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Hosťom rokovania bol policajný prezident gen. Tibor Gašpar
Z riadneho jesenného zasadania Rady predsedov základných organizácií OZP v SR

Banská Bystrica /on/– Riadne jesenné zasadanie Rady
predsedov základných organizácií OZP v SR sa konalo v
piatok 29. septembra 2017 v zasadačke Okresného úradu
v Banskej Bystrici. Členovia rady bez pripomienok schválili program rokovania. Predsedajúci Marián Magdoško
vzápätí odovzdal slovo hosťovi, prezidentovi PZ gen. Tiborovi Gašparovi. /bližšie z jeho vystúpenia na inom
mieste – pozn. red./

Napriek bohatému piatkovému
pracovnému programu prezident
PZ v rámci svojho veľmi otvoreného, neformálneho vystúpenia už
tradične ponechal v závere aj dostatok priestoru na otázky z pléna.
Služby webu
Rokovanie rady po odchode
prezidenta PZ ďalej pokračovalo
podľa schváleného programu.

Jesenné zasadanie: hojná účasť, bohatá diskusia

Predseda Marián Magdoško v
rámci bodu kontroly plnenia úloh
a uznesení informoval, že webová stránka OZP ešte prechádza
rekonštrukciou, v krátkom čase
už bude možné zverejňovať na
nej aj všetky zásadné stanoviská
orgánov OZP, ako vedenie sľúbilo. Upozornil, že sa ešte dopracúva aj sharepointová verzia intranetovej stránky, poprosil v tejto
súvislosti o pochopenie, o dočasnej odstávke budú predsedovia
ZO informovaní mailom.
K problému nerovnomernosti
predseda uviedol, že vedenie dostalo len dve konkrétne požiadavky na riešenie problémov, ktoré
koeficient v nerovnomernom čase
služby spôsobuje, úprava kritizovaného ustanovenia sa však už
chýli k záveru, aby ľudia nemuseli
nadrábať, keď plnia iné úlohy.
Platy a kariérny postup
K zámerom v oblasti novej platovej úpravy predseda OZP uviedol, že situácia v koalícii sa upokojila, schválenie novely zákona o
štátnej službe vidí reálnejšie. „Pre
mňa sú kľúčové platy a kariérny

postup,“ uviedol v tejto súvislosti.
Pripomenul, že uplatnenie funkčného mechanizmu kariérneho postupu je aj významným protikorupčným opatrením. Predsedom
znova podčiarkol dôležitosť intenzivnej komunikácie s členskou základňou aj v oblasti platov, aby sa
zamedzilo chýrom a dezinformáciam.
Marián Magdoško ďalej bližšie
informoval o aktivitách KOZ SR v
súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, kde centrála konfederácie
poukazuje na výrazný rast ekonomiky, ktorý sa musí prejaviť aj v
rýchlejšom tempe rastu platov,
ako to predpokladalo memorandum. KOZ SR v tejto súvislosti
otvorí rokovania so stranou SmerSD na základe zmluvy o povolebnej spolupráci.
V rámci príprav nových rezortných kolektívnych zmlúv na rok
2018 je priestor pre zaslanie pripomienok do 9.októbra, odbory
budú napr. požadovať zvýšenie
hodnoty gastrolístkov na 3,70 eura. Podpredseda Viktor Kiss v sú-

rejne nebudem hovoriť. Stačí,
keď spomeniem len ochranu
zdravia a životov policajtov a spôsob, akým sa už roky riešia balistické vesty. O tomto sa teda viedla
diskusia na stretnutí s pánom generálnym riaditeľom i v komisii pre
organizačné zmeny.
l Zhodli ste sa?
Zhodli sme sa, že potrebujeme
vyriešiť pôsobenie inšpekcie práce v rezorte, teda nájsť inšpekcii
adekvátne miesto v organizačnej
štruktúre, pracovisko personálne
dobre vybaviť a samozrejme, dať
tam ľuďom adekvátne platy, inak
na tie posty nemôžeme chcieť odborníkov. Je to dnes už veľmi zložitá, odborne náročná problematika. V tej aktuálnej zostave piatich
ľudí si môžu akurát tak kúriť a
svietiť, ale nie je ich vidieť. Musíme už pohnúť s ľadmi. Ak hovorím, že sme BOZP v rezorte trestuhodne zanedbali, tak tým myslím aj náš odborový zväz, pretože je to naša parketa a priznám,
že sme mali byť už v minulosti
tvrdší, nekompromisnejší a dôslednejší.
l Z novinárskej skúsenosti
viem, že na mnohých pracoviskách inšpektori urobia kontroly, spíše sa protokol s výpoč-

tom nedostatkov, riadiaci pracovník protokol s radosťou
podpíše, lebo väčšinou sa tiež
snaží o lepšie pracovné prostredie, ale ani kontroly nič nezmenia. Niet toho, kto by nedostatky odstránil. Príde následná kontrola a zasa nič. Centrá
podpory ukazujú prstom na
sekciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, sekcia naopak,
nedohodnú sa, kto to urobí a
kto to zaplatí. Výsledok nula, a
tak to ide neraz aj roky. Hovoríme teda o reálnej sile inšpektorov BOZP zmeniť daný stav.
Máme protokoly, z ktorých si
zodpovední vedúci pracovníci
nič nerobia. Pokuty sa v našom
rezorte neuplatňujú...
Presne o tom to je. O sile, vážnosti a reálnej schopnosti inšpekcie meniť zlé k lepšiemu. U nás sa
táto problematika znevažuje, ponižuje. Je alarmujúce, ako sa v
našom rezorte hrubo porušuje zákon č. 73/1998, ktorý hovorí napríklad aj o povinnosti zamestnávateľa prizývať zástupcov zamestnancov, odborových inšpektorov na miesta služobných úrazov. V tomto roku sme mali tri vážne smrteľné úrazy, dopravné ne-
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„Problematiku BOZP sme dlhodobo zanedbávali...“
Na slovíčko s predsedom Odborového zväzu polície v SR Mariánom Magdoškom

Rokovanie iniciovalo vedenie
sekcie krízového riadenia, ale záujem o stretnutie bol obojstranný,
pretože je veľa tém, o ktorých musíme hovoriť. Bezprostredným
podnetom k stretnutiu bol fakt, že
som v rezortnej komisii pre organizačné zmeny nesúhlasil so
zmenou, teda so zvýšením platových taríf pre pracovníkov inšpekcie práce a požiarneho dozoru. Mrzí ma, že som to musel urobiť, ako zástupca odborov nezvyknem blokovať zvyšovanie
platov, je to priam v rozpore s poslaním odborov, ale týmto krokom
som musel poukázať na fakt, že
veľa ľudí v rezorte ani nevie, že
také pracovisko máme a čo vlastne robí. Nesmierne ma to mrzí, lebo problematika BOZP je veľmi
dôležitá oblasť, z pohľadu odborov jedna z najdôležitejších, stabilne patrí medzi naše priority.
l Konkrétne akú náplň prá-

ce má inšpekcia práce a požiarneho dozoru?
Podľa náplne, ktorú som si prečítal na webovej stránke MV SR,
toto pracovisko má taký rozsah
pôsobnosti, že by nemalo byť oddelením v rámci nejakej sekcie,
ale keď už nie sekciou, tak určite
úradom alebo odborom. Ich náplň
je totiž podľa popisu obrovská a
veľmi zodpovedná. V skutočnosti
má toto oddelenie jedného vedúceho a štyroch inšpektorov. A to
majú v náplni ešte aj požiarnu
ochranu, hoci k tomu máme profesionálny, dokonale organizovaný zbor, ktorému by požiarna
ochrana a dozor lepšie svedčali.
Skrátka, tých päť ľudí jedného oddelenia v sekcii znamená, že ich
činnosť prakticky nie je vidieť, hoci osobne určite uznám, že majú
čo robiť a viem aj, že majú mizerné platy, nič proti nim. A nielen ja
si myslím, že ich súčasné umies-

tenie v organizačnej štruktúre ako
oddelenia v rámci sekcie krízového riadenia je absurdný nezmysel. Ide mi o to, že v našom rezorte, osobitne v Policajnom zbore,
problematiku BOZP trestuhodne
zanedbávame. Inšpekcia práce a
požiarneho dozoru by mala plniť
také isté úlohy, ako to v iných rezortoch robí Národný inšpektorát
Snímka Benko

„Pán predseda, v stredu ste mali rokovanie s generálnym
riaditeľom sekcie krízového riadenia MV SR plk. Ing. Miloslavom Ivicom, na ktorom sa zúčastnil aj vedúci oddelenia inšpekcie práce a požiarneho dozoru tejto sekcie Ing.
František Jurčík, s vami prišiel podpredseda Roman Laco. Dôvod stretnutia?

