR a už sa zno va blí -
ži èas pä�roèné ho bi lanco va nia
èin nos ti, kto rý na sta ne 13. no -
vembra 2014 vo chví li za èiatku 6.
kon gre su OZP v SR.

Na ša re dakcia sa pre to pri dá -
va k bi lanco va niu uply nu lé ho
obdo bia, poènúc týmto èíslom bu -
de me zve rejòo va� re mi nis cen cie
na uda losti, kto rý mi OZP v uply -
nu lom ob do bí žil a na os vie že nie
pa mä te pri dá me do kaž dé ho èís -
la aj vý òat ky z èlán kov, kto ré sme
v aktuálnom èa se pub li ko va li na
stránkach PO LÍ CIE.

Nuž, po lož me si otáz ku: aký to
bol èas? Akých bo lo tých pä� ro -
kov v podmienkach MV SR a Po -
li cajné ho zbo ru? Ná zo ry sa mož -
no bu dú rôzni� aj pri hodno te ní
uda lostí, kto ré ten to èas pozna èi -
li, rovna ký me ter ne mu sí ma� kaž -
dý ani pri hodno te ní po die lu
odbo rov na tom to dianí a pri po -
sú de ní, do akej miery sa odbo rom
da ri lo tieto uda losti me ni� èi sme -
ro va�.

Zhodnú sa však asi všetci: ne -
bo lo to ¾ahké obdo bie. Skep tik
do dá: však kto ré bo lo ¾ahké? A
tiež nie je ïa le ko od prav dy. V ja -
nuá ri 2010 si Od bo ro vý zväz po lí -
cie v SR pri po me nul 20. vý ro èie
za lo že nia. �ažko bo lo v tej chví li
predpokla da�, že v prie be hu na-
sle du jú cich ro kov nás pre padne
hospo dárska krí za a dve rozsiah-
le po vodne, bu de me ma� do -
vedna tri vlá dy, za ži je me co me -
back mi nis tra vnútra a na èe le po -
lí cie sa vystrie da jú až tra ja pre zi -
den ti: pá ni Packa, Spi šiak a Gaš-
par. Po li cajné od bo ry prvýkrát v
histó rii zor ga ni zu jú ma ni festá ciu
na pod po ru vlastné ho mi nis tra,
aby ho brá ni li pre útokmi opo zí -
cie, prvýkrát v histó rii OZP po uži -
je vo svo jej prá ci me tó du hro -
madnej pri po mienky, keï do ká že
v prie be hu pár dní zmo bi li zo va� ti -
sí ce svo jich èle nov i ostat ných za -
mestnancov, aby svo jím podpi -
som podpo ri li boj pro ti tzv. su -
perhru bej mzde. A tiež by pred
piati mi rokmi ni ko ho ne na pad lo,
ko¾ko úsi lia bu de mu sie� Od bo ro -
vý zväz po lí cie v SR vy vi nú� na-
príklad na to, aby si po li caj ti ma li
vô bec èo obliec� do služ by.

Nuž ve ru, keï sa èlo vek ob-
zrie za se ba, bo lo to pä� ro kov,
naplne ných kontro verzný mi uda   -
los �a mi a spo lo èenským vre ním,
ale v každom prí pa de nespo chyb -
ni te¾ným úsi lím odbo rov o zme nu
k lepšie mu a po hyb vpred. Vý -
sled ky ich úsi lia nech po sú dia sa -
mi odbo rá ri na VI. kon gre se OZP
v SR.

Pe ter Onde ra

Kon tro ly BOZP stá le na chádza jú v pra covnom prostre dí množstvo ne dostatkov, je èas na reálne rieše nia

Šetre nie na nesprávnom mieste sto jí ve ¾a pe òa zí



Tak že ví tam aj pro blé my, le bo ich
rieše nie po sú va vec dopre du. Sa -
mozrejme, že oko lo odmien a ich
výš ky bo li disku sie, niekto rým sa
odme ny vi de li ma lé v po rovna ní s
množstvom a kva li tou prá ce, kto -
rú vy ko ná va jú – pri po rovna ní s
iný mi. Ne pá èi la sa im takpo ve diac
jed not ná sadzba pre všetkých bez
oh¾a du na ná roènos� prá ce. Za -
mys lí me sa nad tým. Na dru hej
stra ne, v sú èasnej eko no mickej
si tuá cii nášho re zor tu by som nad
ude le ný mi odme na mi ne hádzal
ru kou, sys tém zvý raznil, kto ro bí
viac a lepšie a odde lil od odmien
prob lé mo vých za mestnancov, le -
bo ich ne do sta li.
 Vždy sa nájde sku pi na do-

tknu tých, ne do ce ne ných, ura -
ze ných…

Som ïa lej presvedèe ný, že tie-
to odme ny sa ne ma jú uta jo va�,
ale na opak, zve rejòo va� na ná-
stenke na pra co visku, aby ¾u dia
vi de li, kto ako ro bí. Tieto odme ny
nie sú sa mo úèel né, ich cie¾om je
mo ti vo va� ¾u dí k pra covnej akti vi -
te. Kaž dý z nás v Po li cajnom zbo -
re be rie plat za svo ju prá cu. To, že
odvádzam ne ja kú ro bo tu, ešte
neutvá ra ná rok na odme nu. Keï
sa ale predtým zdô razòo va lo, že
odme na nie je ná ro ko vá po lož ka
pla tu, tak te raz si do vo lím tvrdi�,
že v hodno tia com systé me sa to to
pra vid lo zme ni lo, odme na zodpo -
ve dá výsledkom v prá ci. Ak je
niekto najlepší, mal by ma� naj-
vyššiu odme nu a má na òu ná rok.

O tom je predsa hodno tia ci sys -
tém, pre to ho chvá lim v tejto po zi -
tívnej ro vi ne, le bo mo ti vu je. Na
dru hej stra ne, ak vznik ne ne ja ký
pro blém s èlo ve kom, v prvom ra -
de sa pozriem na vý sled ky hodno -
te nia, tie po tom slú žia na utvo re -
nie zá ve rov, aj vïa ka nim sme
zvrá ti li niekto ré poh¾a dy nadria de -
ných na svo jich podria de ných.
Ne mô že by� da re bák a ne ma ka -
èenko ten, kto od nadria de né ho
do stal ako oce ne nie prá ce céèko,
èi že ešte do stal aj odme nu. V pra -
xi fungu jú aj odvo la cie ko na nia, je
tu priestor a možnos� pre do vo la -
nie sa svo jej prav dy. Skrátka,
hodno te nie má by� uži toèné pre
obe stra ny – pre za mestnanca i
nadria de né ho, le bo po sky tu je ob-
jektívne po znat ky, tvo rí svo jím
spô so bom ochra nu pred subjekti -
vizmom nadria de né ho a po li caj ta
mô že mo ti vo va� k lep ším výsled-
kom, k nápra ve ne dostatkov.
 Ri zi kom kaž dé ho sys té mu

hodno te nia je, že nesprávne
zvo lí me hodno tia ce kri té riá…
Áno. Použi me príklad, kto rý ma
iri tu je. Všetci vní ma me, aká po -
zornos� sa ve nu je bez peè nos ti
cestnej pre mávky, kde použí va me
kri té riá po è tu màtvych, �ažko a
¾ahko zra ne ných, výš kou hmotnej
ško dy. Ale po tom niekto rí riadia ci
pra cov ní ci použi jú ako kri té rium
po èet a výš ku vybra tých po kút…
to je isto ne š�ast né, je to chyb ná
vo¾ba kri té rií. K¾ú èo vá je predsa
bezpeènos� a ply nu los� pre mávky.
To dru hé dos� za nedbá va me, ho ci

ply nu los� má ve¾ký vplyv aj na
bezpeènos� pre mávky. Èas to vi dí -
me rôzne aj kom pli ko va né obme-
dze nia pre mávky, ale ne vi dí te tam
po li caj ta, kto rý by tam mal by�,
aby dohlia dal nad dodržia va ním
pra vi diel cestnej pre mávky v ta -
kýchto prí pa doch, napríklad pri
zní že ní po è tu jazdných pru hov.
Opä tovne zdô razním, tú to oblas�
prá ce dopravnej po lí cie spo lu s
èinnos�ou dopravných inži nie rov
vi dím ako ve¾kú re zer vu v prá ci,
kto rá by ma la tvo ri� sú èas� hodno -
tia cich kri té rií. Cie¾om èin nos ti do-
pravnej po lí cie predsa ne mô že
by� zbie ra nie po kút. Tak mu sia by�
na sta ve né aj hodno tia ce kri té riá.
A to je úlo ha i vý zva pre nadria de -
ných, pre to že správnos� na sta ve -
ných, ur èe ných kri té rií je za sa vi -
zit kou ich prá ce.
 Ve ¾a disku sie bo lo oko lo

preplá ca nia ne rovno mernosti.
Mož no ten to pro blém po va žo -
va� už za uzatvo re ný?

�ažká otáz ka. Ešte stá le to tiž
(roz ho vor sa usku toènil 17. 9.
2014 – pozn. aut.) ne má me zá ver,
kto rý sme ma li ma� do konca mi -
nu lé ho me sia ca, disku sia sa ešte
stá le po hy bu je na úrov ni mi nis ter -
stva a je ho ve de nia – najmä o do -
pa doch týchto opatre ní. Zne nie
zá ko na je jas né, ro ko va li sme o
úrov ni ho di no vé ho nasta ve nia tzv.
zbe ra èov, ustá li li sme sa na úrov -
ni 40 ho dín, takpo ve diac sa èa ká
už len na po žehna nie. Predpis vo
forme no ve li zo va né ho na ria de nia
mi nis tra však ešte ne vy šiel. Ve -

rím, že takpo ve diac vy èis tí vo du,
le bo tu má me ne má lo prí pa dov ¾u -
dí, kto rí ešte stá le dostá va jú pau-
šálny prípla tok, ho ci by ma li by�
odme òo va ní pod¾a reálne od pra -
co va ných ho dín v ne rovno mer -
nosti. Kaž dý, kto ro bí v ne rovno -
mernom re ži me, sa ne mu sí bá� o
pe nia ze, na opak. Nech sa bo ja ¾u -
dia, kto rí v ne rovno mernom re ži -
me ne ro bia a po be ra jú paušálne
príplatky.
 Pán, predse da, rozprá va -

me sa krát ko pred je senným za -
sa da ním ra dy predse dov, kým
sa usku toèní, no vi ny už bu dú
vy tla èe né. Tak že využi je me
pries tor pre aktuálny od kaz
èlen skej základni?

Je tu za sa otáz ka rôznych šu -
mov a de zinformá cií oko lo so -
ciálne ho za bezpe èe nia, ne dáv no
už do konca aj výš ky pla to vých
tried a príplatkov. Sú to nezmysly
a èo ma na tom najviac štve, že
pri chádzam o ilú zie, v kto rých
som dlho žil. Stá le som mal pred -
sta vu, že väèši na ¾u dí je u po lí cie
pre to, že služ bu v PZ po va žu je za
svo je ce lo ži votné po vo la nie, nie
iba za spô sob, ako sa dosta� k vý-
pla te. Ne ho vo rím, že pe nia ze nie
sú dô le ži té, ale plat sa dá va aj v
Po li cajnom zbo re za odve de nú
prá cu, nie za to, že pol pra covné -
ho èa su pre disku tu jem na chodbe
na té mu so ciálnych istôt a výš ky
pla tu. Prekva pu je ma, že pretrvá -
va ve¾mi vy so ký záujem o vstup
do Po li cajné ho zbo ru, ale po
dvoch ro koch prípravnej služ by je

zra zu po li cajt nespo kojný úplne
so všetkým a šo ku je ho, že sa
zbor nesprá va tak, ako by si on
prial. Je aj cie¾om odbo rov, aby
po li cajt bol èo najlepšie zapla te ný,
ale sme si ve do mí obmedze ní v
zdro joch re zor tu, resp. v štátnom
rozpoète. Niè nám te da ne spad ne
z ne ba za dar mo, v rám ci ko lek -
tívne ho vy jedná va nia vzná ša me
po žia davky pre dovšetkým na va -
lo ri zá ciu pla tov po li cajtov, vy jed -
ná va nie za èí na aj pre ve rejnú a
štátnu služ bu, ale až 18. sep tem -
bra, èo je pod¾a mòa už ve¾mi
nesko ro vo vz�a hu k prípra ve štát -
ne ho roz poè tu. Podmienky prá ce
a mzdo vé po žia davky by ma li by�
predme tom ro ko va nia v èa se, keï
ich tre ba zoh¾adni�, za kompo no -
va� v èa se prípra vy štát ne ho roz -
poè tu, nie vte dy, keï je ho to vý.
Prio ri ty z nášho poh¾a du sú iné
ako tie, kto ré vi dí vlá da. Ak chce -
me, aby sa tieto poh¾a dy priblí ži li,
chce to svoj èas, ale èas v ob do bí
príprav roz poè tu, nie po je ho
ukon èe ní. To to všetko sme v rám -
ci ra dy predse dov od bo ro vých
zvä zov predniesli na pô de KOZ
SR, som zve da vý, èo sa po da rí
do siahnu�. Ak by to mal by� jed no -
stran ný dik tát, tak sa vlá da ube rie
nesprávnym sme rom, pre to že ži -
vot ná úro veò obèa nov má by� ve -
cou spo loèných disku sií, kto ré vy-
ústia do prípra vy a tvor by roz poè -
tu. Za tia¾ to tak ne vy ze rá, ale ná -
de jam sa.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

SEPTEMBER  20142

(Pokraèovanie zo strany 1)

Rozhodujúca je vo¾ba správnych kritérií

Ži vot sa me ní rýchlo. Skve lá sprá va pre va še no vé
bý va nie. Fixný úrok len 1,99 % roène na 5 ro kov, nízke
me saèné splát ky a ga rancia úro kov a splá tok až na 25
ro kov. Poiste nie bý va nia so z¾a vou až do 25 %. 

