
„Ten to rok ale do šlo k ve¾ké mu
po su nu v ro ko va ní so so ciálny mi
partnermi, pre to že aj Re publi ko vá
únia za mestná va te ¾ov, kto rá
zväèša žiada la zru ši� mi ni málnu
mzdu, ale bo nu lo vý ná rast, prišla
s návrhom výš ky mi ni málnej
mzdy na úrov ni 399 EUR, obdob-
ne aj Aso ciá cia za mestná va -
te¾ských zvä zov a zdru že ní SR.
Zdru že nie miest a ob cí Slo ven s ka
na vr ho va lo výš ku 400 EUR,“ oce -
nil po sun v ko mu ni ká cii so so -
ciálny mi partnermi pre zi dent KOZ
SR Jo zef Kol lár.

KOZ SR si je ve do má potre by

zlepše nia so ciálne ho posta ve nia
najmä nízkopríjmo vých pra cu jú -
cich a je presvedèe ná, že vý voj
slo venskej eko no mi ky umož òu je
vyš ší ná rast mi ni málnej mzdy ako
je 400 EUR. „Aj pre to sme zotrva li
na výške 410 EUR. Tá to hra ni ca
vy chádza z na šich pre poètov a je
to zá ro veò pre rá ta né aj z h¾a diska
ri zi ka chu do by. Na to, aby sa èlo -
vek ne do stal pod hra ni cu chu do -
by, potre bu je za ro bi� na Slo ven -
sku mi ni málne 410 EUR,“ do dal J.
Kol lár.

(KOZ SR)
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KOZ SR pod¾a Zá ko na è. 663/2007 Z.z. o mi ni málnej mzde
predlo ží mi nis tro vi prá ce, so ciálnych ve cí a ro di ny ná vrh
na úpra vu su my me saènej mi ni málnej mzdy pre rok 2016
vo výške 410 EUR a z nej odví ja jú cu sa mi ni málnu ho di -
no vú mzdu 2,356 EUR. Roz hod la o tom Ra da predse dov
OZ KOZ SR. Pätnásty júl je dòom, do ke dy ma li so ciálni
partne ri predlo ži� re zor tu prá ce svo je ná vr hy tý ka jú ce sa
mi ni málnej mzdy.

Tro chu viac právne ho ve do mia!
Na margo fám: No ve la v so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov niè nezhoršu je
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a Minimálna mzda 2016? KOZ SR žiada 410 eur

Je naozaj najvyšší èas da� ve ci
na pra vú mieru a zasta vi� tieto ne-
zmy selné, ale rýchlo sa ší ria ce fá -
my v ra doch po li cajtov. Ne dáv no
schvá le ná no ve la zá ko na è.
461/2003 o so ciálnom poiste ní
nepria mo no ve li zu je aj náš zá kon
è. 328/2002, ale jej ob sah sa do tý -
ka mož no pár de sia tok po li cajtov,
kto rí pred ro kom 1993 pra co va li v
Èeskej re publi ke a tam im bol vy -
po èí ta ný sta robný dô cho dok. Ak
je v Èes ku vy po èí ta ný dô cho dok
niž ší, ako by mu ná le žal pod¾a
slo venskej le gisla tí vy, pod¾a no ve -
ly sa mu za po èí ta vy rov ná va cí prí-
spe vok. To je predme tom tejto no -
ve ly. Ešte vla ni ten to ná vrh pre šiel
riadnym pri po mienko vým ko na -
ním, vy jadro val sa k nej aj OZP.
Niè pod stat né te da no ve la ne me -
ní, nepri ná ša ni ja ké zhorše nie
kva li ty sú èasné ho so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov, len naprá -
va je den ne dosta tok.

l Z èo ho te da vlastne vznik li
tieto „no vé“ fá my? Kde to ¾u dia
be rú?

Je mi ¾ú to, že to mu sím po ve -
da�, u èasti po li cajtov by som
predpokla dal vyššiu úro veò práv-
ne ho ve do mia. Disku tu jú na so -
ciálnych sie�ach a ší ria pa ni ku bez
to ho, aby si riadne pozre li nielen
text no ve ly, ale aj úpl né zne nie

no ve li zo va ných èastí. Povrchne si
nieèo pozrú a hneï sú ho to ví aj zo
zá ve rom: od bo ro vý zväz za sa èo -
si neustrá žil èi do konca uro bil za
na ším chrbtom. Spo me nu tá no ve -
la má dve èasti, jed na je úèin ná
od 1. 7. 2015, dru há od 1. 1. 2016.
A v sú vislosti so zne ním zá ko na è.
328/2002 je potrebné po dotknú�,
že je potrebné si pre èí ta� aj pre -

chodné a zá ve reèné usta no ve nia,
kto ré sú celkom obsiahle a v nich
sa po li caj ti dozve dia, aké vý ho dy
im pri ná le žia v sú vislosti so ší re -
ný mi fá ma mi..

l Ako je to s 50–euro vým
príplatkom pre obèianskych za -

mestnancov? Z ra dov obèian -
skych za mestnancov pri chá -
dza jú s�ažnosti, že nie všetci
ma li možnos� využi� 50–euro vý
prípla tok, kto rý obèianskym za -
mestnancom ga ran tu je do da -
tok ko lektívnej zmlu vy.

Na úvod by som chcel po ve -
da�: ve¾mi si ce ní me, že pria mo
pán mi nister vnútra Ro bert Ka li -
òák pri šiel s návrhom poskytnú�
ci vilným za mestnancom možnos�
prá ce nadèas do výš ky 50,–EUR.
Èi že ne bo la to ini cia tí va OZP v
SR. Pán mi nister týmto návrhom
rea go val na zlú si tuá ciu v pla toch
ci vilných za mestnancov v štátnej
službe ako aj vo ve rejnej službe v
re zorte. V predchádza jú com ob -
do bí preplá ca nie nadèa sov ani
sa mot ná možnos� ne bo la pre uve -
de ných za mestnancov sa mo zrej -
mos�ou. Do datkom ku ko lektívnej
zmlu ve ne bo la za mestnancom
da ná po vinnos� odpra co va� nad -
èa sy, ale možnos�. Na aprí lo vom
pra covnom stretnu tí predse da
OZP v SR Ma rián Magdoško mi -
nis tra vnútra upo zor nil, že napriek
je ho chvá ly hodnej myšlienke, vi -
dí me v tom aj ur èi té zne vý hodne -
nie za mestnancov, kto rí ma jú níz-
ke pla ty a mu sia na uve de nú su -
mu odro bi� viac ho dín. Bo li sme
uiste ní zo stra ny mi nis tra, že sa
bu de týmto za mestnancom sna ži�
uve de né dispro porcie kompenzo -
va�. Ako odbo rá ri by sme ma li by�
stá le nespo kojní, ale v da nom prí -
pa de mu sí me po ve da�, že si vá ži -
me naplne nie prís¾u bu pá na mi -
nis tra v tohto me saènej výpla te.

Na dru hej stra ne, spus ti la sa la ví -
na do ta zov ci vilných za -
mestnancov na na šu cent rá lu, že
ako k to mu prí du te raz tí za -
mestnanci, kto rým ne bo la da ná

možnos� nadria de ný mi èerpa� tie-
to vý ho dy z ko lektívnej zmlu vy.
Mu sím po ve da�, že ešte 22. aprí la
2015 som zasla ním e–mailu in for -

(Pokračovanie na strane 2)

Slo venskom opä� pu tu jú fá my o ne ga tívnych zme nách v
so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov! Ne dáv no pri ja tá, pod¾a
rozší re ných fám vraj „skry tá“ no ve la od 1. 1. 2016 spô so -
bí ka ta stro fu… Aj v tejto sú vislosti sme oslo vi li podpred-
se du OZP v SR Ro ma na La ca…

Situácia v rómskych osadách pripomína časovanú bombu. Svedčí o tom aj incident v Rud-
ňanoch. Viac na s. 4-5.

Roman Laco

Dòa 17. jú la 2015 pri pá de
vrtu¾ní ka v Prie lo me Hor ná du
za hy nul spo lu s tro mi ko le ga mi

pplk. Ing. Du šan Leskovjanský, 
príslušník HZS

Na ro dil sa 16. de cembra
1978 v Spišskej No vej Vsi. Už
ako pätnás�roèný sa stal èle -
nom Slo ven ské ho ho ro le zecké -
ho spol ku JA MES. Vyštu do val
geodé ziu a kartogra fiu na STÚ
v Bra tisla ve, inži nierske štú -
dium ukon èil 19. jú na 2002. V
jú ni 2006 sa na pl nil je ho ve¾ký
sen, stal sa pro fe sio nálnym zá-
chra ná rom na Oblastnom stre -
disku Horskej záchrannej služ -
by Slo ven ský raj. Ab sol vo val

dvojroènú nadstavbu na zdra -
votnej ško le. V ro ku 2011 sa
stal ná èelní kom Horskej zá-
chrannej služ by Slo ven ský raj.
V tom èa se ab sol vo val troj -
roèný kurz hor ské ho vodcu s
medzi ná rodnou li cenciou, kto -
ré mu predchádza li dlhé ro ky
pô so be nia v ho rách. Ho ro le -
zectvo bo lo pre Du ša na ži -
votnou fi lo zo fiou. Vo ve ku ne -
do ži tých 37 ro kov za hy nul pri
prá ci, kto rá mu bo la najbližšia.

Dòom 18. jú la 2015 bol Ing.
Du šan Leskovjanský mi mo -
riadne po vý še ný in me mo riam
do hod nos ti pod plu kov ník.

Zosta li po òom man žel ka
Iva na a tri de ti: 2–roèná Zu -
zanka, 5–roèný Ja kubko a 7–
roèná Evièka.

Lú èi sa najbližšia ro di na, prí -
buzní, ko le go via, ho ro lez ci z
ho ro le zecké ho spol ku JA MES,
èle no via OZP v SR, pria te lia,
ka ma rá ti a zná mi, zástupco via
mesta Spiš ská No vá Ves a ob -
ce Hra bu ši ce a ši ro ká ve -
rejnos�.

Èes� je ho pa miatke!

Za skve lým ho ro lezcom 
a obe ta vým záchra ná rom



mo val èle nov predsedníctva OZP
v SR a následne tým aj èlenskú
základòu. Vysvetlil som zá mer pá -
na mi nis tra, aby na pra co viskách,
kde ne bo la dovte dy možnos�
nadèa so vej prá ce, aby do šlo k ná-
pra ve v sú la de s ko lektívnou
zmlu vou. Taktiež predse da OZP v
SR na po ra de pre zi den ta PZ o tej-
to mož nos ti in for mo val kraj ských
riadi te ¾ov PZ. S po ¾u to va ním mu -
sím konšta to va�, že je den z kraj -
ských riadi te ¾ov k uve de nej
proble ma ti ke konšta to val, že si
mý li me po jmy s dojma mi a na ïa -
lej v tom to kra ji nad èa so vá prá ca
ne bo la všetkým umožne ná.
Viace rí funkcio ná ri sa domnie va li
a mož no ešte aj domnie va jú, že
do da tok ku ko lektívnej zmlu ve je
„vý my sel“ odbo rá rov. Ta ká to si -
tuá cia bo la za zna me na ná vo
viace rých kra joch. Je mi ¾ú to, že

viace rí funkcio ná ri ne po cho pi li zá -
mer mi nis tra vnútra a neh¾a da li
ces ty ale dô vo dy, pre èo sa ob sah
do dat ku ne dá reali zo va�. Pre to,
ak dnes vzni ká u niekto rých ci -
vilných za mestnancov nespo -
kojnos�, že im ne bo la da ná mož-
nos� nadèa so vej prá ce, ma li by sa
obra ca� prá ve na nich, aby zdô -
vodni li svo je ko na nie.

l Pristavme sa ešte pri práv-
nej ochra ne, kto rá ta kisto patrí
do vášho portfó lia podpredse -
du. Ako sa vy ví ja si tuá cia?