M. Magdoško
práce. Ale tým, že inšpekcia patrí
do nášho rezortu, do podriadenosti jednej sekcie, častým javom
je zakrývanie, upratanie aj zistených nedostatkov v oblasti BOZP
namiesto ich riešenia. A tých aj
vážnych nedostatkov vôbec nie je
málo, o niektorých radšej ani ve-
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Budúci rok ide hodnotiaci systém do absolútne ostrej prevádzky
Prezident PZ gen. Tibor Gašpar na jesennom zasadaní Rady predsedov základných organizácií OZP v SR:

Prezident PZ gen. Tibor Gašpar v úvode svojho vystúpenia ocenil možnosť stretnutí s odborármi, ktorí mu dokážu
poskytnúť bezprostrednú reakciu „hlasov zdola“. Pripomenul, že Policajný zbor je dnes už kolos, ktorý nemôže
existovať bez medzistupňov riadenia, ale: „keď poviem
červené a doprava, kým to príde dole, je to zelené a doľava...“ povedal a trefne dodal, že sú aj takí riadiaci pracovníci, čo sa správajú ako poštári a niektorí iní zasa ako diverzanti... Preto vždy víta možnosť priameho dialógu, akú
mu ponúka každé zasadanie rady predsedov základných
organizácií OZP.

Prezident PZ sa vo svojom vystúpení venoval mnohým témam,
ale v úvode nemohol obísť platové úpravy. Policajný zbor podľa
jeho slov čelí veľkej konkurencii
na trhu práce, investori v súčasnosti ponúkajú vyššie platy, ako je
schopná ponúknuť polícia, pre
mladých ľudí je aktuálna platová
ponuka v automobilkách atraktívnejšia, menej ich zaujíma, čo bude o 20 rokov: „Možno tu raz ostanú prázdne montážne haly, ale
policajti budú vždy potrební...“
Prezident PZ pripustil, že názory
na spôsob riešenia súčasnej situácie sa aj medzi odborníkmi
rôznia, sú predmetom rozsiahlych
diskusií, najdôležitejšie je podľa
neho postaviť novú platovku tak,
aby zohľadňovala životné náklady v regiónoch, zároveň však náročnosť práce v jednotlivých službách. Podľa prezidenta je zle, keď
sa policajtom neoplatí postúpiť na
vyššiu funkciu, prejsť do náročnejšieho prostredia, keď je problém získať kvalitných ľudí dokonca aj na prezidiálne útvary,
pretože im je „dole“ lepšie, práca
je menej náročná a plat vyšší. Tieto faktory musí nová platová úprava zohľadniť, aby boli napríklad
„skrátenci“ dostatočne motivovaní zaujať posty vyšetrovateľov.
„Platovka musí vyjadrovať rozdiely už od základného útvaru, aby
bola motivácia postupovať,“ zdôraznil. Je potrebné zjednodušiť
systém príplatkov, ktoré v súčasnej podobe deformujú platové
triedy, cieľom je dostať čo najviac
peňazí do základného platu, pohyblivé zložky by nemali narušo-

vať systém. V súčasnosti nie je
zriedkavosťou, že policajti zarábajú vďaka príplatkom viac, ako
ich nadriadení, príplatok za riadenie tieto skutočnosti nezohľadňuje. Preto, zdôraznil generál Gašpar,
júnovú úpravu platov
treba chápať len ako prvú etapu, ktorá sa usilovala odstrániť niektoré
anomálie, pridať ľuďom
nejaké peniaze, bez
otvorenia zákona sa na
to využili príplatky, ktoré
nie vždy zodpovedali
účelu alebo názvu príplatku. Prezident PZ
pripustil, že korekcie v
súčasnom systéme napríklad
regionálne
rozdiely - bude nejaký
čas nutné ďalej riešiť
prostredníctvom
príplatkov. Ocenil, že drvivá väčšina
policajtov prijala júnové úpravy
pozitivne, svedčí o tom relatívne
nízky počet odvolaní.
Typizácia OR PZ
V ďalšej časti svojho vystúpenia prezident PZ priblížil pohľad
vedenia polície na typizáciu
okresných riaditeľstiev PZ, z ktorej môže vzísť aj potreba niektorých úprav v štruktúrach KR PZ.
Ostáva ešte doriešiť niektoré regióny so svojimi osobitosťami,
ako je napríklad okolie Bratislavy,
niektoré policajné okresy na Slovensku nekopírujú územnosprávne členenie ani štruktúru súdov.
Cieľom je, „aby bolo čo najmenej
výnimiek,“ poznamenal a poukázal na viaceré veľmi veľké rozdie-
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BOZP. Bohužiaľ, k týmto smrteľným pracovným úrazom nás nezavolali, porušili zákon. Tých problémov v oblasti BOZP, ktoré sa
musia urýchlene riešiť, je oveľa
viac a mnohé sú veľmi vážne. Z
nášho stretnutia teda vzišiel záver, že sekcia pripraví odbornú
analýzu aj s návrhmi, ako zlý stav
zmeniť. Budem v tomto smere iniciovať aj stretnutia na najvyššej
rezortnej úrovni, lebo tie tendencie blokovať aj pôsobenie odborov v tejto oblasti sú zjavné a nejako naberajú na sile, hoci je to
inak oblasť, ktorá je legislatívne
veľmi dobre pokrytá a odbory majú v tejto legislatíve silnú, zodpovednú pozíciu. Iná je realizácia

ly, keď počtom policajtov je momentálne najväčší okres v Košiciach, ktorý má okolo 700 ľudí, zatiaľčo Bánovce nad Bebravou len
okolo 80. Pritom trebárs OO PZ v
Nitre tvorí až 120 policajtov.
Štruktúry okresných riaditeľstiev
PZ sa musia týmto veľkostným
rozdielom prispôsobiť a reagovať
na ne musí aj výška príplatku za
riadenie. Viaceré návrhy na zmeny sú podľa slov prezidenta PZ
ešte len v podobe myšlienok, hľadá sa napríklad spôsob, ako riešiť
nedostatok policajtov na skrátenom vyšetrovaní v menších útvaroch, sú úvahy o zriadení spoločných výjazdových skupín, ktoré

gen. Tibor Gašpar
by trebárs operovali 24 hodín
denne na území troch obvodov,
aby boli vždy včas zabezpečené
všetky procesné úkony. „Stanovil
som si interný termín dokončiť typizáciu k 1. 2. 2018,“ povedal odborárom. Spomenul tiež, že v krajoch Bratislava, Trnava a Nitra sú
už podstavy ľudí také vážne, že je
na niektorých obvodných oddeleniach problém zabezpečiť nepretržitosť hliadkovej služby a z tohto
dôvodu sú úvahy o dočasnom
spojení niektorých obvodných oddelení PZ.
Z ďalších uvažovaných organizačných zmien prezident PZ spomenul potrebu vyriešiť začlenenie
problematiky diváckeho násilia,
ktoré je zatiaľ neorganicky v

štruktúre protiteroristickej jednotky, zásadne sa musí riešiť tiež
štruktúra UHCP počnúc presným
zadefinovaním charakteru základných útvarov.
Problém MTZ
Odborári si z úst prezidenta PZ
vypočuli viaceré informácie k zámerom novely zákona o Policajnom zbore, kde bude potrebné legislatívne odstrániť viaceré problémy, napríklad otázky oprávnení policajtov v malých útvaroch pri
obmedzovaní slobody osôb, ale
vyjadril sa i k nedostatkom v oblasti MTZ /skenery, soitron, balistická ochrana, prístrojové vybavenie vozidiel pre kriminalistických
technikov/. V tejto súvislosti si
prezident PZ opäť poťažkal, že
polícia je v oblasti materiálnych
potrieb pre výkon služby celkom
odkázaná na servis ministerských
zložiek, príslušných sekcií a centier podpory, s kvalitou tohto servisu vyslovil nespokojnosť.
Diskutéri adresovali generálovi
Gašparovi množstvo otázok a pripomienok, veľa z nich zodpovedal
priamo, na niektoré sľúbil zaslať
odpoveď po preštudovaní problému.
Prezident PZ neobišiel problematiku osobného hodnotenia policajtov. „Budúci rok ide absolútne
ostrá prevádzka hodnotiaceho
systému,“ podčiarkol, podmienkou je vyrovnanie priemerného
osobného príplatku v každom kraji, v súčasnosti sú ešte rozdiely
medzi krajmi v rozpätí 75 až 110
eur na policajta. Cieľom je dosiahnuť rovnaký priemer v každom
kraji na úrovni hornej hranice.
Z diskusie
V diskusii odznela aj kritika priveľkej administratívnej náročnosti
služby už na úrovni základných
útvarov, rôznych smerníc, príkazov a nariadení je stále neúnosne
veľa, nie je možné ich ani všetky
ovládať. Reagoval aj predseda
OZP Marián Magdoško, ktorý potvrdil, že aj prezident privíta konkrétne návrhy na zjednodušenie
administratívy a zrušenie zbytočných pokynov, pripustil však, že
hoci sa už na odborárskej pôde