Pre zi dent Slo venskej re pub li ky
An drej Kiska dnes vy me no val
trestnú právnièku Lu ciu Ku ri lov -

skú za rektorku Aka dé mie Po li caj -
né ho zbo ru v Bra tisla ve. Ná vrh na

jej vy me no va nie dal hla ve štá tu
podpredse da vlá dy SR a mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák. Lu cia Ku ri -

lovská bo la je di nou kan di dát kou
mi nis tra vnútra. V sú èasnosti pô -

so bí Lu cia Ku ri lovská na Mi nis -
terstve spra vodli vosti SR na po zí -
cii po radcu mi nis tra.

„Mys lím si, že pa ni rektorka
spåòa la mo ju predsta vu o tom, kto
by mal vies� Aka dé miu Po li cajné -
ho zbo ru. Je odborníèkou na trest -
né prá vo, mys lím si že s tou vi ta li -
tou, kto rú re pre zen tu je, má šancu
pri nies� mno ho no vých ná pa dov a
bu de me vi die� Aka dé miu Po li caj -
né ho zbo ru v lepšom svetle. Pra -
jem jej ve ¾a úspe chov,“ uvie dol
pod predse da vlá dy SR a mi nister
vnútra Ro bert Ka li òák krát ko po
vy  me no va ní Lu cie Ku ri lovskej pre -
zi dentom SR Andre jom Kiskom.

(TO KMV, 27.8.2014, 
snímka Vla di mír Benko, MV SR)

Na èe le Aka dé mie PZ je rektorka Lu cia Ku ri lovská
Dòa 1. septembra 2014 bol do

funkcie riadi te ¾a Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ko ši -
ciach usta no ve ný plk. JUDr. Ju raj
Leško, kto rý dovte dy pô so bil ako
okresný riadi te¾ v pô sobnosti Kraj -
ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho
zbo ru v Ko ši ciach.

Predchádza jú ci riadi te¾ KR PZ
plk. Ju raj Bu kuš bol mi nistrom
vnútra SR usta no ve ný na funkciu
po li cajné ho pri de lenca v Bu da -
peš ti, keïže predchádza jú ce mu
pri de lenco vi uply nu la do ba, na
kto rú bol na uve de né miesto usta -
no ve ný.

mjr. Mgr. Ma rianna Paulí ko vá, PPZ

Ko šic ké KR PZ má no vé ho riadi te ¾a

Že ny v slo venskej
po lí cii

Mi nister vnútra Ro bert Ka li -
òák (Smer–SD) sa nebrá ni zvy -
šo va niu po è tu žien v bez peè -
nostných zložkách, po kia¾ spl -
nia po ža do va né kri té riá na da -
nú funkciu. Pre TASR to dnes
uviedlo tla èo vé odde le nie kan-
ce lá rie mi nis tra vnútra.

V po lí cii aktuálne pra cu je 18
667 mu žov a 3 716 žien, èo
predsta vu je 17 percent z cel ko -
vé ho po è tu. Riadia ce funkcie v
PZ z ve¾kej èasti ob sa di li mu ži.
Pod¾a informá cií z mi nis ter stva
vnútra vo ve de ní je ich 2 147,
žien iba 306.

(TASR, on, 21. 8. 2014)

Tre bi šovské od bo ry oží va jú
Tre bi šovská základná orga ni -

zá cia OZP v SR è. 10–12 v zá ve -
re ro ku 2013 prešla rozsiahly mi
zme na mi. Z pos tu predse du zá-
kladnej orga ni zá cie odstú pil jej
dlho roèný predse da pplk. MVDr.
¼u bo mír Pas tor, kto rý je v sú -
èasnosti už vo výslu ho vom dô -
chodku a spo loène s ním odstú pil
aj ce lý vý bor ZO. Na schôdzi, kto -
rá sa ko na la v Tre bi šo ve po
dlhom èa se, bol zvo le ný no vý vý -
bor Základnej orga ni zá cie OZP
10 – 12, predse dom sa stal Jo zef
Pi lát. Na schôdzi bo li pre konzulto -
va né té my, kto ré odbo rá rov naj-
viac trá pi li, a to ne èinnos� od bo ro -
vé ho zvä zu v Tre bi šo ve a ra pídny
po kles èle nov OZP. Ve¾mi kladne
mož no hodno ti� ak ti vi tu no vé ho
ve de nia základnej orga ni zá cie,

keï už v prvom me sia ci pô so be -
nia sa zvý šil po èet èle nov zo 103
na krásnych 174, medzi kto rý mi
sú aktívni po li caj ti, dô chodco via,
obèian ski za mestnanci. Od bo ro vý
zväz tak ako vša de, aj tu vy stu pu -
je ako part ner za mestná va te ¾a,
ale zá ro veò aj ne kompro misná
opo zí cia. Na úrov ni základnej or-
ga ni zá cie v Tre bi šo ve však na šli
„spo loènú reè“ a spo loène s riadi -
te ¾om OR PZ plk. JUDr. Ra dosla -
vom Fe do rom vytvá ra jú pre svo -
jich èle nov tie najlepšie podmien-
ky. Od svojho ná stu pu tak v Tre bi -
šo ve odbo rá ri da ro va li krv, ple sa-
li, šanti li na Ma já le se a zú èast ni li
sa aj vý le tu do ma ïar ské ho mes-
ta Nyíre gy há za.

Ja ro slav Li èák, Tre bi šov



cov, niekde mu sia uží va� mu ži a
že ny spo loèné WC a kú pe¾òu, je
abso lútny ne dosta tok spàch, mno -
hé sú v de zo lát nom sta ve, niekde
sa po li caj ti tla èia v miestnostiach
ako ha rin gy, v le te trpia ho rú èa va -
mi v nekli ma ti zo va ných podkrov-
ných pries to roch, v zi me za sa ne -
tesné okná spô so bu jú, že v kan -
ce lá riách je ¾u ïom zi ma.
Pri ve ľa pa pie ro va nia a čas be ží

Tieto všetky smut né fak ty sú v
pro to ko loch presne za do ku men -
to va né a je na za mestná va te ¾o vi,
aby ich èo najskôr odstrá nil. Do -
jmy z kont rol nám zhrnul podpred-
se da OZP v SR La di slav Gra èík:
„S ta kýmto obra zom pra covné ho

prostre dia sa, žia¾, stre tá va me po -
merne èas to a má mno hé, ve¾mi
po dob né èrty. Spo loèným fakto -
rom je za ne dba ná ele mentárna
údrž ba, èo po tom spô so bu je po-
stupnú de vastá ciu objektov až do
tej miery, že je už otázna ren ta bi -
li ta prí padných rozsiahlych opráv
a re konštrukcií. Ho vo ri li sme s via-
ce rý mi riadia ci mi pra covníkmi v
týchto re gió noch, po no su jú sa, že
mô žu aku rát vznies� po žia davky
na centrá pod po ry, tie sú však li -
mi to va né fi nancia mi a ka pa ci ta mi
aj v prí pa de men ších opráv. Riadi -
te lia sa po no so va li aj na pri ve¾kú
admi nistra tí vu pri ko mu ni ká cii s
centra mi a jed not ka mi pod po ry,
sú vi sia cu s ob jed náv ka mi opráv

ale bo vý me na mi rôznych ma liè -
kos tí v inte rié roch. Aj pre to sme
sa èastejšie stretli s pre javmi
svojpo mo ci, keï si napríklad riadi -
te lia OO PZ radšej z vlastnej ini -
cia tí vy a ne raz i vlastný mi ru ka mi
za bez pe èi li napríklad vy ma ¾o va -
nie kance lá rií, po lo že nie podla ho -
vej kry ti ny èi opra vy vo do vodných
ba té rií a WC, niekde si vlastný mi
si la mi vy bu do va li tre bárs aj po -
silòovne. Ne po va žu je me to za
správne, ale urèi te lepšie, ako
pra co va� v nevzh¾adnom prostre -
dí, pod¾a kto ré ho si po tom v úvo-
dzovkách strán ky, èi že na ši obèa -
nia utvá ra jú ob raz o sta ve po lí cie.
Ne dob ré pra covné prostre die má
tiež zlý vplyv na psy chi ku najmä

mla dých po li cajtov, pre to že sa nie
na dar mo ho vo rí, že prostre die vy -
cho vá va,“ mieni La di slav Gra èík.

Mož nos ti sú
Z dru hej stra ny, riadi te ¾ov hne -

vá, keï do siahnu tie ná pra vy vy -

ža du je neúmerne ve ¾a vy na lo že -
nej ener gie a èa su. Vieme, že be -
žia pro jek ty opráv hy gie nic kých
za ria de ní, èiastoène aj re kon -
štrukcií obvodných odde le ní, ale
tých ka pa cít je má lo. „Pod¾a môj-
ho ná zo ru by sa mal ïa lej podpo -
ro va� vznik ïalších pra covných
èiat a rôzne dro bnos ti by si moh li
aj riadi te lia obvodných odde le ní
za bezpe èi� sa mi, ak by ma li mož-
nos� na kú pi� ich pria mo v obcho -
doch za pe nia ze z ne ja ké ho
vyèle ne né ho fi nanèné ho fon du a
jedno du cho vyúèto va� – tre bárs
ná kup vo do vodnej ba té rie èi žia-
rivky. Ale bo by sa pri centrách a
jed not kách pod po ry moh li vy bu -
do va� skla dy, v kto rých by sa ta ké -
to dro bnos ti da li takpo ve diac na -
fa so va� bez zby toèné ho pa pie ro -
va nia,“ na vr hu je Gra èík. „Veï èas -

to admi nistrá cia s centrom pod po -
ry sto jí re zort viac, ako je ce na tre -
bárs náhradné ho dielca do
sprchy.“

Tvrd ším orieškom sú náklad-
nejšie re konštrukcie, kto ré sa už
do tý ka jú aj sta vu roz poè tu re zor -
tu. Ide najmä o vý me nu okien a
za teple nie fa sád. Sú problé mom
mno hých obvodných a okresných
riadi te¾stiev PZ. Cez ne tesnia ce
okná uni ka jú z po li cajných objek-
tov èo len v krajskom me radle ob -
rov ské množstvá ener gie, kto rú
mu sí re zort zapla ti�. Ïalšie ne ma -
lé pe nia ze idú na elektri nu, prú -
dia cu do rôznych žiari èov, kto rý mi
si ¾u dia pri ku ru jú, le bo im je zi ma,
aj keï idú teplo vodné ra diá to ry
na pl no. To to všetko sú èis té eko -
no mic ké stra ty, kto rým sa dá za-
brá ni�! Pro jekt vý me ny okien a za -
teple nia objektov nezne sie ar gu -
ment, že niet pe òa zí. Bo lo by to
ve¾mi krát ko zra ké, le bo ešte
väèšie pe nia ze te raz v ob rov -
ských množstvách do slo va vy -
púš�a me okna mi.

