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Pod¾a ne ho by sa vïa ka to mu
èis tou mi ni málnou mzdou prekro -
èi la hra ni ca chu do by na Slo ven -
sku, kto rá bo la sta no ve ná na rok
2012 vo výške 346,33 eura. „Za -
mestna nec, kto rý pra cu je osem
ho dín, za svo ju prá cu ne mô že
ma� me nej ako je hra ni ca chu do -
by,“ zdô raznil. Pod¾a Kol lá ra je
Slo ven sko je di ná kra ji na v Európ-
skej únii, kto rá má mi ni málnu
mzdu po zoh¾adne ní odvo dov
nižšiu ako je hra ni ca chu do by.

„Ta ký to va ri ant zvý še nia mi ni -
málnej mzdy predlo ží me na ro ko -
va ní s mi nisterstvom prá ce,“ po -
ve dal odbo rársky šéf. Ako skon-
šta to val, ešte predtým bu dú
odbo rá ri ro ko va� o zvý še ní mi ni -
málnej mzdy k za èiatku bu dú ce -
ho ro ka so za mestná va te¾mi.
„Pod¾a na šich skú se ností predpo-
kla dám, že do ho da ne na sta ne,“
uvie dol Kol lár. Pod¾a ne ho sa ne -
potvrdzu je, že zvy šo va nie mi ni -
málnej mzdy spô so bu je pre -
púš�a nie za mestnancov pra cu jú -
cich za najnižšie mož né mzdy.
Ne za re gis tro va li sme ani je den
je di ný prí pad, kde by pre púš�a nie
za mestnanca bo lo zdô vodne né

tým, že rástla mi ni málna mzda,“
upo zor nil pre zi dent KOZ. 

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

Mi ni málna mzda sa od za -
èiatku tohto ro ka zvý ši la o 4,2 %,
resp. o 14,3 eura na 352 eur. Mi -
ni málny ho di no vý zá ro bok v tom -
to ro ku do sa hu je 2,023 eura na -
miesto vla òajších 1,941 eura. Od
za èiatku mi nu lé ho ro ka mi ni -
málna mzda na Slo ven sku po
roz hod nu tí vlá dy stúpla o 3,2 %
na 337,7 eura. V ro ku 2012 išlo o
ná rast najnižších zá robkov tiež o
3,2 %, a to na 327,2 eura. Od za -
èiatku ro ka 2011 sa mi ni málna
mzda zvý ši la o 3 % na 317 eur.

(SI TA, 30. aprí la 2014)
(Viac v rozho vo re s vi cepre zi -

dentom KOZ SR Sla vo mí rom
Mangom)

Pre od bo ry za èí na obdo bie vážnych ro ko va ní
Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR
(KOZ) žiada zvý ši� mi ni málnu mzdu od za -
èiatku bu dú ce ho ro ka zo sú èasných 352

eur na 399,9 eura. Išlo by o ná rast o 13,6 %.
Na tla èo vej be se de to uvie dol pre zi dent
KOZ Jo zef Kol lár. 

Myšlienka mesiaca:  „Nie je lepšia škola života, než môc� zblízka a dlhodobo sledova� hlupáka vo vedúcej funkcii. Potom totiž jasne vidíte, ako sa veci nemajú robi�.“                          Norman Schwartzkopf, americký generál 

l S po žia davkou na 400–
eu ro vú mi ni málnu bruttomzdu
vys tú pi la KOZ SR už vla ni,
výsledkom ro ko va ní s vlá dou
bol kom pro mis. Hneï ste in -
for mo va li, že pre od bo ry je tá -
to po žia davka zá sadná a bu -
de te na nej trva� aj v ïalšom
ro ku…

KOZ SR pra cu je na ve¾mi
ve¾kom množstve úloh, zá ko ni te
však do mi nu je boj za za mestna -
nos� a boj pro ti fe no mé nu pra cu -
jú cej chu do by. Je to takpo ve diac
dvojje di ná úlo ha a som ve¾mi rád,
že ne dáv no sa k na šim po žia -
davkám ve¾mi ústre to vo vy jadril
osobne pre mi ér Ro bert Fi co (roz -
ho vor sa usku toènil 12. jú na 2014
– pozn. red), pri ví tal som zá sadný
po stoj pá na pre mié ra k tejto pro-
ble ma ti ke. Mys lí me si, že sta no -
ve nie hra ni ce mi ni málnej mzdy
na úrov ni 400 eur, te da na úro veò
hra ni ce chu do by má zá sadný vý -

z nam mo rálny, so ciálny, v ko neè -
nom dôsledku však aj eko no mic -
ký, pre to že potre bu je me oži vi�
vnú torný trh. V štá te, kde tvo rí 75
percent HDP ex port, ostá va prie-
stor na roz voj vnú torné ho tr hu
ve¾ mi ma lý, vlá da sa za mýš¾a
nad možnos�a mi konso li dá cie
eko no mi ky a zvý še nie do má cej
spot re by je jed nou z ta kýchto
ciest. Nízkopríjmo vé sku pi ny, o
kto ré nám najviac ide, to tiž v prí -
pa de zvý še nia príjmu ne bu dú pe -
nia ze aku mu lo va�, ale bu dú ich
oriento va� na spotre bu – a to mô -
že na šej eko no mi ke po môc�.
Chá pem úsi lie vlá dy udrža� mak -
ro eko no mic ké uka zo va te le i hra -
ni ce dlhu, v dôsledku do pa dov
krí zy sú to ve¾mi ná roè né úlo hy,
konso li dá cia eko no mi ky však ne -
mô že by� ope rá ciou, kto rá sí ce
úspešne pre behne, ale pa ci ent
pri nej zomrie. Pre to vo lá me po
ob no ve ní, zvý še ní do má cej spo-

tre by aj ta kou to for mou, pre to že
následne oži vu je eko no mi ku.
l Je pa ra doxné, že sám

štát, kto rý sta no vu je úro veò
mi ni málnej mzdy, pri stavbe
mzdo vých ta ríf už ro ky to le ru je
fakt, že èo raz viac ta bu¾ko vých
ta rifných tried vo ve rejnej a
štátnej službe je pod úrovòou
hra ni ce chu do by, kto rú tiež ur -
èu je štát. Nie je to absurdné?

Sa mozrejme, vzni kol me cha -
niz mus, že sa dví ha la hra ni ca mi -
ni málnej mzdy, ale ta rifné trie dy
ten to vý voj ne ko pí ro va li a tak
nám vzni ká èo raz väèší tzv.
èierny roh, èi tro ju holník tried a
sku pín, kto ré sú pod hra ni cou
chu do by. To je te da to, pro ti èo mu
bo ju je me – aby do konca za mest -
na nec v službe štá tu, odme òo va -
ný v ta ri fách ve rejnej ale bo štát-
nej služ by, vlastne pra co val za
plat pod hra ni cou chu do by a mi -
ni málnej mzdy. Pre to na vr hu je -
me, aby ta ri fy v trie de jed na, sku -
pi na jed na za èí na li prá ve na 400
eur, od nej by sa po tom ur èi tým
koefi cientom pre po èí ta li všetky
ïalšie ta rifné trie dy a sku pi ny.
Sa mozrejme, keï ta bu¾ku zo be -
rie me diago nálne, v pra vom dol-
nom ro hu ta bu¾ky nám vy chádza li
eko no mic ky dos� ne reálne cif ry,
mu sí me nájs� ro zum ný kom pro -

mis, vní ma me aj eko no mickú rea -
li tu štá tu. Tre ba si uve do mi�, že
hod no ta mi ni málnej mzdy má
multipli kaèný efekt, pria mo za sa -
hu je 29 eko no mic kých ka te gó rií.
Da li sme ná vrh, ako ten to pro -
blém rieši�, uvi dí me pri ro ko va ní.
l V akom sta ve je te da mo -

mentálne ko lektívne vy jedná -
va nie?

Náš ná vrh ko lektívnych zmlúv
vyššie ho stupòa pre šiel schva ¾o -
va ním v orgá noch KOZ a v sú la -
de so zá ko nom sme ho za sla li
pre mié ro vi. Te raz èa ká me, ko ho

„Vo ve rejnej a štátnej službe exis tu je 37 pla tobných systé mov. To sa ne dá ani ustrá ži�, ani ure gu lo va�…“
Posledný aprí lo vý deò pre zi dent KOZ SR Jo zef Kol lár na
tla èo vej be se de zve rejnil hlavné ciele ko lektívne ho vy -
jedná va nia pre rok 2015, do kto ré ho odbo rá ri idú s po žia -
davkou hra ni ce mi ni málnej mzdy na úrov ni 400 eur brut-
to. Ná vrh bol okamži te predme tom ostrej kri ti ky zo stra ny
za mestná va te ¾ov, na otáz ky re dakcie PO LÍ CIA odpo ve dal
vi ce pre zi dent KOZ SR Sla vo mír Manga.

Ho vo rí me s vi cepre zi dentom KOZ SR Sla vo mí rom Mangom

(Pokračovanie na strane 2)

Trnavská základná organizácia OZP v SR pripravila na deň detí bohatý program. Viac na s. 5

Tragická sprá va po uzá vierke
V Bo le rá zi (okr. Tr na va) opi tý vo diè zastre lil 34–roèné ho

príslušní ka PZ, èle na OZP v SR
Už po uzá vierke no vín k nám prišla smut ná sprá va: v no ci zo 14.

na 15. jú na 2014 v Bo le rá zi za hy nul ru kou vra ha príslušník PZ npráp.
Pe ter Opá lek, èlen Od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie v SR. Pod¾a infor-
má cií ho vorky ne KR PZ Tr na va
Mar ti ny Kre da tu so vej po èas
cestnej kon tro ly osobné ho vo -
zid la do šlo k prestrelke, pri kto -
rej 31–roèný podna pi tý vo diè,
drži te¾ zbroj né ho preu ka zu,
dvo ma ra na mi usmr til nášho
èle na. Èlen ka hliadky tiež pa¾bu
opä to va la, vrah ju naš�astie ne -

zra nil a v no ci sa sám prihlá sil po lí cii v mieste tr va lé ho bydliska. Na
mieste èi nu po lí cia na šla 32 ná bojníc. Okol nos ti vra žednej stre¾by pre -
ve ru je inšpekcia.