viedla diskusia na túto tému, podaných návrhov na zrušenie interných aktov riadenia je málo. Odborári dostanú v tomto smere úlohu, aby dali konkrétne návrhy na
zníženie byrokracie a nadmernej
administratívy. „Budeme sa tým
zaoberať,“ zhrnul predseda.
Predseda základnej organizácie z HCP v Žiline Vladimír Mihalič
poukázal na prax výberu policajtov do zahraničných misií, kde sa
požaduje dobrá angličtina ako základná podmienka, v skutočnosti
však policajti chodia na misie do
krajín, kde vie anglicky len málokto. Opýtal sa, či by nemali byť
uprednostnení napríklad policajti,
ktorí ovládajú jazyk tej krajiny, do
ktorej smeruje misia. Prezident
PZ reagoval súhlasne, sľúbil dať
konkrétnu odpoveď.
Generál Gašpar sa kriticky vyjadril ku kvalite práce časti riadiacich pracovníkov, ktorí nemajú
dobrý prehľad o dianí v útvaroch,
nemajú záujem preveriť situáciu
priamo na mieste a bezprostredne po vzniku udalosti, nie na druhý deň. Týka sa to napríklad použitia donucovacích prostriedkov
či iných mimoriadnych udalostí, v
niekoľkých prípadoch o nich skôr
informovali médiá, ako zodpovedný riadiaci funkcionár po služobnej línii. Prezident veľmi vážne
upozornil riadiacich funkcionárov,
aby si plnili svoje kontrolné povinnosti, aby vždy mali dokonalý prehľad o situácii na mieste činu a
postupovali nekompromisne, nie
alibisticky. V tejto súvislosti spomenul ako odstrašujúci príklad
funkcionárov, ktorí reagovali na
pokyn prezidenta, aby aspoň 50
percent pracovného času trávili
riadiaci pracovníci v teréne, nie v
kancelárii. „Boli takí, čo sa ma pýtali, či majú byť v kancelárii prvú
polovicu pracovného času, alebo
druhú polovicu...“
Prezident PZ pokračoval v diskusii s odborármi z radov vyšetrovateľov a „skrátencov“ ešte aj
vo vestibule po skončení oficiálnej časti stretnutia.
spracoval - on Snímka autor

by sme mali s rezortom uzavrieť
“dvojstranný právny akt, ktorým
sa ustanovia podrobnosti o výkone kontrolnej činnosti zo strany
odborového orgánu.” Neuveriteľný výklad zákona č. 73/198, uskutočnený nekompetentným orgá-

nom, nehovoriac o ďalších zákonoch, ktoré túto problematiku pokrývajú. O tejto svojvôli odboru
kontroly ešte budeme počuť, bude to mať dohru.

„Problematiku BOZP sme dlhodobo zanedbávali...“

hody. Neboli sme k nim prizvaní a
čuduj sa svet, neboli prizvaní ani
profesionálni inšpektori BOZP. Že
nehodu vyšetria dopraváci, resp.
vyšetrovateľ dopravných nehôd,
to je v poriadku, ale povinnosťou
inšpektorov BOZP je skúmať, či
boli dodržané všetky interné služobné predpisy, v akom stave boli napríklad pneumatiky a inšpektor musí skúmať aj všetky okolnosti, ktoré mohli zapríčiniť smrť či napríklad neboli vodiči unavení,
či nepracovali viac hodín, ako mali pracovať, či dodržali zákonom
stanovený čas na oddych atď. Toto dopravní policajti ani vyšetrovatelia neskúmajú, je to parketa

tejto legislatívy v praxi ministerstva vnútra, ale podobné je to aj v
iných rezortoch.
l Konkrétne?
Uvediem konkrétny príklad: na
základe sťažnosti dnes už bývalého riadiaceho funkcionára HCP
sa do odborov pustila ministerská
kontrola. Zaujala absurdné, nekompetentné stanovisko svojím
výkladom zákona č. 73, ku ktorému ju nič neoprávňuje. Niečo absurdné, kebz som to nečítal, neuverím. Spracovateľ tohto v úvodzovkách upozornenia, ktoré
nám adresoval, spochybnil vôbec právomoci odborov v oblasti
kontroly BOZP a dospel k neuveriteľným záverom. Napríklad, že

Zhováral sa Peter Ondera
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(Pokračovanie zo strany 1)

vislosti s návrhmi na zmenu kolektívnych zmlúv upozornil, aby
ľudia rozlišovali, ktoré požiadavky
je možné realizovať prostredníctvom úpravy kolektívnej zmluvy a
ktoré si vyžadujú novelizáciu zákona. Marián Magdoško potvrdil,
že všetky rezortné kolektívne
zmluvy na rok 2017 čaká vyhodnotenie a následné rokovanie so
zamestnávateľom, požiadal o zápis tejto úlohy.
Personálne problémy v polícii
Ďalej sa predseda Marián
Magdoško venoval otázkam personálnej práce a vzdelávania.
Uviedol, že vedenie rezortu pripravuje nové opatrenia v súvislosti so zlým personálnym vývojom v polícii, keď hlboko pod plánovaný tabuľkový stav sú najmä
kraje Bratislava, Trnava a Nitra.
Celé výberové konanie má v budúcnosti prebiehať priamo na
školách, hovoriť budú členovia
komisií s každým uchádzačom,

Policajný prezident po svojom príhovore ponechal aj dostatok času na otázky z pléna

Vladimír Mihalič, HCP Prešov

Karol Hatala, Revúca
ráta sa aj s predĺžením základného policajného štúdia z osem na
desať mesiacov. V rámci prípravnej služby majú byť absolventi
škôl k dispozícii kdekoľvek na

Slovensku podľa potreby. Predseda informoval aj o ďalších pripravovaných zmenách v oblasti
školstva a personálnej práce,
ocenil, že vedenie ministerstva
otvorilo tieto témy, lebo v školstve
je veľa problémov a dosiaľ v rezorte vôbec nefunguje ani systém
celoživotného vzdelávania policajtov, len sa o ňom roky rozpráva.
Typizácia okresov v závere
Marián Magdoško nadviazal

Odborový zväz polície v SR
na septembrovej rade predsedov ZO schválil ďalšie ocenenia
Gabriele Liptákovej

Medailu OZP v SR I. stupňa:

- členka výboru ZO OZP Prešov

Medaily OZP v SR III. stupňa:

npor. Miroslavovi Kobzovi
mjr. JUDr. Jozefovi Horváthovi
npor. Bc. Pavlovi Kehérovi
mjr. PhDr. Martinovi Mlynárikovi
PhDr. Mgr. Ľubošovi Šúrymu
mjr. Mgr. Ivanovi Capkovi
pplk. Ing. Jozefovi Jančigovi
Ing. Ľudovítovi Šebestovi

- predseda ZO OZP Trnava
- predseda ZO OZP Dunajská Streda
- predseda ZO OZP Skalica
- predseda ZO OZP Galanta
- podpredseda ZO OZP Galanta
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline

npor. Jánovi Kvašňovskému
Marcele Mlynárikovej

- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline

Pamätný list:

na slová prezidenta PZ, ktorý informoval aj o typizácii okresných
riaditeľstiev PZ. Predchádzajúce
roky ukázali, že tzv. plávajúce
štruktúry sa miestne „rozplávali“
až priveľmi, dôsledkom toho napríklad aj ľudia v rovnakej funkcii
mali v v inom okrese iný plat, je už
najvyšší čas urobiť aj v okresných
štruktúrach poriadok. Na margo
plánovaných
organizačných
zmien Marián Magdoško potvrdil,
že napríklad v štruktúre útvarov
hraničnej a cudzineckej polície sú
nanajvýš potrebné. „Iniciátormi
zmien sme boli my,“ potvrdil.
Zmienil sa o katastrofálnej situácii
na pracovisku HCP v Bratislave –
Petržalke na Hrobákovej ulici,
kde sú veľmi zlé podmienky pre
prácu, pracovisko je „zrelé na zatvorenie hygienikom“, sprievod-