Pe ter Onde ra

Po zlia tí vo dou a ľa dom no mi no val Ku li ho, Pellegrí ni ho a Danku Barte ko vú
Do cha ri ta tívnej kampa ne na po moc ¾u ïom s amyotro fickou la te rálnou skle ró zou Ice Bucket Challenge

sa za po jil už aj mi nister vnútra Ro bert Ka li òák. Nasle do val tak ve¾ké množstvo bežných aj zná mych ¾u dí zo
Slo ven s ka i zo zahra ni èia. Po riadne ve¾ké ved ro s ¾a dom na ne ho vy lia li je ho podria de ní z HaZZ v Petržalke.
Na rovna ký sú boj Ka li òák vy zval spe vá ka Ku li ho, strelky òu Danku Barte ko vú a mi nis tra školstva Pet ra Pel-
legri ni ho.

Na cha ri ta tívnu akciu, kto rá ma po môc� ¾u ïom postihnu tím ALS, mi nister Ka li òák ve no val 1000 eur.

(www.aktualne.sk, 24. 8. 2014, on, sním ky Vla di mír Benko, MV SR)
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Šetre nie na nesprávnom mieste sto jí ve ¾a pe òa zí

L. Gra èík

Za se bou to už má aj Ka li òák…

Mi nis ter stvo vnútra SR otvo ri lo
odbornú disku siu na té mu al ko hol
za vo lantom. Po èet prí pa dov, ke -
dy vo di èi šo fé ru jú pod vply vom al -
ko ho lu nad jed no pro mi le sa da rí
ciele ný mi po li cajný mi akcia mi zni -
žo va�, sna hou mi nis ter stva vnútra
a Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru je
pokra èo va� a odstrá ni� tak to ne -
bez peè ných vo di èov z ciest.

Mi nis ter stvo vnútra otvo ri lo od-
bornú disku siu s cie¾om sta no vi� si
ïalšie ná stro je bo ja s fe no mé nom
al ko ho lu na ces tách. Jed nou z
mož nos tí je vo di èo vi, kto rý sa tak -
to pre vi ní za ba vi� vo zid lo. Bu de -
me sa však zaobe ra� aj ve rej no -
prospešný mi prá ca mi èi krátko do -

bý mi tresta mi odòa tia slo bo dy v
trva ní pä� až se dem dní.

Za posledných de sa� ro kov bo -
lo najviac dopravných ne hôd s prí -
tomnos�ou al ko ho lu v ro ku 2008,
konkrétne 3122 prí pa dov. Odvte -
dy sa po lí cii po da ri lo zní ži� to to
èís lo na me nej ako 55 percent. A
aj prie bežné šta tisti ky uka zu jú, že
by sme ma li by� týmto sme rom
úspešní aj ten to rok.

Po èet prí pa dov ke dy si vo di èi
sa da jú za vo lant s alko ho lom v kr -
vi nad jed no pro mi le sa medzi -
roène da rí zni žo va� ciele ný mi pre -
ventívny mi akcia mi. èi už na úrov -
ni kra jov ale bo na úrov ni ce lé ho
Slo ven s ka. V ro ku 2013 bo lo o 15

percent me nej ta kýchto prí pa dov
v po rovna ní s predchádza jú cim
ro kom. Za posledné tri ro ky je rok
2014 ten, v kto rom bo lo po èas pr -
vých se dem me sia cov najme nej
prí pa dov vo di èov s alko ho lom nad
1 pro mi le. Jed nou z tých rozsiah -
lejších dopravno–bezpeènost -
ných ak cií za me ra ných na al ko hol
bo la aj ten to rok akcia TISPOL v
me sia coch júl a au gust, ke dy po li -
caj ti v prie be hu týždòa kon tro lo -
va li na ce lom Slo ven sku prí -
tomnos� al ko ho lu u vo di èov. Ok -
rem to ho hliadky dopravnej a po -
riadko vej po lí cie aj pri bežných
kon tro lách vo di èov už pri tom naj-
menšom po dozre ní vy zý va jú k dy -
cho vej skúške.

Vý voj po è tu dopravných ne hôd
za vi ne ných pod vply vom al ko ho -
lu:

Rok/ po èet prí pa dov
2008 – 3122
2009 – 2524

2010 – 2126
2011 – 1903
2012 – 1743
2013 – 1696
2014 (za 7 me sia cov) – 899

Ziste né trest né èi ny pod¾a §
289 ods. 1 – viac ako jed no pro mi -
le al ko ho lu

Rok/ po èet prí pa dov
2012 – 6044
2013 – 5094
2014 (za 7 me sia cov) – 2982

(TO KMV 4. 9. 2014)

Ako ïa lej v bo ji pro ti al ko ho lu za vo lantom?

(Pokraèovanie zo strany 1)

No vá do ba
Najmä vïa ka euro fondom

nám v centre de di ny na Zá ho rí
pri budlo detské ihrisko, pl né vy -
na lie za vých pre lie za èiek, ná pa -
di tých ko lo to èov a zá bav ných
hojda èiek. Pozna júc miestnych,
od pr vé ho dòa som mal oba vy,
ako dlho ihrisko vy dr ží odo lá va�
ka zisvetským chú�kam èasti na -
šej dospie va jú cej mlá de že. Ho -
ci tu je ta bu ¾a upo zoròu jú ca, že
„Vstup len v sprie vo de dospe -
lých“, rea li ta je vždy iná. A tak,
keï som na ihrisku „vy ko ná val
do zor“ nad 6–roènou vnuè kou,
sku pi na detvá kov za èa la vy -
hadzo va� pl né hrste hru bé ho
drve né ho štrku na dre ve né po -
desty pre lie za èiek. Po riadne
som ich vyhre šil. Vy èí òa jú ce
detvá ky na chví¾ku zdre ve ne li.
Len asi de sa�roèná, už vy ví ja jú -
ca sa dievèinka vy èí ta vo za re -
ago va la: „Ujo, a je to va še?“

Pre zme nu som zdre ve nel
ja. „Nie je to mo je. Je to na še,“
odve til som po chví li vá ha nia.
Tvá ri la sa ne chá pa vo. Èo sa
mám èo sta ra� o cudzí ma je tok,
no nie? Nuž, no vá do ba…

–er–

Ïalšia zbra òo vá amnestia?
Od de cembra do má ja 2015 by ma la pla ti� na Slo ven sku v po ra dí

už tre tia zbra òo vá amnestia. Ná vrh no ve ly zá ko na o strelných zbra -
niach a stre li ve, kto rý ju umož ní, odobri la v stre du vlá da. Amnestiu
avi zo val 31. jú la mi nister vnútra Ro bert Ka li òák. Jej cie¾om je zní že -
nie po è tu ne le gálne drža ných zbra ní a stre li va.

Obèa nia bu dú môc� beztrestne odovzda� ne le gálne drža né zbra ne
na po li cajných odde le niach. Zbra ne podro bia ba listické mu skú ma niu.
¼u dia si bu dú môc� v zá ko nom sta no ve nej le ho te zbraò zle ga li zo va�.
Ak tak neuro bia, zbraò pre padne v prospech štá tu. Pod¾a ne dávne ho
vy jadre nia mi nis tra vnútra po moh li zbra òo vé am nes tie o po lo vi cu zní -
ži� kri mi na li tu pá cha nú so strelnou zbra òou. Konkrétne zo 440 ta -
kýchto skutkov v ro ku 2004 na 214 v ro ku 2013.

Ve dú ci odde le nia ba listi ky Kri mi na lis tic ké ho a expertízne ho ústa vu
PZ Ján Ze me ník ne dáv no odha dol, že po èas tre tej zbra òo vej am nes -
tie by Slo vá ci moh li odovzda� od 2000 do 5000 zbra ní a de siatky ti síc
ku sov stre li va.

(www.sme, 21. 8. 2014)

„Ukrajinské úrady prepustili 2 717 policajtov v Do-
neckej a Luhanskej oblasti a na rad prídu aj ďalší,“
informoval dnes poradca ukrajinského ministerstva
vnútra Anton Heraščenko. „Celkovo bolo z radov po-
lície prepustených 2 717 ľudí. To nie je zďaleka všet-
ko, je to len začiatok," povedal Heraščenko na brífin-
gu v Kyjeve. K dôvodom uviedol, že 1 490 policajtov
„nebojovalo proti terorizmu a odmietli poslúchnuť

rozkazy presunúť sa do iných miest a pokračovať v
boji". Ďalších 1 227 policajtov podľa neho odišlo zo
zboru na vlastnú žiadosť. Agentúra Interfax-Ukrajina
napísala, že v Doneckej a Luhanskej oblasti slúži
celkovo 23.026 policajtov. Proti polícii sa v oboch ob-
lastiach vedie vyšetrovanie v 40 prípadoch.

(TASR, 21. august 2014)

Masový „vyhadzov“ v ukrajinskej polícii

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la je 13. októbra 2014

Redakcia
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„Vá že ný pán riadi te¾, pro sím
pre to o Váš osobný poh¾ad, odpo -
veï na otáz ky, kto ré fak to ry naj-
viac ovplyvòu jú prá cu Va mi riade -
né ho odde le nia, èo Vám chý ba po
perso nálnej a èo po ma te riálnej
stránke a ako ste spo kojný s po-
sky to va ným servi som (kva li ta a
po èet pri chádza jú cich absolven-
tov SOŠ PZ, ta bu¾ky, stav ob jek tu,
exte rié rov a inte rié rov, vy ba ve -
nos� kance lárskou a inou tech ni -
kou, vý stroj, vý zbroj, rôzne me ra -

èe atï., stav vo zo vé ho par ku,
elek tro nic ké siete, da ta bá zy atï).
Na po kon by nás za ují mal Váš

poh¾ad na ce lý sys tém riade nia
èin nos ti, sú èinnos� a de¾bu prá ce
v re �a zi PPZ, KR PZ, OR PZ, OO
PZ a s tým sú vi sia ca admi nistra tí -
va. Pro blé mu sa chce me ve no va�
v re dakcii dlho do bejšie, prispie�

tak aj ve rejným tla kom k zlepšo -
va niu pra covných podmie nok a
tým aj k vyššej kva li te prá ce zá-
kladných útva rov. Poh¾a dy riadi te -
¾ov OO PZ te da bu de me zve -
rejòo va�, prí padne podne ty využi -
je me aj au tor sky,“ uviedli sme v
maili a riadi te ¾om sme da li aj mož-
nos� za cho va nia ano ny mi ty na
po žia da nie.

V septembro vom èís le pri ná ša -
me prvú èas� za sla ných odpo ve dí,
v té me bu de me pokra èo va� aj v
nasle du jú cich èíslach, riadi te lia
OO PZ – aj neoslo ve ní – tak ma jú
ešte možnos� za po ji� sa do an ke ty
za rovna kých podmie nok mailom
na ad re su:

pe te ronde ra@gmail.com

Za re dakciu PO LÍ CIA 
Pe ter Onde ra

Ako vi dia riadi te lia obvodných odde le ní PZ pro blé my vlastný mi oèa mi?

Nespo kojnos� so sta vom objektov, no nielen…
Vzh¾a dom na po èet né „chodbo vé“ aví za o množstve
prob lé mov v ži vo te obvodných odde le ní PZ, re dakcia PO -
LÍ CIA sa roz hod la bližšie pozrie� na pro blé my, kto ré trá pia
najmä riadi te ¾ov obvodných odde le ní pri plne ní ich úloh.
For mou k¾ú èa sme sa mailom ob rá ti li na vy ti po va ných ria-
di te ¾ov OO PZ v jed not li vých kra joch a po žia da li sme ich
o priblí že nie „bo les tí“ s nasle du jú cou pros bou:

Uro bí sa po ria dok s príplatka mi
za riade nie?

Asi v prvom vy da ní èa so pi su PO LÍ CIA v ro ku 2011 ste sa zaobe -
ra li aj príplatka mi za riede nie zástupcov riadi te ¾ov na obvodných od-
de le niach a to z dô vo du orga ni zaèných zmien, kto ré nasta li k
01.01.2011, kto ré spo èí va li v tom, že skrá te né vy šetro va nie sa z
ÚJKP OR PZ pre su nu lo ( v 4 KR PZ ) na jed not li vé obvodné odde -
le nia.

Zástupco via, kto rí prešli zo skrá te né ho vy šetro va nia na obvodné
odde le nia ku dòu 01.01.2011 sú zne vý hodne ní a to príplatkom za
riade nie, kto rých výš ka predsta vu je len 15 %, pri èom na útva roch,
kde je syste mi zo va ná rovna ká ta bu¾ka, tak tu má ZR prípla tok za ria-
de nie vyš ší, poprí pa de v rovna kej výške ako má ZR pre VS.

