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Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov
Banská Bystrica (on) – V neprítomnosti chorého predsedu Mariána Magdoška rokovanie viedol podpredseda Pavol Michalík. Pôvodne pris¾úbil úèas aj minister vnútra
SR Robert Kaliòák, napokon jeho úèasti zabránili iné dôležité povinnosti (GLOBSEC).Pozvaný policajný prezident
gen. Tibor Gašpar však medzi odborárov zavítal a zotrval
v živej diskusii medzi nimi celé tri hodiny.

V rámci kontroly plnenia úloh z
predchádzajúceho obdobia Pavol
Michalík vyslovil nespokojnos s
prístupom vedúcej služobného
úradu MV SR, s ktorou sa vedeniu
OZP napriek vynaloženému úsiliu
nepodarilo osobne skontaktova.
Vedenie ju v záujme pružnejšieho

Predsedovia o. i. schválili dodatok k stanovám a odštartovali podpisovú akciu

plnenia úloh osloví písomne. Podpredseda P. Michalík sa pred plénom zmienil aj o zámere vykona
polroèný odpoèet plnenia ko lektívnych zmlúv za prvý polrok
2015 – prvýkrát v histórii OZP…
V súvislosti s práceneschopnosou predsedu Mariána Magdoška vyvstal pred vedením odborov problém s aktuálnym znením Stanov OZP v SR, ktoré s
dlhodobejšou
neprítomnosou
predsedu nerátali, hoci predseda
je pri niektorých úkonoch pod¾a
znenia stanov nezastupite¾ný. Ra da predsedov preto schválila
predložený struèný dodatok Stanov, ktorý umožòuje podpredsedom zastúpi predsedu do ukonèenia práceneschopnosti.
Chcenie nestačí…
Krátko po zaèatí rokovania prišiel medzi odborárov prezident
PZ gen. Tibor Gašpar. Podstatné
z jeho vystúpenia a následnú diskusiu s odborármi prinášame na
inom mieste.
Èlenovia Rady predsedov si po

odchode prezidenta PZ vypoèuli
informáciu o plnení rozpoètu za
uplynulý rok, plénum ju schválilo a
následne sa Pavol Michalík podrobne venoval hodnoteniu plnenia
aktuálnych úloh PZ.
K stavu príprav nového samostatného zákona o štátnej službe
pre príslušníkov PZ podpredseda
konštatoval, že ustanovená komisia na spracovanie návrhu v tomto roku ani nezasadla, z èoho
možno usúdi, že k zásadnejším
zmenám v zákone zrejme už v
tomto volebnom období nepríde,
hoci zo strany odborov bol na príprave nového zákona eminentný
záujem – predovšetkým pre úpravu platových tried, zrušenie „slávneho“ paragrafu 35 odsek 2 zák.
è. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov PZ… a presadenie zásad kariérneho postupu do zákona.
Podpredseda Pavol Michalík
priblížil predsedom aj stav vyjednávania vyšších kolektívnych
(Pokračovanie na strane 2)

Z vystúpenia prezidenta PZ gen. PaedDr. Tibora Gašpara na júnovom zasadaní rady predsedov ZO OZP v SR

Príplatky vniesli chaos do systému odmeòovania policajtov

Policajný prezident venoval zasadaniu odborárov maxi málnu pozornos, na úvod ve¾mi otvorene predostrel svo je názory na množstvo aktuálnych problémov v živote polície a odpovedal na všetky položené otázky. S predsedami základných organizácií tak strávil prakticky tri hodiny.
Prezident PZ sa ve¾mi kriticky
vyjadril k celkovej situácii a praxi
nesystémového odmeòovania po licajtov. Zdôraznil, že nepovažuje
súèasnú úroveò odmeòovania po licajtov za uspokojivú a podporí
všetky kroky, ktoré by viedli k zvýšeniu priemernej mzdy príslušníkov PZ: „Nemyslím si, že vo vza hu k iným sme nadhodnotení, na opak, plat policajta treba neustále
zvyšova, úlohy sa plnia.“
Vyslovil však ve¾kú nespokojnos s chaosom, ktorý do odmeòovania vnieslo rozšírené vy užívanie rôznych príplatkov, èo
spôsobilo hrubú deformáciu vý znamu platových tried, príplatky
úplne nièia princípy kariérneho
postupu. Nepodporuje doèasnos
rôznych príjmových opatrení, pre káža mu celoplošné zavádzanie
rôznych príplatkov, ktoré potierajú
princíp zásluhovosti a spôsobujú
aj medzi ¾uïmi ve¾a rozporov.
Plne sa to ukázalo v prípade príplatku za nerovnomernos. Pod¾a
jeho slov až 2 230 policajtov po dalo sažnos proti personálnym
rozkazom v tejto veci.

Myšlienka mesiaca:

Generál Gašpar pripomenul,
že ako dlhoroèný vyšetrovate¾ vníma, ako sa tieto príjmové de formácie odzrkadlili práve v profesii vyšetrovate¾ov. Na zaèiatku
svojho pôsobenia s¾úbil, že bude
prezidentom všetkých policajtov:
„Vždy som ubezpeèil, že sa nebudem zastáva len vyšetrovate¾ov,
veï za tri roky som pre nich
neurobil niè…“ priznal. Systém
rôznych príplatkov pod¾a neho
znivelizoval platové triedy 1. až 6.,
ostali medzi nimi minimálne rozdiely a dnes napríklad „skrátenci“
nemajú záujem postúpi do radov
vyšetrovate¾ov, pretože by sa im
znížil plat. Preto sa už teraz aj on
osobne zasadzuje za zvýšenie
príjmu vyšetrovate¾ov o sto eur
mesaène. Potvrdil pritom, že o
prácu vyšetrovate¾ov má záujem
ve¾a uchádzaèov z civilu: „Necíti me deficit ¾udí, ale keï sa títo ¾u dia rozhliadnu po rezorte, zistia,
že to nemá niè spoloèné so spra vodlivosou,“ poznamenal.
Policajný prezident pripustil, že
pri súèasnej praxi odmeòovania
sa možno zaènú ozýva aj „znive -

lizovaní“ riadiaci pracovníci. „Kaž dým zlým rozhodnutím vytvárame
väèšiu nerovnováhu a nespravodlivos!“ zdôraznil a povedal nahlas, že nesystémové riešenia v
odmeòovaní už viac osobne nepodporí.
Prezident vo svojich vystúpeniach na rade predsedov viackrát
vyslovil kritiku aj do radov policajtov – najmä pre rozšírené zneužívanie PN a OÈR a neschop nos policajtov vníma potreby a
význam práce príslušníkov iných
služieb.

gen. Tibor Gašpar
Pristavil sa aj pri vývoji „testovacej prevádzky“ hodnotiaceho
systému aj v roku 2015, ktorý do
istej miery môže pozitívne motivo-

va policajtov k lepšiemu výkonu,
hoci „nerieši rozdiely v platových
triedach.“ Kriticky sa však vyjadril
k práci riadiacich pracovníkov,
ktorí majú tendenciu prikráš¾ova
výsledky útvarov, za ktoré zodpovedajú. Dôsledkom je výrazný nárast poètu policajtov v stupni A. „V
Spišskej Belej boli všetci v A, v
Kežmarku štyria v B, ostatní v A.
Ako to pôjde ïalej?“ pýtal sa. Znova zdôraznil: „Vnímam céèko ako
hodnotenie štandardného plnenia
si úloh. Policajt si odrobí svoje a
hotovo. Stupne A a B majú by za
nieèo naviac, za iniciatívu, za
ochotu pracova nad èas, za skvelé výsledky.“ Väèšia èas hodnotených policajtov by pod¾a jeho ná zoru mala by „v céèku“. Pod
„céèkom“ by mali by tí, èo si neplnia ani základné povinnosti.
H¾adám k¾úè, ako z toho neurobi
formalitu,“ zhrnul.
PZ je stabilizovaný
V ïalšej èasti svojho vystúpenia policajný prezident priblížil odborárom pripravované zmeny v
zákone è. 73 (predpokladá v òom
len mierne úpravy) a ešte raz
ubezpeèil, že na sociálne výhody
príslušníkov PZ v nadchádzajúcom období pred vo¾bami nikto
nesiahne. Ocenil, že už tri roky je
Policajný zbor stabilizovaný, „policajti odchádzajú v minimálnej
miere“ najmä z dôvodu veku, niet