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák a ve de nie Po li cajné ho zbo ru bez-
prostredne po uda losti vy slo vi lo úprimnú sústras� po zosta lým po li caj -
ta. „Aj tá to tra gic ká uda los� uka zu je, že po li caj ti sú denno denne vysta -
vo va ní ná roènej prá ci, pre to si pra covné na sa de nie kaž dé ho príslušní -
ka Po li cajné ho zbo ru nesmierne vá žim,“ rea go val Ka li òák. „Èes� je ho
pa miatke!“

(on, TASR)



ur èí vlá da za hlavné ho vy jedná -
va èa, pod¾a na šich neofi ciálnych
informá cií by to mal by� ve dú ci
slu žobné ho úra du Úra du vlá dy
SR Igor Fe de riè. Pán pre mi ér te -
da po zná po žia davky 341–ti síc
odbo rá rov. Vieme, že najmä pre
je ho multipli kaèný efekt má zvý -
še nie mi ni málnej mzdy dra ma tic -
ký vý znam, ale sle du je me ním aj
ïalší krok vo vy rovná va ní príjmo -
vej úrovne mu žov a žien, vní ma -
me ho ako vý znam ný fak tor v bo ji
pro ti èiernej prá ci a v ne po -
slednom ra de vyššie od vo dy mô -
žu vý razne po môc� So ciálnej
pois�ovni, zlepši� so ciálnu si tuá -
ciu tých, kto rí nie sú schop ní pra -
co va�, aby aj oni ži li dôstojnejšie,
na úrov ni 21. sto ro èia. Aby sa ¾u -
dia na uli ci zno va za èa li usmie -
va�.

l Zá ber pô so be nia KOZ SR
je ve¾mi ši ro ký, nieke dy však

mám po cit, že ve rejnos� o jej
èin nos ti nie je dosta toène in -
for mo va ná, pro blé my s infor-

mo va nos�ou ma jú ne raz aj niž-
šie štruktú ry v od bo ro vých

zvä zoch.
Z na šej úrovne ro bí -

me pre informo va nos�
ma xi mum. Èo sa tý ka
mé dií na Slo ven sku,
tak vieme, že zo zná -
mych dô vo dov ne ma jú
ve¾mi od bo ry v láske.
Vy ví ja me však ob rov -
ské úsi lie, aby sme
zlep ši li informo va nos�
tak po verti kálnej, ako
aj ho ri zontálnej úrov ni
na šich štruktúr, pre to -
že pri prá ci v te ré ne
ne raz zistí me, že tre -
bárs re gio nálne štruk -
tú ry na šich zvä zov nie

sú vždy dosta toène in for mo va né.
Aj v tom to sme re ve ¾a oèa ká va -
me od pro jek tu ombudsma na, v

rám ci na šej re for my mu sí me pod-
statne viac sprístupni� a popre pá -
ja� všetky na še informaèné to ky.
Pri 28 od bo ro vých zvä zoch to vô -
bec nie je jed no du ché, v podsta-
te kaž dý náš zväz má vy bu do va -
ný vlastný informaèný sys tém,
èas té sú pro blé my s kompa ti bi li -
tou. Je to aj úlo ha do bu dúcnosti,
chce li by sme utvo ri� nieèo na
spô sob ko mu ni kaèných miest-
ností, kde by moh li pro fesné,
resp. záujmo vé sku pi ny vzá -
jomne disku to va� a vy mie òa� si
ná zo ry na da nú pro ble ma ti ku. V
na šich odbo roch sa kri žu je ve ¾a
záujmov, spá ja� nás mu sí jed no -
znaè ná hod no to vá orientá cia a ja
èas to ho vo rím, že pre ani nie
350–ti síc èle nov odbo rov je 28
od bo ro vých zvä zov prí liš ve ¾a a
te raz, v ob do bí dlho do bej krí zy sa
viac priklá òam k forme fe de rá cie,
aby sme bo li akènejší, jedno -
znaènejší a dô raznejší. Tých
agend má me po otvá ra ných ve¾mi
ve ¾a, sú to ve¾ mi vážne té my, kto -
ré potre bu je me rieši� a mu sí me
pred part ne ra predstú pi� s jed not -
ným a jasne sformu lo va ným ná -
zo rom na da ný pro blém i s ná -
vrhmi na rieše nie. Prizná vam, po -
ci �u je me ne dosta tok ka pa cít od -
borní kov, schop ných ana ly zo va�
ja vy vo všetkých zlo ži tostiach.
Keï si zo be rie me len dô chodko -
vý sys tém, intenzívne sa mu ve -
nu je me, pre to že vní ma me ve¾ké
ri zi ká, kto ré z je ho dnešnej for my
vo viace rých pi lie roch vyplý va jú,
veï sa uka zu je, že dô chodca z I.
a II. pi lie ra do sta ne me nej, ako
dô chodca z jedné ho. Ta kýchto ri -
zík je tu viace ro a pri sú èasnej
pô rodnosti sú hroz bou aj pre bu -
dúcnos�. Aj pre to tak tla èí me na
za mestna nos�, aby sa ¾u ïom
naozaj opla ti lo pra co va� a tvo ri li
tak aj zdro je pre pois�ovòu, chce -
me, aby sa dô chodky do sta li na
úro veò 60 percent prie mernej
mzdy a aby ten to po mer fun go val
konti nuálne.
l Od bo ry sa ost ro vy da li

do bo ja pro ti pra xi za mestná -
va te¾ských agentúr a zdá sa, že
sa predsa len po da ri lo ve ¾a
zme ni�…

Áno, ve¾mi si v tom to sme re
vá žim na sa da nie pá na predse du
Emi la Ma chy nu i ïalších, ma li
sme tu va ri dve ti síc agentúr, z to -
ho aktívnych bo lo asi ti síc a je šo -
ku jú ce, ako mno hé z nich na rá -
ba li s ¾uïmi. Nespo chybòu je me

existenciu po cti vých agentúr, sú
dô le ži tým prvkom na na šom tr hu
prá ce, bo ju je me však pro ti ne ka -
lým prak ti kám, kto ré sa v mno -
hých z nich udo mácni li. Ve rím, že
trh sa už za èal od ne poctivcov
èisti� aj vïa ka ve¾ké mu úsi liu
odbo rov.
l Pán vi ce pre zi dent, do

akej miery ste opti mistom na
sa mom pra hu ko lektívne ho vy -
jedná va nia pre rok 2015?

Má me sna hu uro bi� pre
úspech na šich návrhov ma xi mum
– tre bárs aj ro ko va nia mi s klubmi
v parla mente. Sa mozrejme, vy -
jedná va nie je vždy o kompro mi -
se, má me priazni vo naklo ne nú
vlá du, tak ve rím v úspech, v
ïalšie priblí že nie sa ku ko neè -
ným cie¾om. Po tých siedmich ro -
koch biedy, po ro koch u�a ho va nia
opaskov a pokle se do má cej spot -
re by je už na èa se da� im pul zy k
oži ve niu aj ta kou to for mou –
najmä sme rom k nízkopríjmo vým
sku pi nám nášho oby va te¾stva.
Chce me, aby sa vlá da na tom to
zákla de už v ro ku 2015, te da rok
pred vo¾ba mi za sa di la za ra cio -
nálny sys tém odme òo va nia štát-
nych za mestnancov, te da ¾u dí vo
ve rejnej a štátnej službe, pre to že
je pla to vo ve¾mi poddi menzo va ná
a má me v tejto ob las ti 37 pla -
tobných systé mov. To sa ne dá
ani ustrá ži�, ani ure gu lo va�. Po ria -
dok by mal spra vi� no vý zá kon o
štátnej službe, da� to mu sme ro -
va nie. A nielen v odme òo va ní
štátnych za mestnancov, ale aj v
skva litòo va ní ich pra covných
pod mie nok. Keïže ste z mi nis ter -
stva vnútra, ako výkrièný a od -
stra šu jú ci príklad by som po užil
va šu po li cajnú uby tovòu na Sa ra -
tovskej uli ci v Bra tisla ve. Je to
ne dôstojné a šo ku jú ce, v akých
pod mienkach bý va jú po li caj ti,
kto rí ma jú chrá ni� ži vo ty a zdra vie
Bra tislavèa nov. Je to han ba nie-
len pre re zort vnútra, ale pre ce lú
na šu spo loènos�. Ako ma jú ma� tí
po li caj ti chu� do prá ce? Je to tres -
tu hod né, že si tuá cia tr vá tak dlho
bez rieše nia a ne dám to mu po ko -
ja, kým ne do siahne me ná pra vu.
Po na šej intervencii sa zlep ši la si -
tuá cia na cudzi neckej po lí cii v
Trna ve, Sa ra tovskú bu de me ma�
pod drobnoh¾a dom, nech sa už
ko neène uro bí rázna ná pra va.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
snímka au tor

JÚN  20142

(Pokraèovanie zo strany 1)

„Vo ve rejnej a štátnej službe exis tu je 37 pla tobných systé mov. To sa ne dá ani ustrá ži�, ani ure gu lo va�…“

S. Manga

Mot to:
„Li be rálna de mokra cia je ten

najhorší spô sob vlá dy, aký si
viem predsta vi�. Až na to, že ne -
exis tu je žiaden lep ší.“ Winston
Chur chill

Vý sled ky euro vo lieb na Slo -
ven sku, zhodli sa všetci ko -
mentá to ri, sa da li oèa ká va�. Pre -
dovšetkým ža lost ná 13–percent-
ná úèas�, kto rá nás za ra di la na
úpl ný chvost európskych štá tov
(prie mer v štá toch EÚ 43 per-
cent, vo lebný ob vod Èadca
8,5 %), pri èom do kre siel euro -
poslancov sa vïa ka 13–percent-
nej vo lebnej úèas ti do sta li aj ¾u -
dia, kto rí si za lo ži li po li tickú ka -
rié ru na odpo re pro ti zá sa de so -
li da ri ty v EÚ, ale bo svo jou prak -
tic kou po li ti kou po pie ra jú všetky
princí py, kto rý mi sa EÚ (naprík-
lad vo vz�a hu k men ši nám) riadi.
Ho ci tre ba prizna�, že v tom to
Slo ven sko nie je žiadnou vý -
nimkou.

Keïže u nás úèas� v euro -
vo¾bách nie je po vin ná, v po ra dí
tre tí a úèas�ou najslabší výsle -
dok vo¾by Slo vá kov v ro ku 2014
sme zobra li ako fakt, kto rý je
prosto výsledkom de mo kra cie a
ne dá sa s ním niè ro bi�, aj ke by
ná ho dou niekto chcel. ¼u dia sa
prosto slo bodne a v drvi vej
väèši ne v po me re 1:8 roz hod li
neís� vo li�. Èo je na tom zlé?