Bo li plá no va né rôzne zme ny, ku kto rým však do sú èasnej do by
ne do šlo a príplatky za riade nie nám ne bo li zme ne né i napriek to mu,
že zástupco via riadi te ¾ov, kto rí pre chádza li skôr na OO PZ, ma jú prí-
platky za riade nie vyššie, pri èom zastá va jú tú istú funkciu na prísluš-
nom OO PZ.

V sú èasnosti je to tak, že na OO PZ, kde je syste mi zo va ný ta -
bu¾ko vý po èet po li cajtov napr. 19, tak ZR má prípla tok na ta komto
OO PZ vo výške 23%, pri èom zástupca riadi te ¾a, kto rý pri šiel zo
skrá te né ho vy šetro va nia ku dòu 01.01.2011, kde má na odde le ní
syste mi zo va ný po èet po li cajtov 57, má prípla tok za riade nie vo vý-
ške 15%.

Z uve de né ho dô vo du, by som Vás po žia dal o ve no va nie sa aj tej-
to proble ma ti ke, resp. vy jadre nie sa za in te re so va ných k da nej té me.
Tiež by som Vás po pro sil o spätnú informá ciu a o za bo jo va nie odbo -
rov, aby príplatky bo li zjedno te né a spra vodli vé.

Me no a ad re sa v re dakcii

Som riadi te ¾om OO PZ Bá novce n/B, kto ré je odde le ním I. ty pu. Sme
asi jed no z má la obvodných odde le ní, kto ré má naplne ný ta bu¾ko vý
stav po li cajtov. Èo sa tý ka ma te riálnej strán ky, taktiež si ne mô že me
s�a žo va�. OO PZ je v bu do ve spo lu s OR PZ Bá novce n/B, kto rá je
zmo derni zo va ná z bý va lej základnej ško ly a pre potre by po lí cie slú ži
asi 6 ro kov. Zmo der ni zo va ný ob jekt bol da ný do uží va nia po lí cie spo lu
s no vým kance lárskym ná bytkom, tak že podmienky pre prá cu bo li vy-
tvo re né k pl nej spo kojnosti po li cajtov. V sú èasnej do be je pro blém do-
plni� kance lársky ná by tok, hlavne sto ly, sto liè ky a kontajne ry k sto lom,
na ko¾ko sa na pl nil ta bu¾ko vý stav po li cajtov a nie všetci ma jú svoj stôl
a sto liè ku. Spo lu s bu do vou bo li vy bu do va né elek tro nic ké siete a da ná
do uží va nia no vá te le fónna ústredòa. Za èiatkom ro ku bo li vy me ne né
všetky po èí ta èe na OO PZ, èo zlep ši lo prá cu hlavne na odde le ní skrá -
te né ho vy šetro va nia, i tak by sme však pri ví ta li, ak by sa OO PZ do pl -
ni lo ešte 1–2 po èí taèmi. Èo sa tý ka vo zo vé ho par ku, tiež si ne mô že me
s�a žo va�, na ko¾ko pri predposlednej vý me ne bo li vy me ne né 2 mo to ro -
vé vo zidlá a pri poslednej vý me ne v tom to ro ku bo li vy me ne né taktiež
2 mo to ro vé vo zidlá.

Tre ba však uvies�, že i na še OO PZ trá pia i pro blé my. Jedným z
najväèších prob lé mov /as poò pre nás z nášho poh¾a du/ je za bezpe èo -
va nie dopravno–bezpeènostných ak cií. Vzh¾a dom k to mu, že na OR
PZ Bá novce n/B sú za ra de ní len 4 po li caj ti v družstve cestné ho do zo-
ru, všetky vyhlá se né DBA od úrovne P PZ, KR PZ ale bo vlastné za -
bezpe èu je me mi ni málne 4 po li cajtmi OO PZ Bá novce n/B, na ko¾ko
sme v rám ci OR PZ Bá novce n/B len jed no obvodné odde le nie. V prie -
me re tak to za bezpe èu je me 7–8 DBA me saène. Okrem to ho sa sa -
mozrejme za bezpe èu jú i iné akcie, napríklad VP na futba lo vých zá pa -
soch, kde èle no via po riadko vej jed not ky z OO PZ Bá novce n/B v po ète
pä� po li cajtov pra vi delne za bezpe èu jú futba lo vé zá pa sy v Trenèí ne a v
My ja ve. Stá va sa však, že futba lo vé zá pa sy ko li du jú s termí nom DBA a
vte dy je pro blém všetko za bezpe èi�. Problé mom je aj to, že opatre nia
sú vyhlá se né na „poslednú chví ¾u“, nieke dy 2 dni pred termí nom a tak-
tiež je pro blém za bezpe èi� po li cajtov.

Sa mozrejme, že sú na OO PZ i iné pro blé my, kto ré sa však sna ží me
rieši� „za po cho du“, a to tak, aby bol plno hodnotne za bez pe èe ný vý kon
služ by k spo kojnosti obèa nov.

pplk. Bc. ¼u bo mír Ha bo, riadi te¾ OO PZ Bá novce nad Bebra vou

Ako to má me všetko stihnú�?

Po li cajt Star ší re fe rent – po ve -
re ný po li cajt – by mal ma� as poò
tri ro ky pra xe na OO PZ, aby zís -
kal miestnu a osobnú zna los�, na -
do bu dol prak tic ké zruè nos ti pri
pre ve ro va ní ozná me ní, spi so va ní
zázna mov a pri jí ma ní ozná me ní o
priestupku a trest ných èi noch. Na -
ko¾ko no vopri ja tý po li cajt  z ci vi lu
ne má žiadny po jem o prá ci po lí -
cie, už vonkoncom o skrá te nom
vy šetro va ní, a to ne ho vo rím o
tom, že do ško ly, aby zís kal zá-
kladné po li cajné vzde la nie spo je -
né so špe cia li zo va ným, ide nieke -
dy aj po pol ro ku. A tak je cca rok
a pol ne pou ži te¾ný.

Prípra va no vopri ja tých po li -
cajtov v SOŠ –  ško la by sa moh -
la za me ra� aj praktickú prípra vu
po li cajtov v zmysle N PPZ
22/2013  (pre ve re nie ozná me ní,
èo má obsa ho va� predve de nie,
zaiste nie, aby bo lo v sú la de s
usta no ve ním § 17, 18 a 19) Zo
ško ly by moh li pri chádzal po li caj ti
aj s ku pó nom, ma li by sa uèi� aj
prá cu s IS MV SR ako RE GOB,
DSA, CLK atï… 

Ser vis: Na ria de nia a IAR ( MV
SR, PPZ, KR PZ a OR PZ)  by
moh li by� na jed nom mieste v
elektro nickej po do be  a v aktuál-
nom zne ní.

Vo zo vý park ja na dob rej úrov -
ni, len ne do stat ky vi dím v bež-
ných opra vách a servisných pre-
hliadkach – zdåha vé ko na nie a vy -
ba vo va nie ( tre ba na pí sa� žiados�,
tú mu sí podpí sa� R OR PZ, ná-
sledne ju mu sia schvá li� na CP,
po tom h¾a da jú fi nancie a až po -
tom, po schvá le ní mô že ís� au to
na opra vu ale bo servisnú pre-

hliadku– (o to by som sa ne mal
sta ra� ja,  ja by som mal au to da�
pra cov ní ko vi CP a ten nech to
všetko za bez pe èí a na dru hý deò
nech au to do ne sie ho to vé v prí pa -
de jed no du chých opráv)

Stav ob jek tu vzh¾a dom  na
miesto a po lo hu  (pivnièná èas�
by to vé ho do mu) je celkom dob rý
– až na ka pa citné obmedze nie.
Ob jekt pre šiel cel ko vou re kon -
štrukciou: okná, so ciálne za ria de -
nia, po dla hy, elek tri ka.

Ešte by odde le nie potre bo va lo
vy me ni� kance lársky ná by tok a
najmä skri ne pre po li cajtov. Väèši -
na po li cajtov má dve dre ve né skri -
ne, kto ré za be ra jú ve ¾a miesta –
najvhodnejšie sa ja via ple cho vé
skri ne s nadstavcom aj z dô vo du
za bezpe èe nia osobných ve cí  aj
slu žobných (zbraò, po ku to vé blo -
ky).

Èo sa tý ka da ta báz, resp. IS
MV SR, po li cajt by mal dispo no -
va� jedným heslom ale bo jedným
prístu po vým kó dom do týchto IS,
kto rý by do stal už pri nástu pe k
PZ, le bo do kaž dé ho IS je potreb-
né na pí sa� sa mostatnú žiados�,
niekto ré schva ¾u je pria my nadria -
de ný, inú za sa nadria de ný s per-
so nálnou prá vo mo cou, po tom eš-
te aj ško li te¾.

Na u¾ahèe nie prá ce by sa moh -
li odbú ra� zby toèné ta bu¾ky a su -
má re, ¼ ,1/2, ¾, roèné. Ma lo by
sa vy chádza� z denné ho hlá se nia,
kto ré by ob sa ho va lo všetky po-
trebné po lož ky a to to denné hlá -
se nie by sa preklá pa lo do
týždenné ho, po tom do me saèné -
ho  a tak ïa lej. (pre informa ti kov
by to ne mal by� pro blém). A po tom

by sa s tý mi to ta bu¾ka mi moh li
nauèi� pra co va� aj na vyš ších sú -
èastiach ako KR PZ a PPZ  a po-
trebné informá cie by z nich vy be -
ra li pod¾a filtra a to ho, èo by potre -
bo va li za konkrétne odde le nie a
obdo bie (tak to sa pí šu denné hlá -
se nia, týždenná infor má cia, me -
saèný preh¾ad o èin nos ti OO PZ  a
tieto sa po sie la jú na OR PZ až
PPZ), tak že všetký mi do stup ný mi
údajmi dispo nu jú a po tom ich
zno vu žiada jú pri rôznych ana lý -
zach a sprá vach.

V prí pa de zá sadných zmien v
zá ko noch ako TZ a TP, zá kon o
PZ, priestupko vý zá kon a iné ako
aj zme na IAR – moh li by vyššie
sú èasti za bezpe èi� IMZ k aktuál-
nym problé mom, kto ré tieto zme -
ny pri ná ša jú.

kpt. Mgr. Ju raj Pa ci ga
riadi te¾ OO PZ No vé Mesto –

zá pad, Bra ti sla va

Na každom OO PZ by
ma la by� obèianska

pra covníèka
Tu najšie OO PZ v Pre -

šovskom kra ji prešlo v ro ku
2010 kompletnou re konštruk -
ciou. Odde le nie je vy ba ve né
no vým ná bytkom a pod. Pred -
ne dávnom do šlo k obme ne po -
èí ta èo vej tech ni ky, potre bo va li
by sme ešte obme ni� tla èiarne.
Mo mentálne ja na tu najšom OO
PZ syste mi zo va ný stav 35 po li -
cajtov, sku toèný stav predsta -
vu je 33 po li cajtov. Pre u¾ahèe -
nie na šej prá ce by na každom
OO PZ  po moh la obèianska
pra covníèka, kto rá by evi do va la
re gistra tú ru, stravné líst ky a
pod. Tá to prá ca nám ube rá èas
od to ho, èo mu by sme sa ma li
ve no va� a ne ro bi� „sekre tárky“.
Do SAP–u na ho di� stravné,
nadèa sy, a pod.

Me no a ad re sa v re dakcii

Na za èia tok snáï k centrám
pod po ry. Od ich vzni ku spra cú va -
me ne ustá le exce lovské ta bu¾ky s
po ža do va ným ma te riá lom, ale
do po sia¾ nám ho nikto na ich zá -
kla de ne do dal. Èo sa tý ka výstroj-
ných skla dov: Pod¾a informá cií
nadria de ných sú stá le pl né, zá so -
be né potrebným ma te riá lom, až
kým som ich sám ne na vští vil sám
a zistil som, že po li cajt prie mer -
ných ve¾kosti sa vystro ji� ne dá, o
èom som ihneï e–mailom in for -
mo val zástupcu OZP p. Ufná ra.
Skla dy sú pl né zrejme len na te le -

fo nic ký do taz funkcio ná rov KR
PZ. Ïalšie pro blé my vo fungo va ní
centier pod po ry zis�u jem ako
pred se da ško do vej ko mi sie pri
OR PZ vo Svidní ku pri ich èin nos ti
v rám ci sprá vy vo zidlo vé ho par ku,
keï napr. ce lá ich èinnos� po DN
a ško do vých uda los tiach slu žob -
ných cestných vo zi diel prešla
zno  va na R OO PZ. Ne ho vo riac o
perso nálnych odde le niach,
SAP…) atï.

mjr. JUDr. Pe ter Ki mák, 
riadi te¾ OO PZ Gi raltovce

Výstrojných sú èiastok nie je dosta tok!