ným javom je veľmi vysoká fluktuácia zamestnancov, nespokojní
sú aj klienti – cudzinci. Pritom ide
o veľmi frekventované a dôležité
policajné pracovisko. Očakávané
presťahovanie z Hrobákovej v
Petržalke do Vajnor vyrieši aspoň
priestorový problém.
Nová smernica pre
oceňovanie
V popoludňajšej časti rokovania podpredseda OZP Viktor Kiss
predložil členom rady nové znenie smernice pre udeľovanie medailí a iných ocenení OZP v SR,
ktoré nahradí pôvodnú smernicu
z roku 2008. Ako uviedol, cieľom
úprav bolo jasnejšie stanoviť pravidlá pre udeľovanie ocenení.
Členovia rady po kratšej diskusii
nové znenie hlasovaním schválili
a domov si na pripomienkovanie
odniesli návrh nových zásad pre

predseda krajskej rady Prešov Andrej Ufnár

Predseda OZP v SR M. Magdoško odovzdával už nové
ocenenia

hospodárenie základných organizácií, ako aj pravidiel hospodárenia pre krajské rady OZP. Rada
tiež schválila návrhy ocenení zaslúžilých členov a funkcionárov
OZP. /zverejňujeme ich na inom
mieste – pozn.red./ Podpredseda
OZP Roman Laco informoval členov rady o aktuálnej situácii v
právnej ochrane.
V závere rokovania predseda
OZP v SR Marián Magdoško poprial všetkým šťastnú cestu domov. Členovia rady predsedov sa
najbližšie stretnú v decembri.
Peter Ondera
Snímky – on
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Za päť rokov nepohli s rekonštrukciou objektu, v ktorom mali policajti slúžiť občanom
Prípad OO PZ Spišské Vlachy vyvoláva vážne pochybnosti o funkčnosti servisných zložiek MV SR
Je to už tretí rok po sebe, čo redakcia POLÍCIA znova „musela“ navštíviť to isté Obvodné oddelenie PZ v Spišských
Vlachoch – aby konštatovala, že ani za tie ostatné tri roky
sa vôbec nič nezmenilo a práve preto je z prípadu tohto
neveľkého OO PZ už škandál nadrezortného rozsahu.

V čom je problém? Oddelenie
s počtom 21 plus 2 sedí v objekte
bývalej krčmy z čias prvej republiky. Stav objektu tomu veku – pri
dlhoročnej nulovej starostlivosti
vlastníka – zodpovedá. Opadáva
omietka, tečie strecha, nepriliehajú okná, celá pivnica je zaliata vodou v takej výške, že sa ani nedá
odrátať vodomer, nevidieť ho. V
budove sa kúri prehistorickými
gamatkami a čo je najhoršie: použiteľnou plochou je budova taká
malá, že sa tam ani malé obvodné
oddelenie nepomestí. Nábytok je
50 rokov starý, policajti si stoličky
prinesli z domu, aby mali vôbec
na čom sedieť, všetky steny sú
pokryté skriňami, ktorých je aj tak
málo, ale ďalšie by sa nevmestili.
Vagabundov tu pripútavajú k
madlu na chodbe dva metre od
okienka stálej služby, nech si vypočujú, čo občanov trápi... Nie je
ich kde umiestiť. Zbrane nie je
kde uskladniť. WC je spoločné
pre policajtov, policajtky i pre
stránky, spoločná je aj šatňa. Niet
tu kde vypočúvať, návšteva či
stránka si nemá ani kde sadnúť,
„skrátenci“ nemajú kde v pokoji
pracovať na spisoch, jediná, tiež
asi 50-ročná sprcha je zaprataná
vecami upratovačky, pretože ich
nie je kde dať. Podmienky, v
akých musia policajti v Spišských
Vlachoch pracovať, sú skrátka už
veľmi dlho neúnosné a sú veľkou
hanbou celého ministerstva vnútra.
Všetci to vedia...
Nebudeme sa viac rozpisovať,
pretože to isté sme písali v roku
2015 i v roku 2016, kedy tu bola aj
kontrola inšpektorov BOZP z Odborového zväzu polície v SR, nepočítajúc napríklad návštevy regionálneho hygienika. Našu návštevu v októbri 2017 podnietil
svojím veľmi konkrétnym pozývacím listom riaditeľ tohto OO PZ
mjr. Mgr. Peter Hron, člen OZP,
ktorý vyvíja maximum úsilia, aby
situáciu svojich podriadených
zmenil k lepšiemu.
Pointa je v tom, že všetci o probléme neakceptovateľného pracovného prostredia príslušníkov
OO PZ Spišské Vlachy už dlho
vedia. V priestoroch OO PZ
Spišské Vlachy sa vystriedalo už
viacero vysokopostavených funkcionárov polície, minimálne dvakrát tu bol aj riaditeľ odboru poriadkovej polície KR PZ Košice
plk. Kopčo. Všetci uznali, že v takom prostredí sa pracovať nedá.
O presťahovanie do novej budovy
sa snaží aj riaditeľ KR PZ Košice,
ktorý si naposledy pred dvoma týždňami vyžiadal kompletnú
fotodokumentáciu starej a novej
pripravovanej budovy OO PZ
Spišské Vlachy.

...akoby uťal
Ale po poriadku: Začiatkom roka 2013 ministerstvo vnútra bezodplatným prevodom získalo v
Spišských Vlachoch do vlastníctva budovu, patriacu pôvodne šľachtiteľskému zemiakárskemu ústavu. Zdalo sa, že objekt je pre
účely OO PZ ideálny, vyžadoval si
len určité úpravy. Stavbári sa s
chuťou pustili do práce, kompletne vynovili sociálne zariadenia,
elektrické rozvody i celý vykurovací systém. To bolo ešte v roku
2013 a 2014. A potom akoby
uťal... Budova zatvorená, tempe-

vykonávať stavebné práce a
montovať nábytok je zbytočnosť.
“To už som naozaj nadobudol pocit, že ľavá ruka na centre podpory nevie, čo robí pravá,“ dodal riaditeľ.
Vedno s riaditeľom OO PZ
však policajti zo Spišských Vlachov nestrácali nádej. V decembri
2016 prišiel objekt prezrieť regionálny hygienik MV SR MUDr. Andrej Bilyk a skonštatoval, že vstup
do budovy nie je upravený na
bezbariérový, nie je urobené vyhradené WC pre imobilných občanov, je síce zriadená sprcha,
ale chýba osobitné WC pre ženy a
stránky. Na oddelenie nehnuteľností košického Centra podpory
preto 29. decembra 2016 napísal
list, v ktorom okrem už spomenutých vážnych nedostatkov konštatuje: „Vo svojom stanovisku uvádzate, že do augusta 2017 sa
predpokladá ukončenie rekon-

Riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy Peter Hron /vľavo/ vždy nájde spoločnú reč s riaditeľom OR PZ v Spišskej Novej Vsi
Jaroslavom Dulíkom
rovaná. V takom stave sme ju našli v roku 2015 a problém zverejnili. Ale vysvetlenie, prečo sa rekonštrukcia nehýbe, sme nezískali
ani na košickom Centre podpory,
ani na sekcii hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR a vtedajší
riaditeľ OO PZ Ľubomír Chroust
už nevedel, na koho sa obrátiť,
aby sa práce pohli. Napriek veľkému úsiliu neuspel.
Ľavá a pravá ruka
Medzičasom /15.2.2016/ nastúpil do funkcie riaditeľa tohto
oddelenia už spomenutý mjr. Peter Hron a v snahe pohnúť problémom mal plnú podporu riaditeľa
OR PZ v Spišskej Novej Vsi plk.
JUDr. Jaroslava Dulíka. Nové bolo len to, že do budovy, ktorú čakala rekonštrukcia, „ktosi“ nechal
navoziť nový nábytok v doskách,
zabalený v igelite. Ako sme sa
však od riaditeľa OO PZ Petra
Hrona dozvedeli, budovu z neznámych dôvodov prestali temperovať, radiátory vypustili a nechali
otvorené. Dôsledkom je, že drevotrieskový nábytok vlhne, začali
sa dokonca odúvať a odpadávať
kachličky, otvorené vypustené radiátory zákonite zvnútra hrdzavejú. Vznikajú škody na majetku...
„Po pár mesiacoch prišli ľudia z
akejsi firmy a chceli nábytok dokonca zmontovať. Riaditeľ OR PZ
netuší, kto ich poslal, ale vysvetlil
montérom, že v objekte sa budú

