
Aj touto témou sa zaoberali na
pracovnom stretnutí prezident
Konfederácie odborových zväzov
Slovenskej republiky (KOZ SR),
Jozef Kollár a generálny tajomník
Európskej federácie odborových
organizácií verejnej správy (EP-

SU) Jan Willem Goudriaan dňa
24.augusta v Bratislave. Na stret-
nutí hovorili aj o ekonomickej si-
tuácii, nezamestnanosti, o sociál-
nom dialógu a o odborových ak-
ciách.

KOZ SR požaduje pre zamest-
nancov zvýšenie minimálnej
mzdy. Zvýšenie o viac ako 10% je
krokom k zabezpečeniu toho, aby
minimálna mzda predstavovala
najmenej 60% priemernej mzdy.
Pod touto úrovňou sa zamestnan-
ci považujú za zamestnancov s
nízkou mzdou a podľa európ-
skych noriem sú v riziku chudoby.
Slovenskí zamestnanci a odbory
preto naďalej hľadajú spravodlivé
prerozdelenie podielu z rastúcej
produktivity jednotlivých spoloč-
ností.

Štát, ako najväčší zamestná-
vateľ, je povinný platiť zamest-
nancom aspoň minimálnu mzdu v
rámci systému odmeňovania za-
mestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Robí to však
spôsobom, že mzdy tarifných ta-
buliek dorovná do výšky minimál-
nej mzdy. Výsledkom je, že mnohí

zamestnanci taríf 1 až 7 sú na
úrovni minimálnej mzdy.

„Súčasnému systému chýba
vnútorná a vonkajšia spravodli-
vosť odmeňovania, hodnotenie
zamestnancov nespĺňa svoj účel
a je prevažne administratívne,
motivačné účinky odmien sa strá-
cajú najmä pri nízkopríjmových
pozíciách.„ uviedol prezident KOZ
SR Jozef Kollár

Generálny tajomník EPSU Jan
Willem Goudriaan: „Je správne,
že zamestnanci verejných služieb
chcú novú platovú tabuľku, ktorá
začína na úrovni minimálnej
mzdy. Keďže slovenská vláda sa
zdráhala, odbory sa rozhodli za-
čať organizovať akcie, ktoré vy-
vrcholia v októbrových demon-
štráciách a my ako zástupcovia
ôsmich miliónov európskych za-
mestnancov verejných služieb,
ich podporíme.“

Zmena platových taríf zamest-
nancov verejnej správy sa pripra-
vuje na Úrade vlády SR už druhý
rok. V súčasnosti je rozpracovaná
koncepcia odmeňovania týchto

V pezinskej i v košickej SOŠ
PZ zasadli do lavíc civilne obleče-
ní žiaci, ktorí úspešne absolvovali
prijímacie konanie. V jednej i v
druhej škole utvorili „civili“ dve
triedy po 32 žiakov, dovedna teda
nastúpilo na dvojročné pomaturit-
né štúdium v odbore bezpečnost-
ná služba 128 žiakov, z toho je 42
žien.

Civil, budúci policajt...
Pezinskú policajnú školu sme

navštívili pár dní po slávnostnom
otvorení ročníka. Na chodníkoch
v areáli školy pôsobili zvláštne
presuny skupín mladých ľudí v
tvare, oblečených v civile, lebo je
to obrázok, na ktorý sme v košic-
kej i v pezinskej policajnej škole
neboli privyknutí. Celý proces prí-
pravy i prvé dni fungovania tejto
formy prípravy budúcich policaj-
tov nám priblížili riaditeľ školy plk.
Mgr. Ladislav Dovičovič a jeho zá-
stupca, súčasne vedúci školské-

ho odboru plk. JUDr. Rastislav
Hajko, PhD.

V rozhovore sa obaja vrátili do
obdobia príprav, keď sa hľadala
najvhodnejšia forma, ako podob-
ný typ štúdia pre nepolicajtov pri-
praviť, z niekoľkých variantov sa
napokon videla ako najschodnej-
šia cesta novelizovať Výnos MV
SR č. 73 z roku 2008 o policaj-
ných stredných odborných ško-
lách tak, aby sa nemuselo čakať
na novelizáciu zákona č.
245/2008 o výchove a vzdeláva-
ní, „Nebolo to jednoduché, museli
sme postaviť systém tak, aby žiak
na našej policajnej škole mal rov-
nakú pozíciu ako žiak ktorejkoľ-
vek inej civilnej strednej školy,“
pripomína riaditeľ. Absolvovali
preto viacero stretnutí s predsta-
viteľmi ministerstva školstva, kým
našli schodnú cestu. V tejto súvi-
slosti riaditeľ ocenil najmä pomoc
vedúceho služobného úradu MV

SR, dnes generálneho tajomníka
Ondreja Varačku, generálneho
riaditeľa SPSČaOU Jána Nocia-
ra, ako aj riaditeľa odboru vzdelá-
vania a psychológie Antona Kuli-
cha a „ich“ ľudí.

Hlavné bremeno prí-
prav niesla pracovná
skupina, zložená z riadi-
teľov a zástupcov oboch
škôl, ako aj odborníkov z
rezortu. Prípravné práce
trvali prakticky celý rok,
kým nová forma štúdia
dostala aktuálnu podo-
bu, zhmotnenú v nedáv-
no schválenom škol-
skom vzdelávacom pro-
grame.

Tento detailný popis
fungovania novej formy
vzdelávania už dáva
presnú predstavu o
dvojročnom vzdeláva-
com procese budúcich
policajtov. Obsahovo a
štruktúrou je, potvrdzuje
plk. Hajko, totožný s osemmesač-
nou základnou policajnou prípra-
vou, ako však obaja vedúci pred-
stavitelia školy zdôrazňujú, z po-
hľadu pedagógov je veľmi vítaný.

Osemmesačný cyklus prípravy
policajtov v SOŠ PZ predstavuje
dovedna 1 102 vyučovacích ho-
dín, kým „civili“ absolvujú za dva
roky 2 082 hodín, čo umožňuje
detailnejší prístup k učivu. Nie je

tajomstvom, že absolventi základ-
ného policajného štúdia sú uči-
vom preťažení, výučba trvá v prie-
mere osem hodín denne a nezao-
bíde sa bez intenzívneho samo-

štúdia. Pritom, pripomínajú, zá-
kladné policajné štúdium trvalo
pôvodne rok, potom šesť mesia-
cov, teraz osem mesiacov – a je to
stále málo, keďže rozsah učiva sa
ešte rozšíril. Postupne pribúdajú

rôzne témy (SAP, ESIS, ľudské
práva, LGBTI, terorizmus, extré-
mizmus a iné), ale žiadne neboli
z učebných osnov vypustené.

Tak sa to predsa len podarilo!
Ministerstvo vnútra SR otvorilo štyri triedy štúdia pre civilov na SOŠ PZ v Pezinku a v Košiciach

Po ročných poctivých prípravách 4. septembra 2017 re-
zort vnútra  po prvýkrát v histórii PZ spustil „civilné“ po-
maturitné vzdelávanie mladých ľudí, ktorí majú záujem o
vstup do PZ, ale nespĺňali ešte požiadavku zákona na do-
vŕšenie veku 21 rokov.

