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Minimálna mzda 2016? KOZ SR žiada 410 eur
KOZ SR pod¾a Zákona è. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
predloží ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny návrh
na úpravu sumy mesaènej minimálnej mzdy pre rok 2016
vo výške 410 EUR a z nej odvíjajúcu sa minimálnu hodinovú mzdu 2,356 EUR. Rozhodla o tom Rada predsedov
OZ KOZ SR. Pätnásty júl je dòom, dokedy mali sociálni
partneri predloži rezortu práce svoje návrhy týkajúce sa
minimálnej mzdy.
„Tento rok ale došlo k ve¾kému
posunu v rokovaní so sociálnymi
partnermi, pretože aj Republiková
únia
zamestnávate¾ov,
ktorá
zväèša žiadala zruši minimálnu
mzdu, alebo nulový nárast, prišla
s návrhom výšky minimálnej
mzdy na úrovni 399 EUR, obdobne aj Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení SR.
Združenie miest a obcí Slovenska
navrhovalo výšku 400 EUR,“ ocenil posun v komunikácii so sociálnymi partnermi prezident KOZ
SR Jozef Kollár.
KOZ SR si je vedomá potreby

zlepšenia sociálneho postavenia
najmä nízkopríjmových pracujú cich a je presvedèená, že vývoj
slovenskej ekonomiky umožòuje
vyšší nárast minimálnej mzdy ako
je 400 EUR. „Aj preto sme zotrvali
na výške 410 EUR. Táto hranica
vychádza z našich prepoètov a je
to zároveò prerátané aj z h¾adiska
rizika chudoby. Na to, aby sa èlovek nedostal pod hranicu chudoby, potrebuje zarobi na Slovensku minimálne 410 EUR,“ dodal J.
Kollár.
(KOZ SR)

Na margo fám: Novela v sociálnom zabezpeèení policajtov niè nezhoršuje

Trochu viac právneho vedomia!
mestnancov? Z radov obèianskych zamestnancov prichádzajú sažnosti, že nie všetci
mali možnos využi 50–eurový
príplatok, ktorý obèianskym zamestnancom garantuje dodatok kolektívnej zmluvy.
novelizovaných èastí. Povrchne si
Na úvod by som chcel pove nieèo pozrú a hneï sú hotoví aj zo da: ve¾mi si ceníme, že priamo
záverom: odborový zväz zasa èo - pán minister vnútra Robert Kalisi neustrážil èi dokonca urobil za òák prišiel s návrhom poskytnú
naším chrbtom. Spomenutá nove - civilným zamestnancom možnos
la má dve èasti, jedna je úèinná práce nadèas do výšky 50,–EUR.
od 1. 7. 2015, druhá od 1. 1. 2016. Èiže nebola to iniciatíva OZP v
A v súvislosti so znením zákona è. SR. Pán minister týmto návrhom
328/2002 je potrebné podotknú, reagoval na zlú situáciu v platoch
že je potrebné si preèíta aj pre- civilných zamestnancov v štátnej
službe ako aj vo verejnej službe v
rezorte. V predchádzajúcom období preplácanie nadèasov ani
samotná možnos nebola pre uvedených zamestnancov samozrejmosou. Dodatkom ku kolektívnej
zmluve nebola zamestnancom
daná povinnos odpracova nadèasy, ale možnos. Na aprílovom
pracovnom stretnutí predseda
OZP v SR Marián Magdoško ministra vnútra upozornil, že napriek
jeho chvályhodnej myšlienke, vi díme v tom aj urèité znevýhodnenie zamestnancov, ktorí majú nízke platy a musia na uvedenú suRoman Laco
mu odrobi viac hodín. Boli sme
uistení zo strany ministra, že sa
chodné a závereèné ustanovenia, bude týmto zamestnancom snaži
ktoré sú celkom obsiahle a v nich uvedené disproporcie kompenzosa policajti dozvedia, aké výhody va. Ako odborári by sme mali by
im prináležia v súvislosti so šíre - stále nespokojní, ale v danom prínými fámami..
pade musíme poveda, že si váži l Ako je to s 50–eurovým me naplnenie prís¾ubu pána mipríplatkom pre obèianskych za - nistra v tohtomesaènej výplate.

Slovenskom opä putujú fámy o negatívnych zmenách v
sociálnom zabezpeèení policajtov! Nedávno prijatá, pod¾a
rozšírených fám vraj „skrytá“ novela od 1. 1. 2016 spôsobí katastrofu… Aj v tejto súvislosti sme oslovili podpredsedu OZP v SR Romana Laca…
Je naozaj najvyšší èas da veci
na pravú mieru a zastavi tieto nezmyselné, ale rýchlo sa šíriace fámy v radoch policajtov. Nedávno
schválená novela zákona è.
461/2003 o sociálnom poistení
nepriamo novelizuje aj náš zákon
è. 328/2002, ale jej obsah sa dotýka možno pár desiatok policajtov,
ktorí pred rokom 1993 pracovali v
Èeskej republike a tam im bol vypoèítaný starobný dôchodok. Ak
je v Èesku vypoèítaný dôchodok
nižší, ako by mu náležal pod¾a
slovenskej legislatívy, pod¾a novely sa mu zapoèíta vyrovnávací príspevok. To je predmetom tejto novely. Ešte vlani tento návrh prešiel
riadnym pripomienkovým kona ním, vyjadroval sa k nej aj OZP.
Niè podstatné teda novela neme ní, neprináša nijaké zhoršenie
kvality súèasného sociálneho za bezpeèenia policajtov, len naprá va jeden nedostatok.
l Z èoho teda vlastne vznikli
tieto „nové“ fámy? Kde to ¾udia
berú?
Je mi ¾úto, že to musím pove da, u èasti policajtov by som
predpokladal vyššiu úroveò právneho vedomia. Diskutujú na so ciálnych sieach a šíria paniku bez
toho, aby si riadne pozreli nielen
text novely, ale aj úplné znenie

Na druhej strane, spustila sa lavína
dotazov
civilných
zamestnancov na našu centrálu, že
ako k tomu prídu teraz tí zamestnanci, ktorým nebola daná

možnos nadriadenými èerpa tieto výhody z kolektívnej zmluvy.
Musím poveda, že ešte 22. apríla
2015 som zaslaním e–mailu infor(Pokračovanie na strane 2)

Za skvelým horolezcom
a obetavým záchranárom
Dòa 17. júla 2015 pri páde
vrtu¾níka v Prielome Hornádu
zahynul spolu s tromi kolegami

pplk. Ing. Dušan Leskovjanský,
príslušník HZS

Narodil sa 16. decembra
1978 v Spišskej Novej Vsi. Už
ako pätnásroèný sa stal èlenom Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Vyštudoval
geodéziu a kartografiu na STÚ
v Bratislave, inžinierske štúdium ukonèil 19. júna 2002. V
júni 2006 sa naplnil jeho ve¾ký
sen, stal sa profesionálnym záchranárom na Oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby Slovenský raj. Absolvoval

dvojroènú nadstavbu na zdravotnej škole. V roku 2011 sa
stal náèelníkom Horskej záchrannej služby Slovenský raj.
V tom èase absolvoval trojroèný kurz horského vodcu s
medzinárodnou licenciou, ktorému predchádzali dlhé roky
pôsobenia v horách. Horolezectvo bolo pre Dušana životnou filozofiou. Vo veku nedožitých 37 rokov zahynul pri
práci, ktorá mu bola najbližšia.
Dòom 18. júla 2015 bol Ing.
Dušan Leskovjanský mimoriadne povýšený in memoriam
do hodnosti podplukovník.
Zostali po òom manželka
Ivana a tri deti: 2–roèná Zu zanka, 5–roèný Jakubko a 7–
roèná Evièka.
Lúèi sa najbližšia rodina, prí buzní, kolegovia, horolezci z
horolezeckého spolku JAMES,
èlenovia OZP v SR, priatelia,
kamaráti a známi, zástupcovia
mesta Spišská Nová Ves a obce Hrabušice a široká verejnos.
Èes jeho pamiatke!
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Na podporu vyšších platov občianskych zamestnancov v rezorte OZP v SR vyzbieral 17 486 podpisov