U¾ahèo va�, nie kompli ko va� prá cu!

Smú toèné ozná me nie
Dòa 16.09.2012 nás ná hle, bez rozlúèky vo ve ku
42 ro kov opus til náš ko le ga a èlen ZO OZP SR 
v Èadci
npor. Vla di mír Chy lík,
man žel a otec dvoch sy nov, na po sle dy slu žobné
za ra de ný vo funkcii staršie ho re fe ren ta na odbo re
kri mi nálnej po lí cie OR PZ v Èadci.

Kto ste ho po zna li, ve nujte mu ti chú spo mienku.

Ko lektív OR PZ Èadca
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Ako vi dia riadi te lia obvodných odde le ní PZ pro blé my vlastný mi oèa mi?

Bu dem sa ve no va� len jed nej
té me, ale uve de ný pro blém, mòa

osobne ako riadi te ¾a OO PZ, ale
aj ostat ných ko le gov na mnou ria-
de nom odde le ní trá pi najviac. Je
to stav bu do vy nášho OO PZ.
Stav na na šom OO PZ je 21 po li -

cajtov + 1 re fe rent ka. Na OO PZ
je 14 re fe rentov ÚOZ, kto rí ma jú,
mi mo priesto rov stá lej služ by, k
dispo zí cii dve kance lá rie !!!. Bu do -
va, kto rá dispo ziène ne vy ho vu je
sú èasné mu sta vu po li cajtov na
OO PZ,  po chádza cca, keï mám
dob ré ve do mosti, zo za èiatku 60.
ro kov, je to bý va lá by -
tovka a od uve de nej do by
na nej nepre behla, èo sa
tý ka exte rié ru, žiadna ani
èo len najmenšia re -
konštrukcia. Po žia davky
na re konštrukcie, opra vy
atï. bo li splne né len v mi -
ni málnom množstve, je di -
né po zi tí vum je mož né
vyslo vi� s re konštrukciou
so ciálnych za ria de ní v ro -
ku 2009, aj keï pre mòa

dos� ne po cho pi te¾ne bo li zre -
konštruo va né len 3 zo 4 so -
ciálnych za ria de ní na OO PZ. Ku
kva li te vy ko na nej prá ce sa radšej
ne bu dem vy jadro va� (spr cho vý
kút neodte ká, pi soár sa upchá -
va…). Cel ko vý vzh¾ad bu do vy pô -
so bí priam odstra šu jú cim doj-

mom. Èo sa tý ka in te rié ru, tak ten
sme si zre no vo va li sa mi, vy ma ¾o -
va li sme (po do tý kam za vlastné
pe nia ze a svojpo mocne), novší
ná by tok zhá òa me po rôznych úra -
doch a inšti tú ciách, kde ho pra vi -
delne obmie òa jú, aby sme si
vzh¾ad odde le nia as poò tro chu
sprí jemni li, na ko¾ko tu trá vi me
dos� ve ¾a èa su. Ne viem, èi je mož -
né v ta komto prostre dí v 21. sto ro -

èí fungo va�, je to otáz ka na za -
mysle nie. Rôznych prís¾u bov na
re konštrukcie som sa už na po èú -
val dos� a do po sia¾ sa stá le niè
neudia lo. Pre ilustrá ciu za sie lam
aj zo pár fo to gra fií exte rié ru, ako aj
in te rié ru a za ria de nia bu do vy OO
PZ, kto ré dý cha jú hlbo kým ná dy -
chom ko mu nizmu.

mjr. Mgr. Ja ro slav Piater, 
riadi te¾ OO PZ Štítnik

Stav na šej bu do vy: ka ta stro fa!

 Pán podpredse da, ne dáv -
no ste ab sol vo va li návšte vy
SOŠ PZ v Pe zinku a v Ko ši -
ciach. Èo bo lo ich cie¾om?

Do stá val som rôzne informá cie
o tom, ako pre bie ha jú oprav né
skúšky na týchto ško lách, pres-
nejšie, pre èo sa vlastne re la tívne
dos� poslu chá èov ocit ne pred nut-
nos�ou úspešne absolvo va� op -
rav nú skúšku, ak sa nechcú so
ško lou rozlú èi�. Vraj sú skú šobné
ko mi sie ne raz ve¾mi kru té, ne mi lo -
srd né a nespra vodli vé. Prostred-
níctvom cent ra vzde lá va nia a psy -
cho ló gie SPOU MV SR bo lo OZP
v SR umožne né zú èastni� sa na
oprav ných skúškach osobne.
 Zís ka né do jmy, po znat ky?
Po ve dal by som: ve¾mi rozdiel-

ne. V Pe zinku ma za ra zi lo, že
niekto rí poslu chá èi už pri posled-
nej šan ci, ho ci vopred ve de li, èo
sa ma jú douèi�, vô bec nepres -
vedèi li. Zjavne ne bo li schop ní
zvládnu� uèi vo, ich odpo ve de ko -
mi siu ani mòa ako bý va lé ho dlho -

roèné ho pe da gó ga neuspo ko ji li.
Bo li to oprav né skúšky zo slu -
žobnej prípra vy a ne mi lo ma pre-
kva pi lo, že tra ja skúšky neuro bi li,
aj keï ma li zo stra ny pe da gó gov
za bez pe èe né konzultá cie a prak -
tic ké cvi èe nia. Pre mòa to bo lo
ne po cho pi te¾né, uèi vo z tohto
predme tu sa mi ne zdá extrémne
ná roè né, a predsa neprešli – bol
do konca medzi ni mi aj je den ma -
gister, te da predtým zvlá dol štú -
dium na vy so kej ško le, ale objek-
tívne nezvlá dol slu žobnú prípra vu
na SOŠ PZ v Pe zinku. Prístu pu
èle nov skú šobnej ko mi sie som
ne mal èo vy èí ta�.
 A v Ko ši ciach?
Tu to bo lo presne na opak – bo -

lo vi die�, že poslu chá èi sa chy ti li
po núknu tej šan ce a pocti vo sa
pred skúška mi uèi li. Je den z nich
bol do konca do slo va na bi tý ve do -
mos�a mi, bo la ra dos� po èú va� ho
pri odpo ve diach, ve rím, že by ob -
stál aj na vy so kej ško le. Pý tal som
sa ho, ako je mož né, že vô bec

mu sel ís� na oprav né skúšky. Od-
po ve dal, že pri šiel z tech nic ké ho
sme ru ško ly, všetko bo lo pre ne ho
úplne no vé a dlhšie mu tr va lo,
kým sa vlastne sto tož nil s obsa -
hom štú dia na SOŠ PZ. Ïalší dva -
ja uspe li tiež a presvedèi li ma, že
pri záujme zo stra ny poslu chá èov
o uve de né uèi vo je mož né úspeš-
ne ukonèi� štú dium na SOŠ PZ.
Na dru hej stra ne aj na tejto ško le
sú poslu chá èi, èo nezvlá da jú
oprav né skúšky.
 Mož no z va šej návšte vy

uro bi� zá ver?
Mo je návšte vy, najmä roz ho vo -

ry s mno hý mi pe da gógmi i s
poslu cháèmi ma len utvrdi li v tom,
èo už na odbo roch dáv no ho vo rí -
me – na še školstvo vy ža du je
zme ny, ho vo rí me o nich 5 ro kov a
je di né, èo sa za ten èas sta lo, je
predåže nie trva nia ško ly as poò o
dva me sia ce. Na skrá te ný èas
štú dia je uèi va neúmerne ve ¾a,
ne má lo poslu chá èov má po tom
pro blém, ho ci sa sna žia. Pre to

opa ku jem: na še základné škol-
stvo si vy ža du je predåže nie zá -
kladné ho èa su výuèby s ná sled -
ným po by tom poslu chá èov v stá -
lej po riadko vej jednotke, aby si
upev ni li ná vy ky a prak tic ky sa na -
uèi li viac z to ho, èo bu dú potre bo -
va� pri bežnom vý ko ne služ by v
útva roch. Odbornú disku siu by si
zaslú žil aj roz sah a sme ro va nie
uèi va na SOŠ PZ a sa mo stat nou
ka pi to lou je po tom ïalší od bor ný
rast po li cajtov.
 Naozaj, o tejto té me sa už

dlho ho vo rí…
Ne ustá le opa ku je me, že ne -

má me vy bu do va ný sys tém ce lo ži -
votné ho vzde lá va nia na šich prís -
lušní kov. Prešlo pä� ro kov a v tejto
ob las ti sa za èa li ur èi té kro ky , ale
tie sú za tia¾ ne dosta toèné. Uve -
domme si, že v Po li cajnom zbo re
pre bie ha jú zá važ né zme ny, sme -
ru jú ce k sta bi li zá cii ¾u dí, bu de sa
pri jí ma� me nej po li cajtov a viac sa
zbor bu de mu sie� ve no va� ich
ïalšie mu vzde lá va niu. Školstvo

by sa na tieto zme ny ma lo už te -
raz pripra vo va�. Sa mo stat nou
otáz kou je však už sa mot ný pro -
ces vý be ro vé ho ko na nia do slu -
žobné ho po me ru, a te da aj do
škôl, aby sa do po li cajnej rovno -
ša ty do sta li naozaj len kva lit ní ¾u -
dia, kto rí chcú by� ce lý ži vot po li -
cajtmi. Stá le sa trú si ve ¾a re èí o
neobjektívnosti pri jí ma cích ko mi -
sií, o nízkych pri jí ma cích kri té -
riách, o po dozre niach z pro tekcie.
Ne mô žem to vy lú èi� ani potvrdi�,
ale prá ve v sna he eli mi no va� mož -
né subjektívne fak to ry od bo ry už
dávnejšie na vr ho va li, aby bo li
uchádza èi pri jí ma ní centrálne.
Myš lienka centrálne ho príjmu po -
slu chá èov natra fi la na od por ria-
dia cich funcio ná rov. Všetky zme -
ny, kto ré školstvo èa ka jú, je po-
trebné dôkladne pre myslie� a po -
tom za kotvi� v zá ko ne. Èím skôr,
tým lepšie – vrá ta ne sme ro va nia
Aka dé mie PZ.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Na slo víè ko s podpredse dom OZP v SR La disla vom Gra èí kom

Ako ži je na še školstvo?

Úprimná gra tu lá cia
Èlen ZO OZP è. 10–27 pri OR

PZ Mi cha lov ce npor. Sla vo mír
PRA DA, slu žobne za ra de ný na
OKP OR PZ Mi cha lov ce, má za
se bou mi mo riadne úspešnú sé riu
vystú pe ní a sú �a ží, na kto rých aj v
tom to ro ku re pre zen to val Slo ven -
sko ako na tu rálny kul tu ris ta aso -
ciá cii INBA v ka te gó rii jed not li vec i
v zmie ša ných pá roch. Po súïte
sa mi, tu je je ho bi lancia v ro ku
2014:

1.3. Miesto – zmie ša né pá ry (J.
Bencu ¾a ko vá z Mi cha lo viec) –
Medzi ná rodne majstrovstvá Slo -
ven s ka –Ko lá ro vo – 7.6.2014

2.2. Miesto– zmie ša né pá ry (J.
Bencu ¾a ko vá z Mi cha lo viec) –
Majstrovstvá SR, Ko lá ro vo –
7.6.2014

3.3. Miesto–Masters /40–50
ro kov/  Medzi ná rodne majstro-
vstvá SR – Ko lá ro vo – 7.6.2014

4.2. Miesto– Masters/40–50

ro kov/ – Majstrovstvá SR, Ko lá ro -
vo– 7.6.2014,

5.1. Miesto – zmie ša né pá ry (J.
Bencu ¾a ko vá z Mi cha lo viec) –
Medzi ná rodne majstrovstvá Ma -
ïar ska – Ta ta ba nya – 21.6.2014

6.2. Miesto – Masters/40–50
ro kov/  – Medzi ná rodne majstro-
vstvá Ma ïar ska – Ta ta ba nya –
21.6.2014

7.4. Miesto – Mu ži do 173 cm –
Medzi ná rodne majstrovstvá Ma -
ïar ska – Ta ta ba nya – 21.6.2014

8.5. Miesto– Masters /40–50
ro kov/ – INBA Majstrovstvá sve ta
–Nit ra – 27–28.6.2014

9.4. Miesto– Mu ži do 170 cm–
INBA Majstrovstvá sve ta –Nit ra –
27–28.6.2014

10.3. Miesto– zmie ša né pá ry
(J. Bencu ¾a ko vá z Mi cha lo viec)–
INBA Majstrovstvá sve ta –Nit ra –
27–28.6.2014

Nášmu ko le go vi a ka ma rá to vi
úprimne gra tu lu je me, že lá me mu
aj na ïa lej ve ¾a úspe chov. Sme hr -
dí na to, že je na ším èle nom a
príslušní kom PZ!