štrukcie priestorov, čo sa však javí
ako nereálne... “ a spomenul problém s pozemkom, ktorý nie je vo
vlastníctve MV SR.
Košické centrum podpory, jeho
riaditeľka pplk. Ing. Lýdia Halásová zvolala na 18. januára 2017
veľké rokovanie s jedinou témou
– rekonštrukcia OO PZ Spišské
Vlachy, konzultácia návrhov projektanta. Zúčastnili sa ho riaditeľ
OR PZ v Spišskej Novej Vsi, riaditeľ OPP v Sp. Novej Vsi, riaditeľ
OO PZ v Spišských Vlachoch, odborníci z košického Centra podpory z odboru ochrany objektov,
odboru informačných a telekomunikačných služieb i zástupca projektanta, firmy KAPAR, ktorého
návrhy malo pracovné stretnutie
posúdiť.
Chaos...
„Pri tejto príležitosti,“ pokračoval riaditeľ Peter Hron, „odborníci
zistili, že v objekte absolútne nevyhovuje novourobená kompletná elektroinštalácia, pretože je asi
o polovicu poddimenzovaná v porovnaní s potrebným výkonom.
Vo veľkej miestnosti boli napríklad
namontované len dve elektrické
zástrčky, čo pre kanceláriu s viacerými ľuďmi nemôže postačovať. Odborníci sa hneď zhodli v
názore, že elektroinštaláciu treba
celú vytrhať a urobiť znova s použitím oveľa väčšej rozvodnej
skrine. Kto projektoval pôvodnú

rozvodnú sieť, neviem, pôvodný
projekt, ak vôbec bol, som nevidel,“ dodal. „Upozornili sme tiež
na to, že ani v novom projekte nie
je zakreslená miestnosť na uschovávanie zbraní, projektant ju
potom dokreslil.“
Po tomto stretnutí ostalo zasa
ticho. Mjr. Peter Hron: „Nevedeli
sme to pochopiť, veď aj ako laik
viem posúdiť, že celý rozsah potrebných prác na objekte by aj
menšia firma stihla urobiť za tri
mesiace, väčšia možno za mesiac.“
Stále ticho... Riaditeľ OR PZ v
Spišskej Novej Vsi Jaroslav Dulík
7. júna 2017 napísal Centru podpory v Košiciach naliehavý list a
pripomenul, že na stretnutí 18. januára bol spolu s ďalšími informovaný, že realizácia prestavby nového objektu začne prebiehať v
jarných mesiacoch 2017. Je jún a
nič sa nedeje...
Vedúca oddelenia nehnuteľností košického Centra podpory
pplk. Ing. Renáta Handžáková
odpovedala listom promptne, už
15. 6. 2017. Píše v ňom: „V súčasnej dobe bol na MV SR, na sekciu
hnuteľného a nehnuteľného majetku zaslaný schvaľovací protokol projektovej dokumentácie
stavby, je požiadané o stavebné
povolenie na oddelení stavebného poriadku a odborných činností
v Bratislave a zároveň bola spracovaná a zaslaná požiadavka na
vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných
prác na oddelenie investičnej výstavby v Bratislave. Na základe
súhlasného stanoviska Odboru
verejného obstarávania MV SR
bude vyhlásená verejná súťaž na
obstaranie zhotoviteľa stavebných prác. O vyhlásení súťaže a
následnom odovzdaní stavby vybranému uchádzačovi Vás budeme v predstihu informovať s tým,
že začatie prác sa predpokladá v
roku 2017.“
Pripomeňme, list je datovaný
15. júna 2017. V deň našej náv-

števy, 3. októbra 2017 ešte okresný riaditeľ PZ v Spišskej Novej
Vsi, ani riaditeľ OO PZ žiadnu
novšiu oficiálnu informáciu nemali, zato sa šírili neoficiálne informácie, že najväčší problém je s
pozemkom, priľahlým k budove,
ktorý vraj stále ešte nie je vysporiadaný... Preboha, čo robili kompetentní na košickom Centre podpory za posledné roky?! A vôbec,
ako je možné získať budovu do
vlastníctva MV SR bez priľahlého
pozemku a najmä bez príjazdovej
komunikácie??? Riaditeľ OR PZ v
Spiššskej Novej Vsi: „Každoročne
musíme vyhodnocovať spoluprácu s centrom podpory. V tomto roku som napísal vari 8-stranové
stanovisko, o. i. som sa ich v závere pýtal, načo to vyhodnocujeme, keď z toho aj tak nič nie je...“
Nekonečný príbeh?
V tejto chvíli je asi zbytočné písať viac, napr. spomínať funkcionára, ktorý dňa 9. 6. 2017 na porade referentov špecialistov pre
sociálne vylúčené skupiny s istotou tvrdil, že Spišské Vlachy sú
priorita a policajti budú sviečky na
vianočnom stromčeku zapaľovať
už v novej budove...ale nepovedal, ktoré Vianoce to budú…. Nepomohlo viacročné úsilie zainteresovaných, nepomohlo nič. Deprimovaní policajti ďalej slúžia v
priestoroch, v ktorých sa normálne, na úrovni 21. storočia slúžiť
nedá... a kto má kde, ide preč...
Celý prípad vyvoláva veľa
mimoriadne vážnych otázok o
funkčnosti servisných zložiek
ministerstva vnútra. S veľmi
naliehavou žiadosťou o aktuálne informácie v stave veci sme
sa preto mailom obrátili na vedúcich predstaviteľov sekcie
hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR, odboru verejného obstarávania MV SR i
Centra podpory v Košiciach.
Ich informácie okamžite zverejníme.
Peter Ondera

Informácia zo Sekcie hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR k akcii Spišské Vlachy

Do uzávierky októbrového vydania nášho mesačníka sme
dostali jedno stanovisko. Uverejňujeme ho v plnom znení.
Na investičnú akciu „Spišské Vlachy OO PZ, rekonštrukcia objektu“ je spracovaný projekt stavby. Na základe spracovaného projektu stavby bola zo strany Centra podpory MV SR podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia. Po doručení oznámenia o začatí
stavebného konania jednotlivým účastníkom, podal jeden z účastníkov stavebného konania námietky a to kvôli nedoriešeným vlastníckym vzťahom. Stavebné konanie bolo prerušené a z uvedeného
dôvodu nebol zatiaľ ani začatý proces verejného obstarávania na
uskutočnenie stavebných prác. V septembri 2017 sa nám podarilo
dohodnúť sa na doriešení vlastníckych vzťahov ktoré boli príčinou
pozastavenia stavebného konania. V súčasnosti prebieha príprava
zmluvných podkladov k ich doriešeniu. Následne bude stavebné
konanie pokračovať. O vyhlásenie verejného obstarávania bude
odbor verejného obstarávania MV SR požiadaný až po vydaní stavebného povolenia.

Ing.Michaela Boďová, riaditeľka odboru správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby, Sekcia hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR
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Naozaj vzorový príklad, že spoločnými silami sa dá veľa dokázať
Boli sme sa vo Svite pozrieť, ako má vyzerať obvodné oddelenie PZ v 21. storočí

Zo Spišských Vlachov /kraj Košice/, kde je v súčasnosti
asi najškaredšie obvodné oddelenie PZ, aké autor týchto
riadkov kedy videl, sme sa presunuli len 54 km ďalej s cieľom navštíviť zrekonštruované Obvodné oddelenie PZ vo
Svite /kraj Prešov/. Čakal nás riaditeľ tohto OO PZ mjr.
Mgr. Štefan Sasák /zároveň člen výboru popradskej ZO
OZP/a po prehliadke sme sa cítili ako Alica v ríši divov...
Obyvatelia Svitu sa aj z webovej stránky od riaditeľa OO PZ dozvedeli, že „dňom 27.9.2017 Obvodné oddelenie Policajného
zboru Svit mení svoje sídlo zo
Štefánikovej ulice č.7 na ul.
Hviezdoslavovu 269/33 v meste
Svit (oproti mestskému úradu).“
Deň pred našou návštevou /3.
10./ bolo OO PZ aj slávnostne policajne „pokrstené“ a kolektív sa
pomaly zžíva s novým prostredím. Už na pohľad chýbajú len

Podľa normy...
Zvonka trojposchodový objekt
stále vyzerá „nič moc“, obstarožná fasáda nesie stopy rekonštrukcie. No len čo „bezbariérovo“
vstúpite do dverí obvodného oddelenia, ocitáte sa naozaj akoby v
inom svete. Všetko svieti i vonia
novotou a policajti tu majú naozaj
všetko, čo k práci potrebujú. Je tu
priestranné pracovisko stálej
služby, čakáreň pre stránky, WC
pre imobilných občanov, dokonca

všetkým, ktorí sa o rekonštrukciu
zaslúžili, počnúc ministrom vnútra
a ľuďom z prešovského Centra
podpory, vedeniu KR PZ v Prešove a riaditeľovi OR PZ v Poprade
plk. Mgr. Petrovi Benkovi, ktorý
prípravu a realizáciu rekonštruk-