Najväèší boj s vládou sa zvedie o výšku valorizácie platov
zmluvných strán dohodnú od - Aj v kolektívnej zmluve pre vestupné nad rozsah § 53 zákona o rejnú službu, teda pre prácu vo
štátnej službe priaznivejšie, ak to verejnom záujme vláda akceptuje
príslušný právny predpis umožòu- návrh KOZ na zvýhodnený praje. Zamestnávate¾ tiež nemal pro- covný èas, dovolenku, odstupné,
blém s požadovaným príspevkom príspevok na doplnkové dôna doplnkové dôchodkové spore - chodkové sporenie a možnos
nie, citujem presne zo zápisnice: upravi v podnikovej kolektívnej
vo výške najmenej 2 % z objemu zmluve dennú náhradu príjmu pri
a že v tomto smere budú odborozúètovaných platov štátnych za- doèasnej pracovnej neschopnosti
vé zväzy jednotné.
mestnancov zúèastnených na do- najviac vo výške 80 % denného
l Posledné dva roky sme
plnkovom dôchodkovom sporení; vymeriavacieho základu.
svedkami javov, keï sa niekto ak služobný úrad má uzatvorenú
l Valorizácia platov?
ré odborové zväzy síce sto zamestnávate¾skú zmluvu, ale
Štátny tajomník ministerstva fitožnia s predstavou KOZ, záronemá uzatvorenú zamestnáva- nancií Radko Kuruc nám oznámil,
veò však pomimo, takpovediac
te¾skú zmluvu s doplnkovou dô- že požiadavka zvýši platové tariparalelne vyjednávajú s vládou
chodkovou spoloènosou, s kto- fy a stupnice platových taríf o 7 %
o svojich požiadavkách. Mám
rou má uzatvorenú úèastnícku by mala dopad na štátny rozpoèet
na mysli najmä odborárov v
zmluvu jeho štátny zamestnanec, vo výške 350 miliónov eur, èo
školstve, v zdravotníctve, vlani
je povinný uzatvori zamestnáva- predstavuje 0,5 % HDP a navrhol
sa ozvala aj justícia…
te¾skú zmluvu s touto doplnkovou valorizáciu len na úrovni inflácie,
Pravdou je, že zdravotníci pradôchodkovou spoloènosou, a to teda vo výške 1,3 percenta. Necujú na vlastnom zákone, ktorý by
do 30 dní odo dòa, v ktorom sa súhlasil ani s návrhom na výšku
riešil ich odmeòovanie, vláda vidí
služobný úrad o tejto skutoènosti ïalšieho prídelu do sociálneho
problém v súkromných zdradozvedel. Vláda nenamietala ani fondu, a tak bolo jasné, že pôjde votníckych zariadeniach. KOZ
proti možnosti dohodnú dennú me do druhého kola, ostali otvorevšak s požiadavkou na 7–pervýšku náhrady príjmu pri doèasnej né aj viaceré otázky v súvislosti s
centnú valorizáciu vystúpila po
pracovnej neschopnosti v podni- niektorými rozdielmi medzi zá dohode všetkých èlenských zväkovej kolektívnej zmluve vo vyššej konmi pre štátnu a pre verejnú
zov, takpovediac ruka v ruke.
percentuálnej sadzbe ako upravu- službu.
l Tak prejdime priamo k pr je zákon, najviac však vo výške
l Èím argumentovali odbovému kolu.
80 % denného vymeriavacieho ry?
Na kolektívnom vyjednávaní sa
základu štátneho zamestnanca.
Viceprezident na obhajobu pookrem iných za stranu zamestnávate¾a zúèastnila vedúca služobného úradu Úradu vlády SR
Tatiana Janeèková a štátny tajomník ministerstva financií Radko
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) plánuje vynaKuruc, na èele zástupcov odborových zväzov bol podpredseda
loži na nové rekondièné pobyty dôchodcov poèas takmer
KOZ SR Slavomír Manga. Pani
troch rokov zhruba 4,5 mil. eur bez DPH.
Janeèková uviedla, že návrh je
vlastne identický pre verejnú i pre
Pobyty seniorov na Slovensku
SOREA získala podobné záštátnu službu, vláda akceptuje bude poskytova odborárska ho- kazky KOZ aj v predchádzajúcich
1služobný èas v rozsahu 37 a ½ telová spoloènos SOREA, spol. s troch rokoch. Zmluvná cena za
hodiny týždenne, v dvojzmennej r. o. vo svojich zariadeniach. Vy- maximálne 6 600 rekondièných
prevádzke 36 a ¼ hodiny týžden- plýva to z výsledku verejnej súa- pobytov dôchodcov v minulom rone a v trojzmennej alebo nepre- že, vyhlásenej vo februári tohto ku na šes mesiacov mala hodnotržitej prevádzke 35 hodín týžden- roku, odborári dostali ponuky tu takmer 1,2 mil. eur bez dane
ne. Pre rok 2016 vláda tiež odo- dvoch uchádzaèov.
(vyše 1,4 mil. eur s daòou).
bruje základnú výmeru dovolenky
Odbory uhradia dôchodcom 25
Odbory vlani vyberali z ponúk
štátneho zamestnanca vo výmere 800 rekondièných pobytov v ro - štyroch uchádzaèov. Zákazka na
pä týždòov a štátneho zamest- koch 2015 až 2017 s využitím devä mesiacov v roku 2013 stála
nanca, ktorý do konca kalen- štátnej úèelovej dotácie na pod- vyše 2 mil. eur bez dane (2,42 mil.
dárneho roka dosiahne najmenej poru týchto aktivít. Èas nákladov eur s daòou). Vysúažená cena za
33 rokov veku, vo výmere šes zaplatia odbory a úèastníci poby- rekondièné pobyty dôchodcov v
týždòov, súhlasí tiež s možnosou tov.
roku 2012 na devä mesiacov do-

Dòa 21. júla 2015 sa uskutoènilo prvé kolo kolektívneho
vyjednávania vyšších kolektívnych zmlúv pre štátnu a verejnú službu na rok 2016, ktorého sa za Odborový zväz
polície v SR zúèastnil podpredseda Viktor Kiss. Redakcia
POLÍCIA ho aj v tejto súvislosti požiadala o rozhovor.
l Prvé kolo býva väèšinou
takpovediac zahrievacie, zás tupcovia zamestnancov i za mestnávate¾ov spravidla pred -

Viktor Kiss
ložia svoje predstavy, ak tak už
neurobili skôr. Keïže ide o prostriedky štátneho rozpoètu, odborári si z úst financov tradiène
vypoèujú nieèo o ažkostiach
pri napåòaní zámerov vlády… V
tomto roku však boli vyjadrenia
premiéra Roberta Fica k plne niu vládnych zámerov obzvláš
optimistické…
Kým sa dostanem priamo k prvému kolu vyjednávania, musím
spomenú, že ešte pred ním boli
na KOZ SR rokovania predsedov
odborových zväzov, aby sme si
spresnili zámery a predstavy – v
prvom rade o úrovni minimálnej
mzdy. Dohodli sme sa na požiadavke 410 eur pre rok 2016, zdôvodnenia sú azda jasné. KOZ vy chádzala z dobrého vývoja slovenskej ekonomiky v ostatnom
období. Tiež sme sa na KOZ
zhodli, že budeme žiada se dempercentnú valorizáciu platov

žiadaviek odborov dôvodil najmä
dobrou ekonomickou situáciou
štátu, naproti tomu odmeòovanie
zamestnancov štátu vo verejnej
správe je úplne žalostné, pod
úrovòou minimálnej mzdy, keï v
prvej tarifnej triede v prvom stupni
predstavuje mzda len 280 eur a
až po siedmu triedu sa musí dorovnáva. Tak vlastne zamestnanec vo verejnej službe zarába minimálnu mzdu bez oh¾adu na to, èi
je v prvej alebo šiestej tarifnej triede. Predstavite¾ vlády i reprezentant ZMOS našu požiadavku na 7
– percentnú valorizáciu odmietli a
tak sme sa pomerne rýchlo rozišli,
aby sme sa znova stretli ešte pred
ïalším zasadaním vlády, ktoré má
by 26. augusta. Z prvého kola vyjednávania môžem ešte spomenú výèitku, ktorú odborárom adresoval štátny tajomník Kuruc, že
vraj za predchádzajúcej vlády pani Radièovej bolo ove¾a horšie a
odbory boli ticho, no teraz sa nahlas ozývajú… Tak sa viceprezi dent KOZ trochu so štátnym tajomníkom doberali a potom sme
sa rozišli.
l Termín druhého kola vy (Pokračovanie na strane 3)

Odbory zaplatia dôchodcom viac ako 25–tisíc pobytov. Prispeje aj štát
siahla tiež viac ako 2 mil. eur bez
dane (2,46 mil. eur s daòou). V rokoch 2012 a 2013 predložila ponuku iba SOREA.
KOZ združuje takmer tridsa
výrobných a nevýrobných odborových zväzov. Spoloènos SOREA,
spol. s r. o. so sídlom v Bratislave
vznikla zaèiatkom roku 1993. Poskytuje ubytovacie a ïalšie sprievodné služby vo svojich hoteloch
vo Vysokých a Nízkych Tatrách,
¼ubovnianskych kúpe¾och, Topo¾èiankach, Piešanoch a Bratislave.
Spoloènos má základné imanie 14,54 mil. eur, jej vlastníkom
je Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR.
(SITA)

Trochu viac právneho vedomia!
(Pokraèovanie zo strany 1)

moval èlenov predsedníctva OZP
v SR a následne tým aj èlenskú
základòu. Vysvetlil som zámer pána ministra, aby na pracoviskách,
kde nebola dovtedy možnos
nadèasovej práce, aby došlo k náprave v súlade s kolektívnou
zmluvou. Taktiež predseda OZP v
SR na porade prezidenta PZ o tejto možnosti informoval krajských
riadite¾ov PZ. S po¾utovaním mu sím konštatova, že jeden z kraj ských riadite¾ov k uvedenej
problematike konštatoval, že si
mýlime pojmy s dojmami a naïa lej v tomto kraji nadèasová práca
nebola
všetkým
umožnená.
Viacerí funkcionári sa domnievali
a možno ešte aj domnievajú, že
dodatok ku kolektívnej zmluve je
„výmysel“ odborárov. Takáto si tuácia bola zaznamenaná vo
viacerých krajoch. Je mi ¾úto, že

viacerí funkcionári nepochopili zámer ministra vnútra a neh¾adali
cesty ale dôvody, preèo sa obsah
dodatku nedá realizova. Preto,
ak dnes vzniká u niektorých civilných zamestnancov nespokojnos, že im nebola daná možnos nadèasovej práce, mali by sa
obraca práve na nich, aby zdô vodnili svoje konanie.
l Pristavme sa ešte pri právnej ochrane, ktorá takisto patrí
do vášho portfólia podpredse du. Ako sa vyvíja situácia?
Bližšie sa touto problematikou

budeme zaobera na septembro vom predsedníctve a následne na
rade predsedov. Naïalej zastá vam názor, že policajti, ktorí
prekroèia hranicu svojej profesie
a dopustia sa úmyselného trest ného èinu, nemajú èo h¾ada v Policajnom zbore a poskytnutie
právnej ochrany by bolo len mrha ním spoloèných peòazí. Samozrejme, každý prípad treba
ve¾mi citlivo posúdi, ve¾akrát sme
svedkami krivých obvinení nielen
zo strany zadržaných páchate¾ov,
ale aj zo strany nadriadených.