V čísle:
l Fotoreportáž z Dňa polície v Prešove       s.3

l Nájdu sa peniaze na športový dvor?       s.4

l Ocenení odborári                       s.5

l Prešovčania vo Ľvove                                                s.6

l Patálie s pamätníkmi                                                   s.6

l Z vestníka PPZ                                                          s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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Myšlienka mesiaca: „Kto je všade doma, nemá nikde domov. Kto sa domnieva, že vlasťou je celý svet, v skutočnosti je bez vlasti.“ /Martin Rázus, slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ a politik, /1888-1937/

V Prešove sa 14. septembra 2017 uskutočnil celoslovenský Deň polície. Viac k tomuto 
veľkolepému podujatiu na s. 3
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Boj o minimálnu mzdu pre verejnú správu má podporu centrály
Vysoký funkcionár európskych odborov Jan Willem Goudriaan na návšteve Slovenska

Zamestnanci na Slovensku sú rozčarovaní, pretože zo sú-
časného hospodárskeho rastu neprofitujú. Pozitívne vý-
sledky nadnárodných spoločností a zvyšovanie ich pro-
duktivity nemá na zamestnancov verejnej a štátnej správy
dosah.

Prvé dni civilných žiakov v policajných laviciach...
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Ocenenia z rúk ministra vnútra

Nemecký prezident Frank-
Walter Steinmeier v utorok 12.
septembra prišiel na prvú oficiál-
nu návštevu
Česka po svo-
jom nástupe do
funkcie v marci
tohto roku. Na
Pražskom hrade
ho s vojenskými
poctami privítal
prezident Miloš
Zeman, na roko-
vaní obaja prezi-
denti hovorili
spolu anglicky.

Na tlačovej
konferencii s prezidentmi su-
sedných štátov došlo aj na tému
česko – nemeckých vzťahov,
migračnú krízu a prijímanie imi-
grantov. Zeman povedal, že on i

ďalší českí politici odmietajú
predstavu, že by Česko za prija-
tých migrantov dostávalo penia-

ze. „Bolo by to
nedôstojné pre
obe strany a cítili
by sme sa ako
pašeráci ľudí,“
uviedol Zeman.
Prezident tým na-
rážal na informá-
ciu, ktorá minulý
týždeň prebehla
nemeckými mé-
diami, podľa nej
by v budúcnosti
mohli štáty EÚ za

každého migranta, prijatého
podľa kvót,  dostať až 60-tisíc
eur.

/HSP, 13.9.2017/

Český prezident M. Zeman odmieta platby za imigrantov

Prvé stretnutie s novým nemeckým prezidentom

Stredná odborná škola PZ
Bratislava si 8. septembra 2017
pripomenula 25. výročie  založe-
nia. Pozvanie na slávnostné zhro-
maždenie prijali vedúci funkcioná-
ri z Prezídia Policajného zboru,
Ministerstva vnútra SR, Ordina-
riátu OS a OZ SR,  Akadémie PZ,
bývalí riaditelia školy, bývalí pe-
dagogickí a nepedagogickí za-
mestnanci, súčasní príslušníci PZ
a zamestnanci stáleho stavu ško-
ly. Na slávnostnom zhromaždení
sa prítomným prihovorili riaditeľ
školy plk. JUDr. Daniel Szűcs,

PhD., viceprezident Policajného
zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel,
rektorka Akadémie PZ doc. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD. i podpred-
seda OZP v SR v SR Viktor Kiss.

Zaujímavým bodom programu
bola videoprezentácia, prostred-
níctvom ktorej bola predstavená
história a súčasnosť Strednej od-
bornej školy PZ Bratislava.

Pri príležitosti tohto výročia mi-
nister vnútra Slovenskej republiky
udelil niektorým príslušníkom Po-
licajného zboru stáleho stavu ško-
ly rezortné vyznamenania a oce-

nenia. Riaditeľ školy udelil všet-
kým pozvaným hosťom a prítom-

ným príslušníkom PZ a zamest-
nancom medailu riaditeľa Stred-
nej odbornej školy PZ Bratislava.

Slávnostnú atmosféru celého pro-
gramu umocnila Hudba MV SR.

/ds/

SOŠ PZ Bratislava si pripomenula 25. výročie založenia

Boj o minimálnu mzdu pre verejnú správu má podporu centrály
zamestnancov, ktorej finančné
dopady neboli doteraz vyčíslené.
Akoby vláda naťahovala čas a od-
ďaľovala riešenie.

Generálny tajomník EPSU sa
stretol aj s ďalšími predstaviteľmi

odborov.
Jeho
hlav ným
cieľom
bolo zvá-
ženie po-
moci a
spo lu prá -
ce EPSU
v kampa-
ni na zvy-
šovanie

miezd, a ako najlepšie pomôcť pri
organizovaní pracovníkov a posil-
není účasti na odborovej práci.

Viceprezidentka KOZ SR Mo-
nika Uhlerová uviedla: „Sme pri-
pravení nespokojnosť zamest-

nancov demonštrovať aj pro-
stredníctvom nátlakových akcií
na jeseň tohto roka. Štát ako vý-
znamný zamestnávateľ sa stavia
k riešeniu tohto problému veľmi

laxne a týmto len ukazuje, že si
svojich zamestnancov neváži.“

/webstránka KOZ SR,
24.8.2017/

(Pokračovanie zo strany 1)

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová

Jan Willem 
Goudriaan

Komunikačný kanál: internet
Žiaci nepolicajti za dva roky zís -

kajú  komplexnú teoretickú a prak-
tickú prípravu na jednotlivé služby
v polícii s dôrazom na kondičnú
prípravu, streľbu, seba obranu a
odborné činnosti. Získajú  základy
trestného a priestupkového práva
a správneho konania. Vo výučbe
je zahrnutá aj psychológia, komu-
nikácia a etika v policajnej práci
a odborný výcvik: strelecká prípra-
va, sebaobrana, kondičná prípra-
va, ale aj odborné prípravy, ako
taktická, chemická, civilná ochra-
na, pátracia akcia či topografia,“
potvrdzuje oficiálna informácia z
MV SR. Škola je na prípravu mla-
dých ľudí pripravená, azda jedinou
nevýhodou je práve civilné obleče-
nie, čo napr. neumožňuje poslu-
cháčom asistovať v rámci praktic-
kého výcviku pri riadení dopravy v
„živej“ premávke, ako aj v iných
policajných činnostiach, pripomí-
najú oba ja. Azda sa časom nájde
spôsob, ako civilných poslucháčov
aspoň jednotne obliecť, nádejajú
sa.

Z pohľadu vedenia školy je
spustenie výučby v oboch ško-
lách jednoznačný úspech propa-
gácie, ktorá prijímačkám pred-

chádzala. Hlavným komunikač-
ným kanálom bol, samozrejme in-
ternet, kde sa na zriadenej strán-
ke /vrátane facebooku, zriadené-
ho iba na tento účel/ záujemcovia
mohli dozvedieť všetko potrebné
a stiahnuť si aj potrebnú doku-
mentáciu. Na podrobnosti sa pod-
ľa ich slov pýtalo okolo sedemsto
mladých ľudí, vyčlenení predsta-
vitelia škôl sa každému záujem-
covi, každej otázke písomne ve-
novali. Na prijímačky sa napokon
prihlásilo 309 mužov i žien  a 227
uchádzačov za jeden deň v rámci
prijímacieho konania v Pezinku a
v Košiciach prešlo psychotesta-
mi, skúškou zo slovenského jazy-
ka i telesnou previerkou. Výsle-
dok: prijatých 128 žiakov.