„V mladosti strácame rozum pre lásku, neskôr strácame lásku pre rozum.“

žiadneho dôvodu na paniku ani
na vlny odchodov, akých sme boli
svedkami v predchádzajúcich rokoch.
Spokojnos vyslovil aj s prácou
polície, s dlhodobým poklesom
poètu trestných èinov a rastom
objasnenosti. Ubezpeèil, že dal
preveri, èi nedochádza k uplatòovaniu tzv. bulharskej konštanty,
teda k štatistickému vylepšovaniu
výsledkov. Keïže však súbežne
klesá aj poèet priestupkov, èísla
možno považova za hodnoverné.
Nárast poètu priestupkov sa obja vil len v práci dopravnej polície –
ale s celkovo menším objemom
vybratých pokút, èo tiež považuje
za pozitívny jav. Vážnym rizikom
dopravnej nehodovosti je pod¾a
jeho slov enormné množstvo rekonštrukcií a opráv cestných ko munikácií, ktoré o. i. preverujú
schopnosti dopravných inžinierov.
Dobre sa vyvíja aj poèet spisov,
ktoré spracúvajú „skrátenci“, pokles poètu umožòuje povereným
príslušníkom pokojnejšiu, a tým aj
kvalitnejšiu prácu, èo považuje za
dobrý signál.
Ïalši možnos zlepšenia vidí
generál Gašpar v skvalitnení práce riadiacich pracovníkov, keïže
èasti z nich sa napr. nechce ís na
miesto èinu. „Rozhoduje potom
skrátenec, ktorý nie je príslušný,
(Pokračovanie na strane 2)
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Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov
(Pokraèovanie zo strany 1)

zmlúv na úrovni KOZ SR. Rada
predsedov odborových zväzov,
združených v KOZ SR, aj na návrh predsedu OZP v SR Mariána
Magdoška schválila požiadavku
na 7–percentnú valorizáciu platov
v štátnej a verejnej službe – namiesto pôvodne zamýš¾aných
piatich percent. Prezident KOZ
SR pris¾úbil èo najskôr otvori vyjednávanie s vládou, KOZ už materiály vláde zaslala. Pod¾a P. Mi chalíka je po skúsenostiach z
uplynulých rokov v záujme odborov, aby kolektívne vyjednávanie s
vládou zaèalo èo najskôr.
Plénum dostalo informáciu o
vzniku nového policajného odbo rového zväzu so sídlom v Koši ciach.
Predsedajúci P. Michalík infor-

moval tiež o podpisových akciách
v rezorte, ktoré majú podpori zvý šenie platov obèianskych zamestnancov už v roku 2016. OZP v SR
s iniciátormi týchto podpisových
akcií rokoval a akciu podporil s
podmienkou spracovania nového
podpisového hárku, ktorý by bol
vecne správny a v súlade so zákonom, èo sa aj stalo. Podpisová
akcia bola odštartovaná, jej záver
bol stanovený na 20. júla 2015.
Hárok môže podpísa dospelý ob èan SR, ktorý sa stotožòuje s obsahom podpisového hárku.
Celý prístup OZP k tejto akcii
vysvetlil podpredseda Roman La co. Cie¾om je o. i. vytvori prostredníctvom KOZ SR tlak na vládu, aby koneène novelizovala platové tarify pre zamestnancov v
štátnej službe i v službe vo ve-

rejnom záujme tak, aby platová
tabu¾ka v I. tarifnej triede v prvom
stupni zaèínala na úrovni minimálnej mzdy, keïže v súèasnosti
až šes tried zaèína pod jej

úrovòou. Úèas OZP v SR na tejto
podpisovej akcii rada predsedov
podporila hlasovaním. P. Michalík
požiadal predsedov základných
organizácií o maximálnu aktivitu v

Prezident PZ strávil s odborármi celé tri hodiny

tomto smere – aj preto, že už zaèínajú dovolenky. Nedá sa vylúèi,
že podpisová akcia bude prvou,
zrejme však nie poslednou aktivitou odborárov v KOZ v záujme
zvýšenia neúnosne nízkych platov zamestnancov verejnej správy. Platy obèianskych zamest nancov v Policajnom zbore sú pritom ešte nižšie, ako v iných rezortoch, ktorí sa už nahlas a verejne pripomínajú, napr. školstvo,
zdravotníctvo, ale aj justícia.
Nevítaná téma?
Pavol Michalík ïalej informoval
o obsahu porady krajských riadite¾ov PZ s prezidentom PZ, na
ktorej sa zúèastnil ako zástupca
odborov. Keïže mal možnos navrhnú témy na rokovanie riadite¾ov, predložil návrh, aby sa porada
(Pokračovanie na strane 3)

Príplatky vniesli do systému odmeòovania policajtov chaos
(Pokraèovanie zo strany 1)

lebo všetci kompetentní sú doma,
hoci príplatok berú…“
Operačné strediská
Na margo prípravy integrovaných operaèných stredísk a elektronizácie systémov ocenil význam týchto projektov pre ïalšie
skvalitnenie a zefektívnenie èinnosti polície. Systém, schopný komunikova s vynoveným operaèným strediskom, má už okolo 700
vozidiel, prebiehajú školenia, prvé
integrované operaèné stredisko
má by spustené na jeseò v Nitre.
Realizácia projektov však naráža
na problémy so zabezpeèením
vhodných priestorov a s financiami na tento úèel, niekde aj s personálnymi nejasnosami, chýba
ubytovanie, ale projekt zápasí aj s
nevô¾ou èasti policajtov, ktorým sa
napríklad nepáèi, že GPS má by
aj v „nepoma¾ovaných“ vozidlách.
Pod¾a prezidenta je však elektro nizácia èinnosti operaèných stredísk významným príspevkom k
naplneniu cie¾a, aby boli policajti
„v správnom èase na správnom
mieste.“
V závere svojho úvodného vystúpenia prezident zdôraznil spokojnos s výkonom polície, ktorý
oceòuje aj minister vnútra. Generál zdôraznil, že napriek rozdielnemu názoru na niektoré otázky
má ve¾ký záujem o ïalšiu spoluprácu s OZP, s vedením je dohodnutý na pravidelných stretnu tiach.
Priestor na otázky
Potom už prezident PZ ponú kol priestor na otázky. Bolo ich naozaj ve¾a, ale mnoho z nich – spo lu s odpoveïami – malo interný
charakter. Z diskusie preto vybe ráme:
Podpredseda OZP Pavol Mi chalík nadviazal na tému príplatku
za nerovnomernos a pripomenul,
že èas riadiacich pracovníkov ob viòovala odbory z negácie vede nia polície a rezortu v tomto sme re. Z druhej strany, konštatoval P.
Michalík, èas èlenskej základne
bola nespokojná, že OZP neutvo ril vzor textu odvolania proti
personálnemu rozkazu v súvis losti s priplatkom za nerovnomer nos a že sa ozvali výzvy na od stúpenie odborových predákov.

Pritom nespokojnos policajtov
chápe, keï príplatky im svojho èasu boli oprávnene priznané a teraz im ich bez zdôvodnenia berú… Nadviazal tiež na kritické slová prezidenta PZ, ktorý vytýka riadiacim pracovníkom snahy posúva èo najviac policajtov do skupiny A, aby potom sami boli vnímaní v dobrom svetle. „Nemajú odvahu poveda policajtovi, že ty si
déèkar,“ poznamenal Michalík.
Pripomenul, že v radoch odborárov silnie potreba generálneho
auditu celého mzdového systému
policajtov, lebo ¾udia vnímajú deformaèný charakter príplatkov,
ktoré nivelizujú triedy, ale je zrejmé, že bez naliatia prostriedkov
do mzdového systému nebude
možné všetkým len dáva, niektorým sa bude musie ubra. Odbo ry, potvrdil P. Michalík, sa zmien
neboja, skôr je v tomto období už
váhavé ministerstvo.
Okolo miezd a príplatkov sa
rozvinula èulá diskusia, v rámci
ktorej došlo aj k porovnávaniu
rôznych príplatkov v jednotlivých
policajných službách a k zisteniu
rozdielov medzi krajmi, dokonca i
medzi okresmi. Prezident PZ upo zornil, ako sa napríklad rozmáhajú žiadosti o príplatok za prácu v
zdraviu škodlivom prostredí, ku
ktorému je aj týždeò dodatkovej
dovolenky. Rozdielny je odborný
výklad v regiónoch, kedy má napr.
kynológ nárok na príplatok. V Bratislave, napríklad, je posudzovanie v plnej kompetencii okresných
riadite¾ov PZ. „Tiež som si myslel,
že by sa to malo zjednoti, niekde
si to aktívni kynológovia vybehali,
teraz to majú. A keï sa to dozve deli kolegovia, tak sa pýtajú, pre èo oni ten príplatok nemajú… je to
spúšací mechanizmus, ak je pre jav dobrej vôle nieèo prida, tak sa
zobúdzajú iní, èo boli pár rokov ti chúèko a zacítia príležitos…. stá le nám to deformuje systém. Ka tegoricky treba urobi komplexnú
zmenu platovky vrátane príplatkov!“ uzatvoril prezident.
Z diskusie vyplynulo, že pro blémy sú aj s osobným príplatkom, ktorý si policajt pri prechode
na iný post „nemôže zobra so se bou“, a tak je nezriedka prestu pom poškodený. Prezident znova