Ne pá èi sa mi to
Nuž, nie som zrejme ten pra -

vý typ de mo kra ta, le bo sa mi to
ne pá èi a h¾a dám prí èi ny, pre èo
euro vo¾by do pad li tak, ako do -
pad li. Širšie: pre èo Slo vá ci vo
vše obec nos ti pre ja vu jú ta ký
nízky záujem o ve ci ve rejné do -
konca aj v prí pa doch, kto ré sa
by tostne do tý ka jú na šej existen-
cie a kva li ty ži vo ta kaž dé ho
jedné ho z nás? Je to po -
hodlnos�? Apa tia a depre sia?
Ne záu jem? Ne po cho pe nie vý -
zna mu? Naozaj sta èí na šinco vi
na dá va� v krème (ale bo dnes už
èastejšie na so ciálnych sie�ach),
neuro bi� niè „pro ti“ ani „za“ a
ešte sa pri tom cí ti� ako di si dent,
pô so bia ci for mou pa sívne ho od -
po ru?

Odpo ve de na tieto otáz ky

však ne po znám, ho ci som už èí -
tal a po èul de siatky jas ných
odpo ve dí. Kaž dá z nich sa však
de le go va la za je di nú správnu a
pravdi vú, tak že „niekde je chy -
ba“.

Kto je lep ší?
Slo ven ské euro vo¾by som po -

užil najmä ako príklad k té me,
kto rá nám je by tostne blízka, le -
bo je do má ca: na ša úèas� a ak -
ti vi ta v odbo roch. Ani Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR ne mô že by�
spo kojný s po die lom za mest -
nan cov, príslušní kov PZ i „ob -
èianskych“ za mestnancov, kto rí
sa roz hod li sta� èlenmi OZP a –
èo je ešte dô le ži tejšie – nieèo v
òom aj ro bi�. Za rá ža tiež nie
bez vý znam ný rozdiel po die lu or -
ga ni zo va ných v jed not li vých kra -
joch.

Zdá sa, že ur èi tá èas� na šich
za mestnancov má dô vo dy, pre
kto ré do odbo rov ne chce vstú pi�.
Rovna ko mô žu by� tieto dô vo dy
ve¾mi rozdielne, isté len je, že aj
vo vz�a hu k odbo rom nás ostat-
ná Euró pa po riadne predbie ha.
Veï od bo ry za èa li vzni ka� v naj-
vyspe lejších kra ji nách sta ré ho
kon ti nen tu už v 19. sto ro èí pre to,
le bo ¾u dia po cho pi li, že hnu tie
rozbí ja èov stro jov ne má bu -
dúcnos� a ak sa mám brá ni� pro ti
svojvô li ma ji te ¾ov, úèinne to mô -
žem ro bi� len spo loène s
ostatný mi, ako jed not li vec ne -
mám šancu èo ko¾vek zme ni�!

Nieèo pla tí stá le…
To to je princíp a vý znam exis-

tencie odbo rov v de vätnástom,
ale i v 21. sto ro èí: boj, úsi lie o
zlepše nie pla to vých, pra covných
a so ciálnych podmie nok je
nepretrži tý pro ces, kto rý sa do tý -
ka kaž dé ho za mestnanca,
štátne ho ne vy ní ma júc. Opä� nie
je ná ho da, že pr vé po li cajné od -
bo ry vzni ka li ta kisto už v 19. sto -
ro èí prá ve v najvyspe lejších kra -
ji nách Euró py, v an glo sas kých
štá toch, v štá toch Be ne lu xu i v
Škandi ná vii a prá ve vyspe lé se -
ver ské štá ty sú pre nás doteraz
vzo rom (až 90 %) v miere or ga -
ni zo va nos ti. To, èo je zrejme stá -
le ešte dob ré a potrebné tre bárs
pre švédske ho, fínske ho, bel gic -

ké ho èi an glic ké ho po li caj ta, na -
ši nec ne po va žu je za hod né je ho
po zor nos ti? Tak ko mu je po tom
lepšie?

Pre zi dentka Euro COP–u An -
na Nellberg je Švéd ka a keï
som sa jej opý tal, pre èo ma jú –
v po rovna ní s na mi – pri ta kých
vy so kých pla toch a kva litných
pra covných podmienkach ta kú
vy so kú orga ni zo va nos� v odbo -
roch, odpo ve da la jednoznaène:
ani na šim po li cajtom to všetko
ne pad lo z ne ba a štát im tiež niè
ne dal dobro vo¾ne a sám od se -
ba. Za te rajším sta vom sú de -
siatky ro kov or ga ni zo va né ho od -
bo ro vé ho úsi lia o zlepše nie.
Však to vy ba via aj za nás…
Ak te da nech ce me – naprík-

lad Švé dov – ozna èi� za ne chá -
pa vých a za osta lých, po tom by
sa moh li všetci tí ne orga ni zo va ní
aj u nás za myslie�, èi sme vo èi
Švé dom o to¾ko lep ší a èi sme
na tom o to¾ko lepšie, že u nás
na Slo ven sku už ani od bo ry ne -
potre bu je me? Ale bo sa ne orga -
ni zo va ní bu dú stá le spo lie ha�, že
to od bo ry vy ba via aj pre ostat -
ných? Ten to druh so ciálne ho pa -
ra zi tizmu je, žia¾, vý razne rozší -
re ný aj v na šich ra doch, indi vi -
dua lizmus si ra zí ces tu. Je to
však ces ta do pek la so ciálnej
bezná de je. Pri chádza do ba, keï
sa bez po èetne ma sívnej a
zomknu tej odbo ro vej základne
za mestná va te ¾o vi aj v na šich
podmienkach otvo rí ši ro ký prie-
stor na la ví ro va nie. Ke dy už na -
ši nec po cho pí, že od bo ry sú aj v
na šej de mokra tickej spo loènosti
je di nou si lou, kto rá do ká že reál-
ne, s pod po rou zá ko na brá ni�
prá va za mestnancov a vy jedná -
va� so za mestná va te ¾om? Ne -
exis tu je iná schodná alterna tí va.
Èlen stvo v odbo roch nie je po -
vinnos�, ale prá vo pre kaž dé ho,
kto len tro chu rozmýš¾a. Keï v
iných kra ji nách ve de li už pred
sto a viac rokmi, že jed not li vec
vo èi ma ši né rii ka pi tá lu sám niè
nezmô že, pre èo to èas� Slo vá -
kov aj v na šich ra doch stá le ne -
vie po cho pi� ani v ro ku 2014?
Kto tu má pa tent na ro zum?

Pe ter Onde ra

Sme my lep ší ako Švé di?

Smú toèné ozná me nie
Základná orga ni zá cia OZP v SRè. 8/31 s hlbo -

kým žia¾om pri ja la informá ciu o tra gickej smr ti
nášho èle na
npráp.  Pet ra Opa le ka z Bo le rá zu, 
nar. 30. 7. 1979

V PZ pra co val od 01.10.1999. Ce lých pätnás�
ro kov bol za ra de ný na OO PZ Trstín ako re fe rent
ÚOZ.  Svo ju prá cu vy ko ná val sve do mi to a zodpo -

vedne. Ako je den z najstarších po li cajtov na odde le ní bol svo jím
za nie te ním k prá ci príkla dom pre mlad ších ko le gov.  Bol spo ¾ahli -
vý a v ko lektí ve aj mi mo ne ho ob¾ú be ný.

Ru kou zba be lé ho vra ha za hy nul v službe èest ný a skrom ný
mla dý muž, kto rý svoj ži vot obe to val prá ci v PZ. Posledná
rozlúèka s ko le gom, odbo rá rom, ka ma rá tom bo la dòa 18.6.2014
v Trstí ne.

Èes� je ho pa miatke !
ZO OZP v SR è. 8/31, Tr na va 
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Na košickej SOŠ PZ sa konal zaujímavý medzinárodný workshop

Kto vie, èo to je inžinierska pedagogika a benchmarking?

Ako nás informovala riadite¾ka
SOŠ PZ Košice mjr. PaedDr.
Lucia Vargová, workshop nadvä-
zuje na aktivity školy z uplynulých
rokov, keï sa medzinárodné
stretnutia pedagógov z policaj-
ných škôl, organizované SOŠ PZ
Košice, venovali napríklad vzde -
lá va niu príslušníkov služby hra -
niènej polície (2012, v spolupráci
s ÚHCP P PZ); špecifikám kona-
nia o dopravných nehodách
(2011, v spolupráci s ODP P PZ)
èi novým prístupom vo výuèbe
sebaobranných systémov a pou -
žitia donucovacích prostriedkov
(2011, v spolupráci s OV P PZ).
„Tento rok sme sa rozhodli pripra-
vi� podujatie, ktorého hlavným
cie¾om je výmena skúseností,
získanie a odovzdanie poznatkov,
ako urobi� výuèbu kvalitnejšou a
efektívnejšou, pretože sa urèite
všetci usilujeme zabezpeèi� poža-
dovanú úroveò absolventov poli-
cajných škôl. Policajné školy
majú mnohé špecifiká a naplne-
nie cie¾ov policajného vzdeláva-
nia podmieòujú viaceré faktory.
Workshop vytvára priestor na
prezentáciu prijatých riešení a
získanie podnetov. Je pre nás
dôležité aplikova� metódu ben-
chmarkingu. Jednoducho vysve-
tlené: ako robi� veci lepšie na
základe výsledkov dosiahnutých
v iných organizáciách“, priblížila
nám riadite¾ka. „Vážime si, že
záštitu nad podujatím prevzal
prezident Policajného zboru. S
organizaènou a obsahovou prí-
pravou workshopu sme zaèali v

decembri, niektoré kontakty sme
už mali nadviazané, vo viacerých
prípadoch sme požiadali o pomoc
našich policajných pridelencov,“
dodala.

„Repre“ úèas�
Úèas� na workshope sa nám

javila naozaj reprezentatívna,
okrem všetkých našich škôl vrá-
tane Akadémie PZ v Bratislave,
VŠBM v Košiciach pozvanie prija-
li dve èeské policajné školy z
Holešova a Opatovíc, durínska
policajná vysoká škola pre verej-
nú správu, ukrajinská Národná
akadémia B. Chmelnického pre
hranièiarov, dve policajné školy z
Rumunska, po¾skí kolegovia z
Legionova a z Katovíc i ma -
ïarská policajná škola z Miškol-
ca. Riadite¾ka ¾utovala, že na -
priek ve¾kému úsiliu napokon

úèas� nepotvrdili kolegovia z
Talianska, ale už z programu bolo
jasné, že nebude ¾ahké zvládnu�

to¾ko prednášajúcich, ak k zahra -
nièným pridáme ešte predstavi-
te¾ov našich škôl, výkonných
útvarov, prezídia P PZ i minister-
stva. Základné prezentácie tak
boli èasovo obmedzené na 20
minút, ale vždy bol priestor aj na
diskusiu a diskusie pokraèovali aj
vo veèerných hodinách vo vo¾ -
ných bodoch programu worksho-
pu.