UPOZORNENIE
Poistku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnáva te¾ovi v poisovni Wustenrot už môžete uzatvori aj online prostredníctvom online formulára, dostupného na webstránke
OZP v SR v èasti Wustenrot.
(r)

l Pri posudzovaní opodstatnenia priznania právnej ochra ny by mala ma urèujúce slovo
základná organizácia…
Áno, uvedenú skutoènos im
deklaruje Štatút právnej ochrany
èlenov OZP v SR. Je potrebné ale
uvies, že sme mali aj prípady,
keï sa èlenovia základnej organizácie báli poveda žiadate¾ovi
priamo do oèí, èo si myslia, ochra-

nu mu odporuèili a pritom dúfali,
že však ju zamietne predsedníctvo a oni budú èistí… Niekedy to
zrejme chce trochu viac osobnej
statoènosti. Našou úlohou je aj v
prípade právnych ochrán dba o
ve¾mi zodpovedné vynakladanie
peòazí, ktoré patria všetkým èlenom.
Zhováral sa Peter Ondera
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Zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry za rok 2014

Kritické tóny aj na adresu polície

Generálny prokurátor SR každoročne predkladá parlamentu správu o činnosti prokuratúry za uplynulý rok.
Správou za rok 2014 sa poslanci začali zaoberať na júnovej, 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.)

K ekonomickej a hospodárskej
kriminalite
„Ďalšie problémy, ku ktorým
dochádza pri vyšetrovaní tohto
druhu trestnej činnosti, spočívajú
aj v komplikovanosti a neprehľadnosti daňových predpisov, v ich
častých zmenách, no v neposlednom rade je to aj nedostatočná
odborná pripravenosť a nedostatok policajtov na oddeleniach ekonomickej kriminality. V tomto smere by však prínosom mohlo byť
využívanie inštitútu odborného
konzultanta predovšetkým zástupcov finančnej správy, ktorých
samozrejme nemôžeme využívať
ako náhradu znalcov, ale nepochybne môžu pomôcť k lepšiemu
porozumeniu danej problematiky
a takto umožniť nadobudnutie
znalostí daňových predpisov, pochopenie systému a pravidiel výberu daní a podobne.“
„Je otázne, či pomerne malý
počet stíhaných osôb, najmä v
hospodárskej trestnej činnosti, nie
je zapríčinený i nízkou profesionálnou (vedomostnou, odbornou)
úrovňou konajúcich policajtov,
personálnym obsadením, ktoré
okolnosti nesporne zapríčiňujú
enormnú dĺžku prípravného konania a to nielen v zložitých prípadoch. Je nedostatok policajtov
činných na oddeleniach ekonomickej kriminality s vysokoškolským vzdelaním ekonomického,
prípadne právnického smeru. Pri
odhaľovaní a dokumentovaní predovšetkým ekonomickej kriminality už orgány činné v trestnom konaní zďaleka nevystačia iba so
znalosťou Trestného zákona a
Trestného poriadku. Bolo by
vhodné, aby študijný program
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave bol obsahovo zameraný aj na iné odvetvia práva a aktívne reagoval na osobitosti pri
odhaľovaní, objasňovaní, dokazovaní a postihu závažnej trestnej
činnosti ekonomického charakteru.“

„Na druhej strane možno pozitívne hodnotiť spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní
(prokuratúra, policajný zbor a finančná správa) v rámci projektu
„daňová kobra“ (prokuratúra je
súčasťou projektu od augusta
2013). Výsledkom tejto spolupráce bolo zlepšenie koordinácie
uvedených subjektov pri odhaľovaní, objasňovaní a vyšetrovaní
daňových trestných činov. K zlepšeniu výsledkov v tejto oblasti došlo aj na základe toho, že odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie najmä neoprávnene uplatnených odpočtov dane z pridanej
hodnoty patrí k prioritám generálneho prokurátora.
Spolupráca medzi prokurátormi a policajtmi pri odhaľovaní a
vyšetrovaní trestných činov daňových je na požadovanej úrovni. V
nadväznosti na pokyn generálneho prokurátora por. č. 9/2014 zo
dňa 26.05.2014 bola na krajských
prokuratúrach na všetkých okresných prokuratúrach zriadená špecializácia prokurátorov na daňové
trestné činy. Prokurátorom - špecialistom je prednostne prideľovaná na výkon dozoru agenda daňových trestných činov, títo sa tiež
pravidelne zúčastňujú pracovných
porád za účasti zamestnancov finančnej správy a príslušníkov ministerstva vnútra, špecializujúcich
sa na odhaľovanie daňových
trestných činov. Rovnako tak sa
prokurátori špecialisti zúčastňujú
vzdelávania v oblasti daňovej problematiky organizovaného generálnou prokuratúrou a justičnou
akadémiou. Prokurátori špecialisti na daňovú trestnú činnosť sa
osobne zúčastňujú niektorých výsluchov a ďalších úkonov vo vyšetrovaní a s policajtmi veci konzultujú, predovšetkým v komplikovanejších prípadoch.
Vedomostnú a odbornú úroveň
vyšetrovateľov realizujúcich daňové trestné činy možno hodnotiť
spravidla ako dobrú. Naopak v

činnosti niektorých poverených
príslušníkov Policajného zboru
(vyšetrujúcich prečiny nezaplatenia dane a poistného podľa § 278
odsek 1 Trestného zákona) sa vyskytujú viaceré nedostatky, napr.
nedostatočné zisťovanie skutkového stavu, nepreverovanie rozhodujúcich okolností, prieťahy,
nepochopenie základných pojmov a inštitútov tejto trestnej činnosti, terminologické nepresnosti,
nesprávne vyhodnotenie obsahu
a záverov znaleckého posudku a
podobne.
Tempo predprípravného
konania
V rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím
trestného stíhania prokurátori
podľa § 230 ods. 1 Trestného poriadku sledujú aj to, či policajt do
30 dní od doručenia trestného oznámenia začne trestné stíhanie
podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku 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 Policajného zboru pri vybavovaní trestných oznámení konajú často pomaly a túto, i keď o poriadkovú lehotu, v niektorých prípadoch nedodržujú. Nejde vždy pritom len o
objektívne príčiny prieťahov v konaní policajtov pred začatím trestného stíhania (potreba predvolania a vypočutia oznamovateľa,
resp. osoby, ktorá na základe
trestného oznámenia mala spáchať trestný čin, vyžiadanie písomných podkladov od oznamovateľa, resp. od inej osoby alebo
orgánu), ale aj o nedostatky subjektívneho charakteru (neschopnosť najmä poverených príslušníkov Policajného zboru dostatočne
sa zorientovať v problematike a
pod.).
Aj keď zo strany prokurátorov
je ochota k spolupráci a snaha pomôcť vyšetrovateľom Policajného
zboru a najmä povereným príslušníkom Policajného zboru neformálnymi konzultáciami zorientovať sa v problematike, často aj pri
zachovaní 30 dňovej lehoty od pri-

Stále pomaly?
„Činnosť prokuratúry ovplyvňuje aj pretrvávajúca nepriaznivá
rýchlosť prípravného konania
spôsobená aj zavinenými prieťahmi v prípravnom konaní. Na rýchlosť prípravného konania naďalej
negatívne vplývajú také problémy
(napriek snahe vedenia polície o
ich riešenie), ako sú pretrvávajúce poddimenzovanie stavu vyšetrovateľov Policajného zboru a
poverených príslušníkov Policajného zboru vo vzťahu k nápadu
vecí, rozpracovanosti vecí a reálnej zaťaženosti policajtov, systém
ich prípravy a organizácie práce a
riadenia, pomerne veľká fluktuácia policajtov a tým aj nedostatok
praktických skúseností z dôvodu
krátkej vyšetrovateľskej praxe,
časté zmeny v osobách policajtov
realizujúcich konkrétnu trestnú
vec. To všetko spôsobuje preťaženie polície, ktorá naďalej nie
adekvátne spracováva nový nápad trestnej činnosti a súčasne
realizuje početné rozpracované
trestné konania.“
Problémy aj v KEÚ PZ
„Prieťahy v prípravnom konaní
sú spôsobené aj oneskoreným
vypracovávaním znaleckých posudkov kriminalisticko-expertíznym ústavom, napríklad z oblasti
grafológie a analýza DNA. V rámci agendy oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému
zločinu pozitívne hodnotíme zriadenie odborov kriminálnej polície
krajských riaditeľstiev Policajného
zboru, ako aj spoluprácu s Národnou kriminálnou agentúrou a pracovníkmi finančnej správy.
Stav vo vyšetrovaní, aplikačné
problémy a otázky súčinnosti s
políciou boli prejednávané a riešené na pravidelných poradách s
vedúcimi pracovníkmi krajských
riaditeľstiev Policajného zboru a
okresných riaditeľstiev Policajného zboru.“
(red)
Medzititulky redakcia
PS: Redakcia privíta názory čitateľov k problémom, na ktoré poukazuje správa generálneho prokurátora.