pripomenul, že v rámci odmeòovania sú zle nastavené tarify, už
dlhé roky sa korigujú napríklad rizikovým èi iným príplatkom.
Prezident uviedol aj priemer
osobných príplatkov policajtov
pod¾a krajov. V rámci KR PZ bol
celoslovenský priemer 91, 8 eura,
ale rozdiel medzi najvyšším a najnižším priemerom predstavuje
medzi krajmi skoro 20 eur. Pod¾a
prezidenta by bolo spravodlivé,
aby sa krajské „priemerky“ v bu dúcnosti stanovili pod¾a výsledkov
hodnotení, v danom kraji by sa
potom mohli upravova osobné
hodnotenia až po jednotlivca –
pod¾a výslednosti okresov. Samozrejme, pripomenul, v nijakom
prípade nemôže ís o odòatie celého osobného príplatku, ale o
spôsob motivácie. Podmienkou
však pod¾a jeho slov je, aby mali
všetky kraje rovnakú štartovaciu
èiaru, teda aby disponovali rovnakým objemom financií na osobný
príplatok pre daný poèet policajtov. Prezident predpokladá za vedenie hodnotenia aj v podmienkach NAKA.
Výstroj
Reè prišla aj na výstrojné súèiastky, policajný prezident informoval o pripravovaných novotách, ktorá sa má o. i. dotknú
rovnošaty vzoru 98. Bude ma
viac slávnostný charakter. Na pripomienku policajtky z pléna o nepraktickosti klobúèikov sebakriticky priznal, že keï ich volali na
ukážky a posúdenie nových modelov, zväèša boli prítomní muži…
„Toto som nedocenil, najbližšie by
ste mali ís so mnou,“ konštatoval
s úsmevom.
… a zasa peniaze!
V ïalšej diskusii zasa prišli na
pretras peniaze – konkrétne fakt,
že krajskí riaditelia nedisponujú
prostriedkami na osobné odmeny.
Všetky návrhy sa sústreïujú až
na ministerstve a ani krajský riadite¾ vlastne nevie, ko¾kým a ko¾ko
peòazí môže policajtovi za výnimoèný úspech navrhnú. Policajný prezident priznal, že je na
tom rovnako – návrh na odmenu
prezídium posúdi a odovzdá na
ministerstvo bez uvedenia sumy,
keïže ani prezídium nevie, ko¾ko
policajtov by vlastne mohlo za rok

navrhnú na odmenu a aký objem
financií má k dispozícii. Generál
Gašpar ubezpeèil prítomných, že
v tomto smere sa pokúsi o zmenu.
Z Oravy zaznela pripomienka k
umývaniu služobných vozidiel. V
priamom výkone môžu da policajti umy auto dvakrát za mesiac,
referentské vozidlá len raz me saène, èo je málo. „Je terèom
posmechu, keï je na policajnom
vozidle nápis Pomáha a chráni!,
ale je neèitate¾ný,“ poznamenal
diskutér. Policajný prezident ocenil odborára za jeho záujem
udržiava èisté služobné vozidlo,
:–) pripustil však, že pri komunikácii s centrami podpory, so sekciou
hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR i s vedúcou úradu
MV SR sú ešte zložitosti, ale bude
užitoèné, keï tento problém diskutér predostrie OZP ako námet
na diskusiu s ministerstvom.
Malé OO PZ
Ïalšou témou, ktorá zaujímala
najmä policajtov na OO PZ, bola
otázka obèianskych zamestnankýò na OO PZ, ako aj doplnenia
stavov na OO PZ pod 16 ¾udí. Prišlo aj na neúmernú administratívnu zaaženos výkonných útvarov, napríklad aj v oblasti priestupkovej štatistiky. Podpredseda Pavol Michalík v tejto súvislosti pripomenul, že v rámci jedného pripomienkového konania získal
údaj z odboru poriadkovej polície
PPZ, keï poèet požadovaných
údajov z nižších zložiek dosiahol
èíslo 692. Neúmernú administratívnu zložitos potvrdil aj policajný
prezident, prièom zdôraznil, že
pod hrozbou trestu zamedzil prezidiálnym odborom, aby svojvo¾ne
pýtali od útvarov nejaký ïalší údaj
bez jeho vedomia a súhlasu.
Pri problematike poriadkovej

polície sa pristavil bližšie. Skon štatoval, že „nastal èas na zmenu
vo filozofii rozvoja tejto služby.
Menia sa podmienky, musí sa meni aj charakter.“ Minimálny poèet
¾udí na OO PZ je pod¾a jeho slov
16, prichádza však èas, aby Policajný zbor h¾adal ïalšie možnosti,
ako obsiahnu teritórium. Napríklad, aby štátna polícia participova la na využívaní obecných kamier,
ktoré môžu by ve¾mi nápomocné
v prevencii kriminality, zvýšení
objasnenosti trestnej èinnosti i pri
udržiavaní verejného poriadku.
Pripomenul, že systém kamier v
obciach a mestách sa neustále
rozširuje a zdokona¾uje, vidí v tom
ve¾kú perspektívu užšej spoluprá ce obecných a mestských polícií s
Policajným zborom.
Problém Bratislava
Z ïalšej diskusie vyplynulo, že
ve¾a policajtov i obèianskych zamestnancov v Bratislave má obavy
z dosahu redislokácií a organizaèných zmien v rámci budovania
klientskeho centra v priestoroch
bývalého IKEA areálu. Prezident
však tiež nemal dostatok informácií, padlo preto rozhodnutie pozva
na najbližšie zasadanie rady predsedov kompetentných z MV SR.
Dôležitosť spolupráce
Za tri hodiny sa na prezidenta
PZ nakopilo od odborárov naozaj
ve¾a otázok. Väèšinu z nich zodpovedal, viaceré pôjdu k prezidentovi písomne ako oficiálny
podnet z OZP. Generál Gašpar
predsedom poïakoval za po zornos a zdôraznil, že si ve¾mi
váži spoluprácu s OZP, je potrebné prichádza s konkrétnymi návrhmi na systémové riešenia
problémov.
(spracoval – po–)
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Odborový zväz odštartoval podpisovú akciu za vyššie platy obèianskych zamestnancov
(Pokraèovanie zo strany 2)

venovala aj problému 50 – eurového príplatku pre príslušníkov
PZ.
Plénum hlasovaním zaviazalo
vedenie OZP vyvíja maximum aktivity s cie¾om èo najskôr nájs
priechodný mechanizmus a zabezpeèi tak vyplatenie 50 – eurového príplatku pre príslušníkov
PZ. Predsedajúci vyzval prítomných, aby sami prichádzali s návrhmi na mechanizmus realizácie.
Prídu revízori…
V ïalšej èasti – na program
ve¾mi bohatého rokovania – reví zorka úètov Eva Miháliková pred-

zácie Poprad, Stará ¼ubovòa,
Spišská Nová Ves, Prešov – okres a Košice – mesto. Predsedov
ZO OZP v SR P. Michalík požiadal, aby revízorom úètov zodpo-

nych zmlúv pre rok 2016 (z Nitry,
Prievidze, Banskej Bystrice a zo
Svidníka), privítal by viac. Schodné návrhy budú zapracované.
Mení sa aj štatút podporného

isovòou Wuestenrot, s ktorou sa
podarilo vyrokova 50 – percentnú
z¾avu spoluúèasti pri likvidácii poistnej udalosti výhradne pre èlenov OZP v SR. „V súèasnosti pri

òazí pod¾a požiadaviek z jednotlivých ZO OZP v SR a po vyhodnotení daných požiadaviek komisiou.
V rámci diskusie odznel aj návrh, aby závereèné znenie návrhov podnikových kolektívnych
zmlúv dopracoval nie jeden, ale
viacero ¾udí z OZP – najmä zás tupcovia obèianskych zamestnancov. Návrhu niè nebráni, záujemci
sú vítaní, potvrdilo vedenie, staèí
sa prihlási Viktorovi Kissovi. „Budeme len radi, keï pomôžete,“
reagoval.
Rada predsedov odhlasovala
vylúèenie jedného èlena OZP z
Ve¾kého Krtíša, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin – èl. 6 odsek 3 Stanov
OZP v SR.