V úvode dostal slovo doc.
PhDr. Michal Blaško, PhD. z
katedry inžinierskej pedagogiky
Technickej univerzity v Košiciach.
Po prvotnom šoku z èisto teore-
tického charakteru (ko¾ko našin-
cov vie, èo to je vôbec inžinierska
pedagogika? –pozn. aut.) jeho

prednášky sa napokon vyk¾ul
priam filozoficky èistý základ
vzdelávania v definíciách základ-
ných pojmov a v ich vzájomných
vz�ahoch. Úèastníci sa dozvedeli,
aký je vlastne vz�ah a rozdiel
medzi úrovòou a kvalitou školy,
èo rozumie� pod pojmom úèel -
nos�, èo hospodárnos� a èo pod
pojmom efektívnos�. Prednášate¾
ladil svoju prednášku na pod-
mienky policajného školstva a
položil dôraz na sebahodnotenie
uèite¾ov, na potrebu zmien v ich
myslení, ale aj na potrebu zmeny
motivácie študentov k uèeniu.
Zdôraznil, že v našej praxi sa
èasto prejavuje predimenzova-
nos� uèiva, v prístupe dominuje
preferovanie výsledkov a ich hod-
notenie, menej si už všímame
procesy, ktoré k nim vedú a kde

sú rezervy k zlepšeniu, aké sú
možnosti podpori� kvalitu stratégi-
ou systému manažérstva kvality.

Vo všeobecnosti tak zhrnul
odporúèané, ve¾mi užitoèné pos -
tupy k vyšším métam, univerzál-
ne platné aj pre policajné školst -
vo. V tomto prípade bola teória
naozaj koncentrovaná prax.

Ako uèi� uèite¾ov
Viacero prednášajúcich sa pri-

oritne venovalo nie príprave a
výchove študentov, ale naopak –
sústredili pozornos� na výber a
prípravu uèite¾ov, pedagógov.
Tejto problematike sa venoval aj
Gregorz Winnicki z centra škole-
nia polície v po¾skom Legionove,

kde pôsobí aj akási škola pre
uèite¾ov. Ich výberu a príprave
venujú maximálnu pozornos�,
budúci pedagóg musí ma� najme-
nej desa� rokov praxe vo výkone,
cca 20 dní v roku musí každý rok
strávi� na stáži v útvare, ktorý
zodpovedá jeho prednášanému
predmetu alebo problematike, aj
keï je útvar trebárs na opaènom
konci republiky. Uèitelia si na
stáži musia písa� podrobný den-
ník, výuèba sa musí maximálne
približova� praxi. Ale v niektorých
odboroch Poliaci využívajú aj
služby civilných škôl, napríklad
pedagógov z univerzity v Katovi-
ciach. Roène v Legionove zreali-
zujú okolo 130 kurzov, prejde
nimi vyše 4–tisíc poslucháèov, aj
na kurzy prednostne pozývajú za
školite¾ov a prednášate¾ov ¾udí z
odbornej praxe.

Èeskí kolegovia z Opatovíc a z
Holešova priblížili problémy sú -
èas ného policajného školstva,
keï po ve¾kej redukcii rezortu z
piatich policajných škôl ostali len
tri, ale základný kurz sa predåžil z
9 mesiacov na 12.Ve¾mi dbajú na
výuèbu problematiky nie pod¾a
predmetov, ale v moduloch pod¾a
tematiky a Holešovèania zdôraz-

nili, ako ve¾mi im v rezortnej fi -
nanènej biede minulých rokov
pomohli eurofondy. Využili všetky,
kde sa to len trochu dalo, naprík-
lad aj operaèný program životné-
ho prostredia, cez ktorý zateplili
objekt a vymenili okná, v rokoch
2009 až 2013 tak získali pre
školu z fondov dovedna slušných
92 miliónov èeských korún.
Vybavenos� je dôležitá, ale nie

prioritná
Rumunskí kolegovia na èele s

riadite¾om policajnej školy v Cam-
pine, generálom Ionom Tomes-
com sa pochválili, že cez ich
školu prešlo až 83 percent zo
všetkých príslušníkov polície v
krajine. Okrem výnimiek z radov
odborníkov rumunská polícia prijí-
ma do svojich radov len uchá -
dzaèov vo veku od 18 do 27
rokov, prièom mladé devy nesmú
ma� výšku pod 160 cm, mladí
muži pod 165 cm. Generál zdô-
raznil, aký význam prikladajú
praktickým formám výuèby, ktoré
tvoria už 66 percent z celkového
objemu uèiva a, súdiac pod¾a
prezentácie, aj technicky, svojím
vybavením je škola na – pre nás
– prekvapujúco dobrej úrovni.
Riadite¾ pripustil, že sa tak deje s
pomocou, až tlakom EÚ, únia
podporuje modernizáciu polície,
aj technicky im pomáhajú odbor-
níci z Izraelu a USA. Vo svojej
prednáške však generál upozor-
nil, aké je pre školu nebezpeèné
nekritické zah¾adenie sa do seba,
v prezentácii pritom použil milý
obrázok nesprávne poòatej seba -
eval vácie, ako sa vidí maèka v
zrkadle. Ako lev…

Samozrejme, prezentácie
Nem cov i Maïarov robili našim
pedagógom slinky už pri poh¾ade
na rozmanité najmodernejšie
technické vybavenie, pedagogic-
ké pomôcky a špeciálne vybudo-

vané priestory, trenažéry a výcvi-
kové priestory. Treba doda�, že
vybavením a moderným dojmom
nezaostávali ani po¾ské školy. Vo
všeobecnosti však možno už na
základe prezentácií konštatova�,
že prípravu policajtov majú už aj
školy „z východného bloku“ roz-
pracovanú ve¾mi detailne a pro-
gresívne, s tlakom na prax, v
mnohých smeroch sú to modely
podobné nemeckému.

Aký bude nový model?
Samozrejme, vystúpenia na -

šich predstavite¾ov policajného
školstva mali dve polohy – tá
prvá mala priblíži� zahranièným

úèastníkom obraz úrovne našich
škôl, v druhej odznelo aj nemálo
kritických hlasov k našim problé-
mom, z ktorých mnohé však
mohli by� blízke aj školám v iných
krajinách. Zástupca riadite¾a SOŠ
PZ v Pezinku pplk. JUDr. Rasti-
slav Hajko, PhD. napríklad hovoril
o poznatkoch z prieskumov verej-
nej mienky, ktoré škola robila for-
mou dotazníkovej ankety poèas i
po ukonèení štúdia medzi pos lu -
cháèmi, ale rovnako anketu orga-
nizuje aj v útvaroch, kde boli pos -
lucháèi na praxi, prípadne kde
slúžia po vyradení, keï sa pýtajú
na kvalitu poslucháèov práve ich
služobných nadriadených. Pod¾a
týchto poznatkov nadriadení no -
vých policajtov hodnotia stále lep-
šie teoreticky ako prakticky pri-
pravených, mladým nezriedka
chý ba schopnos� samostatne sa
rozhodova� a kona�, problém im
robia v praxi služobné zákroky,
majú �ažkosti s aplikáciou predpi-
sov a zákonov v praxi, ovládanie
služobných písomností, majú pro-
blémy pri komunikácii s verej-
nos�ou. V týchto anketách teda
škola vidí možnosti ïalšieho
sme rovania, lebo odha¾ujú, kto-
rým oblastiam a akými formami
sa má príprava študentov ubera�.
Na druhej strane, ankety v ra -

doch absolventov ukazujú, èo v
štúdiu považujú poslucháèi za
zbytoèné, s èím sa v praxi stretá-
vajú málo, alebo v inej forme, ako
sa uèili v škole – hoci to vždy
neznamená, že sa uèia nespráv-
ne. Nesprávna je èasto prax!

V posledných májových dòoch sa na pôde SOŠ PZ Košice
konal workshop s medzinárodnou úèas�ou na tému „Kva-
lita a efektívnos� výchovno–vzdelávacieho procesu na po-
licajných školách“. Prijali sme pozvanie a hneï na úvod
musíme poveda�, že nás milo prekvapila bohatá úèas� de-
legácií policajných škôl a ešte bohatší obsah.

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

Viac na stra ne 6.

(Pokračovanie na strane 4)

Pohľad na účastníkov workshopu. V popredí riaditeľka SOŠ PZ v
Košiciach mjr. Lucia Vargová a jej zástupca plk. Václav Vaško

Gregorz Winnicki

Michal Blaško 

Ľubomír Kopčo

Rastislav Hajko
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l Post kraj ské ho riadi te ¾a je
hek tic ký vlastne vždy. Te raz
urèi te cí ti te blízkos� ukra jinskej
hra ni ce, ve ¾a zmien sa prie -
bežne de je aj vo vnútri zbo ru.
Èo vás najviac za mestná va?

V tom to èa se je to plá no va nie
slu žieb…
l Ne rovno mernos�?
Áno. V podsta te sme pro blém

vy rie ši li vo vlastnej ré žii. Pod¾a
môjho ná zo ru si aj ope ra tí va
zaslú ži, aby bo la v ne rovno mer -
nom re ži me tým skôr, že naozaj
potre bu je me ope ra tívcov, kto rí
bu dú pra co va� pod¾a potre by aj
ve èer èi v no ci, nie len od 7. 30
do 15.30 hod. Pri tom ani náš
elek tro nic ký sys tém roz pi su slu -
žieb ten to po jem ne po zná, keï
chcem po su nú� èas služ by, tak

plán služ by to vy ho dí ako nadèas.
Lenže ja im ne na ria ïu jem prá cu
nadèas, len po sú vam vý kon služ -
by po li caj ta na iný èas. Mu sí me to
da� ko neène do hro ma dy, oba re -
ži my, nie sú tu jas né centrálne
pra vidlá.
l Stá le sa ve dú disku sie, èo

je a èo nie je ne rovno merný
èas…

Všetky disku sie za tia¾ kon èi li
tým, že apli ká cia je ve cou nadria -
de né ho. Zá kon je for mu lo va ný
jasne: len èo mám v jed nom týžd-
ni iný po èet odslú že ných èi naplá -
no va ných ho dín ako v dru hom
týždni, tak ide o ne rovno merný
re žim, kto rý sa napríklad na ope -
ra tí ve tý ka prak tic ky všetkých –
až na ma lé vý nimky. Pri rodze ne,
zá le ží od cha rak te ru èin nos ti, ak

niekto ro bí eko no mic ké ve ci a
cho dí len po úra doch v pra -
covnom èa se, niet dô vo du na ne -
rovno mernos�. Tre ba kaž dé za ra -

de nie po sudzo va� sa mostatne.
Ta kisto aj na obvodných odde le -
niach – na skrá te nom vy šetro va -
ní niet dô vod, a zväèša že ny na
skrá te nom vy šetro va ní ani nech -
cú ne rovno mernos�. Ale ak po li -
cajt u nás má ne rovno mernos�,

tak mu sí cho di� aj do stá lej služ -
by, do ak cií aj cez ví kend a po -
dobne. Po dobne v dopravnej po -
lí cii sa to ne do tý ka niekto rých
pro fe sií, napríklad skú šobných
ko mi sá rov èi ¾u dí na priestup-
koch.
l Èas tým argu mentom re -

zortných eko nó mov je, že
prípla tok za ne rovno mernos�
siaha hlbšie do roz poè tu kra ja
èi re zor tu, pre to že sa skra cu je
týždenný pra covný èas a je to
za po èí ta te¾ná po lož ka mzdy so
všetký mi ïalší mi nákladmi.