Zaujímavé je, že ministerstvo
uchádzačom neobmedzilo mož-
nosť vybrať si školu bez ohľadu
na trvalé bydlisko, a tak aj v Pe-
zinku nájdete východniara, ale
vcelku bol záujem rovnomerne
rozdelený medzi obe školy.

Podmienky štúdia
Aké majú žiaci podmienky na

štúdium? Konkrétne v Pezinku sú
všetci ubytovaní v rekonštruova-
nom bloku, poskytuje ubytovanie
hotelového typu /dvaja v jednej iz-
be/, ktoré všetkých nováčikov prí-

jemne prekvapilo. Nás zasa pre-
kvapilo, že len päť zo 64 žiakov
nepožiadalo o ubytovanie. K dis-
pozícii majú trikrát denne stravu v
školskej jedálni,  knižnicu so štu-
dijnou literatúrou, intranetové pri-
pojenie, študovňu, športoviská...
To všetko po celé študijné dva ro-
ky bezplatne a rodičia majú nárok
na poberanie rodinných príplat-
kov. Každý žiak však musí uzat-
voriť so školou zmluvu, ktorou sa
zaviaže podať si prihlášku do Po-
licajného zboru hneď po úspeš-
nom ukončení štúdia a zotrvať v
zbore najmenej 1,5 násobok
dĺžky trvania štúdia. Ak by tak ne-
urobil, musí škole uhradiť všetky
náklady na ubytovanie a stravo-
vanie. Taká istá povinnosť mu na-
stane, ak neukončí štúdium z
vlastnej viny.

Veď si dospelý...
Žiaci sa prvé dni po nástupe

oboznamovali so školou, s „pra-
vidlami hry“ pri živote v areáli, do-
zvedeli sa čo-to aj o Pezinku a
najmä sa musia viac spoznať s
triednymi učiteľmi, ktorí pre nich
budú aj čosi ako zástupní rodičia,
zároveň však nadriadení... Prijatí
žiaci sú dospelí, na rozdiel od
bežnej strednej školy, kde peda-
góg mohol komunikovať s rodič-

mi, tu zodpovedajú sami za seba
– aj za to, koľko napríklad vymeš -
kajú hodín, nikto iný im tu ospra-
vedlnenku nepodpíše... „Veľmi
sme im nakladali na srdce,“ hovo-
rí riaditeľ, „aby pristúpili k štúdiu
zodpovedne, vo vedomí, že si tú-
to školu vybrali a chcú ju úspešne
dokončiť. Nikto už nad nimi nebu-
de stáť s bičom, aby nevymešká-
vali školu, aby sa popoludní veno-
vali samoštúdiu, pretože ten roz-
sah učiva je značný a sú to všetko
predmety, s ktorými sa doteraz
v predchádzajúcej škole prakticky
nestretli. Sú mladí, jasné, že sa
budú chcieť aj zabaviť, ale je na
nich, ako sa k štúdiu postavia,
musia si už postupne uvedomo-
vať, že chcú byť príslušníkmi
ozbrojeného zboru, ktorý má prí-
sne pravidlá pre  každého prísluš-
níka. Veľa bude záležať na peda-
gógoch, či dokážu poslucháčov
motivovať, aby sami chceli napre-
dovať, lebo nikto ich nútiť nebu-
de.“

Čo s voľným časom?
Pri šiestich vyučovacích hodi-

nách denne sa zdá, že žiaci civil-
ného štúdia budú mať dostatok
voľného času. Nikto ich neobme-
dzuje, po poslednom zvonení sú
voľní, na vrátnici nepotrebujú

prie pustku, ukážu len preukaz
kvôli evidencii a nikomu sa nemu-
sia spovedať, kam idú. Ráno majú
byť na vyučovaní – a, samozrej-
me, triezvi. Podľa pedagógov
však mladí ľudia budú musieť
myslieť viac na svoje povinnosti,
menej na zábavku, venovať sa
samoštúdiu, využívať možnosti
konzultácií, ale aj športovať, zlep-
šovať svoju telesnú kondíciu. Voľ-
ný čas je dnes drahý, mnohí rodi-
čia nebudú môcť dávať ratoles-
tiam štedré vreckové, pripomína-
jú. Študentom však nič nebráni
nájsť si v okolí brigádu – trebárs
teraz, v čase oberačiek, žiada sa
v okolí Pezinka každá ruka.

Všetko je teda na začiatku, aj
pedagogický zbor je plný očaká-
vaní, ako sa novota v systéme po-
licajného školstva ujme, či naplní
predpoklady rezortu i žiakov, bu-
dúcich policajtov. Dohodli sme sa,
že nováčikom necháme vari me-
siac na oboznámenie sa so všet-
kými novotami v ich živote a po-
tom sa prídeme popýtať, ako si v
škole zvykli, ale i opačne, vyspo-
vedáme aj pedagógov, či funguje
potrebný súzvuk z oboch strán
katedry.                    Peter Ondera

snímka: archív SOŠ PZ
Pezinok

(Pokračovanie zo strany 1)

Tak sa to predsa len podarilo!
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Naozaj veľký Deň polície v Prešove

Takú koncentráciu policajtov v centre mesta, aká bola v
Prešove vo štvrtok 14. septembra 2017, tunajší obyvatelia
dlho nepamätajú. Celoslovenský Deň polície  v Prešove
bol podujatím, pripraveným naozaj vo veľkom štýle a aj
vďaka priaznivému počasiu lákal od rána tisícky zvedav-
cov. Policajný zbor predstavil širokú škálu činností najprv
pôsobivým reprezentatívnym sprievodom policajných
zložiek centrom mesta, neskôr mnohými ukážkami pred
Mestskou halou, ktoré zaujali všetky vekové kategórie di-
vákov. Nechýbal ani bohatý kultúrny program pre verej-
nosť až do večerných hodín. Rezortných účastníkov Dňa
polície čakal ešte večer reprezentatívny program, na kto-
rom minister vnútra Robert Kaliňák ocenil výnimočné
osobnosti z radov Policajného zboru i občianskych za-
mestnancov rezortu za ich dlhoročnú prácu.
Organizátorom celého podujatia patrí za dokonalú pre-
zentáciu činnosti polície veľké uznanie, odmenou bol
úprimný záujem a neraz aj spontánny potlesk tisícok divá-
kov.

-on-
Snímky: Vladimír Benko, MV SR

Prešovčanom sa predstavil aj nový policajný vrtuľník Bell 429

Plejáda krásne vynovených vozidiel VB z časov minulých...

Potlesk všetkých účastníkov galavečera si zaslúžila plk. JUDr. Marta Holečková /PPZ/, ktorá 
odslúžila v radoch polície neuveriteľných 47 rokov

Aj dobré počasie prialo účasti, na hlavných uli-
ciach i pred Mestskou halou boli tisícky divákov

Prezident PZ gen. Tibor Gašpar si našiel aj 
chvíľu na rozhovor s predsedom OZP v SR

Mariánom Magdoškom

Slávnostné otvorenie naozaj veľkého Dňa polície 
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Stavbári odviedli perfektnú prácu

Obavy pôvodili z vlaňajších
skúseností, keď súbor pracovní-
kov čudesných eseročiek od jari
do jesene rekonštruoval výjazdo-
vú cestu na horný dvor aj s priľah -

lým okolím. Stavbárom to trvalo
neuveriteľne dlho a aj laik musel
vidieť nekvalitu. Preto sme fušer-
ského dodávateľa označili ako fir-
mu Pat a Mat, ich plyšové figuríny

stále ešte visia na fasáde objektu
ako memento...