Myšlienky a názory prezidenta PZ Tibora Gašpara boli hodné sústredenej pozornosti. V popredí predsedníčka košickej krajskej rady Mária Molnárová

Eva Miháliková
niesla správu o výsledku revíznej
kontroly hospodárenia na centrále
OZP v SR. Kontrola prebehla bez
závažnejších zistení, nedostatky
mali len administratívny charakter.
Predsedovia základných organizácií sa tiež dozvedeli, v ktorých
základných organizáciách OZP v
SR vykonajú revízori úètov kontroly v tomto roku. Kontroly budú
vykonané v ZO Pezinok a Senec,
Bratislava II., II. a IV., Nitra, Zvolen, Ve¾ký Krtíš, Piešany, automobilové opravovne v Bratislave a v
Banskej Bystrici, základné organi -

vedne pripravili a predložili všetky
podklady.
Predsedovia si vypoèuli informáciu o dopåòaní stavu revízorov
úètov, základné organizácie môžu
navrhova svojich ekonomicky
zdatných kandidátov na túto funkciu, rada predsedov ich bude
schva¾ova na septembrovom zasadaní.
V oblasti právnej ochrany podpredseda Roman Laco požiadal,
aby do žiadostí o právnu ochranu
èlenov OZP v SR hneï pripájali
èísla svojich osobných bankových
úètov, informoval tiež o pripravo vanej novele štatútu právnej ochrany.
Podpredseda Viktor Kiss uviedol, že od základných organizácií
dostal zatia¾ len nieko¾ko pripo mienok a podnetov na doplnenie
návrhov „podnikových“ kolektív -

fondu, informoval V. Kiss, èlenovia Rady predsedov návrh dostali,
jeho znením sa zaoberalo aj predsedníctvo. Priblížil, že text sa
upravoval v záujme jeho spresnenia, napríklad v ktorom momente

Pavol Michalík

Naši ocenení
Èlenovia rady predsedov ZO OZP v SR na júnovom zasadaní schválili odborové ocenenia zaslúžilým èlenom a funkcionárom zväzu:

Medaila II. stupňa

Mikuláš Guzlej, výsluhový dôchodca, èlen základnej organizácie
v Starej ¼ubovni od roku 1995, dlhoroèný èlen výboru ZO, predseda
revíznej komisie. Stále ve¾mi aktívny èlen organizácie.
Jozef Vojtek, výsluhový dôchodca. Je èlenom ZO v Starej ¼ubovni od roku 1995, dlhoroèný èlen výboru, èlen revíznej komisie.
Stále ve¾mi aktívny èlen organizácie.
Ján Torbík, referent CP Prešov. Je policajtom 23 rokov, èlenom
ZO v Starej ¼ubovni je od roku 1995. Dlhší èas pôsobí ako
podpredseda ZO.
Jozef Krištan, èlen ZO vo Vranove nad Top¾ou, predseda základnej organizácie tri volebné obdobia, po 35 rokoch v služobnom
pomere odchádza do výsluhového dôchodku
Jaroslav Beneš, èlen ZO vo Vranove nad Top¾ou od roku 1993
Ivan Raèko, predseda ZO, Horská záchranná služba
Zuzana Sekerešová, predsedníèka ZO, Ústredný sklad MV SR
B. Bystrica

Medaila III. stupňa

František Forgáè, predseda ZO AO MV Košice
Karel Jakeš, predseda ZO 10–28 na PPZ

Pamätná plaketa

Juraj Bielik, predseda ZO AO MV SR B. Bystrica

vzniká právoplatná registrácia
èlena podporného fondu, ktorý
nesmie by v deò registrácie starší ako 45 rokov, ale novela ošetruje aj prípady nezavineného zániku
èlenstva.
Novelu štatútu podporného
fondu plénum schválilo hlasovaním bez pripomienok.
Roman Laco ïalej informoval o
príprave dodatku k zmluve s po-

škode spôsobenej zamestnávate¾ovi je spoluúèas 10 percent, tak že budete plati len polovicu,“
uviedol. Poisovòa v prípade likvidácie poistnej udalosti bude požadova od vedenia OZP v SR
zdokladovanie èlenstva v OZP v
SR. Dodatok zmluvy bude platný
od 1.8.2015 aj pre èlenov, ktorí
uzatvorili poistnú zmluvu pred
týmto dátumom.
Podpredseda Viktor Kiss ïalej
informoval o priebehu tvorby novej webovej stránky OZP v SR.
Bude len jedna, umiestnená na internete, z intranetu MV SR bude
vytvorený odkaz. Podpredseda
uvíta z èlenskej základne ïalšie
podnety na jej doplnenie a skva litnenie.
Bod „Rôzne“:
Rokovanie rady sa „prepracovalo“ až k bodu „Rôzne“, v ktorom
odznelo množstvo najrozmanitejších pripomienok, návrhov a
otázok. Vyberme aspoò v struè nosti:
Na otázku z pléna Pavol Michalík spresnil, že minuloroèná
akcia dvoch percent daní z príjmu
v prospech OZP v SR priniesla 2
364 eur, ktoré boli rozdelené medzi šiestich žiadate¾ov o finanènú
výpomoc. P. Michalík predpokladá
aj v tomto roku – keï nabehnú na
úèet OZP peniaze z daòových
úradov – prerozdelenie týchto pe-

Predseda prešovskej krajskej
rady Andrej Ufnár patrí medzi
aktívnych diskutérov
Odznelo aj viacero informácií o
miestnych aktivitách základných
organizácií, ktoré sa usilujú pre
svojich èlenov získa rôzne bonusy. Pavol Michalík tiež informoval
o niektorých aktivitách vedenia v
tomto smere. Vedenie OZP v SR
sa tak v minulosti, ako aj v súèasnom období snaží pre svojich
èlenov získa èo najviac výhod, v
tejto oblasti je však potrebné postupova obozretne, pripomenul.
Odznela tiež pripomienka, aby vyjednané bonusy boli aktuálne zverejòované na webovej stránke.
V závereènej èasti rokovania
rada predsedov schválila všetky
predložené návrhy na ocenenia
zaslúžilých èlenov OZP, ktoré prišli z viacerých základných organizácií. (preh¾ad prinášame na inom
mieste – pozn. red.)
Spracoval Peter Ondera
snímky autor

Ïalšia výhoda len pre èlenov OZP v SR: polovièná z¾ava na poistnom plnení vo Wüstenrot – poisovni

Odborový zväz polície v SR
pripravil s Wüstenrot – poisovòou 3. dodatok k pôvodnej zmluve na poistenie zodpovednosti
zamestnancov MV SR za škodu,
spôsobenú pri výkone povolania.
Dodatok podpísali obe strany
10. júla 2015 a bude úèinný od 1.
augusta 2015. Zabezpeèuje èle nom OZP v SR výhodu oproti
ostatným poistencom – zamestnancom MV SR. Odborový
zväz pre svojich èlenov vyjednal
poloviènú z¾avu pri poistnom
plnení škodovej udalosti v rozsahu od min. 16, 60 po max. 663,
88 . Podiel poistenca z radov za-

mestnancov MV SR na plnení
škodovej udalosti je 10 percent,
v prípade èlena OZP v SR to bude len 5 percent z celkovej výšky
škody.
Príklad: poistenec má zaplati
10 percent zo spôsobenej škody
vo výške 3000 €, èo predstavuje
300 €. Zamestnanec MV SR,
ktorý je èlenom OZP v SR, zaplatí v zmysle dodatku è. 3 len polo vicu z poistného plnenia, teda
150 €.
Pod¾a tohto dodatku zmluvy
„právo na z¾avu vzniká poistenému, len ak oznámi a preukáže,
že je èlenom OZP v SR. Èlen-

stvo v OZP v SR sa oznamuje na
tlaèive oznámenia o poistnej
udalosti a preukazuje sa potvrdením OZP v SR o existencii
èlenského vzahu poisteného a
OZP v SR tak, že zamestnanec
Wüstenrot – poisovne zašle vedeniu
odborového
zväzu
(viktor.kiss1@minv.sk
alebo
roman.laco@minv.sk) žiados o
potvrdenie èlenstva poisteného.
Èlenstvo je preukázané doruèe ním spätného mailu likvidátorovi,
ktorý obsahuje potvrdenie èlen ského vzahu poisteného v OZP
v SR.“
(er)
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Boli sme v Smoleniciach na I. roèníku Memoriálu Petra Opaleka