Bližšie sa tou to pro ble ma ti kou

bu de me zaobe ra� na septembro -
vom predsedníctve a následne na
ra de predse dov. Na ïa lej zastá -
vam ná zor, že po li caj ti, kto rí
prekro èia hra ni cu svo jej pro fe sie
a do pustia sa úmy selné ho trest -
né ho èi nu, ne ma jú èo h¾a da� v Po -
li cajnom zbo re a poskytnu tie
právnej ochra ny by bo lo len mrha -
ním spo loèných pe òa zí. Sa -
mozrejme, kaž dý prí pad tre ba
ve¾mi citli vo po sú di�, ve ¾akrát sme
svedka mi kri vých obvi ne ní nielen
zo stra ny zadrža ných pá cha te ¾ov,
ale aj zo stra ny nadria de ných.

l Pri po sudzo va ní opodstat-
ne nia prizna nia právnej ochra -
ny by ma la ma� urèu jú ce slo vo
základná orga ni zá cia…

Áno, uve de nú sku toènos� im
de kla ru je Šta tút právnej ochra ny
èle nov OZP v SR. Je potrebné ale
uvies�, že sme ma li aj prí pa dy,
keï sa èle no via základnej orga ni -
zá cie bá li po ve da� žiada te ¾o vi
pria mo do oèí, èo si myslia, ochra -

nu mu odpo ru èi li a pri tom dú fa li,
že však ju za mietne predsedníc-
tvo a oni bu dú èis tí… Nieke dy to
zrejme chce tro chu viac osobnej
sta toènosti. Na šou úlo hou je aj v
prí pa de právnych ochrán dba� o
ve¾mi zodpo vedné vy nakla da nie
pe òa zí, kto ré patria všetkým èle -
nom.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Tro chu viac právne ho ve do mia!
(Pokraèovanie zo strany 1)
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l Pr vé ko lo bý va väèši nou
takpo ve diac zahrie va cie, zás -
tup co via za mestnancov i za -
mest ná va te ¾ov spra vidla pred -

lo žia svo je predsta vy, ak tak už
neuro bi li skôr. Keïže ide o pro-
striedky štátne ho roz poè tu, od-
bo rá ri si z úst fi nancov tra diène
vy po èu jú nieèo o �ažkostiach
pri napåòa ní zá me rov vlá dy… V
tom to ro ku však bo li vy jadre nia
pre mié ra Ro ber ta Fi ca k plne -
niu vládnych zá me rov ob zvláš�
op ti mis tic ké…

Kým sa do sta nem pria mo k pr -
vé mu ko lu vy jedná va nia, mu sím
spo me nú�, že ešte pred ním bo li
na KOZ SR ro ko va nia predse dov
od bo ro vých zvä zov, aby sme si
spresni li zá me ry a predsta vy – v
prvom ra de o úrov ni mi ni málnej
mzdy. Do hod li sme sa na po žia -
davke 410 eur pre rok 2016, zdô -
vodne nia sú azda jas né. KOZ vy -
chádza la z dob ré ho vý vo ja slo -
venskej eko no mi ky v ostatnom
ob do bí. Tiež sme sa na KOZ
zhodli, že bu de me žiada� se -
dempercentnú va lo ri zá ciu pla tov

a že v tom to sme re bu dú od bo ro -
vé zvä zy jed not né.

l Posledné dva ro ky sme
svedka mi ja vov, keï sa niekto -
ré od bo ro vé zvä zy sí ce sto -
tožnia s predsta vou KOZ, zá ro -
veò však po mi mo, takpo ve diac
pa ra lelne vy jedná va jú s vlá dou
o svo jich po žia dav kách. Mám
na mys li najmä od bo rá rov v
škol stve, v zdra votníctve, vla ni
sa ozva la aj justí cia…

Prav dou je, že zdra vot ní ci pra -
cu jú na vlastnom zá ko ne, kto rý by
riešil ich odme òo va nie, vlá da vi dí
pro blém v súkromných zdra -
votníckych za ria de niach. KOZ
však s po žia davkou na 7–per-
centnú va lo ri zá ciu vystú pi la po
do ho de všetkých èlen ských zvä -
zov, takpo ve diac ru ka v ru ke.

l Tak prejdi me pria mo k pr -
vé mu ko lu.

Na ko lektívnom vy jedná va ní sa
okrem iných za stra nu za mestná -
va te ¾a zú èast ni la ve dú ca slu -
žobné ho úra du Úra du vlá dy SR
Ta tia na Ja neèko vá a štátny ta -
jomník mi nis ter stva fi nancií Radko
Ku ruc, na èe le zástupcov od bo ro -
vých zvä zov bol podpredse da
KOZ SR Sla vo mír Manga. Pa ni
Ja neèko vá uviedla, že ná vrh je
vlastne iden tic ký pre ve rejnú i pre
štátnu služ bu, vlá da akcep tu je
1slu žobný èas v roz sa hu 37 a ½
ho di ny týždenne, v dvojzmennej
pre vádzke 36 a ¼ ho di ny týžden-
ne a v trojzmennej ale bo nepre -
trži tej pre vádzke 35 ho dín týžden-
ne. Pre rok 2016 vlá da tiež odo-
bru je základnú vý me ru do vo len ky
štátne ho za mestnanca vo vý me re
pä� týždòov a štátne ho za mest -
nanca, kto rý do konca ka len -
dárne ho ro ka do siahne najme nej
33 ro kov ve ku, vo vý me re šes�
týždòov, súhla sí tiež s možnos�ou

zmluvných strán do hodnú� od -
stup né nad roz sah § 53 zá ko na o
štátnej službe priazni vejšie, ak to
príslušný právny predpis umož òu -
je. Za mestná va te¾ tiež ne mal pro -
blém s po ža do va ným príspevkom
na doplnko vé dô chodko vé spo re -
nie, ci tu jem presne zo zá pisni ce:
vo výške najme nej 2 % z ob je mu
zúèto va ných pla tov štátnych za -
mestnancov zú èastne ných na do-
plnko vom dô chodko vom spo re ní;
ak slu žobný úrad má uzatvo re nú
za mestná va te¾skú zmlu vu, ale
ne má uzatvo re nú za mestná va -
te¾skú zmlu vu s doplnko vou dô -
chodko vou spo loènos�ou, s kto -
rou má uzatvo re nú úèastnícku
zmlu vu je ho štátny za mestna nec,
je po vin ný uzatvo ri� za mestná va -
te¾skú zmlu vu s tou to doplnko vou
dô chodko vou spo loènos�ou, a to
do 30 dní odo dòa, v kto rom sa
slu žobný úrad o tejto sku toènosti
dozve del. Vlá da ne na mie ta la ani
pro ti mož nos ti do hodnú� dennú
výš ku ná hra dy príjmu pri do èasnej
pra covnej ne schop nos ti v podni -
ko vej ko lektívnej zmlu ve vo vyššej
percentuálnej sadzbe ako upra vu -
je zá kon, najviac však vo výške
80 % denné ho vy me ria va cie ho
zá kla du štátne ho za mestnanca.

Aj v ko lektívnej zmlu ve pre ve -
rejnú služ bu, te da pre prá cu vo
ve rejnom záujme vlá da akcep tu je
ná vrh KOZ na zvý hodne ný pra -
covný èas, do vo len ku, od stup né,
príspe vok na doplnko vé dô -
chodko vé spo re nie a možnos�
upra vi� v podni ko vej ko lektívnej
zmlu ve dennú ná hra du príjmu pri
do èasnej pra covnej ne schop nos ti
najviac vo výške 80 % denné ho
vy me ria va cie ho zá kla du.

l Va lo ri zá cia pla tov?
Štátny ta jomník mi nis ter stva fi -

nancií Radko Ku ruc nám ozná mil,
že po žia davka zvý ši� pla to vé ta ri-
fy a stup ni ce pla to vých ta ríf o 7 %
by ma la do pad na štátny roz po èet
vo výške 350 mi lió nov eur, èo
predsta vu je 0,5 % HDP a navrhol
va lo ri zá ciu len na úrov ni inflá cie,
te da vo výške 1,3 percenta. Ne -
súhla sil ani s návrhom na výš ku
ïalšie ho prí de lu do so ciálne ho
fon du, a tak bo lo jas né, že pôjde -
me do dru hé ho ko la, osta li otvo re -
né aj viace ré otáz ky v sú vislosti s
niekto rý mi rozdielmi medzi zá -
konmi pre štátnu a pre ve rejnú
služ bu.

l Èím ar gu men to va li od bo -
ry?

Vi ce pre zi dent na ob ha jo bu po -

žia da viek odbo rov dô vo dil najmä
dob rou eko no mic kou si tuá ciou
štá tu, na pro ti to mu odme òo va nie
za mestnancov štá tu vo ve rejnej
sprá ve je úplne ža lost né, pod
úrovòou mi ni málnej mzdy, keï v
prvej ta rifnej trie de v prvom stup ni
predsta vu je mzda len 280 eur a
až po siedmu trie du sa mu sí do -
rovná va�. Tak vlastne za mestna -
nec vo ve rejnej službe za rá ba mi -
ni málnu mzdu bez oh¾a du na to, èi
je v prvej ale bo šiestej ta rifnej trie -
de. Predsta vi te¾ vlá dy i re pre zen -
tant ZMOS na šu po žia davku na 7
– percentnú va lo ri zá ciu odmietli a
tak sme sa po merne rýchlo ro zišli,
aby sme sa zno va stretli ešte pred
ïalším za sa da ním vlá dy, kto ré má
by� 26. au gus ta. Z pr vé ho ko la vy -
jedná va nia mô žem ešte spo me -
nú� vý èit ku, kto rú odbo rá rom ad -
re so val štátny ta jomník Ku ruc, že
vraj za predchádza jú cej vlá dy pa -
ni Ra di èo vej bo lo ove ¾a horšie a
od bo ry bo li ti cho, no te raz sa na -
hlas ozý va jú… Tak sa vi ce pre zi -
dent KOZ tro chu so štátnym ta -
jomní kom do be ra li a po tom sme
sa ro zišli.

l Ter mín dru hé ho ko la vy -

Najväèší boj s vlá dou sa zve die o výš ku va lo ri zá cie pla tov

Viktor Kiss

UPO ZORNE NIE
Poistku zodpo vednosti za ško du spô so be nú za mestná va -

te ¾o vi v pois�ovni Wustenrot už mô že te uzatvo ri� aj onli ne pro-
stredníctvom onli ne formu lá ra, do stup né ho na webstránke
OZP v SR v èasti Wustenrot.                                                (r)

Po by ty se nio rov na Slo ven sku
bu de posky to va� odbo rárska ho -
te lo vá spo loènos� SO REA, spol. s
r. o. vo svo jich za ria de niach. Vy-
plý va to z vý sled ku ve rejnej sú �a -
že, vyhlá se nej vo februá ri tohto
ro ku, odbo rá ri do sta li po nu ky
dvoch uchádza èov.