Najväèší boj s vládou sa zvedie o výšku valorizácie platov
(Pokraèovanie zo strany 2)

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

jatia trestného oznámenia boli
rozhodnutia policajtov v niektorých prípadoch vydané bez náležitého zistenia skutkového stavu,
čo malo za následok uplatnenie
príslušných procesných oprávnení prokurátora na odstránenie nezákonného stavu (zrušenie rozhodnutí policajtov, príp. pokyn na
doplnenie trestného oznámenia).
Nedostatky v činnosti policajtov v štádiu pred začatím trestného stíhania boli aj v uplynulom roku predmetom rokovaní na medzirezortných poradách orgánov
činných trestnom konaní v obvode
pôsobnosti krajských prokuratúr.“
„Prokurátori venovali pozornosť predovšetkým rýchlosti konania, zákonnosti a kvalite vydávaných rozhodnutí. Preskúmavali
rozhodnutia policajtov na podklade spisového materiálu a o výsledku preskúmania vyhotovovali
písomný záznam z previerky vyšetrovacieho spisu. Pozornosť
bola venovaná aj mimosúdnemu
vybavovaniu vecí a osobitne postupu podľa § 204 Trestného poriadku. Využívanie tohto inštitútu
bolo pravidelne prerokovávané na
medzirezortných súčinnostných
poradách s Policajným zborom.
Pozitívne možno hodnotiť nárast
účastí prokurátora na vyšetrovacích úkonoch, najmä v skutkovo a
právne zložitých veciach, predovšetkým na výsluchoch svedkov,
znalcov a obvinených.“
Opakujúce sa nedostatky
„Vo vyšetrovaní a v skrátenom
vyšetrovaní pretrvávali obdobné
nedostatky ako v predchádzajúcich rokoch. Jednalo sa najmä o
prieťahy v konaní policajtov, nerešpektovanie lehôt stanovených
v Trestnom poriadku, neplnenie
pokynov, ako aj vydávanie nedostatočne odôvodených arbitrárnych a v niektorých prípadoch nezákonných rozhodnutí. Na odstránenie týchto nedostatkov prokurátori využívali svoje zákonné
oprávnenia. Za účelom predchádzania nedostatkov a pochybení
policajtov boli tieto prerokovávané
na súčinnostných poradách s Policajným zborom, ktoré sa v prípade potreby uskutočňovali aj operatívne.“

jednávania nám èasovo koliduje s uzávierkou, necháme sa teda prekvapi. Má KOZ v zálohe
ïalší postup odborov, ak ne dôjde k dohode s vládou a
ZMOS–om?
Mali sme už rokovania na túto
tému, pripravujeme alternatívy
ïalšieho postupu, ale nepredbiehajme.
l Zamestnanci ministerstva
vnútra medzitým už rozbehli
významnú aktivitu na podporu
odborov pri vyjednávaní. Mám
na mysli podpisovú akciu, kto rú schválilo júnové zasadanie
rady predsedov ZO OZP vSR.
Tak ako sme povedali už na rade predsedov, išlo o iniciatívu na šich obèianskych zamestnancov,

vzh¾adom na nepresnosti sme napokon vyprecizovali znenie výzvy
na podpisovú akciu k podpore
KOZ SR pri kolektívnom vyjednávaní na rok 2016 a akciu sme rozbehli aj po našej línii.
l Boli urèité obavy z úspešnosti akcie – predsa len, zaèínali už dovolenky…
Musím poveda, že naši funkcionári na všetkých úrovniach naozaj zabrali. Oceòujem, že sa zapojili aj okresné úrady, kde ešte
všade nemáme priame kontakty.
Ve¾mi nám pomohla naša internetová stránka, mnoho ¾udí sa o
podpisovej akcii dozvedelo práve
z nej. Akcia tak bežala po viacerých líniach, cez naše základné
organizácie, cez centrá podpory,
cez okresné úrady i cez KOZ a

výsledok nás potešil o to viac, že
dosah dovoleniek je pri takýchto
podujatiach cite¾ný. Chcem ve¾mi
poïakova všetkým, ktorí sa o
jednoznaèný úspech prièinili. Ku
koncu júla, teda prakticky za mesiac od spustenia sme sústredili
17 486 podpisov na hárkoch.
l Èo s nimi urobíte?
Ako už bolo povedané, slúžia
na podporu postojov KOZ pri kolektívnom vyjednávaní, hárky teda
predložíme v ïalšom kole ko lektívneho vyjednávania druhej
strane, aby sme tak dali najavo
nespokojnos zamestnancov so
mzdovým ohodnotením a tiež, že
stoja za svojimi zástupcami za mestnancov pri vyjednávaní. Vní mame to ako prvý krok.
Zhováral sa Peter Ondera
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Prípad Rudòany: Agresivita Rómov v osadách rastie, zhodujú sa všetci

„Osemnásteho: to je každý mesiac úplná katastrofa…“
Diváci, poslucháèi a èitatelia slovenských „objektívnych“
médií si už privykli na èasté informácie o Rómoch, ktorých brutálne dobila slovenská polícia. „Vždy nevinní“
Rómovia radi ukazujú ochotným kamerám svoje dotlèené
telá, na ktorých si vraj policajní ažkoodenci vyvàšili vrodenú zlos a rasovú nenávis.
Veèer v prvú augustovú nede¾u
tohto roka sa v Rudòanoch, okr.
Spišská Nová Ves odohrali udalosti, o ktorých následne referoval
riadite¾ KR PZ v Košiciach plk. Ju-

mo obyvate¾ tejto èisto róskej osady.
„Slúžim tu už roky, osadu po znám dokonale, ale toto sme ešte
nezažili, neveril by som, že sa to
môže u nás sta, a ešte k tomu
práve na Zabijanci,“ krútil hlavou
rómsky špecialista Ing. Stanislav
Gáll z OO PZ v Markušovciach,
ktorý práve v tomto roku na košickej Vysokej škole bezpeènost ného manažérstva úspešne obhájil diplomovú prácu s témou
hodnotenia bezpeènostnej situácie v Rudòanoch – Zabijanci.

sa v letných mesiacoch skoro stále kúpe stovka i viac detvákov,
ktoré – okrem iných vecí – ne poznajú toaletný papier. V Zabijanci je stopercentná nezamestnanos, vodièský preukaz v
osade majú tri osoby. Zo 600 obyvate¾ov osady až 445 obyvate¾ov
nesie priezvisko Horváth – Horváthová, uvádza sa o. i. v spomenutej diplomovej práci. Kopce
okolo sú už takmer holé, bez stromov, kúri predsa treba a zimy sú
tu dlhé, krádeže dreva celkom suverénne vedú (a nielen tu) štatistiku skladby trestnej èinnosti.
Bezprostredne pri osade vedie
jediná štátna cesta medzi Rudòanmi a Markušovcami, mnohí
vodièi z celého Slovenska ju dobre poznajú, lebo ve¾a áut sa tu
stalo terèom útokov detí, ktoré radi obhadzujú okoloidúce vozidlá
všetkým, èo im príde pod ruku.

pobitie. Keï už minuli kamene,
rozbíjali tehly, aby mali èo hádza…“
Nová skúsenosť
Vo vedení spišskonovoveské ho OR PZ si celý incident podrobne rozobrali. Je to aj pre nich nová skúsenos, hoci s potýèkami
rátajú vlastne vždy, keï niekoho z

Krádeže drevnej hmoty tvoria viac ako 80 percent trestnej činnosti v osadách

kpt. Bc. Stanislav Varša
raj Leško na mimoriadnej tlaèovej
besede. Novinárom poskytol informácie o nasadení policajtov v
rómskej osade Zabijanec v Rudòanoch i dos nekvalitný videozáznam. Výsledkom stretu s asi
dvesto rozvášnenými osadníkmi,
ktorí v tme hádzali na policajné
hliadky kamene, f¾aše a tehly, bolo sedem zranených príslušníkov
PZ – vrátane riadite¾a OO PZ v
Markušovciach. Agresívni jedinci
z osady mali napadnú aj posádku
vozidla Rýchlej zdravotnej pomoci, privolanej k rodièke. Došlo aj k
varovným výstrelom, situáciu
upokojili až privolaní príslušníci
košickej PMJ v protiúderových
kompletoch so štítmi. Polícia
predviedla devä podozrivých
útoèníkov, zaèala trestné stíhanie,
niektorí z osady už èelia obvineniam.