Záslužná, pokraèovania hodná akcia
Je to už vyše roka (noc zo 14. na 15. júna 2014), èo opitý
vodiè Milan Szalay (1,38 promile) pri dopravnej kontrole v
Bolerázi zastrelil príslušníka OO PZ Trstín, èlena OZP v
SR Petra Opaleka (34).
Sedemnásteho júna 2014 sa
mal Peter zúèastni na milej, hra vej, ale aj pouènej (edukaènej) akcii, ktorú už viac rokov organizuje
súkromná materská škola Lienka
v susedných Smoleniciach pod
vedením riadite¾ky Jaroslavy Sobotovej. Už nemohol prís…
Spomenutá akcia je vlastne
súbor aktivít na špecializovaných
stanovištiach, ktoré detvákom formou ukážok a praktických hravých cvièení predstavujú všetky
zložky štátu, chrániace život,
zdravie a majetok obèanov, teda
zdravotníkov – záchranárov, policajtov, hasièov, príslušníkov CO…
a zároveò škôlkárov uèia, ako si
sami môžu najlepšie uchráni život a zdravie. Nuž a rodák z Bolerázu Peter Opalek, v dedine volaný len „Opiš“, sa do týchto aktivít
pre deti materskej škôlky od samého poèiatku v roku 2007 zapo jil s ve¾kým nadšením a zápalom,
hoci vlastné deti nemal. Kolegovia
spomínali: Peter sa tak nadchol
pre prácu s demi, že dokázal do
takýchto podujatí zapoji aj polovi cu príslušníkov trstínskeho OO
PZ… Pod¾a slov riadite¾ky mal
vzácny dar komunikova s demi,
vedel, ako s nimi a detváky si ho
rýchlo ob¾úbili. Peter si dokonca
urobil lektorský kurz, aby sa mohol ratolestiam venova kvalifikovanejšie. „Peo však bol rodený
lektor,“ odznelo.
„Opišova“ smr tri dni pred akciou bola teda pre všetkých ve¾kým
šokom. „Zhrození kolegovia z jeho oddelenia nám v prvej chvíli
povedali, že nedokážu prís…“
spomína riadite¾ka. „Dali sme tam
kondolenènú listinu a kolegovia z
trstínskeho oddelenia predsa len
na stanovisko prišli a pracovali s
demi, že keï to Peter s¾úbil, tak
sú predsa len tu, lebo by si to urèite aj on prial…“
Riadite¾ka Jaroslava Sobotová:
„Svojím nevšedným osobným príkladom pri pomoci našej škôlke
Peter Opalek, tento neobyèajný
policajt – správnejšie “Pán policajt„ – strhol aj iných nadšencov a
ukázal, že Policajný zbor nemusí
by len represívnou zložkou, ale
na verejnosti môžu jeho príslušníci vystupova vyslovene ¾udsky,
sympaticky. A tento Peov odkaz
nás zaväzuje, aby sme obdobné
akcie v ïalšom období organizo -

vali a vykonávali nároène, so
srdcom a rozumom, ale zároveò
prístupne verejnosti, hlavne smerom k nášmu drobizgu a dô-

rov zo Senice a Skalice i redaktor ky Revue CO…
Pod zámkom…
A tak sa v Smoleniciach, v ro disku vynálezcu padáka Štefana
Banièa, v utorok 16. júna 2015 zaèali na lúke pod impozantným zámkom ako prví zhromaždova èlenovia prípravného štábu. Všetko
išlo pod¾a plánu… Postavili devä
stanovísk, èoskoro prichádzali

Policajti z OO PZ Trstín pri tejto príležitosti spomínali na nebohého kolegu
chodcom. A tak v nás dozrelo
rozhodnutie pretavi tie roky spolupráce do spomienky na Petra v
podobe Memoriálu. Oslovili sme
¾udí, organizácie a zaèali sa dia
divy…“
Memoriál nadchol a zapojil do
príprav ve¾a ¾udí. Ako vždy nechýbal Ing. Karol Volner za Smolenický zámok, ¾udia zo samosprá vy Smoleníc na èele so starostom
Antonom Chrvalom, oslovil aj
smolenických dôchodcov, dobrovo¾ných hasièov, kynológov z Jablonice, pomoc neodmietol ani
predseda ZO OZP v SR Trnava
Ján Hunè, Petrovi kolegovia z OO
PZ Trstín, pyrotechnici KR PZ v
Trnave, kynológovia z OR PZ v
Trnave, príslušníci PPÚ Trnava,
zástupcovia Èerveného Kríža,
Memoriál oslovil rodièov i tri smolenické obèianske združenia. tak
sa zrodil asi 35 – èlenný tím vo
forme operatívneho dozoru. Úèas
pris¾úbili deti škôlky Buková,
Trstín, Horné Orešany, Dolné
Orešany, Lošonec, obe smolenické škôlky i I. stupeò ZŠ Smolenice, Voderady a Blatné.
Odborným garantom Memoriá lu bol dlhoroèný nadšenec a spoluorganizátor edukaèných podujatí Lienky, odborný pracovník CO
Ing. Kamil Schön (prezradíme, že
je brat riadite¾ky škôlky), ktorý zasa do prípravy zapojil množstvo
„svojich“ ¾udí z prostredia Civilnej
ochrany, kolegov z okresných
úradov v Galante, Senici, Trnave i
v Skalici, dobrovo¾ných záchraná -

dopadla na jednotku, a tak sa Memoriál v prítomnosti matky i súro dencov nebohého Petra Opaleka
mohol odštartova príhovorom or-

èali plni „úlohy“. Poèúvali výklad
policajtov, videli ukážky služobnej
kynológie, prakticky si odskúšali
ochranné prostriedky jednotlivca

ganizátorov. Myšlienku Memoriálu
a úsilie organizátorov ocenil podpredseda OZP v SR Viktor Kiss,
pridal sa starosta Smoleníc, organizátori rozdali pokyny a deti za-

vrátane plynovej masky, uèili sa
poskytova prvú pomoc, vyskúšali
si policajnú ochrannú vestu… Za bávali sa, a zároveò sa uèili.
Inžinier Kamil Schön všetkých

pod dozorom pedagógov prvé
skupiny detvákov a ešte aj poèasie bolo ako vyma¾ované… Všetky deti ešte pred vstupom na lúku
prešli „protichemickou“ ochranou,
dostali na nohy antikliešový postrek a uèite¾ky sa detí zo škôlok
pýtali, èi vedia presnú adresu, kde
bývajú – pre prípad, že by sa napriek ostražitosti èlenov štábu v
okolitom lesíku zatúlali. „Kontrola“

prizerajúcich hostí už v úvode vy zval: „Èo sa vám nebude páèi,
povedzte nám, èo sa vám bude
páèi, povedzte ostatným…“ Nuž,
páèilo sa, a tak „ostatných“ ubezpeèujeme, že organizátori I. roèníka Memoriálu Petra Opaleka v
Smoleniciach si naozaj zaslúžia
vïaku a uznanie!
Peter Ondera

Košickí policajti darovali vzácnu tekutinu

Nedostatok krvi poèas letných
mesiacov 10. júla 2015 pomohli
rieši policajti a zamestnanci

PZ v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR zorganizovalo mobilný odber krvi. Aj na-

Stonásobný darca kpt. Ing. Blažej Redaj
Krajského riadite¾stva PZ v Košiciach ako aj z iných útvarov MV
SR, sídliacich v Košiciach. KR

priek dovolenkovému obdobiu
prišlo dobrovo¾ne darova krv 18
darcov, prièom vzácnu tekutinu

mohlo darova 16. Medzi darca mi boli muži i ženy. To, že táto tekutina je vzácna, si ve¾mi dobre
uvedomujú,
pretože
mnohí
zachraòujú ¾udské životy a neraz
sú svedkami tragédií, kedy je
¾udská
krv
nenahradite¾ná.
Dobrovo¾ne darova krv prišiel aj
kpt. Ing. Blažej Redaj, zástupca
riadite¾a OO PZKysak, ktorý bol v
týchto dòoch ocenený Slovenským Èerveným krížom medailou J. Kòazovického za 100 násobné bezpríspevkové darova nie krvi.: „Krv darujem pravidelne
24 rokov, za tie roky som bezplatne daroval asi 40 litrov a budem i naïalej, kým budem
môc.“, skromne uviedol. Za jeho
humánnos patrí nášmu kolegovi, dlhoroènému darcovi, vïaka a
uznanie.
Jana Mesárová,
KR PZ Košice
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Èo obsahuje ostatná novela zákona è. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, úèinná od 1. júla 2015?