Z poh¾a du úz ko eko no mic ké ho
je to neš�astie, my pla tí me len za
pria mo odslú že né ho di ny, nieèo
uspo rí me na po ho to vos ti, kto rú v
ta kom prí pa de ne potre bu jem,
skrátka, viem tie pe nia ze stiahnu�
na inej po ložke. Vcel ku ce lý ten
sys tém ne po va žu jem za š�ast ný,
ro bí zlú krv, da� je ¾ahké, ale
nieko mu zobra�, to už je o inom.
Èí tal som no vý ná vrh mo de lu, ne -
viem ale, aký je je ho ïalší osud,
mne sa ná vrh pá èil.
l Prejdi me te le gra fic ky

ïalšie aktuálne té my. Napríklad
výs troj né sú èiastky…

Mys lím si, že si tuá cia už je
dob rá, postupne sa sor ti ment
dopåòal, sklad je pl ný. Už to skrát-
ka ne po va žu jem za pro blém, ak,
tak len indi vi duálne èi na krátku
chví ¾u v niekto rej sú èiastke.
l Ako ste spo kojný s no vý -

mi vo zidla mi? Ne bo li pro blé my
s do vy ba ve nos�ou a úpra va -
mi?

U nás v podsta te nie, na še
opra vovne idú na pl né obrát ky,
autá k nám na útva ry už prišli
upra ve né, rieši me ešte ne ja ké rá -
diosta ni ce do ci vilných áut. Nev -
ní mam to ako pro blém.
l Tak že už ba lí te kufre do

Bu da peš ti?
Pán mi nister podpí sal roz kaz,

od za èiatku jú na som v tzv. pred-
vý jazdo vej prípra ve po li cajné ho
pri de lenca, prípra vu ukon èím k
15. augustu a od 1. septembra
mám nastú pi�.
l Ma ïar sky viete?
(smiech) Sa mozrejme.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Da� je ¾ahké, ale nieko mu zobra�, to už je o inom…“
V èa se, keï vy jde ten to roz ho vor, bu de už ko šic ký kraj ský
riadi te¾ PZ plk. Ju raj Bu kuš v plnom tempe príprav pre
prá cu na no vom pô so bisku – od 1. septembra má to tiž pô -
so bi� vo funkcii po li cajné ho pri de lenca v Ma ïar sku. My
sme ho však ešte za stih li na ko šickej sto lièke kraj ské ho
riadi te ¾a – v posledný má jo vý deò.

Ho vo rí me s plk. Ju ra jom Bu ku šom, riadi te ¾om KR PZ v Ko ši ciach – tak tro chu aj o rozlúèke:

Ju raj Bu kuš
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Kto vie, èo to je inžinierska pedagogika a benchmarking?
Priestor na vystúpenie dostali

aj predstavitelia výkonných útva-
rov, o formách spolupráce s
košickou školou referoval pplk.
Ing. ¼ubomír Tomko, vedúci
oddelenia vzdelávania Riadite¾st -
va HCP Sobrance i riadite¾ OPP
KR PZ v Košiciach plk. Mgr.
¼ubomír Kopèo.

Prax v popredí
Prax ako fenomén napokon

zaznel z úst mnohých hostí. Na
všetkých prezentovaných školách
je trend ešte ïalej zvyšova�
podiel praktickej výuèby, keï už
teraz sa v priemere pohybuje na
65 percentách. Zazneli však aj
názory k problematike kvality a
foriem výberu uchádzaèov do

Policajného zboru, skutoènej mo -
tivácie tejto generácie mladých
¾udí, ktorá sa do Policajného

zboru hlási a otvoril sa aj problém
motivácie novoprijatých policajtov
– študentov k dosahovaniu lep-

ších výsledkov v školskej prípra-
ve. Vedenie školy, zmienila sa
riadite¾ka, preto uvažuje o ïal -
šom medzinárodnom stretnutí,
ktoré by venovalo pozornos� prá -
ve tejto problematike.

Naši pedagógovia sa vcelku
zhodli v tom, že cesta ïalej už
nemôže ís� zvyšovaním objemu
uèiva, ale naopak, študenti sú už
teraz – najmä v prvej èasti štúdia
– pre�ažení, ani tí lepší nedokážu
absorbova� také objemy uèiva a
dokonale si ho osvoji�. Riadite¾ka
košickej školy Lucia Vargová pro-
blém definovala: Neúmerný po -
mer medzi dåžkou štúdia a obsa-
hom uèiva, ktoré je potrebné v
základnej policajnej príprave
zvládnu�. Riešením je opätovné

predåženie štúdia. Naïalej treba
posilòova� praktickú a integrova-
nú výuèbu a h¾ada� spôsoby, ako
viac motivova� študentov k lepším
výsledkom, mnohým totiž staèí
iba „preliez�“.

Na záver vedúci oddelenia
vzdelávania Centra vzdelávania
a psychológie, sekcie personál-
nych a sociálnych èinností a
osobného úradu MV SR pplk.
JUDr. Peter Valachy vlastne prvý-
krát „takto verejne“ predstavil
hlavné tézy, resp. hrubý model
zmien policajného vzdelávania,
ktoré sú obsahom rozpracovanej
reformy a mali by sa zakotvi� aj v
pripravovanom novom zákone o
štátnej službe. Návrh ráta s
výraznejším rozdelením spôsobu

základnej prípravy policajtov na
práporèícke a dôstojnícke hod-
nosti, ráta sa s tzv. kasárenským
režimom v istej èasti štúdia, ktoré
by malo pre práporèíkov trva� cel-
kovo 12 mesiacov, pre dôstojní-
kov 5 mesiacov. Ide však zatia¾
iba návrh, o ktorom sa plamenne
diskutuje – hoci relatívne už dos�
dlho…

Namiesto záveru: na worksho-
pe odznelo aj z úst zahranièných
úèastníkov množstvo podnetov,
ktoré sú hodné ïalšieho zamy-
slenia a rozpracovania. SOŠ PZ
Košice si tak môže workshop
urèite zaradi� do kolónky úspeš-
ných podujatí.

Peter Ondera
Snímky autor

(Pokraèovanie zo strany 3)

l Pán podpredseda, v  júno-
vom čísle POLÍCIE dostal prie-
stor  aj  viceprezident  KOZ  SR
Slavomír Manga,  ktorý predo-
strel  svoj  pohľad  na  nadchá-
dzajúce kolektívne vyjednáva-
nie. Ako z vášho pohľadu pre-
biehala diskusia na  túto  tému
medzi jednotlivými odborovými
zväzmi v rámci KOZ?

Rada predsedov v súlade so
Stanovami KOZ SR schválila
návrh kolektívnych zmlúv vyššie-
ho stupňa pre verejnú a štátnu
službu. Podporili nás aj predsedo-
via výrobných zväzov, ktorých sa

vlastne táto problematika – až na
malé výnimky – nedotýka, ale
odobrili iniciatívu nevýrobných
zväzov dotiahnuť I. platovú triedu
v 1. stupni na úroveň minimálnej
mzdy v hrubom, teda na 400 eur.
l Je to odvážny návrh, nevy-

skytli  sa  medzi  nevýrobnými
zväzmi  rozdielne pohľady,  ale -
bo iné návrhy?

Nie, v tomto smere bol názor
absolútne jednotný.
l Časť odborových zväzov –

vrátane  nášho  –  má  výhrady
voči určitému náskoku učiteľov
v platovej sfére, keďže aj vlani

dostali viac pridané, ako ostat-
ní zamestnanci verejnej správy.
Nerobil  teraz  tento  fakt problé-
my?

Nie, boli sme jednotní. Učitelia
majú od roku 2003 špeciálnu

tabuľku na odmeňovanie pre uči-
teľov a špeciálna je aj pre zdra-
votníkov, ale berieme to ako fakt,
rešpektujeme ho. V prípade prí-
pravy návrhu spomenutých kolek-

tívnych zmlúv vyššieho stupňa je
teda návrh pre všetkých rovnaký
a všetky odborové zväzy, združe-
né v konfederácii, sa na ňom
zhodli.
l Ste optimisti  do nadchá-

dzajúceho vyjednávania?
Náš návrh je naozaj odvážny,

pretože vytvára veľký tlak na štát-
nu pokladnicu a nie sme idealisti,
ale nebudem dopredu hovoriť o
dohodnutej vyjednávacej straté-
gii. Návrh bude pri kolektívnom
vyjednávaní podporený veľmi
logickou argumentáciou. Naozaj
už raz treba udrieť priamo do
stola, pretože systematickým zvy-
šovaním minimálnej mzdy sa fak-
ticky utvorila situácia, že z celého
sektoru verejných a štátnych
zamestnancov vláda platnou ta -
buľkou stláča vlastných zamest-
nancov pod minimálnu mzdu, pod
hranicu chudoby. A nejde len o
túto vládu, vlastne sa to vyvíja od

schválenia zákona v roku 2003.
Nijakou, alebo nízkou valorizáci-
ou sa postupne utvorila situácia,
že vo verejnej službe máme až
päť platových tried a v štátnej
službe jednu platovú triedu pod
stanovenou minimálnou mzdou.
To je stav, ktorý možno v roku
2014 jednoznačne označiť ako
hanbu pre celé Slovensko. Je už
najvyšší čas, aby sme si tým za -
čali niečo robiť, som veľmi smutný
a sklamaný, že vláda sa doteraz
nerozhodla urobiť jeden zákon
pre verejnú a štátnu službu. Dote-
rajšie skúsenosti nám jasne uká-
zali, že tieto dva zákony vo forme,
ako sú schválené, nemajú žiadny
význam, sú doslova zbytočné. My
trváme na spoločnom zákone, je
to požiadavka KOZ, ale podľa
mojich vedomostí exekutíva pra-
cuje len na zmenách zákona o
štátnej službe. 