Od bo ry uhra dia dô chodcom 25
800 re kondièných po by tov v ro -
koch 2015 až 2017 s vy uži tím
štátnej úèe lo vej do tá cie na pod -
po ru týchto akti vít. Èas� nákla dov
zapla tia od bo ry a úèast ní ci po by -
tov.

SO REA zís ka la po dob né zá -
kazky KOZ aj v predchádza jú cich
troch ro koch. Zmluvná ce na za
ma xi málne 6 600 re kondièných
po by tov dô chodcov v mi nu lom ro -
ku na šes� me sia cov ma la hod no -
tu takmer 1,2 mil. eur bez da ne
(vy še 1,4 mil. eur s da òou).

Od bo ry vla ni vy be ra li z po núk
šty roch uchádza èov. Zá kazka na
de vä� me sia cov v ro ku 2013 stá la
vy še 2 mil. eur bez da ne (2,42 mil.
eur s da òou). Vy sú �a že ná ce na za
re kondièné po by ty dô chodcov v
ro ku 2012 na de vä� me sia cov do -

siahla tiež viac ako 2 mil. eur bez
da ne (2,46 mil. eur s da òou). V ro -
koch 2012 a 2013 predlo ži la po -
nu ku iba SO REA.

KOZ zdru žu je takmer tridsa�
vý robných a ne vý robných od bo ro -
vých zvä zov. Spo loènos� SO REA,
spol. s r. o. so sídlom v Bra tisla ve
vznik la za èiatkom ro ku 1993. Po -
sky tu je uby to va cie a ïalšie sprie -
vodné služ by vo svo jich ho te loch
vo Vy so kých a Nízkych Tat rách,
¼u bovnianskych kú pe ¾och, To -
po¾èiankach, Pieš�a noch a Bra -
tisla ve.

Spo loènos� má základné ima -
nie 14,54 mil. eur, jej vlastní kom
je Jed not ný ma jet ko vý fond zvä -
zov od bo ro vých orga ni zá cií v SR.

(SI TA)

Od bo ry zapla tia dô chodcom viac ako 25–ti síc po by tov. Prispe je aj štát
Konfe de rá cia od bo ro vých zvä zov SR (KOZ) plá nu je vy na -
lo ži� na no vé re kondièné po by ty dô chodcov po èas takmer
troch ro kov zhru ba 4,5 mil. eur bez DPH.

Dòa 21. jú la 2015 sa usku toèni lo pr vé ko lo ko lektívne ho
vy jedná va nia vyš ších ko lektívnych zmlúv pre štátnu a ve -
rejnú služ bu na rok 2016, kto ré ho sa za Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR zú èast nil podpredse da Vik tor Kiss. Re dakcia
PO LÍ CIA ho aj v tejto sú vislosti po žia da la o roz ho vor.

Na podporu vyšších platov občianskych zamestnancov v rezorte OZP v SR vyzbieral 17 486 podpisov

(Pokračovanie na strane 3)
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K ekonomickej a hospodárskej
kriminalite

„Ďalšie problémy, ku ktorým
dochádza pri vyšetrovaní tohto
druhu trestnej činnosti, spočívajú
aj v komplikovanosti a neprehľad-
nosti daňových predpisov, v ich
častých zmenách, no v neposled-
nom rade je to aj nedostatočná
odborná pripravenosť a nedosta-
tok policajtov na oddeleniach eko-
nomickej kriminality. V tomto sme-
re by však  prínosom mohlo byť
využívanie inštitútu odborného
kon zultanta predovšetkým zá-
stupcov finančnej správy, ktorých
samozrejme nemôžeme využívať
ako náhradu znalcov, ale nepo-
chybne môžu pomôcť k lepšiemu
porozumeniu danej problematiky
a takto umožniť nadobudnutie
znalostí daňových predpisov, po-
chopenie systému a pravidiel vý-
beru daní a podobne.“ 

„Je otázne, či pomerne malý
počet stíhaných osôb, najmä v
hospodárskej trestnej činnosti, nie
je zapríčinený i nízkou profesio-
nálnou (vedomostnou, odbornou)
úrovňou konajúcich policajtov,
personálnym  obsadením,  ktoré
okolnosti nesporne zapríčiňujú
enormnú dĺžku prípravného kona-
nia a to nielen v zložitých prípa-
doch. Je nedostatok policajtov
činných na oddeleniach ekono-
mickej kriminality s vysokoškol-
ským vzdelaním ekonomického,
prípadne právnického smeru. Pri
odhaľovaní a dokumentovaní pre-
dovšetkým ekonomickej kriminali-
ty už orgány činné v trestnom ko-
naní zďaleka nevystačia iba so
znalosťou Trestného zákona a
Trest ného poriadku. Bolo by
vhodné, aby študijný program
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave bol obsahovo zamera-
ný aj na iné odvetvia práva a ak-
tívne reagoval na osobitosti  pri
odhaľovaní, objasňovaní, dokazo-
vaní a postihu závažnej trestnej
činnosti ekonomického charakte-
ru.“

„Na druhej strane možno pozi-
tívne hodnotiť spoluprácu orgá-
nov činných v trestnom konaní
(prokuratúra, policajný zbor a fi-
nančná správa) v rámci projektu
„daňová kobra“ (prokuratúra je
súčasťou projektu od augusta
2013). Výsledkom tejto spoluprá-
ce bolo zlepšenie koordinácie
uvedených subjektov pri odhaľo-
vaní, objasňovaní a vyšetrovaní
daňových trestných činov. K zlep-
šeniu výsledkov v tejto oblasti do-
šlo aj na základe toho, že odhaľo-
vanie, objasňovanie a vyšetrova-
nie najmä  neoprávnene uplatne-
ných odpočtov dane z pridanej
hodnoty patrí k prioritám generál-
neho prokurátora.    

Spolupráca medzi prokurátor-
mi a policajtmi pri odhaľovaní a
vyšetrovaní trestných činov daňo-
vých je na požadovanej úrovni. V
nadväznosti na pokyn generálne-
ho prokurátora por. č. 9/2014 zo
dňa 26.05.2014 bola na krajských
prokuratúrach na všetkých okres-
ných prokuratúrach zriadená špe-
cializácia prokurátorov na daňové
trestné činy. Prokurátorom - špe-
cialistom je prednostne prideľova-
ná na výkon dozoru agenda daňo-
vých trestných činov, títo sa tiež
pravidelne zúčastňujú pracovných
porád za účasti zamestnancov fi-
nančnej správy a príslušníkov mi-
nisterstva vnútra, špecializujúcich
sa na odhaľovanie daňových
trestných činov. Rovnako tak sa
prokurátori  špecialisti zúčastňujú
vzdelávania v oblasti daňovej pro-
blematiky organizovaného gene-
rálnou prokuratúrou a justičnou
akadémiou. Prokurátori  špecialis-
ti na daňovú trestnú činnosť sa
osobne zúčastňujú niektorých vý-
sluchov a ďalších úkonov  vo vy-
šetrovaní a s policajtmi veci kon-
zultujú, predovšetkým v kompliko-
vanejších prípadoch. 

Vedomostnú a odbornú úroveň
vyšetrovateľov realizujúcich da-
ňové trestné činy možno hodnotiť
spravidla ako dobrú. Naopak v

činnosti niektorých poverených
príslušníkov Policajného zboru
(vyšetrujúcich prečiny nezaplate-
nia dane a poistného podľa § 278
odsek 1 Trestného zákona) sa vy-
skytujú viaceré nedostatky, napr.
nedostatočné zisťovanie skutko-
vého stavu, nepreverovanie roz-
hodujúcich okolností, prieťahy,
nepochopenie základných po-
jmov a inštitútov tejto trestnej čin-
nosti, terminologické nepresnosti,
nesprávne vyhodnotenie obsahu
a záverov znaleckého posudku a
podobne. 

Tempo predprípravného
konania

V rámci dozoru nad dodržiava-
ním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania prokurátori
podľa § 230 ods. 1 Trestného po-
riadku sledujú aj to, či policajt do
30 dní od doručenia trestného oz-
námenia začne trestné stíhanie
podľa § 199 ods. 1 Trestného po-
riadku alebo postupuje v zmysle §
197 ods. 1 Trestného poriadku,
resp. ustanovenia § 197 ods. 2
Trestného poriadku (§ 196 ods. 2
veta prvá Trestného poriadku).
Poverení príslušníci Policajného
zboru a aj vyšetrovatelia Policaj-
ného zboru  pri vybavovaní trest-
ných oznámení konajú často po-
maly a túto, i keď o poriadkovú le-
hotu, v niektorých prípadoch ne-
dodržujú. Nejde vždy pritom len o
objektívne príčiny prieťahov v ko-
naní policajtov pred začatím trest-
ného stíhania (potreba predvola-
nia a vypočutia oznamovateľa,
resp. osoby, ktorá na základe
trestného oznámenia mala spá-
chať trestný čin, vyžiadanie pí-
somných podkladov od oznamo-
vateľa, resp. od inej osoby alebo
orgánu), ale aj o nedostatky sub-
jektívneho charakteru (neschop-
nosť najmä poverených príslušní-
kov Policajného zboru dostatočne
sa zorientovať v problematike a
pod.). 

Aj keď zo strany prokurátorov
je ochota k spolupráci a snaha po-
môcť vyšetrovateľom Policajného
zboru a najmä povereným prísluš-
níkom Policajného zboru nefor-
málnymi konzultáciami zoriento-
vať sa v problematike, často aj pri
zachovaní 30 dňovej lehoty od pri-

jatia trestného oznámenia boli
rozhodnutia policajtov v niekto-
rých prípadoch vydané bez nále-
žitého zistenia skutkového stavu,
čo malo za následok uplatnenie
príslušných procesných oprávne-
ní prokurátora na odstránenie ne-
zákonného stavu (zrušenie roz-
hodnutí policajtov, príp. pokyn na
doplnenie trestného oznámenia).

