
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR si
v tom to ro ku pri po mí na 25. vý ro -
èie za lo že nia. Ho ci OZP, ako spo -
mí na aj predse da Ma rián Mag-
doško v na šom no vo roènom roz-
ho vo re, osla vu je iba „okrúhle“ vý -
ro èia, predsa len si vážnos� a vý -

znam tejto ma gickej chví le žiada
as poò zo pár slov. Pri všetkej
skrom nos ti si to tiž poètom ne -
ve¾ký slo ven ský od bo ro vý zväz za
štvr�sto ro èie vy bu do val posta ve -
nie a vážnos�, kto rú nám mô žu
zá vi die� aj ove ¾a vyspe lejšie a po -

èetnejšie po li cajné od bo ry v Euró -
pe. Je len má lo kra jín, kde sa po -
da ri lo v dlhom to ku ro kov za cho -
va� ži vo taschopnos�, ce listvos� a
jednotnos� po li cajnej odbo ro vej
orga ni zá cie na úze mí ce lé ho štá -
tu, ako sa to po da ri lo na Slo ven -

sku. Pri tom OZP za èí nal z ni èo ho
v podmienkach fe de rálnej re pub li -
ky, kto rej niekto rí èel ní predsta vi -
te lia si existenciu odbo ro vej orga -
ni zá cie v po lí cii vô bec ne ve de li
predsta vi�. A predsa sa OZP ne -
vzdal ani nez¾a kol, ho ci najmä

èle no via ve de nia do slo va ris ko va li
svo je existenèné pro fesné posta -
ve nie. Slo ven ským odbo rá rom
úèinne po mo hol do sia¾ v Euró pe
po èetne najsilnejší ne mecký po li -
cajný od bo ro vý zväz (GdP) a na -
po kon aj európska po li cajná od -
bo ro vá cent rá la UISP ako pred-
chodca Euro COP–u. Nieko¾ko ná-
vštev je ho èel ných repre -
zentantov na Slo ven sku a pro -
testné hla sy z vyspe lých kra jín
vza li vietor z pla chiet do má cich
odporcov. A tak sa OZP nie skok-
mi, ale sy ste ma tic ky, postupne a
cie¾a ve do me po sú val vpred, je ho
hlas na do bú dal si lu. Je dob ré ne -
za bú da� na tieto za èiatky prá ve
pre to, že pria mych úèastní kov tý-
chto his to ric kých chví¾ je v zbo re
èo raz me nej.

Princí py, kto ré si dal OZP do
vienka, napríklad zá sa da ne by�
pro ti nieèo mu, kým ne mám lep ší
ná vrh, sa uká za li ve¾mi ži vo ta -
schop né, ra cio nálnos� v ro ko va -
niach a si la argu mentov sa
osvedèi la, od bo ry pre to nepre ru -
ši li dialóg ani vo chví ¾ach, keï po
se be nastú pi li mi nistri z diametrál-
ne pro ti chodných po li tic kých zos -
ku pe ní. Do ká za li si sadnú� s
odbo rármi za je den stôl a ro ko va�.
Ne mu se li sa vždy a vo všetkom

V čísle:
l K nášmu výročiu                     s.3
l MEPA: Užitočnosť spolupráce       s.5
l Psychotesty a doprava               s.6
l Úspech Košičanov                   s.7
l Z vestníka PPZ                                                         s.8

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROČNÍK XXV « ČÍSLO 1  « JANUÁR  2015
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l Pán predse da, funkcie sa
ují ma te za èiatkom ro ka, v kto -
rom si OZP v SR prá ve v ja nuá -
ri pri po mí na 25. vý ro èie vzni -
ku…

V prvom ra de by som chcel
všetkým èle nom i ko le gom neèle -
nom do no vé ho ro ka popria� ve ¾a
zdra via, š�astia, osobných úspe -
chov, dob ré pla ty a riadia cim pra -
covní kom aj ve ¾a správnych roz -
hod nu tí. Ho ci sa to nieko mu ne -
mu sí zda�, pod¾a mòa nás èa ká
ve¾mi �ažký rok 2015, ale ve rím,
že spo loèný mi si la mi sa nám po -
da rí do tiahnu� viace ré zá me ry do
úspešné ho konca. A ju bi leum?
Áno, prá ve v ja nuá ri 1990 sa ko -
na la usta no vu jú ca konfe rencia
od bo ro vé ho zvä zu, a tak má náš
od bo ro vý zväz za se bou 25 ro kov
�ažké ho, ale aj pekné ho obdo bia.
No od bo ry si ni kdy ne mô žu po ve -
da�, že už je všetko ho to vé. Je to
ži vý dy na mic ký pro ces, kaž dá do -
ba pri ná ša no vé úlo hy, no vé vý -

zvy vo ve¾mi rýchlo sa me nia cich
podmienkach. A úprimne po ve da -
né? Je to sí ce štvr�sto ro èie, ale
my sme sa vo ve de ní zvä zu už
skôr do hod li, že si bu de me sláv-
nostne pri po mí na� – tak ako je to
vo vše obec nos ti zvy kom – kaž dé
de sa�ro èie, pre to sme v ja nuá ri
žiadne slávnostné za sadnu tie ne -
plá no va li. Èinnos� nášho od bo ro -
vé ho zvä zu za posledných pä� ro -
kov hod no til v no vembri mi nu lé ho
ro ka VI. kong res OZP v SR.

l Prostre die OZP v SR do ko -
na le po zná te, viete, do èo ho
ide te...

Prostre die od bo ro vé ho zvä zu
mi je naozaj ve¾mi blízke, veï som
tu dlho pô so bil ako je den z pod-
predse dov, od bo ry po va žu jem v
na šej spo loènosti za ve¾mi dô le ži -
tú sú èas� fungo va nia de mokra -
tickej spo loènosti. Ich oso bitné
posta ve nie je da né aj zá ko nom o
zdru žo va ní obèa nov, len od bo ry
ma jú prá vo ko lektívne vy jedná va�

a funkcie, kto ré plnia od bo ry, je
�ažké, ak nie ne mož né nahra di�
nieèím iným. Prá ve vý znam
posta ve nia odbo rov v spo loènosti
by som chcel zdô razni� tým, že aj
v kra ji nách s vy so kou ži votnou
úrovòou èi do ko na lým so ciálnym
za bezpe èe ním, ako sú napr. Lu -
xembursko, Ne mecko èi škandi -
návské kra ji ny, ma jú od bo ry sil né
posta ve nie a zá ro veò ich cha rak -
te ri zu je ve¾mi vy so ká orga ni zo va -
nos�. Tra dí cia odbo rov je pri tom
vo vyspe lých kra ji nách už ve¾mi
dlhá, ko re ne siaha jú až do 19.
sto ro èia – a tý ka sa to aj po li -
cajných od bo ro vých orga ni zá cií.
Za mestnanci v týchto kra ji nách už
vte dy po cho pi li, že lepšie eko no -
mic ké, so ciálne èi právne posta -
ve nie im žiaden podni ka te¾ – ale
ani štát – ne po núkne sám od se -
ba, že o ne mu sia bo jo va� a
úspech do siahnu len spo loèným
postu pom. Tak sa vo sve te zro di li
od bo ry. U nás je posta ve nie odbo -
rov v oèiach ¾u dí po ro ku 1989
ove ¾a zlo ži tejšie, poh¾ad mno hých
je ešte stá le zrejme po zna èe ný
ob do bím so cia lizmu, ke dy bo lo
èlen stvo sko ro vša de a aj v odbo -
roch takpo ve diac po vin né, èo vy -
vo lá va lo averziu a tá u èasti ¾u dí
ešte pretrvá va. Mys lím si že je to
tak tro chu aj daò prá ve za to to ob-

do bie. Pri tom od bo ry naozaj nie
sú ne ja ký so cia lis tic ký èi ko mu nis -
tic ký vy ná lez, fungu jú na ce lom
sve te a ich prá ca má mi mo riadny
vý znam, le bo obha ju jú právne,
so ciálne a eko no mic ké záujmy ¾u -
dí prá ce. Ja som prá ci v odbo roch
obe to val ce lú svo ju pro fe sio nálnu
ka rié ru. Som je den zo zakla da jú -
cich èle nov OZP v SR a v tom èa -
se, krát ko po re vo lú cii som sa roz -
ho do val, kto rou ces tou sa vy be -
riem. Vy bral som si ces tu od bo ro -
vé ho funkcio ná ra, pre to že som v
tejto èin nos ti, v obha jo be práv-
nych, so ciálnych a eko no mic kých
záujmov za mestnancov vi del
zmy sel. Bol som zvo le ný za pod-
predse du OZP v mla dom ve ku,
odvte dy sa ve nu jem vý luène tejto
prá ci a keï nám Mi ro Lit va ozná -
mil, že kon èí svo je pô so be nie vo
funkcii predse du a ne bu de už
kandi do va� na ïalšie obdo bie, bo -
lo pre mòa úplne pri rodze né, že
som sa rozho dol o uvo¾ne ný post
uchádza�, keïže mám v tejto prá -
ci naozaj dlho roèné skú se nosti.
Za tie ro ky som mal v odbo ro vom
zvä ze zve re né dos� dô le ži té
agen dy a aj v èa se neprí tomnosti
predse du som as poò na krátky
èas pl nil aj je ho po vin nos ti. Zís kal
som tiež ne ma lé medzi ná rodné
skú se nosti. Kandi da tú ru som pre -

to po va žo val za pri rodze nú a dú -
fal som, že mi predse do via aj v
taj ných vo¾bách vyslo via dô ve ru,
keïže ma za tie ro ky dobre
pozna jú.

l Ve de nie OZP prešlo obme -
nou, vo¾by da li dô ve ru dvom
mlad ším odbo rá rom na po zí cie
podpredse dov, kto rí pri chádza -
jú pria mo z pra xe. Prio ri ty pre
ïalšie obdo bie opti kou no vé ho
predse du?

Je tu ce lý rad zá me rov, kto ré
potre bu je me do tiahnu� do konca v
záujme uspo ko je nia potrieb èle -
nov. Ve de nie zvä zu tvo ria šty ria
funkcio ná ri, z to ho, ako už bo lo
spo me nu té, sú dva ja mlad ší ko le -
go via, ale všetci sme na svo jich
po zí ciach no ví ale bo s no vou
agendou, pre to aj my potre bu je -
me ne ja ký èas na konti nuálny pre -
chod. Napriek to mu, že sme na
svo jich funkciách ve¾mi krát ko,
mám po cit, že to ho má me na lo že -
né až pri ve ¾a, ale nes�a žu je me si,
to je len konšta to va nie. Za uply -
nu lý rok èi dva sa pootvá ra lo
množstvo prob lé mov, kto rých rie-
še nie je do slo va akútne a bu de si
vy ža do va� od èle nov ve de nia ob -
rov ské množstvo síl a ener gie.
Na ši èle no via to ve¾mi dobre ve -
dia, veï sa tý mi to problé ma mi za-

(Pokračovanie na strane 2)

„Každé vedenie odborov je také silné, akú má silnú  èlenskú základòu“
Na zimnom za sa da ní ra dy predse dov základných orga ni -
zá cií OZP v SR na Do no va loch sa usku toèni la taj ná vo¾ba
predse du. Najviac hla sov zís kal Ma rián Magdoško, kto rý
sa spo lu s no vozvo le ný mi podpredse da mi ujal funkcie od
1. ja nuá ra 2015. Re dakcia PO LÍ CIA ho po žia da la o roz ho -
vor.