Zhováral sa Peter Ondera

S podpredsedom OZP v SR M. Magdoškom hovoríme o prípravách na ,,vyššie" kolektívne vyjednávanie

Platové triedy pod úrovňou minimálnej mzdy sú hanbou pre Slovensko
Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško je aj členom
predstavenstva KOZ SR pre nevýrobné odborové zväzy a v
zastúpení predsedu M. Litvu sa zúčastnil aj nedávneho mi-
moriadneho zasadania rady predsedov odborových zvä-
zov KOZ SR, ktorá rokovala o výslednej podobe znenia ná-
vrhu vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú a štátnu služ-
bu. Mariána Magdoška sme preto požiadali o rozhovor.

Peter Valachy
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Priestor tu najšie ho, pre ve -
rejnos� ešte neotvo re né ho kú pa -

liska za pl ni li èle no via ZO 8/31 a
ich ro din ní príslušní ci. V ukážkach

sa predviedli trnavskí py ro tech ni -
ci, ky no ló go via i do pra vá ci, pre

návštevní kov po li caj ti pripra vi li
pú ta vé di vad lo a najmä da li de -
�om èi dospe lým možnos� odskú -
ša� si napr. jazdu na po li cajnej

mo torke èi zastrie ¾a� si z poplaš-
nej pišto le. K to mu orga ni zá to ri

pri da li aj hry pre de ti a bo ha té
obèerstve nie, keï sa moh li
detvá ky bezplatne za li zo va� cuk -
ro vou va tou a pu kanca mi, ne chý -
ba li klo bás ky, pár ky, ci gánska pe -
èienka, rôzne iné dobrotky a ná -
po je… Chý ba jú cu vo du v ba zé -
noch na hra di li sprchy a tak vïa ka
úsi liu po èet né ho tí mu orga ni zá to -
rov ce lý ho rú ci deò niè ne chý ba -
lo. Predse da Ján Hunè chce aj
tak to po ïa ko va� za ústre to vos�
ma ji te¾ke are álu Mar ti ne No -
vickej, ta jomníèke základnej orga -
ni zá cie Patrí cii Ujla kyo vej i všet-

kým po li cajným zložkám, kto ré sa
na dni de tí pre zen to va li, svoj èas
ne ¾u to va li  py ro tech ni ci z PPU
KR PZ Tr na va, ky no ló go via z OR
PZ Tr na va, príslušní ci mýtnej po -
lí cie a mo torká ri z dia¾nièné ho
odde le nia. S ca te ringom vy šiel v
ústre ty Ju lián Bla žek z Trnavské -
ho dvo ra. „Po èa sie nám vy šlo,
pro gram bol bo ha tý a tak dú fam,
že ¾u dia bo li spo kojní a od -
chádza li v dob rej ná la de a so zá -
žitka mi,“ zhrnul akciu predse da.
My do dá va me: klo búk do lu pred
orga ni zá tormi, aby si èle no via a
ich ro di ny moh li uži� vo¾ný èas, iní
sa na tom po riadne na ma ka jú…

(on)
Snímky Peter Ondera

Trnavèa nia tra diène pripra vi li pekný Deò de tí

V Cí fe ri – Pá ci do mi no va la ne fal šo va ná detská ra dos�
Trnavská od bo ro vá orga ni zá cia sa vie už tra diène vy -
tiahnu� pri orga ni zá cii rôznych po du ja tí pre svo ju èlenskú
základòu i pre ši ro kú ve rejnos�. Pri ja li sme pozva nie pred-
se du trnavskej ZO OZP Já na Hunèa na to ho roèný Deò de -
tí, kto rý – tiež už tra diène – v ne de ¾u 8. jú na zor ga ni zo va -
li v „pridru že nej èasti“ Cí fe ra – v Pá ci.

Ho vo rí sa, že nieke dy zá le ží na de tai loch. V dobre udržia va nom
a èistom areá li ko šickej SOŠ PZ je no vá, resp. vy no ve ná chod ba.
Úplne oby èajná chod ba, a predsa sa pri pre cho de èlo vek cí ti ako -
si prí jemnejšie, le bo sa na ne ho usmie va jú muš ká ty z kaž dé ho ok -
na. V po li cajnom prostre dí nie prá ve sa mozrejmos�, ho ci o este ti -
zá cii pra covné ho prostre dia to ho vieme ve ¾a na rozprá va�. A pri tom
nieke dy sta èí tak má lo…

(fo to a text –on– )

Ka ni ba li vo firme
V jed nej firme za mestna li pä� ka ni ba lov. Po úvodných rozpa -

koch šéf zistí, že ka ni ba li ve dia ma ka�, a tak ich po vzbu dí do
ïalšej prá ce: „Za ro bí te si tu sluš né pe nia ze, len sa snaž te. Ale to
vám ho vo rím, za mestnancov ne chá te na po ko ji!“

Ka ni ba li s¾ú bi li, že ni ko ho ne bu dú ob�a žo va�, ale po me sia ci pri -
šiel šéf a pý tal sa ich, èi nieèo ne ve dia o zmiznu tej upra to vaèke.
Všetci sa du šo va li, že o nej ne ma jú po òa tia. Len èo zatvo ril dve -
re, ve dú ci ka ni ba lov spus til krik: „Kto zožral tú upra to vaèku???“
Zo za du sa ozval nesme lý hlas: „Ja!“ „Ty so már,“ re ve ve dú ci ka -
ni bal, „my sme zožra li ve dú ce ho odde le nia s tým dlhým názvom,
šé fa od bo ru plá no va nia, oblastné ho riadi te ¾a od by tu aj ma na žé ra
kontro lingu, nikto si niè nevši mol. A ty zo že rieš aku rát upra to -
vaèku???!“

Predseda trnavskej základnej organizácie Ján Hunč v objatí krá-
savíc...

Zatiaľ čo dievčatká trpezlivo čakali na maľovanie, chlapci
zasa stáli v rade, aby si poriadne zabúchali....

Kráľovnú krásy by som asi v pyrotechnickom obleku nevyhrala,
ale ak šéfa pochytí výbuch zlosti, môže sa zísť... :-)
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Na konfe rencii vystú pi lo 19
predná ša jú cich, z to ho de sa� z
Èeskej re pub li ky. Príspevky sa
ve no va li osobnostiam po li cajnej
histó rie (spo me nú� mô že me naj -
mä vládne ho radcu a po li caj né ho
riadi te ¾a Gus tá va Pongrácza), po -
li cajnej ky no ló gii, preh ¾a du fon-
dov bezpeènostných zlo žiek ulo -
že ných v Slo venskom ná rodnom
archí ve, vzni ku a úlo he du chov -
nej služ by v re zorte vnútra, re no -
vá cii his to ric kých po li cajných vo -
zi diel, èetníckym ly žiarskym kur-
zom, úlo he po lí cie, èetníctva a fi -
nanènej strá že po èas ma ïar -
ských vpá dov na úze mie Slo ven -
s ka v ro koch 1938 – 1939, ale aj
vý vo ju fi nanènej strá že v ro koch
1918 – 1948. V rám ci po du ja tia
odovzda la riadi te¾ka od bo ru pro -
to ko lu KMV SR Ingrid Sta no vá

piatim osobnostiam pa mätné lis ty
a pla ke ty MV SR ako po ïa ko va -
nie za dlho roèný výskum v ob las ti
po li cajnej histó rie. Výstu pom z
konfe rencie bu de zborník prí-
spevkov, kto rý orga ni zá to ri plá nu -
jú vy da� do konca tohto ro ka.

Dru hý roè ník po du ja tia sa usku -
toèní 15. má ja 2015.

Na konfe renciu v so bo tu 17.
má ja nadvä zo va lo 3. medzi ná -
rodné stretnu tie zbe ra te ¾ov po li -
cajných insígnií, na kto rom sa zú -
èast ni li zbe ra te lia z Euró py a je -

den zbe ra te¾ z USA. Stretnu tie
vytvo ri lo priestor na pre zentá ciu
zbie rok po li cajných ná ši viek, od -
zna kov, uni fo riem a ïalších insíg-
nií. Návštevní ci ma li možnos� vi -
die� a z pre bytkov zbe ra te ¾ov vy -
me ni� ale bo za kú pi� aj insígnie
iných bezpeènostných zbo rov
(ZVJS, fi nanèná sprá va, mestská
a obec ná po lí cia) a ha siè ských a
zá chran ných zlo žiek. Štvrté me -
dzi  ná rodné stretnu tie zbe ra te ¾ov
po li cajných insígnií sa usku toèní
23. má ja 2015 v Pra he a na Slo -
ven sko sa stretnu tie vrá ti opä� v
ro ku 2016, 16. má ja. Tra diène
bu de v priesto roch Stre diska kul-
tú ry Bra ti sla va – No vé Mesto na
Vajnorskej uli ci èís lo 21 v Bra -
tisla ve.

kpt. Mgr. Ro man ZÁÒ
SOŠ PZ Bra ti sla va

Histó ria sa nám vždy ne mu sí pá èi�, ale bo la…
Podnetná pr vá konfe rencia po li cajných histo ri kov a pú ta vá bur za insígnií

V piatok 16. má ja 2014 sa v priesto roch Bra ti slav ské ho
hra du ko na la pr vá Konfe rencia po li cajných histo ri kov.
Zor ga ni zo va la ju Slo ven ská po li cajno–his to ric ká spo -
loènos� Slo ven ská fa le ristická spo loènos�, Územná úra -
dovòa Bra ti sla va X Slo venskej sekcie IPA a His to ric ké
mú zeum Slo ven ské ho ná rodné ho mú zea s pod po rou Mi -
nis ter stva vnútra SR, Po li cajné ho Zbo ru SR, Fi nanènej
sprá vy SR a ïalších partne rov. Úvodný roè ník po du ja tia,
kto rý sa ko nal pod zá šti tou pre zi den ta PZ SR gen. Ti bo ra
Gašpa ra, otvo ril ná stup Èestnej jed not ky Fi nanènej sprá -
vy SR a hym ny SR a ÈR v po da ní Hud by Mi nis ter stva
vnútra SR.