Príslušníci ozbrojených zložiek už nemusia robi psychotesty na zbrojný preukaz
Od 1. júla 2015 je úèinná v poradí už trinásta novela zákona è. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, ktorá mení aj znenie zákona è. 145/1995 o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov. Nová legislatívna úprava sa
dotýka prakticky každého príslušníka PZ, o bližší výklad
novely sme preto požiadali mjr. JUDr. Jána Muráòa, zástupcu riadite¾a odboru dokladov a evidencií a súèasne
vedúceho oddelenia zbraní a obèianskych preukazov tohto odboru Prezídia PZ.
l Verejnos vníma túto novelu
najmä ako zostrený boj štátu
proti možnosti zneužitia tzv. expanzných zbraní. Ako to už u nás
býva, legislatívne úpravy sa aj v
našom rezorte neraz robia na základe vonkajších podnetov. V
tomto prípade to bola zverejnená
zmienka o údajnom použití „zno vasfunkènených“ expanzných
zbraní niektorými zahraniènými
teroristickými skupinami. Predchádzajúca novela z roku 2011
bola zasa reakciou na stre¾bu v
Devínskej Novej Vsi, kde strelec
Harman použil samopal vz. 58 v
legálnej držbe, upravený na
stre¾bu jednotlivými ranami „na
športové úèely“.
Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je zavedenie evidencie
expanzných zbraní, ktoré vznikli
upravením zo zbraní kategórie A,
kategórie B a kategórie C z dôvodu
ich masívneho rozšírenia, èo by
mohlo vies k reálnemu ohrozeniu
bezpeènostnej situácie v SR. V tejto
súvislosti sa ustanovuje povinnos
ohlási nadobudnutie takejto zbrane
policajnému útvaru a predloži ju na
zaevidovanie. Na základe zaevido vania bude vydaný preukaz zbrane.
Zároveò bude jej držite¾ povinný pri
trvalom vývoze alebo trvalom dovoze požiada o vydanie zbrojného
sprievodného listu rovnako, ako je
to aj u zbraní ostatných kategórií.
Upravujú sa tiež povinnosti držite¾a
skupiny B zbrojnej licencie a postup
vo vzahu k úprave zbraní na expanzné zbrane. Konkrétne sa ustanovuje povinnos upravenú zbraò

oznaèi expanznou znaèkou a rozširuje sa splnomocòovacie ustanovenie pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky o stanovenie postupu pri
úprave na expanznú zbraò. Návrhom zákona sa opätovne zavádza zákaz predaja zbraní na
dia¾ku aj na vybrané zbrane kategórie D vrátane expanznej zbrane.
Najnovšia novela zákona o zbra niach a strelive teda sprísòuje držbu
a predaj expanzných zbraní, má
preventívno – bezpeènostný charakter. Doposia¾ tiež neexistoval legislatívny predpis, ktorý by jasne
stanovoval spôsob úpravy strelnej
zbrane na expanznú.
l To fakt?
Áno, každá autorizovaná osoba
s licenciou schva¾ovala tieto úpravy
pod¾a predloženej dokumentácie
držite¾om zbrojnej licencie. Úrad
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vypracoval vyhlášku
na úpravu, ktorá už èoskoro bude
úèinná. Všetky podstatné zmeny v
zákone, týkajúce sa expanzných
zbraní, sú dostatoène zrozumite¾né
z dostupnej dôvodovej správy k
predloženému návrhu novely zákona (tlaè 1539) na webovej stránke
NR SR, ako aj na infoservise vonkajšej webovej stránky MV SR.
l Aktuálna novela zákona o
zbraniach a strelive má vyše 40
bodov, laikovi sa bez dostupnosti aktualizovanej plnej verzie zákona èíta a najmä chápe dos
ažko. Vieme však, že zmeny sa
dotýkajú aj ïalších oblastí tejto
problematiky.

Najdostupnejšia možnos získa
plné aktualizované znenie aj tohto
zákona
je
prístupná
cez
https://www.slov-lex.sk/domov, ktorá je dostupná aj na intranete. Novela ustanovuje aj podmienky na
nadobudnutie a odòatie zbrojného
preukazu vydaného na po¾ovné
úèely. V nadväznosti na to sa zavádza povinnos Slovenskej po¾ovníckej komory oznámi stratu
platnosti a odòatie po¾ovného lístka
policajnému útvaru, ktorý má by
podmienkou na vydanie zbrojného
preukazu na po¾ovné úèely. Rozširujú sa tiež dôvody na predbežné
zaistenie zbrane. Ide o prípady, kedy môže by ohrozený život alebo
zdravie osôb, alebo sú pochybnosti
o zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti držite¾a zbrojného preukazu.
l Ako je to so zbrojným preu kazom pre príslušníkov ozbrojených zborov? Každý si asi pamä tá to zdesenie v radoch poli cajtov v roku 2011, ktorí zvažovali, že si požiadajú o zbrojný preu kaz. Ak by totiž psychotesty na
„súkromný zbroják“ neurobili,
stali by sa zrejme nespôsobilí
pre výkon služby, keïže klinický
psychológ bol i je povinný takúto skutoènos oznámi priamo
zamestnávate¾ovi.
Áno, v prípade, že by policajt bol
psychicky nespôsobilý na držanie
alebo nosenia zbrane a streliva,
mohol bol by to by jeden z dôvodov podrobenia sa psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na
výkon štátnej služby. Novela prináša zmenu v tom, že príslušníci
Ozbrojených síl SR vykonávajúcich
profesionálnu službu, príslušníci
ozbrojených bezpeènostných zborov, ozbrojených zborov, SIS alebo
NBÚ predkladajú pri podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
alebo nového zbrojného preukazu
písomné potvrdenie nadriadeného
s personálnou právomocou, ktorým

Futbalisti z KR PZ Košice obhájili prvenstvo, získali Putovný pohár ministra vnútra
V dòoch 2. až 4. júna a 17. júna 2015 usporiadala Únia telovýchovných organizácií polície SR (UNITOP SR) v úzkej spolupráci s Odborom výcviku P PZ v poradí už XVIII. roèník futbalového turnaja O Putovný pohár ministra vnútra SR.
O tento turnaj v našom najpopulárnejšom športe je zo strany
príslušníkov Policajného zboru
stále ve¾ký záujem. V tomto roku
sa do zápolenia zapojili všetky

mužstvá krajských riadite¾stiev PZ
z Trnavy, Nitry a Žiliny.
Do finálového turnaja sa okrem
už spomenutých mužstiev kvalifi kovalo aj mužstvo KR PZ Košice

krajské riadite¾stvá PZ vrátane
mužstva útvarov MV SR, ktoré
boli rozdelené do troch kvalifi kaèných skupín. Z nich postúpili

– víaz predchádzajúceho roèní ka.
Finálové zápasy sa hrali za
pekného poèasia na futbalovom

štadióne Lokomotívy Košice na
ve¾mi kvalitnom trávniku s nasledovnými výsledkami:
Semifinálové zápasy:
KR PZ Košice – KR PZ Žilina 8:1
KR PZ Trnava – KR PZ Nitra 0:2
Zápas o tretie miesto:
KR PZ Žilina – KR PZ Trnava 3:2
Finále:
KR PZ Košice – KR PZ Nitra 2:1
Po závereènom súboji si všetky mužstvá prevzali medaily a obhajca – víazné mužstvo KR PZ
Košice – získalo znova do svojich
rúk aj Putovný pohár ministra
vnútra SR.
Súèasne boli vyhodnotení z
každého mužstva za individuálne
výkony nasledovní hráèi:
– Branislav Fabrici z KR PZ
Košice
– Michal Podluckýz KR PZ Nitra
– Patrik Štefunda z KR PZ Žilina
– Vladimír Obuch z KR PZ Trnava
(UNITOP 24. 6. 2015)

sa osvedèuje bezúhonnos, spo¾ahlivos a zdravotná a psychická
spôsobilos. To znamená, že už nemusia predloži psychologický posudok o psychickej spôsobilosti na
držanie alebo nosenie strelnej
zbrane a streliva.
l Čo zaujímavé ešte novela
zákona priniesla?
Zaujímavý, i keï z nášho poh¾adu problematický, èi skôr potenciálne problémový bol pozmeòovací návrh, s ktorým prišiel poslanec
NR SR Marián Radošovský. Navrhol vloži do novely ïalší bod, ktorý by umožnil držite¾ovi zbrojného
preukazu požiada policajný útvar o
úschovu zbrane za doteraz aktuálny poplatok 16.50 €. Návrh odôvodnil situáciami, kedy držite¾ zbrojného preukazu nedokáže zaruèi
bezpeèné uloženie zbrane vo svojej domácnosti, napríklad pri odchode do zahranièia, pri sahovaní èi
pri rodinných nezhodách. Aj tento
návrh poslanci schválili. Nevnímam
túto myšlienku ako zlú, skôr mám
obavu, èi sú naše útvary na takúto
úschovu vybavené – mám na mysli
bezpeèné uloženie uvedených
zbraní, ktoré môžu ma aj väèšiu
hodnotu. Uvidíme. Ve¾mi dôležitá je
aj zmena v § 53 zákona, ktorá
rozširuje oprávnenia policajta predbežne zaisti zbrane, strelivo a príslušné doklady, ak vznikne podozrenie, že od držite¾a zbrane
možno oèakáva útok na život,