mjr. Mgr.Ľubomír Chroust
Je ťažké uveriť…
Udalos v Rudòanoch, presnejšie v osade Zabijanec podnietila
aj èulú diskusiu ¾udí na sociálnych
sieach, lebo nie je zasa také bežné, aby Rómovia hromadne útoèili
na policajtov kameòmi – tobôž
keï k útoku nemali nijakú vonkajšiu príèinu, nijaký podnet zo stra ny polície, keïže na 158–ku tele fonoval s prosbou o pomoc pria -

Z 22 zasahujúcich policajtov bolo sedem zranených...
V rovnakom duchu sa vyjadril
aj zástupca riadite¾a tohto OO PZ
kpt. Bc. Stanislav Varša a poèudovanie netajili ani ïalší skúsení
policajní funkcionári, s ktorými
sme sa rozprávali.
Našim èitate¾om netreba vari
detailne približova situáciu v tom to regióne, každé z OO PZ v
spišskonovoveskom okrese má
„pod patronátom“ nieko¾ko rómskych osád. Len v obvode markušovského OO PZ poèet rómskych
obyvate¾ov desiatich osád prevyšuje 5–tisíc.
Zabijanec pri Rudòanoch má
poves najúbohejšej z nich. Priamo v areáli bývalých železnorudných baní, v troch rozpadajúcich sa obytných domoch a prilepených chatrèiach žijú na ploche
cca 400 štvorcových metrov de siatky rodín, dovedna okolo 600
Rómov, z toho vyše polovica sú
deti do 14 rokov. Osada má
elektrinu, ale najbližšia pitná voda
je asi kilometer ïaleko, nie sú tu
spevnené komunikácie, jediný prí chod i odchod z osady je po ska listej po¾nej ceste cez mostík, nie
je tu kanalizácia, plyn ani verejné
osvetlenie. A smeti? Obec umies ňuje ve¾koodpadový kontajner k
mostíku, zaò sa auto nedostane,
miestnym je to však asi ïaleko,
odpadky uskladòujú priamo pri
„domoch“. Pôda v areáli je silne
kontaminovaná ažkými kovmi,
najmä olovom a ortuou, ktoré sa
zo zatopených banských šácht
ïalej vyplavujú do potoka a celé ho okolia. Obsah olova v tomto
prostredí desanásobne prekraèu je štátnu normu. Videli sme na
vlastné oèi: v spomenutom potoku

Davová psychóza?
V popísanom prostredí došlo 2.
augusta 2015, teda v nede¾u veèer ku konfliktu medzi privolanými
policajtmi a „domácimi“. V osade
nieko¾ko dní oslavovali svadbu

te to redakcii :–) ) potvrdzujú, že z
celkového objemu èinnosti „ich“
obvodných oddelení tvoria problé my v osadách 80 až 90 percent. V
takejto situácii si manažment
spišskonovoveskej polície vysoko
váži prácu rómskych špecialistov,
ktorí dokážu predís mnohým
komplikáciam a sú dôležitým

hociktorej osady idú predvies.
Použitie donucovacích prostriedkov k tejto práci neraz patrí. Ale
toto?
Zástupca riadite¾a OR PZ plk.
Ing. Miroslav Damaškoviè, riadite¾

èlánkom pri plnení úloh Policajného zboru v tejto oblasti. „Ale túto
prácu polície akoby z radov verejnosti nikto nechcel vidie a
uzna,“ ponosoval sa inžinier Gáll,
„veï chodíme do osád ako na kla vír, odvádzame množstvo takpovediac èiernej práce, denne riskujeme zdravie èi dokonca život,
najmä my starší a skúsenejší dokážeme slovom viac ako pelendrekmi. Ale èo sa medzi nimi
deje každého 18–teho, keï v osadách berú sociálne dávky, to je
hotová katastrofa. Trvá to dva i tri
dni. Vtedy s nimi nepohne nikto,
zhodujú sa všetci, jeden telefonát
ide za druhým, my si však nemôžeme dovoli zanedba èo len jedno oznámenie na 158.“ Napokon
sa zhodujú, že oznaèenie rómsky
špecialista si vlastne zaslúži kaž -

V Zabijanci sa na 400 štvorcových metroch tiesni 600 ľudí, viac ako polovica z nich má menej ako
14 rokov
jedného z miestnych párov, èím
policajti zdôvodòujú podguráženos väèšiny obyvate¾ov. Vznikli
dve silné skupiny, ktoré sa dostali
do konfliktu, po príchode policajtov sa však rýchlo zmierili a v
akejsi davovej psychóze v úplnej
tme kolektívne zaútoèili na hliadky
policajtov, ktoré sa ich pokúšali
upokoji a obnovi verejný poriadok. Výsledok poznáme, nechránená polícia cúvla. Z 22 nasadených príslušníkov sedem zranených. (Aj redaktor JOJ bol vraj
rád, že vyviazol, podal trestné
oznámenie…) „Kukláèom“ trvalo
dobrú hodinu, kým prišli z Košíc,
aj ich nastavené štíty osadníci zasypali nepretržitou spàškou kameòov. Priamy úèastník: „Tie nárazy
kameòov na štíty pripomínali kru-

odboru poriadkovej polície OR PZ
mjr. Mgr. Milan Bukšár i viacerí
funkcionári z OO PZ sa zhodli v
tom, že vo všeobecnosti rastie agresivita Rómov v osadách, klesá
ich rešpekt pred policajnými
rovnošatami a so skupinami
osadníkov sa èoraz ažšie komunikuje, keïže aj inštitút vajdov pomaly vymiera, neraz už Rómovia
v osadách nerešpektujú ani vlastné staršie autority. Èo s tým?
¼ahká otázka, ažká odpoveï.
Zástupca riadite¾a OO PZ v
Markušovciach kpt. Varša i riadite¾
OO PZ v Spišských Vlachoch mjr.
Mgr. ¼ubomír Chroust (mimochodom, vzorový policajt: výška 198
cm, 130 kg vypracovanej svalovej
hmoty. Kto poznáte na Slovensku
väèšieho riadite¾a OO PZ, oznám-

dý príslušník OO PZ v blízkosti
osád.
Pritom sme èasto poèuli slová
uznania aj na pôsobenie dobrovo¾ných strážcov poriadku, ktorí si
dokážu udrža aký – taký rešpekt.
„Ale sú chvíle, keï im ani ja ne viem dohovori, keï sú opití, nepoèúvajú nikoho,“ priznáva aj
dobrovo¾ný strážca Ondrej Borák,
hoci sa inak teší u osadníkov váž nosti. Ukázalo sa to aj v èase našej návštevy, keï Rómov v
Rudòanoch znepokojila informácia o pripravovanej verejnej akcii
obèianskeho združenia „Sedem
statoèných“, ktorú ohlásili do Rudòan na sobotu 15. augusta. Nielen policajti – špecialisti, ale aj
dobrovo¾ní strážcovia vysvet¾ovali
(Pokračovanie na strane 5)
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„Osemnásteho: to je každý mesiac úplná katastrofa…“
(Pokraèovanie zo strany 4)

osadníkom, ako sa majú správa,
aby predišli potenciálnym konfliktom (najmä nehádza kamene na
autá!) a bolo vidie, že Ondreja
Boráka desiatky Rómov pozorne
poèúvali, nebrali jeho varovné slová na ¾ahkú váhu.
Združenie „Sedem statoèných“
svoju akciu napokon v piatok, len
deò pred konaním a s ve¾mi zá hadným odôvodnením odvolalo.
Problém však pretrváva, úèinný
recept na riešenie rómskeho problému na Spiši èi kdeko¾vek inde
dosia¾ nenašla ani jedna vláda
pred i po roku 1989, hoci do rôznych prorómskych aktivít štát vlie va aj v súèasnosti celkom slušné
prostriedky – niekedy so sporným
efektom. Pod¾a npor. Gálla sa s
problémom nepohne, kým rómske deti nedostanú inú výchovu a
vzdelanie, než poznajú v osadách
a kým dospelí nebudú ma pra covné príležitosti: „Poznajú len to,
že štyridsiati spia v jednej miest-

nosti. Vyrastá nám tretia generácia bez pracovných návykov… “
Riziká vývoja
Kým sa nieèo nezmení, polícia
bude ma v osadách èoraz viac
práce a táto práca bude zrejme
nebezpeènejšia, zhodujú sa všetci. Incident v Zabijanci mohol by

èal vtedy, keï sme dopustili zrušenie trestného èinu verbálneho
útoku na verejného èinite¾a,“ domnieva sa mjr. Chroust. Viacerí sa
zhodli v tom, že ve¾mi vážne škody v tomto smere páchajú aj niektoré „demokratické“ médiá a akti vity tretieho sektora, ktoré v sú-

Dobrovoľný strážca poriadku Ondrej Borák (vľavo) je v dennom styku s
rómskym špecialistom OO PZ Markušovce npor. Ing. Stanislavom Gállom
neprehliadnute¾ným
signálom
tohto vývoja. Ako udrža pozície?
„Pokles autority policajtov za-