Riaditeľ OO PZ Svit mjr. Štefan Sasák riadi policajtov z bývalej
sobášnej siene...
cie takpovediac z titulu funkcie
zabezpečoval. Riaditeľ OO PZ
chváli svoj kolektív, keď ľudia iniciatívne pomáhali pri veľkom sťahovaní zo starých a zariaďovaní
nových priestorov i pri upratovaní
a zdôraznil, že veľa vecí na zútul-

Nová priestranná kuchynka aj so sedením
drobnosti - namaľovať dvierka hydrantov, polepiť menovky na dvere, podložiť nový nábytok podestami a iné maličkosti. Viac-menej
hotovo!
Je to výsledok spoločného úsilia množstva ľudí, v prvej línii odborárov, členov základnej organizácie OZP v Poprade na čele s

- zatiaľ len čiastočne zariadená herňa pre deti, dokonale zabezpečená miestnosť pre zaistené
osoby, výsluchová miestnosť, oddelené šatne, sprchy, sklad zbraní s pancierovými dverami, archív, v samostatnej miestnosti
kompletná kuchynka aj so stolom
a stoličkami, ba aj zárodok posil-

„Skrátenci“ sedia v kanceláriách po dvoch
Ľubom Faltínom, ktorí „veci“ nedali pokoj, zaangažovali do hľadania riešenia členov predsedu
Mariána Magdoška a ďalších členov vedenia OZP, napokon aj vedenie rezortu, vďaka čomu sa
zrodilo najvýhodnejšie riešenie
nových priestorov pre OO PZ v
budove bývalého mestského úradu.

ňovne v ďalšej miestnosti. Policajti sedia v priestranných kanceláriach po dvoch, nikde nevidieť po
zemi, po stoloch či na policiach
naskladané kopy spisov, všetko
má svoj ukladací priestor. Novoinštalované informačné siete fungujú, dostali aj nové multifunkčné
reprodukčné zariadenie. Riaditeľ
OO PZ vo Svite vyslovuje vďaku

„Spúšťačom zmien bol odborový
zväz polície, potvrdzuje riaditeľ,
„naši odborári z popradskej základnej organizácie na čele s
predsedom Ľubom Faltínom poukazovali na neúnosnosť pracovného prostredia v starých priesto-

roch, viem, že túto tému predseda základnej organizácie otváral
aj na zasadaniach rady predsedov ZO OZP, na kontrolu prišli aj
odboroví inšpektori BOZP, do protokolu spísali vážne nedostatky,
viackrát tu bol aj podpredseda
OZP Roman Laco. Veľmi som kolegom odborárom vďačný za úsilie, ktoré vyvinuli v snahe pomôcť
nám,“ dodáva.
Mladý kolektív
V aktuálnej chvíli mjr. Sasák
nevie, na čo by si sťažoval. Chváli
nové priestory, chváli pracovný
kolektív, ktorý číta 26 ľudí, jedna
policajtka je na materskej dovolenke. „Priemerná dĺžka služby
našich policajtov je len 2,5 roka,

A dozvedáme sa, že práve miestnosť, v ktorej s riaditeľom sedíme,
bola pôvodne obradnou sieňou,
akurát ju stavbári zmenšili. I tak je
však dostatočne veľká, aby sa u
riaditeľa v kancelárii mohlo stretnúť prakticky celé osadenstvo v
službe. Informácia nás pobavila,
asi nie je na Slovensku veľa direktorov OO PZ, ktorí si môžu povedať, že riadia policajtov zo sobášnej siene... :-)
Po skúsenostiach z iných regiónov bolo milým prekvapením
rýchle tempo prípravných prác rekonštrukcie. Návrh na využitie objektu pôvodného mestského úradu podali v apríli 2016 a netreba
tajiť, že zámer mal podporu vedenia rezortu najmä vďaka „lobovaniu“ odborárov. Major Sasák i plukovník Benko si pochvaľovali
dobrú spoluprácu s prešovským
Centrom podpory v príprave akcie, absolvovali množstvo sedení,
spresňovali detaily. Aj počas realizácie boli so stavbármi každý týždeň v kontakte. Dodávateľ zvládol
kompletnú rekonštrukciu za dva
mesiace, presne od 19. júla do
20.septembra 2017! Mjr. Sasák:
„Vlastne boli hotoví ešte o dva dni
skôr, 18. septembra sme už začínali sťahovať prvé veci,“ potvrdil.
Pochvaľoval si tiež dobrú kvalitu
všetkých rekonštrukčných prác.
Policajtom vo Svite tak možno
naozaj zagratulovať k ukončeniu
prvej etapy rekonštrukcie. Prvej
preto, že vedenie OR PZ v Poprade už pri prvých úvahách navrhlo
využiť horné dve poschodia budovy ako byty pre policajtov, túto
myšlienku iniciovala a veľmi podporovala aj odborová organizácia. Riaditeľ OR PZ v Poprade
plk. Mgr. Peter Benko nám po-

Dobre vybavené pracovisko
stálej služby
nenie priestorov si kolegovia zadovážili sami, z domu. Napríklad
kvetiny a kvetináče, stolíky pod
kvety, zariadenie miestnosti pre
deti /vrátane pasteliek na maľovanie/ i náradie do posilňovne. Skladajú sa na tieto veci aj nejakými
peniazmi. „Prečo nie? Prakticky
každý chodí niekde do posilňovne, kde musí zakaždým platiť. Tu
si urobíme vlastnú posilňovňu a
peniaze sa im rýchlo vrátia. Mám
v rodine stolára, pomôže nám trebárs s rebrinami, nejaké veci kúpime zo spoločných peňazí...“ komentuje riaditeľ.
V ďalšom rozhovore mjr. Sasák spomína, ako ľuďom v starých priestoroch kvapkalo na hlavu a ako prikrývali počítače igelitom. Nezabudne na zimu na starom oddelení, kde boli v prenájme
banky, stránky nemali súkromie,
obvodné oddelenie sa kvôli nepriliehavým starým oknám nedalo
vykúriť, v kanceláriach sedeli v
bundách, po zemi vedrá na zachytávanie kvapkajúcej vody...

WC pre imobilných občanov
ale učia sa, sú tu chlapi, ktorí
chcú robiť, zanietení pre prácu.
Isto, viem, že to nebýva všade
tak, ale som spokojný, mám z
nich dobrý pocit.“
Rýchle tempo príprav
V súhrne: priestory nového OO
PZ vo Svite sú úžasné, no nezrodili sa zo dňa na deň. Objekt, v
ktorom teraz sídli, patril mestskému úradu, bolo tu pracovisko úradu práce, mestskej polície a obradná sieň, v ktorej si povedali
„Áno“ stovky manželských párov.

tvrdil, že tento zámer je reálny, aktuálne nevedno, kedy sa bude
realizovať. Od začiatku mysleli na
byty v horných dvoch podlažiach
budovy, pre stabilizáciu ľudí je byt
veľkým magnetom. „Máme tu veľa ľudí zo všetkých kútov Prešovského kraja, dlho ich nebaví bývať
v ubytovni, ťahajú sa potom domov. Tak verím, že aj tento náš
zámer vyjde,“ nádejá sa popradský riaditeľ OR PZ.
Peter Ondera
Snímky autor
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Akadémia PZ pripravuje
odborníkov už 25 rokov

Bezpečnosť Slovenska je obrovským príspevkom Policajného zboru (PZ) a absolventov
Akadémie PZ, ktorí do zboru nastupujú. Pri príležitosti 25. výročia vzniku školy to vo štvrtok 5.
októbra 2017 v slávnostnom príhovore uviedol premiér Robert
Fico.
„My si asi málo uvedomujeme
na Slovensku, že sme bezpečná
krajina. A to je obrovský príspevok Policajného zboru a absolventov tejto akadémie, ktorí po-

informácií, práce s inými nástrojmi a v tomto by Akadémia PZ
mohla výrazne posunúť veci dopredu," povedal premiér.
Rovnako požiadal predstaviteľov akadémie, aby venovali pozornosť vnímaniu korupcie a netransparentného správania, lebo
vnímanie týchto dvoch javov je
podľa neho na Slovensku veľmi
silné. „A sú to predovšetkým represívne zložky, ktoré musia na
to reagovať," doplnil Róbert Fico.
Podľa rektorky Akadémie PZ

tom nastupujú do Policajného
zboru ako takého. Ak porovnáme
štatistiky kriminality zo začiatku
90-tych rokov s kriminalitou teraz, môžeme naozaj skonštatovať, že sme urobili obrovské pokroky a za toto treba polícii poďakovať," povedal Róbert Fico.
Skonštatoval, že ho teší záujem o štúdium na škole. Akadémiu PZ požiadal, aby sa osobitne zamerala na dve oblasti. „Prvá téma je hrozba terorizmu. To,
že nás zatiaľ terorizmus obišiel,
neznamená, že sa to nemôže
v budúcnosti stať. Veľmi by som
privítal, keby Akadémia Policajného zboru venovala špeciálnu
pozornosť boju proti terorizmu,
pretože to nie je iba o silovej
stránke, to je otázka získavania

Lucie Kurilovskej má škola skvelých študentov. „Veľmi sa z toho
teším," zdôraznila. Vo svojom
príhovore poďakovala pedagogickým pracovníkom, zamestnancom a študentom za vzornú
reprezentáciu školy.
Akadémia Policajného zboru
v Bratislave je štátna vysoká
škola univerzitného typu, ktorá
svoju činnosť začala 1. októbra
1992 ako policajná vysoká škola.
Jej hlavným poslaním je zabezpečovanie prípravy vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných zložiek, ale aj občianskej mládeže, ktorá sa pripravuje na svoje budúce povolanie.