Ho vo rí me s no vým predse dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR plk. Mgr. Ma riá nom Magdoškom

S hrdos�ou sa mô žeme obzrie� za se ba a s ná de jou do bu dúcna

K na šej štv�sto roèni ci…



obe rá me na každom na šom spo -
loènom se de ní a stá le má me po -
cit, že sa ve ci hý bu a zlepšu jú
ve¾mi po ma lým tempom. Ve¾mi
po ma ly sa naprá va jú pro blé my
napríklad na centrách pod po ry,
stá le ne má me do rie še nú ne -
rovno mernos� pra covné ho èa su.
Ná vrh no vé ho zá ko na, resp. no -
ve ly zá ko na o štátnej službe è. 73
mal by� dáv no ho to vý, a stá le ho
ne má me na sto le. Pri tom tá no ve -
la je nesmierne dô le ži tá, pre to že
prá ve od nej oèa ká va me vy rie še -
nie viace rých k¾ú èo vých otá zok,
kto ré nás už dlho za mestná va jú,
napríklad za ve de nie jas ných pra -
vi diel ka riérne ho po stu pu, vy -
puste nie §–u 35 ods. 2, zme na
slu žobné ho hodno te nia a mo hol
by som me no va� ïa lej..

l Je tu naozaj ce lý okruh už
dlho otvo re ných prob lé mov,
napríklad odme òo va nie èi škol-
stvo…

Pristavme sa pri odme òo va ní
ako ta kom. Sme ve¾mi vïaèní za
pla to vú úpra vu z mi nu los ti, z ro ku
2008, pre to že nás po su nu la pla to -
vo o èo si vyššie. Ale prax uká za la,
že niekto ré ob las ti bo li neš�astne
vy rie še né a ve¾mi by bo li potrebné
ko rekcie. Od pla to vej re for my
však už uply nu lo po ma ly se dem
ro kov a pro blé my sa medzi tým vý -
razne prehåbi li. Ak sa po li cajt v
nižšej trie de for mou rôznych prí-
platkov pla to vo vy rov ná po li caj to -
vi, kto rý je o dve trie dy vyššie, tak
to nie je š�ast né rieše nie. Tá to té -
ma ostá va pre náš od bo ro vý zväz
ako jed na z hlavných. Pri rodze ne,
kaž dý ná vrh v tom to sme re si vy -
ža du je na vý še nie fi nanèných pro-
striedkov do roz poè tu na pla ty. A
tu sú len dve reálne mož nos ti.
Buï nám pri dá štát, ale bo pôjde -
me ces tou opti ma li zá cie poètov
príslušní kov PZ a ušetre né fi -
nanèné prostriedky po uži je me na
ná pra vu de formá cií v tejto ob las ti.

l Na kon gre se i následnom
za sa da ní ra dy predse dov zá-
kladných orga ni zá cií mi nister
vnútra otvo ril vo¾bu mož nos tí,
ako as poò èiastoène si tuá ciu v
odme òo va ní zlepši� takpo ve -
diac systé mom nieèo za nieèo.
Ale te raz za vlád lo aké si ti cho…

Ti cho to urèi te nie je, medzi ve -
de ním re zor tu a na ším od bo ro vým
zvä zom pre bie ha jú na tú to té mu
ve¾mi intenzívne ro ko va nia. Dnes
je 15. ja nuár a mô že sa sta�, že
kým sa no vi ny dosta nú k na ším èi -
ta te ¾om, bu de už v ce lej si tuá cii
jas no. Ale o zá ve roch je te raz
predèasné ho vo ri�.

l Si tuá cia v Po li cajnom zbo -
re vo vše obec nos ti sme ru je k
sta bi li zá cii, šta tisti ky ho vo ria o
ma lých poètoch odchádza jú -
cich a sta vy sú prak tic ky na-
plne né. Po li cajný zbor v blíz-

kom èa se urèi te už ne bu de na -
be ra� ta ké po è ty no vých, ako v
mi nu los ti, keï sa zapåòa li diery
po ma sívnych odcho do vých vl -
nách. To vy vo lá va otáz ku, èo s
na ším školstvom, s je ho ïalším
sme ro va ním. Oèa ká va sa, že
tú to otáz ku by ma la tiež rieši�
no ve la zá ko na? Exis tu je už ne -
ja ká uce le ná predsta va, ako sa
do ká že na še re zortné školstvo
vy rovna� so zme nou si tuá cie?

Je to vážny pro blém. Môj pre -
chodca mal na tú to té -
mu nieko¾ko ro ko va ní
s ve de ním, ale ob sah
ani zá ve ry de tailne
ne po znám. Môj ná zor
je ta ký, že sta bi li zá cia
je pre Po li cajný zbor
ve¾mi prospešná, a
pre to je ve¾mi dobre,
ak od chá dza len má lo
po li cajtov do výslu ho -
vé ho dô chodku. Že -
lám si, aby nám to
vydrža lo èo najdlhšie.
V do be rýchlo a èas to
sa me nia cich no riem,
pod¾a kto rých po li caj ti
pra cu jú, sa akútnejšie
na tíska otáz ka ce lo ži -
votné ho vzde lá va nia
po li cajtov, o kto rom už
sí ce ve¾mi dlho ho vo rí -
me, ale prak tic ky niè
sa pre to neuro bi lo. Je
naozaj už potrebné v
èo najkratšom èa se pripra vi� pro -
gram ce lo ži vot né ho vzde lá va nia
pre jed not li vé služ by PZ. Ak chce -
me drža� krok s orga ni zo va ným
zlo èi nom, kto rý si do ká že ve do -
mosti zapla ti�, mu sí me by� v tejto
ob las ti lep ší. Je po vinnos�ou za -
mestná va te ¾a pripra vi� na to pod-
mienky aj v ob las ti vzde lá va nia.

l Ïalšou trau mou je sko ro
ne ko neè ný pro jekt ty pi zá cie
obvodných odde le ní PZ…

Na poslednej po ra de pá na pre -
zi den ta PZ s kraj ský mi riadi te¾mi,
kto rej som sa zú èast nil v de -
cembri, sa ho vo ri lo o troch ty poch
obvodných odde le ní. Bý va lý pred-
se da ešte skôr vznie sol po žia -
davku, aby na každom jed nom
obvodnom odde le ní PZ bo la mi ni -
málne jed na admi nistra tívna pra -
covníèka, obèianska za mestnan -
ky òa, na èom tr vá me, pre to že tej
admi nistra tí vy je ve ¾a a je tres tu -
hod né, ak tú to prá cu mu sia vy ko -
ná va� po li caj ti resp. riadia ci pra -
cov ní ci, kto rých hlavnou náplòou
prá ce má by� nieèo úplne iné. Je
to mrha nie ich od bor ným po -
tenciá lom.

l Nespo me nu li sme ešte pô -
so be nie OZP v SR v medzi ná -
rodných štruktú rach. V Euro -
COP–e už ro ky repre zentu je te
náš zväz, keïže Mi ro slav Lit va
zastá va funkciu I. vi ce pre zi den -
ta. Ako vní ma te prá cu Euro -
COP–u opti kou re pre zen tan ta
slo ven ských po li cajných odbo -
rov?

Som ve¾mi rád, že Euro COP
nastú pil ces tu zintenzívne nia spo -
lu prá ce s európsky mi štruktú ra mi,
že na chádza spo je nia s Európ-
skym parla mentom, zlep šu je pro -
ce sy spo lu prá ce s ko mi sá rom pre
vnú tornú bezpeènos� a spra vodli -
vos�, rovna ko sme rom ku ko mi sii
pre tú to oblas�. Tieto ak ti vi ty sú

ve¾mi potrebné. Rok 2015 je pre
Euro COP rok vo lebný, v no vembri
bu de v Dubli ne kong res, kto rý
zvo lí no vé ve de nie. Sme ro va nie
je jas né, Euro COP mu sí by� aktív-
ny na pô de orgá nov EÚ a po má -
ha� zvä zom v skva litno va ní pod-
mie nok prá ce po lí cie v jed not li -
vých kra ji nách EÚ. Èo sa tý ka
pria mo na šich ïalších zahra -
nièných akti vít, chce li by sme
užšiu spo luprá cu sme rom k na šim
su sedným kra ji nám, ale aj k Ne -

mecku a mož no k Chorvátsku.
Chce me zintenzívni� a ustá li� aj
na še bi la te rálne kon tak ty, kto ré by
bo li následne k dispo zí cii aj na šim
èle nom. Ho vo rím te da pre -
dovšetkým o Po¾sku, Èes ku, Ra -
kúsku, Ne mecku a va ri aj Chor-
vátsku, bo li by sme ra di. Uvi dí me,
ako sa bu de da ri� na šim ma -
darským ko le gom, kto rí te raz za -
ží va jú jed no zo svo jich �ažších ob -
do bí.

l Poïme te raz do
vnútrozvä zo vej pro ble ma ti ky,
tiež je tu množstvo tém a nie-
ko¾ko prio rít…

Základným cie¾om je ne po -
chybne zvý še nie èlenskej základ-
ne. Od bo ro vý zväz odvie dol za tie
ro ky ku sisko pocti vej prá ce, ve ¾a
sme do siahli, no nie vždy je do ba
priazni vá pre na še zá me ry, nieke -
dy sa da rí viac, ino ke dy me nej. Je
to ta ká sí nu soi da, nie je to vždy o
stú pa ní a raste, na vy še všetko má
svo je hra ni ce. Ale základný cie¾ je
naozaj pohnú� èlen skou základ -
òou a presvedèi� najmä tých, kto rí
do sia¾ ve¾mi ra di využí va jú vý sled -
ky prá ce odbo rov napr. do hod nu -
té be ne fi ty v ko lektívnej zmlu ve,
ale èlenmi sa ne sta li. Tak že tu vi -
dí me priestor.

l Priestor urèi te je, skôr je to
otáz ka vo¾by prostriedkov.

Áno. Som kri tic ký aj do vlast-
ných ra dov, v mar ke tin gu sme
úplne pre padli, po merne ve¾ké re -
zer vy má me napríklad v pro pa gá -
cii. Som ve¾mi nespo kojný s na ši -
mi we bo vý mi strán ka mi, v najbliž-
ších týždňoch musia prejsť výraz-
nými zmenami, pre to že vo we be
vi dí me ve¾ký priestor pre ko mu ni -
ká ciu a zvý še nie in for mo va nos ti
najmä na šich mla dých èle nov,
kto rí k ne mu inkli nu jú viac. No a
sú bežne je hlavnou úlo hou ve no -
va� sa možnostiam zvý še nia at-

raktívnosti èlen stva, pre to že ¾u -
ïom zrejme už ne sta èí na ša pô -
sobnos� v tra dièných pra covných
oblastiach OZP, ale oèa ká va jú be -
ne fi ty na vy še. Už te raz OZP na
tých to be ne fi toch intenzívne pra -
cu je, v najbližších me sia coch by
sme ich chce li po núknu� na šim
èle nom. Sme od hod la ní uro bi�
ma xi mum, aby sme sa aj v tejto
ob las ti po su nu li ïa lej. Ne bu dem
za tia¾ konkrétny, zá me ry a kon-
krétne be ne fi ty mu sí me najprv

pre ro ko va� na za sa da -
niach na šich orgá nov.

l Re gistru jem
nespo kojnos� èasti
odbo rá rov z ra dov
ob èian skych za mest -
nancov, že vraj od bo -
ro vý zväz sa sta rá
len o po li cajtov a
„obèa nov“ za nedbá -
va… Pro blém sa
zväèšil dlhým rieše -
ním po zí cií za mest -
nancov v centrách
pod po ry.