zdravie, slobodu alebo obzvláš závažný útok na ¾udskú dôstojnos
ohrozenej osoby. Táto možnos
predbežného zaistenia zbrane je v
novele presne vyšpecifikovaná i
èasovo vymedzená. Dôvody úpravy sú azda zrejmé, aj v uplynulých
rokoch sme boli svedkami prípadov, kedy sa takéto signály o možnom zneužití zbrane aj pre legislatívne nejasnosti èi nerozhodnos
policajtov prehliadli a dôsledkom
boli vážne tragédie, konèiace aj
smrou. Teraz majú policajti pri rozhodovaní o zaistení zbrane predsa
len lepšiu legislatívnu oporu. Z týchto dôvodov sa precizujú aj podmienky držania zbrane pre po¾ovníkov.
l Nieèo na záver?
Novela obsahuje aj viaceré závažné zmeny v sankcionovaní priestupkov na úseku zbraní a streliva.
Je dôležité, aby sa s týmito zmenami dôkladne oboznámil každý držite¾ zbrojného preukazu, inak mu
hrozí, že sa trebárs èo len z nevedomosti èi nepozornosti dopustí
priestupku a tak mu môže by zbrojný preukaz odòatý na dva roky.
l Mohli by sme sa tejto téme
podrobnejšie venova v augusto vom èísle POLÍCIE?
Samozrejme, v takejto závažnej
problematike, ako sú zbrane a strelivo, je dôležité dôkladne pozna aj
najnovšiu legislatívu.
Zhováral sa Peter Ondera

Za Františkom Rosíkom
Nerád zvestujem zlé správy. Zvláš,
keï sa týkajú èloveka, ktorého si vážim, a
ktorý je súèasou toho, èo nás fascinuje.
Moja smútoèná spomienka je venovaná
významnej kynologickej osobnosti, ktorá
sa nezmazate¾ne vpísala do historiografie slovenskej a èeskoslovenskej kynológie – mjr. v.v. Františkovi Rosíkovi.
František Rosík zomrel dòa 1. júla
2015 v Bratislave vo veku 87 rokov.
„Franto“, alebo „Dedo“, ako sme ho familiárne oslovovali, bol profesionálnym kynológom PS FMV, tvorcom
plemena èeskoslovenský vlèiak a èlenom Siene slávy služobnej
kynológie. Narodil sa 27. novembra 1927 na Morave v obci Malenovice, ktorá je dnes súèasou Zlína.
Nie každý sa narodí pod šastnou hviezdou. Tých, ktorí siahnu
na hviezdy, je ešte menej. Františkovi Rosíkovi bolo dopriate oboje. On a èeskoslovenský vlèiak tvoria dve bytosti, ktoré nerozluène
patria k sebe.
F. Rosík patril medzi zakladajúcich èlenov Klubu chovate¾ov èes koslovenského vlèiaka v ÈSSR, ktorý viedol od 20. marca 1982 až
do roku 1990. Poèas jeho predsedovania bol èeskoslovenský
vlèiak, v roku 1989 na zasadnutí Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI, zaradený medzi novodobé plemená psov s perspektívou svetového uznania. Tento cie¾ bol dosiahnutý o desa rokov neskôr – v roku 1999 bol èeskoslovenský vlèiak natrvalo zapísaný medzi moderné plemená psov registrované FCI. Ako vedúci tímu
František Rosík pripravoval so spolupracovníkmi príslušné dokumenty k definitívnej medzinárodnej akceptácii plemena.
Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol èestným
predsedom Klubu chovate¾ov èeskoslovenského vlèiaka v Slovenskej republike a vo verejnosti jeho ve¾kým propagátorom.
František Rosík spolutvoril štandard èeskoslovenského vlèiaka.
Hlavne jeho zásluhou sa stalo Slovensko, po rozdelení èeskoslo venskej federácie, gestorom tohto plemena.
Som ve¾mi rád, že som mohol Františka Rosíka osobne pozna.
Stretol som len málo takých profesionálnych kynológov, ktorí sa
práci venovali s entuziazmom a vervou bez nároku na osobité
uznanie…
Èes jeho pamiatke!
V Bratislave, 4. júla 2015

RNDr. Vladimír Ïurišin, plk. v.v.
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Trocha humoru na horúce letné mesiace…
Prekvapenie
Chlap hovorí kamarátovi: „Predstav si, èo sa stalo! Doma som našiel svoju
ženu zavraždenú!“
Aký to bol pocit? pýta
sa kamarát.
„Najviac ma prekvapilo,
že niekto nenávidel moju
ženu viac ako ja…“

Tajomstvo dlhovekosti

V Gruzínsku robili prieskum
príèin dlhovekosti tamojších
mužov. Komisia spovedala
starèekov, akú majú živo tosprávu, aké zá¾uby, èo jedli a
pili… Sivovlasý Gruzínec od povedá: „Tak ja ráno vstanem,
dám si deci nášho dobrého
gruzínskeho koòaku, potom
sa pomilujem so ženou, dám
si litrík nášho dobrého vínka,
idem k susede, pomilujem sa
aj s òou, potom si dám našu

dobrú baraninku k obedu a popoludní idem za kamarátmi,
popíjame naše dobré vínko,
hráme karty a bafkáme si z fa joèiek náš dobrý tabak až do
pozdného veèera…“
„Íha,“ hovorí èlen komisie,
„ve¾mi sa èudujem, že ste sa
pri takejto životospráve dožili
takého vysokého veku!“
„Aký vysoký vek?“ èuduje
sa Gruzínec. „Ja mám 35 rokov, ja len tak staro vyzerám!“

Jááánošík…
Zaspal si!

Zapískal Jánošík na
skale vysokej… a prišlo k
nemu tritisíc slovenských
junákov. Zdesený Jánošík
im vraví: „Chlapi, nemôžete všetci na zboj! Niekto
musí aj robi!“

Už zase? Ko¾kokrát som ti hovorila, že sa nemáš v nede¾u pozera na diskusie s politikmi?!
Najmä si dávaj pozor na jeho ¾avaèku!

Mami, môžem pozera televízor?
Môžeš, ale nezapínaj ho!

A slušne sa správaj…
Mamièka
vyprevádza
svojho nepodareného syna
na nástup výkonu trestu
odòatia slobody a vraví mu:
„Synáèik, slušne sa tam
správaj, nie aby a zasa vyhodili ako minule z Doprastavu!“

Miláèik, krásna básnièka! Ale na to, aby si ma pomiloval, by
si nabudúce mohol zvoli nieèo kratšie…

Na poľovačke
Najprv deti,
potom
ženy!

Z honu sa vrátil manžel
podnapitý a s úsmevom
oznamuje manželke:
„Drahá, mesiac nemusíš nakupova!“
To si ulovil to¾ko zveriny?
„Nie, prepil som s po¾ovníkmi celú výplatu…“

Dovolíte, prosím vás?! Chcem sa len na nieèo opýta!