Zraz všetkých úèastní kov pre -
cho du bol v Brezne v piatok 2. 5.
2014 v do po ludòajších ho di nách.
Vla kom sme sa ce lá sku pi na 53
úèastní kov pre su nu li na Èerve nú
ska lu a odtia¾ v dvoch eta pách sa
ne cha li vy viez� takmer k sa mot -
né mu vr cho lu Krá ¾o vej ho le. Už
na Èerve nej ska le nás v po po -
ludòajších ho di nách zasti hol vý -
datný dážï s bleska mi. Pr vé oèa -
ká va né prekva pe nie nás èa ka lo
pred sa mot ným vrcho lom Krá ¾o -
vej ho le, so sú vislou vrst vou sne -
hu na prístu po vej ceste, niekde
takmer 40 cm. Dážï sa postupne
zme nil na sne že nie. Kaž dý na -
rýchlo na �a ho val ïalšie èasti ne -
pre mo ka vé ho oble èe nia.

Opti mis tic ký štart
Ko neène sa obe sku pi ny sús -

tre di li vo výške 1946 metrov na
Krá ¾o vej ho li. Žiadú ce fo to o
14:45 hod. a informá cie, že jed -
not li vé sku pi ny kto ré sa ces tou
utvo ria, bu dú vies� skú se ní jed -
not liv ci z ra dov horskej služ by s
vy sie laèka mi. Pr vých 10 km pre-
vlá da eufó ria, žiadne pro blé my,
krátke obèerstve nie a stú pa me k
Prie hybke v èa se o 18:30 hod. do
výš ky 1550 m a Ve¾kej Vá pe ni ci
do výš ky 1691 m o 19:00 hod. Vi -

di te¾nos� je perfektná, v na šej
sku pi ne je sústre de ných 11 chod-

cov. Pod¾a nášho tem pa a vy sie -
laèky vieme, že pred na mi je pr vá
sku pi na s pol ho di no vým predsti -
hom a v rovna kom predsti hu je
na ša sku pi na opro ti ïalším za
na mi. Èa ká nás ná roè ný zostup
le som do Sed la Prie hy ba na výš -
ku 1190 m v te ré ne, kto rý je po
ve ternej ka la mi te, kme ne stro mov
sú po pa da né cez chod ní ky vo
výške pá su, ko ná re zabra òu jú
jed no du ché mu prekro èe niu, nie -
èo tre ba obchádza�, nieèo pod-
liez�, ale bo vyjs� na kmeò, z ne ho
na ïalší a h¾a da� te rén na zosko -
èe nie. Zvlá da me, o 20:00 hod.
sme v sed le Prie hy ba. Pri prud-

kom kle sa ní sú tre kingo vé pa liè ky
na ne zapla te nie. Kaž dý si pripra -
vu je èe lo vú lam pu, zmrá ka nie je
ve¾mi intenzívne.

Pre chádza me ïa lej k Sedlu
Oravco vá – 1480 metrov, èas
21:20 hod. Zno vu krátke ob -
èerstve nie, pred na mi je Zadná
Ho ¾a vo výške 1620 m – èe lovky
intenzívne svie tia, sna ží me sa už
netrha� zosta vu, èerve nú tu -
ristickú znaè ku (ces ta hrdi nov
SNP) kto rá nás spre vádza po ce -
lej tra se, nesmie me stra ti�. Tu sa

uka zu je vý ho da zna los ti te ré nu
pr vé ho v sku pi ne s vy sie laèkou,
krá èa me v ra de v ro zostu pe do

met ra. Nik ne chce zaosta� èi spo -
ma li�, roztrhnu tie sku pi ny by moh -
lo v te ré ne bez vodcu zna me na�
zablú de nie.

O 22:16 hod. sme na vr cho le
Zadná Ho ¾a. Za tia¾ sme prešli 23
km. Èa ká nás kle sa nie na 1267
m, k útulni Ramža. Tu pri chádza -
me o 01:45 hod. Do po sia¾ bo lo vi -
die� oje di ne le hviezdy, te raz sa
ob lo ha za �a hu je. Krá èa me k Ba -
cúšske mu sedlu kto ré zvlá da me
o 02:15 hod. a sme vo výške
1319 m. Prekva pu je nás krátky
vý datný dážï, istí me sa ponèa mi,
kto ré do pol ho di ny skla dá me,
dážï ustá va, ponèá spô so bu jú
za po te nie pod ode vom, niekto rí
zis�u jú úby tok pitnej vo dy, je den
zo sku pi ny otla ky nôh. Na krát ko
pre rozde ¾u je me medzi se bou vo -
du, jedno ra zo vé ošetre nie otla -
kov, obèerstve nie a ide sa ïa lej.

Na Èerto vi ci tu ho
O 03.30 hod. do sa hu je me

Èerto vi cu, sme vo výške 1238 m.
Je tu po riadna zi ma, nieèo má lo
nad bo dom mra zu, fú ka neprí -
jemný vietor, ukrý va me sa pod
prístrešky, nutne potre bu je me ob -
èerstve nie, stu de ná vo da lá me
zu by, niet sa kde zohria�, aj no se -
né po tra vi ny sú chlad né, ná la da
už nie je opti málna. Postupne

sme sa tu stretli asi dvadsia ti pe -
šia ci, niekto rí vzdá va jú, v 11–
èlennej sku pi ne sme do pol ho di -
ny od hod la ní krá èa� ïa lej. Po má -
ha magné zium k uvo¾ne niu sval -
stva nôh a pre vencii kàèov.

Krát ko po 04:00 hod. rá no krá -
èa me k Ïumbie ru. Zno vu prud ké
stú pa nie kto ré zahrie va te lo, za èí -
na briežde nie, tre kingo vé pa liè ky
sú úžas ná vec, ná la da stú pa, ma -
li by sme to zvládnu�. Krá èa me k
cha te gen. Šte fá ni ka vo výške
1740 m. O 07.30 hod. nás ví ta
cha tár, dozve dá me sa, že pr vá
sku pi na už pred ho di nou odišla,
dobre pad ne ho rú ca po lievka a
pár ky, nieèo s pe nou a vy dá va me
sa na zá ver tra sy. Na ša sku pi na
kon èí pre chod oko lo 10:00 hod.,
po sled ní však pri chádza jú neskôr
po po ludní. Z Trangošky sa väèši -
na pre sú va do Brezna, je tu s¾u -
bo va né obèerstve nie s gu ¾á šom.
Pre bie ha krátke vy hodno te nie a
postre hy or ga ni zá to ra – znaè né
podce ne nie pitné ho re ži mu, ma lé
množstvo vo dy u jednotlivcov
spô so bo va lo v niekto rých sku pi -
nách ner vo zi tu, s litro vou f¾a šou
vo dy v no ci v te ré ne bez ïalšie ho
doplne nia je kri tic ké. Podce ne nie
ka lo rickej stra vy spô so bi lo odstú -
pe nie jed nej z úèastní èok.

Za po jí sa re zort?
Celko vo však prevlá da jú po zi -

tívne vy jadre nia. Pre važná väèši -
na je za za lo že nie tra dí cie pre -
cho dov po ce lom Slo ven sku, tro -
chu mr zí, že väèši na z nás je pod
Mi nisterstvom vnútra SR, pri èom
akciu or ga ni zo va li iba nad šen ci.
Ne va dí, väèši na do ká za la prejs� a
fungo va� bez vnú tornej pod po ry,
pri èom pod po ra ko lektí vu bo la
najdô le ži tejšia. Oso bitné po ïa ko -
va nie patrí pá no vi Mar ti no vi Ma -
cá ko vi za neoblomnú sna hu a vy -
na lo že nú energiu.

plk. JUDr. Ja ro slav Du lík,
Spiš ská No vá Ves
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S èe lovkou a tre kingo vý mi pa liè ka mi pro ti no ci… Vznik ne no vá tra dí cia?
Myšlienka prejs� hre be òom Nízkych Ta tier vznik la nieke dy
za èiatkom marca 2014 medzi nadšenca mi dia¾ko vých po -
cho dov na strednom Slo ven sku. Pre orga ni zá to rov, ne-
skôr aj konkrétnych úèastní kov bo lo pre to vý zvou zisti� a
pre ve ri� si fy zic ké a psy chic ké schop nos ti odvážnejších
Slo vá kov. Akcia bo la or ga ni zo va ná pre po li cajtov, vo ja -
kov, ha si èov, záchra ná rov a èle nov horskej služ by. Zvo le -
ná bo la hre be òo vá tra sa z Krá ¾o vej ho le sme rom na Cho -
pok a ukonèe nie na cha te Trangoška.

He ro ic ký vý kon ¾u dí z nášho re zor tu: 70 km non–stop hre be òovka z Krá ¾o vej ho le cez Èerto vi cu na Trangošku

Dňa 28.5. 2014 sa na ihrisku
ŠKP Dúbravka v Bratislave usku-
točnilo finálové kolo výberov kraj-
ských riaditeľstiev PZ O putovný
pohár ministra vnútra SR. Výber
Košického krajského riaditeľstva
PZ sa do finále kvalifikoval víťaz-
stvom nad výberom KR PZ Pre-
šov 3 : 2 . Stretnutie malo vynika-
júcu športovú úroveň ( hralo sa na
výborne pripravenom ihrisku v
Košiciach-Barci), v obidvoch muž-
stvách nastúpili výlučne hrá či,

ktorí ešte aktívne hrávajú futbal v
jednotlivých súťažiach VsFZ.

Po vyrovnanom  a napínavom
priebehu rozhodli strelci gólov KR
PZ Košice Krakovský, Kročko a
Lukáč, že o pohár ministra SR
zabojuje výber Košického riaditeľ-
stva PZ.

Do finálového kola okrem
Košíc postúpili ešte výber KR PZ
Trenčín, KR PZ Nitra a minuloroč-
ný víťaz KR PZ Bratislava. O zlo-
žení semifinálových dvojíc rozho-

dol žreb, v 1. zápase KR PZ Nitra
porazilo KR PZ Bratislavu 1 : 0, v
2. zápase Košice porazili Trenčín
po fantastickom výkone 4 : 0 (
Krakovský 2, Lukáč, Miškovič ). V
zápase o 3. miesto KR PZ Brati-
slava porazilo KR PZ Trenčín 2 : 1
a vo finále Košice vyhrali nad
Nitrou 1 : 0 ( Krakovský ).