S tou to pro ble ma ti -
kou sa stre tá vam na
všetkých schô dzach
už nieko¾ko ro kov a je
mi ve¾mi neprí jemné
ho vo ri� na šim obèian -
skym za mestnancom
kaž dý rok to isté, že
ro bí me na tom, ro bí -
me, pri èom dobre vie-

me, aká �ažká a kom pli ko va ná je
si tuá cia. Pla ty na šich ¾u dí vo ve -
rejnej i štátnej službe sú abso -
lútne ža lost né. Ne súhla sím však s
tvrde ním, že náš OZP v tom to
sme re niè ne ro bí. Väèši na odbo -
rá rov zrejme vie, že otáz ky pla tov
za mestnancov vo ve rejnej sprá ve
ne rie šia od bo ry pô so bia ce v rám -
ci MV SR s ve de ním re zor tu vnút-
ra, ale vy ro kú va ich KOZ SR s vlá -
dou, pri tom do vedna ide o cca
400–ti síc za mest nancov, kto rých
pla tí štát. Kaž dé euro na viac pre
ta kú ma su za mestnancov sa pre -
to vy ro kú va ve¾mi �ažko. V rám ci
KOZ v SR patrí OZP k na j -
aktívnejším a najkri tickejším zvä -
zom. Ak na ši obèianski za -
mestnanci èí ta jú PO LÍ CIU, urèi te
im ne ušlo vy jadre nie nášho pre -
mié ra na VI. kon gre se OZP, kto rý
pre rok 2015 avi zo val zá sadné –
po užil ter mín stra te gic ké – zme ny
v odme òo va ní obèian skych za -
mestnancov. My sme pri ko -
lektívnom vy jedná va ní na rok
2015 predlo ži li ana lý zu, ko¾ko pla -
to vých tried vo ve rejnej a štátnej
službe je už pod úrovòou mi ni -
málnej mzdy, kto rej výš ku rovna -
ko ur èu je štát. Rieše nie nie je jed -
no du ché, od bo ry ne rozho du jú o
pla toch, mô žu vy jedná va� a vy ví -
ja� tlak na vlá du. A prá ve pri týchto
konfrontá ciach je ve¾mi dô le ži té,

akú ve¾kú vá hu, aké ve¾ké slo vo
reálne ma jú od bo ry. Už som sa
viackrát aj pre PO LÍ CIU vy jadril,
že je to han ba pre ce lú na šu kra ji -
nu, keï sme sa sí ce ce na mi prak -
tic ky vy rov na li tzv. sta rým kra ji -
nám Európskej únie, ale v ob las ti
pla tov za mestnancov sme na sa -
mom chvoste EÚ, ta ká je rea li ta.
Opä tovne zdô razním, že si la
odbo rov pri vy jedná va ní je v ich
po èet nos ti a jedno te, pre to má me
záujem aj o pri ja tie èo najväèšie -
ho po è tu obèianskych za mest -
nancov do na šich ra dov.

l Spo me nul som zlo ži tos�
si tuá cie v centrách pod po ry,
rieše nie prob lé mov tiež už tr vá
pridlho…

Pro ces opti ma li zá cie poètov
za mestancov v jed not li vých odde -
le niach sa už ko nenène po hol,
stá lo nás to ve ¾a úsi lia, postupne
sa riešia aj pla to vé otáz ky. Do
konca pr vé ho štvr�ro ka 2015, ver-
me, už bu de pro blém as poò z
väèšej èasti vy rie še ný. Ne te ší nás
si tuá cia s úpra vou pla tov, inten-
zívne ro ku je me na tú to té mu a ve -
rím, že to zvlád ne me k spo koj -
nosti za mestnancov.

l Váš zá ver?
Žiada sa mi ešte raz zdô razni�,

že na zastu po va nie za mest -
nancov nikto niè lepšie ne vy mys -
lel, ako sú od bo ry. Po ro ku 1989
sa aj u nás zá sadne zme ni li spo -
lo èenské po me ry, ani slo ven ské
vlá dy èi slo venskí za mestná va te -
lia dobro vo¾ne za mestnan com niè
ne da jú. Všetko je o ro ko va niach,
o vy jedná va ní, prí padne ná tla ko -
vých akciách, kto ré mô že by�
úspešné len pri vy so kej or ga ni zo -
va nos ti. Kaž dé ve de nie odbo rov
je ta ké sil né, akú má silnú èlenskú
základòu. To nie je frá za, ale fakt,
vážnos� a efekt návrhov sa odví ja
od sta vu èlenskej základne, le bo
pla ka� na chodbe èi na pi ve ale bo
ká ve ne po má ha. Te raz sú v mó de
aj so ciálne siete, kde väèši na di-
sku té rov ne má ani od va hu pred-
sta vi� sa vlastným me nom, len
nickom, ale všetci sú tam riadi te lia
ze me gu le, tam si ve dia „popla -
ka�“, ale aj oso èo va�, urá ža� a
oho vá ra�. To je ces ta, kto rá ni kam
ne ve die, ces ta k zlepše niu ve die
cez èlen stvo v odbo roch, a tak
ape lu jem aj na ïalších ko le gov –
neèle nov, kto rí len využí va jú všet-
ko to, èo od bo ry vy jedna jú pre
všetkých za mestnancov, pre to že
niekto ré ve ci sa da jú vy jedna� len
pre všetkých za mestnancov, aby
sa aktívne pri da li, ak chcú zme nu
k lepšie mu, pre to že niet inej reál-
nej ces ty ako sú od bo ry. Za -
mestnanci mu sia spo loène pre -
sadzo va� svo je záujmy. Le bo len
spo loène sme sil ní.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Ži vot sa me ní rýchlo.W no vom ro ku len to
najlepšie. Aj v ja nuá ri má Wüstenrot pre vás
niečo na vy še – získajte jed nu z 500 diaľnič-

ných ná le piek na rok 2015.

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 9. februára 2015
Redakcia

(Pokraèovanie zo strany 1)

plk. Mgr. Marián Magdoško
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„Každé vedenie odborov je také silné, akú má silnú  èlenskú základòu“
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K na šej štv�sto roèni ci…
do hodnú�, ani sa mno ho krát vo
všetkom ne do hod li, ale po èú va li,
èo od bo ry ho vo ria a ro ko va li!

Do histó rie, ako vieme, vstú pil
len mi nister Palko, keï po èas je -
ho pô so be nia od bo ro vý zväz ne -
mal s kým podpí sa� ná vrh ko -
lektívnej zmlu vy, „výsledkom“ ne -
ko mu ni ká cie bol len pod pis do -
datkov, že pla tí ko lektívna zmlu va
z vla òajška… Ne ocho ta mi nis tra
Palka po èú va� dru hú stra nu pri -
viedla èle nov OZP prvýkrát v
histó rii na Ná mestie slo bo dy. Ná -
sled né perze kú cie zo stra ny slu -
žobné ho ve de nia pro ti orga ni zá -
to rom a úèastní kom pri nú ti li od bo -
ry k dru hej pro testnej akcii. His to -
ric ky sto jí za to za pa mä ta� si, že
tieto pro testné akcie ma li podpor-
nú odozvu u ši ro kej ve rejnosti.
Do konca sa tra du je, že aj vo vnút-

ri zbo ru sa akcie pre ja vi li po zi -
tívne, keï po jem „Bo ris Ažalto viè“
prak tic ky zjedno til Po li cajný
zbor…

Drobnú, mra venèiu prá cu od -
bo rov v re zorte ve rejnos� spra -
vidla ve¾mi nevní ma, ho ci ce lý èas
tvo ri la �a žisko èin nos ti na úrov ni
cen trá ly i v re gió noch. Od bo ry ne -
raz zdô razòo va li, že dialóg na uli -
ci je až poslednou me tó dou, keï
ostatné ne nájdu odozvu. Ta kým
ïalším his to ric kým medzní kom
„pri poh¾a de zvonka“ bo li okol nos -

ti, kto ré dopre vádza li opo zièný
po kus o odvo la nie mi nis tra Ka li -
òá ka na pô de par la men tu. Keïže
od bo ry ne vi de li na ta ký to krok ni -
ja ký dô vod, prišli v hojnom po ète
pria mo pod Bra ti slav ský hrad. Mi -
nis tra na po kon par la ment ne od -
vo lal, podporný mí ting sa však
stal ïalším his to ric kým mí¾ni kom
nielen pre to, že ten to raz bo li od-
bo rá ri „ZA“ svojho mi nis tra, èo pri
ve rejných vystú pe niach odbo rov
ne bý va zvy kom, pre dovšetkým
však v pl nej na ho te uká za li „mys -
le nie“ tých poslancov, kto rí sí ce

èas to ma li pl né ús ta de mo kra cie,
ale chce li uprie� odbo rom základ-
né ústavné prá vo ve rejne a v sú -
la de so zá ko nom pre ja vi� svoj ná -
zor. Opä� sa uká za lo, že aj vo ve -
rejnosti do ká žu lo gic ké ar gu men -

ty a fak ty nájs� po cho pe nie, OZP
u myslia cich ¾u dí zno va bo do val.

Nuž a na zá ver tejto ma lej re -
mi niscencie spo meòme mo ment,
kto rý je sí ce tiež už pä� ro kov sta -
rý, ale stal sa hrdou sú èas�ou od-

bo rárskej histó rie. Ja nuár 2010,
osla vy 20. vý ro èia vzni ku OZP.
Pred za èiatkom slávnostných
chví¾ sa chod by ho te la za pl ni li

pozva ný mi hos�a mi, a okrem „sú -
èasných“ ve ru bo lo medzi ni mi aj
ne má lo zná mych tvá rí z mi nu los ti,
vy so kých funkcio ná rov mi nis ter -
stva i pre zí dia, ne chý ba li bý va lí
mi nistri i ne má lo bý va lých po li -
cajných pre zi dentov. Prišli na po-
zva nie, bez ná tla ku, bez to ho, že
„mu sia“. Prišli slo bodne a z vlast-
nej vô le len pre to, že chce li prís�
medzi odbo rá rov, ho ci bo li aj rôz-
ne ho po li tic ké ho za farbe nia. Aj o
tom je vi zit ka dlho roènej prá ce
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR.
Nuž te da, vá že ný Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR, všetko najlepšie k
vý ro èiu a mno ho úspe chov v ïal -
ších ro koch!

Pe ter Onde ra
Snímky P. Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

20. výročie: ocenenie zakladajúcich členov Štefana Vargu,
Miroslava Litvu a Ladislava Polku

Z radov bývalých: (zľava) podpredseda P. Mekiňa, výkonná
tajomníčka E. Sečányová, podpredseda Š. Dvorský

Tlačová beseda po V. zjazde: v strede prezident EuroCOP-
u Heinz Kiefer

Míting pod hradom: (zľava) predsedovia krajských rád P.
Michalík, V. Kiss,  podpredseda L. Gračík a predseda rady

útvarov MV SR a PPZ V. Džoganík

Hostia na 20. výročí (zľava) Gustáv Krajči, Štefan Lastov-
ka, Ladislav Polka, Ivan Šimko

Policajný prezident Ján Packa v „obložení“ odborárov Š.
Dvorského, M. Litvu a M. Magdoška

Súčasný podpredseda OZP
Roman Laco bol ako pred-
seda KR BA častým disku-

térom

Minister R. Kaliňák prišiel poďakovať za podporu účastní-
kom mítingu

Sociálny dialóg sa udržal aj za ministra D. Lipšica 

Na mítingu pod hradom reční vtedajší predseda KR Nitra,
dnes podpredseda OZP V. Kiss.



Pa ra doxne, aj vý voj po zí cie po -
li cajných odbo rov v Èes ku po tvr -
dil, že odbo rom sa najlepšie da rí
vte dy, keï je najhoršie… Spúš�a -
cím mo mentom bo lo pod¾a vše -
obec né ho presvedèe nia mi nistro -
va nie Radka Joh na, viacná sobné -
ho ví �a za te le víznej sú �a že Tý Tý o
na job¾ú be nejšiu tvár ob ra zov ky,
kto rý sa však rýchlo stal naj-
neob¾ú be nejším mi nistrom vnút-
ra… „Mu sí me oprav du po dì ko vat
Radku Johno vi. Na za èát ku ro ku
2010 jsme mì li ko lem 4 ti síc èle -
nù, dnes ka je to 6 ti síc a v prù mì -
ru nám pøi bý vá tak 5 den nì,“ po -
ve dal Mi lan Štěpánek v le te 2011
pre Parla mentné lis ty.cz.