Našťastie, obavy zamestnan-
cov Prezídia PZ sa v tomto roku
nepotvrdili. Pracovníci tohoročné-
ho dodávateľa, bratislavskej firmy
PROFI MODUL, spol. s. r. o., sa
pustili do rekonštrukcie naozaj s
vervou, s väčším počtom ľudí a s
množstvom mechanizmov, takže
si rýchlo poradili napr. aj s nároč-
nou rekonštrukciou hlavného roz-

vodu vody, osadeného vari v päť-
metrovej hĺbke. Plynulo, v sviž-
nom tempe pokračovali aj v ďal-
ších etapách rekonštrukcie  až po
záverečnú pokládku zámkovej
dlažby s farebným vyznačením

parkovacích stojísk. Už na po-
hľad: slušne urobená práca. Tak-
že v tomto roku dávame dodáva-
teľovi verejnú pochvalu!

-on-

Keď začali stavbári niekedy v máji likvidovať betónovú
plochu horného dvora areálu PPZ na Račianskej ulici v
Bratislave, všetky autá samozrejme museli z dvora preč  a
každý frfľal v obavách, že v tomto roku už asi na dvore
parkovať nebudú...

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

Na horný dvor Prezídia PZ je radosť pozrieť...

V dňoch od 7. do 16. augusta
2017 sa konali v kalifornskom
meste Los Angeles Svetové hry
policajtov a hasičov (z angličtiny
World Police and Fire Games).
Zastúpenie na nich mali aj čle-

novia výpravy zo Slovenskej re-
publiky, okrem účastníkov z
iných zborov nechýbali aj traja
príslušníci Policajného zboru.

Otvárací ceremoniál sa konal
na štadióne Los Angeles Memo-
rial Coliseum, kde sa v roku
1984 konali aj XXIII. letné olym-
pijské hry. V rámci otváracieho
programu hier vystúpili s prího-
vormi  Eric Garcetti, primátor
mesta Los Angeles, ako aj čelní
predstavitelia ozbrojených
a bezpečnostných zborov, kon-
krétne Charlie Beck, veliteľ polí-
cie Los Angeles a šerif Los An-
geles County Jim McDonnel,
ako aj predstavitelia tunajších
hasičských zborov. Účastníkov
hier - športovcov so sprievodom
a návštevníkov na štadióne pri-
vítala príhovorom aj legenda
amatérskeho a profesionálneho
boxu - „zlatý chlapec“ Oscar De
La Hoya. Na záver ceremoniálu
nechýbal ani ohňostroj.

Slovenskí športovci si na
športoviskách počínali výborne,
patrili k špičke uniformovaných
športovcov. Por. Ing. Marcel Va-
silenko z KR PZ v Prešove v
disciplíne tlak na lavičke získal
3. miesto vo váhovej kategórii

do 93 kg a v disciplíne dvojboj
vo váhovej kategórii do 93 kg,
ktorý pozostával z tlaku na lavič-
ke a v mŕtvom ťahu, zasa vyni-
kajúce 2. miesto. Kpt. Ing. Miloš
Dolanský z KR PZ v Košiciach
získal 3. miesto v kulturistike vo
výškovej kategórii od 172 do
179 cm vo vekovej kategórii M
30+. Npor. Bc. Gabriel Gaško z
KR PZ v  Košiciach získal 5.
miesto v zápasení voľným štý-
lom vo váhovej kategórii do 86
kg a v grapplingu vo váhovej ka-
tegórii do 86 kg vo vekovej kate-
górii M 30+. O dva roky budú
svoje úspechy môcť potvrdiť či
zlepšiť na Svetových hrách poli-
cajtov a hasičov v čínskom
Chengdu.

Najúspešnejším športovcom

zo Slovenska sa stal kpt. Ing.
Ladislav Noskovič z Okresného
riaditeľstva HaZZ v Piešťanoch,
ktorý si z Los Angeles doviezol
všetky tri cenné kovy, zlatú me-
dailu za  1. miesto v behu na 100
m, striebornú medailu za 2.
miesto v behu na 200 m, všetky
v kategórii od 35 do 39 rokov
a bronzovú medailu za 3. miesto
v štafete 4 x 100 m.“

Svetové hry policajtov a hasi-
čov sú niečo ako olympijské hry
pre amatérskych športovcov
z radov policajtov, hasičov a prí-
slušníkov ďalších bezpečnost-
ných zborov. Medzi policajnými
odborármi sa nájde veľa dob-
rých športovcov, tak nech majú
inšpiráciu!

Juraj Kopúnek, ZVJS

Slovenskí policajti boli na Svetových hrách policajtov
a hasičov v Los Angeles mimoriadne úspešní

Naši východniari získali medailové umiestenia

Košická odborová organizácia
nás upozornila na zanedbaný at-

letický areál pri OR PZ Košice na
Rampovej ulici. Bežecká dráha
zarastá trávou, prekážková, tzv.
opičia dráha sa vďaka bujnejúcej
vegetácii stáva pomaly neviditeľ-
nou. „Prekážkové priekopy dal
ktosi zasypať drťou, ktorú asi ne-
mal kde dať, konštrukcie poznačil
zub času,” upozornil redakciu Da-
niel Čukalovský, predseda našej
základnej organizácie pri SOŠ PZ

v Košiciach, hoci zároveň ocenil
úsilie riaditeľa OR PZ Košice plk.
Ota Molnára, že dal dráhu aspoň
pokosiť, aby sa na nej dalo behať.
„Rýchosť a šprinty sa tu však už

trénovať nemôžu, hrozí zranenie
či pošmyknutie,” skonštatoval Ču-
kalovský.

Stav atletického areálu veľmi
mrzí aj riaditeľa OR PZ Košice
plk. Ota Molnára. Redakcii POLÍ-
CIA potvrdil, že v snahe o nápravu
už vynaložil veľa úsilia, zatiaľ
však márne.  „Šanca na znovuob-
novenie funkčnosti  športového
areálu je iba otázka financií, kto-
rými OR PZ nedisponuje. Ak budú
peniaze, bude všetko. Prioritou sú
podľa mňa ale pracovné pod-
mienky v jednotlivých budovách
Policajného zboru, ktoré sa nám
zatiaľ z dôvodu nedostatku fi-
nančných prostriedkov nedarí
udržiavať v plne funkčnom stave,”
uviedol v reakcii na otázku redak-
cie POLÍCIA.

-on-

Športový areál pri OR PZ Košice už skoro ani nevidieť...

Tzv. opičia dráha zarástla vegetáciou

Z bežeckej dráhy je „pešníček"

Miloš Dolanský

Na horný dvor je radosť pozrieť

Marcel Vasilenko /vľavo/
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Jeho úlohou okrem umiestňo-
vania zaistených cudzincov bolo
pripraviť a zabezpečiť, aby zaiste-
ný cudzinec opustil územie Slo-
venskej republiky spôsobom sta-
noveným v rozhodnutí o zaistení.
Pri zabezpečení vyhostenia zais-
tených cudzincov mal povinnosť
koordinovať postup útvarov Poli-
cajného zboru pri umiestňovaní
zaistených cudzincov, spolupra-
covať s útvarmi Policajného zboru
a v stanovenom rozsahu so za-

hraničnými zastupiteľskými útvar-
mi a ústrednými orgánmi štátnej
správy. Odovzdávanie zaistených
cudzincov bolo úlohou realizovať
prostredníctvom aparátu hranič-
ných splnomocnencov. Na koneč-
né vycestovanie z územia Slo-
venskej republiky bolo nutné za-
bezpečiť všetky potrebné doklady
a podľa potreby i sprevádzanie až
do cieľovej krajiny.