Ma rek Ihna èik,
predse da ZO OZP è. 10–27,

Mi cha lov ce

Neuve ri te¾ne úspešná šnú ra úspe chov nášho èle na, na tu rálne ho kul tu ris tu z Mi cha lo viec

Lúči sa OR PZ a ZO OZP v SR Trebišov
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V októbri 2009 sa v bratislav-
skom hoteli SUZA konal V. riadny
zjazd OZP v SR. Delegáti prvýkrát
v 20-ročnej histórii zväzu privítali
medzi sebou úradujúceho pre-
miéra slovenskej vlády Roberta
Fica, ministra vnútra Roberta Kali-
ňáka a celý rad vysokých funkcio-
nárov rezortu, ako aj množstvo
zahraničných hostí na čele s pre-
zidentom EuroCOP-u Heinzom
Kieferom.

Všetko, čo sa na zjazde udialo,
podrobne popisuje monotematic-
ké 16-stranové vydanie októbro-
vej POLÍCIE, prístupné na našom
webe. Na zjazde odznelo množ-
stvo dôležitých informácií, všet-
kých policajtov však nepochybne
najviac zaujala priama otázka
podpredsedu OZP Mariána Mag-
doška premiérovi Robertovi Ficovi
k ďalšiemu osudu zákona č. 328,
či zostanú zachované sociálne is-
toty policajtov „Na sto percent za-
chované, bez akýchkoľvek
zmien,“ ubezpečil všetkých pred-
seda vlády.

Záver roka 2009 bol pre odbo-
rový zväz plný rôznych, aj zahra-
ničných aktivít. Už koncom októb-
ra 2009 sa vedenie OZP vo Viedni
stretlo s reprezentáciou rakúske-
ho odborového zväzu policajtov
(FSG) na čele s predsedom Her-
mannom Greylingerom, čím „od-
platili“ návštevu Rakúšanov v Bra-
tislave z júla 2009. (viď POLÍCIA
č. 11/2009).

V prvých novembrových dňoch
sa delegácia OZP v SR zúčastnila
na jesennom zasadaní výboru Eu-
roCOP-u v Luxemburgu, ktoré sa
o. i. zaoberalo rastúcim počtom
prípadov násilia proti policajtom a
ich rodinám v celej Európe, čo
úzko súvisí so sociálnou situáciou
v mnohých štátoch. Osobitne vy-
puklý je tento problém v Grécku.

Atmosféru nespokojnosti zažili
členovia OZP v SR už 1. decemb-
ra 2009 na veľkom protestnom
mítingu odborárov vo Varšave a o
pár dní sa celá historická Praha
otriasala rámusom, ktorý urobili
odborári zo štátnej, resp. verejnej
správy 9. decembra pri pochode
pred budovu českého parlamentu.
Medzi účastníkmi protestného po-
chodu na Malú stranu, kde domi-
novali záchranári, hasiči a policaj-
ti, boli aj slovenskí odborári na če-
le s podpredsedom Pavlom Meki-
ňom, ktorý sa tu srdečne zvítal aj
s prezidentom EuroCOP-u Hein-
zom Kieferom.

Verejná voľba
O ďalšie dva dni, už 11. de-

cembra 2009 mal OZP v pláne
zimné zasadanie rady predsedov,
ktoré sa aj uskutočnilo v Tercho-
vej. Z úst predsedu Miroslava Lit-
vu odzneli informácie o priebehu
kolektívneho vyjednávania v rám-
ci rezortu, keď najväčšie problé-
my boli so zmluvou pre Horskú
záchrannú službu. Najdôležitej-
ším bodom decembrovej rady boli
voľby vedenia OZP a revízorov
účtov. Hoci predsedníctvo deň

predtým navrhlo tajné voľby a
urobilo aj všetky prípravy na ich
priebeh (urna, lístky ), volebná ko-
misia prišla s protinávrhom na ve-
rejné hlasovanie - aklamáciu, kto-
ré sa napokon uskutočnilo - aj na-
priek námietke predsedu Litvu.
Zodvihnuté ruky jednoznačne po-
tvrdili vo funkcii všetkých dovte-
dajších členov vedenia, teda pred-
sedu Miroslava Litvu, ako aj pod-
predsedov Mariána Magdoška,
Ladislava Gračíka a Pavla Meki-
ňu.

Rok 2010
sa začal pre slovenskú políciu,

ako si mnohí pamätáme, dosť ne-
šťastne, keď psovod PZ pri výcvi-
ku na popradskom letisku zabudol
v batožine cestujúceho vzorku vý-
bušniny a tá sa aj s kufrom nič ne-

tušiaceho pasažiera odviezla až
do Dublinu. Nepríjemnosť okam-
žite využila vtedajšia opozícia na
veľmi agresívny útok voči sloven-
skej polícii, osočovanie polície
pred znepokojeným zahraničím a
produkovala politicky motivované
výzvy na „stínanie hláv“ – až po
úroveň ministra vnútra Roberta
Kaliňáka. Toto zovšeobecnené
znevažovanie práce príslušníkov
PZ prinútilo OZP v SR, aby sa už
8. januára 2010 verejným vyhlá-
sením postavilo za slovenských
policajtov i osobu ministra: „Odbo-
rový zväz polície v SR je presved-
čený, že Robert Kaliňák nenesie
osobnú zodpovednosť za kauzu a
plne podporuje jeho ďalšie zotrva-
nie vo funkcii. Odborový zväz po-
lície v SR sa dlhodobo usiluje o
stabilizáciu pomerov v rezorte,
ktoré práve časté výmeny minis-
trov v minulosti vždy negatívne
poznačili. Naviac, pán minister
Robert Kaliňák sa do histórie PZ
zapíše ako minister, ktorý sa mi-
moriadnym spôsobom zaslúžil o
skvalitnenie pracovných a sociál-
nych podmienok príslušníkov PZ,“
píše sa v zverejnenom vyhlásení.

Dôstojné oslavy
Medzičasom v odborovom zvä-

ze vrcholili prípravy na historickú
udalosť – pripomenutie si 20. vý-
ročia založenia Odborového zvä-
zu polície v SR. Veľmi dôstojné
oslavy sa uskutočnili 22. januára
2010 v tých istých priestoroch,

kde sa nedlho predtým konal V.
zjazd OZP, teda v hoteli SUZA v
Bratislave. Medzi domácimi hos-
ťami nechýbali viacerí bývalí mi-
nistri vnútra a policajní prezidenti,
na bratislavskú pôdu znova zaví-
tal z Nemecka aj prezident Euro-
COP-u Heinz Kiefer s väčšou čas-
ťou celého výkonného výboru.
Účastníci slávnostného zasadania
rady predsedov rovnako srdečne
privítali aj jeho predchodcu, prezi-
denta UISP Hermanna Lutza, kto-
rý bol OZP veľmi nápomocný prá-
ve v prvom období po založení a
pomohol aj pri začleňovaní OZP v
SR do medzinárodného prostre-
dia policajných odborov.

Na slávnostnom zasadaní sa
stretlo aj množstvo bývalých kole-
gov, celé podujatie sa nieslo vo
veľmi srdečnej atmosfére a mnohí
vysokí policajní funkcionári zotr-
vali so svojimi bývalými i súčasný-
mi kolegami v družných rozhovo-
roch aj dlhé hodiny po skončení

oficiálnej časti programu . Zakla-
dajúci i súčasný predseda OZP v
SR Miroslav Litva ostal v hodnote-
ní tejto významnej udalosti verný
svojej povesti, keď sucho konšta-
toval: „Jubileum je pekná vec, ale
nedáva priestor pre sebauspoko-
jenie“. Pritom už v čase konania
slávnostného zasadania mal „vo
vrecku“ všetky rezortné kolektívne
zmluvy na rok 2010, podpísané
sociálnym partnerom.

Odborári pred parlamentom
Začiatkom roka 2010 sa Odbo-

rový zväz polície v SR ešte raz za-
písal do povedomia širokej verej-
nosti, keď 29. januára asi šesťsto
jeho členov v oranžových vestách
OZP zabralo priestranstvo v blíz-
kosti Bratislavského hradu, pria-
mo pod budovou Národnej rady
SR, aby tak vyjadrilo nesúhlas s
návrhom skupiny poslancov na
odvolanie ministra vnútra SR Ro-
berta Kaliňáka v súvislosti so spo-
menutou nepríjemnosťou na po-
pradskom letisku. Z úst opozič-
ných poslancov „vďaka tomu“ za-
znelo na pôde parlamentu množ-
stvo nevyberaných útokov a aj vy-
slovených lží na adresu Odboro-
vého zväzu polície v SR, ktorý bol
obvinený z politického prístupu,
hoci aj príslušník PZ je v demokra-
tickej spoločnosti v čase svojho
osobného voľna občanom so
všetkými právami a odbory sú
priam predurčené na to, aby ich
členovia verejne vyjadrovali svoj

názor na dianie, v čom ich priamo
chráni ústava a legislatíva demo-
kratického štátu, za aký aj všetci
opoziční poslanci Slovenskú repu-
bliku radi a často označujú.
Protest né zhromaždenie svojou
osob nou účasťou podporil prezi-
dent KOZ SR Miroslav Gazdík a v
prestávke rokovania parlamentu
prišiel členom OZP poďakovať aj
minister vnútra Robert Kaliňák,
ktorého – podľa očakávania – po-
slanci z funkcie napokon neodvo-
lali. Množstvo vyjadrení opozič-
ných i koaličných poslancov z roz-
pravy tohto rokovania parlamentu
sme zachovali pre históriu a po-
učenie, kto je kto, vo februárovom
vydaní mesačníka POLÍCIA.

Mnohoraké dôsledky krízy
Nasledujúce obdobie bolo

opäť rušno aj na medzinárodnej
scéne, výkonný výbor EuroCOP-u
sa na svojom marcovom zasadaní
v Bruseli vážne zaoberal dôsled-
kami hospodárskej krízy, ktorá má
pre policajtov viacnásobný nega-
tívny účinok: policajti so svojimi
rodinami na vlastných peňažen-
kách pociťujú dôsledky krízy a
zdražovania v domácich rozpoč-
toch, na ich pracovných a sociál-
nych podmienkach zasa v rámci
protikrízových opatrení šetria vlá-
dy. Ako policajti napokon musia ri-
skovať život a zdravie pri zása-
hoch proti nespokojným obča-
nom, hoci sa s argumentmi de-
monštrantov ako občania neraz
zhodujú.

Mimoriadne ocenenie
Ukázalo sa to aj na medziná-

rodnej konferencii, ktorá sa pod
záštitou EuroCOP-u uskutočnila
12. apríla v Madride pod pracov-
ným názvom Chráňte tých, ktorí

chránia vás. Napokon, v dňoch 8.
a 9. mája sa v Krakove konalo
riadne zasadanie výboru Euro-
COP-u, ktoré prijalo doslova his-
torické rozhodnutie: prvýkrát v no-
vodobej histórii policajných odbo-
rov si do vrcholovej funkcie vybra-
lo zástupcu krajiny z tzv. východ-
ného bloku, keď zvolilo za I. vice-
prezidenta práve Miroslava Litvu,
predsedu „maličkého“ Odborové-
ho zväzu polície v SR. Táto voľba
je pre OZP veľkou poctou a pre
Miroslava Litvu ocenením práce,
ktorú za dlhé roky vykonal na vnú-
tornom i medzinárodnom odboro-
vom poli.

Z dlhodobých zámerov odbory
tlačili služobné vedenie do zrý-

chlenia tempa zmien v rezortnom
školstve, kde napokon aj vtedajší
policajný prezident Ján Packa vy-
slovil podporu týmto cieľom, kon-
krétne podporil aj vznik tzv. stálej
poriadkovej jednotky, ale realizá-
cii bránilo v tom čase hneď nie-
koľko faktorov.