Nedostatky v činnosti policaj-
tov v štádiu pred začatím trestné-
ho stíhania boli aj v uplynulom  ro-
ku  predmetom rokovaní na me-
dzirezortných poradách orgánov
činných trestnom konaní v obvode
pôsobnosti krajských prokuratúr.“

„Prokurátori venovali pozor-
nosť predovšetkým rýchlosti ko-
nania, zákonnosti a kvalite vydá-
vaných rozhodnutí. Preskúmavali
rozhodnutia policajtov na podkla-
de spisového materiálu a o  vý-
sledku preskúmania vyhotovovali
písomný záznam z previerky vy-
šetrovacieho spisu. Pozornosť
bola venovaná aj mimosúdnemu
vybavovaniu vecí a osobitne po-
stupu podľa § 204 Trestného po-
riadku. Využívanie tohto inštitútu
bolo pravidelne prerokovávané na
medzirezortných súčinnostných
poradách s Policajným zborom.
Pozitívne možno hodnotiť nárast
účastí prokurátora na vyšetrova-
cích úkonoch, najmä v skutkovo a
právne zložitých veciach, predo-
všetkým na výsluchoch svedkov,
znalcov a obvinených.“ 

Opakujúce sa nedostatky
„Vo vyšetrovaní a v skrátenom

vyšetrovaní pretrvávali  obdobné
nedostatky ako v predchádzajú-
cich rokoch. Jednalo sa najmä o
prieťahy v konaní policajtov, ne-
rešpektovanie lehôt stanovených
v Trestnom poriadku, neplnenie
pokynov, ako aj vydávanie nedo-
statočne odôvodených arbitrár-
nych a v niektorých prípadoch ne-
zákonných rozhodnutí. Na odstrá-
nenie týchto nedostatkov prokurá-
tori využívali svoje zákonné
oprávnenia. Za účelom predchá-
dzania  nedostatkov a pochybení
policajtov boli tieto prerokovávané
na súčinnostných poradách s Po-
licajným zborom, ktoré sa v prípa-
de potreby uskutočňovali aj ope-
ratívne.“

Stále pomaly?
„Činnosť prokuratúry ovplyvňu-

je aj pretrvávajúca nepriaznivá
rýchlosť prípravného konania
spôsobená aj zavinenými prieťah-
mi v prípravnom konaní. Na rých-
losť prípravného konania naďalej
negatívne vplývajú také problémy
(napriek snahe vedenia polície o
ich riešenie), ako sú pretrvávajú-
ce poddimenzovanie stavu vyše-
trovateľov Policajného zboru a
poverených príslušníkov Policaj-
ného zboru vo vzťahu k nápadu
vecí, rozpracovanosti vecí  a reál-
nej zaťaženosti policajtov, systém
ich prípravy a organizácie práce a
riadenia, pomerne veľká fluktuá-
cia policajtov a tým aj nedostatok
praktických skúseností z dôvodu
krátkej vyšetrovateľskej praxe,
časté zmeny v osobách policajtov
realizujúcich konkrétnu trestnú
vec. To všetko spôsobuje preťa-
ženie polície, ktorá naďalej nie
adekvátne spracováva nový ná-
pad trestnej činnosti a súčasne
realizuje početné rozpracované
trestné konania.“ 

Problémy aj v KEÚ PZ
„Prieťahy v prípravnom konaní

sú spôsobené aj oneskoreným
vypracovávaním znaleckých po-
sudkov kriminalisticko-expertíz-
nym ústavom, napríklad z oblasti
grafológie a analýza DNA. V rám-
ci agendy oddelenia prvostupňo-
vého a boja proti organizovanému
zločinu pozitívne hodnotíme zria-
denie odborov kriminálnej polície
krajských riaditeľstiev Policajného
zboru, ako aj spoluprácu s Národ-
nou kriminálnou agentúrou a pra-
covníkmi finančnej správy.

Stav vo vyšetrovaní, aplikačné
problémy a otázky súčinnosti s
políciou boli prejednávané a rie-
šené na pravidelných poradách s
vedúcimi pracovníkmi krajských
riaditeľstiev Policajného zboru a
okresných riaditeľstiev Policajné-
ho zboru.“

(red)

Medzititulky redakcia
PS: Redakcia privíta názory či-

tateľov k problémom, na ktoré po-
ukazuje správa generálneho pro-
kurátora. 

Generálny prokurátor SR každoročne predkladá parla-
mentu správu o činnosti prokuratúry za uplynulý rok.
Správou za rok 2014 sa poslanci začali zaoberať na júno-
vej, resp. júlovej schôdzi, rokovanie o ňom však prerušili.
Z tradičnej obsiahlej správy sme vybrali niektoré časti,
dotýkajúce sa pôsobenia Policajného zboru. (plné znenie
nájdete v obsahu schôdze na www.nrsr.sk.)

Kritické tóny aj na adresu polície
Zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry za rok 2014

Páchateľ prešiel tohto
človeka a ušiel, ale pozri na
ten zjazdený dezén, to by bo-
la pokutička!

jedná va nia nám èa so vo ko li du -
je s uzá vierkou, ne chá me sa te -
da prekva pi�. Má KOZ v zá lo he
ïalší po stup odbo rov, ak ne -
dôjde k do ho de s vlá dou a
ZMOS–om?

Ma li sme už ro ko va nia na tú to
té mu, pripra vu je me alterna tí vy
ïalšie ho po stu pu, ale nepredbie -
hajme.

l Za mestnanci mi nis ter stva
vnútra medzi tým už rozbehli
významnú ak ti vi tu na pod po ru
odbo rov pri vy jedná va ní. Mám
na mys li podpi so vú akciu, kto -
rú schvá li lo jú no vé za sa da nie
ra dy predse dov ZO OZP vSR.

Tak ako sme po ve da li už na ra -
de predse dov, išlo o ini cia tí vu na -
šich obèianskych za mestnancov,

vzh¾a dom na nepresnosti sme na -
po kon vypre ci zo va li zne nie vý zvy
na podpi so vú akciu k podpo re
KOZ SR pri ko lektívnom vy jedná -
va ní na rok 2016 a akciu sme roz-
behli aj po na šej lí nii.

l Bo li ur èi té oba vy z úspeš-
nosti akcie – predsa len, za èí -
na li už do vo len ky…

Mu sím po ve da�, že na ši funk-
cio ná ri na všetkých úrovniach na-
ozaj za bra li. Oce òu jem, že sa za -
po ji li aj okresné úra dy, kde ešte
vša de ne má me pria me kon tak ty.
Ve¾mi nám po moh la na ša interne -
to vá strán ka, mno ho ¾u dí sa o
podpi so vej akcii dozve de lo prá ve
z nej. Akcia tak be ža la po viace -
rých lí niach, cez na še základné
orga ni zá cie, cez centrá pod po ry,
cez okresné úra dy i cez KOZ a

výsle dok nás po te šil o to viac, že
do sah do vo le niek je pri ta kýchto
po du ja tiach ci te¾ný. Chcem ve¾mi
po ïa ko va� všetkým, kto rí sa o
jed no znaè ný úspech pri èi ni li. Ku
koncu jú la, te da prak tic ky za me -
siac od spuste nia sme sústre di li
17 486 podpi sov na hárkoch.

l Èo s ni mi uro bí te?
Ako už bo lo po ve da né, slú žia

na pod po ru posto jov KOZ pri ko -
lektívnom vy jedná va ní, hárky te da
predlo ží me v ïalšom ko le ko -
lektívne ho vy jedná va nia dru hej
stra ne, aby sme tak da li na ja vo
nespo kojnos� za mestnancov so
mzdo vým ohodno te ním a tiež, že
sto ja za svo ji mi zástupca mi za -
mestnancov pri vy jedná va ní. Vní -
ma me to ako pr vý krok.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Najväèší boj s vlá dou sa zve die o výš ku va lo ri zá cie pla tov
(Pokraèovanie zo strany 2)
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Ve èer v prvú augusto vú ne de ¾u
tohto ro ka sa v Rudòa noch, okr.
Spiš ská No vá Ves odohra li uda -
losti, o kto rých následne re fe ro val
riadi te¾ KR PZ v Ko ši ciach plk. Ju -

raj Leško na mi mo riadnej tla èo vej
be se de. No vi ná rom posky tol in-
formá cie o na sa de ní po li cajtov v
rómskej osa de Za bi ja nec v Rud -
òa noch i dos� nekva litný vi deo zá -
znam. Výsledkom stre tu s asi
dvesto rozvášne ný mi osadníkmi,
kto rí v tme hádza li na po li cajné
hliadky ka me ne, f¾a še a tehly, bo -
lo se dem zra ne ných príslušní kov
PZ – vrá ta ne riadi te ¾a OO PZ v
Marku šovciach. Agre sívni je din ci
z osa dy ma li na padnú� aj po sád ku
vo zid la Rýchlej zdra votnej po mo -
ci, pri vo la nej k ro dièke. Do šlo aj k
va rov ným výstre lom, si tuá ciu
upo ko ji li až pri vo la ní príslušní ci
ko šickej PMJ v pro tiú de ro vých
kom ple toch so štítmi. Po lí cia
pred viedla de vä� po dozri vých
útoè ní kov, za èa la trest né stí ha nie,
niek to rí z osa dy už èe lia obvi ne -
niam.

Je ťažké uve riť…
Uda los� v Rudòa noch, presnej-

šie v osa de Za bi ja nec podnie ti la
aj èu lú disku siu ¾u dí na so ciálnych
sie�ach, le bo nie je za sa ta ké bež-
né, aby Ró mo via hro madne úto èi li
na po li cajtov ka meòmi – to bôž
keï k úto ku ne ma li ni ja kú vonkaj-
šiu prí èi nu, ni ja ký podnet zo stra -
ny po lí cie, keïže na 158–ku te le -
fo no val s pros bou o po moc pria -

mo oby va te¾ tejto èis to róskej osa -
dy.

„Slú žim tu už ro ky, osa du po -
znám do ko na le, ale to to sme ešte
ne za ži li, ne ve ril by som, že sa to
mô že u nás sta�, a ešte k to mu
prá ve na Za bi janci,“ krú til hla vou
rómsky špe cia lista Ing. Sta ni slav
Gáll z OO PZ v Marku šovciach,
kto rý prá ve v tom to ro ku na ko -
šickej Vy so kej ško le bezpeènost -
né ho ma na žérstva úspešne ob -
há jil diplo mo vú prá cu s té mou
hodno te nia bezpeènostnej si tuá -
cie v Rudòa noch – Za bi janci.

V rovna kom du chu sa vy jadril
aj zástupca riadi te ¾a tohto OO PZ
kpt. Bc. Sta ni slav Varša a po èu -
do va nie ne ta ji li ani ïalší skú se ní
po li cajní funkcio ná ri, s kto rý mi
sme sa rozprá va li.

Na šim èi ta te ¾om netre ba va ri
de tailne pribli žo va� si tuá ciu v tom -
to re gió ne, kaž dé z OO PZ v
spišsko no vo veskom okre se má
„pod patro ná tom“ nieko¾ko róm-
skych osád. Len v obvo de marku -
šovské ho OO PZ po èet rómskych
oby va te ¾ov de sia tich osád pre vy -
šu je 5–ti síc.

Za bi ja nec pri Rudòa noch má
po ves� na jú bo hejšej z nich. Pria -
mo v areá li bý va lých že lezno -
rudných ba ní, v troch rozpa da jú -
cich sa obyt ných do moch a pri le -
pe ných chatrèiach ži jú na plo che
cca 400 štvorco vých metrov de -
siatky ro dín, do vedna oko lo 600
Ró mov, z to ho vy še po lo vi ca sú
de ti do 14 ro kov. Osa da má
elektri nu, ale najbližšia pit ná vo da
je asi ki lo me ter ïa le ko, nie sú tu
spevne né ko mu ni ká cie, je di ný prí -
chod i od chod z osa dy je po ska -
listej po¾nej ceste cez mostík, nie
je tu ka na li zá cia, plyn ani ve rejné
osvetle nie. A sme ti? Obec umies� -
ňu je ve¾koodpa do vý kontajner k
mostí ku, zaò sa au to ne do sta ne,
miestnym je to však asi ïa le ko,
od pad ky uskladòu jú pria mo pri
„do moch“. Pô da v areá li je silne
kon ta mi no va ná �ažký mi kovmi,
najmä olo vom a ortu �ou, kto ré sa
zo za to pe ných banských šácht
ïa lej vypla vu jú do po to ka a ce lé -
ho oko lia. Ob sah olo va v tom to
prostre dí de sa�ná sobne prekra èu -
je štátnu nor mu. Vi de li sme na
vlastné oèi: v spo me nu tom po to ku

sa v letných me sia coch sko ro stá -
le kú pe stov ka i viac detvá kov,
kto ré – okrem iných ve cí – ne -
pozna jú toaletný pa pier. V Za bi -
janci je sto percentná ne za -
mestna nos�, vo dièský preu kaz v
osa de ma jú tri oso by. Zo 600 oby -
va te ¾ov osa dy až 445 oby va te ¾ov
ne sie priezvisko Horváth – Hor-
vátho vá, uvádza sa o. i. v spo me -
nu tej diplo mo vej prá ci. Kop ce
oko lo sú už takmer ho lé, bez stro -
mov, kú ri� predsa tre ba a zi my sú
tu dlhé, krá de že dre va celkom su -
ve rénne ve dú (a nielen tu) šta tisti -
ku sklad by trestnej èin nos ti.