Od obdobia zriadenia do sú-
časnosti bolo v Útvare policajné-

ho zaistenia pre cudzincov v Med-
veďove zaistených a umiestne-
ných okolo 12-tisíc cudzincov.

Za obdobie činnosti i tento
útvar reagoval na legislatívne
zmeny, medzinárodné postavenie
Slovenskej republiky vstupom do
Európskej únie, prijatia schen-
genských pravidiel voľného pohy-

bu osôb a na vývoj nelegálnej mi-
grácie. Útvar prešiel rekonštrukci-
ou, ktorej účelom bolo okrem pri-

spôsobenia priestorov potrebám
zaistenia osôb aj rozšírenie kapa-
cít.

Na pôde útvaru aktívne pôsobí
prakticky od jeho vzniku aj zá-
kladná organizácia OZP V SR č.

8/61, ktorá mala na začiatku 20
členov. V súčasnosti máme 57
členov, okrem policajtov základná
organizácia zastrešuje aj občian-
skych zamestnancov vo verejnej i
štátnej službe, v pomere k celko-
vému počtu zamestnancov tak
máme naozaj vysokú organizova-
nosť. Spoluprácu so služobným
vedením útvaru na čele s riadite-
ľom pplk. Jozefom Vadkertym
môžem označiť za veľmi dobrú,
vždy vieme nájsť spoločnú reč.
Ako odborová organizácia pripra-
vujeme pre členov množstvo ak-
cií, či už je to deň detí alebo ná-
všteva kultúrnych podujatí, radi
sa pripojíme aj k aktivitám, ktoré
organizujú početne silnejšie zá-
kladné organizácie, napr. ZO v
Dunajskej Strede. Našim členom
poskytujeme aj sociálnu výpo-
moc.

Alexander Táncos,
predseda ZO OZP č. 8/61

V útvare funguje silná odborová organizácia
Na zabezpečenie umiestnenia zaistených cudzincov pre
potreby realizácie vyhostenia alebo odovzdania podľa
medzinárodných zmlúv bol Nariadením ministra vnútra
Slovenskej republiky č. 31/1997 zo dňa 28. apríla 1997
zriadený Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Med-
veďov s celoslovenskou pôsobnosťou s účinnosťou
dňom vydania nariadenia.

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove slávil okrúhle výročie svojho vzniku
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Každú tretiu osobu usmrtia
na cestách vodiči do 25 rokov.
Tento trend sa drží už niekoľko
rokov a podľa expertov je na-
čase urobiť zmenu. Minister-
stvo vnútra preto pripravuje
novú legislatívu. Tá má podľa
informácií Pravdy zaviesť psy-
chotesty pre mladých ľudí eš-
te pred získaním vodičského
preukazu a povinné preškole-
nia, ak spáchajú vážny do-
pravný priestupok.

Chystané opatrenia by sa ma-
li týkať vodičov do dvoch rokov
po získaní vodičského oprávne-
nia. Do budúcnosti sa tiež uvažu-
je, že Slovensko zavedie bodový
systém, ako majú v Česku. To,
že mladí šoféri sú na cestách
problémom, dokazujú štatistiky
nehodovosti aj za tieto letné me-
siace, keď policajti zaznamenali
41 smrteľných dopravných ne-
hôd. Asi dve pätiny, teda
16 z nich spôsobili vodiči do
30 rokov; viac ako tretinu, až
14 šoféri do 25 rokov.

Rezort vnútra preto začína
chystať zmenu legislatívy, minu-
lý týždeň zorganizoval stretnutie
s odborníkmi. „Ministerstvo vnút-
ra pripravuje legislatívne zmeny
zamerané predovšetkým na mla-
dých vodičov vo veku od 18 do
25 rokov. Detaily prezradíme, až
keď budú návrhy finálne,“ pove-
dala jeho hovorkyňa Lucia Kiri-
novičová.

Denník Pravda má informá-
cie, že sa ministerstvo priklonilo
na stranu niektorých návrhov
Slovenskej asociácie doprav-
ných psychológov. „Je tam ná-
vrh, aby mladí vodiči – prvovodiči
prechádzali psychologickým vy-
šetrením ešte pred získaním vo-
dičského preukazu. Rovnako na-
vrhujeme, aby prvovodiči hneď
po dopravnej nehode alebo vy-

braných dopravných priestup-
koch museli prejsť výcvikom.
A po čom voláme už desať rokov
– chceme spojiť evidenciu psy-
chologických a lekárskych vyšet-
rení s evidenciou policajnou,“ vy-
menoval prezident asociácie Ka-
rol Kleinmann.

Skúsenosti z iných európ-
skych krajín sa u nás neuplatňu-
jú. Na západe Európy vodič po
spáchaní priestupku dostane po-
kutu, ale musí ísť aj na 2– až 20-

dňový výcvik, podľa závažnosti
priestupku. Napríklad v Anglicku
majú rôzne druhy školení – na
rýchlosť, na červenú, na stopku,
na zlé odbočenie či jazdu v pru-
hoch.

„S mladými vodičmi tam rozo-
berajú, prečo to urobili, ale aj na-
cvičujú správny spôsob jazdy,
aby svoj priestupok už neopako-
vali. Rakúsko má až dvadsaťd-
ňový výcvik. Vodičský tam ne-
vrátia, ak šofér nepreukáže ab-
solvovanie tohto výcviku,“ dodal
dopravný psychológ.

Na Slovensku dnes existuje
len jedno preškolenie, ktoré je
povinné po zistení jazdy pod
vplyvom alkoholu. „Zmysel tohto

tréningu je upozorniť vodičov,
aby si po požití alkoholu nesadli
za volant, ale išli peši, zavolali si
taxi či kamaráta,“ vysvetlil Klein-
mann. Niečo podobné by sa ma-
lo zaviesť pri rýchlej jazde a ďal-
ších nebezpečných priestup-
koch.

Dopravní analytici a ľudia
z prostredia autoškôl by takéto
zmeny privítali. Zhodujú sa, že
psychotesty môžu pomôcť odha-
liť nedostatky takého charakteru,
ktoré sa za volantom stávajú ne-
bezpečnými. Rovnako všetci sú-
hlasia, že treba aj iné ako finanč-
né tresty, ktoré vyhovujú skôr bo-
hatým. Niekoľkodňové preškole-
nie, ktorého absolvovanie by
podmieňovalo vrátenie vodič-
ského preukazu po spáchaní
vážneho priestupku, je podľa
nich funkčnejšie aj spravodlivej-
šie.

„Autoškola nás postaví len na
prah vodičských skúseností. Ale
niektorí mladí majú tendenciu si
myslieť, že sa stali priamo pilot-
mi. Mnohí si kupujú staršie, ale
výkonné autá s väčším objemom
motora, a žiaľbohu tá nevyjazde-
nosť a neskúsenosť sa nakoniec
ukáže,“ hovorí dopravný konzul-
tant Maroš Palesch.