V krátkom èa se sa èes ký po li -
cajný od bo ro vý zväz stal najrý-
chlejšie rastú cim od bo ro vým zvä -
zom v Euró pe! Dnes má vy še 11–
ti síc èle nov a je uzná va ným
partne rom aj v Euro COP–e, èo ho
sve dectvom je fakt, že Mi lan Ště-
pánek je v tom to európskom spo -
lo èenstve s pol mi lió nom po li -
cajných odbo rá rov už aj èle nom
vý kon né ho vý bo ru Euro COP–u
ako dru hý re pre zen tant (popri M.
Litvo vi) kra jín vý chodnej Euró py.

Úzka spolupráca
Medzi èes kým a slo ven ským

po li cajným od bo ro vým zvä zom sa
zá ko ni te roz vi nu la ve¾mi úzka
pria ma spo luprá ca, tro ji ci repre -
zentantov Lit va – Magdoško –
Štěpánek sa aj vïa ka to mu lepšie
pre sadzu jú špe ci fické po žia davky
odbo rá rov kra jín vý chodnej Euró -
py pria mo v cent rá le Euro COP–u.

Častí hostia
Predse da NOS PÈR zá ko ni te

ne chý bal ani na na šom VI. kon -
gre se a onedlho je ho ces ta zno va
viedla na Slo ven sko, pre to že spo -
lu s podpredse dom Petrom To me -
kom pri šiel aj na Do no va ly, na
zimné za sa da nie Ra dy predse dov
ZO OZP v SR s cie¾om ofi ciálne
sa rozlú èi� s doslu hu jú cim predse -
dom Mi rosla vom Litvom, ho ci ich
osobná spo luprá ca vo vý konnom
vý bo re Euro COP–e ne kon èí. Mi -

lan Štěpánek mi lo prekva pil
predse dov, keï v krátkom vystú -
pe ní priblí žil najmä for my, ako sa
èes ké mu zvä zu da rí zvy šo va� po -
èet èle nov. Priblížil, že členovia
NOS PČR platia členské jedno
percento zo svojho čistého príjmu
priamo centrále, tá potom 50 per-
cent z tejto sumy posiela spätne
na účet základným organizáciam.
Záujem o èlen stvo sa však sna žia
mo bi li zo va� aj rôzny mi be ne fitmi.

V ko neènom dôsledku, zdô raznil
predse da, tak kaž dý je den èlen
spätne dostá va viac, ako za pla tí
na èlenskom: „To mu ¾u dia ro zu -
me jú…“

Výhodné benefity
Za k¾ú èo vé „�a há ky“

pre èle nov ozna èil
predse da Štěpánek
for mu poiste nia, roz -
sah a fi nanco va nie
právnej po mo ci plus
zvý hodne né te le fo nic ké
služ by. NOS PÈR má uzatvo -
re nú rámco vú zmlu vu s pois�ov-
nou KOOPE RA TI VA s ve¾mi ši ro -
kým zá be rom pre kaž dé ho èle na,
zahàòa vý pla tu poistné ho v prí pa -
de úmrtia, tr va lé ho ná sled ku zra -
ne nia, poiste nia v prí pa de prá ce -
neschopnosti, zodpo vednos� za
spô so be nú ško du a ce lý rad
ïalších bo nu sov. Takúto poistku

získa člen za tretinu jej trhovej
hodnoty a poistky platia od prvého
dňa členstva. V právnej ochra ne
je roz sah èes ké ho kry tia väèší,
ako je to v podmienkach OZP v
SR, ochra na sa vz�a hu je do konca
aj na úmy selné trest né èi ny. Pred-
se dom to zdô vodnil tým, že „na ša
inšpekcia stí ha po ma ly všetko, v
po lo vi ci prí pa dov sme úspešní.“
Roène má NOS PÈR oko lo sto
žiadostí o právnu ochra nu, v ro ku

2014 ich už však za de sa� me sia -
cov bo lo 146.

Tre tím k¾ú èo vým lá kadlom pre
èle nov sú vý razne zvý hodne né

te le fo nic ké a dá to vé služ -
by na zákla de rámco vej

zmlu vy s ope rá to rom.
V sú èas nosti ma jú už
èle no via NOS PÈR
uzatvo re né zvýhod-
nené zmlu vy na 11

500 te le fónnych èí siel.
Sa mozrejme, ta ký to

ser vis sa ne zao bí de bez
vlastných za mestnancov, len na
uzatvá ra nie a pre vádzko va nie te -
le fo nic kých slu žieb má od bo ro vá
cent rá la šes� za mestnancov.
Admi nistra tívne ná roè ná je pre
zväz aj právna ochra na. Predse -
da priblí žil, že v najbližšom èa se
cent rá la podpí še zmlu vu s
pois�ovòou právnej ochra ny, kto rá
by ce lú agen du prevza la na se ba.
„Da li nám po nu ku, kto rá sa neod-
mie ta, ich pro dukt sa pre dá va za
2 300 ko rún, náš èlen odbo rov za -
pla tí len 160 ko rún.“

Predse da pri pustil, že v niekto -
rých prí pa doch pre ko merèné fir -
my nie sú uzatvo re né zmlu vy
ve¾mi vý hod né, spo luprá cu so sil-
ne jú cim od bo ro vým zvä zom však
vní ma jú aj ako urèi tú pre zentá ciu
s možnos�ou ïalšej perspektí vy a
rastu. Pri ta kýchto ak ti vi tách ne -
mož no èa ka� oka mži tý efekt, zdô -
raznil Štěpá nek, vý sled ky sa do-
sta via po viac ro koch úsi lia. To is-
té sa tý ka nákla dov na pro pa gá -
ciu, kto rú NOS PÈR po va žu je za
ve¾mi dô le ži tú, ho ci návratnos�
tak to vy na lo že ných nákla dov mô -
že by� tiež viacroèná. „Sto jí to pe -
nia ze, ale vrá tia sa,“ po zna me nal
a pri po me nul, že ak ti vi ty od bo ro -
vé ho zvä zu tre ba do urèi tej miery
ma na žo va� tak ako vo firme,
„investí cie do ¾u dí sa vrá tia.“ Be -
ne fi ty sú pod¾a je ho slov rozho du -
jú cim lá kadlom, presvedèi li sa o
tom aj v prí pa de vä zenskej služ by,
kto rej od bo ro vá orga ni zá cia vstú -
pi la do štruktú ry NOS PÈR. „Pre-
šlo k nám 800 èle nov, už ich je 1

900 a po èet stá le rastie, cie¾ je 5–
ti síc,“ ko men to val vý voj.

Informovanosť!
Medzi faktormi, kto ré ma jú

vplyv na atraktívnos� èlen stva,
spo me nul èes ký predse da aj kva -
li tu informaèných ka ná lov sme -
rom von i dovnútra, „le bo ¾u dia sú
hladní po informá ciách,“ zdô -
raznil. „Všetko je to však prá ca na

dlhšiu do bu, ne mož no èa ka� oka -
mži té vý sled ky,“ zo pa ko val.

V zá ve re svojho vystú pe nia Mi -
lan Štěpánek poprial ve ¾a úspe -
chov aj no vé mu ve de niu OZP v
SR, s kto rým už pria mo na Do no -
va loch do ho dol ve¾mi blíz ku spo -
luprá cu. Predse dom za že lal, aby
na šli pod stromèekmi „aj ta ké
darèe ky, kto ré sa ne da jú za ba li�:
pria te¾stvo, lás ku a k¾ud.“ „Bo lo
nám tu po dozri vo dobre,“ zazne li
je ho posledné slo vá na rozlúèku.

Spra co val Pe ter Onde ra
Snímky P. Ondera

PS: Zhodou okolností práve v
deň „najposlednejšej uzávierky"
januárového čísla POLÍCIE (21.
januára 2015) bola hosťom nové-
ho vedenia OZP delegácia NOS
PČR na čele s predsedom Mila-
nom Štepánkom. Obsah pracov-
nej návštevy českých kolegov
vám priblížime vo februárovom
čísle.

Najmä predseda NOS PČR Milan Štěpánek (vľavo) a pod-
predseda Petr Tomek sú na Slovensku častými hosťami

„Aktivity odborového zväzu treba do určitej miery manažovať tak ako vo firme,“ radí predseda
Českí kolegovia na rade predsedov priblížili formy, ako získavajú nových členov

Èes ké po li cajné od bo ry v uply nu lých dvoch de sa�ro èiach
prešli dra ma tic kým vý vo jom i zme na mi štruktúr, kým sa
odbo rárska vo da vy èis ti la a Ne zá vis lý od bo ro vý svaz Po -
li cie ÈR (NOS PÈR) pod ve de ním predse du Mi la na Ště-
pánka za èal dy na mic ky rás� takpo ve diac od grun tu – ho ci
v podmienkach èas tých zvra tov èeskej vnútro po li tickej
scé ny s ná sled ný mi vý me na mi mi nistrov vnútra a po li -
cajných pre zi dentov, s reorga ni zá cia mi, prud kým pokle -
som po è tu po li cajtov, ich príjmov a so ciálnych istôt…

JANUÁR  2015

Koncom no vembra 2014 som sa zú èast nil týždenné ho kurzu, kto rý sa usku toènil v SOŠ PZ De vínska No -
vá Ves. Po prí cho de sme do sta li v areá li SOŠ uby to va nie, kto ré ma ve¾mi za ra zi lo (viï pri lo že né fot ky). Pri -
pa da lo mi to ako v IV. ce no vej sku pi ne. Ne chcem si predsta vi�, èo by si o na šich podmienkach moh la myslie�
zahra nièná de le gá cia, ak by tam bo la uby to va ná.  Ja som tam bol na po sle dy v ro ku 2011, ale ne pa mä tám
si, že by  to vte dy tak to vy ze ra lo. Ne viem, èi na uve de nej SOŠ PZ sú odbo rá ri a èi ma jú ve do mos�, v akom
sta ve sa na chádza jú tieto ob jek ty, ale v každom prí pa de je to na za mysle nie!!! Veï tu ide už o zdra vie poslu -
chá èov ale bo uby to va ných hos tí.

Sta ni slav Ma cejko, èlen ZO OZP Ko már no

Bol to pre mòa šok!

Poškodené zariadenia sú skoro v každej izbe. Nuž a tzv. spoločenská miestnosť nepotrebuje komentár.
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Ma rián je ve¾mi usi lov ný a pra -
co vi tý èlo vek, kto ré ho som as poò v
mo jej prí tomnosti ni kdy ne po èul
chvá li� sa svo ji mi úspechmi a mòa
by mr ze lo, ke by odi šiel z PZ bez
povšimnu tia nás ostat ných. Viem,
že po li cajtov ako on, je naš�astie v
na šich ra doch viac a mám po cit, že
by sme im ma li ob èas ve no va� slo -
vá úcty a uzna nia. Mys lím, že to,
èo v ži vo te do sia hol, si zaslú ži na -
šu po zornos� a uzna nie. Veï po -
súïte sa mi.