Preèo tak dlho?
Sídlo OO PZ v Spišských Vlachoch je vlastne bývalá krèma,
riadne poznaèená èasom. Jediné, èo je na oddelení pekné, je milý dvor v zadnej èasti objektu, kde by sa naozaj príjemne popíjalo
chladené piveèko. Ale z h¾adiska pracovných podmienok pre vyše dvadsa policajtov OO PZ objekt nestojí za ve¾a. Schátranos
vnútorných priestorov, štyridsaroèný rozpadávajúci sa nábytok…
Pod¾a slov riadite¾a OO PZ mjr. Mgr. ¼ubomíra Chrousta je však
najväèším problémom nedostatok priestoru, miestnosti na taký
poèet policajtov nestaèia. Preto boli pred troma rokmi nadšení,
keï sa im na okraji obce v dobrej polohe naskytla možnos získa
do užívania vo¾ný objekt tunajšej poboèky výskumného ústavu
(ÚKSUP), ktorý sa aj podarilo previes do majetku MV SR. „Ten
objekt akoby bol projektovaný pre potreby OO PZ, má ideálne
dispozície,“ chválil riadite¾. Zaèalo sa s potrebnými vnútornými
úpravami a rekonštrukciami, hotový a odovzdaný mal by už dávno, nie je doteraz. Svedkom priebehu prác je na stene pripevnená tabu¾a dodávate¾a vykurovania, ktorý plánoval urobi nový systém na jeseò 2014, stavebné povolenie vydala sekcia hnute¾ného
a nehnute¾ného majetku MV SR už v auguste 2014. Cez okno vidie v interiéri nedokonèenú elektroinštaláciu, na stavbe sme však
nenašli ani nohu a miestni nám potvrdili, že veru v objekte je už
dlho ticho… Urgencie nepomáhajú…
Vzhľadom na termín uzávierky tohto čísla sme už nemali dostatok času na vyžiadanie stanoviska kompetentných zo sekcie hnuteľného 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.
Policajti z OO PZ v Spišských Vlachoch by tiež radi vedie, pre èo už štvrtý rok èakajú na objednanú novú kopírku, hoci aj pod¾a
viacerých vyjadrení vedúcich predstavite¾ov vedenia rezortu ešte
z konca roka 2014 ministerstvo nakúpilo dostatok kancelárskej
techniky a nemal by by problém. Kde to viazne? Opä otázka na
centrum podpory v Košiciach? Radi zverejníme ich vysvetlenie.
Peter Ondera, snímky autor

vislosti s Rómami sústavne hádžu
na políciu neraz až neuverite¾ne
lživú špinu. Publicita okolo prvej
augustovej nedele v Zabijanci
mala presne tieto èrty – tvrdenia o
štvordòovom pobyte Róma v
CPZ, lož o ïalšom obyvate¾ovi
osady, ktorý mal po zákroku skonèi na ARO, lož o opitých hliadkach PZ pri zákroku a podobne…
Spišskonovoveskí policajti sa naštvali a na autora istých výrokov s
priezviskom Horváth podali trestné oznámenie. Ale èo to zmení?
Aj vïaka vplyvu médií tak policajtov v osadách èaká viac represie, hoci by si zrejme každý prial
opaèný vývoj. Augustová nede¾a
v Zabijanci ukázala, že:
1/ Súèasné vybavenie základných útvarov a OR PZ videotechnikou a osvet¾ovacou techni kou neumožòuje spravi kvalitný
videozáznam z väèších akcií pod
jednotným velením v tme, ako to
bolo v Rudòanoch. Pod¾a názoru
tunajších kriminalistických technikov potrebné by boli videokamery
s noèným videním, osvet¾ovacie
súpravy a, samozrejme, vítané

budú aj osobné kamery na rovno šatách. (Aj OO PZ v Marku šovciach už má „inteligentné autá“, kamera vo vozidle by zásah

až neuverite¾ne solventní. Pôvod
týchto finanèných prostriedkov je
èasto záhadný. Hocako, vplyv a
moc v osadách miestne preberajú

Videotechnika, ktorú má aj OO PZ Markušovce k dispozícii, na nočné
„masovky" nevyhovuje...
technicky zvládla, ale: „Necháme
si kvôli tomu rozbi autá?! Stiahli
sme ich z doletu kameòov.“)
2/ Zatia¾èo dosia¾ policajti po
celom Slovensku zväèša bez
problémov navštevujú rómske
osady jednotlivo èi v dvojèlennej
hliadke, prípad v Zabijanci otvoril
otázku, èi majú by aspoò „rizikové“ obvodné oddelenia PZ vybavené aj protiúderovými kompletmi
a v akom rozsahu, lebo èaka hodinu èi dve na príchod „kukláèov“
z krajského mesta nemusí by
vždy efektívne – ak policajt nemá
siahnu k najkrajnejšiemu prostriedku na vlastnú ochranu – alebo jednoducho utiec. („Vo¾akedy
si Róm netrúfol dotknú sa policajta. Dnes vám aj decká nadávajú a
päsami mlátia na kapotu!“)
S volantom vpravo…
Už zdanlivo celkom bez súvisu
s udalosami v Zabijanci pripomeòme bezpeènostné riziko, kto ré miestne vzniká zmenou so ciálnej štruktúry v rómskej komunite. Na Spiši èi na Zemplíne tomuto faktoru hovoria „Anglièania“.
Sú to ¾udia, ktorí sa vracajú z po bytov vo Ve¾kej Británii – niektorí

¾udia, jazdiaci na luxusných autách s anglickými identifikaènými
znaèkami. Na nevysporiadaných
pozemkoch stavajú drahé domy a
vïaka svojim peniazom sa rýchlo
prepájajú s predstavite¾mi miestnej samosprávy, úžerou zasa
ovládajú chudobných súkme òovcov. (V Žehre je z 3 350 obyvate¾ov 2 700 Rómov, v Bystranoch z 2 064 obyvate¾ov 1 770
Rómov, v Rudòanoch je pomer
4186/2096)
Tieto riziká však už nie sú o na rúšaní verejného poriadku èi krádežiach drevnej hmoty a po¾nohospodárskych produktov, ale o
nebezpeèenstve importu iných,
ove¾a závažnejších druhov krimi nality, ktorá bujnie všade tam, kde
si štát nevie da rady s hlbokou,
bezbrehou chudobou a zaostalosou nejakej skupiny obyva te¾stva. Konieckoncov, je medzi
slumom na predmestí New Yorku
a trebárs èasami Žehry až taký
ve¾ký rozdiel?
Peter Ondera
Snímky autor, S. Gáll,
archív OR PZ SNV

Novela zákona o zbraniach a strelive:

Ako neprís o zbrojný preukaz
V júlovom èísle sme priniesli
rozhovor s JUDr. Jánom Murá òom z PPZ, ktorý nám priblížil
obsah novely zákona o zbra niach a strelive è. 190/2003,
úèinnej k 1. júlu 2015. Novela nepriamo priniesla zmeny aj do oblasti priestupkov, keï zoh¾adòuje
nové povinnosti majite¾ov zbraní
– najmä expanzných, no nielen… Pozrime sa na oblas priestupkov bližšie.
Z nového znenia § 19 ods. 2
písm. d) a e) vyplývajú nasledovné skutoènosti:
§ 19 ods. 2 písm. d)
Kto bol v posledných dvoch
rokoch uznaný vinným z priestupku pod¾a § 69 ods. 1 písm. a)
alebo písm. b) – to znamená
– bez povolenia vyrobí, zadováži sebe alebo inému zbraò alebo strelivo
– bez povolenia prechováva
alebo vykonáva èinnos, na ktorú
je potrebné povolenie,
– nezaeviduje, nepredloží na

zaevidovanie zbraò, alebo neodovzdá do úschovy zbraò do 7
dní od nadobudnutia,
– písomne neoznámi, že previedol zbraò kat. C do 7 dní,
– nezabezpeèí zbraò proti
strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
– prepravuje zbraò do miest,
kde nie je oprávnený túto zbraò
používa,
– strie¾a zo zbrane, ktorú je
oprávnený drža alebo nosi v
miestach, kde nie je na to oprávnený,
– manipuluje so zbraòou pod
vplyvom alkoholu a iných omam ných a psychotropných látok,
– ponechá zbraò vo vozidle a
vzdiali sa mimo doh¾adu naò
V praxi to znamená, že ak bude držite¾ zbrojného preukazu
uznaný vinným z niektorého z
vyššie uvedených priestupkov v
priebehu dvoch rokov èo i len
raz, má to za následok odòatie
alebo nevydanie zbrojného preukazu.