Bezprostredne pri osa de ve die
je di ná štátna ces ta medzi Rud -
òanmi a Marku šovca mi, mno hí
vo di èi z ce lé ho Slo ven s ka ju dob-
re pozna jú, le bo ve ¾a áut sa tu
sta lo terèom úto kov de tí, kto ré ra -
di obhadzu jú oko loi dú ce vo zidlá
všetkým, èo im prí de pod ru ku.

Da vo vá psy chó za?
V po pí sa nom prostre dí do šlo 2.

au gus ta 2015, te da v ne de ¾u ve -
èer ku kon flik tu medzi pri vo la ný mi
po li cajtmi a „do má ci mi“. V osa de
nieko¾ko dní osla vo va li svadbu

jedné ho z miestnych pá rov, èím
po li caj ti zdô vodòu jú podgu rá že -
nos� väèši ny oby va te ¾ov. Vznik li
dve sil né sku pi ny, kto ré sa do sta li
do kon flik tu, po prí cho de po li -
cajtov sa však rýchlo zmie ri li a v
akejsi da vo vej psy chó ze v úplnej
tme ko lektívne za úto èi li na hliadky
po li cajtov, kto ré sa ich po kú ša li
upo ko ji� a obno vi� ve rejný po ria -
dok. Výsle dok po zná me, nechrá -
ne ná po lí cia cúvla. Z 22 na sa de -
ných príslušní kov se dem zra ne -
ných. (Aj re dak tor JOJ bol vraj
rád, že vy via zol, po dal trest né
ozná me nie…) „Kuklá èom“ tr va lo
dobrú ho di nu, kým prišli z Ko šíc,
aj ich na sta ve né ští ty osadní ci za -
sy pa li nepretrži tou spàškou ka me -
òov. Pria my úèast ník: „Tie ná ra zy
ka me òov na ští ty pri po mí na li kru -

po bi tie. Keï už mi nu li ka me ne,
rozbí ja li tehly, aby ma li èo há-
dza�…“

No vá skú se nosť
Vo ve de ní spišsko no vo veské -

ho OR PZ si ce lý in ci dent podrob-
ne ro zobra li. Je to aj pre nich no -
vá skú se nos�, ho ci s po týèka mi
rá ta jú vlastne vždy, keï nieko ho z

ho cikto rej osa dy idú predvies�.
Použi tie do nu co va cích prostried-
kov k tejto prá ci ne raz patrí. Ale
to to?

Zástupca riadi te ¾a OR PZ plk.
Ing. Mi ro slav Da maško viè, riadi te¾

od bo ru po riadko vej po lí cie OR PZ
mjr. Mgr. Mi lan Bukšár i viace rí
funkcio ná ri z OO PZ sa zhodli v
tom, že vo vše obec nos ti rastie ag-
re si vi ta Ró mov v osa dách, kle sá
ich rešpekt pred po li cajný mi
rovno ša ta mi a so sku pi na mi
osadní kov sa èo raz �ažšie ko mu -
ni ku je, keïže aj inšti tút vajdov po -
ma ly vy mie ra, ne raz už Ró mo via
v osa dách ne rešpektu jú ani vlast-
né staršie au to ri ty. Èo s tým?

¼ahká otáz ka, �ažká odpo veï.
Zástupca riadi te ¾a OO PZ v
Marku šovciach kpt. Varša i riadi te¾
OO PZ v Spiš ských Vla choch mjr.
Mgr. ¼u bo mír Chroust (mi mo cho -
dom, vzo ro vý po li cajt: výš ka 198
cm, 130 kg vypra co va nej sva lo vej
hmo ty. Kto po zná te na Slo ven sku
väèšie ho riadi te ¾a OO PZ, oznám-

te to re dakcii :–) ) potvrdzu jú, že z
cel ko vé ho ob je mu èin nos ti „ich“
obvodných odde le ní tvo ria pro blé -
my v osa dách 80 až 90 percent. V
ta kejto si tuá cii si ma nažment
spišsko no vo veskej po lí cie vy so ko
vá ži prá cu rómskych špe cia listov,
kto rí do ká žu pre dís� mno hým
kompli ká ciam a sú dô le ži tým

èlánkom pri plne ní úloh Po li cajné -
ho zbo ru v tejto ob las ti. „Ale tú to
prá cu po lí cie ako by z ra dov ve -
rejnosti nikto nechcel vi die� a
uzna�,“ po no so val sa inži nier Gáll,
„veï cho dí me do osád ako na kla -
vír, odvádza me množstvo takpo -
ve diac èiernej prá ce, denne ris ku -
je me zdra vie èi do konca ži vot,
najmä my star ší a skú se nejší do -
ká že me slo vom viac ako pe -
lendrekmi. Ale èo sa medzi ni mi
de je kaž dé ho 18–te ho, keï v osa -
dách be rú so ciálne dáv ky, to je
ho to vá ka ta stro fa. Tr vá to dva i tri
dni. Vte dy s ni mi ne po hne nikto,
zho du jú sa všetci, je den te le fo nát
ide za dru hým, my si však ne mô -
že me do vo li� za nedba� èo len jed -
no ozná me nie na 158.“ Na po kon
sa zho du jú, že ozna èe nie rómsky
špe cia lista si vlastne zaslú ži kaž -

dý príslušník OO PZ v blíz kos ti
osád.

Pri tom sme èas to po èu li slo vá
uzna nia aj na pô so be nie dobro -
vo¾ných strážcov po riadku, kto rí si
do ká žu udrža� aký – ta ký rešpekt.
„Ale sú chví le, keï im ani ja ne -
viem do ho vo ri�, keï sú opi tí, ne -
po èú va jú ni ko ho,“ prizná va aj
dobro vo¾ný strážca Ondrej Bo rák,
ho ci sa inak te ší u osadní kov váž -
nos ti. Uká za lo sa to aj v èa se na -
šej návšte vy, keï Ró mov v
Rudòa noch zne po ko ji la informá -
cia o pripra vo va nej ve rejnej akcii
obèianske ho zdru že nia „Se dem
sta toèných“, kto rú ohlá si li do Rud -
òan na so bo tu 15. au gus ta. Nie-
len po li caj ti – špe cia listi, ale aj
dobro vo¾ní strážco via vysvet¾o va li

„Osemnáste ho: to je kaž dý me siac úpl ná ka ta stro fa…“

kpt. Bc. Stanislav Varša

(Pokračovanie na strane 5)

Prí pad Rudòa ny: Agre si vi ta Ró mov v osa dách rastie, zho du jú sa všetci

Di vá ci, poslu chá èi a èi ta te lia slo ven ských „objektívnych“
mé dií si už pri vykli na èas té informá cie o Ró moch, kto -
rých bru tálne do bi la slo ven ská po lí cia. „Vždy ne vin ní“
Ró mo via ra di uka zu jú ochot ným ka me rám svo je dotlèe né
te lá, na kto rých si vraj po li cajní �ažkoo denci vyvàši li vro -
de nú zlos� a ra so vú ne ná vis�.

Z 22 zasahujúcich policajtov bolo sedem zranených...

Krádeže drevnej hmoty tvoria viac ako 80 percent trestnej čin-
nosti v osadách

V Zabijanci sa na 400 štvorcových metroch tiesni 600 ľudí, viac ako polovica z nich má menej ako
14 rokov

mjr. Mgr.Ľubomír Chroust
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osadní kom, ako sa ma jú sprá va�,
aby pre dišli po tenciálnym konflik-
tom (najmä ne hádza� ka me ne na
autá!) a bo lo vi die�, že Ondre ja
Bo rá ka de siatky Ró mov po zorne
po èú va li, ne bra li je ho va rov né slo -
vá na ¾ahkú vá hu.

Zdru že nie „Se dem sta toèných“
svo ju akciu na po kon v piatok, len
deò pred ko na ním a s ve¾mi zá -
had ným odô vodne ním odvo la lo.
Pro blém však pretrvá va, úèin ný
re cept na rieše nie rómske ho pro -
blé mu na Spi ši èi kde ko¾vek inde
do sia¾ ne na šla ani jed na vlá da
pred i po ro ku 1989, ho ci do rôz-
nych pro rómskych akti vít štát vlie -
va aj v sú èasnosti celkom sluš né
prostriedky – nieke dy so spor ným
efektom. Pod¾a npor. Gálla sa s
problé mom ne po hne, kým róms-
ke de ti ne dosta nú inú vý cho vu a
vzde la nie, než pozna jú v osa dách
a kým dospe lí ne bu dú ma� pra -
covné prí le ži tosti: „Pozna jú len to,
že šty ridsia ti spia v jed nej miest-

nosti. Vy rastá nám tre tia ge ne rá -
cia bez pra covných ná vy kov… “

Ri zi ká vý vo ja
Kým sa nieèo nezme ní, po lí cia

bu de ma� v osa dách èo raz viac
prá ce a tá to prá ca bu de zrejme
ne bezpeènejšia, zho du jú sa všet-
ci. In ci dent v Za bi janci mo hol by�

neprehliadnu te¾ným signá lom
tohto vý vo ja. Ako udrža� po zí cie?

„Po kles au to ri ty po li cajtov za -

èal vte dy, keï sme do pus ti li zru -
še nie trest né ho èi nu verbálne ho
úto ku na ve rejné ho èi ni te ¾a,“ do-
mnie va sa mjr. Chroust. Viace rí sa
zhodli v tom, že ve¾mi vážne ško -
dy v tom to sme re pá cha jú aj niek-
to ré „de mo kra tic ké“ mé diá a ak ti -
vi ty tre tie ho sekto ra, kto ré v sú -

vislosti s Ró ma mi sústavne hádžu
na po lí ciu ne raz až neuve ri te¾ne
lži vú špi nu. Pub li ci ta oko lo prvej
augusto vej ne de le v Za bi janci
ma la presne tieto èrty – tvrde nia o
štvordòo vom po by te Ró ma v
CPZ, lož o ïalšom oby va te ¾o vi
osa dy, kto rý mal po zá kro ku skon -
èi� na ARO, lož o opi tých hliad-
kach PZ pri zá kro ku a po dobne…
Spišsko no vo veskí po li caj ti sa na -
štva li a na au to ra istých vý ro kov s
priezviskom Horváth po da li trest -
né ozná me nie. Ale èo to zme ní?