/Pravda 13.9. 2017, krátené/

Poznámka redakcie:
Podľa štatistiky MV SR za 8

mesiacov 2017 najmenej zodpo-
vední sú začínajúci vodiči s vo-
dičskou praxou do päť rokov,
ktorí stoja za viac ako štvrtinou
(26 %) všetkých nehôd spôsobe-
ných pod vplyvom alkoholu.
Z hľadiska veku sú najmenej
zodpovední vodiči mladí ľudia vo
veku 18 - 24 rokov, ktorí spôsobili
pod vplyvom alkoholu 24 % do-
pravných nehôd.

Mladí vodiči na cestách sú vážnym problémom
Zapríčinia každú tretiu smrteľnú nehodu

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SR
na ostatnej rade predsedov udelil nasledovné ocenenia:

medailu OZP v SR  I. stupňa:
kpt. Jozef Pilát - predseda ZO OZP Trebišov
npor. Marek Ihnacik - predseda ZO OZP Michalovce
npor. Bc. Patrik Kováč - predseda ZO OZP Rožňava
Věnceslav Láhl - podpredseda ZO OZP Košice - mesto
Ing. Marian Krnáč - člen ZO OZP Zvolen

medailu OZP v SR  II. stupňa:
npor. PhDr. Andrea Ambrózová - predsedníčka ZO OZP Spišská Nová Ves
Mgr. Jana Kmetíková - členka ZO OZP Zvolen
Mgr. Marián Jambor - člen výboru ZO OZP Košice - mesto
Katarína Sýkorová - členka výboru ZO OZP Košice - mesto
Peter Fedor - člen výboru ZO OZP Košice - mesto
Ing. Milena Zálomová - členka výboru ZO OZP Košice - mesto
Dušana Zborovančíková Žiláková - revízorka ZO OZP Košice - mesto
npor. Mgr. Juraj Slovák - predseda ZO OZP Košice - okolie
Mária Gáliková - členka výboru ZO OZP Komárno
Melinda Dékányová - členka ZO OZP Komárno

medailu OZP v SR III. stupňa:
Anna Rusinová - členka výboru ZO OZP Košice - mesto
ppráp. Ing. Marta Focková - členka výboru ZO OZP Rožňava
Zuzana Košútová - revízorka  ZO OZP Zvolen
mjr. Vladimír Regula - člen ZO OZP Rožňava
mjr. Mgr. Miroslav Šottník - podpredseda ZO OZP SOŠ PZ Košice
pplk. Ing. Gabriel Sokol - člen ZO OZP SOŠ PZ Košice
mjr. Ing. Milan Vašinský - člen ZO OZP SOŠ PZ Košice
mjr. Ing. Ladislav Ficeri - člen ZO OZP SOŠ PZ Košice
Erika Fedorčáková - člen ZO OZP SOŠ PZ Košice
Mgr. Peter Šimko - člen ZO OZP SOŠ PZ Košice
pplk. Ing. Mário Jamriška - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npor. Marián Gestinger - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npor. Bc. Jaroslav Číž - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
kpt. Mgr. Bc. Marián Varga - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
mjr. Mgr. Michal Peniak - predseda ZO OZP Pezinok, Senec
mjr. Mgr. Pavol Vince - predseda ZO OZP Bratislava I
Mgr. Tomáš Barantal - člen výboru ZO OZP pri KR PZ BA
Mgr. Peter Jakubík - podpredseda ZO OZP Bratislava V

Pamätný list:
npráp. Peter Juhásik - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
kpt. Boris Lukács - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
kpt. Ing. Ivan Gašpar - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npor. Patrik Bumbál - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npor. Mgr. Miroslava Masarovičová - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
kpt. Bc. Monika Piscová - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npor. Miroslav Plaskoň - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
npráp. Patrik Potfaj - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom

Ďakovný list:
mjr. Mgr. Marianna Čalkovská - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
kpt. Bc. Rastislav Farkaš - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
Anna Jančová - člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom

Ilustračná snímka MV SR

Ilustračné foto -web-



Ľvov je najväčšie mesto zá-
padnej Ukrajiny, kultúrne, ekono-

mické a správne stredisko Ľvov-
skej oblasti. Leží pri hraniciach

s Poľskou republikou. Jeho histo-
rické jadro bolo  v roku 1998 zapí-
sané do zoznamu svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO a
niektorí ho dokonca označujú titu-
lom „Florencia východnej Euró-
py“. V tomto prekrásnom meste
možno obdivovať takmer päť de-
siatok kostolov, postavených v
najrozličnejších stavebných štý-
loch, mnoho palácov, námestí,
pomníkov, širokých bulvárov či
rozľahlých parkov. Vďaka svojej
polohe a historickým okolnostiam
sa v meste usídlili a svoje chrámy
si postavili viaceré náboženské
denominácie: židia, arménski
kresťania, rímskokatolíci, grécko-
katolíci, pravoslávni aj protestanti.
Dnes je to najväčšie mesto zá-
padnej Ukrajiny, moderné, viac
ako 800-tisícové pulzujúce veľko-
mesto a dopravný uzol s medzi-
národným letiskom a so šesťprú-
dovými cestami, ale aj s kamen-
nými dlažobnými kockami v širo-
kom centre. Ľvov je zároveň aj
dôležitou železničnou križovat-
kou.

V dňoch 8. až 10. septembra
2017 sme toto prekrásne mesto
mali možnosť obdivovať a spoz-

návať aj my, členovia Základnej
organizácie OZP v SR pri Riadi-
teľstve hraničnej a cudzineckej
polície v Prešove. Okrem pre-
hliadky mesta, kde sme si mohli
prezrieť nespočetné množstvo
historických pamiatok, sme absol-
vovali nezabudnuteľnú exkurziu
po „Vybuchotechničnomu pravle-
niju nacijonaľnoji policiji u Ľvivskij
oblasti“, ktorého policajti sa riadia
heslom „Bez prava na pomylku“.

V tomto špeciálnom inštitúte nás
srdečne privítal a ochotne sprevá-
dzal jeho riaditeľ „načalnik“ plk.
Prof. Ľubomír Ivanovič Sopilnyk.

Vďaka krásnemu počasiu boli
naše cestovateľské zážitky ešte
umocnené a spomienky na tento
náš poznávací výlet, ktorý nám
pripravil a zorganizoval predseda
našej ZO OZP, v nás budú rezo-
novať ešte  veľmi dlho.       

Výbor ZO RHCP Prešov
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Patálie s pamätníkmi a symbolmi

Médiá venovali veľkú pozornosť vandalskému činu, keď muž, oz-
načujúci sa za výtvarníka, demontoval z pamätníka vojakom Červe-
nej armády v Košiciach osem kusov symbolov kosáka a kladiva. Po-
lícia vandala zadržala a vyšetrovateľ dal návrh na väzbu, pretože
„výtvarník“ sa činu dopustil na národnej kultúrnej pamiatke a nijako
sa netajil tým, že bude v takejto činnosti, teda v boji proti komunis-
tickým symbolom, pokračovať - tak ako to robil s bratom už aj v mi-
nulosti. Takto vraj bráni trestnému činu propagácie fašizmu a po-
dobných hnutí podľa § 154 trestného zákona, tvrdil „výtvarník“, ktorý
sám seba označil za obžalovaného.