Najlepší hráč: Ladislav Lukáč

Stano Závodník, Košice

Košickí futbalisti získali pohár ministra vnútra

Horný rad zľava: Alexander Csatlos, Maroš Miškovič, Jozef Fedorko, Branislav Fabrici, Stanislav
Závodník, Lukáš Džogan, Juraj Ocilka, Milan Roth, Erik Klema, Ondej Lovaši.

Dolný rad zľava: Jozef Kročko, Ján Takáč, Peter Krakovský, Gabriel Novák, Vladimír Chovaník, Ján
Kovalčik, Ladislav Lukáč, Ján Kopáč.

V zásobovaní koneène lepšie

A už je dobre! Ing. Martina Kožejová (na snímke) v košickej
výdajni výstrojných súèiastok už má spolu s kolegyòou Ing. Zlaticou
Gregušovou dôvod na úsmev. Sklad je koneène plný, dokážu uspo-
koji� prakticky všetky požiadavky policajtov. „Akurát momentálne sa
minuli šiltovky, ale zasa prídu,“ hovorí Zlatica Gregušová. „Urèite by
sa nemalo sta�, aby niekto prišiel o konto, my ich aj upozoròujeme,
sledujeme stav, v súèasnosti naozaj nemáme so zásobovaním nija-
ké problémy. Samozrejme, najmä mladí by chceli vždy len to naj-
modernejšie, najnovšie, nemusíme vždy vyhovie�, ale nemôže sa
sta�, aby sme ho nevedeli obliec� do služby, máme už aj dostatok
polokošie¾, je to v poriadku,“ potvrdzujú.                            (on)

Snímka Peter Ondera



(Do konèe nie)

„Pod stat né je to, ako sme
inhe rentným dobrám prizna li pri o -
ri tu pred dobra mi externý mi“ (Ku -
na, 2010, s. 70). V na šom prí pa -
de to zna me ná to, aby po li cajt vy -
ko ná val svo je po vo la nie pre -
dovšetkým s cie¾om do siahnu tia
do ko na los ti vo svo jom odbo re,
mal by da� prednos� inhe rentným
dobrám, kto ré dá va jú zmy sel je -
ho prá ci. Tak to by mal by� nasta -
ve ný je ho rebrí èek a až po tom
bra� do úva hy externé dob rá, ako
sú pe nia ze, moc a posta ve nie.
Dô le ži tos� spo èí va v upred nost -
ne ní do bier sú vi sia cich s je ho po -
vo la ním pred dobra mi, kto ré po -
va žu je me v tom to prí pa de za se -
kundárne.

Ma cInty re (2004, s. 224) tvr dí,
že reali zá cia kaž dej praktickej
èin nos ti predpokla dá tak existen-
ciu no riem do ko na los ti, ako aj
podria de nie sa pra vidlám, plat -
ným pre tú– kto rú for mu pra xe.
Reali zo va� urèi tú prax zna me ná
te da akcepto va� au to ri tu prísluš-
ných no riem, ako aj ne do ko na los�
svojho vlastné ho vý ko nu. „Prax
vy ža du je od no vá èi ka, aby sa na
za èiatku podria dil jej pra vidlám a
štandardom do ko na los ti.“ „Na do -
siahnu tie pra xe inhe rentných do -
bier sa to tiž mu sí me pe da go gic ky
podria di� skú se nejším úèastní -
kom da nej pra xe, kto rí ma jú nad
ni mi, ako za èia toèníkmi, le gi tímnu
inštruktážnu au to ri tu.“ „Prax tak to
vytvá ra priestor pre zdô vodne nie

mo rálnych pra vi diel i au ten tic -
kých auto rít príslušnej pra xe:
podria de nie sa plat ným pra -
vidlám a uzná va ným auto ri tám
da nej pra xe nám umož òu je adek-
vátnu úèas� na pra xi a tak to
sprístupòu je ústredné ciele pra -
xe: jej inhe rentné dob rá.“ „V tom -
to kontexte je osobná au to ri ta v
urèi tej pra xi ne re du ko va te¾ná na
mo censkú úspešnos�, ale viaže
sa na do ko na los� pod¾a štandar-
dov tejto pra xe“ (Ku na, 2010, s.
71).

Ne dosta tok hodnôt ka zí 
tra dí ciu

Doteraz uve de né sku toènosti
najlepšie vy sti hu je au tor Ma cInty -
re: „Cnosti na chádza jú svoj zmy -
sel a úèel nie len v udržia va ní
vz�a hov nut ných pre do siahnu tie
rôznych do bier inhe rentných pra -
xi, a nie len v udržia va ní for my
indi vi duálne ho ži vo ta, kto rá jed -
notlivco vi umož ní usi lo va� o svo je
dob ro ako o dob ro ce lé ho je ho ži -
vo ta, ale tiež v udržia va ní tra dí cií,
kto ré pra xi a jed not li vým ži vo tom
posky tu jú dô le ži tý his to ric ký kon -
text.“ „Ne dosta tok spra vodli vosti,
pravdovravnosti, od va hy, ne do -
sta tok vý znam ných ro zu mo vých
cností, to všetko ka zí tra dí ciu,
rovna ko ako tie inšti tú cie a pra xe,
kto ré svoj ži vot odvodzu jú z tra dí -
cií, kto ré v sú èasnej do be ste -
lesòu jú“ (Ma cInty re, 2004, s.
259).

V prí pa de po li caj ta mô že me
uve de né fak ty Ma cInty re ho kon-
cepcie zhrnú� tak, že cnosti, ich

na do bú da nie, ako aj ochra na
cností už zís ka ných je zna kom to -
ho, že po li cajt si uve do mu je dô le -
ži tos� dob ra vo svo jom ži vo te a
že mu pri sudzu je vý ni moènú hod -
no tu ako integru jú ce mu princí pu
je ho indi vi duálne ho i so ciálne ho
by tia. Iný mi slo va mi, dob ro je bez
cnostné ho ži vo ta ne mysli te¾né a
ak si ho po li cajt ako ¾udská by tos�
zvo lí za najvyšší cie¾ svojho sna -
že nia, cnos�, respektí ve cnostné
ko na nie sa pre ne ho stá va zá -
väzkom. Ak cent na pri o ri tu cností
vo èi pra vidlám je v tejto etickej ví -
zii podpo re ný faktom, že mo rálna
zá väznos� sa tu ne vnu cu je impe -
ra tívnym spô so bom, ale na opak,
že sa tu po ne chá va priestor pre
prak tic ký úsu dok o tom, èo je v
tej– kto rej si tuá cii mo rálne ná le ži -
té. ¼udské by tie bez cností by
zna me na lo, že po li cajt by jed nak
zly há val v úsi lí o do ko na los� v
prak tic kých èinnostiach vý ko nu
svojho po vo la nia a v rešpekto va -
ní tých medzi ¾udských vz�a hov,
kto ré sú pre do siahnu tie do ko na -
los ti ne vyhnutné, a jed nak by je -
ho ži vot ako ce lok bol na ru še ný a
ne úpl ný. To zna me ná, že ne bol
by tým ži vo tom, kto rý by mal jed -
not li vec uprednostòo va� pri h¾a -
da ní najlepšej for my ži vo ta pre
se ba.

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

4/2013
(medzi ti tulky re dakcia, krá te -

né)

Asi 70–ti sí co vé mesto Monc-
ton v zá padnej èasti Ka na -
dy sa 5. jú na ve èer sta lo
de jiskom tra gé die, kto rá
vojde do histó rie Ka -
nadskej krá ¾ovskej
jazdnej po lí cie
(RCMP). Tra ja jej
príslušní ci (Fab ri ce
Georges Ge vau -
dan, Da vid Jo seph
Ross a Douglas
Ja mes Larche sa)
zomre li v dôsled-

ku stre¾by mla dé ho mu ža, kto rý
vy ra zil do ulíc mesta vy ba -
ve ný dvo ma vý kon ný mi
dlhý mi zbra òa mi. Obèa nia

ho za chy ti li na ka me ry a
in for mo va li po lí ciu.

Mla dík, iden ti fi ko va -
ný ako Justin Bour-
que, sta èil ešte pri
zá kro ku zra ni� ïal -
ších dvoch po li -
cajtov, sú však mi -
mo ohro ze nia ži vo -
ta. Mesto ob sa di li

stov ky po li cajtovv úsi lí do la pi�
vra ha, oby va te lia bo li vyzva ní,
aby ne vy chádza li z do mov a hlá -
si li po lí cii kaž dé po dozre nie.

Strelca zadrža li nezra ne né ho až
v ran ných ho di nách, mo tív je ho
èi nu je predme tom ïalšie ho vy -
šetro va nia.

Ka na da si tak pri po me nu la
drá mu z ro ku 2005, keï 46–
roèný Ja mes Roszko, po dozri vý
zo spá cha nia viace rých vážnych
trest ných èi nov v ma lom síd le
Mayerthro pe (pro vincia Al ber ta)
4. marca 2005 na pro test pro ti vý -
ko nu exe kú cie v areá li far my
spus til pa¾bu a postupne usmr til
šty roch po li cajtov, èo sa v histó rii
tohto po li cajné ho zbo ru, za lo že -
né ho v ro ku 1873, ni kdy ne sta lo.
Roszko vzá pä tí zastre lil sám se -
ba.

Ka nad ská krá ¾ovská jazdná
po lí cia má v sú èasnosti takmer
30–ti síc príslušní kov. Ka na da,
zná ma svo jím odpo rom pro ti le -
gálne mu vlastníctvu dlhých strel-
ných zbra ní a prísny mi zá konmi
na ich no se nie, je po tra gé dii v
Moncto ne opä� v šo ku.

(pod¾a zahra niènej tla èe -on-)

Tra ja màtvi po li caj ti po stre¾be fa na ti ka

PO ZVÁN KA
na 8. MAJSTROVSTVÁ re zor tu MV SR V MA RA TÓ NE 

A POLMA RA TÓ NE
(MU ŽI, ŽE NY)

Dòa 5. októbra 2014 sa v Ko ši ciach usku toèní 91. roè ník
Medzi ná rodné ho Ma ra tó nu Mieru. Športo vý klub po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce v rám ci tohto po du ja tia or ga ni zu je 8. roè -
ník Majstrovstiev re zor tu MV SR v ma ra tó ne a polma ra tó ne
(po li caj ti, za mestnanci MV SR, za mestnanci HaZZ a OÚ).

Viac sa dozvie te na na šich we bo vých stránkach – na intra -
ne te a na www. ozpsr.sk.

–red–
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V ka nadskej krá ¾ovskej po lí cii sa zo pa ko va la tra gic ká histó ria

Tro cha fi lo zo fie do zákla dov po li cajnej pra xe

Aris to te lo va koncepcia cností