§ 19 ods. 2 písm. e)
Kto bol v posledných dvoch
rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku pod¾a § 69 ods.
1 písm. c) alebo písm. d) – to
znamená
– urobí èestné vyhlásenie,
ktoré sa nezakladá na pravde,
– poruší inú povinnos ustanovenú týmto zákonom,
– na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
– proti obèianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví ale bo iným násilím,
– na úseku po¾ovníctva a rybárstva
V praxi to znamená, že ak bu de držite¾ zbrojného preukazu
opakovane, èiže už 2x uznaný
vinným z niektorého z vyššie
uvedených priestupkov v priebehu dvoch rokov, má to za následok odòatie alebo nevydanie
zbrojného preukazu.
(red)
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Trocha humoru na horúce letné mesiace…
Poistka

Darujem

Príde dedo do poisovne,
že by si rád uzatvoril životné
poistenie.
Poisovák: Nebláznite dedo, ko¾ko máte rokov?
„Mne je 95, ale chcem letie s otcom do zahranièia a
je dobré by poistený …“
Èože?! A ko¾ko je otcovi?
„Za mesiac mu bude
119.“

Vèera som kúpil nádhernú fenu nemeckého
ovèiaka. Vzh¾adom na silnú alergickú reakciu manželky na psie chlpy, darujem ju do dobrých rúk. Základná výchova k poslušnosti, zvládnuté hygienické návyky. 169 cm, 59 kg,
dobre varí. Zn. Súrne

A èo budete robi v zahranièí?
„Chceme ís dedovi na
svadbu …“
Dedovi ?! A ko¾ko je preboha tomu?
„Nedávno
oslavoval
142…“
A preèo sa chce v tom veku ženi ?!
„No, on nechce, ale rodièia ho donútili …“

Kúzlo SMS

Existuje aj zvuková fatamorgána? Práve som jasne poèul: Páni, kto si dá ešte pivo?

Esemeska od manžela:
Drahá, na prechode pre
chodcov ma zrazilo auto.
Pavla ma odviezla do ne mocnice. Doktori mi urobili
testy a röntgen. Mám zlome né tri rebrá, komplikovanú
zlomeninu ¾avej nohy a
roztrieštený pravý lake.
Doktori dúfajú, že mi ruku
nebudú musie amputova.
Esemeska od manželky:
AKÁ PAVLA ???

Ale ja to naozaj používam pracovne! Práve šéfovi kopírujem prílohu k výpovedi!

Vzácny nález
Žena sa zveruje kamarátke, že dostala od milenca
krásny zlatý prsteò. Ale bojí
sa ho nosi, lebo má žiarlivého manžela. Kamarátka jej
poradí: „Keï pôjdete so
psom do parku na pre chádzku, tak zahraj, že si ho
tam našla.“ Stane sa. Man želka ide s manželom a
psom na prechádzku do par ku a šikovne prstienok poho dí. Potom sa zohne a hovorí:
„Pozri, Karol, našla som
krásny prstienok!“ Nasadí si
ho na ruku a hovorí: „A aj mi
sadne ako uliaty!“ Manžel:
„To máš teda šastie! Ja som
minule našiel za poste¾ou
trenírky a boli mi malé.“

Tak toto vyúètovanie mi vysvetli: Rožky 50 centov, zápalky 10 centov, rôzne 52 eur… ???!

Jubileum

Sama sa presvedète: manžel chodí spáva so sliepkami!

Rozhorèená matka nadáva dcére: „Je ti šestnás a stále len lietaš vonku s chalanmi. To ja som v tvojom veku
sedela doma na zadku, starala sa o domácnos a robila si
veci do školy, ale ty nie! Teba zaujímajú len chlapci! A to,
že tvoja matka má 32. narodeniny, na to si ani nespome nieš !“

Prieskum
Pod¾a rozsiahleho rep rezentatívneho výskumu
amerických psychológov
sú len dve hlavné príèiny,
pre ktoré muž trávi veèery
v krème:
1) Nemá ženu
2) Má ženu
Milá pani, pod¾a tabu¾ky by ste pri vašej váhe mali me ra 450 centimetrov!

Až raz zomriem, tak chcem zomrie ako môj dedo:
k¾udne, v spánku, a nie sa pri tom zmieta a bliaka, ako tí
traja, èo ich viezol v aute!
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Ako chutí odborársky chlebík v Bratislave?

Dialóg nevzniká automaticky, chcie musia obe strany
Základná organizácia OZP v SR Bratislava III patrí medzi
najmladšie na Slovensku. Vznikla len zaèiatkom minulého
roka a dosia¾ sú na jej èele – dos paradoxne – dvaja vyšetrovatelia s právnickým vzdelaním, predseda ¼ubomír
Valo a podpredseda Marek Majba.
Ïalší èlenovia výboru? Priznávajú, že ak sa má hovori o aktivite, tak by ostali pri èíslovke dva a
netaja, že hlavný motív vzniku základnej organizácie, hlavný mobi lizaèný impulz dal v bratislavskej
„trojke“ problém zvaný nerovno mernos.

Ľubomír Vaľo

Proti skrivodlivosti
V podmienkach Bratislavského
kraja bola „trojka“ urèitý unikát,
ktorý nemal na Slovensku paralelu. Zatia¾èo už aj riadiaci funkcio-

nári polície viac rokov kritizovali
fakt, že policajti v niektorých kra joch v tom istom druhu služby ma li priznané príplatky, v ïalších zasa nie, ale niè proti tomu neurobili, gordický uzol sa podujal roza
– a nebolo to jednoduché ani na
najvyššej pozícii – sám prezident
Policajného zboru gen. Gašpar,
(keï až dosia¾ nikto nevie vysvetli, preèo sú medzi krajmi také
ve¾ké rozdiely aj v objeme mzdových prostriedkov na jedného „tabu¾kového“ policajta…)
Absurdistan dovedený do do konalosti panoval priamo v Bra tislavskom kraji, kde takéto
rozdiely boli dokonca medzi
okresmi. To bol práve prípad „trojky“: hoci mnohí policajti spåòali
všetky zákonné podmienky na priznanie príplatku za nerovno mernos, nadriadení o tom nechceli ani poèu. A tak sa vlastne
„postihnutí“ dali dokopy, utvorili
základnú organizáciu odborového
zväzu polície, požiadali centrálu o
priznanie právnej pomoci, advokát sformuloval návrhy žalôb o
priznanie zákonného nároku a
spätné vyplatenie príplatkov. Ïal-

šej púti žalôb na súd zabránil až
zmier zúèastnených strán, zaslúžili sa o to zainteresovaní, do rokovaní vstúpilo (ešte bývalé) vedenie OZP, vtedajší predseda Miroslav Litva i podpredseda Roman Laco, policajný prezident Tibor Gašpar i riadite¾ KR PZ Bratislava Csaba Faragó a stretnutia
viedli k mimosúdnej dohode. V
súèasnosti sa už príplatky posielajú ¾uïom na úèty – aj všetky dozadu, teda so spätnou platnosou.
Ich úsilie slávilo úspech. Keby sa
neboli ozvali, možno sa doteraz
nestane vôbec niè, nezákonnos
by potichu zvíazila.
Predseda ZO Bratislava III ¼ubomír Valo tento moment považuje za – zatia¾ – najvýznamnejší
poèas ich pôsobenia. Vedno s
Marekom Majbom však otvorene
hovoria, že majú viacero ïalších
námetov na odstránenie nedostatkov a problémov, ktoré vidia
sami alebo ich na ne upozornili
ïalší èlenovia. Netaja však, že
spoluprácu so služobným vedením nepovažujú ani za dostatoènú, ani uspokojivú, vedúci pracovníci si ich vraj obèas aj vypoèujú, ale niè sa nezmení, nie vždy
si splnia aj zákonom urèené po vinnosti vo vzahu k odborom.
Skrátka: nie je to ešte o partnerstve a rovnocennom dialógu, viacerí odborári pocítili nevô¾u
nadriadených aj na vlastnej koži.

„Možno je to aj tým, že u nás ni kdy predtým odborová organizácia nebola, nadriadení si ešte
neprivykli bra naše slová vážne,“
priznávajú.

Marek Majba
Otázky motivácie
Tak sa dostávame k úrovni a
efektívnosti odborovej práce základnej organizácie v podmienkach Bratislavy. Pod¾a oboch odborárov sú tieto faktory podmie nené celkovým charakterom práce polície v Bratislavskom kraji.
„Nech sa na mòa nikto nehnevá,
vážim si prácu každého kolegu
kdeko¾vek na Slovensku, ale fakt,
že v podmienkach Bratislavy je
ove¾a vyššia zaaženos, nemožno poprie. Aj charakter práce je v
mnohom iný, keïže podmienky
policajnej práce vo ve¾komeste sú

ove¾a zložitejšie a štruktúra krimi nality podstatne pestrejšia. „Ve¾akrát sme už poèuli kritiku, že
preèo Bratislavèania majú príplatok na bývanie a inde ho nemajú.
Nie je èo závidie,“ tvrdia. Ak by
tak bolo, asi by sa „cezpo¾ní“ policajti tak neusilovali dosta z Bratislavy èo najskôr domov. „Je predsa rozdiel bra hypotéku na byt
niekde v malom meste vo výške
40–tisíc eur, a plati násobne vyššiu hypotéku za byt v Bratislave,“
zdôrazòujú. O cenách prenájmov
ani nehovoriac… Nuž a bratislavské policajné ubytovne? Koho
môže motivova také bývanie?
Spoza chrbta?
Kto pozná trebárs ubytovòu na
Saratovskej, musí im da za pravdu. V takých podmienkach, ktoré
sú dlhodobo zlé, každý o tom vie
a ak nikto neurobí nápravu, je ažké ¾udí motivova aj k odborovej
práci, zhodujú sa. Prevláda alibizmus, individualizmus, snaha
stara sa len o seba, strach i nevô¾a postavi sa na odpor voèi
neprávosti, chýba odvaha zasta
sa iných. „Keï už sme sa zaèali
bi za vec, postavili sa za nás,
èlenská základòa nám rýchlo na rástla na vyše 50 èlenov – ale ve¾a ïalších ¾udí nás podporovalo
radšej spoza chrbta. Keï ich na hovárame na vstup do odborov,
každý má nejaké zdôvodnenie.
(Pokračovanie na strane 8)
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Dialóg nevzniká automaticky, chcie musia obe strany