Hovorkyňa KR PZ Košice Jana Mésárová vo svojom stanovisku
o. i. konštatovala, že ak „niekto považuje túto pamiatku alebo jej
symboly za hanlivé, mal by voliť zákonný spôsob nápravy, pretože
každú neprávosť je možné napraviť len zákonným spôsobom, a nie
porušovaním iných zákonov.“ 

Okolo zadržania „výtvarníka“ sa spustil mediálny krik, na pomoc
prišiel advokát Daniel Lipšic a - čuduj sa svet - pridal sa dokonca
prezident SR Andrej Kiska, ktorý svoj názor prezentoval aj verejne
na sociálnej sieti. Prezident republiky v tejto veci dokonca kontakto-
val generálneho prokurátora a požiadal ho o vysvetlenie. Jaromír
Čižnár v súčinnosti s košickým krajským prokurátorom - podľa infor-
mácie z GP SR - však konali ešte pred prezidentovou aktivitou a do-
zorujúci prokurátor stiahol návrh na väzbu ešte pred rozhodovaním
súdu.

Košická aféra s kosákmi a kladivami na národnej kultúrnej pa-
miatke /ktorej ochranu mimochodom garantuje medzinárodná rus-
ko-slovenská štátna zmluva/ sa tak nelichotivo, či skôr smutne, za-
píše do dejín Policajného zboru. Hoci príslušníci PZ - vrátane vyše-
trovateľa PZ - v tomto prípade neurobili nič viac a nič menej, ako im
zákon káže. 

Peter Ondera

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

Minister vnútra Robert Kaliňák
(Smer) je pripravený rokovať s
ministerkou spravodlivosti Luciou
Žitňanskou (Most-Híd) o zme-
nách vo fungovaní policajnej inš-
pekcie. Podľa Kaliňáka platia tri
zásadné body, ktoré vyplývajú aj
z programového vyhlásenia vlá-
dy. Jedným z nich je posilnenie
nezávislosti spojené s vytvorením
osobitných odborov na krajských
prokuratúrach, ktoré by dozoro-
vali vyšetrovanie. „Z môjho po-
hľadu najpodstatnejší bod, aj
keď vyzerá tak nenápadne, je
povinné preskúmavanie každé-
ho rozhodnutia, či už zamietnu-
tia alebo zastavenia trestného
stíhania,“ povedal Kaliňák v pon-

delok 4. 9. pred spoločným roko-
vaním vlád Slovenska a Česka v
českých Ledniciach. Tretím bo-
dom je podľa ministra vnútra pro-
blematika druhostupňového od-
volacieho orgánu pre podnety tý-

kajúce sa činnosti polície od ob-
čanov.

O potrebe zmien vo fungovaní
policajnej inšpekcie hovorila v mi-
nulosti koaličná strana Most-Híd.
Ako v júli uviedol pre agentúru SI-
TA poslanec Národnej rady Martin
Fedor, inšpekcia by mala byť čo
najviac zbavená politických či

iných vplyvov. „Zdá sa, že na
úrovni vlády dochádza postupne
k formulovaniu konkrétnej podoby
budúceho fungovania inšpekcie v
novom režime usporiadania,“ po-
vedal Fedor s tým, že inšpekcia
by mala mať rozviazané ruky.
„Zjednodušene, aby nepodliehala
možným politickým vplyvom, aby
policajti nemohli kontrolovať sami
seba,“ uviedol. Dôležitá vec podľa
Fedora je, aby nový kontrolný or-
gán nespadal kompetenčne pria-
mo pod ministra vnútra a aby mal
dostatok výkonných právomocí,
aby riešil sporné veci samostatne.

/SME, 5.9.2017,
krátené redakciou/

Minister Kaliňák k uvažovaným zmenám v inšpekcii

Prešovskí odborári sa túlali po Ľvove
Len necelých 150 km vzdušnou čiarou na severový-

chod od našich hraníc leží turistami doposiaľ takmer ne-
objavený krásavec, starobylý Ľvov. Mesto bolo založené
haličsko-volyňským kniežaťom Danilom Romanovičom
Haličským okolo roku 1250. V roku 1772 sa stalo súčas-
ťou Rakúska. Od roku 1918 do roku 1939 patrilo k Poľsku.

Na návšteve u ukrajinských pyrotechnikov

Kosáky a kladivá z pamätníka zmizli...
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Dobrý nápad
Tóno prišiel navštíviť kama-

ráta a našiel ho v kuchyni na ko-
lenách drhnúť podlahu.

„No teda,” hovorí mu, “toto
by ma nenapadlo ani vo sne!”

Ani mňa nie, reaguje Tóno,
to je nápad mojej starej...

Popis páchateľa
“Mohli by ste nám povedať,

ako vyzeral ten brutálny útoč-
ník?” pýta sa policajt dobitého a
poškodeného.

- Práve som mu to hovoril,
keď ma začal mlátiť...

V televíznej súťaži
V jednej televíznej súťaži sa policajta pýtali, koľko je na Slo-

vensku medveďov.
- Stotridsaťštyri, - odvetil policajt bez najmenšieho zaváha-

nia.
- Ako to viete tak presne?
- Lebo v rozhlasových správach som dnes ráno počul: Med-

veďov, stav stotridsaťštyri.

Za priehrštie humoru

Telefonát
“Haló, tam je Mototechna? Tu je Novák, krematórium. Chcem

sa pekne opýtať, koľko ste včera predali tých nových japonských
motoriek?

„No, asi dvadsať, prečo?
„Dvadsať, vravíte?  Tak to sa nám ešte traja flákajú niekde po

meste...”

Prírastok v rodine
Babička príde na návštevu k

mladým a pýta sa vnučky:
„Tak čo, maličká, ako sa ti páči

tvoj nový malý bratríček?“
„Ale hej, je celkom fajn,“ pokrčí

vnučka plecami, ,,ale je fúra vecí,
ktoré by sme teraz potrebovali
viac...”

Na futbale
Futbalový štadión je už týždne beznádejne vypredaný, krát-

ko pred zahájením dôležitého zápasu si sadá na čestné miesto
v lóži asi desaťročný chlapec. “Odkiaľ máš tú čestnú vstupen-
ku” pýta sa ho usporiadateľ.

Z domu, som starostov syn, odpovedá chlapec.
“A kde je otec?”
Doma, hľadá tú vstupenku.

Prepáč, to je omyl!

To by si mohol vedieť: vodca kozákov 
na šesť písmen...



Slovenská polícia vyslala do
Chorvátska osem policajtov. Ten-
to rok boli naši po prvýkrát so slu-
žobnými vozidlami s označením
POLÍCIA. Mohli tak pomáhať po
celom pobreží Ja-
dranského mora.

Cieľom vyslaných
policajtov bolo zabez-
pečiť vyšší pocit bez-
pečnosti slovenských
turistov dovolenkujú-
cich v Chorvátsku a
poskytnúť im pomoc
a asistenciu počas
tranzitu cez územie
Chorvátska. Taktiež v
spolupráci s chor-
vátskou políciou do-
hliadali na sloven-
ských občanov, a tak
predchádzali prípad-
ným incidentom za-
príčineným sloven-
skými turistami.  Služ-
by hliadok boli reali-
zované plné dva me-
siace dvojčlennými
pešími hliadkami ale-
bo motohliadkami
spoločne s jedným
alebo dvoma policajtmi z policaj-
nej stanice a tiež boli zapájaní do
služieb na mori a aj na letisku.