Znepokojenie pred voľbami
Predvolebný čas sa odzrkadlil

aj na duševnom stave policajtov,
ktorých veľmi znepokojovali usta-
vične sa šíriace fámy o zmenách v
zákone č. 328 už k 1. októbru
2010. Daromné boli ubezpečenia
vrcholových odborových i služob-
ných predstaviteľov rezortu, že tá-
to vláda na zmenách zákona č.
328 nepracuje, fámy mali okamži-
tý vplyv na zvýšenú odchodovosť
policajtov. Pred jej dopadmi veľmi
dôrazne upozorňoval už v predsti-
hu aj Miroslav Litva, nahlas vyslo-
vil prognózu, že zvýšená odcho-
dovosť spôsobí stabilite osobitné-
ho účtu vážne problémy. V tom
čase, upozorňoval, bolo v zbore 8
200 policajtov, ktorí odslúžili 15 a
viac rokov, z toho väčšina, až 6
200, mala „odkrútené“ 15 až 21
rokov. Žiaľ, budúcnosť mu dala
za pravdu, v tom čase sa však
zrušením osobitného účtu a likvi-
dáciou osobitného systému so-
ciálneho zabezpečenia ozbroje-
ných zložiek intenzívne zaoberali
práve opoziční poslanci v rámci
svojich predvolebných vyhlásení.

Rozhodujúci moment
Nadišiel rozhodujúci moment:

parlamentné voľby 2010, ktoré sa
konali 12. júna. Nemali jednoz-
načného víťaza a obavy z ďalšie-
ho vývoja sociálneho zabezpeče-
nia zosilneli. Odborový zväz polí-
cie v SR reagoval veľkou mobili-
záciou aktivity, v jeden deň zasa-
dali všetky krajské rady, 24. júna
2010 sa situáciou zaoberalo pred-
sedníctvo a na druhý deň aj zasa-
danie rady predsedov základných
organizácií v Kremničke. Napo-
kon, 28. júna sa uskutočnili mimo-
riadne schôdze všetkých základ-
ných organizácií s jediným cieľom
– presvedčiť členskú základňu i
ostatných policajtov, že bezpro-
stredné riziko zmien nie je aktuál-
ne, dosiahnuť, aby svoje rozhod-
nutie podať si „žiadosť do civilu“
prehodnotili, alebo aspoň odložili.

V máji a v júni zasiahla Slo-
vensko okrem iných nepríjemností
povodňová vlna, návaly vody na-
plno zamestnali všetky zložky MV
SR, políciu nevynímajúc, obeťami
záplav sa stali aj desiatky rodín
príslušníkov PZ, preto sa OZP
rozhodol vyhlásiť do konca júla
celoštátnu finančnú zbierku v ich
prospech.

Začiatkom júla 2010 už bolo
všetko jasné, Smer vládu nezo-
staví, vznikla veľká koalícia men-
ších strán. 9. júla 2010 nastúpil do
funkcie minister vnútra Daniel Lip-
šic, post štátneho tajomníka obsa-
dil Maroš Žilinka, vedúcim služob-
ného úradu sa stal Marcel Klimek
a žezlo policajného prezidenta zo-
bral do rúk Jaroslav Spišiak.

(pokračovanie v októbrovom
vydaní POLÍCIE)

Spracoval Peter Ondera

Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

Tak plynul čas (I.)
(Mapujeme obdobie od V. zjazdu OZP v SR v októbri 2009
po odchod vlády R. Fica 8. júla 2010)

Zakladatelia OZP v SR pri oceňovaní na slávnostnom zasada-
ní (zľava): Štefan Varga, Miroslav Litva, Ladislav Polka, modero-
val ďalší zakladajúci člen Marián Magdoško.

Prezident EuroCOP-u Heinz
Kiefer



Bra ti sla va (on) V atmosfé re
ost rých úto kov predsta vi te ¾ov
niekto rých po li tic kých strán sa v
piatok 29. ja nuá ra 2010 ko na lo v
20 – roènej histó rii OZP v SR len
tre tie ve rejné zhro mažde nie.

Ten to raz bo la je ho cie¾om
pod po ra Ro ber ta Ka li òá ka, keïže
50 zá ko no darcov z ra dov opo zí -
cie uplat ni lo svo je prá vo na zvo la -
nie mi mo riadnej schôdze NR SR
s cie¾om zba vi� ho funkcie mi nis -
tra vnútra. Hlavným dô vo dom na
odvo la nie mi nis tra vnútra ma la
by� je ho po li tic ká zodpo vednos�
za chy bu príslušní ka Hra niènej a
cudzi neckej po lí cie na le tisku v
Popra de pri vý cvi ku psa.

V hre ce lý PZ
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR v

sú vislosti s týmto po ¾u to va nia -
hodným prí pa dom už 8. ja nuá ra
vy dal vyhlá se nie, v kto rom vy jadril
svo je zne po ko je nie nad útokmi na
mi nis tra vnútra. „Stupòu jú ce sa
úto ky na vy še ve dú k ne podlo že -
né mu zne va žo va niu prá ce ce lé ho
Po li cajné ho zbo ru,“ konšta to va lo
sa vo vyhlá se ní, kto ré ihneï vy da -
li obe tla èo vé agentú ry, mé diá si
ho však všim li len má lo. Ata ky na
mi nis tra vnútra neprestá va li ce lý
ja nuár.

Na podne ty z niekto rých zá-
kladných orga ni zá cií predsedníc-
tvo OZP v SR roz hod lo pripra vi�
podporný mí ting na piatok 29. ja -
nuá ra 2010 o 14 hod. Ter mín
schôdze NR SR bol ofi ciálne oz -
ná me ný až v uto rok po po ludní, na
prípra vu zhro mažde nia tak osta lo
ve¾mi má lo èa su.

Dva pro ti pó ly
Sig nál o zvo la ní zhro mažde nia

odbo rá rov okamži te za chy ti la
SDKÚ – DS a rea go va la mi mo -
riadnou tla èo vou be se dou. Pod -
 pred se da SDKÚ a zá ro veò pod-
predse da NR SR Mi lan Hort na
nej tvr do za úto èil pro ti Od bo ro vé -
mu zvä zu po lí cie v SR, ob vi nil ho
z po li ti zá cie po lí cie a mi nis tra
vnútra zo zneu ží va nia odbo rov.
Ci tujme z we bo vé ho vy da nia den-
ní ka SME: „Medzi príslušníkmi
Po li cajné ho zbo ru je ta ké to ver -
bo va nie po va žo va né za hru bý ná -
tlak, no mno hí z nich sú ochot ní
zú èastni� sa na tom to mí tin gu jed -
nak pre s¾ú be ný vý let do Bra ti sla -
vy, ale aj pre to, že mi nister bu de

na nich pa mä ta�,°° uvádza sa
pod¾a Horta v maili od ra do vé ho
po li caj ta, kto rý o tejto sku toènosti
in for mo val.“

Po sla nec NR SR Mi lan Hort
mé diám o. i. tvr dil, že oznam o or-
ga ni zá cii mí tin gu vi sí na ste nách
všetkých OO PZ a orga ni zá to ri
mí tin gu si zho to vu jú zozna my
tých, kto rí na mí ting nechcú prís�.
Pod¾a je ho slov „ta ký to po kus o
spo li ti zo va nie PZ ne má na Slo -
ven sku ob do bu od ro ku 1989.“
Po sla nec Hort ob vi nil mi nis tra
vnút ra, že si mí ting u odbo rá rov
ob jed nal.

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
ihneï za rea go val zvo la ním mi mo -
riadnej tla èo vej be se dy, kde všet-
ky tvrde nia poslanca Horta vy vrá -
til. Zdô raznil, že úèas� na mí tin gu
bu de striktne dobro vo¾ná, zhro -
maždia sa na òom po li caj ti v èa se
slu žobné ho vo¾na a v mí tin gu nie
je niè po li tic ké, pre to že ¾u dia prí du
svojmu mi nis tro vi a za mestná va -
te ¾o vi vy jadri� pod po ru ako pre jav
vïa ky za všetko, èo pre re zort
uro bil. Predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va do stal tiež prí le ži tos�
reago va� na obvi ne nia aj vo ve -
èerných spra vo dajských re lá ciách
te le ví zií v konfrontá cii s Mi la nom
Hortom a exmi nistrom Marti nom
Pa dom.

Piatok, 14. 00 hod
Napriek akútne mu ne do stat ku

èa su na prípra vu mí tin gu sa na
hru bej sne ho vej pokrývke pod
briežkom opro ti NR SR poschá -
dza lo– pod¾a odha dov mé dií –
oko lo 600 èle nov OZP v SR zo
všetkých kú tov Slo ven s ka. Väèši -
na z nich ma la na se be reflexné
ves ty, ne chý ba li trans pa ren ty, zá -
sta vy OZP a píš �al ky, uzi me ní
úèast ní ci ma li k dispo zí cii tep lý
èaj. O dô le ži tosti tejto chví le
svedèil aj mi mo riadny záujem mé -
dií. Na ma lej tri búnke sa ujal slo va
podpredse da OZP v SR Ma rián
Magdoško. Za krát ko všetkých
pre kva pil ne èa ka ný prí chod mi nis -
tra vnútra Ro ber ta Ka li òá ka, kto rý
sa s ne skrý va ným do ja tím po ïa -
ko val prí tomným odbo rá rom za
pod po ru a po náh¾al sa spä� do ro -
ko va cej sá ly par la men tu.

Po zdrav z KOZ SR
Mí ting podpo ril svo jou úèas�ou

aj pre zi dent Konfe de rá cie od bo ro -

vých zvä zov SR Mi ro slav Gazdík
a vi ce pre zi dent KOZ SR pre hos-
po dársku po li ti ku a so ciálne part-
nerstvo Vla di mír Mojš. Najvyšší
od bo ro vý pre dák vystú pil s krát-
kym prí ho vo rom. Po tvr dil, že KOZ
SR pod po ru je mí ting po li cajných
odbo rá rov.

Mi nis tra vnútra SR Ro ber ta
Ka li òá ka na po kon po slan ci neod-
vo la li, za je ho od chod hla so va lo
len 44 poslancov, pro ti bo lo 53,
do vedna sa hla so va nia zú èast ni lo
len 97 poslancov. Opo zí cia potre -
bo va la na odvo la nie 76 hla sov.
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Po pu laèná expló zia?
Tak to sa ešte v na šej de di ne ni kdy ne sta lo! tvrdia pa mätní ci z ob -

ce na Zá ho rí, kde v augusto vé ne de¾né rá no „za par ko va lo“ na kos-
tolnej stre che osemnás� ve¾kých bo cia nov a ïalšie šty ri pristá li na
su sednej ve ži po žiarnej zbroj ni ce. Ho ci orni to ló go via nám tvr di li, že
po dob ný úkaz nie je na Slo ven sku až ta ký zriedka vý, oby va te lia ob -
ce so „zmie ša ným“ oby va te¾stvom sú v šo ku v oèa ká va ní po pu laènej
expló zie… Ten ve¾ký vták na stre che kosto la s najvyššou ve žou na
Zá ho rí sa sí ce ofi ciálne vo lá „Bo cian biely“ (lat. Ci co nia ci co nia), ale
za sa èo tie krídla, tam celkom biely nie je…

–on–

Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

Za tých dvadsa� ro kov sme do -
siahli ve ¾a po zi tívne ho, ale spa�
na vavrí noch sa ne dá. Kaž dý
ïalší krô èik je èo raz �ažší, pre to že
obe stra ny sa už na uèi li dobre rá -
ta�. Dozre li sme, dospe li, a v ta -
kom ve ku si už mu sí me uve do mi�,

že od bo ry nie sú len na to, aby
stá le nieèo pý ta li, ale že mu sia by�
schop né, a že sú aj po vin né nies�
spo lu zodpo vednos� za ïalší vý -
voj. Keï nieko mu po vie me: Daj!,
mu sí me ve die� po ve da� aj to, od-
kia¾ má re zort zobra� pe nia ze.

Viïme do bu dúcnosti. Euró pa
sme ru je k zjedno co va niu le gisla -
tívnych a iných pra vi diel ži vo ta
spo loènosti – a to vonkoncom ne -
ho vo rím len o odbo roch. Stretne -
me sa v urèi tom bo de a na to to
stretnu tie by sme ma li prís� ná le ži -
te pripra ve ní. Nielen my ako re -
zort, ale aj justí cia èi pro ku ra tú ra,
pre to že ni ko mu ne bu de me môc�
vysvet¾o va�, že má me ne ja ký špe -
ci fický mo del, kto rý nie je kompa -
ti bilný s ostatkom Euró py. Skús-
me te da všetci po ze ra� tro chu viac
za hra ni ce dneš ka, pre to že tam
vi dím priestor pre ïalší po hyb a
vý voj.