Aj vïa ka vply vu mé dií tak po li -
cajtov v osa dách èa ká viac repre -
sie, ho ci by si zrejme kaž dý prial
opaè ný vý voj. Augusto vá ne de ¾a
v Za bi janci uká za la, že:

1/ Sú èasné vy ba ve nie základ-
ných útva rov a OR PZ vi deo -
techni kou a osvet¾o va cou tech ni -
kou ne umož òu je spra vi� kva litný
vi deo zá znam z väèších ak cií pod
jed not ným ve le ním v tme, ako to
bo lo v Rudòa noch. Pod¾a ná zo ru
tu najších kri mi na lis tic kých techni -
kov potrebné by bo li vi deo ka me ry
s noèným vi de ním, osvet¾o va cie
súpra vy a, sa mozrejme, ví ta né

bu dú aj osobné ka me ry na rovno -
ša tách. (Aj OO PZ v Marku -
šovciach už má „inte li gentné au-
tá“, ka me ra vo vo zid le by zá sah

tech nic ky zvlád la, ale: „Ne chá me
si kvô li to mu rozbi� autá?! Stiahli
sme ich z do le tu ka me òov.“)

2/ Za tia¾èo do sia¾ po li caj ti po
ce lom Slo ven sku zväèša bez
prob lé mov navšte vu jú rómske
osa dy jednotli vo èi v dvojèlennej
hliadke, prí pad v Za bi janci otvo ril
otáz ku, èi ma jú by� as poò „ri z iko -
vé“ obvodné odde le nia PZ vy ba -
ve né aj pro tiú de ro vý mi kompletmi
a v akom roz sa hu, le bo èa ka� ho -
di nu èi dve na prí chod „kuklá èov“
z kraj ské ho mesta ne mu sí by�
vždy efektívne – ak po li cajt ne má
siahnu� k najkrajnejšie mu pro-
striedku na vlastnú ochra nu – ale -
bo jedno du cho utiec�. („Vo ¾a ke dy
si Róm netrú fol dotknú� sa po li caj -
ta. Dnes vám aj decká na dá va jú a
päs�a mi mlá tia na ka po tu!“)

S vo lantom vpra vo…
Už zdanli vo celkom bez sú vi su

s uda los�a mi v Za bi janci pri po -
meòme bezpeènostné ri zi ko, kto -
ré miestne vzni ká zme nou so -
ciálnej štruktú ry v rómskej ko mu -
ni te. Na Spi ši èi na Zemplí ne to -
mu to fak to ru ho vo ria „Angli èa nia“.
Sú to ¾u dia, kto rí sa vra ca jú z po -
by tov vo Ve¾kej Bri tá nii – niekto rí

až neuve ri te¾ne sol vent ní. Pô vod
týchto fi nanèných prostriedkov je
èas to zá had ný. Ho ca ko, vplyv a
moc v osa dách miestne pre be ra jú

¾u dia, jazdia ci na lu xusných au-
tách s an glic ký mi identi fi kaèný mi
znaè ka mi. Na ne vyspo ria da ných
po zemkoch sta va jú dra hé do my a
vïa ka svo jim pe nia zom sa rýchlo
pre pá ja jú s predsta vi te¾mi miest-
nej sa mo sprá vy, úže rou za sa
ovlá da jú chu dob ných súkme -
òovcov. (V Žehre je z 3 350 oby -
va te ¾ov 2 700 Ró mov, v Bystra -
noch z 2 064 oby va te ¾ov 1 770
Ró mov, v Rudòa noch je po mer
4186/2096)

Tieto ri zi ká však už nie sú o na -
rú ša ní ve rejné ho po riadku èi krá -
de žiach drevnej hmo ty a po¾no -
hospo dárskych pro duktov, ale o
ne bezpe èenstve im por tu iných,
ove ¾a zá važnejších dru hov kri mi -
na li ty, kto rá bujnie vša de tam, kde
si štát ne vie da� ra dy s hlbo kou,
bezbre hou chu do bou a zaosta -
los�ou ne ja kej sku pi ny oby va -
te¾stva. Ko nieckoncov, je medzi
slu mom na predmestí New Yor ku
a tre bárs èas�a mi Žehry až ta ký
ve¾ký rozdiel?

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor, S. Gáll, 

ar chív OR PZ SNV

Pre èo tak dlho?
Síd lo OO PZ v Spiš ských Vla choch je vlastne bý va lá krè ma,

riadne pozna èe ná èa som. Je di né, èo je na odde le ní pekné, je mi -
lý dvor v zadnej èasti ob jek tu, kde by sa naozaj prí jemne po pí ja lo
chla de né pi veèko. Ale z h¾a diska pra covných podmie nok pre vy -
še dvadsa� po li cajtov OO PZ ob jekt ne sto jí za ve ¾a. Schátra nos�
vnú torných priesto rov, šty ridsa�roèný rozpa dá va jú ci sa ná by tok…
Pod¾a slov riadi te ¾a OO PZ mjr. Mgr. ¼u bo mí ra Chrousta je však
najväèším problé mom ne dosta tok priesto ru, miestnosti na ta ký
po èet po li cajtov nesta èia. Pre to bo li pred tro ma rokmi nad še ní,
keï sa im na okra ji ob ce v dob rej po lo he na skyt la možnos� získa�
do uží va nia vo¾ný ob jekt tu najšej po boè ky výskumné ho ústa vu
(ÚKSUP), kto rý sa aj po da ri lo pre vies� do ma jet ku MV SR. „Ten
ob jekt ako by bol pro jek to va ný pre potre by OO PZ, má ideálne
dispo zí cie,“ chvá lil riadi te¾. Za èa lo sa s potrebný mi vnú torný mi
úpra va mi a re konštrukcia mi, ho to vý a odovzda ný mal by� už dáv -
no, nie je doteraz. Svedkom prie be hu prác je na ste ne pri pevne -
ná ta bu ¾a do dá va te ¾a vy ku ro va nia, kto rý plá no val uro bi� no vý sys -
tém na je seò 2014, sta vebné po vo le nie vy da la sekcia hnu te¾né ho
a nehnu te¾né ho ma jet ku MV SR už v auguste 2014. Cez ok no vi -
die� v inte rié ri ne do konèe nú elektroinšta lá ciu, na stavbe sme však
ne na šli ani no hu a miestni nám po tvr di li, že ve ru v objekte je už
dlho ti cho… Urgencie ne po má ha jú…

Vzhľadom na termín uzávierky tohto čísla sme už nemali dosta-
tok času na vyžiadanie stanoviska kompetentných zo sekcie hnu-
teľného a nehnuteľného majetku MV SR, pripadne aj z košického
centra podpory. Keďže sme však z úst najvyšších predstaviteľov
rezortu viackrát počuli ubezpečenia, že rekonštrukcie objektov
OO PZ sú pre rezort prioritou a MV SR má na tieto účely dostatok
prostriedkov, v septembrovom čísle radi zverejníme vysvetlenie
zodpovedných k prípadu OO PZ Spišské Vlachy. 

Po li caj ti z OO PZ v Spiš ských Vla choch by tiež ra di ve die�, pre -
èo už štvrtý rok èa ka jú na objedna nú no vú ko pírku, ho ci aj pod¾a
viace rých vy jadre ní ve dú cich predsta vi te ¾ov ve de nia re zor tu ešte
z konca ro ka 2014 mi nis ter stvo na kú pi lo dosta tok kance lárskej
tech ni ky a ne mal by by� pro blém. Kde to viazne? Opä� otáz ka na
cent rum pod po ry v Ko ši ciach? Ra di zve rejní me ich vysvetle nie.

Pe ter Onde ra, sním ky au tor

Dobrovoľný strážca poriadku Ondrej Borák (vľavo) je v dennom styku s
rómskym špecialistom OO PZ Markušovce npor. Ing. Stanislavom Gállom

Videotechnika, ktorú má aj OO PZ Markušovce k dispozícii, na nočné
„masovky" nevyhovuje...

V jú lo vom èís le sme pri niesli
roz ho vor s JUDr. Já nom Mu rá -
òom z PPZ, kto rý nám priblí žil
ob sah no ve ly zá ko na o zbra -
niach a stre li ve è. 190/2003,
úèinnej k 1. jú lu 2015. No ve la ne-
pria mo pri niesla zme ny aj do ob -
las ti priestupkov, keï zoh¾adòu je
no vé po vin nos ti ma ji te ¾ov zbra ní
– najmä expanzných, no nie-
len… Pozri me sa na oblas� prie-
stupkov bližšie.

Z no vé ho zne nia § 19 ods. 2
písm. d) a e) vyplý va jú nasle -
dovné sku toènosti:

§ 19 ods. 2 písm. d)
Kto bol v posledných dvoch

ro koch uzna ný vin ným z prie-
stupku pod¾a § 69 ods. 1 písm. a)
ale bo písm. b) – to zna me ná

– bez po vo le nia vy ro bí, za do -
vá ži se be ale bo iné mu zbraò ale -
bo stre li vo

– bez po vo le nia pre cho vá va
ale bo vy ko ná va èinnos�, na kto rú
je potrebné po vo le nie,

– ne zae vi du je, nepredlo ží na

zaevi do va nie zbraò, ale bo ne-
odovzdá  do úscho vy zbraò do 7
dní od na do budnu tia,

– pí somne neozná mi, že pre -
vie dol zbraò kat. C do 7 dní,

– ne za bezpe èí zbraò pro ti
stra te, odcudze niu ale bo zneu ži -
tiu,

– prepra vu je zbraò do miest,
kde nie je oprávne ný tú to zbraò
použí va�,

– strie ¾a zo zbra ne, kto rú je
oprávne ný drža� ale bo no si� v
miestach, kde nie je na to opráv-
ne ný,

– ma ni pu lu je so zbra òou pod
vply vom al ko ho lu a iných omam -
ných a psy chotropných lá tok,

– po ne chá zbraò vo vo zid le a
vzdia li sa mi mo doh¾a du naò

V pra xi to zna me ná, že ak bu -
de drži te¾ zbroj né ho preu ka zu
uzna ný vin ným z niekto ré ho z
vyššie uve de ných priestupkov v
prie be hu dvoch ro kov èo i len
raz, má to za násle dok odòa tie
ale bo ne vy da nie zbroj né ho preu -
ka zu.

§ 19 ods. 2 písm. e)
Kto bol v posledných dvoch

ro koch opa ko va ne uzna ný vin -
ným z priestupku pod¾a § 69 ods.
1 písm. c) ale bo písm. d) – to
zna me ná

– uro bí èest né vyhlá se nie,
kto ré sa ne zakla dá na pravde,

– po ru ší inú po vinnos� usta no -
ve nú týmto zá ko nom,

– na úse ku ochra ny pred alko -
ho lizmom a iný mi to xi ko má nia -
mi,

– pro ti obèianske mu spo lu na -
ží va niu, kto ré ho sa do pus til vy-
hrá ža ním ujmou na zdra ví, úmy -
selným ublí že ním na zdra ví ale -
bo iným ná si lím,

– na úse ku po ¾ovníctva a ry -
bárstva

V pra xi to zna me ná, že ak bu -
de drži te¾ zbroj né ho preu ka zu
opa ko va ne, èi že už 2x uzna ný
vin ným z niekto ré ho z vyššie
uve de ných priestupkov v prie be -
hu dvoch ro kov, má to za násle -
dok odòa tie ale bo ne vy da nie
zbroj né ho preu ka zu.           (red)

No ve la zá ko na o zbra niach a stre li ve:
Ako neprís� o zbrojný preu kaz

„Osemnáste ho: to je kaž dý me siac úpl ná ka ta stro fa…“
(Pokraèovanie zo strany 4)



Prí de de do do pois�ovne,
že by si rád uzatvo ril ži vot né
poiste nie.