Nový obyvateľ
Do cely v Leopoldove prišiel nový väzeò. „Ahoj,“ víta ho chlap
na cele. „Ko¾ko si dostal?“
„Pä rokov.“
„Tak si uste¾ pri dverách, ty pôjdeš skôr domov…“
(z webu)
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Unikát: Npor. Miroslav SCHERHAUFER tretíkrát majstrom Slovenska v špeciálnej kynológii

Na stupni víazov po prvýkrát v histórii žena
V dòoch 15. až 19. júna 2015 sa v areáli Nového ranèa Z Polytanu SK v Malom Lapáši (okres Nitra), a na vybraných
pracoviskách v Nitre uskutoènili XI. majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynológii, v detekcii výbušnín a drog. Na súaži sa zúèastnili dvojèlenné
družstvá reprezentujúce všetky krajské riadite¾stvá PZ, ako
aj družstvá z Riadite¾stva hraniènej a cudzineckej polície
(RHCP) : Bratislava, Prešov a Sobrance.
Riadite¾ odboru kynológie a hipológie PPZ (OKH PPZ) plk. Mgr.
Bc. Branislav DIÏÁK vymenoval

do funkcií rozhodcov – vedúceho
strediska metódy pachovej identi fikácie kpt. Bc. Jána VARGU a in-

špecializovaného výcviku služobných psov por. Marian SENDREI a psovod špecialista KR PZ
v Bratislave kpt. Emil FEJTL.
Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súažiacich dvojèlenných
družstiev rozhodol o nasledovnom poradí.
V kategórii „vyh¾adávanie vý bušnín“ v súaži jednotlivcov získal:
1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyh¾adávaní výbušnín
na rok 2015 kpt. JUDr. Ladislav

Naši najlepší "drogári"
do funkcie riadite¾a tohtoroèných
majstrovstiev svojho zástupcu
plk. Ing. Mariana CHARVÁTA, do
funkcie hlavného rozhodcu vedú ceho strediska klasického a špecializovaného výcviku služobných
psov pplk. Ing. Patrika VINCÚRA,

štruktora výcviku slu žobných psov npor.
Zdenka KOREÒA.
Majstrovstvá organi zaène zabezpeèovala tajomníèka
por. Mgr. Anna HAMBÁLKOVÁ,
po technickej stránke inštruktor

Barbora Pšenková
FILIP so služobným psom YKAR
z KR PZ v Nitre,
2. miesto práp. Jozef GANÈÁR

so služobným psom QUITO z KR
PZ v Žiline,3. miesto práp. Barbora PŠENKOVÁ so služobnou su kou ANKA z RHCP Bratislava.
obr. 01
V
kategórii
„vyh¾adávanie
omamných a psychotropných lá tok (drog)“ v súaži jednotlivcov získal:
1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyh¾adávaní drog na
rok 2015npor. Miroslav SCHERHAUFER so služobným psom ZAIRO z KR PZ v Trnave,
2. miesto práp. Jozef VAJAS
so služobným
psom ONUR z
KR PZ v Bratislave,
3.
miesto
npor. Jaroslav
ÈAÈÍK so slu žobným psom
ŠARO z KR PZ
v Nitre.
V kategórii
„súaž
družstiev“ reprezentujúcich vysiela júce útvary Policajného zboru,
získali:
1. miesto a
kolektívny titul
Majstri Slovens ka v špeciálnej kynológii na rok
2015, a Putovný pohár riadite¾a
OKH P PZ, tím Krajského riadi-

te¾stva PZ v Nitre, v zložení: kpt.
JUDr. Ladislav FILIP so služobným psom YKAR a npor. Jaro slav ÈAÈÍK so služobným psom
ŠARO,
2. miesto tím Krajského riadite¾stva PZ v Bratislave, v zložení:
por. František TOMÁNEK so služobnou sukou KONA a práp. Jozef VAJAS so služobným psom
ONUR,
3. miesto tím Krajského riadite¾stva PZ v Žiline, v zložení: npor.
Bc. Pavol STRÝÈEK so služobným psom ZIXO a práp. Jozef
GANÈÁR so služobným psom
QUITO.
Trnavskému psovodovi špecialistovi por. Miroslavovi SCHERHAUFEROVI so služobným psom
ZAIRO sa po prvýkrát v doterajšej
jedenásroènej histórii majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynoló gii podarilo po tretíkrát po sebe
vybojova víazný titul Majstra Slo venska vo vyh¾adávaní omamných a psychotropných látok.
Doteraz nevídané a neslýchané – tretie miesto si v tvrdej mužskej konkurencii vybojovala zatia¾
najúspešnejšia psovodka Policajného zboru práp. Barbora
PŠENKOVÁ z RHCP Bratislava.
Diplom a pohár jej odovzdal riadite¾ OPP KR PZ v Nitre pplk. Mgr.
Peter MELENEC.
Text a foto: Mgr. Peter Nevolný
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Naši stolní tenisti sa na Majstrovstvách Európy nestratili
Bulharské letovisko Varna
privítala v dòoch 2. 5. – 1. .
2015 najlepších stolnoteniso vých policajtov na 7. Majstrovstvách Európy. Naša repre zentácia v zostave: nadstrm.

Martin Gajdoš, nadstrm. Slavo mír Král, mjr. Miroslav Urban,
ppráp. Tichomír Revaj a študentka A PZ Lucia Truksová pokraèovala v tohtoroènej medailovej žatve slovenských poli-

Beh v srdci SNP
3. ročník
Pri príležitosti osláv 71. výročia SNP
M–SR v cestnom behu policajtov

èianskej Štiavnièky, Sklabin ského Podzámku a Sklabine.
Tra meria 19 km, štart a cie¾ je
na futbalovom ihrisku v Skla bini.
Žiaci na futbalovom ihrisku, dåžka trate od 400 do 800
Termín konania: 28. augus - metrov
ta 2015 (piatok)
Štartovné: 3 €, žiaci nepla Miesto konania: Sklabiòa, tia
Kategórie: muži A do 39 ro okres Martin
kov
muži B od 40–49 rokov
Prihlášky: Zasla do 26.8.
muži C od 50–59 rokov
2015 na adresu Ján Holiga,
muži D od 60 rokov
Jed¾oviny 90, 03608 Martin
ženy E do 35 rokov
alebo mailom na: jan.holigaženy F nad 36 rokov
@centrum.sk tel. èíslo: 0905
policajti a policajtky PZ SR
744715, 0905 418052 v deò
žiaci (najmladší, mladší a
pretekov na futbalovom ihrisstarší žiaci)
ku v Sklabini
Štart: hromadný o 17.30
Kancelária pretekov: Futhod., žiaci o 17.45 hod.
balové ihrisko v Sklabini
Ceny: odmenení budú prví
Informácie: na klubovej
stránke
www.kblskpmartin traja pretekári v každej kate górii
.webnode.sk,
Protesty: pod¾a pravidiel
Technické ustanovenia:
atletiky
Vyhlásenie výsledkov: 30
Predpis: preteky sa uskutoènia pod¾a platných pravi - min. po dobehnutí posledné ho pretekára
diel atletiky
Prezentácia: dòa 28.8.2015
Obèerstvenie:
zabezpeèí
od 16.00 do 17.00 hod. na fut- usporiadate¾
Rôzne: pretekári, èinovníci,
balovom ihrisku v Sklabini
Popis trate: tra vedie po diváci sa zúèastòujú pretekov
asfaltovej komunikácii z obce na vlastné nebezpeèenstvo.
Sklabiòa, ïalej cez obec Skla - Premávka bude èiastoène re binský Podzámok, Turèiansku gulovaná príslušníkmi polície.
Zdravotná služba: hasièi
Štiavnièku, Suèany, popri Pre fe v Suèanoch spä do Tur- Suèany

cajtov – športovcov, ktorú rozbehli hokejisti, pokraèovali
strelci a judisti…
Ani Varna nebola pre našich
stolných tenistov márnou vartou.
Po výborných výkonoch sme do siahli zásluhou Martina Gajdoša a
Lucky Truksovej dve medailové
umiestnenia. Až do finále dvojhry
to dotiahol Martin Gajdoš, ktorý v
òom prehral s dánskym repre-

Všeobecné ustanovenia:
Usporiadate¾: Obce Sklabiòa, Sklabinský Podzámok,
Turèianska Štiavnièka, Suèany a Klub bežeckého lyžova nia Martin

Ján Holiga
predseda organizaèného výboru

Július Ondrej
riadite¾ pretekov

Blízko k ïalším medailovým
umiestneniam mali aj oba mužské
páry (Gajdoš+Urban a Revaj+Král) a mix (Gajdoš+Truksová), ktoré skonèili vo štvrfinále.
Všetci naši reprezentanti podali
poèas celého nároèného turnaja
špièkové výkony za ktoré im ïakujeme.
Juraj Filan, UNITOP

zentantom Finskom. V ženskej
kategórii dosiahla bronzový stupienok Lucia Truksová, ktorú v semifinále vyradila neskoršia ví azka z Francúzska Plaisantová.

Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 14. augusta 2015
Redakcia

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
JÚN 2015

Čiastka 49
54. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení pracovnej
skupiny na zabezpečenie projektu
„Štefánik“
Čiastka 50
55. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistickej
sezóny v roku 2015
Čiastka 51
56. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného

zboru zásahovej skupiny národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a odboru ochranných služieb Prezídia Policajného
zboru v zdokonaľovacích termínoch
Čiastka 52
57. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní zdokonaľovacieho výcviku zo streleckej prípravy príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I.
výcvikovej skupiny
Čiastka 53
58. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o spracovaní a predkladaní štatistických prehľadov útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru
Čiastka 54
59. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 20/2013 o postupe pri evidovaní vozidiel v znení neskorších
predpisov
Čiastka 55
60. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „bezpečné priecestia“
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