Na jednej lodi

Je to už vyše tridsať rokov, čo som sa ako novinár zoznámil s riaditeľom okresnej správy cestovného ruchu (OSCR) v Michalovciach,
presnejšie na Šírave. Táto inštitúcia, zriadená miestnou štátnou správou, koordinovala činnosť všetkých
subjektov, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na zabezpečení či už
letnej alebo zimnej rekreačnej sezóny a dohliadala, aby rekreantom nič nechýbalo, veď konkrétne v tých
časoch sa na Šírave premlelo za sezónu okolo milióna ľudí. Spomenutý riaditeľ OSCR bol známy tým, že mal dosť svojské, ale zväčša
účinné riadiace metódy. Príklad: pred začiatkom letnej sezóny sa každoročne konala veľká súčinnostná porada všetkých zainteresovaných
riaditeľov... z pekární, plynární, obchodných sietí, zo závodu autobusovej dopravy, zdravotníctva, technických služieb, vodární a kanalizácií, obchodnej inšpekcie, podnikov služieb... Keďže OSCR na Šírave
prevádzkovala aj vyhliadkovú loď, milý riaditeľ všetkých tých zodpovedných funkcionárov pozval pekne na loď, nechal ju zakotviť v strede
Šíravy a prítomným oznámil, že sa na breh nedostanú, kým sa tu na
lodi vo všetkom a úplne nedohodnú. Tak si súdruhovia riaditelia nijakovsky nemohli kamsi odskočiť, o mobiloch a internete vtedy ešte
nechyrovali, preto ich na lodi nikto nerušil, neodvádzal od základnej
povinnosti s plnou zodpovednosťou zabezpečiť turistickú sezónu. Na
breh ich riaditeľ pustil, až keď sa dohodli...
Boli časy. Tak mi prišlo na um, že čosi podobné by mohli vyskúšať
trebárs poslanci nášho parlamentu. Mobily a laptopy nechať pekne na
brehu a rokovať na palube nejakej výletnej lode v strede Domaše či
Liptovskej Mary. Takáto forma vedenia parlamentnej schôdze by zaručovala stopercentnú účasť pánov poslancov, ktorí by nemohli zmiznúť
hneď po podpise prezenčky, ako to väčšinou robia. Páni poslanci by
si navyše možno uvedomili, že sú naozaj na jednej lodi a že je ich
základnou povinnosťou robiť všetko pre blaho národa, inak sa na breh
nedostanú. Leda ak sú dobrí plavci.
-on-

Minister R. Kaliňák: Trestať krajiny V4
za nenaplnenie kvót je nesprávne
V Budapešti sa stretl ministri vnútra krajín V4

BUDAPEŠŤ – Relokačný mechanizmus, ktorý navrhla Európska komisia, je nefunkčný
a akékoľvek snahy o zavedenie
permanentného
mechanizmu
prerozdeľovania migrantov môže migračnú krízu len prehĺbiť.
Zhodli sa na tom ministri vnútra
krajín V4 na konferencii o migrácii a ochrane hraníc v Budapešti,
ktorá sa konala 5. októbra 2017.
Ministri vnútra V4 podpísali aj
spoločnú deklaráciu, v ktorej odmietajú tlak Európskej komisie
voči krajinám, ktoré nenaplnili
povinné kvóty v prerozdeľovaní
migrantov. Len dôsledná ochrana vonkajšej hranice, dodržiavanie schengenských pravidiel, pokračovanie v dohodách so stredoafrickými krajinami a podpora
Líbyjského akčného plánu môže
pomôcť Európe vyhnúť sa takej
situácii, s ktorou bola konfrontovaná v roku 2015. Kým tzv. západobalkánsku cestu sa aj vďaka
aktivitám krajín V4 podarilo zastaviť, cez Stredozemné more
do Európy stále prúdia desaťtisí-

ce ľudí. Zo 65 miliónov utečencov na svete je podľa EASO 25
miliónov na ceste do štátov starého kontinentu. Akékoľvek relokácie však tento problém nevyriešia. „Úspechy relokácií sú
sporné. Do 26. septembra sa počas dvoch rokov podarilo premiestiť len necelých 30 000 ľudí
z plánovaných 160-tisíc utečencov z Grécka a Talianska,“ povedal maďarský minister vnútra
Sándor Pintér. Podpredseda vlády SR a minister vnútra R. Kaliňák tvrdí, že situácia v migrácii
v roku 2015 a v roku 2017 je odlišná, rovnako ako aj fakt, že hlasy krajín V4 začínajú byť aj medzi inými krajinami Európskej
únie rešpektované. „Krajiny, ktoré pred dvoma rokmi hlasovali
proti kvótam, nereprezentovali
ani 20 000 migrantov, ktorých
mali prijať. Ak by zo 160 000 ľudí
chýbalo prerozdeliť len tých
20 000, tak môžeme povedať, že
všetci si splnili domácu úlohu
a kvóty mali zmysel. Ak sa však
podarilo prerozdeliť len 16 per-

cent všetkých migrantov, musíme si na rovinu povedať, že ten
projekt je neúspešný. Až na päť
krajín si žiaden z ďalších štátov
svoju domácu úlohu nesplnil,
preto celkom nerozumiem kritike
Európskej komisie voči niektorým krajinám V4. Akékoľvek tresty krajín V4 sú preto nesprávne, “
zdôraznil R. Kaliňák. Len dôsledná ochrana vonkajších hraníc
Schengenu môže podľa Kaliňáka pomôcť v zastavení migračných vĺn. Krajiny V4 išli príkladom, keď svojich policajtov vyslali na misie nielen do Maďarska, ale aj do Srbska, Slovinska či
Macedónska.
Na spoločnom rokovaní sa
ministri vnútra krajín V4 dotkli aj
tém návratovej politiky, v ktorej
väčšina krajín zlyháva, systematických kontrol na hraniciach či
zavedenia systému PNR a výmeny týchto informácií medzi
jednotlivými krajinami.
Petar Lazarov, hovoca MV SR
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KOZ SR: riešenie tarifných platov vláda stále odsúva
Z mimoriadneho zasadania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Napriek redukcii daňovej prognózy by malo v roku 2018
dôjsť k zvýšeniu daňových príjmov, ktoré dávajú priestor
na financovanie vyššej valorizácie platov vo verejnom
sektore, ako je navrhnutá. Výraznejšia valorizácia môže
byť krytá zvýšenými daňovými príjmami a nespôsobí vážnejšie problémy ani obciam a VÚC.
KOZ SR opätovne upozorňuje na odsúvanie riešenia tarifných platov, najmä tých, ktoré
sú pod úrovňou minimálnej
mzdy. Nízka valorizácia prostredníctvom
kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa spôsobuje nespravodlivé odmeňova-

nie vo verejnom sektore. Na
jednej strane dochádza k nárastu minimálnej mzdy a k zlepšeniu sociálneho postavenia
zamestnancov, na druhej strane však dochádza k nivelizácii
platových taríf, ktoré sú v dôsledku ich dlhodobej nemennosti prekrývané minimálnou

mzdou. Opakovane sa značná
časť vyjednaného zvýšenia taríf stráca v dorovnávaní týchto
taríf do minimálnej mzdy.
KOZ SR oceňuje kroky smerované do sociálnej oblasti, ako aj
prípravu ďalšieho sociálneho balíčka, ktorý si bude vyžadovať dodatočné prostriedky, najmä v súkromnom sektore. Z tohto dôvodu
považujeme za správne, aby
verejný sektor išiel príkladom a
pokiaľ má byť napríklad zákonne ustanovený 13. a 14. plat, tak
by mal byť vyplácaný prioritne
vo verejnom sektore.
KOZ SR pozitívne vníma zámer oslobodenia príjmov z dohôd
dôchodcov, nakoľko štát nie je
schopný realizovať zásadnú reformu dôchodkového systému s
dôrazom na starobné dôchodky
zabezpečujúce dôstojný život.
KO SR je presvedčená, že dôchodková reforma nemôže byť

postavená na znižovaní výdavkov
na dôchodky a zvyšovaním dôchodkového veku. Reforma dôchodkového systému by mala byť
s dôrazom na starobné dôchodky

zabezpečujúce dôstojný život,
zmenu modelu valorizácie dôchodkov, finančnú udržateľnosť
dôchodkového systému, posilnenie zásluhovosti systému, posil-

nenie doplnkového dôchodkového poistenia a pod.