(Pokračovanie z str. 7)
Najèastejšie im prekáža èlenské,
hoci naozaj nie je vysoké. „Ale aj
keby bolo èlenstvo zadarmo,“ vravia funkcionári, niektorí by nevstúpili len z obavy, aby si neublížili.
„Boja sa aj nieèo podpísa, nie že
by ešte samostatne nieèo inicio vali, verejne dali najavo nespo kojnos.“
Žia¾, taká je realita.
Bez idealizmu i skepsy
Mladí muži na èele odborovej
organizácie v„trojke“ nie sú idealisti, ale ani neupadajú do skepsy.
Stále tvrdia, že na obranu práv
policajtov neexistuje niè lepšie,
ako je poèetná odborová organizácia, ktorá má kvalifikovaných
¾udí, schopných aj odborne by
partnerom i oponentom nadriadeným pracovníkom, pretože takáto

pomoc ¾uïom je úèinná a môže
by aj motivaèným faktorom pre
vstup ïalších zamestnancov do
OZP.
Vypoèuli sme si množstvo pripomienok k viacerým oblastiam
policajnej práce – i k stoeurovému
príplatku pre vyšetrovate¾ov. Vedeli by si predstavi aj iný, pod¾a
nich optimálnejší a spravodlivejší
mechanizmus na odmeòovanie –
trebárs ocenením hodín v pohotovosti na pracovisku. To sú však už
širšie úvahy na témy, ktoré musia
akosi dozrie, keïže nespokojnos panuje aj medzi „skrátencami“ i v ïalších policajných
odbornostiach. A nejde len o
odmeòovanie. Dôležité je, zhrnuli,
aby sa ¾udia nebáli poveda, èo
ich trápi, èo sa im nepáèi a èo by
sa možno mohlo robi inak a lep-

šie: „Keï nemáme strach pred
páchate¾mi, preèo by sme mali
ma pred nadriadenými?“ Pod¾a
nich je dôležité, aby ¾udia vedeli,
za kým môžu prís o radu, na koho sa môžu s dôverou obráti –
trebárs aj v individuálnej alebo súkromnej veci. Aj v tom vidia zmysel odborovej èinnosti.
Strach teda nemajú. Preto, potvrdili nám, budú sa ïalej usilova
presvedèi nadriadených o výhodách vzájomnej spolupráce. Majú
predstavu, aby odborová organizácia fungovala saby mediátor,
vedenie môže ma od odborárov
informácie z prvej ruky a môže tak
pristúpi k riešeniu problémov ešte skôr, ako prive¾mi narastú. Budúcnos ukáže.
Peter Ondera
Snímky autor

Vyhodnotenie Majstrovstiev MV SR a PZ v triatlone
Dòa 18. júla 2015 sa v Zuberci konali v rámci 5. roèníka pretekov
Oravaman 2015 Majstrovstvá MV SR a PZ v triatlone. Pretekalo sa
v nasledovných objemoch: 1 km plávanie, 37 km cyklistika a 14 km
beh. Plávalo sa na Liptovskej Mare, cyklistika sa išla cez Huty do
Zuberca na Tatliakovu chatu a závereèný beh sa išiel do sedla Zábra a nároèným kamenistým chodníkom do Látanej doliny a odtia¾
do Zuberca. Preteky najrýchlejšie zvládol Ján Holiga z ŠKP Martin,
prièom sa stal aj absolútnym víazom na tejto trati. Po striebornú medailu si dobehol Stanislav Køemen z Prešova (celkovo 7. miesto) a
na treom mieste sa umiestnil Radovan Èižmárik z Košíc (celkovo
16. miesto). Medzi ženami si titul majsterky SR vybojovala Marcela
Vašková z Banskej Bystrice, ktorá v absolútnom poradí žien obsadila tretie miesto. Na uvedenej trati sa zúèastnilo celkovo 100 pretekárov, z toho bolo na Majstrovstvá MV SR a PZ prihlásených 11 poli cajtov. Preteky sa uskutoènili za ve¾mi teplého poèasia (30 st. C), èo
bolo pre všetkých pretekárov ve¾mi vyèerpávajúce a preto bol víaz
každý, kto dobehol do cie¾a v Zuberci. Za vzornú organizáciu tohto
podujatia patrí vïaka Jánovi Holigovi z ŠKP Martin.

Svetové hry policajtov a hasièov s úèasou príslušníka PZ

Trojica medailistov: z¾ava – bronzová medaila Aloysius Jaimon z
Krá¾ovskej polície Malajzia, zlatá medaila – Amit Chhetri z Indickej po lície a strieborná medaila Miloš Dolanský z KR PZ Košice, Slovensko
Foto: Juraj Kopúnek
Na prelome júna a júla americ- ta na prestížnych Svetových
ký Fairfax v štáte Virgínia hostil hrách policajtov a hasièov (v
policajtov a hasièov z celého sve- angliètine World Police and Fire
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Games). Dvojèlennú slovenskú
výpravu tvoril aj npor. Ing. Miloš
Dolanský, referent špecialista oddelenia výcviku PPÚ OPP KR PZ
v Košiciach, ktorý sa žia¾ z dôvodu prípravy na súaž v kulturistike
nemohol zúèastni otváracieho
ceremoniálu na štadióne Roberta
F. Kennedyho vo Washingtone.
Otváracieho ceremoniálu sa
však zúèastnili predstavitelia
miestnej správy, federálnej správy, èelní predstavitelia ozbroje ných a bezpeènostných zborov,
hasièských zborov, úèastníci hier
so sprievodom za úèasti tisícok
návštevníkov na štadióne. S príhovorom k úèastníkom hier vystúpil aj generál Colin Luther Powell,
ktorý pôsobil ako 65. minister
zahranièných vecí USA vo vláde .
Miloš Dolanský získal dòa 27. júna 2015, v koncertnej sále George Mason Univerzity vo Fairfaxe,
vo vekovej kategórii kulturistov M
30 (od 30 do 39 rokov) s výškou
od 1,72 m do 1,79 m, striebornú
medailu pre výpravu Slovenska!
Obhájil tak pozíciu zo Svetových
hier policajtov a hasièov z roku
2013, ktorú dosiahol v severoírskom Belfaste.
Poïakovanie patrí predovšetkým plk. Ing. Petrovi Kovaríkovi – policajnému pridelencovi
na Ve¾vyslanectve SR v USA za
prejavenú pomoc a podporu na
Svetových hrách policajtov a hasièov, ako aj rodine a kolegom, ktorí Miloša podporovali.

Jeho hlas poznalo celé Slovensko
Za plk. v. v. Karolom Tonkom
(25. 6. 1952 – 7. 7. 2015)
ažko sa h¾adajú slová, keï sa lúèime s èlovekom, s ktorým nás spájalo nielen pracovné zaradenie, ale najmä kolegialita a priate¾stvo, ktoré sa v nás
vzájomne denne formovali už od skorých ranných
hodín, keï ostatní ¾udia ešte dospávali svoje sny.
Rozlúèili sme sa s dlhoroèným príslušníkom PZ
plk. v. v. Karolom Tonkom. Jeho zamatový podmanivý hlas poznali
v éteri vari všetci poslucháèi slovenských rádiových staníc.
Patrili sme do tímu, ktorý okrem iného denne pripravoval
preh¾ad tlaèe pre vedenie rezortu vnútra a spracúval „zvodky“, teda informácie o bezpeènostnej situácie v uplynulých 24 hodinách
pre printové a elektronické médiá. Keï sme už pár minút po siedmej hodine ráno odnášali na ministrov sekretariát preh¾ad dennej
tlaèe, už sa rozhlasovým éterom niesol hlas niektorého z našich
kolegov – plk. RSDr. Karola Tonku, mjr. Jána Bazovského alebo
kpt. PhDr. Petra Plevu. Títo naši kolegovia ako skúsení rozhlasoví redaktori vedeli aj tie najnepríjemnejšie udalosti poda tak, aby
poslucháèi lepšie pochopili záslužnú prácu príslušníkov Policajného zboru.
S našim kolegom a priate¾om Karolom Tonkom sme sa navždy
rozlúèili úèasou na dôstojnom akte pohrebu štátneho zamestnanca, príslušníka Policajného zboru 23. júla 2015 v bratislavskom krematóriu.
Za kolektív bývalých pracovníkov oddelenia pre tlaè, informácie
a spoluprácu s verejnosou KMV SR
Mgr. Peter Nevolný

SPOMIENKA
Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 11. september 2015
Redakcia

Sú to už tri roky, èo nás 16. septembra 2012 vo veku
42 rokov náhle a bez rozlúèky opustil

npor. Vladimír Chylík,

starší referent OKP Èadca, otec dvoch detí, èlen
OZP v SR, dobrý kolega a kamarát.
Stále spomíname!
Kolektív OR PZ Èadca
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