Z roz ho vo ru pre Po lí ciu 
ja nuár 2010

Slávnostné za sa da nie Ra dy
predse dov ZO OZP v SR 
k 20. vý ro èiu vzni ku OZP
Predse da v úvo de po ïa ko val

najmä hos�om, kto rí svo jou prí -
tomnos�ou vzda li odbo rom po -
ctu a po tvr di li, že prá ca od bo ro -
vé ho zvä zu ne bo la zby toèná,
pre to že sa uro bil kus ro bo ty. „Na
dru hej stra ne“, po kra èo val, „má -
me ešte ve¾kú ces tu pred se -
bou, kým bu de uro be né všetko,
èo je potrebné pre to, aby po li -
cajt bol v prá ci spo kojný, aby
po lí cia bo la sta bi li zo va ná, dô ve -
ry hodná, obèa nia aby ju plne
pod po ro va li, aby sme ne ma li
zby toèné kauzy a nezneis�o va li
sa vzá jomne v prá ci.“ Zdô raznil,
že OZP v SR sa „od svojho za -
èiatku držal jed nej zá sa dy: kri ti -
zo val iba vte dy, keï mal iný ná -
vrh, o kto rom bol presvedèe ný,
že je lep ší, vždy bol prístupný di-
sku sii, ni kdy ne po va žo val svoj
ná vrh za ko neè ný, neklá dol ulti -
má ta, vy jed ná val.“ Ale keï bol
tla èe ný do kú ta, ve del rovna ko
odpo ve da�. A na margo bý va -
lých funkcio ná rov po zna me nal,
že sa s kaž dým prí tomným vždy
da li nájs� spo loèné vý cho diská.
„Mô žem po ve da�, že kaž dé ho z
vás som si vo va šej prá ci vá žil.
Po kia¾ do šlo k ne ja kým rozpo -
rom, tak som to bral tak, že kaž -
dý má me prá vo na svoj ná zor a
dú fal som, že do ho da, kto rú do -
siahne me, bu de dob rým kom-
pro mi som pre obe stra ny.“

PO LÍ CIA 2/2010

Ju bi leum je pekná vec, ale ne dá va priestor na se bauspo ko je nie
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR si pri po mí na 20. vý ro èie za lo -
že nia. Trpezli vos�ou a hú ževna tos�ou si vy bo jo val po zí -
ciu, kto rá mu umož òu je úèinne vstu po va� do diania v re -
zorte vždy a vša de tam, kde je potrebné a mož né as poò o
krô èik na po môc� zlepše nie pra covných ale bo so ciálnych
podmie nok za mestnancov. Je to prá vo odbo rov za kot ve -
né v zá ko ne, pod lo že né každo dennou prá cou. Na pad lo by
vás pred 20 rokmi, v akej po zí cii bu de raz OZP v SR? Aký
je to po cit?

Niekto rí po slan ci NR SR spo chybòu jú na še prá vo na zhro mažïo va nie a slo bo du pre ja vu

De mokra ciu si vysvet¾u jú, ako im prá ve prí de vhod

Fac ka po li caj to vi len za tridsa� eur?
Aj šo ku jú ce po znat ky z konfe rencie

v Madri de
Na konfe rencii Euro COP–u o proble ma ti ke ná si lia pro ti po li cajtom v

Madri de sa zú èast nil podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško. Po lo -
ži li sme mu nieko¾ko otá zok.
 Konfe rencia Euro COP–u v Madri de sa niesla pod príznaèným

heslom: Chráòte tých, kto rí chrá nia vás. S aký mi poznatka mi ste
sa vrá ti li?

Konfe rencia Euro COP–u v Madri de si na zákla de skú se ností z
posledné ho obdo bia vy tý èi la úlo hu nielen upo zorni� na mno žia ce sa
prí pa dy ná si lia pro ti po li cajtom a prízvu ko va�, že èas� štá tov EÚ svo jich
po li cajtov le gisla tívne sla bo chrá ni, ale kládla si za cie¾ najmä ape lo va�
na èlen ské štá ty únie, aby v tom to sme re pod nik li konkrétne kro ky.
Konfe rencia od disku té rov oèa ká va la vý stu py, èo s ta ký mi to javmi ro bi�,
aké kro ky by ma li vlá dy jed not li vých kra jín podniknú�, aby sa úto ky na
po li cajtov nestá va li ale bo as poò aby sa mi ni ma li zo va li.
 Kto vlastne myšlienku ta kejto konfe rencie ini cio val?
Ini ciá tormi konfe rencie bo li Špa nie li, kto rí ihneï zís ka li pod po ru Gré -

kov, pre to že v týchto kra ji nách je si tuá cia naozaj alarmu jú ca. Myšlienku
ta kejto konfe rencie hneï podpo ri li aj Nemci. Mad rid bol ako miesto ko -
na nia zrejme vybra tý aj pre to, že v Špa nielsku sú po li caj ti právne mi -
mo riadne sla bo chrá ne ní. Tre bárs fy zic ký útok na po li caj ta bez spô so -
be nia zra ne nia tu vní ma jú ako èin, za kto rý útoè ník do sta ne od sú du
po ku tu vo výške 30 eur! Pri tom len za zlé parko va nie v Madri de do sta -
ne te po ku tu 60 eur. Spo èiatku sme to mu ani nechce li ve ri�, ale je to tak.
Absurdné, výsmech le gisla tí vy! Vô bec sa ne èu du jem špa nielskym po li -
cajtom, že ve¾mi na hlas pre ja vu jú nespo kojnos� s ta kýmto sta vom tzv.
právnej isto ty.
 Aký bol prie beh konfe rencie?
Na úvod sme vi de li film, kto rý do ku men to val ve¾mi dras tic ké stre ty

medzi po li cajtmi a rozvášne ný mi sku pi na mi ¾u dí v rôznych kra ji nách.
Ce lá konfe rencia bo la rozde le ná do šty roch pa ne lov, za me ra ných na
urèi tú té mu. Úèast ní ci konfe rencie postupne ab sol vo va li všetky šty ri
pa ne ly. Pr vý bol za me ra ný na celko vú pro ble ma ti ku ná si lia pro ti po lí cii,
dru hý na prak tic ké otáz ky stra té gií a obmedze ní v ochra ne po li cajtov
pro ti ná si liu vo vý ko ne služ by, tre tí sa zaobe ral otáz ka mi dôsledkov a
odo ziev na tieto úto ky, štvrtý si vší mal úlo hy súdnictva a mé dií pri reak-
cii na prí pa dy ná si lia vo èi po lí cii. Pred kaž dou pa ne lo vou disku siou vy-
stú pi li dva ja po li caj ti, kto rí sa sta li obe �a mi ná sil ných úto kov pri vý ko ne
služ by. Ich rozprá va nie bo lo ve¾mi emo tívne a fak ty, kto ré uviedli, do -
slo va šo ko va li. Vystú pil po li cajt, kto rý nám rozprá val o svo jom
postihnu tom ko le go vi. Útoè ník mu po ško dil mo zog, bol dva ro ky v kó -
me, má ve¾mi vážne tr va lé ná sled ky, ale súd pá cha te ¾a po slal za mre -
že len na šty ri ro ky. Ïalší po li cajt zo Špa nielska sa stal obe �ou úto ku
dro go vé ho dí le ra, kto rý ne èa ka ne za úto èil skry tý mi ži letka mi na oblas�
kr ku nielen je mu, ale aj ïalšie mu ko le go vi. Pri tom bol sú de ný len za
ublí že nie na zdra ví. Až po tla ku odbo rov a mé dií bol sku tok prekva li fi -
ko va ný na po kus o vraž du. Prí be hy bo li naozaj hrô zostrašné, pri tom
rozprá va li len tí, èo pre ži li… Na väèši ne z nich bo lo pri rozprá va ní ešte
stá le vi die� psy chickú trau mu. Viace rí sa s�a žo va li na sla bú, ale bo vô -
bec žiadnu pod po ru zo stra ny za mestná va te ¾a po úto ku – ne do sta li
mo rálnu, psy cho lo gickú, už vô bec nie fi nanènú pod po ru. Do konca v
jed nom prí pa de mu sel bel gic ký po li cajt vrá ti� zdra votnej pois�ovni 900
euro, pre to že bol až šes� me sia cov prá ce neschopný. Útoè ník ho bo dol
no žom s 25 centi metrov dlhou èe pe ¾ou do bru cha a bol zá zrak, že vô -
bec pre žil.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
PO LÍ CIA 4/2010
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Čiastka 82
85. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná
preprava“ 

Čiastka 83
86. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení roz-
kaz prezidenta Policajného zboru
č. 50/2014 o zriadení škodovej
komisie na posudzovanie škodo-
vých udalostí komoditnej skupiny
09 – technika a materiál na
ochranu objektov

Čiastka 84
87. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení roz-
kaz prezidenta Policajného zboru
č. 5/2013 o zriadení technickej
skupiny pre vnútornú bezpečnosť
a adaptáciu na klimatické zmeny
v znení neskorších predpisov

Čiastka 85
88. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa  rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 11/2012 o zabez-
pečení používania typových plá-
nov po čas dočasného obnovenia
kon troly vnútorných hraníc Slo-
venskej republiky 

Čiastka 86
89. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
z telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej republi-
ky v náhradných termínoch a op -
rav nom termíne

Čiastka 87
90. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „čistá stanica“

Čiastka 88
91. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
zo špeciálnej telesnej prípravy
príslušníkov Policajného zboru
útvarov  Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky

Po li caj ti z trnavskej Po ho to -
vostnej mo to ri zo va nej jed not ky sa
v dòoch 10. – 12. septembra zú -
èast ni li futba lo vé ho turna ja v Pra -
he. Ako obhajco via prvenstva sa
predsta vi li na 17. roè ní ku „Me mo -
riá lu ppor. Mi cha la Bra ni še“.

Pr vý deò turna ja sa ko nal piet-
ny akt, kto rým si ucti li pa miatku
zosnu lé ho ko le gu. Okrem iných
sa ho zú èast ni li aj pre zi dent po li -
cajné ho zbo ru ÈR – plk. Mgr. To -
máš Tu hý, riadi te¾ KR PZ Tr na va
plk. Ing. Šte fan Èe cho viè a riadi te¾
od bo ru po riadko vej po lí cie KR PZ
Tr na va plk. JUDr. Pa vol Kondel.

Zá pa sy sa odohra li na ihri-
skách PKS Uni on Pra ha –
Strašni ce. Osem družstiev bo lo
rozde le ných do dvoch základných
sku pín. Do se mi fi ná le postú pi li z
A sku pi ny tí my PMJ Pra ha a PMJ
Bra ti sla va, zo sku pi ny B po stu po -
va li KØ P Zlín a PMJ Tr na va. Z
cel ko vé ho tri um fu na tur na ji sa
na po kon te ši li príslušní ci KØ P
Zlín. Ce nu pre najlepšie ho hrá èa
turna ja si však prevzal nstržm.
Má rio Adamèík z Trna vy, kto rý
prebral šta fe tu po Da li bo ro vi Se -
manko vi. Reali zaèný tím tr nav -
ské ho družst va tvo ri li tré ner práp.

An drej Cí sar, ve dú ci muž stva
npor. Ján Uherèík a npor. Bc. Ru -
dolf Ga ra žia, kto rý ce lú vý pra vu z
Trna vy orga ni zaène viedol. Po
vla òajšom triumfe trnavské ho tí -
mu sa ten to rok mu sel man šaft
uspo ko ji� „iba“ so štvrtým mies-
tom. „Na pozva nie ko le gov z Pra -
hy sme na tur naj vy cesto va li už v
ponde lok, dva dni pred sa mot ným
turna jom. Èa kal na nás bo ha tý
pro gram, už te raz za èí na me pra -
co va� na tur na ji v Trna ve, pro-
stredníctvom kto ré ho opla tí me ko -
le gom z Èiech ich po hostinnos�,“
po ve dal Ru dolf Ga ra žia.       –rg–

Trnavskí po li caj ti prvenstvo ne ob há ji li

To je fór!
Do obchodu vstúpi černoch s papagájom na ramene. 
„Jéj, ten je krásny, odkiaľ ho máte?“ pýta sa predavačka.
„Z Afriky, tam ich je plno,“ hovorí papagáj.