Od ro ku 1991 je športo vým
strelcom a ce lú svo ju po li cajnú ka -
rié ru bol aj inštrukto rom stre leckej
a bo jo vej prípra vy na OR PZ v L.
Mi ku lá ši. V ro ku 1991 vznik la v re -

zorte MV SR ko mi sia, kto rá navšte -
vo va la športo vé klu by, kde h¾a da li
kandi dá tov vhod ných na funkciu
inštrukto ra stre leckej a bo jo vej prí-
pra vy. Ma riá na obja vi li v ka ra te klu -
be v Liptovskom Mi ku lá ši a mys lím,
že ma li š�astnú ru ku. V tom èa se
mal Ma rián II. kiu /hne dý opa sok/ v
ka ra te a ve no val sa stre¾be zo
vzdu chovky. Zbra ne a bo jo vé ume -
nia bo li vždy je ho vášòou a pri ja tím
do Po li cajné ho zbo ru sa mu spl nil
detský sen. Stre¾be z krátkej zbra -
ne sa za èal ve no va� až po prí cho de
do PZ a na ïa lej sa ve no val aj bo jo -
vé mu ume niu. Dnes už má II. dan
/èierny opa sok/, tré nerskú trie du III.
a rozhodcovskú trie du III. v ka ra te.

Je ho športom èís lo je den bo la však
stre¾ba z krátkych zbra ní – IPSC,
na Slo ven sku – dy na mic ká stre¾ba.
To mu to športu ve no val takmer vše -
tok svoj vo¾ný èas, fi nanèné pro-

striedky a úsi lie. No vy pla ti lo sa to
a postupne sa pre bo jo val až na vr -
chol. Za èiatky bo li �ažké, ve no va�
sa IPSC nie je vô bec lacná zá le ži -
tos�. Od ro ku 2001 ho však za èal
podpo ro va� vý robca zbra ní Èes ká
zbro jov ka ÈZ. Zo za èiatku mu po -
sky to va la len zbra ne a ich ser vis,
ale od ro ku 2007, ke dy sa roz ho do -
val, èi s týmto športom ne skon èí,

pre to že sa stal pre ne ho fi nanène
ne únos ným, ho Èes ká zbro jov ka
zobra la do svojho ÈZ tí mu. Zís kal
tak dosta toènú fi nanènú pod po ru
na to, aby sa mu mo hol plno hod -
notne ve no va� aj ïalšie ro ky. Za tú -
to zbro jovku strie ¾al až do ro ku
2012, ke dy pre šiel do Grand Po -
wer tí mu za Slo ven sko a v tom to tí -
me pô so bí do dnes. Ma rián je za ra -
de ný v repre zentá cii SR v dy na -
mickej stre¾be a v stre disku štátnej
športo vej repre zentá cie MV SR,
odkia¾ získa va tiež pod po ru.

Tu sú niekto ré z najlepších vý-
sledkov je ho športo vej ka rié ry v
IPSC / na Slo ven sku dy na mic ká
stre¾ba/ :

Indi vi duálne úspe chy:
1.miesto shoo toff majstrovstvá

sve ta Ekvá dor 2005
1.miesto majstrovstvá Euró py

Kré ta r.1998
1.miesto shoo toff Kré ta r.1998
1.miesto majstrovstvá Euró py

Ne mecko r.2001
1.miesto otvo re né Majstrovstvá

Južnej Ame ri ky – Argentí na r.2010
2.miesto majstrovstvá Euró py

Francúzsko r.2007
1.miesto Flo ri da open Grand

masterclass r.2012
3.miesto Flo ri da Open In ter na -

tio nal r.2012

Ma rián Vyšný je 16–ná sob ný
majster Slo venskej re pub li ky.

Tí mo vé úspe chy:
2.miesto majstrovstvá sve ta

Grécko Rho dos r. 2011
1.miesto majstrovstvá Euró py

Francúzsko r.2007
3.miesto majstrovstvá sve ta Ba -

li r.2008
3.miesto Por tu gal sko r.2013
bro kovni ca:
1.miesto shoo toff Indo ne sian

shotgun Ba li r.2004
3.miesto shotgun Ba li r.2004
Ma rián bol šty rikrát vyhlá se ný

ako najlepší športo vec re zor tu MV
SR, ako aj mesta Lip tov ský Mi ku -
láš, dvak rát tré no val v IPSC repre -
zentá ciu Rus ka a je den krát repre -
zentá ciu Ra kúska.

Aj napriek je ho vy �a že niu si
vždy pocti vo pl nil svo je pra covné
po vin nos ti. Po li caj ti, kto rí po 23 ro -
koch odchádza jú do dô chodku,
opúš�a jú na še ra dy väèši nou pre to,

že sú vy ho re ní a prá ca ich už ne -
napåòa. Ma rián však mal svo ju prá -
cu do poslednej chví le ve¾mi rád a
ro bil ju s ve¾kým odu ševne ním. Ja
som sí ce funkciu in štruk to ra te -
lesnej a bo jo vej prípra vy ni kdy ne -
ro bil, ale ako „po zo ro va te¾“ si mys -
lím, že je to jed na z najri zi ko vejších
funkcií, kto rá nie je fi nanène a ani
mo rálne do ce ne ná. Dô le ži tos� prá -
ce na šich inštrukto rov te lesnej a
bo jo vej prípra vy si kom pe tent ní
uve do mia len na chví ¾u, spra vidla v
èa se, keï sa sta ne ne ja ká tra gé dia
vo vý ko ne služ by, ke dy dôjde k po -
ra ne niu, ale bo usmrte niu po li caj ta,
prí pad ne k zlej ma ni pu lá cii so zbra -
òou s tra gic kým následkom a pod.
Inak sa èas strá ve ný na ho di nách
bo jo vej prípra vy vo vše obec nos ti
po va žu je za zby toèný, kto rý by po -
li caj ti moh li trá vi� vo vý ko ne služ by.

Tak ako kaž dý po li cajt, kto rý
pocti vo vy ko ná va svo je re meslo a
prí padne ro bí aj nieèo nad rá mec
svo jich po vin nos tí, mu sí pre ko ná -
va� rôzne pre kážky, kto ré mu do
ces ty pri ná ša ži vot. Ani on ne bol
vý nimkou. Ma riá no va ces ta k ús -
pe chom bo la tànistá, ale mož no aj
to z ne ho uro bi lo silnejšie ho, lep -
šie ho èlo ve ka a športovca. Skå be -
nie pra covné ho a ro din né ho ži vo ta
s ta kou úspešnou športo vou ka rié -
rou, kto rá sa u Ma riá na aj napriek
je ho ve ku ešte stá le ne skon èi la, je
ob di vu hod né. Ma rián si ne že lal,
aby som pí sal o ne ga tí vach, kto ré
po èas svo jej po li cajnej pra xe za žil
a to ne bo lo ani mo jím cie¾om. Tiež
som to ho ná zo ru, že tre ba myslie�
po zi tívne a na tie zlé zá žit ky, kto ré
ob èas za ži je kaž dý z nás, tre ba
rýchlo za budnú�. Ja si ale predsa
neodpustím jed no krátke za mysle -
nie. Je ve¾ká ško da, že èlo vek ako
Ma rián Vyšný od chá dza a stá le ve -
rím, že je ho schop nos ti a skú se -
nosti by sa da li v po lí cii využi�. Je tu
to slo víè ko BY.

Ma rián VYŠNÝ je a vždy bu de
pre mòa vý ni moèný èlo vek, špor to -
vec, po li cajt, kto rý bu de v na šich
ra doch ve¾mi chý ba�. Som hr dý na
to, že bol na ším ko le gom. Ma rián,
do Tvojho ïalšie ho ži vo ta Ti že lám
za nás všetkých len to najlepšie.

S úc tou
Ju raj SCHENK,

podpredse da ZO OZP v SR 
v Mar ti ne

Na rozlúèku so skve lým ko le gom a vý ni moèným èlo ve kom

Stre doeu rópska po li cajná aka -
dé mia (ME PA) so sídlom vo Vied-
ni, kto rej èle nom je aj Slo ven ská
re pu bli ka, or ga ni zu je už od ro ku
1992 v rám ci ïalšie ho vzde lá va -
nia rôzne medzi ná rodné ak ti vi ty
(kurzy, se mi ná re, hospi tá cie atï.),
pri kto rých pri rodze ne vzni ká aj ši -
ro ká plat for ma pre stretnu tia po li -
cajtov z rôznych part ner ských
kra jín Euró py. Okrem vý me ny po-
znatkov a skú se ností z pra xe pri
nich do chádza aj k nadvia za niu
osobných kontaktov. Tak to vzni -
ka jú neofi ciálne medzi ná rodné
informaèné siete, kto ré najmä v
prí pa doch èa so vej tiesne umož -

òu jú blesko vú a ne by rokra tickú
vý me nu potrebných informá cií.

Ta ký to prí pad spo lu prá ce sa
stal aj na sklon ku ro ka 2014. Po-
sledný októbro vý deò odcudzil
ne zná my pá cha te¾ v se vernom
Ne mecku te rénne mo to ro vé vo -
zid lo zn. Range Ro ver, kto ré aj
napriek vy ba ve niu za ria de ním na
GPS lo ka li zá ciu zmizlo bez sto py.
Pátra nie ne meckej po lí cie po od-
cudze nom vo zid le bo lo vy še me -
sia ca celkom bez vý sled né. Si tuá -
cia sa však ne èa ka ne zme ni la v
ran ných ho di nách dòa 26. no -
vembra, ke dy sa GPS sig nál z vo -
zid la obja vil na úze mí Slo ven s ka
ne ïa le ko Ži li ny. Vzh¾a dom na to,
že kri mi na listi z ne mecké ho Lü ne -

burgu vzá pä tí zisti li, že vo zid lo je
v po hy be, rozho dol sa je den z
nich – vrchný ko mi sár B. Beulke –
po žia da� o okamži tú po moc ko le -
gu zo Slo ven s ka, s kto rým v sep-
tembri 2014 spo loène ab sol vo val
týždenný od bor ný se mi nár ME PA
v ne meckom meste Bu denheim.
Te le fo nic ky sa pre to skontakto val
s absolventom dvoch zahra -
nièných akti vít ME PA pplk. Ing. M.
Rze peckim z OKP KR PZ v Nitre
a posky tol mu všetky potrebné
informá cie. Keïže pod¾a ná sled -
ných ziste ní ukradnu tý ro ver sme -
ro val vý chodne po dia¾ni ci Ži li na –
Pre šov, bo lo tre ba ve¾mi rýchlo

ko na�. Pod¾a prvotných informá cií
bol zná my iba typ vo zid la a je ho
farba. Reálny však bol predpok-
lad, že na vo zid le už ne bu dú pô -
vodné ne mecké evi denèné èís la.
Si tuá ciu s�a žo val fakt, že lo ka li zá -
ciu vo zid la bo lo mož né vy ko na�
iba v polho di no vých interva loch,
èo pri jazde po dia¾ni ci predsta vo -
va lo prejde nú vzdia le nos� oko lo
70 km. Po po zi tívnej lustrá cii vo -
zid la v Schengenskom pátra com
systé me bo li vstup né informá cie
be zodkladne odovzda né ko le gom
z Pre šov ské ho kra ja. Po li caj ti  z
Pre šo va za èa li okamži te po vo zid -
le pátra� a v sú èinnosti s ko šický -
mi po li cajtmi vo zid lo pred vjaz-
dom do Ko šíc vy pát ra li a za sta vi li.

Pod¾a ziste nia na mieste od -
cudze né vo zid lo ma lo už inú iden -
ti tu, te da ma lo pozme ne ný VIN–
kód, bo lo už vy ba ve né ukra jin -
ským tech nic kým preu ka zom a na
vo zid le už bo li aj ta bu¾ky s ukra jin -
ský mi evi denèný mi èísla mi. Okol -
nos ti, za kto rých vo diè vo zid la
(cudzí štátny príslušník) k ne mu
pri šiel, sú predme tom ïalšie ho
vy šetro va nia. Chý ba lo ozaj má lo
a vo zid lo v hodno te takmer
110.000 EUR by pravde po dobne
hladko prekro èi lo hra ni ce s Ukra ji -
nou. Ná sled ná spo luprá ca s ne -
mecký mi ko le ga mi, potrebná pre
podrobnú identi fi ká ciu zadrža né -
ho vo zid la, bo la rovna ko rýchla,
všetko pre bie ha lo prostredníc-
tvom pria mej te le fo nickej a e–
mailo vej ko mu ni ká cie.