/KOZ SR, 10.10.2017,
skrátené red./

Policajný pedagóg dvakrát spôsobil nehodu „pod vplyvom“, aj tak
na súde vyviazol s podmienkou

Nielen u nás je všetko možné...

Praha - Dnes už bývalý podplukovník českej polície Karel
Kadlec, učiteľ streľby na policajnej akadémii, spôsobil v marci
2015 v opitosti dopravnú nehodu, v Nusliach poškodil dve autá.
Obvodný súd Praha 2 najprv
usúdil, že je to len priestupok,
štátny zástupca sa však odvolal,
a tak súd odrazu zmenil názor,
vodičovi nadelil osem mesiacov
odňatia slobody podmienečne a
zakázal mu riadiť vozidlo na 2,5
roka. Hm!
Minister vnútra postavil učiteľa mimo službu a odvolal ho z
funkcie na akadémii. Milý policajný pedagóg však v apríli 2016 na
Vinohradoch spôsobil ďalšiu
„mega“ dopravnú nehodu, ktorá
už vyvolala aj pozornosť médií a

policajnej akadémii urobila veľkú
hanbu. Pri kontrole Karel Kadlec
odmietol dychovú skúšku a nechcel hliadke ukázať vodičský
preukaz, policajtov dokonca
„školil“, ako majú správne postupovať. Napokon súhlasil s odberom krvi, namerali mu 1,6 promile. Ako ukázalo zdĺhavé vyšetrovanie /časť majiteľov poškodených vozidiel sa ani neprihlásila
so žiadosťou o náhradu škody/,
svojou zbesilou jazdou poškodil
najmenej 24 vozidiel, spôsobil
škodu za 1,6 milióna českých
korún! /Priemerná mzda v Česku
bola vlani 27 600 korún/. Podľa
niektorých médií poškodil až 52
vozidiel. Medzitým už bývalý policajný pedagóg dostal na súde
za oba delikty súhrnný trest:

dvadsať mesiacov podmienku a
zákaz riadenia vozidla na štyri
roky. Musí tiež nahradiť majiteľom vozidiel škodu vo výške 1,3
milióna českých korún, v ostatku
boli poškodení odkázaní na ob-

čianskoprávne konanie. Dalo by
sa povedať, vďaka benevolencii
súdu obišiel až veľmi dobre a
môže ďakovať nebesám, že sa
nedostal do rúk desiatkam majiteľov poničených áut. Ešteže pri
tej spanilej jazde nikoho nezabil...
/podľa českých médií - on -
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Skupina členov ZO OZP č. 10-27 Michalovce sa koncom augusta vybrala na poznávací zájazd do Poľska

Michalovskí odborári zažili v Poľsku pekné i poučné chvíle

Tam počas trojdňového pobytu nám sprievodca ukázal
kráľovský hrad Wawel a starožitné centrum kráľovského
mesta Krakov. V deň osláv SNP na Slovensku sme si spomenuli na našich občanov, ktorí boli deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau /Osvienčim/.
Tam sme si uvedomili svoju pominuteľnosť a nehodný
prístup k ľudskosti. Navštívili sme aj soľnú baňu, ktorá je
pod celým mestom Wielička, kde sme boli ubytovaní.

Oplatilo sa navštíviť aj park miniatúr INWALD - na jednom mieste celý svet. V priebehu niekoľkých
minút sa ocitnete
v Paríži pri Eiffelovej veži alebo na
opačnej
strane
sveta pri Bielom
dome v USA. Na
otočku ste v Benátkach alebo pri
lanovke vo Vysokých
Tatrách.
Všetky veľké stav-
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Jedna z budov ministerstva
vnútra v Bratislave je na Drieňovej ulici a má desať poschodí. Sídli tu sekcia verejnej správy, sekcia krízového riadenia,
prezídium Hasičského a zá-

ne, teda generálne opravujú.
Len prežiť, kým sa nepohnú!
Vestibul budovy vybavením
i esteticky celkom ujde, až na
neuveriteľne špinavé a zničené kreslá, ktoré vyzerajú, s

by pri sebe a k tomu lunapark, dinopark, kvetinová záhrada a

ukážky života na
stredovekom hrade či v dávnoveku.
Výborné počasie, partia dobrých
ľudí, členov ZO
OZP č. 10-27, super akcia, spokojnosť zo všetkých
strán...
Marek Ihnacik,
predseda ZO
OZP č. 10-27

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Ráno na Drieňovej...

prave a previerkových streľbách
príslušníkov Policajného zboru
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II. výcvikovej skupiny v opravných termínoch
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chranného zboru i časti ďalších zložiek MV, na 9. poschodí napríklad inšpekcia práce...
O Drieňovej sme písali už minulú zimu, keď v „socialistickej“ budove nekúrili a neišiel
ani jeden z troch výťahov, v
kanceláriach mali ľudia niekedy len 12 stupňov Celzia. Vinník neznámy. Na Drieňovú
sme znova zavítali aj 11.
októbra 2017, aby sme sa
osobne presvedčili, že už vyše
týždňa znova nejde ani jeden z
troch výťahov, a to sa tu denne premelie minimálne päťsto
ľudí - okrem zamestnancov aj
množstvo stránok vrátane cudzincov /zahraničná matrika
atď/. Opätovne nanášame
vonkoncom nie rečnícku otázku, či pre ľudí pracujúcich trebárs na 8. až 10. poschodí je
nefungujúci výťah vážna prekážka v práci zo strany zamestnávateľa? Čo ak starší
zamestnanec či nebodaj
stránka s nejakými diagnózami na schodoch zomrie? Koho
bude zodpovednosť?
Na dverách výťahov visia
len tabuľky v slovenčine s oznamom o ich nefunkčnosti.
Ale konečne ich už vraj poriad-

Upozornenie

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 10. novembra
2017
Redakcia

prepáčením, akoby sa na nich
kravy telili. Pokiaľ ma pamäť
neklame, takéto kreslá vo veľkom vyrábal pred rokom 1989
podnik miestneho priemyslu
Kodreta Myjava. Kreslá v
tomto stave by tu nemali byť
ani deň, ani hodinu, ani sekundu, a nielen tu, ale kdekoľvek v rezorte, ani na tom
najposlednejšom obvodnom

oddelení PZ. Koľko ľudí, vrátane generálnych riaditeľov
sekcií a jedného prezidenta,
chodí okolo týchto desivých
kresiel a nikto nič?
Hrôza a hanba ! Od ľudí
sme začuli, že vraj tu už boli
nejakí obchodníci a „že sa
okolo kresiel už niečo deje“.
Dávno bolo neskoro. Azda
kompetentných rozhýbe, že
idú voľby do VÚC a budú sa tu
tradične schádzať sedenia

ústrednej volebnej komisie, vo
vestibule bude čakať kopa
„prajných“ novinárov...
P. S.: Pri troche motkania sa
po vestibule sme si všimli na
stene aj ďalšiu kuriozitu:
dvierka požiarneho hydrantu
s nalepeným nápisom: MIMO
PREVÁDZKY. Vo výškovej budove, kde sídli aj vedenie Hasičského a záchranného zboru, celkom zaujímavý poznatok. Len, preboha, aby tu nehorelo!
-onSnímky autor

SPOMIENKA

Je to už 5 rokov, čo nás dňa 15. septembra
2012 vo veku 42 rokov náhle opustil náš kolega

npor. Vladimír Chylík z Turzovky,

dlhoročný príslušník PZ a člen OZP v SR.
Stále spomíname!
Rodina a kolegovia z OR PZ Èadca

SPOMIENKA

Dňa 25.10.2017 uplynú dva roky, čo nás vo veku
53 rokov náhle opustil náš drahý kolega a kamarát

npor. Stanislav Rojka z OO PZ Sereď,

dlhoročný príslušník Policajného zboru a člen
ZO OZP č. 8/1 Galanta.

Stále na Teba spomíname!

Rodina a kolegovia z OR PZ Galanta
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