Pois�o vák: Neblázni te de -
do, ko¾ko má te ro kov?

„Mne je 95, ale chcem le -
tie� s otcom do zahra ni èia a
je dob ré by� poiste ný …“

Èo že?! A ko¾ko je ot co vi?
„Za me siac mu bu de

119.“

A èo bu de te ro bi� v za hra -
ni èí?

„Chce me ís� de do vi na
svadbu …“

De do vi ?! A ko¾ko je pre -
bo ha to mu?

„Ne dáv no osla vo val
142…“

A pre èo sa chce v tom ve -
ku že ni� ?!

„No, on ne chce, ale ro di -
èia ho do nú ti li …“

August  20156

Tro cha hu mo ru na ho rú ce let né me sia ce…

Ju bi leum

Rozhorèe ná mat ka na dá va dcé re: „Je ti šestnás� a stá-
le len lietaš vonku s cha lanmi. To ja som v tvo jom ve ku
se de la do ma na zad ku, sta ra la sa o do mácnos� a ro bi la si
ve ci do ško ly, ale ty  nie! Te ba zaují ma jú len chlap ci! A to,
že tvo ja mat ka má 32. na ro de ni ny, na to si ani nespo me -
nieš !“

Vzácny ná lez

Že na sa zve ru je ka ma -
rátke, že do sta la od mi lenca
krásny zla tý prsteò. Ale bo jí
sa ho no si�, le bo má žiarli vé -
ho man že la. Ka ma rátka jej
po ra dí: „Keï pôjde te so
psom do par ku na pre -
chádzku, tak za hraj, že si ho
tam na šla.“ Sta ne sa. Man -
žel ka ide s manže lom a
psom na pre chádzku do par -
ku a ši kovne prstie nok po ho -
dí. Po tom sa zohne a ho vo rí:
„Pozri, Ka rol, na šla som
krásny prstie nok!“ Na sa dí si
ho na ru ku a ho vo rí: „A aj mi
sadne ako ulia ty!“ Man žel:
„To máš te da š�astie! Ja som
mi nu le na šiel za poste ¾ou
tre nírky a bo li mi ma lé.“

Da ru jem

Vèe ra som kú pil nád-
hernú fe nu ne mecké ho
ovèia ka. Vzh¾a dom na sil-
nú alergickú reakciu man -
žel ky na psie chlpy, da ru -
jem ju do dob rých rúk. Zá-
kladná vý cho va k posluš-
nosti, zvlád nu té hy gie nic -
ké ná vy ky. 169 cm, 59 kg,
dobre va rí. Zn. Súrne

Prieskum

Pod¾a rozsiahle ho rep -
re zenta tívne ho výsku mu
ame ric kých psy cho ló gov
sú len dve hlavné prí èi ny,
pre kto ré muž trá vi ve èe ry
v krème:

1) Ne má že nu
2) Má že nu

Kúzlo SMS

Ese meska od man že la:
Dra há, na pre cho de pre
chodcov ma zra zi lo au to.
Pav la ma odviezla do ne -
moc ni ce. Dokto ri mi uro bi li
tes ty a röntgen. Mám zlo me -
né tri rebrá, kompli ko va nú
zlo me ni nu ¾a vej no hy a
roztriešte ný pra vý la ke�.
Dok to ri dú fa jú, že mi ru ku
ne bu dú mu sie� ampu to va�.

Ese meska od man žel ky:
AKÁ PAV LA ???

Poistka

Ale ja to naozaj použí vam pra covne! Prá ve šé fo vi ko pí -
ru jem prí lo hu k vý po ve di!

Tak to to vyúèto va nie mi vysvetli: Rožky 50 centov, zá -
pal ky 10 centov, rôzne 52 eur… ???!

Sa ma sa presvedète: man žel cho dí spá va� so sliepka -
mi!

Až raz zomriem, tak chcem zomrie� ako môj de do:
k¾udne, v spán ku, a nie sa pri tom zmie ta� a blia ka�, ako tí
tra ja, èo ich viezol v aute!

Mi lá pa ni, pod¾a ta bu¾ky by ste pri va šej vá he ma li me -
ra� 450 centi metrov!

Exis tu je aj zvu ko vá fa ta morgá na? Prá ve som jasne po -
èul: Pá ni, kto si dá ešte pi vo?
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Ïalší èle no via vý bo ru? Prizná -
va jú, že ak sa má ho vo ri� o akti vi -
te, tak by osta li pri èíslovke dva a
ne ta ja, že hlavný mo tív vzni ku zá-
kladnej orga ni zá cie, hlavný mo bi -
li zaèný impulz dal v bra tislavskej
„trojke“ pro blém zva ný ne rovno -
mernos�.

Pro ti skri vodli vosti
V podmienkach Bra ti slav ské ho

kra ja bo la „troj ka“ ur èi tý uni kát,
kto rý ne mal na Slo ven sku pa ra le -
lu. Za tia¾èo už aj riadia ci funkcio -

ná ri po lí cie viac ro kov kri ti zo va li
fakt, že po li caj ti v niekto rých kra -
joch v tom istom dru hu služ by ma -
li prizna né príplatky, v ïalších za -
sa nie, ale niè pro ti to mu neuro bi-
li, gor dic ký uzol sa po du jal roz�a�
– a ne bo lo to jed no du ché ani na
najvyššej po zí cii – sám pre zi dent
Po li cajné ho zbo ru gen. Gašpar,
(keï až do sia¾ nikto ne vie vysvet-
li�, pre èo sú medzi krajmi ta ké
ve¾ké rozdie ly aj v obje me mzdo -
vých prostriedkov na jedné ho „ta -
bu¾ko vé ho“ po li caj ta…)

Absurdistan do ve de ný do do -
ko na los ti pa no val pria mo v Bra -
tislavskom kra ji, kde ta ké to
rozdie ly bo li do konca medzi
okresmi. To bol prá ve prí pad „troj -
ky“: ho ci mno hí po li caj ti spåòa li
všetky zá kon né podmienky na pri-
zna nie príplatku za ne rovno -
mernos�, nadria de ní o tom nech -
ce li ani po èu�. A tak sa vlastne
„po stih nu tí“ da li do ko py, utvo ri li
základnú orga ni zá ciu od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie, po žia da li cent rá lu o
prizna nie právnej po mo ci, ad vo -
kát sformu lo val ná vr hy ža lôb o
prizna nie zá kon né ho ná ro ku a
spätné vypla te nie príplatkov. Ïal -

šej pú ti ža lôb na súd za brá nil až
zmier zú èastne ných strán, zaslú -
ži li sa o to za inte re so va ní, do ro -
ko va ní vstú pi lo (ešte bý va lé) ve -
de nie OZP, vte dajší predse da Mi -
ro slav Lit va i podpredse da Ro -
man La co, po li cajný pre zi dent Ti -
bor Gašpar i riadi te¾ KR PZ Bra ti -
sla va Csa ba Fa ra gó a stretnu tia
viedli k mi mo súdnej do ho de. V
sú èasnosti sa už príplatky po sie -
la jú ¾u ïom na úèty – aj všetky do -
za du, te da so spätnou platnos�ou.
Ich úsi lie slá vi lo úspech. Ke by sa
ne bo li ozva li, mož no sa doteraz
ne sta ne vô bec niè, ne zá konnos�
by po ti chu zví �a zi la.

Predse da ZO Bra ti sla va III ¼u -
bo mír Va lo ten to mo ment po va žu -
je za – za tia¾ – najvýznamnejší
po èas ich pô so be nia. Vedno s
Ma re kom Majbom však otvo re ne
ho vo ria, že ma jú viace ro ïalších
ná me tov na odstrá ne nie ne -
dostatkov a prob lé mov, kto ré vi dia
sa mi ale bo ich na ne upo zor ni li
ïalší èle no via. Ne ta ja však, že
spo luprá cu so slu žobným ve de -
ním ne po va žu jú ani za dosta -
toènú, ani uspo ko ji vú, ve dú ci pra -
cov ní ci si ich vraj ob èas aj vy po -
èu jú, ale niè sa nezme ní, nie vždy
si splnia aj zá ko nom ur èe né po -
vin nos ti vo vz�a hu k odbo rom.
Skrátka: nie je to ešte o partner-
stve a rovno cennom dialó gu, via-
ce rí odbo rá ri po cí ti li ne vô ¾u
nadria de ných aj na vlastnej ko ži.

„Mož no je to aj tým, že u nás ni -
kdy predtým od bo ro vá orga ni zá -
cia ne bo la, nadria de ní si ešte
nepri vykli bra� na še slo vá vážne,“
prizná va jú.

Otáz ky mo ti vá cie
Tak sa dostá va me k úrov ni a

efektívnosti odbo ro vej prá ce zá-
kladnej orga ni zá cie v podmien-
kach Bra ti sla vy. Pod¾a oboch od-
bo rá rov sú tieto fak to ry podmie -
ne né cel ko vým cha rakte rom prá -
ce po lí cie v Bra tislavskom kra ji.
„Nech sa na mòa nikto nehne vá,
vá žim si prá cu kaž dé ho ko le gu
kde ko¾vek na Slo ven sku, ale fakt,
že v podmienkach Bra ti sla vy je
ove ¾a vyššia za �a že nos�, ne mož -
no poprie�. Aj cha rak ter prá ce je v
mno hom iný, keïže podmienky
po li cajnej prá ce vo ve¾ko meste sú

ove ¾a zlo ži tejšie a štruktú ra kri mi -
na li ty podstatne pestrejšia. „Ve -
¾akrát sme už po èu li kri ti ku, že
pre èo Bra tislavèa nia ma jú prípla -
tok na bý va nie a inde ho ne ma jú.
Nie je èo zá vi die�,“ tvrdia. Ak by
tak bo lo, asi by sa „cezpo¾ní“ po li -
caj ti tak ne usi lo va li dosta� z Bra ti -
sla vy èo najskôr do mov. „Je pred-
sa rozdiel bra� hy po té ku na byt
niekde v ma lom meste vo výške
40–ti síc eur, a pla ti� ná sobne vyš-
šiu hy po té ku za byt v Bra tisla ve,“
zdô razòu jú. O ce nách pre nájmov
ani ne ho vo riac… Nuž a bra ti slav -
ské po li cajné uby tovne? Ko ho
mô že mo ti vo va� ta ké bý va nie?

Spo za chrbta?
Kto po zná tre bárs uby tovòu na

Sa ra tovskej, mu sí im da� za prav -
du. V ta kých podmienkach, kto ré
sú dlho do bo zlé, kaž dý o tom vie
a ak nikto neuro bí ná pra vu, je �až-
ké ¾u dí mo ti vo va� aj k odbo ro vej
prá ci, zho du jú sa. Prevlá da ali -
bizmus, indi vi dua lizmus, sna ha
sta ra� sa len o se ba, strach i ne vô -
¾a posta vi� sa na od por vo èi
neprá vosti, chý ba od va ha zasta�
sa iných. „Keï už sme sa za èa li
bi� za vec, po sta vi li sa za nás,
èlen ská základòa nám rýchlo na -
rástla na vy še 50 èle nov – ale ve -
¾a ïalších ¾u dí nás pod po ro va lo
radšej spo za chrbta. Keï ich na -
ho vá ra me na vstup do odbo rov,
kaž dý má ne ja ké zdô vodne nie.