Na tom to reálnom prí pa de, ke -
dy sa po da ri lo odcudze né vo zid lo
vy pátra� a zaisti� v prie be hu jed nej
ho di ny od odovzda nia informá cie
medzi ne meckým a slo ven ským
ko le gom, je mož né vi die� vý znam
bu do va nia aj osobných vz�a hov
medzi po li cajtmi part ner ských
kra jín ME PA, kto ré sú po sta ve né
na vzá jomnej dô ve re. Tak to nad-
via za né osobné kon tak ty mô žu pri
dodrža ní všetkých zá ko nov a na -
ria de ní po môc� v bo ji pro ti medzi -
ná rodnej trestnej èin nos ti najmä
vte dy, ak ofi ciálnu ces tu vý me ny
informá cií nie je úèel né pre jej
zdåha vos� využi�.

Medzi hlavné myšlienky ME PA
patrí prá ve aj bu do va nie osob-
ných kontaktov a vzá jomnej dô ve -
ry medzi po li cajtmi part ner ských
kra jín. Schengenský priestor, kto -
ré ho sme sú èas�ou, je re la tívne
ma lý a medzi ná rodný zlo èin je
dobre orga ni zo va ný, pre to úèas�
na šich po li cajtov na medzi ná -
rodných po li cajných ak ti vi tách má
nesporne ve¾ký vý znam. Výsle dok
tejto úspešnej po li cajnej spo lu -
prá ce neuni kol po zor nos ti cen trá -
ly ME PA a dòa 3.12.2014 bol pub -
li ko va ný na jej do movskej web–
stránke /www.me pa.net/.

pplk. Ing. Mar tin Rze pecki, 
KR PZ Nit ra

Kon tak ty z medzi ná rodných pra covno–vzde lá va cích akti vít mô žu pri nies� ne èa ka né vý sled ky

ME PA – po ten ci ál v bo ji s medzi ná rodným zlo èi nom

Na Slovensku sa pohyboval rover, ukradnutý v Nemecku, už pod
ukrajinskými značkami...

Iba šty ri dni pred Štedrým ve -
èe rom prišli v New Yor ku o ži vot
dva ja po li caj ti. Zastre lil ich èer -
noch, kto rý vzá pä tí spá chal sa -
movraždu. Na pohre be dru hé ho príslušní ka ne wyorskej po lí cie sa

èas� smú tia -
cich po li caj -
tov v rovno -
ša tách po s -
ta vi la chrb -
tom k reènia -
ce mu sta ros -
to vi New
Yor ku Billo vi
de Bla sio vi.
Ne pá èi lo sa
im, že sta -
ros ta pred-
tým vy jadril
sym pa tie s

pro testmi pro ti údajnej ra so vo za -
me ra nej po li cajnej bru ta li te.

(TASR)

Ne wyorskí po li caj ti da li na ja vo svoj ne súhlas

Týmto èlánkom by som si chcel ucti� èlo ve ka, kto rý po 23
ro koch služ by v PZ od ja nuá ra 2015 odi šiel do výslu ho vé -
ho dô chodku. Po èas mo jej po li cajnej ka rié ry som v ra doch
po lí cie stre tol nieko¾ko vý ni moèných ¾u dí a Ma rián Vyšný,
kto rý pô so bil ako inštruktor bo jo vej prípra vy po li cajtov v
OR PZ v Liptovskom Mi ku lá ši, je jedným z nich.
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Rozli šo va né sú ale dve mno ži -
ny vo dièských oprávne ní:

1. mno ži na bez zvý še nej
zodpo vednosti: vo di èi vo zi diel
sku pín AM, A1, A2, A, B1, B a BE,

2. mno ži na so zvý še nou zod -
po vednos�ou: vo di èi vo zi diel sku -
pín C1 a nasle du jú cich až po DE.

Pri tom to rozlí še ní nie sú
zoh¾adne né a vy jadre né vyššie
ná ro ky a sta no ve né prísnejšie
kri té riá na vo di èov s oprávne -
ním pre sku pi ny B, kto rí ve dú
vo zidlá ta xi služ by èi zmluvnej
prepra vy osôb, ani na vo di èov s
oprávne ním pre sku pi nu B, kto rí
ve dú vo zidlá s PPJ (prá vo pred-
nostnej jazdy) so za pnu tým ZVZ
(zvláštne vý straž né zna me nie)
jed not li vých zlo žiek, kto ré ma jú zo
zá ko na (§40 zá ko na 8/2009 v ak-
tuálnom zne ní) prá vo ta ké vo zidlá
použí va�.

Na ša le gisla tí va, zá ko nom
è.8/2009 Z.z. v zne ní neskorších
predpi sov, na ria ïu je dopravno–
psy cho lo gic ké vy šetre nie
(DPV) vo di èom, kto rí patria pod -
¾a vo dièské ho oprávne nia do
mno ži ny so zvý še nou zodpo -
vednos�ou. Vy ko ná va cí predpis –
Vy hláš ka è. 9/2009 Z.z. v aktuál-
nom zne ní – jej prí lo ha è. 10
usta no vu je kri té riá na po sudzo -
va nie psy chickej spô so bi losti
pre tú to mno ži nu vo di èov. Vyplý -
va z nej zá vä zok aj pre vo di èa
vo zidlá s PPJ, aj keï iba s
oprávne ním pre sku pi nu B a
vo di èa ADR vo vo zid le sku pi ny
B, te da vo di èa 1. mno ži ny „do -
siahnu� reakcie na vi zuálne
podne ty na dy na mickom po za -
dí mi ni málne v roz sa hu 160Ç,
testo va né po mo cou prístro ja
na me ra nie pe ri férne ho vní ma -
nia…“. Neukla dá po vinnos� testo -
va� iné funkcie psy chi ky, podmie -
òu jú ce spô so bi los� k riade niu, iba
tú to. Zne nie §88 a nasle du jú cich
to tiž ukla dá podro bi� sa DPV iba
vo di èom sku pín C1, C a nasle du -
jú cich až po DE, nie iným.

Tak to to vo di èo vi a dopravné -
mu psy cho ló go vi ukla dá zá kon a
je ho vy ko ná va cí predpis. Èo nie
je ulo že né vecne príslušným
predpi som, to ne mož no vy ža -
do va� èi apli ko va� v pra xi. Pro ti
vy šetre niu nad rá mec predpi su
mô že dotknu tá oso ba na mie ta� a
bu de pravde po dobne v prá ve a v
spo re úspešná.

Je zná me, že oso by so psy -
chic kou po ru chou èi cho ro bou je
uži toèné vy lú èi� z cestnej pre -
mávky ako vo di èov mo to ro vých
vo zi diel. Už štu dent dopravnej
psy cho ló gie v jej úvodných lek-
ciách dôjde k pozna niu, že nie iba
zruè nos ti èi schop nos ti, ale aj
osobnos� – jej štruktú ra – je dô le -
ži tým poznatkom na pre dikciu
bezproblé mo vé ho, úspešné ho
vo di èa. Prá ve pre to je sú èas�ou
DPV pre mno ži nu vo di èov so zvý -
še nou zodpo vednos�ou pod¾a už

zmie òo va nej prí lo hy 10 zis�o va nie
osobnostných vlast nos tí, kto ré by
moh li predsta vo va� ri zi ko pre spo -
¾ahli vý vý kon vo dièskej pra xe. Je
viac ako pravde po dobné, že nie je
mož né „vysta èi�“ u vo di èov 1.
mno ži ny, kto rí ve dú vo zid lo s PPJ
opatre né ZVZ, iba so splne ním
„podmienky 160Ç“. Bez má la
1000 vy šetre ní vo di èov s PPJ za
posledných pä� ro kov mi umož òu -
je vy jadri� predsta vu o tom, aký by
ta ký mal vo diè by�, aby bol s naj-
vyššou pravde po dobnos�ou bez-
problé mo vým a bezne ho do vým.

Miera to le rancie
V dopravnom sprá va ní vo di èa

sa pre ja vu jú tak schop nos ti a
zruè nos ti, ako aj štruktú ra osob -
nos ti. Pri riade ní vo zid la v re ži me
s prednos�ou v jazde sa je ho vo -
diè èas to dostá va do frustru jú cich
si tuá cií – do ces ty sa mu sta va jú
pre kážky, kto ré mu brá nia v do -
siahnu tí cie¾a (stav vo zov ky, do-
pravná si tuá cia neumožòu jú ca
rých lu jazdu, neoh¾a duplnos�
iných vo di èov, do jazdnej drá hy
vstú pi ne opa tr ný cho dec atp.). Pri
psy cho lo gickom vy šetre ní je pre to
u spô so bi losti na PPJ dô le ži té
zis�o va� mieru frustraènej to le -
rancie a spô so by jej pre ja vu,
ale aj príslušné adaptaèné stra té -
gie. Ak pôjde o pre va hu agre -
sívnych a impulzívnych vzor-
cov sprá va nia, ide o ne ga tívny
ná lez. Vo diè idú ci v re ži me PPJ
sa mu sí ve die� pre sa di� bez peè -
ným spô so bom, kto rý neohro zu -
je ostat ných úèastní kov CP.
Osob nos� vy ka zu jú ca zvý še nú
po ho to vos� k agre sívnym reak-
ciám s níz kou ra cio nálnou kon tro -
lou zväèša tú to podmienku ne -
spåòa. Za ri z iko vé fak to ry je po-
trebné po va žo va� aj so ciálny ex -
hi bi cio nizmus a nepri me ra né se -
bapre sadzo va nie (se bastred -
nos�).

Je sku toènos�ou, že vo diè v re -
ži me PPJ ne mu sí rešpekto va� po -
vinnos� „neobmedzi� iných úèast -
ní kov CP“, ale nesmie ohro zi�
bezpeènos� CP. Tí to vo di èi sa
èastejšie dostá va jú do doprav-
ných si tuá cií, kto ré predsta vu jú
zvý še né ri zi ko ne ho do vých uda -
lostí. Ak spô so bí ne ho du, vy sta vu -
je sa ri zi ku sankcií. Ne mu sí
rešpekto va� do prav né zna èe nia èi
sve telné zna me nia, ale mu sí si ich
by� ve do mý, te da mu sí by� orien -
to va ný, v akej dopravnej si tuá cii
sa na chádza. To sa mo o se be pri -
ná ša vy so kú zá �až, tre ba k nej ale
ešte pri ra di� aj se kundárnu zá �až
z „ru še nia“ po èas ko mu ni ká cie s
ope raèným stre diskom. Emo cio -
nálna sta bi li ta predpo ve dá
sprá va nie v zá �a ži. Mal by te da
by� emo cio nálne vy rov na ný,
keïže oèa ká va me, že v si tuá -
ciách zá �a že v dopravných si tuá -
ciách si za cho vá tzv. „chladnú hla -
vu“. Je to tá osobnos�, kto rej emo -
cio nálne odozvy s oh¾a dom na in -

ten zi tu podne tu sú pri me ra né, ra -
cio nálne kon tro lo va né, u kto rej po
ne ga tívnom zá žit ku dôjde rýchle -
mu doznie va niu emó cií a k ná vra -
tu do rov no vá hy, te da u nej ne ga -
tívne na pä tie nepretrvá va dlhší
èas. Za nepri ja te¾nú je potrebné
po va žo va� zvý še nú úzkostli vos�
ako osobnostnú cha rak te ris ti -
ku (nie je viaza ná na konkrétny
podnet). Úz ko st ný èlo vek je neis-
tý, zvý še ne opa tr ný, dlho a �ažko
sa roz ho du je, ne vie sa pre sa di�.
Spô sob je ho jazdy nie je pre
ïalších vo di èov jed no znaè ný.