Slovenským občanom bola po-

skytnutá pomoc predovšetkým
formou informácií podaných cez
telefón, ale v mnohých prípadoch
aj osobne. Slovenskí policajti po-
máhali nielen slovenským, ale aj

poľským a českým turistom a do-
konca aj turistom z Fínska, ktorí
sa na našich policajtov obrátili s
problémom práve preto, že ich vi-

deli na služobnom vozidle s ozna-
čením „POLÍCIA“. Vo viacerých
prípadoch tlmočili chorvátskym
policajtom potrebné vyjadrenia
českých a poľských turistov. Slo-
venskí policajti poskytovali po-
moc pri platení pokút za dopravné
priestupky, pri strate dokladov, pri
krádežiach vecí, hotovostí a do-
kladov, pri dopravných nehodách,
pri zadržaní slovenských obča-
nov z dôvodu spáchania trestné-
ho činu, resp. priestupku, pri od-
ťahovaní motorových vozidiel.

Slovenskí policajti pôsobiaci v
Chorvátsku svojou profesionali-
tou dokázali, že projekt spoloč-
ných slovensko-chorvátskych po-
licajných hliadok je mimoriadne
efektívny a prínosný pre turistov a
aj pre chorvátsku políciu.

mjr. Ing. Denisa Baloghová,
hovorkyňa Prezídia PZ
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Čiastka 76
76. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o previerkach zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky zaradených do I. výcvikovej
skupiny

Čiastka 77
77. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o streleckej prí-
prave novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky 

Čiastka 78
78. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o previerkach te-
lesnej zdatnosti príslušníkov Po-
licajného zboru útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky
v náhradných termínoch a oprav-
nom termíne

Čiastka 79
79. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o policajnej akcii
„Týždeň bezpečnosti na železni-
ci“

Čiastka 80
80. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o pracovnej skupi-
ne na prípravu nariadenia Minis-
terstva vnútra Slovenskej repu-
bliky o hlásnej službe

Čiastka 81
81. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa vyhla-
suje policajná akcia „Gama“

Čiastka 82
82. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o opatreniach na
zabezpečenie ochrany života,
zdravia a majetku občanov pred
teroristickými útokmi

Čiastka 83
83. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 19/2017 o skupine ria-
denia

Čiastka 84
84. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o previerkach zo
špeciálnej telesnej prípravy prí-
slušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky

Spomíname...
SPOMIENKY SÚ TRVALEJŠIE NEŽ TIE KVETY
najkrajšie, kvety uschnú, opadajú, spomienky nám
zostávajú. Dňa 13. septembra 2017 si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho drahého kolegu  -
MIROSLAVA LENÁRTA.
Venujte mu tichú spomienku

Smútiaca rodina a kolektív OHK PZ Veľké Slemence

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 9. októbra 2017
Redakcia

V auguste sa počas Dní mesta Trebišov v mestskom parku už tra-
dične koná Memoriál Ľubomíra Koscelníka vo varení guľáša. Tento
rok sa do súťaže zapojilo až 18 mužstiev z celého okresu. Svoje kuli-
nárske umenie vo farbách OZP v SR a pod jeho vlajkou  predviedli:
Jozef Pilát/ predseda základnej organizácie/ Radoslav Tóth, Rastislav
Cibere, Milan Ižo,  Marián Bindas, Boris Mochnacký a Roland Pekár.
V takmer rodinnej atmosfére vlastne vyhrali všetky súťažné mužstvá,
lebo každý guláš bol pripravený tou najlepšou receptúrou a dobre
naladenými „kuchármi“. Aj naši kolegovia nadviazali nové priateľstvá
a vzorne reprezentovali nielen náš odborový zväz, ale aj OR PZ Tre-
bišov.

-jp-

Vo varení guľáša sú všetci majstri

Slovenskí policajti opäť pomáhali v Chorvátsku
Projekt „Bezpečná turistická sezóna - TOURS 2017“ opäť
potvrdil opodstatnenosť a efektívnosť v rámci spoluprá-
ce slovenských a chorvátskych policajtov. Po úspešnom
pôsobení slovenských policajtov v Chorvátsku v rokoch
2008 až 2016 sa projekt realizoval aj v letnej sezóne tohto
roka.

Problémy švédskeho migračného úradu
Neuveriteľné...

Podľa agentúrnej správy /AP, TASR/ švédsky migračný úrad od-
mietol poskytnúť azyl 106-ročnej Afgánke, pričom uviedol, že vyso-
ký vek sám osebe nie je dôvodom na udelenie azylu. Afgánka sa do-
stala s rodinou do Švédska „v hlavnej vlne“ migrantov v roku 2015,
žije v malom letovisku vo vnútrozemí južného Švédska pri mestečku
Hova. Ako sme zistili, jedna česká cestovná agentúra ponúka na
webe týždňový pobyt pre rodinu v peknej chatke letoviska Hova za
27-tisíc českých korún /ca 900 eur/. Babkin vnuk novinárom uviedol,
že celá rodina po obdržaní rozhodnutia plače,  ale babke najprv nič
nepovedali. A keď jej tú zlú správu oznámili, jej zdravotný stav sa
prudko zhoršil a  „dostala ľahšiu mozgovú príhodu“. Rodina sa vraj
ešte proti rozhodnutiu o deportácii odvolala...

-on-

Hrozivé štatistiky sexuálnych
útokov v Nemecku

i v Taliansku
Verejnosťou v celej Európe

otriasla správa o hromadnom
znásilnení Poľky skupinou šty-
roch cudzincov v letovisku Ri-
mini. Jej manžela stĺkli do bez-
vedomia a Poľku sa potom sna-
žili utopiť. Talianska polícia
všetkých páchateľov z Nigérie
postupne zadržala. 

Médiá konštatujú, že podob-
né brutálne prípady sexuálnych
útokov pribúdajú. Ministerstvo
vnútra uviedlo, že v prvej polo-
vici tohto roka bolo v Taliansku
znásilnených 2 333 žien. V rov-
nakom čase bolo pre sexuálne
zločiny oznámených a zadrža-
ných 2 438 osôb, z toho 904 cu-
dzincov. Vláda už oznámila
plán na pomoc obetiam sexuál-
neho násilia. Vážne problémy
hlásia aj z Nemecka. Spolkový
kriminálny úrad (BKA) vo výroč-
nej správe s názvom Kriminalita
v kontexte migrácie z 27. apríla
2017 uvádza, že vlani spáchali
migranti na území Nemecka 3
404 sexuálne motivovaných
zločinov. V priemere to zname-
ná 9 znásilnení, obťažovaní či
iných sexuálnych útokov za je-
diný deň. V roku 2015 nemeckí
policajti vyšetrovali takýchto
prípadov približne len polovicu,
za rok  2014 mala nemecká po-
lícia nahlásených 949 takýchto
činov a v roku 2013 „len“ 599.

/podľa AP, SITA -on-/

KARLOVE VARY - Českí poli-
cajti ostali poriadne zaskočení. V
pondelok pred poludním zastavili
vozidlo autoškoly. „Pri kontrole
policajti vykonali s vodičom - žia-
kom autoškoly orientačnú dycho-
vú skúšku, pri ktorej 37-ročný cu-
dzinec nadýchal najvyššiu hod-

notu 2,80 promile alkoholu,“ infor-
movala hovorkyňa českých poli-
cajtov.

Tomu sa povie slušný výkon!
Inštruktor bol vraj triezvy. Aspoň
že tak...

/podľa www.idnes.cz,11.9.2017/

2,8 promile v autoškole... Slušný výkon!