Dialóg ne vzni ká au to ma tic ky, chcie� mu sia obe stra ny
Základná orga ni zá cia OZP v SR Bra ti sla va III patrí medzi
najmladšie na Slo ven sku. Vznik la len za èiatkom mi nu lé ho
ro ka a do sia¾ sú na jej èe le – dos� pa ra doxne – dva ja vy -
šetro va te lia s práv nic kým vzde la ním, predse da ¼u bo mír
Va lo a podpredse da Ma rek Majba.

(Pokračovanie na strane 8)

Ako chu tí odbo rársky chle bík v Bra tisla ve?

Ľubomír Vaľo

Marek Majba



Na pre lo me jú na a jú la ame ric -
ký Fairfax v štá te Virgí nia hos til
po li cajtov a ha si èov z ce lé ho sve -

ta na prestížnych Sve to vých
hrách po li cajtov a ha si èov (v
anglièti ne World Po li ce and Fi re

Ga mes). Dvojèlennú slo venskú
vý pra vu tvo ril aj npor. Ing. Mi loš
Do lanský, re fe rent špe cia lista od-
de le nia vý cvi ku PPÚ OPP KR PZ
v Ko ši ciach, kto rý sa žia¾ z dô vo -
du prípra vy na sú �až v kultu risti ke
ne mo hol zú èastni� otvá ra cie ho
ce re mo niá lu na šta dió ne Ro ber ta
F. Ken ne dy ho vo Washingto ne.

Otvá ra cie ho ce re mo niá lu sa
však zú èast ni li predsta vi te lia
miestnej sprá vy, fe de rálnej sprá -
vy, èel ní predsta vi te lia ozbro je -
ných a bezpeènostných zbo rov,
ha siè ských zbo rov, úèast ní ci hier
so sprie vo dom za úèas ti ti sí cok
návštevní kov na šta dió ne. S prí -
ho vo rom k úèastní kom hier vystú -
pil aj ge ne rál Co lin Lut her Po well,
kto rý pô so bil ako 65. mi nister
zahra nièných ve cí USA vo vlá de .
Mi loš Do lanský zís kal dòa 27. jú -
na 2015, v koncertnej sá le Geor -
ge Ma son Uni ver zi ty vo Fairfa xe,
vo ve ko vej ka te gó rii kultu ristov M
30 (od 30 do 39 ro kov) s výš kou
od 1,72 m do 1,79 m, strie bornú
me dai lu pre vý pra vu Slo ven s ka!
Ob há jil tak po zí ciu zo Sve to vých
hier po li cajtov a ha si èov z ro ku
2013, kto rú do sia hol v se ve -
roírskom Belfaste.

Po ïa ko va nie patrí pre do -
všetkým plk. Ing. Pet ro vi Ko va rí -
ko vi – po li cajné mu pri de lenco vi
na Ve¾vysla nectve SR v USA za
pre ja ve nú po moc a pod po ru na
Sve to vých hrách po li cajtov a ha si -
èov, ako aj ro di ne a ko le gom, kto-
rí Mi lo ša pod po ro va li.     
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Je ho hlas po zna lo ce lé Slo ven sko
Za plk. v. v. Ka ro lom Tonkom

(25. 6. 1952 – 7. 7. 2015)
�ažko sa h¾a da jú slo vá, keï sa lú èi me s èlo ve -

kom, s kto rým nás spá ja lo nielen pra covné za ra de -
nie, ale najmä ko le gia li ta a pria te¾stvo, kto ré sa v nás
vzá jomne denne for mo va li už od sko rých ran ných
ho dín, keï ostat ní ¾u dia ešte dospá va li svo je sny.

Rozlú èi li sme sa s dlho roèným príslušní kom PZ
plk. v. v. Ka ro lom Tonkom. Je ho za ma to vý pod ma ni vý hlas po zna li
v éte ri va ri všetci poslu chá èi slo ven ských rá dio vých sta níc.

Patri li sme do tí mu, kto rý okrem iné ho denne pripra vo val
preh¾ad tla èe pre ve de nie re zor tu vnútra a spra cú val „zvodky“, te -
da informá cie o bezpeènostnej si tuá cie v uply nu lých 24 ho di nách
pre printo vé a elek tro nic ké mé diá. Keï sme už pár mi nút po sied-
mej ho di ne rá no odná ša li na mi nistrov se kre ta ri át preh¾ad dennej
tla èe, už sa roz hla so vým éte rom niesol hlas niekto ré ho z na šich
ko le gov – plk. RSDr. Ka ro la Tonku, mjr. Já na Ba zovské ho ale bo
kpt. PhDr. Pet ra Ple vu. Tí to na ši ko le go via ako skú se ní roz hla so-
ví re dakto ri ve de li aj tie najneprí jemnejšie uda losti po da� tak, aby
poslu chá èi lepšie po cho pi li záslužnú prá cu príslušní kov Po li cajné -
ho zbo ru.

S na šim ko le gom a pria te ¾om Ka ro lom Tonkom sme sa na vždy
rozlú èi li úèas�ou na dôstojnom akte pohre bu štátne ho za -
mestnanca, príslušní ka Po li cajné ho zbo ru 23. jú la 2015 v bra -
tislavskom kre ma tó riu.

Za ko lektív bý va lých pra covní kov odde le nia pre tlaè, informá cie
a spo luprá cu s ve rejnos�ou KMV SR

Mgr. Pe ter Ne volný

Dialóg ne vzni ká au to ma tic ky, chcie� mu sia obe stra ny

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 11. september 2015

Redakcia

SPO MIENKA
Sú to už tri roky, èo nás 16. septembra 2012 vo ve ku
42 ro kov ná hle a bez rozlúèky opus til
npor. Vla di mír Chy lík,
star ší re fe rent OKP Èadca, otec dvoch de tí, èlen
OZP v SR, dob rý ko le ga a ka ma rát.

Stá le spo mí na me!

Ko lektív OR PZ Èadca

Vy hodno te nie Majstrovstiev MV SR a PZ v triatlo ne
Dòa 18. jú la 2015 sa v Zu berci ko na li v rám ci 5. roèní ka pre te kov

Ora va man 2015 Majstrovstvá MV SR a PZ v triatlo ne. Pre te ka lo sa
v nasle dovných obje moch: 1 km plá va nie, 37 km cyk lis ti ka a 14 km
beh. Plá va lo sa na Liptovskej Ma re, cyk lis ti ka sa išla cez Hu ty do
Zu berca na Tatlia ko vu cha tu a zá ve reèný beh sa išiel do sed la Zá-
bra� a ná roè ným ka me nistým chodní kom do Lá ta nej do li ny a odtia¾
do Zu berca. Pre te ky najrýchlejšie zvlá dol Ján Ho li ga z ŠKP Mar tin,
pri èom sa stal aj abso lútnym ví �a zom na tejto tra ti. Po strie bornú me -
dai lu si do be hol Sta ni slav Køe men z Pre šo va (celko vo 7. miesto) a
na tre �om mieste sa umiestnil Ra do van Èižmá rik z Ko šíc (celko vo
16. miesto). Medzi že na mi si ti tul majsterky SR vy bo jo va la Marce la
Vaško vá z Banskej By stri ce, kto rá v abso lútnom po ra dí žien ob sa di -
la tre tie miesto. Na uve de nej tra ti sa zú èast ni lo celko vo 100 pre te ká -
rov, z to ho bo lo na Majstrovstvá MV SR a PZ prihlá se ných 11 po li -
cajtov. Pre te ky sa usku toèni li za ve¾mi tep lé ho po èa sia (30 st. C), èo
bo lo pre všetkých pre te ká rov ve¾mi vy èerpá va jú ce a pre to bol ví �az
kaž dý, kto do be hol do cie¾a v Zu berci. Za vzornú orga ni zá ciu tohto
po du ja tia patrí vïa ka Já no vi Ho li go vi z ŠKP Mar tin.

Sve to vé hry po li cajtov a ha si èov s úèas�ou príslušní ka PZ

Najèastejšie im pre ká ža èlen ské,
ho ci naozaj nie je vy so ké. „Ale aj
ke by bo lo èlen stvo za dar mo,“ vra -
via funkcio ná ri, niekto rí by nevstú -
pi li len z oba vy, aby si neublí ži li.
„Bo ja sa aj nieèo podpí sa�, nie že
by ešte sa mostatne nieèo ini cio -
va li, ve rejne da li na ja vo nespo -
kojnos�.“

Žia¾, ta ká je rea li ta.
Bez idea lizmu i skepsy

Mla dí mu ži na èe le odbo ro vej
orga ni zá cie v„trojke“ nie sú idea -
listi, ale ani neupa da jú do skepsy.
Stá le tvrdia, že na obra nu práv
po li cajtov ne exis tu je niè lepšie,
ako je po èet ná od bo ro vá orga ni -
zá cia, kto rá má kva li fi ko va ných
¾u dí, schop ných aj odborne by�
partne rom i opo nentom nadria de -
ným pra covní kom, pre to že ta ká to

po moc ¾u ïom je úèin ná a mô že
by� aj mo ti vaèným fakto rom pre
vstup ïalších za mestnancov do
OZP.

Vy po èu li sme si množstvo pri -
po mie nok k viace rým oblastiam
po li cajnej prá ce – i k stoeu ro vé mu
príplatku pre vy šetro va te ¾ov. Ve -
de li by si predsta vi� aj iný, pod¾a
nich opti málnejší a spra vodli vejší
me cha niz mus na odme òo va nie –
tre bárs oce ne ním ho dín v po ho to -
vos ti na pra co visku. To sú však už
širšie úva hy na té my, kto ré mu sia
ako si dozrie�, keïže nespo -
kojnos� pa nu je aj medzi „skrá -
tenca mi“ i v ïalších po li cajných
odbornostiach. A ne jde len o
odme òo va nie. Dô le ži té je, zhrnu li,
aby sa ¾u dia ne bá li po ve da�, èo
ich trá pi, èo sa im ne pá èi a èo by
sa mož no moh lo ro bi� inak a lep-

šie: „Keï ne má me strach pred
pá cha te¾mi, pre èo by sme ma li
ma� pred nadria de ný mi?“ Pod¾a
nich je dô le ži té, aby ¾u dia ve de li,
za kým mô žu prís� o ra du, na ko -
ho sa mô žu s dô ve rou obrá ti� –
tre bárs aj v indi vi duálnej ale bo sú-
kromnej ve ci. Aj v tom vi dia zmy -
sel odbo ro vej èin nos ti.

Strach te da ne ma jú. Pre to, po -
tvr di li nám, bu dú sa ïa lej usi lo va�
presvedèi� nadria de ných o vý ho -
dách vzá jomnej spo lu prá ce. Ma jú
predsta vu, aby od bo ro vá orga ni -
zá cia fun go va la s�a by me diá tor,
ve de nie mô že ma� od odbo rá rov
informá cie z prvej ru ky a mô že tak
pristú pi� k rieše niu prob lé mov eš-
te skôr, ako pri ve¾mi na rastú. Bu -
dúcnos� uká že.

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

(Pokračovanie z str. 7)

Tro ji ca me dai listov: z¾a va – bron zo vá me dai la Aloy sius Jaimon z
Krá ¾ovskej po lí cie Ma lajzia, zla tá me dai la – Amit Chhetri z Indickej po -
lí cie a strie borná me dai la Mi loš Do lanský z KR PZ Ko ši ce, Slo ven sko  

Fo to: Ju raj Ko pú nek