Ideálny vo dič?
Kto ré osobnostné cha rak te ris -

ti ky je uži toèné pri ra di� pro fi lu
vo di èa vo zid la pre ADR? Istotne
vy so kú mieru emo cio nálnej sta -
bi li ty, emoènú zre los�, nízku
úro veò ašpi rá cie (ani mno ho ná -
sob né opa ko va né predchádza nie
ho ne mô že rozèu ¾o va� a by� pre
ne ho vý zvou), mal by by� roz hod -
ný v rieše ní krí zo vých si tuá cií.
Ra di kálna do mi nancia nie je
žiadú ca.

Vo diè ta xi služ by, okrem cha -
rak te ris ti ky platnej na vo di èa
ADR, by mal by� skôr extro -
vertom. U ne ho je uži toèné vy ža -
do va� aj nadprie mernú pa mä� a
schopnos� rýchlo ukla da� do
pa mä ti, ako aj pre fe ro va� dobre
rozvi nu tú to pogra fickú pa mä�.

Tieto cha rak te ris ti ky, potvrde -
né pra xou prá ce s vo dièmi, prí lo -
ha 10 vy hláš ky è. 9/2009 Z.z. v
aktuálnom zne ní pre 1. mno ži nu
vo di èov ne reflektu je a ne za kot -
vu je ani pre tú to mno ži nu vo di èov
príslušní kov PZ s re ži mom PPJ.

Pro blém s le ho ta mi
Trojroèné skú se nosti apli ko va -

nia N MV SR è. 103/2011 v pra xi,
mô žu da� isté zhrnu tie. Zaèni me
ale ods. 8, § 88 zá ko na 8/2009
Z.z. v je ho aktuálnom zne ní, kto rý
usta no vu je :

(8) Usta no ve nia odse kov 6 a 7
sa nevz�a hu jú na príslušní kov Po -
li cajné ho zbo ru a Ha siè ské ho a
zá chran né ho zbo ru, kto rí ve dú vo -
zidlá s prá vom prednostnej jazdy;
tí to príslušní ci sú po vin ní podro bi�
sa pra vi del ným psy cho lo gic kým
vy šetre niam v roz sa hu a le ho tách
ur èe ných mi nistrom vnútra Slo -
venskej re pub li ky.

Na ria de nie MV SR è. 103/2011
ur èu je dòom 22. 07. 2011 le ho ty
na vy šetre nie príslušní ka PZ na
ve de nie mo to ro vé ho vo zid la s
PPJ v  pô sobnosti KR PZ tak to :

príslušník za ra de ný (ci tu jem
èas�, kto rá sa tý ka orga ni zaèné ho
stupòa, v kto rom pô so bím)

– na dia¾niènom odde le ní
KDI KR PZ,

– na PPÚ od bo ru PP KR PZ
kaž dé 3 ro ky, ak ve die vo zid -

lo s PPJ (ods.1 èl.2, N MV SR è.
103/2011).

Prak tic ky to zna me ná, že ak
má tak to za ra de ný príslušník PZ
slu žobný ku pón s oprávne ním
vies� SCV v pô sobnosti MV SR s
kó dom RS a má VP sku pi ny
A,B,C,D, do sta ne dva do kla dy
(kar tiè ky) o psy chickej spô so bi -
losti vo di èa. Je den do klad na 3
ro ky a to A600.09 èi B600.09
(600.09 je pod¾a prí lo hy è.9 vy -

hláš ky è. 9/2009 kód obmedze nia
ale bo po vo le nia vyplý va jú ce ho z
psy chickej spô so bi losti vo di èa a
je pri ra ïo va ný k príslušným sku pi -
nám vo dièské ho oprávne nia, nie
je sa mo stat ným uka zo va te ¾om) a
dru hý do klad na C, D na cyk lus
pod¾a zá ko na (§88 ods. 6a), le bo
C–èko vé ani D–èko vé slu žobné
CV vy ba ve né ZVZ ne má me v tý-
chto útva roch za ra de né. Rovna ko
dva do kla dy pod¾a tej istej zá sa dy
do sta ne aj ten vo diè po li cajt, kto rý
má vo vo dièskom preu ka ze vy -
zna èe né oprávne nia na ve de nie
CV sku pín A1, A2, A, B1, B, C1,
C, ak má tak to za ra de ný prísluš-
ník PZ slu žobný ku pón s
oprávne ním vies� SCV v pô -
sobnosti MV SR iba na sku pi ny
A, B s kó dom RS. To pre to, le bo
dopravný psy cho lóg ne má prá vo
obmedzo va� stav, úèel èi po stup
ale bo vý ho du de fi no va nú zá ko -
nom èi je ho vy ko ná va cím predpi -
som (z 5r. na 3r. u sku pín „nie
ZVZ–ových“).

Ak nie je príslušník tak to za -
ra de ný (ro zu mej v na šom prí pa de
DO KDI, PPÚ) a ve die vo zid lo s
PPJ, pod ro bu je sa vy šetre niu
kaž dých 5 ro kov, od ve ku 50 ro -
kov kaž dé 2 ro ky. (ods.2 èl.2, N
MV SR è. 103/2011)

Èlá nok 5 tohto na ria de nia ur -
èu je, že pri po sudzo va ní psy -
chickej spô so bi losti vo di èa sa po -
stu pu je pod¾a vy hláš ky è. 9/2009
Z.z. v zne ní neskorších predpi sov.
Jej §30 ods.1 ur èu je v tom to sme -
re za zá väznú prí lo hu è.10 tejto
vy hláš ky. Keïže oprávne nie vies�
vo zid lo je za rámco va né sku pi nou
– ne sto jí mi mo príslušné sku pi ny,
sme na za èiatku tex tu èlán ku, kto -
rý pla tí v plnom roz sa hu aj pre
podmienky PZ.

Vá ku um nor my
Pre va žu jú ca väèši na vo di èov s

re ži mom PPJ je v pô sobnosti MV
SR. Ne mu se lo by te da by� problé -
mom vyplni� vá ku um nor my, pod¾a
kto rej by vo diè 1. mno ži ny zod-
po vednosti s re ži mom PPJ mal
po vinnos� podro bi� sa kom-
plexnejšie mu DPV, nie iba
skúške pe ri férne ho vní ma nia.
Prostredníctvom úpra vy N MV SR
è. 103/2011 je pravde po dobne
mož né prázdny priestor zaplni�
bez to ho, aby bo lo potrebné otvá -
ra� zá kon.

Osožné pre prax by moh lo by�
aj zjedno te nie termí nov vy -
šetre ní vy ža do va ných ods.1 èl.2,
na ria de nia MV SR è. 103/2011 s
èa so vou osou po vin ných od -
bor ných ško le ní a testov na
„oprávne nie vies� slu žobné CV
v pô sobnosti MV“ (na ku pón).
Ku pón je plat ný šty ri ro ky a má aj
dvojroèný cyk lus na predåže nie
odbornej spô so bi losti. No no vý
ku pón ne mô že by� vy da ný bez
plat né ho „do kla du o psy chickej
spô so bi losti…“ Keïže na še DP
vy šetre nie je v trojroènom, resp. v
pä�roènom cykle, vždy to s plat-
nos�ou ku pó nu „zaškrí pe“. Ú¾a vou
by bo lo – as poò pre príslušní kov
PPÚ, DO KDI a ïalších sú èastí
(pod¾a èl.1, ods.1 N MV SR
è.103/2011) – poopra ve nie èa su
plat nos ti nášho vy šetre nia na le -
ho tu štvorroèné ho cyk lu (ak má
by� iný opro ti le ho te zo zá ko na).
Osobne ne po znám dô vo dy nasta -
ve nia na trojroèný cyk lus, èi to vy -
ply nu lo zo šta tistických zis�o va ní,
ne ja kej štú die èi po dobne a tak sa
k ta kejto úpra ve le ho ty priklá òam.
Doteraz mám iba tú skú se nos�, že
medzi drži te¾mi RS oprávne nia z

Sys tém testov by sa mal zo sú la di�
Ako je to s po sudzo va ním psy chickej spô so bi losti vo di èov v podmienkach MV SR?

Európska le gisla tí va, a te da ani slo ven ská, ne rozli šu jú
medzi vo di èom ama té rom (ve de nie vo zid la pre vlastnú
potre bu) a vo di èom z po vo la nia – po kia¾ bu de me uva žo -
va� o je ho zdra votnej, t. j. te lesnej a du ševnej spô so bi -
losti.

(Pokračovanie na str. 7)

GI RALTOVCE – To mu sa po -
vie š�astie v neš�astí! Fre de ri ka z
Gi ralto viec (okr. Svidník) v uto -
rok osla vo va la 20. na ro de ni ny,
moh li by� jej posledné. Ces tou
do mov to tiž nadrá nom spad la
do po to ka a pre lo mil sa pod òou
¾ad. Mô že ïa ko va� len du chaprí -
tomnej dvo ji ci po li cajtov, kto rí ju
vy tiahli a za chrá ni li.

Drá ma sa odohrá va la aj pred
oèa mi pria te ¾a oslá venky ne Ja -
ku ba (21). Napriek po ku som vy -
tiahnu� ju na breh po to ka Ra -
domka svo jej láske ne ve del po -
môc�. Vy be hol te da na ces tu a
zhá òal po moc. „Pod mla dým
dievèa �om sa pre lo mil ¾ad a
spad lo do vo dy. Podchla de nú
dievèi nu z po to ka vy tiahli až pri -
vo la ní po li caj ti,“ uviedla pre -
šovská po li cajná ho vorky òa Ja -
na Mi ga ¾o vá. Fre de ri ka v tých
chví ¾ach už ani ne ko mu ni ko va la,
na po kon skon èi la vo svidníckej
ne moc ni ci. Pod¾a ziste ní No vé -
ho Èa su bo la ve¾mi pre mo èe ná,
no inak celkom v po ho de. Po po -
skyt nu tí glu kó zy na po kon sta èi lo

len ambu lantné vy šetre nie a
pus ti li ju do mov. Slo vá uzna nia
si zaslú žia za sa hu jú ci po li caj ti,
kto rí obe ta vým zákro kom Fre de -
ri ke za chrá ni li ži vot!

(No vý èas, 7. 1. 2015)

Pozn. re dakcie: O priblí že -
nie dra ma tickej uda losti re -
dakcia po žia da la riadi te ¾a OR
PZ vo Svidní ku plk. JUDr. Ja ro -
sla va Su rá ka. Obra tom nám tla -
èo vú sprá vu spresnil: „Po èas vý -
ko nu noè nej služ by z 5. 1. na 6.
1. 2015 hliadka OO PZ Gi -
raltovce v zlo že ní: ve li te¾ hliadky
ppráp. Ing. Ru dolf Rá koš a èlen
hliadky,vo diè nstržm. Ing. Pe ter
So kol  vy tiahli z rieky Ra domka
v ka tastri mesta Gi raltovce, okr.
Svidník podchla de nú oso bu a
po skyt li jej prvú po moc až do prí -
cho du RZP. Svo jou príkladnou
èinnos�ou sa tak po die ¾a li na jej
záchra ne. Za splne nie tejto mi -
mo riadnej slu žobnej úlo hy bol
spra co va ný ná vrh na ude le nie
odme ny, kto rý bu de predlo že ný
riadi te ¾o vi KR PZ v Pre šo ve,“ in -
for mo val re dakciu.

Mla dí po li caj ti si ne po chybne
oce ne nie zaslú žia.

Na na ro de ni ny sa pod
dievèi nou pre lo mil ¾ad



Na pozva nie pro ti te ro ristické ho
cent ra TEK (Terro relhá rí tá si Köz-
pont, Bu da peš�, Ma ïar sko) sa
trojèlenné druž stvo po li cajtov
PPÚ Kraj ské ho riadi te¾stva PZ
Ko ši ce vo ve ko vej ka te gó rii pod
40 ro kov zú èast ni lo na dvojdòo vej
(v dòoch 26. až 28. no vembra
2014) medzi ná rodnej športo vej
atle ticko–gymnastickej sú �a ži ko -
na nej pod názvom TEK–SPAR TA
300.

Pr vý deò sú �a že po zostá val z
300 opa ko va ní (25x zhy by na
hrazde, 50x màtvy �ah so 60 kg
èinkou, 50x kli ky, 50x výsko ky

znožmo na 60 cm bedòu, 50x stri -
ha èe no ha mi pri sú èasnom drža ní
60 kg ve¾kej èinky, 50x zdví ha nie
a vystre tie jed nou ru kou 16 kg
kettle bel, 25x zhy by na hrazde).
Dru hý deò sú �a že sú �a ži li ce lé
trojèlenné družstvá, opa ko va nia
jednotlivcov sa spo èí ta va li a ví �a -
zom sa sta lo druž stvo, kto ré ich
stih ne za najkratší èas.

Hlavným cie¾om sú �a že bo la in-
formo va nos�, po pu la ri zá cia a roz-
ši ro va nie „atle ticko–gymnastic -
kých“ sú �ažných dis cip lín na špe -
ciálnych a špe cia li zo va ných po li -
cajných útva roch a ich ozrejme -

nie, integro va nie a za ra de nie do
vý cvi ku fy zicko–kondiènej prípra -
vy týchto útva rov. Vý znam ta ké -
ho to dru hu mo to rických zruèností
vy ža du jú mo derné tren dy, ak sú
ap li ko va né do rôznych slu -
žobných príprav príslušní kov PZ.
V ne poslednom ra de ide aj o

nadvia za nie športo vých
pria te¾ stiev so za me ra -
ním na roz voj a udržia va -
nie športo vých tra dí cií a
pre zentá ciu PZ SR v za -
hra ni èí.

V sú �a ži družstiev sa
PPÚ Ko ši ce po èas dru -

hé ho dòa sú �a že vyplo k ma xi -
málnym vý ko nom a v konku rencii
12 družstiev ob sa di lo úžas né dru -
hé miesto. Na ví �azné do má ce
druž stvo TEK 1 stra ti lo len 30 se -
kúnd a v po ra dí tre tie mu druž stvu
TEK 2 na de li lo 30 se kúnd. Zo
zahra nièných úèastní kov bo lo slo -
ven ské druž stvo PPÚ KR PZ Ko -
ši ce najlepšie a zís ka lo mi mo -
riadne oce ne nie ge ne rálne ho ria-
di te ¾a TEK–u.

(Ja na Me sá ro vá, 
KR PZ Ko ši ce)
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V konku rencii dva nástich družstiev zís ka li skve lé dru hé miesto
Druž stvo PPÚ Ko ši ce úspešne re pre zen to va lo na medzi ná rodnej sú �a ži TEK SPAR TA 300

„ku pó nu“, te rajšia prax u vy me no -
va ných útva rov vytvá ra po cit
„nadtesto va nosti“ a zvy šu je sa
po èet admi nistra tívnych úko nov u
všetkých za in te re so va ných a do-
tknu tých.

Viace rí psy cho ló go via zastá va -
me ná zor, že by bo lo na úži tok v
tom to na ria de ní za kotvi� nasle du -
jú cu po vinnos� – ak vo diè za ra de -
ný v pô sobnosti MV je úèastní kom
DN, pri kto rej do šlo ku zra ne niu
ale bo úmrtiu osôb, èi znaènej ško -
de, ale bo v prie be hu 12 me sia cov
mal dve do prav né ne ho dy, bu de
ma� po vinnos� v pevne urèe nej le -
ho te sta no ve nej týmto na ria de -

ním, absolvo va� po ho vor, prí -
padne vy šetre nia u slu žobné ho
do prav né ho psy cho ló ga prísluš-
nej orga ni zaènej zložky. To by bo -
la uži toèná sta rostli vos� o du -
ševnú kondí ciu, kto rá má svo je
opodstatne nie aj u po li cajtov vo di -
èov a bo la by v sú la de s Na ria de -
ním MV SR è. 36/2003 o systé me
psy cho lo gickej sta rost li vos ti o prí-
slušní kov Po li cajné ho zbo ru.

Mgr. Ji øí Mlèoch, 
dopravný psy cho lóg

slu žobný psy cho lóg KR PZ 
v Trna ve

(medzi ti tulky re dakcia)

Sys tém testov by sa mal zo sú la di�
(Pokraèovanie zo strany 2)
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V no vembro vom èís le sme si
v glo sièke zaspo mí na li na praž -
ské ho po li caj ta, kto rý pre vi ni lé -
mu vo di èo vi mo hol da� po ku tu
(vte dy) dvesto Kès, ale otca
dvoch de tí radšej po slal do ob -
cho du, aby za tú to su mu na kú -
pil svo jim ra to lestiam ovo cie a
slad kos ti. Vý chov né…

Náš èi ta te¾ P.O., dlho roèný, a
ešte aktívny po li cajt si v liste re -
dakcii PO LÍ CIA zaspo mí nal, že
po dob né „vý chov né me tó dy“ po -
uží va li aj je ho star ší bansko -
bystrickí ko le go via v èa se, keï sa
on ešte len zaúèal do ta jov po li -
cajnej pro fe sie. „Vte dy sa ešte ne -
po ze ra lo na ob jem vybra tých po -
kút, po ku ty ne bo li cie¾om, jej prí -
padné neude le nie, vy rie še nie
priestupku po ho vo rom ma lo vý -
znam napríklad aj v tom, že ste si
èlo ve ka tak to zís ka li tre bárs ako
in for má to ra, ve de lo sa, kto, èo a
ke dy ukra dol ale bo kto a èo chce
ukradnú�. ¼u ïom ne bo lo cudzie
po má ha� si, nesta va li sa k to mu
ako te raz, niè ne viem, niè ne vi -
dím, mne sa niè ne sta lo, a tak sa

ma to ne tý ka… Dnes mno ho ¾u dí
po li cajtom ne po mô že, le bo do sta -
li – ale bo ich prí buzní èi zná mi –
po ku tu za dopravný priestu pok.
Lenže tí to ¾u dia sa po tom èu du jú,
že keï sa nieèo sta ne im sa mým,
tak za sa ich oko lie sa sprá va
rovna ko, ani svedko via niè ne vi -
de li, niè ne po èu li, le bo sa ich to
ne tý ka…“

Star ší skú se ný po li cajt v spo -
mienke na ro ky služ by vtipne se -
bakri ticky prizná va, že „vte dy“
výš ka po ku ty ne raz zá vi se la aj od
ty pu vo zid la, kto ré pre vi ni lec vie-
dol: èím bo lo staršie a oby -
èajnejšie, tým bo la po ku ta men-
šia. A vo diè ky? Èím bo la vo diè ka
staršia a „oby èajnejšia“, tým do -
sta la menšiu po ku tu. Že pre èo?
Le bo tie krásne a mla dé si mys le -
li, že úsme vom všetko vy rie šia.
Lenže tie mla dé na vïa ku za sa
rýchlo za budli, za to staršia, „ška -
redšia“ si to vá ži a dlhšie za pa mä -
tá, le bo si ju má lo ke dy niekto
všim ne… :–)

(po)

Èo vy na to?

OZNAM
Z tech nic kých prí èin za ká za né.

SYN
Vy ze rá, ako by ti z ok na vy pa dol.

DÁ ME SA SPO POLNI�
Aby sme sa na po sle dy
dôkladne roz ptý li li.

OBÈIANSKE TEP LO TY
Vre lý vz�ah k prá vam,
chlad ný vz�ah k po vinnostiam
a vlaž ný vz�ah k prá ci.

RE LA TI VI TA
To je aj ono!

VÝ STRA HA
Do ko na los� má ved¾ajšie úèin ky.

SMÚ TOK Z PRÍ RO DY
Za všetkým,
èo si ne do ká že me v prí ro de vysvetli�,
je Boh.
Za všetkým,
èo si ne do ká že me na Slo ven sku vysvetli�,
je KGB.

ZÁ HA DA
Slo bodný berlínsky mu rár.

SA MOZREJMOS�
Dob rá zra da nad zla to.

Z aformizmov Pav la Ja ní ka

Na dne(s)

Benefity pre èlenov OZP v SR, zima 2014/2015 – Lyžiarske strediská

Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., 
Cintorínska1173/3, 053 42 Krompachy
Prevádzka:

Hotel Plejsy***, 
Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy

Hotel Kriváň**, 
Podbanské 1336, 032 42 Pribylina

Horský hotel Hutník, 
Cintorínska 3, 053 42 Krompachy

Zľavy:
25% – na ubytovanie z pultového cenníka v kaž-

dom ubytovacom zariadení
10% – z akciových balíčkov v každom zariadení

20% – z ostatných služieb podľa dostupnosti v
ubytovacom zariadení a to:

Wellnes,masáže, zábaly v hoteli Plejsy a v hoteli
Kriváň,

Bowling, tenisový kurt, golfový simulátor v hoteli
Plejsy

KONTAKTY:

Tel.–Fax: 053/298015, 016

mobil: 090 303 777

e–mail: marketing@mmmmm.sk
www.hotelplejsy.sk

Black sport 
– poskytuje benefity pre členov

OZP v svojej predajni  Black sport
vo  Valalikoch a požičovni lyží v
športovo rekreačnom stredisku –
Kavečany.. 

Požičovňa lyží Kavečany: zľava - 20%, požičovňa lyží v predajni
Black sport  Valaliky: 10% zľava a predajňa Black sport  vo Valali-
koch predaj nového tovaru 15% - zľava. Všetko po preukázaní  sa
preukazom člena OZP.

Kontakt: http://www.blacksport.sk/   

Vysoké Tatry - Lopušná dolina
– www.svitlopusnadolina.sk: na všetko 20% - 20% na 4 hod lístok

a 20% na večerné lyžovanie

tel. kontakt:: 0903 71 100

SKI Plejsy, a.s.

25 % zľavu z ceny celoden-
ného skipasu pre dospelého
alebo dieťa a seniora v lyžiar-
skom stredisku Relax center
Plejsy, v Krompachoch, zľavy
sa uplatňujú z platných cien
skipasov zverejnených v stre-
disku na web stránke
www.plejsy.sk

Ski-Levoča – Skicentrum Levoča s.r.o, 
http://www.skicentrelevoca.sk/zimna/sk

Lyžiarske stredisko: 0903 906 512

10 % z ceny celodenného skipasu
20 % z ceny celosezónneho skipasu pri nákupe do 22.12.2014
20 % z ceny na prenájom bowlingovej dráhy
10 % z ceny ubytovania
5 %  z ceny permanentky na 10 vstupov do sáun

Vysoké Tatry – Snowpark Lučivná 
– 20% na celodenný lístok, 20% na 4 hod lístok, 20% na viacd-

ňové lístky a 20% zľava  na večerné lyžovanie,
http://www.snowpark.sk/?language=sk, 

tel. kontakt: +21917973269

Vysoké Tatry - Nová Lopušná dolina 
– 20% zľava na 3 hod lístok na večerné lyžovanie 20%  zľava,

celodenný lístok 20% zľava 
– http://www.skitatry.sk/akcie.php,

tel. kontakt:+21903992292 

Ubytovacie zariadenia MM CLASS


